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Microgrid je skupina vzájomne prepojených spotrebiteľov a lokálnych zdrojov energií 
v rámci jasne definovaných elektrických hraníc, ktoré vzhľadom na nadradenú 

sústavu pôsobia ako jedna regulovaná entita.

Zdroj: Delta Energy & Environment
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Zachytiť lokálne vyrobenú prebytočnú elektrinu a 
opätovne ju využiť v rámci lokálnej spotreby.

Minimalizovať spotrebu z nadradenej sústavy a 
znížiť distribučné straty.

Sprístupniť elektrinu v čase lokálneho „blackout“.

Flexibilná kapacita pre rozptýlené zaťaženie a 
vyhnutie sa maximálnych cien v špičke.  

Domácnosti s FVE bez uskladnenia 
nedokážu spotrebovať celú výrobu. 

Výroba z FVE je najvyššia okolo 
poludnia, keď sú obyvatelia v práci.

Počas dovolenky je spotreba 
minimálna, ale FVE vyrába naplno. 
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Smart Meter Communication Module
IP adresovateľný komunikačný modul pre inteligentné 
elektromery s podporou BPL.

Broadband over Powerline (BPL)
Vysokorýchlostné sieťové prepojenie s využitím 
existujúceho elektrického vedenia s prenosovou 
rýchlosťou až do 200 Mbps.

Smart Concentrator Unit
Komunikačný uzol umožňuje obojsmernú výmenu dát s 
1 200 elektromermi s využitím vysokorýchlostného BPL, 
zabezpečuje prenos dát medzi elektromermi a MDM 
systémom.  
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XMtrade®.smart
Zabezpečuje obchodovanie na trhu s elektrinou, 
predikcie, zmluvné vzťahy, zúčtovanie, fakturáciu a 
sledovanie finančnej disciplíny bilančnej skupiny.

XMtrade®.smart I COM
Zabezpečuje distribúciu dát účastníkom trhu –
organizátor trhu, prevádzkovateľ sústavy, dodávateľ, 
odberateľ, výrobca. 

XMatik®.smart I MDM
Zabezpečuje manažment nameraných údajov o 
spotrebe a výrobe, správu odberných a odovzdávacích 
miest, monitoring úspešnosti zberu dát, generovanie 
náhradných hodnôt, vzdialené odpojenie a pripojenie 
meradla, zmena tarifných pásiem, načítanie dát na 
požiadanie, alarmy, notifikácie a reporting.
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Bezpečnostná ochrana pred podvodom a zneužitím 

prístup obslužného 
personálu pre 
údržbu je riadený 
prostredníctvom 
používateľských rolí 

všetky riadiace a konfiguračné správy sú šifrované
(TLS protokolom s použitím 128-bit AES šifrovania) 

všetky inteligentné 
elektromery sa 
registrujú do siete 
prostredníctvom 
autorizácie a 
autentifikácie

všetky transakcie sú 
šifrované 
(AES 256-bitový protokol)

všetky dáta uložené 
v koncentrátoroch 
a elektromeroch sú 
zašifrované 



20

:: blockchain pre komunitný obchod
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:: každý účastník má finančný profit
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aktívny účastník trhu
účastník trhu alebo skupina spoločne pôsobiacich účastníkov, ktorí 
spotrebovávajú, uchovávajú, alebo predávajú nimi vyrobenú elektrinu

miestna energetická komunita
združenie, nezisková organizácia, obchodná spoločnosť, alebo iný právny subjekt, 
ktorý je ovládaný miestnymi vlastníkmi alebo členmi na lokálnej úrovni 
zabezpečuje aktivity v oblasti výroby, distribúcie, dodávky a agregácie

agregátor
sprostredkovateľ medzi skupinou účastníkov trhu a trhom

Európska legislatíva
Návrh smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou
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