


ZPUE S.A. w liczbach

Tworzymy sprawny organizm biznesowy, oferując szerokie spektrum nowoczesnych rozwiązań z zakresu elektroenergetyki. Nasz 

potencjał produkcyjny, operacyjny i przede wszystkim ludzki, wsparty jest naszymi działaniami na rzecz środowiska. Realizujemy 

przyjętą strategię opartą o innowacje oraz zaawansowane technologie, aby dać naszym Klientom to, co dla nich najważniejsze. 
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Potencjał produkcyjny ZPUE

Rozłączniki w izolacji gazu SF6 (GTR SF) jako 

kluczowy komponent rozdzielnic modularnych typu 

ROTOBLOK. Kompleksowa produkcja od rozłącznika 

po kompletną rozdzielnicę. 

Jesteśmy największym w Polsce i jednym z największych w Europie producentem urządzeń do 

dystrybucji energii elektrycznej.

Zautomatyzowana, 

precyzyjna linia produkcji 

żerdzi betonowych. 

Przykładowe stacje transformatorowe, kluczowy produkt Spółki. 

Wytwarzane w tysiącach sztuk rocznie od indywidualnych projektów 

po powtarzalne serie. 

Pola rozdzielnicy modularnej typu ROTOBLOK. 



Potencjał produkcyjny ZPUE

W naszej branży wyróżnia 

nas m.in. jeden z 

największych parków 

maszynowych w Europie 

bazujący na światowej 

klasy urządzeniach oraz 

wysoko zautomatyzowane 

procesy produkcyjne.



• Pierwsze w Polsce połączenie funkcjonalności stacji

dystrybucyjnej z magazynem energii, przyłączami do

OZE oraz ładowarką do pojazdów elektrycznych,

zarządzane przez sterowania SPS Control z zaszytymi

algorytmami pracy.

• Możliwością integracji z nadrzędnymi systemami

operatorskimi klientów (SCADA) do realizacji

monitorowania i telesterowania z ich poziomu

• Stacja zaprojektowana, wyprodukowana

i uruchomiona od podstaw przez naszych inżynierów.

• W pełni funkcjonalny system, a nie tylko obiekt

badawczy.

Magazyn energii SPS - Smart Power Station



✓ Modułowe i skalowalne rozwiązanie  oparte 

na komponentach własnej produkcji

✓ Budowa dwuczęściowa:

▪ Część naziemna

▪ Część podziemna

✓ Możliwość wykonania całości stacji w części

naziemnej

✓ Elastyczna konfiguracja pozwalająca na 

optymalny dobór parametrów oraz  

funkcjonalności dopasowanych do 

indywidualnych potrzeb Klienta

✓ Nowoczesny design umożliwiający adaptacje 

stacji do warunków architektonicznych 

w miejscu jej instalowania

Budowa magazynu energii SPS



Urządzenia opcjonalne magazynu energii:

❖ Rozdzielnica SN

❖ Transformator SN/nN

❖ Rozdzielnica nN (integruje wszystkie urządzenia)

❖ Magazyn energii (inwerter dwukierunkowy,

bateria akumulatorów)

❖ Szafa sterownicza SPS-Control

Urządzenia podstawowe wchodzące w skład magazynu energii:

❖ Ładowarka do pojazdów elektrycznych

❖ Inwerter do obsługi OZE

❖ Wizualizacja pracy stacji SPS-SCADA

❖ System gaszenia pożaru

Schemat blokowy magazynu energii SPS



Rozwój OZE i potrzeba integracji 

tych źródeł w systemie
Rozwój elektromobilności

Potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii

Wiatr i PV - niestabilny profil 

wytwarzania

Ładowanie samochodów -

wzrost chwilowego 

zapotrzebowania na moc

Potrzeba rozwoju magazynowania energii

Rozwój rynku usług regulacyjnych i 

bilansujących 

Konieczność zarządzania 

agregowaną energią

Otoczenie rynkowe - determinuje rozwój 

magazynowania energii



❑ Zakłady energetyczne – stabilizacja parametrów sieci, wygładzanie krzywej

przebiegu obciążenia dobowego, regulacja poziomu napięcia na końcach

linii energetycznej

❑ Zakłady przemysłowe i gospodarstwa rolnicze – bezpieczeństwo procesów 

produkcyjnych, gwarancja ciągłości dostaw energii, wspomaganie agregatów 

prądotwórczych, ograniczenie mocy zamówionej z sieci

Wiodące zastosowania



❑ Instalacje OZE – farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, elektrownie wodne 

