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• KEZO - żywe laboratorium

• KEZO – zespół laboratoriów, budynek

Centrum Badawcze w dwóch odsłonach:



Budynek Centrum to przestrzeń do pracy,
ale również żywe laboratorium.

Wykorzystujemy wszystkie 
dostępne lokalnie źródła energii 
odnawialnej:

- Słońce
- Wiatr
- Ciepło ziemi
- Biomasa

Magazynujemy ciepło, chłód i energię 
elektryczną:

- Magazyn BTES
- Magazyn TTES
- Magazyn z PCM
- Baterie akumulatorów

Wykorzystujemy ciepło odpadowe:
- Produkcja energii elektrycznej
- Produkcja chłodu

Wspieramy rozwój ekologicznego 
transportu:

- Stacje ładowania pojazdów EV
- Samochód elektryczny

Monitorujemy i sterujemy produkcją i zużyciem energii w Centrum
- Rozszerzony BMS – w przyszłości lokalny mikro „smart grid”



Centrum KEZO - Poligon urządzeń do produkcji i magazynowania 

ciepła, chłodu i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz 
oprogramowania do zarządzania generacją i zużyciem energii

Wskazane instalacje są:
- demonstracją nowoczesnych technologii  (w większości niedostępnych  jeszcze na rynku 
polskim)
- obiektem badań (opomiarowanie, akwizycja i analiza danych, sterowanie)
- funkcjonalnymi systemami zasilającymi budynki Centrum w ciepło, chłód i energię elektryczną

Technologie:
• dla pojedynczych gospodarstw domowych
• dla budynków użyteczności publicznej 
• dla osiedli i przedsiębiorstw
• dla gmin



Produkcja energii elektrycznej

Turbiny wiatrowe:
- o osi poziomej
- o osi pionowej - 2 turbiny Darrieusa



Produkcja energii elektrycznej

Fotowoltaika:
- ogniwa monokrystaliczne
- ogniwa polikrystaliczne
- panele PVT
- ogniwa cienkowarstwowe
- ogniwa przezierne
Tracker, wiaty, w technologii 
zintegrowanej z obiektem



Produkcja ciepła

Kolektory słoneczne:
- rurowe próżniowe  „heat pipe”
- rurowe próżniowe  przepływowe
- płaskie

Kotły:
- biomasowy
- gazowy kondensacyjny

Pompy ciepła:
- gruntowa wysokotemperaturowa z CO2 

- powietrzna
- absorpcyjna pompa ciepła 
powietrze/woda zasilana gazem 



Produkcja ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji

Układy biomasowe:
- zgazowarka biomasy z układem 
kogeneracyjnym na silniku  iskrowym 
30kWe/80kt
- kogeneracyjny układ na silniku 
Stirlinga na pellet

Układy gazowe:
- ogniwo paliwowe
- silniki Stirlinga
- silniki iskrowe
- mikroturbina gazowa 
100kWe/165kWt

Panele fotowoltaiczne typu PVT



Produkcja chłodu

Układy na ciepło odpadowe:
- Absorpcyjne układy chłodnicze 
wykorzystujące ciepło z kolektorów 
słonecznych  i ciepło odpadowe ze 
stanowisk badawczych 

Pompy ciepła:
- gruntowa wysokotemperaturowa z CO2 

- absorpcyjna pompa ciepła 
powietrze/woda zasilana gazem



Magazyny ciepła, chłodu i energii elektrycznej

Magazyn chłodu:
- Zbiornik akumulacyjny wody 
lodowej 5m3

Magazyny ciepła:
- Zbiorniki akumulacyjne wysoko i 
niskotemperaturowy 2x 5m3

- magazyn TTES (Tank Thermal Energy Storage 50m3)
- magazyn BTES (Borehole Thermal Energy Storage )
- magazyn ciepła z PCM m3

System magazynowania energii 
elektrycznej:
- akumulatorownia
- stacje ładowania samochodów 
elektrycznych
- samochód elektryczny



Integracja źródeł, magazynów i odbiorników energii w Centrum KEZO

Rozszerzony system BMS



Rozszerzony system BMS

Architektura systemu BMS w Centrum Badawczym KEZO



Przedstawione instalacje spięte są w 
jeden system pozwalający na 
dokładane pomiary i analizę  

Badawczy BMS



• monitorowanie lokalnej sieci ciepłowniczej oraz 
energetycznej

• tworzenie różnego rodzaju scenariuszy pracy dla 
konkretnych rozwiązań rzeczywistych bądź 
wirtualnych 

• opracowywanie algorytmów zarządzających
• wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako 

mobilnych magazynów energii
• regulacja popytu i podaży energii 

 Wykorzystano materiały http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/SmartGrid/EU-Smart-Grid/

Mikro Smart 
Grid

BMS 

Inteligentne zarządzanie zasobami energetycznymi Centrum – lokalny Smart Grid

Planowana ewolucja



Symulacje systemów energetycznych



2nd International Conference on Smart Energy Systems and 

4th Generation District Heating, Aalborg, 27-28 September 2016

KEZO „usual summer week”
Mix Solar Collectors+CHP+PV





Solder – Home Energy Control
IoT (Interent of Things)

- Odczytuje i przechowuje dane o zużyciu i wytworzeniu 
energii  elektrycznej przez urządzenie

- Oblicza koszty energii zużytej i wytworzonej w funkcji 
taryfy określonej przez Koncern Energetyczny

- Steruje urządzeniami Prosumenta , umożliwia 
powiązanie działania urządzenia z zewnętrznymi 
sygnałami kosztowymi (taryfy dynamiczne, sygnały DR)

- Mierzy parametry sieci w czasie rzeczywistym i 
poprawia bezpieczeństwa energetyczne w otoczeniu 
źródeł odnawialnych OZE (inteligentny strażnik mocy, 
inteligentny bezpiecznik)  

zenon Energy Edition firmy Copa-Data 
oprogramowanie typu SCADA :

- Parametryzowanie zamiast programowania;
- Protokoły komunikacyjne: IEC 61850, IEC 
61400-25, IEC 60870-5 (101/103/104), IEC 
62056-21, DNP3, Modbus Energy, IEEE C37.118
- Energy Management System (EMS) 
automatycznie optymalizuje pobór energii w 
instalacjach elektrycznych, gazowych oraz 
mieszanych:
 Optymalizacja procesów energetycznych,
 Wczesna  identyfikacja szczytowego 

obciążenia Zrzuty ekranu programu zenon Energy Edition.

Mikro Smart Grid

Chmura



Dziękuję za uwagę!

patryk.chaja@imp.gda.pl


