Műszaki előkészítő tanulmány

HÁLÓZATI INTEGRÁLT ENERGIATÁROLÁSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

című pályázatához

Pályázati felhívás kódszáma:
2022/MA/ETÁROLÁS/01

Pályázó szervezet:

Általános elvárás
A Műszaki előkészítő tanulmány 5 pontja alapján a fejlesztés tartalma, célja(i), elvárásai, költségei
megismerhetőek. Kérjük, a szakmai tartalom kidolgozásakor ügyeljenek a tényszerűségre és a lényegre törő
fogalmazásra, arányos információtartalomra.

1. A fejlesztés paraméterei, indokoltsága, szükségesség bemutatása
Kérjük, hogy adják meg a tervezett berendezés főbb műszaki paramétereit. Kérjük továbbá, hogy röviden
mutassák be a fejlesztéssel érintett hálózati szakaszt, kitérve annak azonosított problémáira/ szükségleteire, a
jelenlegi működés anomáliáira, hiányosságaira, amelyeket a projekt orvosolni képes.
Energiatárolás módja
(technológiai megnevezés)
névleges teljesítőképesség
[kW]

energiatárolási kapacitás
[kWh]

töltési/kisütési idő
[óra]

energiaátalakítási hatásfok
[%]
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2. A projekt tervezett ütemezése
Kérjük, vázlatosan mutassák be a projekt végrehajtandó tevékenységeit és tervezett ütemezésük.
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3. A tervezett technológia költséghatékonysága
Kérjük adják meg az alábbiak szerint a tervezett létesítmény költségeit, valamint a fajlagos diszkontált tárolási
költség (LCOS) kiszámításához szükséges további műszaki paramétereket. Kérjük, az adatforrás megnevezésével
támasszák alá a piaci árnak való megfelelést és a technológiai paramétereket.
(Átváltásnál egységesen alkalmazandó: 1 EUR = 380 HUF)
Érték

Adatforrás megnevezése

Beruházás bruttó
költsége [HUF]
Éves bruttó működési
költség [HUF]
Várható éves
kapacitásromlás
[%]
Várható teljes
élettartam
[év]
LCoS [Ft/kWh]

∑𝒏𝒕=𝟏(𝑪𝒕 + 𝑶𝒕 ) ∗ (𝟏 + 𝒓)−𝒕
𝑳𝑪𝒐𝑺 = 𝒏
∑𝒕=𝟏(𝑲 ∗ 𝟑𝟔𝟓 ∗ 𝑫𝒕 ) ∗ (𝟏 + 𝒓)−𝒕
𝐶𝑡 [𝐻𝑈𝐹] = 𝐵𝑒𝑟𝑢ℎá𝑧á𝑠𝑖 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 𝑡 é𝑣𝑏𝑒𝑛
𝑂𝑡 [𝐻𝑈𝐹] = 𝑀ű𝑘ö𝑑é𝑠𝑖 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔 𝑡 é𝑣𝑏𝑒𝑛
(1 + 𝑟)−𝑡 = 𝑡 é𝑣𝑟𝑒 𝑠𝑧ó𝑙ó 𝑑𝑖𝑠𝑧𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑡𝑎; 𝑟 = 4,17
𝐾 [𝑘𝑊ℎ] = 𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑧𝑒𝑡𝑡 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠𝑧𝑒𝑟 𝑛é𝑣𝑙𝑒𝑔𝑒𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡á𝑠𝑎
𝐷𝑡 [%] = 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡á𝑠𝑟𝑜𝑚𝑙á𝑠 𝑡 é𝑣𝑏𝑒𝑛
𝑛 [é𝑣] = 𝑙é𝑡𝑒𝑠í𝑡𝑚é𝑛𝑦 𝑣á𝑟ℎ𝑎𝑡ó 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 é𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎

3

4. Lehatárolás érintett projektektől (amennyiben releváns)
Itt szükséges ismertetni a tervezett fejlesztést érintő, állami támogatással megvalósuló kapcsolódó projekteket
(amennyiben vannak), és azok lehatárolási kritériumait.

5. Kapcsolódó mellékletek felsorolása (amennyiben releváns)
Amennyiben mellékletként kívánnak csatolni kapcsolódó dokumentumokat, pl.: helyszínrajzok, egyéb műszaki
dokumentumok, tervek stb. kérjük, alább sorolják fel azokat (megnevezés+fájlnév):
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