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Podjetje Solvera Lynx

• Jasen pogled na energijo!

• Napredne informacijske in komunikacijske rešitve na 
področjih oskrbe z energijo in vodo, industrije, zgradb 
ter transporta

• Strojna in programska oprema omogoča prednosti, ki 
jih ponuja odprti trg z energijo

• Energetski management za zmanjšanje stroškov za 
energijo iz razloga izboljšane in učinkovite rabe

• Lastne blagovne znamke – programska oprema Gema
Logic, komunikacijske naprave GsmBox/ComBox
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PPRV – programje za virtualno 
elektrarno

Virtualna elektrarna zajema:
• razpršene vire (MHE, vetrne el., PV, CHP, hranilniki 

energije,…) 

• porabnike z možnostjo DSM/DR• porabnike z možnostjo DSM/DR

Namen: 
AGREGACIJA VIROV zaradi:
• udeležbe na trgu z električno energijo

• udeležbe na trgu sistemskih storitev



Sistemske storitve

• razpršene omejevanje pretokov zaradi ozkih grl v 
omrežju

• zagotavljanje ustreznih napetostnih profilov –
regulacija napetosti, regulacija jalove močiregulacija napetosti, regulacija jalove moči

• nadzor nad kvaliteto napetosti

• nudenje terciarne rezerve

• možnost lokalnega otočnega obratovanja 

• pomoč pri vzpostavljanju omrežja po razpadu



Tržne storitve

Tržne in nekatere sistemske storitve, ki niso lokalno pogojene (to pomeni, da 
niso vezane samo na določen del omrežja, npr. na dan izvod)  in ne zahtevajo 
delovanja v realnem času:

• agregiranje razpršenih virov v virtualno elektrarno, kar omogoča nastop na 
trgu z energijo na debelo (ang. wholesale energy market), kar za posamezen 
majhen vir sicer ne bi bilo mogoče in kar je zdaj omogočeno le velikim majhen vir sicer ne bi bilo mogoče in kar je zdaj omogočeno le velikim 
proizvodnim enotam,

• upravljane s porabo (Demand Side Management (DSM) oziroma Demand 
Side Bidding (DSB)) v smislu signaliziranja za to zmožnih in v sistem 
vključenih uporabnikov, da v obdobjih zelo visokih cen energije zmanjšajo 
porabo glede na predviden vozni red, prihranjena energija pa se potem proda 
na trgu,     

• nastop na trgu sistemskih storitev , ki niso lokalno pogojene, kot je na 
primer nudenje terciarne rezerve.



Združevanje RV v 
virtualne elektrarne



Primer splošne sheme sistema
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Modularna zasnova PPRV

Povezava Protokoli, ki
pridejo v poštev

Preferen čni
protokoli

VSM  ↔ PPRV

IEC 61850
IEC 60870-5-104

Modbus TCP
DNP3

IEC 61850

PPRV  ↔ DCV 
(SCADA) 

IEC 60870-6 
TASE.2 (ICCP)

OPC
IEC 61970

IEC 60870-5-104

IEC 60870-6 
TASE.2 
(ICCP)

PPRV  ↔
končni uporabniki

HTTPS – spletni 
dostop do 

uporabniških 
vmesnikov in
možnost Web 

servisov

HTTPS, 
WEB servisi



PPRV – funkcionalne zahteve 
RT bloka

Omejevanje pretokov zaradi ozkih grl v 
omrežju

Sodelovanje pri regulaciji napetosti
Sodelovanje pri regulaciji jalove 
energije

Funkcionalnost zajema: 
• posredovanje merilnih podatkov,
• posredovanje alarmov (napetost

izven predpisanih mej),
• posredovanje komand za vir

(izklop, vklop, želena nastavitev
energije

Nadzor kvalitete napetosti

Konfigurabilni pretvornik protokolov

Arhiviranje

Beleženje dogodkov

Sinhronizacija časa

Posredovanje konfiguracij za VSM

(izklop, vklop, želena nastavitev
cos φ).

• beleženje sistemske storitve:
o čas začetka,
o čas konca,
o želen ukrep (nastavitev cos φ, 

izklop),
o dejanski ukrep.



Naloge “uporabniškega” bloka
v okviru PPRV

• arhiviranje podatkov potrebnih za izvedbo zgoraj naštetih tržnih in
sistemskih storitev, ki niso lokalno pogojene (to so predvsem
arhiviranje 15-minutnih povprečnih moči za vse razpršene vire, ki so
vključeni v sistem, tarif, beleženje sodelovanja v DSM ukrepih,
arhiviranje podatkov potrebnih za predvidevanje in optimizacijo,…),

• uporabniških vmesniki za vnos napovedi proizvodnje (vozni redi),• uporabniških vmesniki za vnos napovedi proizvodnje (vozni redi),
• uporabniški vmesniki za nadzor (prikaz statusov, alarmov, trendov,

tabel in poročil za v sistem vključene RV in uporabnike DSM),
• uporabniški vmesniki za upravljanje s porabo (DSM in DSB),
• uporabniških vmesniki za upravljanje z uporabniki sistema

(dodajanje, spreminjanje, brisanje, konfiguriranje,…),
• uporabniških vmesniki za vizualizacijo nadzora kvalitete napetosti

po standardu EN50160.



Projekt SUPERMEN

• razvojne aktivnosti in izdelava prototipa izvedene v okviru
projekta SUPERMEN

• projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj

• konzorcij podjetij Iskra MIS, Solvera Lynx , Elektro Gorenjska• konzorcij podjetij Iskra MIS, Solvera Lynx , Elektro Gorenjska
in Gorenjske elektrarne

• sodelujejo raziskovalne organizacije EIMV in Fakulteta za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani (Laboratorij za
elektroenergetska omrežja in naprave – LEON ter Laboratorij
za telekomunikacije – LTFE) in upravljalec zaključenega
gospodarskega območja Petrol Energetika

• predstavitev produktov zainteresiranim podjetjem



Shema demo prototipa 
inteligentne EE platforme



Hvala za pozornost !

Solvera Lynx d.d.

Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

tomaz.fatur@solvera-lynx.com


