
Bateriová úložiště pro zemědělský, komerční a průmyslový sektor

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 
PRO KAŽDOU APLIKACI
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V důsledku změn na trhu s energií neexistuje v současné době dlouhodobá jistota při 

plánování nákladů na energii. Každá změna však přináší i nové příležitosti. Mnozí již trans-

formaci energetiky využili ve svůj prospěch a fotovoltaická zařízení, výrobu bioplynu nebo 

větrnou energii proměnili v atraktivní byznys se stabilním příjmem. Bateriová úložiště nyní 

představují další velkou příležitost. Pojistěte se proti nejistotám, vydělávejte peníze a zajis-

těte si záložní napájení pro případ výpadku proudu.

PLATIT NEBO VYRÁBĚT? 
Profitujte z transformace energetiky a minimalizujte rizika s bateriovými úložišti

OPTIMALIZACE VLASTNÍ SPOTŘEBY

Je-li solární výnos vyšší než aktuální spotřeba elektři-
ny, je přebytek energie uložen do bateriového úložiště. 
Pokud solární výnos nestačí k pokrytí spotřeby, úložiš-
tě naskočí a poskytne potřebnou elektřinu. Jakmile je 
prázdné, je elektřina opět odebírána ze sítě. Díky tomu 
můžete podíl vlastní spotřeby zvýšit na 80 % a více.

Pro koho? 
Provozy s vlastním fotovoltaickým zařízením nebo vhodnou 
střechou, např. spediční firmy, zemědělské farmy, dílny nebo 
továrny

FYZIKÁLNÍ OMEZENÍ VÝKONOVÝCH ŠPIČEK 

Spotřebitelé s průběhovým měřením spotřeby platí 
především za odebíraný výkon. Relevantní z hlediska 
nákladů jsou okamžiky, kdy je odběr energie nejvyšší, 
tedy tzv. výkonové špičky. Bateriová úložiště jsou 
schopna při výkonových špičkách vydávat uloženou 
energii a snížit odběr z elektrické sítě. Výsledkem je 
nižší příkon a úspory v řádu desítek tisíc korun ročně. 

Pro koho?
Provozy s vysokou spotřebou elektřiny a průběhovým měře-
ním spotřeby, např. rychlonabíjecí stanice, zemědělské farmy, 
dílny nebo výrobní podniky.
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Multi-use

Záložní 
napájení

Off-grid

APLIKACE MULTI-USE

Multi-use umožňuje kombinaci několika 
provozních strategií, jako jsou např. opti-
malizace vlastní spotřeby (OVS), omezení 
výkonových špiček (fyzikální nebo RLM) 
a Time of Use (ToU). Pro každou aplikaci 
můžete podle vlastních potřeb definovat 
jednu oblast úložiště. Pro maximální život-
nost a hospodárnost.

CENOVĚ VÝHODNÉ ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ

Bateriová úložiště zajišťují spolehlivé dodáv-
ky elektrické energie. Pomocí bateriového 
úložiště můžete také optimalizovat, nebo 
dokonce zcela nahradit dieselový agregát. 
V případě výpadku proudu převezme ba-
teriové úložiště napájení a váš provoz běží 
nerušeně dál.

Pro koho?
 Provozy, které jsou odkázány na spolehlivé do-
dávky elektrické energie, např. zařízení pro chov 
dobytka nebo chladírny.

SPOLEHLIVÉ DODÁVKY ELEKTRICKÉ  
ENERGIE BEZ PŘIPOJENÍ K SÍTI
Potřebujete elektřinu, ale nemáte k 
dispozici elektrickou přípojku? Bateriová 
úložiště dokážou v kombinaci se zařízením 
na výrobu elektřiny, např. s fotovoltaickou 
elektrárnou a/nebo kogenerační jednotkou, 
tvořit ostrovní systémy. Mohou však slou-
žit i k optimalizaci dieselových generátorů.

Pro koho?
 Objekty, které potřebují elektřinu, ale nejsou 
napojeny na elektrickou síť

 ©
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ŠPIČKOVÝ VÝKON MÍSTO VÝKONOVÝCH 
ŠPIČEK

Zejména u velkých nabíjecích parků nebo 
při nadcházející modernizaci nabíjecí 
infrastruktury pro elektromobily u bytových 
domů, supermarketů a podniků narazí 
síťová přípojka velmi rychle na své hranice. 
Zde se vyplatí řízení nabíjecích stanic sys-
tému TESVOLT Energy Manager.

Pro koho?
Obchod, výroba, průmysl

 

Řízení nabíjecích 
stanic
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Řízení spotřebičů Řízení výroby Power Quality

OCHRANA DRAHÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Při provozu výrobních zařízení dochází ke 
kolísání síťového napětí, které může postih-
nout i veřejnou síť. Špatná kvalita elek-
trické energie má nepříznivý vliv na stroje, 
datová vedení i jiné součásti systémů a v 
nejhorším případě vede k poruchám. Kro-
mě nepříjemných hospodářských důsledků 
(výpadky, náklady na údržbu) to může mít i 
důsledky právní (záruky výrobců, pojištění).

Pro koho?
 Provozy, které jsou odkázány na spolehlivé do-
dávky elektrické energie, např. zařízení pro chov 
dobytka nebo chladírny.

PRO VĚTŠÍ NEZÁVISLOST NA 
ZDROJÍCH ENERGIE 
Aktivní zapínání a vypínání zařízení pro 
výrobu energie umožňuje optimální hospo-
dárné využití komplexních systémů. Tento 
efekt je dále umocněn dodatečnou mož-
ností řízení zařízení pro výrobu energie, 
např. kogeneračních jednotek.

