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Kto nie mierzy – nie zarządza
NMG S.A.

kapitał akcyjny ok. 39 PLN
ponad 100 specjalistów
trzy lokalizacje, planowane cztery
ponad 500 wdrożeń
ponad 60 % Smart Metering w Polsce
wdrożenia w kraju i zagranicą
15 lat doświadczenia
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Smart Metering, a NMG SA
Ilość PPE
330 tys.

> 5 mln

5,6 mln

1,0 mln*

160 tys.
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Aktualne zaangażowanie NMG; * wykonana dokumentacja projektowa
Potencjał

2,5 mln

NMG SA – projekty badawcze
Źródło
finansowania

Koszt projektu

Kwota dotacji

NCBiR

3 421 236,78

2 351 211,41

POIR.01.01.01-00-0313/17

System do efektywnego
zarządzania popytem i podażą
energii elektrycznej w obszarze
małych i średnich obiektów, jako
nowy model
funkcjonowania energetyki.

NCBiR

5 438 821,05

3 815 910,54

POIR.02.01.00-00-0239/16

Budowa centrum badawczorozwojowego

Ministerstwo
Rozwoju

5 845 231,00

2 613 721,00

POIR.02.03.02-04-0037/17

Budowa modułu wspomagającego
podejmowanie decyzji
z wykorzystaniem
algorytmów modelowania
statystycznego
oraz
sieci neuronowych

PARP

500 610,00

340 000,00

Projekt

POIR.01.02.00-00-0323/16

© NMG S.A.

Tytuł
Zintegrowana platforma
zarządzająca popytem i podażą
energii w obszarze odbiorców
końcowych

Innowacyjno ść projektu - idea

NCBR.gov.pl

Idea przedstawiona poniżej nie jest dostępne w żadnym z obecnie dostępnych na rynku produktów
konkurencyjnych. Zawarcie tych funkcjonalności w docelowym produktach przyczyni się do zwiększenia stopnia
możliwości regulacji mocy w KSE.

Innowacyjno ść projektu – cechy

NCBR.gov.pl

Cechy innowacyjne

•

pełna automatyzacja w zakresie
w obszarze małych i średnich obiektów,

wspierania

algorytmów

do

zarządzania

budynkami

•

płynna regulacja (nie tylko redukcja) mocy w sieci wykonywana i rozliczana w czasie rzeczywistym

•

pełna integracja z budowanych układów automatyki z techniczną infrastrukturą obiektową

•

•

•

możliwość świadczenia
i bilansowania energii

przez

odbiorcę

końcowego

usług

operatorskich

regulacji

mocy

nowa definicja Jednostki Rynku Mocy (JSM), która będzie mogła realizować funkcje wytwórcze i
redukcyjne (regulacyjne) ( JSM [W/DSR])*
automatyczna realizacja definiowalnych trybów pracy obiektu (1. „Odbiorca” –2. „Prosument” 3. „Zeroemisyjność” 4. „EV” 5. „DSM” 6. „DSR”*

Obiekty stają się czynnymi elementami regulacyjnymi niezależne od Odbiorcy

*innowacyjność, którą można uznać za przełomową – przegotowanie danych do rew izji us tawy o rynku mocy

Innowacyjno ść projektu – produkty

NCBR.gov.pl

Produkty, których opracowanie jest celem niniejszego projektu, po jego komercjalizacji, będą nowatorskim
rozwiązaniem w skali kraju

PMF Operator
• dedykowany dla operatora do centralnej regulacji mocy w sieciach poprzez realizacje funkcji
przez poszczególne obiekty

PMF Home
• dedykowany klientom indywidualnym, dotyczy domów, mieszkań;

PMF Housing Association
• przeznaczony dla spółdzielni mieszkaniowych i mini osiedli;

PMF Public
• dedykowany budynkom użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola;

PMF Biznes
• przeznaczony dla klientów biznesowych, np. hal produkcyjnych, biurowców .

