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3. 
1.klaster  RES-Clu 
„Klaster pre akumuláciu energie z obnoviteľných zdrojov“  
Právnou formou klastra je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb založené podľa príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka. 
 

1.RES-Clu klaszter 
„Megújuló energiatárolási klaszter“ 
A klaszter jogi formája lehet jogi személyek önkéntes érdekcsoportja, mely a Polgári törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezései alapján van megalapítva. 

4.  
Klaster - definícia  
Klasterizácia firiem, inštitúcií a iných subjektov umožní spoločné využívanie distribučných kanálov, akvizície 
pracovnej sily, materiálových a energetických zdrojov, technológií, výsledkov výskumu a vývoja, infraštruktúry, 
a prispeje k zvyšovaniu konkurencieschopnosti právnických osôb organizovaných v klastri.  

 
A klaszter definíciója 
 
A cégek, intézmények és egyéb szervezetek klaszterbe tömörülése lehetővé teszi az elosztó 
csatornák, munkaerő beszerzés, anyag- és energiaforrások, technológiák, a kutatás fejlesztés, az 
infrastruktúra közös használatát és hozzájárul a  jogi személyek, mint klasztertagok 
versenyképességének növeléséhez. 

5. 

 
Klaster RES-Clu  
Vychádza z princípov Energetickej politiky EÚ: orientácia na OZE (obnoviteľné zdroje energií), m.i. na slnečnú a 
veternú energiu.  



Cezhraničná spolupráca:  
 
Spája skúsenosti zo Slovenska v oblasti fotovoltických elektrární (PV parky inštalované najmä na južnej časti SR) 
a skúsenosti z Maďarska v oblasti veterných elektrární (VT parky najmä na severe MR) 
 
RES-Clu klaszter 
Az EÚ energia politikájának elveiből indul ki: a MEF (megújuló energiaforrásom) felé orientálódás, t.k. a nap- 
és szélenergia. 
Határonátnyúló együttműködés: 
Összekapcsolja a szlovákiai fotovoltaikus erőművek terén (főleg Dél-Szlovákiában telepített fotovoltaikus 
parkok) és és a magyarországi szélerőművek terén nyert tapasztalatokat (szélparkok főleg Észak-
Magyarországon). 

6. 

 
Záväzok EU „20-20-20“: do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990  

- znížiť mieru produkcie emisií CO2 (ako najdôležitejšieho skleníkového plynu) o 20 %,  
- zvýšiť podiel OZE na konečnej spotrebe v EU o 20%  
- znížiť celkovú spotrebu energií rovnako o 20%.  

 

EÚ célkitűzése: 2020 – ig 1990 – hez viszonyítva 
- csökkenteni a CO2 kibocsátás mértékét (mint a legfőbb üvegházhatást kiváltó gázét) 20 % - 

kal 
- emelni a MEF részarányát az végső energiafogyasztáson belül 20 % -ra  
- csökkenteni az összenergia fogyasztást 20 % - kal. 

7.  

 
Inštalovaný výkon slnečných elektrární v SR 

 

 
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy  Inštalovaný výkon (MW)  
ZSE Distribúcia, a.s.  104,284  
SSE Distribúcia, a.s.  242,161  
Východoslovenská distribučná, a.s.  133,904  
Celkom  480,349  

 
(857 výrobcov elektrickej energie zo Slnka )  
Údaje k 30. júnu 2011, ÚRSO 
 

Naperőművek beépített kapacitása Szlovákiában 
 
Az elosztóhálózat működtetője                     Beépített kapacitás (MW) 
 
Összesen     480.349 
 
(857 „napos“ villamosenergia gyártó) 
Az adatok 2011. június 30 – hoz, ÚRSO 

8.  
Inštalovaná kapacita FV (vo svete a) v EÚ za rok 2011 a kumulatívne do roku 2011 
Krajina                    Inštalovaná kapacita v roku 2011 (MW)          Doteraz inštalovaná kapacita (MW) 
Taliansko 
Nemecko 
Čína 
USA 
Francúzsko 
Japonsko 



Austrália 
Veľká Británia 
Belgicko 
Španielsko 
Grécko 
Slovensko 
Kanada 
India 
Ukrajina 
Zvyšok sveta 
 
 

Beépített kapacitások FV (a világban és) az EU-ban 2011-ben és összesítve 2011 – ig 
Ország                                   2011-ben épített kapacitások           2011-ig épített kapacitások 

Olaszország 
Németország 
Kína 
USA 
Franciaország 
Japán 
Ausztrália 
Nagy-Británia 
Belgium 
Spanyolország 
Görögország 
Szlovákia 
Kanada 
India 
Ukrajna 
Maradék - világ 

9. 