Pro koho?
Provozovatelé komplexních systémů s připo-
jením k elektrické síti a zařízením pro výrobu 
energie

EKONOMICKÁ OPTIMALIZACE PROSTŘED-
NICTVÍM SYNCHRONIZACE
Je-li vlastní produkce energie nízká a bate-
riové úložiště prázdné, budou nepotřebná 
odběrná zařízení jednoduše vypnuta, např. 
nabíjecí stanice pro elektromobil, který 
musí být opět provozuschopný až za 8 
hodin. Aktivním zapínáním a vypínáním od-
běrných zařízení dochází k synchronizaci 
výroby a spotřeby a optimalizaci hospodár-
nosti celého systému.

Pro koho?
 Provozovatelé větších bateriových úložišť s 
připojením k elektrické síti

V závislosti na použitém střídači, jako je například integrovaný střídač řady TS-I HV, SMA Sunny 

Tripower Storage řady TS HV nebo nízkonapěťový SMA Sunny Island, jsou bateriové úložné systé-

my TESVOLT vhodné pro celou řadu aplikací a obchodních modelů.

 

Nezáleží na tom, v jakém průmyslovém nebo obchodním segmentu působíte – TESVOLT je vždy 

ta správná volba. 

ŠIROKÁ ŠKÁLA OBCHODNÍCH MODELŮ 
Další možnosti využití úložných systémů TESVOLT
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Síťové služby 

Pozadí: 
Při roční spotřebě vyšší než 100 000 kWh účtuje doda-
vatel energie cenu za kWh a cenu za odebíraný výkon. 
Na rozdíl od ceny za kWh se cena za odebíraný výkon 
vypočítává na základě maximálního průměrného výkonu 
v 15minutových intervalech v kW. Dojde-li během 15minu-
tového intervalu k překročení maximálního průměrného 
výkonu, je spotřebiteli účtována vyšší cena za odebíraný 
výkon. V závislosti na zúčtovacím období může být tato 
cena účtována po celý rok.

Omezení výkonových 
špiček RLM
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Čas

Výkonová špička  
nad mezní hodnotou

Algoritmus hlídá 
 překročení

Maximální odběr elektřiny
 bez bateriového úložiště
 s bateriovým úložištěm

Spotřeba elektřiny
 odběr z elektrické sítě
 odběr z bateriového úložiště

Použití bateriového úložiště 
k omezení špiček

OMEZENÍ VÝKONOVÝCH ŠPIČEK RLM 

Zatímco při fyzikálním omezení výkonových špiček (OVŠ) 
je každá spotřební špička jednoduše pokryta elektřinou 
z bateriového úložiště, pracuje systém při průběhovém 
měření spotřeby (RLM) v 15minutových intervalech, a tím 
ještě precizněji a účinněji. 

Aby nedošlo k překročení maximální spotřeby ve špičce 
tolerované dodavatelem energie, je množství spotřebo-
vané elektřiny sledováno po dobu 15 minut, přičemž jsou 
povoleny krátké špičky. TESVOLT Energy Manager zasáhne 
pouze tehdy, když hrozí, že průměrná spotřeba během 
15minutového intervalu překročí maximální tolerovanou 
špičkovou hodnotu.

ÚSPORA NÁKLADŮ DÍKY APLIKACÍM TIME OF USE

Pro odběratele elektřiny s variabilními cenami je spotře-
ba v nízkém tarifu ekonomicky smysluplná, ale ne vždy 
možná. S úložnými systémy TESVOLT lze výrazně snížit 
spotřebu ve vysokém tarifu. Výsledkem je značná úspora 
nákladů a v neposlední řadě také stabilnější a rovnoměr-
nější zatížení veřejné elektrické sítě. 

Pro koho?
Provozy s variabilními cenami od dodavatelů elektřiny, veřejný 
sektor, poskytovatelé síťových služeb

Time of Use

 Půlnoc

 

    

 Poledne

NÍZKÉ NÁKLADY NA ELEKTŘINU BĚŽNÉ NÁKLADY NA ELEKTŘINU VYSOKÉ NÁKLADY NA ELEKTŘINU

Nabíjení úložišť a
odběrných zařízení, např. 
elektromobilů

Dodávky energie
z fotovoltaického 
zařízení
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z bateriových úložišť
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PROFITUJTE ZE SÍŤOVÝCH SLUŽEB
Má-li elektrická síť fungovat spolehlivě, musí množství vy-
robené elektřiny odpovídat množství odebrané elektřiny. 
A to každou sekundu. Pokud je odebíráno větší množství 
energie, než je zapotřebí, nebo pokud poptávka převyšuje 
výrobu, dochází ke kolísání napětí a s tím spojeným vý-
padkům. Provozovatelé distribučních soustav se neustále 
snaží tuto situaci vyřešit tzv. řízením na straně poptávky. 

Pro koho?
 Provozovatelé větších bateriových úložišť s připojením k elektric-
ké síti
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SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 
TESVOLT 
Řízení a monitorování snadno a rychle 

S naším inovativním systémem energetického managementu TESVOLT, sestávajícím z 

TESVOLT Energy Manageru a portálu myTESWORLD, můžete zaznamenat, sledovat a řídit 

všechny energetické toky. Nastavení individuálních provozních strategií umožňuje kombino-

vat nejrůznější aplikace, díky čemuž lze systém dokonale přizpůsobit potřebám komerčního 

a průmyslového sektoru. 

FUNKCE PORTÁLU myTESWORLD  

Portál myTESWORLD nabízí širokou škálu funkcí pro monitorování 
a řízení energetických toků. Tyto funkce jsou k dispozici v bez-
platné verzi Basic a placené verzi Pro, analogicky k souvisejícím 
oblastem nasazení, s rozšířenou funkčností.

• Dashboard v reálném čase
• Přehled o spotřebě a výrobě elektřiny
• Podrobný rozpis spotřeby a výroby
• Energetická bilance
• Historie naměřených dat
• Energetické zprávy a podrobné údaje z elektroměru (nelze pou-

žít pro účely vyúčtování)

Chcete myTESWORLD poznat blíže? Tak se zaregistrujte pro získá-
ní testovacího přístupu a v klidu se seznamte se všemi funkcemi 
našeho portálu. V případě dotazů vám samozřejmě rádi pomůže-
me.

