
SYSTÉM AKUMULACE 
ELEKTRICKÉ ENERGIE 
(ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE)

MERUS ESS Systémy akumulace elektrické energie (Energy Storage Systems - ESS), 
pro energetické distribuční společnosti i mikrosítě pracující v ostrovním režimu.



SYSTÉM AKUMULACE EL. ENERGIE 
MERUS ESS
S VYUŽITÍM V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ENERGIÍ, PŘENOSU A DISTRIBUCE (T & D), 

SÍTÍCH S OSTROVNÍM REŽIMEM (ISLAND), V HYBRIDNÍCH A MIKROSÍTÍCH (MICROGRID)

INTEGROVANÝ MERUS ESS
SNADNÉ ZAPOJENÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, MODULÁRNÍ DESIGN A LEPŠÍ 

KVALITA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Systémy Merus ESS je možno umístit do kterékoli 
úrovně elektrického systému, kde slouží ke zlepšení 
provozní výkonnosti a spolehlivosti. Umožňují 
plynulejší integraci obnovitelných zdrojů energie do 
sítě, ale pomáhají také udržet rovnováhu v dodávce 
energie a pokrýt spotřebu. Pomocí Merus ESS je 

elektrická energie v reálném čase k dispozici všude
tam, kde došlo k přerušení dodávky energie 
z primárního zdroje. Toto řešení přináší výhody pro 
celý napájecí systém, počínaje výrobou, přenosem 
a distribucí elektrické energie do mikrosítí (microgrids), 
a odtud rovnou ke koncovým spotřebitelům.

Systém akumulace elektrické energie Merus ESS, opírající se o nejnovější technologii, představuje, pokud jde 
o výstupní výkon a energii, plně škálovatelné řešení, a je vhodný pro sítě s jakoukoli napěťovou úrovní. Nejnovější, 
vysoce účinná technologie obousměrných měničů, spolu s průběžně dále vyvíjenými médii pro akumulaci 
energie, volenými specificky podle zákaznických potřeb, je zárukou vysoké účinnosti a dlouhé životnosti takového 
energeticky úložného řešení. Merus MCC – zajišťuje řízení, ochranu a monitorování, a v kombinaci se systémem 
SCADA řídí celý systém akumulace, provádí energetický management, optimalizuje provoz obnovitelných zdrojů 
a řídí veškerou komunikaci s operátory na vyšší úrovni řízení.

• Vyrovnání špičkového odběru 
(peak shaving)

• Řízení gradientu činného výkonu 
(ramp rate management)

• Posun v odběru energie (energy shifting)
• Řízení toku energie (power dispatch 

management)

VÝROBA – VĚTRNÉ A SOLÁRNÍ 
ELEKTRÁRNY, MOTORGENERÁTOROVÉ 
ZDROJE – HYBRIDNÍ SYSTÉMY



• Udržování výkonové rezervy 
(spinning reserve)

• Regulace frekvence
• Optimalizace výkonového toku
• Zlepšení stability systému
• Řízení napětí

PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SÍTĚ

• Energetický management alternativních 
zdrojů, včetně solárních (fotovoltaických) 
a větrných elektráren, a dále elektráren 
na fosilní paliva

• Funkce „black start“ 
(najetí zdroje bez energie na síti)

• Vyrovnání špičkového odběru 
(peak shaving)

• Splňují požadavky na kvalitu el. energie
• Řízení napětí a frekvence

PRŮMYSLOVÉ A MÍSTNÍ OSTROVNÍ SÍTĚ, 
MIKROSÍTĚ A HYBRIDNÍ SYSTÉMY
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STAVEBNÍ BLOKY MERUS ESS

Akumulace (ukládání) energie, 

typicky do baterií Li-Ion

Merus MCC – řízení, ochrana, 

monitorování a systém SCADA

Systém obousměrné 

přeměny energie

Připojení do veřejné 

energetické sítě

Rozváděč
- Síťové připojení
- Ostrovní režim
- Start ze tmy

Baterie
- Řízení a monitoring baterií (BMS)

Merus PCS
- Invertory – střídače

Pomocné obvody
- Klimatizace
- Detekce požáru 

Vyšší úroveň řízení - dispečing
- Přenosové sítě
- SCADA

IT řešení (cloud)
- Řízení a monitorování

Výroba energie 
- Palivové 
- Obnovitelní zdroje 
(vítr, voda, slunce)

Smíšené zátěže
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PCS - Power Conversion System – systém 
přeměny energie od společnosti Merus

Nejmodernější obousměrné měniče Merus mají 
tříúrovňovou topologii, která umožňuje provoz 
s nízkými ztrátami, je schopna generovat vysoká 
stejnosměrná napětí a nabízí optimální kvalitu 
elektrické energie díky optimalizované četnosti spínání.

