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Za vsak trenutek porabe energije potrebujemo vire energije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viri energije 

Obnovljivi viri energije 

Poraba energije 

Mobilnost in 
transport 

Ogrevanje 
Elektrika za druge 
namene uporabe 

Neobnovljivi viri energije 

- sonce 
- veter 
- vodni potencial 
- geotermalna energija 
- biomasa, bioplin in druga biogoriva 
- … 

- nafta 
- zemeljski plin 
- premog 
- šota 
- uran 
- … 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viri energije 

Pretvorba energije 
vira v obliko 
primerno za 

porabo 

Poraba 
energije 

koncentrirani razpršeni 

domači uvoženi 

sonce 

veter vodni 
potencial 

biomasa 

geotermalna 
energija nafta 

premog 

zemeljski plin 

uran 

elektrika toplota goriva 

Pretvorbe virov energije so lahko direktne ali 
posredne z več vmesnimi oblikami energije. 

Prenos energije 

daljnovod 
(elektrika) 

toplovod 
(toplota) transport 

goriv 
(goriva) 

Proizvodnja energije na lokaciji 
porabe – prenos energije na 
večje razdalje ni potreben 
(prosumer) 



Za projekt StoRES – obratovanje sončnih elektrarn z baterijami torej velja 
naslednje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir energije je 
sonce 

Direktna pretvorba 
energije svetlobe v 
električno energijo 

Baterija  
(hranilnik energije) 

razpršen „domač“ 

Električni 
porabniki 

Proizvodnja 
električne energije s 
sončno elektrarno 
na lokaciji porabe 

slabosti 

Natančnejša količina 
proizvedene energije je 
težko predvidljiva (vpliv 
vremena) 

sončna 
elektrarna 

Prenos energije na večje 
razdalje ni potreben – 
omogoča samooskrbo 
(prosumer) 
. 

Ni izgub pri prenosu 
energije – večja 
energetska učinkovitost 

prednosti 

Vir energije se 
lahko smatra kot 
neskončen oz. 
obnovljiv Proizvodnja 

električne 
energije ne 
povzroča nobenih 
izpustov v okolje 

Vir energije je 
brezplačen 

Ravnotežje med zahtevano in 
razpoložljivo energijo se 

usklajuje s pomočjo 
tehnologije pametnih omrežij 

!Za vsak trenutek porabe energije potrebujemo vire energije! 

povpraševanje 



V evropskem projektu StoRES smo vzpostavili pilotno napravo, na kateri izvajamo 
meritve, raziskave ter optimiramo delovanje sončnih elektrarn v kombinaciji z baterijami 
v bivalnih objektih. 
 
S partnerji projekta StoRES iz Cipra, Grčije, Italije, Francije, Portugalske in Španije, kjer 
tudi postavljamo sončne elektrarne pripravljamo predloge politik za spodbujanje 
večjega prodora razpršenih sončnih elektrarn s shranjevanjem energije. 



Pilotna lokacija 



Tehnični podatki 

Pilot SLOVENIA 

Skupaj instalirana moč 
sončne elektrarne 

6,72 kWp 

Lokacija Streha hiše – aluminijasta 
podkonstrukcija 

Tip sončnih modulov REC SolarREC280PE 

Moč sončnih modulov 280Wp 

Število sončnih modulov 24 

Pozicija in orientacija 
sončnih modulov 

Naklon strehe pod kotom 
33°; orientacija strehe 0° 
jug. 