JE TO JEDNODUCHÉ:

Na https://mytesworld.tesvolt.com klikněte na Sign up (Regist-
race).
Zaregistrujte se pomocí e-mailové adresy. Následně obdržíte 
e-mail s potvrzovacím odkazem pro přihlášení. Po přihlášení si 
prostřednictvím tlačítka Start the DEMO (Spustit DEMO) můžete 
udělat představu o výhodách portálu myTESWORLD.

Používání systému energetického managementu (EMS) TESVOLT 
Energy Manager vyžaduje registraci v portálu myTESWORLD výrob-
ce [https://mytesworld.tesvolt.com].

Vyzkoušejte 
si 

demoverzi!
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SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 
TESVOLT 
Řízení a monitorování snadno a rychle 

Elektromobil

Nabíjecí stanice 
pro elektromobily

myTESWORLD

Úložiště

Síť
Zařízení pro 

výrobu energie

Tepelné čerpadlo Odběrné zařízení

TESVOLT Energy Manager

• Autonomní energetický management
• Sběr dat a optimalizace energetických toků
• Řízení výroby, spotřebičů a také úložného systému
• Konfigurace prostřednictvím uživatelského rozhraní s 

různým zobrazením pro různé skupiny uživatelů
• Lokální integrace v elektroměrové skříni nebo v TESVOLT 

Backup Control Boxu

myTESWORLD (portál EMS)

•  Dashboard v reálném čase
• Přehled o spotřebě a výrobě elektřiny
•  Podrobný rozpis spotřeby a výroby
•  Energetická bilance
•  Historie naměřených dat
•  Energetické zprávy a podrobné údaje z elektroměru (nelze 

použít pro účely vyúčtování)

TESVOLT 
Energy Manager*

Tento graf znázorňuje typickou strukturu systému. Přesnější informace najdete v návodu k instalaci.

*  TESVOLT Energy Manager je v současné době k dispozici pouze v kombinaci s TS-I HV 80 a TS-I HV 80/100 E.  
Produkty se střídači SMA využívají energetický management ennexOS.
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JAK SE POZNÁ 
KVALITNÍ ÚLOŽIŠTĚ? 

RYCHLÉ VYBÍJENÍ (1C) 
Nezbytný předpoklad pro vysoký výkon. Při příliš nízké C-rate musí 
být úložiště poměrně velké, má-li být zajištěn požadovaný výkon. Úloži-
ště je pak nakonec zbytečně drahé.

VYSOKÁ ÚČINNOST A MALÉ ZTRÁTY V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU
Při každém procesu ukládání dochází ke „ztrátám“ energie. Účinnost 
úložiště udává, kolik v něm uložené energie může být znovu odebráno. 
Tato hodnota by měla být podstatně vyšší než 90 %, zatímco ztráty v 
pohotovostním režimu by neměly překročit 5 W.

NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY 
Úložiště by měla umožňovat monitorování baterií na úrovni článků. Jen 
tak totiž poznáte, že přišel čas na údržbu. Neméně důležitý je také 
původ bateriových článků. Renomovaní výrobci nabízejí články, které 
jsou odolné proti vznícení, a to i pokud dojde k jejich poškození.

INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ BATERIÍ
Monitorování jednotlivých bateriových článků zaručuje maximální 
výkon, bezpečnost a životnost. Díky tomu se můžete spolehnout 
na optimální nabíjení a vybíjení všech článků a včasnou identifikaci 
možných chyb.

VYSOKÝ POČET CYKLŮ A DLOUHÁ ŽIVOTNOST 
Při každém nabíjecím cyklu dochází k opotřebení bateriového úložiš-
tě. Z tohoto důvodu se uvádí počet úplných nabíjecích cyklů, kterých 
úložiště dosáhne předtím, než dojde k podkročení určité zbytkové 
kapacity. Kromě toho existuje také kalendářní životnost, která udává 
maximální životnost úložiště v letech.

9



92 % 96 % 91 % 94 %

102 % 93 % 91 % 94 %

102 % 99 % 97 % 100 %

100%

75%

50%

25%

0%

  

  

Normální kapacita: 70 kWh 70 kWh
DoD:  70 % 100 %
Využitelná kapacita: 49 kWh 70 kWh

DoD – HLOUBKA VYBITÍ

0 2 000  4 000  6 000  8 000  

 

70

100

 1C/1C při 45 °C; DoD 100 % 
 1C/1C při 35 °C; DoD 100 %
 1C/1C při 25 °C; DoD 100 %

Ka
pa

ci
ta

 v
 %

Cykly

POČET CYKLŮ A KAPACITA 
ČLÁNKŮ SAMSUNG SDI

DoD 70 % DoD 100 %

70%
využitelnost

100 %
využitelnost

DoD
Depth of Discharge – udává maximální 
hloubku vybití bateriového úložiště.  
Mnoho úložišť nelze vybít úplně, což zna-
mená, že není k dispozici veškerá uložená 
energie. Kvalitní úložiště mají hloubku 
vybití 100 %.

Úplný cyklus
Úplný cyklus znamená jedno úplné nabití 
a vybití úložiště. V praxi se do úplného 
cyklu započítává každé částečné nabití 
a vybití. Životnost úložiště se mimo jiné 
udává v počtu úplných cyklů.

C-rate
Udává, jak rychle lze úložiště nabít nebo 
vybít. 1C znamená, že během jedné hodiny 
můžeme úložiště jednou úplně nabít nebo 
vybít. Úložiště s 0,5C k tomu potřebuje 
dvě hodiny a úložiště s 2C naopak jen půl 
hodiny.

