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HEMS - Home energy management and storage 



Upravljanje energije 

HEMS, BEMS and DMS  

Cybrotech  - lastna tehnološka platforma 

standardni izdelki, razvoj produktov za partnerje  

Lastne rešitve in izdelki 

Celovit sistem za nadzor velikih sončnih elektrarn 

Upravljanje in integracija kompleksnih sistemov 

Infrastruktura in pametna mesta 



POWER-IQ 
Integriran izdelek na osnovi lastne Cybrotech kontrolne tehnologije 

  

1. Glavne lastnosti: 

– Priključitev obnovljivih virov eletrične energije  

– Upravljanje hranjenja električne energije 

– Upravljanje porabnikov el v objektu   

– Povezava na električno omrežje (regulativa!) 

– Upravljanje hranjenja toplotne energije  

– Funkcionalnost UPS  

 

2. DC ali AC povezan sistem: 

– Skalabilna kapaciteta baterij 

– Skalabilna velikost fotovoltaične elektrarne 

 

3. Upravljanje proizvodnje RV in odjema na strani odjemalca: 

– fleksibilen sistem pripravljen na bodoče zahteve pametnih omrežij – Smart Grids 

– Možnost vključitve v kompleksne projekte lokalnih skupnosti – Smart City  



POWER-IQ:  Primer DC izvedbe izdelka 



Napredne lastnosti za lastnika: 

  

1. Popoln pregled porabe in proizvodnje RV 

2. Maksimiziranje lastne rabe RV: 

− Razumevanje dnevnega profila porabe 

− Upravljanje porabnikov preko urnikov glede na 

razpoložljivo energijo RV  

− Projekcija energijske samozadostnosti  

v povezavi na lokalno vremensko napoved 

3. Daljinski dostop do podatkov preko pametnega 

telefona, tablice ali PC računalnika 

POWER-IQ 



Napredne lastnosti za poslovne partnerje: 
 

1. Podporna SW orodja za podporo izdelka  

v celotnem življenjskem ciklu 

- proizvodnja in QA 

- instalacija in zagon 

- povezava na internet 

- daljinski dostop za podporo O&M 

2. Centalizirano upravljanje portfelja 

3. Podpora novim poslovnim modelom 

– daljinska nadgradnja algoritmov delovanja 

– varnost naložbe za lastnika 

POWER-IQ 



HEMS-Home energy storage  
Glavni trgi: Nemčija, Avstrija, Italija, Švica 

več kot 8000 ciklov baterije! 



1. Danes:  optimizacija delovanja glede na potrebe uporabnika 

   



Električno omrežje 

Demand/Response server: 

        - planiranje DR zahtev 

        - preverjanje izvajanja DR zahtev  

        - poročanje 

        - podpora trgovanju 
 

 

 

 

Area energy management 

server: 

               - monitoring 

               - upravljanje breme 

               - upravljanje hranilnikov 

               - napovedovanje 

 

 

DR zahteva 

DR potrditev in izvedba 

 

 

Razpoložljivost energije in 
upravljanje 

 

 

 

HEMS 

 

 

 

Primer Nemčija:  HEMS = prosumer v pametnem omrežju 

2. Jutri:  optimizacija delovanja glede na potrebe omrežja 

HEMS 
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ROBOTINA  - vaš partner za uspeh 

 

 

hubert.golle@robotina.com 

 

 

Hvala za vašo pozornost! 
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