 
Veterné elektrárne na Slovensku: 3 elektrárne, celkový inštalovaný výkon 5,14 MW 
 

Szélerőművek Szlovákiában: 3 erőmű, teljes beépített kapacitás 5.14 MW 

10. 

 
Slnko aj vietor sú nepredikovateľné zdroje energií.  
 

- Kľúčový problém: akumulácia  
 

- Možné riešenie: VRB-ESS  

 
A nap és a szél kiszámíthatatlan erőforrások. 
 

- Kulcsprobléma: Akkumuláció 
- Lehetséges megoldás: VRB-ESS 

11. 

 
2. Akumulačný systém VRB - ESS:  
- Je to elektrochemické zariadenie na strednodobé (hodiny) uskladnenie elektrickej energie, rádovo kW až MW 
výkonu, elektrolytovou prietokovou technológiou.  



- Uskladňuje EE z rôznych prístupných zdrojov energie ako je distribučná sieť, obnoviteľné zdroje, dieselový 
generátor, a iné. Uskladnenú energiu môže odovzdať do siete alebo dodávať spotrebičom, podľa dopytu.  

 
2. A VRB-ESS energiatároló rendszer: 
- Elektrokémiai berendezés az elektromos energia középtávú (órák) tárolására, nagyságrendben 
kW – MW teljesítménnyel, elektrolitos átfolyásos technológia. 
- A különféle hozzáférhető energiaforrásokból származó villamosenergiát, mint pl. 
elosztóhálózatból, megújuló forrásokból, dízelgenerátorokból és máshonnan származókat 
raktározza. A tárolt energia továbbítható a hálózatba, vagy a fogyasztókhoz, a keresletnek 
megfelelően. 

12. 

 
História VRB - ESS  

- Vlastný princíp technológie vynašli austrálski vedci v roku 1986.  
- VRB - ESS bol patentovaný v Kanade, kde vyvinuli jeho praktické využitie a začali vyrábať prvé 

zariadenia.  
- V roku 2009 sa výroba presťahovala do Pekingu, v Číne.  
- Od roku 2012 funguje nový výrobný závod v USA, v Kalifornii.  

 
A VRB története 

- A technológia alapelvét ausztrál tudósok találták fel 1986-ban. 
- A VRB-ESS-t Kanadában szabadalmaztatták, ahol gyakorlati felhasználását is kifejlesztették 

és az első berendezéseket gyártani kezdték. 

13. 

 
Hlavné komponenty VRB ESS 

 
 
Zariadenie je veľmi jednoduché:  

- skladá sa z dvoch zásobníkov elektrolytu (nádrže), sady palivových článkov (membrány) a potrubných 
rozvodov s čerpadlami, ďalej z výkonovej a riadiacej elektroniky.  

 

A VRB-ESS komponensei 
A berendezés igen egyszerű: 

- Két  elektrolit tárolóból (tartályból), üzemanyag cella csomagból (membránok), 
szivattyúkkal ellátott elosztórendszerből és teljesítmény - és vezérlő elektronikából  áll. 

14. 

 
Ako funguje VRB ESS ? 
Pretekaním špeciálnou membránou dochádza k oxidácii resp. redukcii elektrolytov vanádu podľa toho, či sa 
zariadenie vybíja alebo nabíja. 
 

Hogyan működik a VRB ESS? 
A vanádium elektrolitok speciális membránon keresztülfolyva  oxidáció ill. redukció jön létre , attól 
függően, hogy töltődik, vagy merül-e a berendezés. 

15. 

 
Kompaktné 5kW/2hod OEM zariadenie 
 
Kompakt 5kW/2óra OEM berendezés 

16. 

 



Zariadenie z MW-ovej rady 
 

MW szériás berendezés 

17. 

 
Technické výhody VRB-ESS 

 
Vysoká účinnosť: 60 až 80%, podľa konfigurácie.  