LCOS
Levelized Cost of Storage – udává náklady 
na jednu kilowatthodinu uloženou a opět 
odebranou z bateriového úložiště. Urču-
jícími faktory jsou přitom životnost, resp. 
počet cyklů, maximální hloubka vybití a 
účinnost systému.

Li-NMC
Lithium-nikl-mangan-kobalt-oxid (zkrá-
ceně Li-NMC) je chemie článků, která se 
vyznačuje vysokou energetickou hustotou, 
vysokým výkonem a dlouhou životností.

SoH
State of Health udává zdravotní stav baterie 
a informuje o tom, kolik procent počáteční 
kapacity lze ještě využít v aktuálních na-
bíjecích cyklech. Rychlost stárnutí baterie 
závisí mimo jiné na její kvalitě, ale také na 
používaném procesu balancování.

JAK FUNGUJE BALANCOVÁNÍ?

Články stárnou různou rychlostí. Rozdíly 
mezi jednotlivými články mají negativní vliv 
na chování baterie při nabíjení a vybíjení. 
Balancování článků má za úkol tyto rozdíly 
co nejvíce zmírnit. Při pasivním balancování 
jsou nejsilnější články vybíjeny tak dlouho, 
dokud se jejich napětí nesrovná s nejslabšími 
články. Energie nejsilnějších článků se přitom 
mění v teplo. DynamiX Battery Optimizer 
společnosti TESVOLT naproti tomu využívá 
tuto jinak spálenou energii k aktivnímu 
provozu větráku, čímž optimalizuje účinnost 
celého systému a umožňuje větší vyrovná-
vací proud. Při jednosměrném balancování 
předávají silnější články energii následujícím, 
slabším článkům. Active Battery Optimizer 
funguje na principu aktivního balancování, 
což znamená, že vyrovnává napětí mezi vše-
mi články v bateriovém modulu, a dokonce 
mezi různými moduly.

PASIVNÍ BALANCOVÁNÍ
Účinnost: 0 %, vyrovnávací proud: 0,05 A
vysoké ztráty

JEDNOSMĚRNÉ BALANCOVÁNÍ
Účinnost: 70–90 %, vyrovnávací proud: 3,0 A
středně vysoké ztráty

AKTIVNÍ BALANCOVÁNÍ
Účinnost: > 90 %, vyrovnávací proud: 5,0 A
nízké ztráty

CO TO VLASTNĚ ZNAMENÁ?
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ČÍM SE ÚLOŽNÉ SYSTÉMY TESVOLT LIŠÍ OD KONKURENCE?  

Vynikající bateriové úložiště je víc než jen součtem jednotlivých částí. Proto se specializuje-
me na vývoj inovativních systémů, které jsou přesně šité na míru požadavkům průmyslového 
a komerčního prostředí a nabízejí široké možnosti využití.  

U všech našich produktů klademe důraz na bezpečnost, spolehlivost a hospodárnost, jakož 
i prvotřídní instalační služby. Za tímto účelem používáme nejen vysoce kvalitní komponenty, 
jako jsou například vysokovýkonné prizmatické články Samsung SDI, ale také naše unikátní 
systémy pro řízení baterií.  

TESVOLT Active Battery Optimizer (ABO) nebo TESVOLT DynamiX Battery Optimizer (DBO) 
monitorují a řídí nabíjení a vybíjení článků. V kombinaci s Active Power Unit (APU) a naším 
řešením pro monitorování baterií (BatMon) tak nabízíme vysoce výkonný a transparentní 
bateriový management.   

Řada TESVOLT E, optimalizovaná pro maximální hospodárnost, je stejně přesvědčivá jako na 
výkon orientovaná řada A. Ať už se rozhodnete pro řadu E nebo A, naše úložné systémy vás 
přesvědčí svou prvotřídní kvalitou a výkonností. 

Nezáleží na tom, jestli chcete více energie a hospodárnosti nebo jestli vám jde především o vysoce 

výkonné balancování a dlouhou životnost. S produktovými řadami E a A nabízí TESVOLT řešení, která 

splní i ty nejnáročnější požadavky a pomohou vám překonat všechny výzvy.

SÍLA SE SETKÁVÁ S VÝKONEM 
Vhodné řešení pro každý požadavek 
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POROVNÁNÍ ŘADY A A E

Modul 14S 
Řada A

Modul 22S
Řada E

Energetická hustota 156 Wh/l 211 Wh/l

Hloubka vybití (DoD) 100 % 100 %

Očekávané cykly Až 8 000 Až 8 000

C-rate: Až 1C  Až 1C 

Energie 4,8 kWh 8,0 kWh

Účinnost baterie > 98 % > 98 %

Řízení baterie ABO DBO

13



ŘADA TESVOLT E  
Naše úložné systémy pro ještě více energie 

VÝKON SE SETKÁVÁ S HOSPODÁRNOSTÍ  

Úložné systémy z naší nové řady E* nabízejí maximální 
výkon za atraktivní cenu. 

To je umožněno použitím nejnovější generace lithium-
-iontových článků Samsung SDI v kombinaci s naším 
DynamiX Battery Optimizerem (DBO).   

O 35 % vyšší hustota energie na modul a účinné balan-
cování článků, včetně aktivního chlazení, zajišťují nižší 
investiční a provozní náklady, a tím i optimální LCOS. 

* pro aktuální dostupnost navštivte naše webové stránky

1.

NÍZKÉ LCOS 
Nižší náklady na kilowatthodinu uložené energie  
díky atraktivním investičním nákladům 

VYŠŠÍ HOSPODÁRNOST 
Nižší náklady na kWh díky použití nejnovější generace 
modulů s vyšší energetickou hustotou a optimalizova-
ným dynamickým balancováním  

2.
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4. ŘEŠENÍ „PLUG AND PLAY“ 
Jednoduchá instalace a uvedení do 
provozu díky automatické konfiguraci 
a mechanicky kódovaným DC konek-
torům nejnovější generace (lze zapojit 
pouze jedním způsobem) 

MENŠÍ NÁROKY NA PROSTOR 
O 35 % vyšší hustota energie na modul zname-
ná větší výkon na stejné ploše  

3.

