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PV-ESTIA ИНСТРУМЕТНИ 

В рамките на PV-ESTIA се разработиха два инстру-

мента целящи улесняване проектирането на хибри-

дите PVs+БССЕ  в сгради. 

 PV-ESTIA ОПТИМИЗАЦИОННИ  
ИНСТРУМЕНТИ 

 
Инструментът таргетира предимно взимащите реше-

ния, като е базиран на MS Excel. Той използва фай-

лове за входни данни съдържащи средното месечно 

потребление в работни и неработни дни и средните 

месечни нива на генериране на PV електроенергия. В 

допълнение инструментът моделира различни подк-

репящи схеми, хибридни и сценарии без схеми.  

Инструментът може да извърши параметричен ана-

лиз за мащаба на PVs и батериите и извежда опти-

малната комбинация от гледна точка на увеличаване 

на печалбите на потребителя. 

 

 

 

 

 

 

 PV-ESTIA ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТ 

Онлайн инструментът моделира потреблението на 

топлинна и електрическа енергия. Той предоставя 

оптималната комбинация между PV и БССЕ, която би 

донесла най-високата печалба за потребителя. Моде-

лирането на енергията за отопление се прави по по-

часов метод посредством ISO 52016-01:2017. Моде-

лирането на електрическото потребление се извърш-

ва с помощта на подход отдолу-нагоре, който се ба-

зира на основните параметри на сградата и начина 

на използване на електрическите уреди. 



СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

АНАЛИЗИ 

Анализ на данните е направен на база събрана инфор

мация от пилотните инсталации във всички страни па

ртньори.  

 

• Значително увеличение на делът на собствена

та консумация (ДСК) & делът на самостоятелн

ост (ДС) 

 ДСК : дял от произведената PV енергия изп

олзвана от домакинството;  

 ДК: делът от енергията обхваната от PV пр

оизводството. 

• Средно повече от 50 % от общата енергийна 

консумация през 2019г. бе покрита от изпълн

ените хибридни системи PV+батерия в Бълга

рия и Кипър.  

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПО-

ШИРОКО ПРОНИКВАНЕ НА БССЕ  

• Батерийните системи за съхранение 

на енергия (БССЕ) е необходимо да 

бъдат дефинирани в националните 

регулации; 

• Внедряване на схема “Нетно 

изкупуване/ Net-Billing”, “Тарифи за 

време на използване“ и други 

вариращи във времето схеми за 

ценообразуване, особено в сектора на 

жилищните сгради; 

• Развитие на местните пазари за 

гъвкавост и пазарите за допълнителни 

услуги; 

• Подобряване на разпоредбите на 

Енергийните Кооперативи и  

агрегаторите; 

• Недискриминационен достъп до 

мрежата за ССЕ; 

• Разработване на стандарти за 

мониторинг и контрол на 

комуникацията между ВЕИ, БССЕ и 

оборудването на електроенергийната 

система; 

• Методология за оценка на ССЕ в 

схемите за енергийно сертифициране 

на сгради. 

Следете PV-ESTIA 

www.pv-estia.eu 

 Facebook/pv-estia  Linkedin/pv-estia 

ПОУКИ  

 

• Използването на хибрид межди БССЕ 

комбинирани с PV системи може значи-

телни да подобрят ДСК и ДК, улеснявай-

ки взаимодействието с разпределител-

ните мрежи; 

• Инсталирането на БССЕ е необходимо 

да бъде включено в законодателните и 

регулаторни рамки на страните от Бал-

канско-Средиземноморският регион; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• За да се насърчат БССЕ заедно с PVs е 

необходимо изпълнението на  нови схе-

ми, промотиращи увеличаването на де-

ла на оползотворената PV енергия сред 

домакинствата с изградени PVs.  

• Иновативна схема за управление на 

БССЕ е проектирана и тествана в рамки-

те на проекта. Тя доказва, че нощното 

зареждане, като инструмент за изглаж-

дане на товара, може да доведе до по-

ефективното оползотворяване на БССЕ, 

като същевременно предлага и подобре-

на производителност на мрежата.  

http://www.pv-estia.eu/