i biogazowe – stały dobowy profil produkcji i zwiększenie mocy 

zainstalowanej

❑ Budownictwo kubaturowe – galerie handlowe, szpitale, hotele, sieci 

handlowe – poprawa niezawodności zasilania

❑ Samorządy lokalne, klastry energii – potrzeby własne, obniżenie 

kosztów zużytej energii, pewność zasilania, ładowanie pojazdów 

osobowych i autobusów, alternatywa dla rozproszonych UPS

Wiodące zastosowania



❑ Operatorzy sieci ładowania samochodów elektrycznych –

duże skupiska ładowarek, ładowarki zainstalowane na

stacjach paliw

❑ Zakłady komunikacji miejskiej – infrastruktura zasilania

autobusów elektrycznych, zajezdnie autobusowe, duże

skupiska ładowarek autobusowych, ograniczenie mocy

zamówionej z sieci, końce linii autobusowych

Wiodące zastosowania



Aspekty ekonomiczne

• Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości zasilania

• Optymalizacja infrastruktury zasilającej 

• Regulacja współczynnika mocy

• Możliwość przyłączenia większej ilości OZE bez inwestycji w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną

• Magazynowanie energii z sieci dystrybucyjnej (np. tańsza nocna taryfa) lub OZE z możliwością korzystania 

z niej poza czasem generacji

• Obniżenie mocy zamówionej - optymalizacja zapotrzebowania na energię z sieci elektroenergetycznej

• Zwiększenie zdolności regulacyjnych systemu uczestnictwo w programach DSR 

Aspekty społeczne

• Zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w bilansie energetycznym kraju

• Zmniejszenie wskaźnika emisji CO2 i poprawa czystości powietrza

• Wzrost świadomości konsumentów na temat gospodarowania energią

Korzyści z zastosowania magazynu energii SPS



Realizacje stacji SPS / Referencje

Stacja SPS na terenie ZPUE S.A.

Możliwość demonstracji działania

dla zainteresowanych podmiotów

Pracująca od 2018 roku

W pełni funkcjonalna instalacja badawcza



Realizacje stacji SPS / Referencje

Stacja SPS na terenie Piekarni Szwajcarskiej

Stacja z funkcją bezprzerwowego zasilania

Pracujące od początku 2020 roku

Stacja z podziemnym magazynem energii



Realizacje stacji SPS / Referencje

Stacja SPS  dla innogy, Warszawa ul. Szaserów

Stacja z funkcją „sztucznej inteligencji”        

oraz ładowarką dwukierunkową DC V2G

Pracuje od lipca 2020 roku

Stacja z naziemnym magazynem energii



Realizacje stacji SPS / Referencje

Stacja SPS  dla innogy, Warszawa ul. Ostrobramska

Stacja z funkcją „sztucznej inteligencji” oraz 

zewnętrzną ładowarką dwukierunkową DC V2G

Uruchomienie stacji pierwszy kwartał 2021 roku

Stacja z naziemnym magazynem energii



Realizacje stacji SPS / Referencje

Magazyny energii dla ENEA Operator

Pięć różnych technologii ogniw VRLA 100kW/200kWh

Budowamagazynów energii oparciu o:
̶ baterie Li-Ion LFP
̶ baterie Li-Ion LTO
̶ baterie kwasowo-ołowiowe VRLA
̶ Superkondensatory EDLC
̶ Superkondensatory LIC



Realizacje stacji SPS / Referencje

Magazyny energii do współpracy z farmą PV - Jasieniec

Współpraca z instalacją OZE

Funkcja redukcji mocy na żądanie

Minimalne wymiary dla mocy 50kW i 

pojemności 61kWh



www.facebook.com/zpuekoronea

www.linkedin.com/company/zpue-s-a-

www.zpue.pl sekretariat@zpue.pl

Błażej FidrockiKontakt
Menadżer ds. sprzedaży magazynów energii

@: blazej.fidrocki@zpue.pl

tel. kom.: +48 515 116 388

JESTEŚMY
DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

+48 41 38 81 000


