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VRB EAST EUROPE kft. 

 Hat éve áll aktív kapcsolatban a VRB-ESS 

technológiával 

 

 A  Prudent Energy Corporation, Inc. partnere 

a K.-K.-Európa-i telepítésekhez 

 

 A RES-Clu klaszter tagja  

 

 



  Szlovákiai projektek 





 

 Szlovákiai projektek 

 I.sz. projekt: tesztelési célzattal 

 

 5 kW / 4 óra nagyságú VRB - ESS berendezés, 

sziget üzemmódban; konténeres kiszerelésben, 

külső telepítésre; 

 

 Célok: a technológia gyakorlati kipróbálása; a 

gazdasági udvar éjjeli megvilágítása; nap- és 

szélenergia hasznosítása; 

 

 Telepítés 2011-ben, kompletizálás 2012-ben 



Szlovákiai projektek  

 II. sz. projekt: kutatás-fejlesztési célzattal 

 

 100 kW / 6 óra VRB - ESS berendezés, sziget- és 

hálózati üzemmódhoz egyaránt, belső telepítésre, 

saját épületbe; 

 

 Feladatok: sziget üzemmódú hibrid rendszer 

optimális összetevőinek és működtetési módjának 

meghatározása; nap- és szélenergia 100%-os 

hasznosítása; hálózati csatlakoztatás vizsgálata 



 Szlovákiai projektek 

 Fő elemei:  

 nap- és szélerőmű, (+ hálózati csatlakozás) 

 VRB akkumulátor (rövidtávú kiegyenlítéshez) 

 vízbontó / H-tároló / TC rendszer (hosszútávú 

k.e.) 

 

 Beszállítás/építkezés - 2012; telepítés – 2013; 

zárójelentés - 2014 

 

 



Szlovákiai projektek 

 III. sz. projekt: üzleti célzattal 

 

 1 MW / 4 óra VRB - ESS berendezés 

 

 Célok: Az Ipari Park területén létesítendő 80MW-os 

kombinált erőmű (CCGT+megújulók) támogatása 

az átviteli hálózatba kapcsoláshoz; kapcsolódó 

rendszerszolgáltatások lehetősége;  

 

 Tervezés alatt, párhuzamosan az erőművel.  





A VRB ESS berendezések adatai 



A VRB ESS berendezések adatai 



Fényképek – (kW) 



Vázlat 



A VRB ESS berendezések adatai 





Fényképek – (MW, H2) 



Meglátásaink: 

 A megújuló energiák hasznosításához 
szükség van az energiatárolásra; de még 
hiányoznak a gyakorlati megoldások; 

 

 A VRB ESS rendszer kiforrott technológia 
(ipari méretben is); a Prudent Energy 
Corp. megbízható partner (Kínából is); 

 

 Az energia tárolása költséggel jár, segítene 
az állami/energiapolitikai szabályozás;  



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 

Elérhetőségem: Gyarmati Tihamér 

   gyt@greenprojekt.sk 

   Mobil: +421 (0)905 449 199 

 

Cím:  Priemyselný park Štúrovo, a.s. 

 Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovakia 
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