VYSOKÝ STUPEŇ 
BEZPEČNOSTI  
Vícevrstvá ochrana každého článku a funkční 
bezpečnost na systémové úrovni 

5.
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MAXIMÁLNÍ HOSPODÁRNOST 
NA MINIMÁLNÍM PROSTORU
Řada E pro ještě více energie

TS-I HV 80 E  /  TS-I HV 100 E 
MULTITALENT S FAKTOREM E
Řada TS-I HV E splňuje nejvyšší požadavky na výkon a hospodárnost.

Zajímáte se o dynamické omezování výkonových špiček, aplikace Time of 
Use nebo záložní napájení, ať už on-grid nebo off-grid? Pak vás naše produkty 
TS-I HV E zaručeně osloví. S výkonem až v řádu megawatthodin zvládnou i ty 
nejnáročnější úkoly a díky technologii aktivního filtru navíc trvale a přirozeně 
zlepšují místní kvalitu elektřiny. Díky špičkovým bateriovým článkům z auto-
mobilového průmyslu a inovativním technologiím, jako je DynamiX Battery 
Optimizer, patří řada TS-I HV E mezi produkty s nejdelší životností na trhu.

Technické údaje

Velikost systému:  80 kWh až do řádu megawatthodin
Střídač:  TESVOLT PCS-85
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Funkce Basic

Funkce Pro: Placené použití

Off-gridŘízení  
spotřebičů

Řízení výroby v 
síťovém provozu

Nulové přetoky 
do sítě

Fyzikální omezení 
výkonových špiček

Záložní 
napájení

Optimalizace vlastní 
spotřeby

 

Řízení nabíje-
cích stanic

Power QualityOmezení výkonových 
špiček RLM

Nabíjení na základě 
prognóz

Poloostrovní 
provoz

Multi-use

 

Řízení 
nabíjecích stanic*

MikrosíťTime of Use

Používání systému energetického managementu (EMS) TESVOLT Energy Manager vyžaduje registraci v portálu myTES-
WORLD výrobce [https://mytesworld.tesvolt.com].
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Služby v oblasti 
síťových systémů

Optimalizace 
fotovoltaických 

diesel-hybridních 
systémů

Řízení  
výroby

Time of Use

Rozhraní pro přímý 
prodej

Optimalizace vlastní 
spotřeby

Fyzikální omezení 
výkonových špiček

Multi-use

TS HV 70 E – SILÁK S FAKTOREM E
TS HV 70 E nabízí maximální výkon na minimální ploše. Kromě toho se vyznačuje vyso-
kou účinností a optimálním poměrem kvality a ceny. TS HV 70 E přináší profesionálním 
uživatelům investiční jistotu díky nízkému LCOS – ať už v komerčním, zemědělském nebo 
průmyslovém sektoru.  

Technické údaje

Velikost systému:  72 kWh až do řádu megawatthodin
Střídač:  SMA Sunny Tripower Storage 60 

Primární 
regulace

Optimalizace  
fotovoltaických  

diesel-hybridních 
systémů

Mikrosíť Síťové služby

Služby v oblasti 
síťových systémů

Nulové přetoky 
do sítě

Off-gridMulti-use

Optimalizace vlastní 
spotřeby

Záložní 
napájení

Fyzikální omezení 
výkonových špiček

Rozhraní pro 
přímý prodej 

Řízení  
spotřebíčů

Sekundární 
regulace

Time of UseŘízení 
 výroby
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TPS-E – VŠEUMĚL S FAKTOREM E 
TESVOLT TPS-E je k dostání v kontejneru o velikosti 20, 40 nebo 45 stop, 
může pracovat se stejnosměrným napětím až 1 300 V, je schopný startu ze 
tmy a maximálně zabezpečený proti poruchám. Díky DynamiX Battery Opti-
mizeru a novým bateriovým modulům Samsung 22 S je mimořádně účinný. 
Chytré řízení provozu a inovativní systém Eco Cooling vám umožní ušetřit 
provozní náklady. Zvláštní servisní výhody: možnost údržby na dálku a moni-
toring na úrovni článků, připraven na diagnostiku poruch pomocí UI. TPS-E je 
pouhý úložný kontejner a jako takový je dodáván zásadně bez střídače.

Technické údaje

Velikost systému:  80 kWh až do řádu megawatthodin
Střídač:  např. SMA Sunny Central Storage (500–3000 kVA)
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ŘADA TESVOLT A 
Naše modulární úložné systémy 

s dlouhou životností splňují nejnáročnější 

požadavky. 

NAŠE ÚLOŽNÉ SYSTÉMY PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ APLIKACE  

Odolné, výkonné a modulární. Díky prvotřídní kvalitě, 
dlouhé životnosti a rozšířitelnosti nabízí řada A úložné 
systémy pro nejnáročnější aplikace v komerčním a 
průmyslovém sektoru.

Použití našeho Active Battery Optimizeru zajišťuje šetrné 
balancování článků, teoretickou životnost až 30 let téměř 
bez ztrát účinnosti, až 98% účinnost a také možnost 
dodatečné instalace jednotlivých bateriových modulů, 
kdykoliv budete potřebovat více energie.  

Spolehněte se na dlouhodobý výkon, který se flexibilně 
přizpůsobí vašim požadavkům.   

1.

MODULÁRNÍ ROZŠIŘITELNOST 
S rostoucí potřebou lze i po několika letech bez 
problémů a ztrát účinnosti nainstalovat další 
moduly

2.

MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST
Active Battery Optimizer (ABO) zajišťuje 
optimální, šetrné nabíjení a vybíjení každého 
článku, a tím i teoretickou životnost až 30 let
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4. NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST 
Dobrá hospodárnost díky dlouhé životnosti 
a vysokému počtu cyklů jednotlivých modulů 

NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST
Vícevrstvá ochrana každého článku 
a funkční bezpečnost na systémové úrovni 

3.

NÍZKÁ VLASTNÍ SPOTŘEBA
Nízká vlastní spotřeba v pohotovostním
režimu pouhých 5 W

5.
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Funkce Basic

Funkce Pro: Placené použití

Off-gridŘízení  
spotřebičů

Řízení výroby v síťovém 
provozu

Nulové přetoky 
do sítě

Fyzikální omezení 
výkonových špiček

Záložní 
napájení

Optimalizace vlastní 
spotřeby

 

Řízení nabíje-
cích stanic

Power QualityOmezení výkonových 
špiček RLM

Nabíjení na základě 
prognóz

Poloostrovní 
provoz

Multi-use

 

Řízení 
nabíjecích stanic*

MikrosíťTime of Use

VYNIKAJÍCÍ VÝKON 
A MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST
Řada A – Velké plus pro výkon

TS-I HV 80 – NÁŠ VŠEUMĚL
TS-I HV 80 je naše první bateriové úložiště s integrovaným střídačem 
TESVOLT a inovativním systémem energetického managementu 
TESVOLT Energy Manager. 

Záložní napájení, optimalizace vlastní spotřeby, omezení výkonových 
špiček, řízení spotřeby a výroby, off-grid a mnoho dalšího – TESVOLT 
TS-I HV 80 je díky své všestrannosti ideálním řešením pro skladování 
elektřiny pro téměř jakékoliv využití. Díky kombinaci různých aplikací 
(Multi-use) může také současně sloužit k optimalizaci vlastní spo-
třeby a omezení výkonových špiček. I TS-I HV 80 samozřejmě nabízí 
všechny výhody našich ostatních produktů: špičkové bateriové články 
z automobilového průmyslu, inovativní technologie jako Active Battery 
Optimizer, flexibilní možnosti rozšíření a životnost až 30 let.

Technické údaje

Velikost systému:   76 kWh až do řádu megawatthodin
Střídač:  TESVOLT PCS-85

Používání systému energetického managementu (EMS) TESVOLT Energy Manager vyžaduje registraci v portálu myTES-
WORLD výrobce [https://mytesworld.tesvolt.com].
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Řízení  
výroby

Optimalizace vlastní 
spotřeby

Nulové přetoky 
do sítě*

Nabíjení na základě 
prognóz*

Mikrosíť

Řízení nabíjecích 
stanic*

Záložní napájení

Řízení  
spotřebičů*

Služby v oblasti 
síťových systémů

Time of Use*Off-grid

Rozhraní pro 
přímý prodej**

Optimalizace 
fotovoltaických 

diesel-hybridních 
systémů

Služby v oblasti 
síťových systémů

Optimalizace 
fotovoltaických 

diesel-hybridních 
systémů

Řízení  
výroby

Time of Use

Rozhraní pro přímý 
prodej

Optimalizace vlastní 
spotřeby

Fyzikální omezení 
výkonových špiček

Multi-use

TS HV 70 – POŘÁDNÁ DÁVKA ENERGIE
TS HV 70 je vysokonapěťový úložný systém pro lithiové baterie 
určený pro instalaci v uzavřených prostorách. Je k dostání s energe-
tickou kapacitou 67–304 kWh na každý bateriový střídač. Umožňuje 
paralelní provoz až 14 střídačů. Díky své vysokonapěťové technologii 
je TS HV 70 jedním z nejhospodárnějších systémů na trhu.

Úložiště TS HV 70 lze zapojit do sítě a pomáhají optimalizovat spotře-
bu dieselových generátorů.

Technické údaje

Velikost systému:  67 kWh až do řádu megawatthodin
Střídač:  SMA Sunny Tripower Storage 60 

TS 48 V – FLEXIBILITA PŘEDEVŠÍM
TS 48 V je flexibilní úložný systém pro lithiové baterie určený pro 
instalaci v uzavřených prostorách. Je k dostání ve třech různých 
velikostech skříně do maximálně 48 kWh, přičemž velikost lze 
zvolit v krocích po 4,8 kWh. 

Úložiště TESVOLT TS 48 V lze provozovat jak v ostrovním systému 
(off-grid), tak i zapojená do sítě, přičemž umožňují jednofázové 
nebo třífázové připojení, jakož i připojení typu Split-phase.

Technické údaje

Velikost systému:  4,8 kWh až do řádu megawatthodin
Střídač:  SMA Sunny Island 4.4 M / 6.0 H / 8.0 H 

* pouze ve spojení se zařízením Home Manager 2.0
** pouze ve spojení se zařízením Data Manager

21



KONTEJNERY PLNÉ ENERGIE 
Technologie TESVOLT ve velkém měřítku

Ať už jsou v horku na poušti nebo v mrazu na polárním kruhu, zapojené do elektrické sítě nebo v 

ostrovním systému: TPS flex a TPS-E jsou extrémně robustní. Tyto kontejnery byly koncipovány 

jako flexibilní, spolehlivé řešení pro skladování elektřiny v náročných klimatických podmínkách 

po celém světě a jsou vhodné pro téměř všechny účely. A samozřejmě nabízejí všechny výhody 

úložných systémů TESVOLT.  

Naše bateriová úložiště lze 
optimálně přizpůsobit každému účelu použití.