Plan bada ń przemysłowych (etap I)

NCBR.gov.pl

Zakres zadań

wykonanie pomiarów profili
odbiorców

Opracowanie profili
15 minutowych, 1h,
1doba oraz 1 sekundowych

Opracowanie bazowych
profili mocy dla danych
obiektów

Opracowanie
algorytmów
prognozowania

Kamienie milowe etapu I
uzyskanie
danych
pomiarowych

profile poboru
klas obiektów

profil
sekundowy
obiektu

modele
numeryczne
obiektów

algorytmy
prognozowania

Ryzyka etapu I

nieosiągnięc
ie któregoś
z kamieni
milowych

niewystarczają
ca ilość profili

brak
rozwiąza
ń
legislacyj
nych

niewystarczająca
dokładność

problem
klastery
zacji
profili

błędy
w modelach
i oprogramowaniu

NCBR.gov.pl

Badania przemysłowe (etap II)
Zakres zadań
tworzenie modeli
profili referencyjnych
poszczególnych
klas obiektów

analiza potencjału
regulacyjnego mocy
w mikrosieciach

analiza potencjału regulacyjnego mocy
mobilnych w
rozproszonych magazynach energii

Kamienie milowe etapu II
uzyskanie właściwego wskaźnika
wykorzystania OZE dla
poszczególnych funkcji obiektu

algorytm pozwalający na dostęp
80% mocy regulacyjnej magazynu
mobilnego

prognozowanie i odtworzenie
zużycia z właściwymi poziomami
błędów dla różnych profili

Ryzyka etapu II

nieosiągnięcie
któregoś
z kamieni
milowych

Brak możliwości
opracowania algorytmów o
parametrach założonych
parametrach

Brak
odpowiednich
mikrosieci

Brak
możliwości
uzyskania
profilu
referencyjneg
o

dostęp do
danych
o
charakterze
pomiarowym

Idea bada ń rozwojowych (etap III)

NCBR.gov.pl

Zakres zadań
Określenie partnerów i
kwalifikacja obiektów
do projektu

Opracowanie katalogu
infrastruktury
technicznej
zastosowanej przy
instalacjach

Prace instalacyjne w
obiektach
i operatora

Weryfikacje eksperymentalne
prowadzonych badań dla
poszczególnych obiektów i
operatora

Ryzyka etapu III
trudności
z pozyskaniem
partnera do
pilotażu (OSD)

złe określenie
wartości poziomu
stymulatora

Brak
infrastruktury
do
wykorzystania

Błędne profile

Brak
komunikacji
z obiektami

Idea bada ń rozwojowych
(etap III – c.d.)

NCBR.gov.pl

Kamienie milowe etapu III
Obiekty mieszkalne

Obiekty public/biznes

potencjał regulacyjny mocy dla pojedynczego obiektu mieszkalnego
wynosi ≥ 50% mocy szczytowej

potencjał regulacyjny mocy dla pojedynczego obiektu wynosi
mieszkalnych ≥ 40% mocy szczytowej,

stosunek rocznej energii generowanej przez OZE do ł ącznego
sumarycznego zużycia obiektu ≥ 50%,

stosunek energii generowanej przez OZE do ł ącznego
sumarycznego zużycia obiektu ≥ 70%

maksymalna wartość mocy generowanej do sieci na żądanie
operatora w przypadku pracy obiektu jako prosument ≥ 80% w
stosunku do mocy szczytowej źródła

wartość mocy generowanej do sieci w przypadku pracy obiektu
jako prosument ≥ 80% w stosunku do mocy szczytowej źródła,

ilość godzin/rok przepracowanych jako obiekt zero -emisyjny ≥
3000, przy założeniu wyposażenia obiektu
w magazyn energii

ilość godzin przepracowanych jako obiekt zero -emisyjny 2 000,
przy założeniu wyposażenia obiektu
w magazyn energii.

Pozytywnie zweryfikowanie prototypu Systemu poprzez pilotażowe
uruchomienie regulacji mocy będącej
wynikiem aukcji na założonej grupie odbiorców:
- obiekty mieszkalne ≥ 5 ≥
- obiekty publiczno-komercyjne ≥ 5.

Funkcjonalno ści produktów

NCBR.gov.pl

Funkcja rozliczania
energii w ramach
regulacji mocy

Narzędzie
operatorskie
umożliwiające
ws półpracę
z rynkiem mocy
(aukcja mocy)

Główne funkcjonalności

P łynna i
automatyczna
regulacja mocy
w obiektach zgodnie z
zaprogramowaną
funkcją

Wykorzys tanie
algorytmów
prognozowania
zużycia energii w
oparciu o profile
referencyjne