Stejnosměrné napětí je k dispozici v širokém rozsahu 
od 600 do 4000V DC. K dispozici jsou obousměrné 
moduly v různých velikostech, pro výkony od 50 kVA do 
2000 kVA. Umožňují realizovat cenově výhodná řešení 
pro každý zákaznicky specifický projekt, až do stovek 
MWh nebo i větších energetických rozsahů.

Bateriové úložiště energie

Bateriové úložiště energie sestává z bateriových modulů 
zapojených do série kvůli nutnosti dosažení potřebné ss 
napěťové úrovně, typicky 600-1500 V DC. Jedna skupina 
do série zapojených bateriových modulů tvoří stojan. 
Pro dosažení potřebné energetické kapacity jsou stojany 
zapojeny paralelně. Každý stojan může obsahovat 
svůj vlastní řídicí systém baterií (angl. BMS – Battery 
Management System), který sleduje stav nabití (angl. SOC 
- State of Charge), zdravotní stav baterie (angl. SOH - State 
of Health), napětí, proud a teplotu všech bateriových 
modulů ve stojanu, a zároveň provádí řízení a ochranu.

Řídicí jednotka Merus MCC pro jakoukoli aplikaci

Merus MCC měří systémová napětí a proudy a z naměřených 
hodnot vypočítává potřebný proud pro PCS systém, v závislosti 
na aktivních provozních režimech a stavu baterií. Po optické trase 
pak odesílá referenční proud do PCS a aktivuje řízení výstupu ESS 
v reálném čase. Merus MCC využívá moderní komunikační systémy 
pro odesílání a příjem stavové informace a informace o nastavení 
provozního režimu, které jsou posílány obsluze na vyšší úrovni, např. 
provozovateli přenosového systému (TSO – Transmission System 
Operator).

Merus MCC zajišťuje také energetický management pro alternativní 
zdroje, například sluneční a větrné elektrárny, ale také elektrárny na 
fosilní paliva. K dispozici je koncepce úspory paliva pro optimalizaci 
provozu mikrosítí.

Merus MSS je vybaven funkcí black start, což znamená, že je 
schopen vytvořit autonomní síť s ostrovním režimem, na kterou se 
mohou další zdroje synchronizovat.

Merus PCS
- Invertory – střídače

Pomocné obvody
- Klimatizace
- Detekce požáru 



JEDINEČNÉ PROVOZNÍ REŽIMY
VYNIKAJÍCÍ FLEXIBILITA

Nejmodernější řídicí a měničové technologie Merus ESS umožňují řízení výstupu ESS v reálném čase a nabízí 
jedinečné provozní funkce. Toto řešení může po celou dobu své životnosti pracovat v jednom nebo více provozních 
režimech, v rozsahu instalované energie a výkonové kapacity, jejichž výčet je uveden v matici níže. V případě 
dostatečné kapacity energetického akumulačního média může Merus ESS fungovat v jakémkoli provozním režimu 
či jakékoli kombinaci těchto provozních režimů podle matice níže.

1 Režim dispečerského řízení

2 Frekvenční podpora

3 Regulace frekvence

4 Vyrovnání špičkového výkonového odběru

5 Omezení výkonu

6 Podpora nestálých zdrojů

7 Výroba energie v závislosti na zátěži

8 Řízení rychlosti nárůstu rampy

9 Dynamická kompenzace jalového výkonu

10 Vyvážení zátěží / napětí

11 Aktivní filtrace harmonických

12 Regulace napětí (AVR), Q(V) drooping

13 Flikr napětí

14 Funkce black start
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Merus ESS
Provozní režimy
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REGULACE FREKVENCE

MERUS ESS je schopen baterie nabíjet a vybíjet na 
danou výkonovou úroveň/úrovně v rámci instalované 
kapacity, nebo podle předem nastavené kombinace 
provozních režimů.

MERUS ESS zajišťuje autonomní regulaci frekvence 
v reálném čase, na bázi frekvence naměřené 
v nadřazeném elektrickém distribučním systému (Host 
Utility). Režim regulace frekvence je možno používat 
současně s kterýmkoli dalším provozním režimem 
uvedeným v matici.

PEAK SHAVING, NEBOLI VYROVNÁNÍ 
ŠPIČKOVÉHO ODBĚRU

V provozním režimu peak shaving je Merus ESS, 
připojený k hostitelské energetické síti, řízen tak, aby 
v určitém okamžiku pomohl snížit špičkový výkonový 
odběr. Merus ESS může být vybit na jakoukoli 
výkonovou úroveň v rámci své kapacity.