Ať už je určen pro optimalizaci vlastní spotřeby 
nebo omezení výkonových špiček, připojen k 
elektrické síti nebo off-grid za účelem optimali-
zace diesel-hybridních systémů, v poušti nebo na 
polárním kruhu – se systémem TESVOLT TPS-E 
nabízí TESVOLT technické řešení pro skladování 
elektrické energie pro každý účel použití. Jeho 
pokrokový design optimalizovaný z hlediska 
nákladů zajišťuje bezkonkurenční hospodárnost 
– a to bez kompromisů v oblasti kvality a výkonu. 
Přitom je extrémně robustní a vhodný pro nejná-
ročnější úkoly. Díky špičkovým bateriovým člán-
kům z automobilového průmyslu a inovativním 
technologiím, jako je DynamiX Battery Optimizer, 
patří náš úložný systém TESVOLT TPS-E mezi 
produkty s nejdelší životností na trhu.

SYSTÉM ECO COOLING
•  trvale snižuje hlukovou zátěž
• snižuje provozní náklady

DYNAMIX BATTERY OPTIMIZER
•  zcela nově vyvinutý dynamický vyrovnávací systém
•  žádné mrtvé doby – balancování probíhá paralelně s nabíjením a 

vybíjením úložiště
•  vyšší účinnost a nižší provozní náklady než u srovnatelných systémů

DALŠÍ VÝHODY
•  lze použít až do jmenovitého napětí 1 300 V DC
•  schopnost startu ze tmy
•  100% DoD
•  vysoká spolehlivost systémů master-slave
•  hospodárnější díky vyšší hustotě energie na plochu
•  možnost vzdálené údržby
•  k dispozici jsou tři různé velikosti kontejnerů  

(20, 40 nebo 45 stop)
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Úložný systém TPS-E je plně modulární, a to od bateriových modulů až po kontejner. Je tudíž 
flexibilně přizpůsobitelný a díky své dlouhé životnosti také velmi efektivní.

*Grafické znázornění se může lišit od skutečné konstrukce.

1  Bateriové racky  

2  DC kombinátor  

3  Kompaktní klimatizační zařízení

4  Ovládací panel požárního alarmu3

4
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UDRŽITELNÁ A HOSPODÁRNÁ VÝROBA BIOPLYNU S POMOCÍ 
BATERIOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ

Již 42 let vyrábí farma rodiny Wenningovy na okraji 
města Rhede bioplyn. Každou hodinu vyrobí biometanová 
stanice 600 metrů krychlových biometanu. Je v provozu 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tato enormní produkce má 
za následek velmi vysokou spotřebu elektrické energie. 
Míchací zařízení, čerpadla a přístroje pro úpravu plynu 
spotřebují ročně mezi 500 000 a 600 000 kWh.

V zájmu snížení nákladů se rodina rozhodla investovat 
do fotovoltaického zařízení a úložného systému TPS flex. 
Díky tomu se farmě podařilo dosáhnout 90–95% energe-
tické soběstačnosti a každý rok tak ušetří 600 tun C02.

Wenning Biogas GmbH & Co. KG
Úložiště: TPS flex 
Kapacita/výkon: 576 kWh / 240 kW 
Odvětví: energetika, zemědělství
Lokalita: Německo, Rhede (Severní Porýní-Vestfálsko)

NAŠE KONTEJNERY V AKCI 
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TEORIE JE DOBRÁ, 
PRAXE JE LEPŠÍ. 
Výběr on-grid projektů společnosti TESVOLT

ZELENÁ ELEKTŘINA PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

Na německých silnicích se pohybuje více než 600 000 registrovaných elektromobilů. Ka-
ždý den projede mimoúrovňovou křižovatkou Kreuz Hilden mezi dálnicí A3 a A46 zhruba 
235 000 vozidel. Výstavba nových nabíjecích míst pro elektromobily v této aglomeraci 
byla přirozeným dalším krokem. Na ploše 12 000 metrů čtverečních zde vznikl jeden z 
největších nabíjecích parků v Evropě. Všech 114 nabíjecích míst je téměř ze 100 procent 
zásobováno zelenou elektřinou, kterou mimo jiné poskytuje fotovoltaické zařízení o 
výkonu 400 kWp nainstalované v areálu nabíjecího parku. Aby společnost Voltego GmbH 
mohla vyrobenou elektřinu také ukládat, vybrala si jako úložiště kontejnerový systém 
TESVOLT TPS flex s celkovou kapacitou 2 MWh.

Rychlé nabíjení elektromobilů způsobuje vysoké výkonové špičky. Díky výkonnému bateri-
ovému úložišti lze tyto špičky dodatečně „zachytit“. To znamená, že výkonové špičky jsou 
pak namísto elektrické sítě generovány vybíjenou baterií. Provozovatel nabíjecích stanic 
Roland Schüren tak s úložištěm předchází vzniku dalších nákladů.

Ladepark Kreuz-Hilden GmbH
Úložiště: TPS flex
Kapacita/výkon: 2 MWh / 2 MW
Odvětví: nabíjecí infrastruktura pro elektromobily
Lokalita:  mimoúrovňová křižovatka Hilden, 

Severní Porýní-Vestfálsko

 



NOVÝ POMOCNÍK V CHLÍVKU

Prasečí farma Hof Borchers se specializuje na chov prasat a vý-
krm prasnic. Moderní chov prasat je plně automatizovaný a velká 
část vybavení, například ventilační zařízení, musí běžet i přes noc. 
Díky TS HV 70 může farma i po západu slunce využívat levnou 
energii z fotovoltaického zařízení a nemusí tak odebírat drahou 
elektřinu ze sítě.

Hof Borchers
Úložiště: TS HV 70
Kapacita/výkon: 76 kWh / 75 kW
Odvětví: zemědělství
Lokalita: Německo, Borken (Severní Porýní-Vestfálsko)

ZAJIŠTĚNÍ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Největší vodárna v Braniborsku se nachází v Tettau a 
zásobuje vodou 25 000 domácností. Díky TS-I HV 80 jde 
o první vodárnu v Německu, která je schopna provozu v 
ostrovním režimu. Společně s fotovoltaickým zařízením o 
výkonu 1 200 kWp dokáže úložiště nastartovat vodárnu ze 
tmy a synchronizovat se sítí.