Tip in število inverterjev 1xSolar Edge7K 

Nadmorska višina 654 m 

 Sistem sončne elektrarne in hranilnika 



Konceptualna shema 

Baterijska enota - Lithium-ion (Polymer) 

Instalirana moč baterije 3.5 kW, 2.1 kW za maksimalno življenjsko 

dobo, 5 kW za manj kot 5sec 

(neponavljajoče) 

Instalirana kapaciteta baterije 6.6 kWh (uporabna), 7 kWh (nazivna) 

Globina praznjenja (DoD) <95% () 

Zadrževanje kapacitete Po 10 letih 80% kapacitete 

Območje nazivne napetosti Polnjenje 400 to 450 VDC 

Praznjenje 350 to 430 VDC 

Izkoristek cika (polnjenje-praznjenje) 95% 

Območje relativne vlažnosti 5-95% 

Komunikacija s frekvenčnim 

pretvornikom 

Integriran komunikacijski kabel 

Baterijski inverter – hibridni inverter 

Moč instaliranega inverterja 3.68 kW 

Izkoristek 98.8 % 

Izkoristek cikla (polnjenje praznjenje) - 

Območje relativne vlažnosti - 

Komunikacija z baterijo Preko vmesnika Solar Edge, SISTI, RS485 

Enosmerna vhodna napetost Nazivna 380 V, Maksimalna 480 V 



Monitoring 

Prednost tega sistema pred obstoječimi na trgu: 
Uporabnik si lahko v obdobju vzdrževanja prilagaja predstavitve indikatorjev po svoji želji vse do limite 
merilnih sistemov. 
Natančno prihodnje energetsko načrtovanje dodatnih (novih) sončnih modulov in dodatnih (novih) baterij 

 



Monitoring 

Modra – ali proizvodnja zadostuje za porabo v (%) 

Oranžna – kolikšen delež energije iz sončne 
elektrarne  se porabi na lokaciji proizvodnje (%) 

Simulacija brez baterije: Dejanski primer z baterijo: 
Svetlomodra – ali proizvodnja zadostuje za porabo v (%) 

Oranžna – kolikšen delež energije iz sončne 
elektrarne  se porabi na lokaciji proizvodnje (%) 



Povezava koncepta s projektom Together 
Senzorika za spremljanje porabe električne energije 

Pilotne namestitve in testiranja: 
- Študentski domovi 1, 2, 3 na Tyrševi ulici v MB 
- Fakulteta za energetiko UM na lokaciji KK 

Koncept Together se povezuje s StoRES v: 
- Avtomatiziranih, sprotnih, energetskih pregledih 

(dolgoročno nižanje stroškov) 
- Spremljanju porabe neelektričnih virov toplote v 

objektu 
- Spremljanju parametrov komforta 
- Upravljanje energije na osnovi povpraševanja 



Povezava koncepta s projektom Together 



 
 

V Sloveniji porabimo več energije, kot je proizvedemo, zato je moramo uvoziti iz 
drugih držav kar 46,1 %. 
 
Obnovljivih virov energije v končni porabi energije v Sloveniji je trenutno (2017) 
21,55 %, od tega energije iz sončnih elektrarn 0,5 %. 
 
Čaka nas še veliko dela, ki ga je potrebno opraviti s premišljenimi in konkretnimi 

koraki. 
 



 
 

Kaj je dodana vrednost projekta za širšo zainteresirano javnost? 
 
1. Izkazala se je pomembnost vzpostavitve monitoring sistema za spremljanje 

(monitoring sistema) stanja energije v objektu v realnem času - 
- S pridobitvijo celovite energijske slike objekta je možnost vplivati na proaktivno 
obnašanje končnih uporabnikov, lastnikov in energetskih upravljavcev. 

 
2. Na osnovi izkušenj tega projekta in monitoring sistema je vzpostavljena možnost 

načrtovanja prihodnjih podpornih shem za fotovoltaiko s hranilniki. 
 

3. Optimalno obratovanje energetskega sistema objekta in optimalne investicije v 
objekte (energetsko planiranje) 
• za maksimalno energetsko samooskrbo (vključno z minimalno prorabo) in 
• delež porabe energije na lokaciji proizvodnje. 

 
4. Spremljanje vplivov na omrežje s ciljem njihovega obvladovanja. 

 
5. Rezultati dela in raziskav postavljajo nova izhodišča za nadaljnji razvoj na poti 

energijske posamične in skupinske samooskrbe iz obnovljivih virov energije. 
 



        

Hvala za pozornost! 

 

 

peter.virtic@um.si 