MERUS ESS provádí také autonomní vyrovnávání 
špičkového odběru podle měřeného činného výkonu 
odebíraného z elektrorozvodné sítě. Režim peak 
shaving může fungovat současně s kterýmkoli dalším 
provozním režimem z výčtu v matici.

PODPORA NESTÁLÝCH ZDROJŮ - 
MIKROSÍTĚ

Typická mikrosíť může obsahovat kombinaci solárního 
zdroje a dieselgenerátoru, doplněnou o ESS, s různými 
druhy zátěží. Tyto typy mikrosítí jsou obvykle řízeny 
z hlediska ekonomické optimalizace. To znamená, že 
někdy může být dána priorita minimalizaci provozních 
hodin dieselgenerátoru, tedy úspoře paliva a nákladů 
na výměnu opotřebených dílů. Cílem může být také 
maximalizace využití nízkonákladové energie dodávané 
solární elektrárnou.

Merus ESS - vybíjení
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Merus ESS - nabíjení

ZátěžESSDGSSolar

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ PROVOZNÍ REŽIMY



TURNKEY SOLUTION
WITH RELIABLE
AFTER-SALES SUPPORT

MERUS ESS - UPQ
ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE SE ZDROJEM UPQ (= UPS + AHF)

Merus ESS-UPQ představuje jedinečné řešení, které 
v sobě kombinuje výhody různých systémů pro 
zajištění kvality elektrické energie, sestavené do 
jediného robustního systému. K dalším funkcím ESS 
patří, že Merus ESS-UPQ chrání vaši síť proti výpadkům 
napájení, náhlým poklesům a nárůstu napětí 
vyvolaným jevy v připojené veřejné energetické síti.

Merus ESS-UPQ dokáže v případě poruchy plynule 
odpojit mikrosíť od veřejné sítě, přejít na ostrovní 
režim a znovu se automaticky připojit na síť po 
odstranění poruchy. Merus ESS-UPQ zajišťuje kvalitu 
elektrické energie v mikrosíti v obou provozních 
režimech.

Bypass obvod

Statický spínač

Úložiště energie

Energetická síť

Zátěže mikrosítě

Merus ESS - UPQ

Solární elektrárna

Větrná elektrárna

A2 -PCS

ŘEŠENÍ „NA KLÍČ“, SE 
SPOLEHLIVOU POPRODEJNÍ 
PODPOROU

Identifikace problému

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ „NA KLÍČ“

Analýza Návrh řešení



TURNKEY SOLUTION
WITH RELIABLE
AFTER-SALES SUPPORT

TURNKEY SOLUTION
WITH RELIABLE
AFTER-SALES SUPPORT

OPTIMALIZACE ENERGETICKÉ 
AKUMULACE
PRO SPECIFICKÉ ZÁKAZNICKÉ POTŘEBY

Volbou vhodného úložiště je možno Merus ESS upravit 
tak, aby vyhověl specifickým potřebám zákazníka. 
Například, funkce peak shaving si může za určitých 
okolností vyžádat vyšší výkon, zatímco podpora 
nestálého zdroje bude potřebovat menší výkon po 
dlouhé časové období.

Pokud v jednom a tomtéž ESS chceme mít k dispozici 
oba provozní režimy, musí být návrh systému flexibilní. 
Merus ESS je možno navrhnout tak, aby vyhovoval 
určitým specifickým potřebám a obsahoval různá 
úložiště elektrické energie.

Ultrakondenzátory
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1…4 s minuty hodina

LTO 
baterie

Li-Ion 
baterie

Instalace Uvádění do provozu Školení

Tým pracovníků Merus Power Solutions má rozsáhlé 
zkušenosti a technické možnosti k tomu, aby vám 
nabídl řešení „na klíč“. Pracovníci týmu vstoupí do 
těchto typů projektů od okamžiku identifikace 
problému. Do rozsahu naší dodávky patří také uvedení 
do provozu a zaškolení personálu zákazníka.

Naši zákazníci vyžadují spolehlivou poprodejní 
podporu. Naši pracovníci servisu jsou schopni 
maximálně rychle reagovat na potřeby zákazníka 
a zajistit nepřetržitost jeho technologických procesů.



MERUS ESS
ŘEŠENÍ „NA KLÍČ“

Merus ESS – typ 1: Úložiště, PCS systém a transformátor zabudované do kontejneru

Merus ESS – typ 2: Úložiště a PCS systém uložené v kontejneru. Silový transformátor veřejné energetické sítě je 
umístěn ve venkovním prostředí

Merus ESS – typ 3: Úložiště a PCS systém jsou instalovány v samostatných kontejnerech. Silový transformátor 
veřejné energetické sítě je umístěn ve venkovním prostředí.



