nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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lưu trữ năng lượng
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máy móc và dùng điện
MEIDENSYA CORPORATION

Hệ thống Chuyển đổi Điện (PCS) dùng cho NAS BESS
Đặc tính
 Hệ thống chuyển đổi điện kết nối với lưới điện (PCS) dùng cho hệ thống lưu trữ năng lượng ắc quy
NAS (natri-lưu huỳnh).
 Hệ thống này đáp ứng dung lượng ắc quy NAS với phạm vi rộng, từ 600kVA đến 4800kVA.
 Ngoài việc được sử dụng để cân bằng tải trong thời gian ban ngày và ban đêm, sản phẩm này còn có thể
được ứng dụng cho máy phát điện dự phòng khẩn cấp hoặc bộ cấp điện liên tục công suất lớn (UPS).
 Có thể ứng dụng để ổn định hệ thống và dịch vụ phụ trợ bằng cách sử dụng đáp ứng tốc độ cao và
khả năng kiểm soát cao.
Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
- Chức năng cơ bản của bộ phận này là hoạt động như một đơn vị cân bằng tải (ca cao điểm do sạc
ban đêm/xả ban ngày). Bộ phận này thực hiện vận hành sạc/xả theo kiểu hoạt động sạc/xả định
trước (thời gian biểu), nơi có thể hoạt động tự động nhờ chức năng hoạt động theo dõi tải giúp hạn
chế điện năng sạc/xả theo sự tăng hoặc giảm trong điện tải.
- Khi điện trong hệ thống bị gián đoạn, bộ phận này có thể cung cấp điện cho tải từ PCS có vai trò như
một máy phát điện dự phòng khẩn cấp.
- Bộ phận này có chức năng như một UPS, với một loạt PCS có bù nhúng áp. Khi phát hiện xảy ra cúp
điện trong hệ thống, một bộ chuyển mạch tốc độ cao (bán dẫn GTO) sẽ nhả PCS từ hệ thống trong
khoảng 2m/giây và chuyển PCS sang hoạt động độc lập để có thể bảo vệ tải trọng quan trọng khỏi
sự cố cúp điện hệ thống (và biến động điện áp do xuống mức thấp tức thời).
- Thay thế cho SVC. Có khả năng hoạt động ở bất kỳ hệ số công suất kết hợp công suất hoạt động và
công suất phản ứng nào.

Công tắc
rẽ mạch

Bộ phận chuyển mạch tốc độ cao
Bộ chuyển mạch
t
bán dẫn (GTO)

Công tắc
vào

Bộ phận chuyển đổi AC
600kVA hoặc 1200kVA
mỗi hàng

Công tắc
kết nối
Máy biến
áp phụ trợ
Máy biến
áp kết nối
Bộ chuyển
đổi AC/DC

600kV hoặc 1200kV
mỗi hàng

Cung cấp điện cho bộ gia nhiệt

Bộ phận ắc quy NAS

Sơ đồ cấu hình hệ thống (với chức năng UPS)
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Hệ thống ắc quy NAS loại 2000kW (với chức năng UPS)

Hiệu quả hoặc nhận xét
Có thể kỳ vọng sẽ cải tiến khi sử dụng các hệ thống điện nhờ hoạt động cân bằng tải.
Có thể kỳ vọng vào việc giảm nạp điện bằng cách loại bỏ đỉnh công suất.
 Có thể kỳ vọng sẽ loại bỏ máy phát điện khẩn cấp khi bị mất điện.
 Nhận Giải thưởng thành tựu công nghệ JEMA cho hoạt động “phát triển bộ chuyển đổi AC-DC dùng
cho ắc quy NAS có chức năng cung cấp điện không gián đoạn công suất lớn loại 4MW”.
 Nhận Giải thưởng Khuyến khích Công nghệ Khoa học về Điện cho hoạt động “phát triển và sử dụng
trên thực tế hệ thống chuyển đổi AC-DC dùng cho ắc quy NAS có chức năng đối phó với tình trạng
thấp tức thời”.
Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Tổng cộng các hệ thống được lắp đặt là 175 MW (ở 92 địa điểm) kể từ năm 2001.
Nước ngoài: Bàn giao hệ thống 1 MW trong năm 2009 (1 khách hàng).
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