- Zostáva úplne nabitý s veľmi nízkym samo-vybíjaním.  
- Modulárny systém.  
- Počet cyklov >100.000  
- Super-rýchly: reaguje za približne 5 milisekúnd.  
- Krížové zmiešanie elektrolytu nevedie ku kontaminácii elektrolytu.  
- Skonštruovaný na prevádzku bez obsluhy s veľmi nízkymi nákladmi udržiavania.  

 

A VRB ESS technikai előnyei 
Magas hatékonyság: 60 – 80 % a konfigurációtól függően. 

- Teljesen feltöltött állapotban marad alacsony önkisüléssel 
- Moduláris rendszer 
- A ciklusok száma>100.000 
- Szuper gyors? Kb. 5 miliszekundumon belül reagál 
- Az elektrolit kereszt-keveredése nem okoz elektrolit komtaminációt 
- Felügyelet nélküli működésre van tervezve nagyon alacsony karbantartási költségek 

mellett. 

18. 

 
Modulárny systém! 
Voľne môžeme nadimenzovať výkon (kW) zariadenia - počtom palivových článkov, a skladovaciu kapacitu 
(hodiny) -množstvom elektrolytu.  

- Kapacita sa dá rozširovať aj dodatočne.  
 

Moduláris rendszer! 
Szabadon méretezhető a berendezés teljesítménye (kW) – az üzemanyagcellák számával, és 
a tárolókapacitássaň (órák) – az elektrolit mennyiségével. 

- A kapacitást utólagosan is lehet növelni 

19. 

 
Cena zariadenia 

- Cena zariadenia závisí od viacerých faktorov, pohybuje sa okolo 700 EUR za (inštalovanú) kWh.  
- Jednotková cena významne klesá veľkosťou zariadenia (kWh/MWh).  

Výkon je drahší, ako skladovacia kapacita.  
- Vysoká zostatková cena na konci životnosti (- najmä elektrolyt vanádu).  

 

A berendezés ára 
- A berendezés ára több tényezőtől is függ, kb. 700 EUR/ (beépített) kWh.  
- Az egységár jelentősen csökken a berendezés nagyságával (kWh/Mwh). 
- A teljesítmény drágább, mint a tároló kapacitás. 
- Magas maradványérték az élettartam végén (főleg a vanádium elektrolité). 

20. 

 
Aplikácie 
- zabezpečenie regulovateľnej kapacity z nestálej obnoviteľnej produkcie: VT a PV elektrárne,  



- služby pre distribučnú sieť: vyrovnávanie zaťaženia, zlepšenie parametrov, systémové služby, 
zosilnenie vedení, atď.  

- záložné/náhradné/ostrovné riešenia: cenovo výhodná a účinná dodávka elektrickej energie na 
neprístupných miestach, napr. pre telekomunikačné stanice.  

 
Alkalmazások 
- regulálható kapacitás bebiztosítása az ingadozó megújuló termelés mellett: szél- és naperőművek,  
- szolgáltatások az elosztóhálózat számára: terhelés-kiegyenlítés, a paraméterek javítása, rendszer-

szolgáltatások, vezetékek megerősítése, stb. 
- Tartalék (pót) szigetüzemű megoldások: árban kedvező és hatékony villamos energiaszolgáltatás 

nehezen hozzáférhető helyeken, pl. telekommunikációs állomások részére. 

21. 

 
Referencie zo sveta 

Konkrétne prípadové štúdie sú popísané v druhej prezentácii, s technickými a ekonomickými parametrami.  
 

Referenciák a világban 
Konkrét esettanulmányokat egy másik előadás ismerteti, technikai és gazdasági paraméterekkel 
együtt. 

22. 

 
Referencie z Európy 

- Dánsko: pre veterné turbíny a Smart Grid  
- Nemecko: pre solárne testovanie + nové objednávky  
- Turecko a Maďarsko: telekomunikačné aplikácie  
- prebiehajúce inštalácie 2011-2012: Taliansko a Španielsko  
- Slovensko: VRB EAST EUROPE, s.r.o.:  

3 zariadenia (v rôznych etapách) 
 

Referenciák Európában 
- Dánia: szélerőművek számára és Smart Grid 
- Németország: naperőművek tesztelésére + új megrendelések 
- Törökorszák és Magyarország: telekommunikációs alkalmazások 
- Folyamatban lévő telepítések 2011-2012: Olaszország és Spanyolország 
- Szlovákia: VRB EAST EUROPE, s.r.o.: 

3 berendezés 

23. 