HLAVNÍ ÚDAJE TYP 1 TYP 2 TYP 3

Jmenovité napětí systému UN 22000 V HV HV

Jmenovitá frekvence systému fN 50 / 60 Hz

Instalovaná energie E (BoL = na začátku životnosti) 1540 kWh 2200 kWh 4180 kWh

Instalovaný výkon (BoL) 3080 kW 4400 kW 8360 kW

MECHANICKÁ INSTALACE (PREFABRIKOVANÉ ŘEŠENÍ PRO ZABUDOVÁNÍ DO KONTEJNERU)

Rozměry kontejneru
(Š x H x V mm) 12200 x 2450 x 4100 12200 x 2450 x 4100 12200 x 2450 x 4100 (úložiště) 

6100 x 2450 x 4100 (měniče)

Celková hmotnost v kg 28000 30000 41000 (úložiště)
13000 (měnič)

Krytí skříně IP 54 podle EN 60529

PODMÍNKY V MÍSTĚ INSTALACE - TYPICKÉ

Teplota okolí -40/+45 C°

Instalační nadmořská výška ≤ 1000 m n.m.

Znečištění Stupně 2: za normálních okolností se vyskytuje jen elektricky nevodivé znečitění. 
Možno očekávat dočasnou vodivost kondenzací vodní páry.

Rychlost větru max. 34 m/s

MCC – ŘÍDICÍ SYSTÉM- HARDWARE A SOFTWARE

Řídicí jednotka digitální, v reálném čase

Procesorový modul hlavního řízení Výkonná deska s hradly DSP / FPGA

Procespro výpočet s plovoucí řád. čárkou Texas Instruments C6713 floating point DSP 8 x 300MHz

Komunikace Standardní komunikace s kartou na bázi vláknové optiky, s Avago Versatile link

Řídicí systém pro externí I/O operace Siemens řada S7-1500PLC CPU (integrovaná)

MCC – ŘÍDICÍ SYSTÉM – SYSTÉM OCHRANY

Ochrana IGBT Power Stack MCC

Ochrana baterie BMS

MCC – ŘÍDICÍ SYSTÉM – ROZHRANÍ HMI - SCADA

Typ HMI Vysoce kvalitní dotyková obrazovka pro průmyslové prostředí; PC s Hot Swap RAID SSD

Jazyky HMI finština – angličtina – němčina – španělština – čínština - ruština. Další jazyky na požádání.

Monitorování a protokolování Monitorovací a protokolovací data v trvání až 1 měsíce

Komunikace Ethernet, ModBus a ProfiNet (TCP/IP), IEC 61850

Dálkové operace Pro potřebu monitorování a řízení

MERUS A2 -PCS MODULY

Jmenovité napětí 400 - 690V

Provozní režimy Všechny provozní režimy pro zajištění kvality el. energie

Doba odezvy < 100 μs / 1 cyklus (selektivní režim)

Spínací frekvence 20 kHz

Řídicí jednotka Digitální řízení v reálném čase, s FFT

Schopnost vyvážení zátěže 100% * IN

ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE - BATERIE

Typ modulu Li - Ion

Očekávaná doba životnosti 10 roků

Rozsah ss napětí stojanu (V DC) 588 - 1500 V DC

Jmenovitá ss energie stojanu (kWh) 110 kWh

Max. ss výkon stojanu (kW) 220 kW (=2 CP)

Celkový počet stojanů 14 20 38

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



KVALITA ELEKTRICKÉ 
ENERGIE – CESTA 
K ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH 
OBCHODNÍCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ
Společnost Merus Power nabízí čistou 
technologii na světové úrovni, která 
zlepšuje kvalitu elektrické energie, 
energetickou účinnost a přispívá ke 
zlepšení životního prostředí. Naše 
dynamická kompenzační řešení – aktivní 
filtry harmonických, zdroje UPQ, systémy 
akumulace elektrické energie, statické 
kompenzátory STATCOM a statické 
kompenzátory jalového výkonu SVC jsou 
schopny okamžitě vyřešit vaše problémy 
s kvalitou napájení. Krátká návratnost 
této investice vás potěší. Naše řešení šetří 
energii, zvyšují produktivitu a současně 
prodlužují životnost instalovaného 
systému.

Nabízíme také portfolio servisních služeb, 
platné pro celou dobu životnosti zařízení, 
počínaje monitorováním kvality energie až 
po poprodejní servis. Našim zákazníkům 
dodáváme produkty na světové úrovni, 
využívající spolehlivou finskou technologii, 
a nabízíme flexibilní servis a opravdovou 
spolupráci. 

Merus Power je členem národního projektu 
Cleantech Finland.
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