Vodárna Tettau
Úložiště: TS-I HV 80
Kapacita/výkon: 921 kWh / 900 kW
Odvětví: infrastruktura
Lokalita: Německo, Lausitz

ŠPIČKOVÝ HOTEL

Roční spotřeba elektrické energie hotelu 
Oberjoch Familux Resort přesahuje 1 GWh. 
Teprve s pomocí TS HV 70 se podařilo 
snížit drahé výkonové špičky. Hotel se také 
s dodavatelem energie dohodl na atypickém 
využívání sítě, v jehož rámci hotel s pomocí 
úložiště minimalizuje zatížení sítě v konkrét-
ním časovém rozmezí, za což je osvobozen od 
měření po zbytek dne.

Oberjoch Familux Resort
Úložiště: TS HV 70
Kapacita/výkon:  307,2 kWh / 300 kW
Odvětví: turistika, ubytování
Lokalita: Německo, Oberjoch (Allgäu)

�Náš nabíjecí park je 
důkazem toho, že 
ochrana klimatu není 
jen ekologickou nutnos-
tí, ale také že se vyplatí 
po finanční stránce.«

Roland Schüren, 
provozovatel nabíjecího parku a 
bio pekařský mistr

�Díky systému 
TESVOLT jsou naše 
proudové špičky 
mnohem nižší, než 
bývaly, což pro nás 
znamená obrovské 
úspory.«  

Volker Küchler, ředitel 
hotelu Oberjoch Familux 
Resort

�Nabíjecí park v Hildenu 
byl v mnoha ohledech 
výjimečným projektem 
pro všechny zúčastněné. 
Komunikace s firmou 
TESVOLT byla příkladná
a vždy probíhala na 
rovnocenné úrovni.«

Andrea Klimek, vedoucí 
projektu a společník, Rheinland 
Solar GmbH
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BOHATÁ SKLIZEŇ 

Bez elektrické přípojky musel André Gouveias zavlažo-
vat svá pole dešťovou vodou, přestože jeho poze-
mek leží jen několik metrů od řeky. Díky TS HV 70 v 
kombinaci s dieselovým generátorem a fotovoltaickým 
zařízením může André optimálně zavlažovat svá pole 
a jeho výnosy ze sklizně se zvýšily o neuvěřitelných 
300 %.

Farma Mandengo
Úložiště: TS HV 70
Kapacita/výkon: 307,2 kWh / 150 kW
Odvětví: zemědělství
Lokalita: Brazílie, Goiás

ENERGIE NA STŘEŠE I VE SKLEPĚ

Rodina Wurmova provozuje na jihu Bavorska čerpací 
stanici. Elektřinu vyrábí jednak fotovoltaické zařízení 
na střeše a jednak kogenerační jednotka ve sklepě.  
TS 48 V ukládá elektrickou energii pro vlastní spotřebu 
a v případě výpadku zajišťuje záložní napájení. Dokáže 
nastartovat dieselová čerpadla a připravit tak čerpací 
stanici na nouzovou situaci.

Čerpací stanice Georg Wurm
Úložiště: TS 48 V 
Kapacita/výkon: 38,4 kWh / 18 kW
Odvětví: obchod s pohonnými hmotami
Lokalita: Německo, Traunstein (Horní Bavorsko)

MAXIMUM ENERGIE 
I BEZ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY 
Off-grid řešení TESVOLT podporují energetickou nezávislost na celém světě 

26



SOLÁRNÍ KONTEJNERY V MALI – ELEKTŘINA PRO 250 000 LIDÍ

Ve spolupráci se společností Africa GreenTec poskytuje TESVOLT lithiová úlo-
žiště pro mobilní solární kontejnery o celkové kapacitě několika megawatthodin 
(MWh), které umožňují spolehlivé dodávky energie do několika desítek vesnic v 
Mali.

Kontejnery o velikosti 40 stop, vybavené fotovoltaickým zařízením o výkonu až 
65 kWp a bateriovým úložištěm s kapacitou 60 kWh, poskytují elektřinu za 20 
eurocentů za kilowatthodinu (kWh). Dosud platili vesničané až 1,50 eur za kWh 
elektřiny draze vyrobené dieselovými generátory, resp. neměli k dispozici žádnou 
elektřinu. Úložiště TESVOLT jsou vhodná pro použití v náročných podmínkách 
po celém světě a díky Active Battery Optimizeru vyvinutém společností TESVOLT 
mají dlouhou životnost.

Africa Green Tec
Úložiště: TS 48 V
Kapacita/výkon: 60 kWh / 18 kW na solární kontejner
Lokalita: Afrika, Mali

�Pro náš projekt v Mali jsme hledali spolehlivého dodavatele výkonných systémů 
pro skladování energie. TESVOLT se stejně jako my zasazuje o decentralizované, 
ekologické a spolehlivé dodávky energie.«

Torsten Schreiber,  
zakladatel a jednatel společnosti Africa GreenTec
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TESVOLT AG   
Am Heideberg 31 |  06886 Lutherstadt Wittenberg 
Německo  |  Germany
Tel. +49 (0) 3491 8797 100
info@tesvolt.com  |  www.tesvolt.com
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O SPOLEČNOSTI TESVOLT

Společnost TESVOLT založili v létě 2014 Daniel Hanne-
mann a Simon Schandert s vizí zajistit cenově dostup-
nou a čistou energii ve všech koutech světa. Jejich cíl: 
Vyvíjet a vyrábět bateriové systémy, které jsou schopny 
co nejefektivněji skladovat elektřinu z obnovitelných 
zdrojů energie. Jelikož má v mnoha zemích komerční 
a průmyslový sektor nejvyšší energetické požadavky, 
zaměřila se společnost od samého začátku na úložiště 
s vysokou kapacitou. Svá komerční úložiště dnes spo-
lečnost TESVOLT vyrábí sériově a dodává je do celého 
světa.
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