 
3. Spoločnosť VRB EAST EUROPE 
Je členom Klastra  

- Už 5 rokov spolupracuje s výrobcom VRB-ESS zariadení; je obchodným zástupcom Prudent Energy 
Corporation pre Strednú Európu  

- Silu spoločnosti tvorí odborný personál, ktorý má dostatočné vedomosti v oblasti energetiky, obchodu 
a podnikania, a bohaté skúsenosti s investíciami  

 

3.VRB EAST EUROPE társaság 
Klasztertag 

- 5 éve együttműködik a VRB-ESS gyártójával; Közép-Európa-i üzleti képviselője A Prudent 
Energy Corporation-nak 

- A társaság erejét szakértő személyzet alkotja, akik elegendő tudással rendelkeznek az 
energetika és üzleti vállalkozások területén, valamint gazdag beruházói tapasztalattal is 
bírnak. 

24. 



 
Projekty na Slovensku 

 
Projekt č.1: testovací  

- VRB - ESS zariadenie 5 kW na 4 hodiny,  
v kontajnerovom prevedení, do vonkajšieho prostredia  

- Cieľ: Nočné osvetlenie areálu (Kolárovo – Částa) v spolupráci so strešnou PV inštaláciou  
- Stav: Dodávka a inštalácia zariadení bola v roku 2011  

 

Szlovákiai projektek 
 
1.sz. projekt: próba 
- VRB-ESS berendezés 5kW 4 órára, konténeres kiszerelés, épületen kívüli elhelyezés 
- Cél: A telep éjszakai megvilágítása (Gúta – Császta) tetőre telepített  FV rendszerrel együtt 
-  Állapot: A berendezés szállítása és telepítése 2011 – ben volt 

25. 
Projekty na Slovensku 
Projekt č.2: výskumno-vývojový  

- VRB - ESS zariadenie 100 kW na 6 hodín, inštalované do budovy  
- Cieľ: Stanovenie optimálnych výkonov a prevádzkových režimov pre ostrovnú inštaláciu, pre 

spoluprácu zdrojov zo slnka a vetra, pomocou akumulácie VRB - ESS a vodíkovej akumulácie  
- Stav: Objednané, dodávka zariadení v roku 2012, inštalácia zariadení a dosiahnutie cieľa V/V projektu v 

roku 2013  

 
Szlovákiai projektek 
2. sz. projekt: kutatás- fejlesztés 
- VRB-ESS berendezés 100 kW 6 órára, épületben elhelyezve 
- Cél: Optimális teljesítmények és üzemmódok meghatározása szigetüzemű telepítések számára, 
nap és szélerőművek együttműködése VRB – ESS, ill. hidrogén tárolással.  
- Állapot: Megrendelve, a berendezés szállítása 2012-ben, a berendezések telepítése és a K/F 
projekt célkitűzésének elérése 2013-ban. 

26. 

 
Bloková schéma projektu 
 
A projekt blokkvázlata 

27. 

 
Projekty na Slovensku 
Projekt č.3: výhľadový  

- VRB - ESS zariadenie 1 MW na 4 hodiny,  
s vlastnou budovou  

- Cieľ: Zosilnenie distribučného uzla Priemyselného parku Štúrovo, a.s., paralelne s inštaláciou a 
uvedením do prevádzky nových (aj pôvodných) energetických zariadení v areáli s celkovým výkonom 
83 MW, (z toho 31 MW OZE)  

- Stav: V projektovej príprave, súbežne s projektovaním nových zdrojov  
 

Szlovákiai projektek 
3. sz. projekt: távlati 
- VRB-ESS berendezés 1 MW 4 órára saját épületben 
- Cél: A Párkányi Ipari Park (Priemyselný park Štúrovo, a.s.) elosztópontjának megerősítése, 
párhuzamosan ezzel új (meglévő is) energetikai berendezések telepítése és üzembe helyezése 83 
MW összteljesítménnyel (ebből 31 MW MEF) 



- Állapot: Projekt előkészítés, párhuzamosan az új források tervezésével. 

28. 
Köszönöm a figyelmet! 
 

 

 


