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PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA  

MAGAZYNU ENERGII DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA SP. Z O.O. 
 

(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku wypełnienia odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami) 
 

1. Dane techniczne magazynu energii (dotyczy każdego typu urządzenia)1: 
 
a) Typ magazynu energii z uwagi na rodzaj zasobnika: 

Typ z uwagi na rodzaj zasobnika energii Szt. Moc znamionowa [kW] 

   

 
b) Technologia wykorzystywana do magazynowania energii: 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Moc zainstalowana magazynu energii: 

- w trybie ładowania: …........ [kW] 

- w trybie rozładowywania: …........ [kW] 

d) Moc osiągalna magazynu energii: 

- w trybie ładowania: …........ [kW] 

- w trybie rozładowywania: …........ [kW] 

e) Moc dyspozycyjna magazynu energii: 

- w trybie ładowania: …........ [kW] 

- w trybie rozładowywania: …........ [kW] 

f) Moc maksymalna ładowania magazynu energii: …........ [kW] 

g) Moc maksymalna rozładowywania magazynu energii: …........ [kW] 

h) Regulacja częstotliwości FSM: 

□ tak, 

□ nie, 

 
i) Redukcja mocy w funkcji częstotliwości LFSM-O/LFSM-U: 

□ tak, 

□ nie, 

 
j) Zdolność do odbudowy częstotliwości: 

□ tak, 

□ nie, 

 
k) Regulacja mocy biernej: 

□ tak, 

□ nie, 

 
1 W przypadku wystąpienia więcej niż 1 typu urządzeń, załącznik należy złożyć osobno, dla każdego typu występującego urządzenia we wniosku w 
pkt.8 
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l) Regulacja napięcia: 

□ tak, 

□ nie, 

 
m) Regulacja współczynnika mocy: 

□ tak, przy ładowaniu od …………. do …………. i rozładowywaniu od …………. do …………. 
□ nie, 
 

n) Zdolność do pozostania w pracy podczas zwarć symetrycznych/niesymetrycznych FRT: 

□ tak, 

□ nie, 

 
o) Tłumienie oscylacji mocy: 

□ tak, 

□ nie, 

 
p) Praca wyspowa: 

□ tak, 

□ nie, 

 
q) Samostart: 

□ tak, 

□ nie, 

 
r) Napięcie: …….. [V] 

s) Sprawność 1-krotnego rozładowania [%]: …………………… 

t) Pojemność [kWh]: …………………… 

u) Ilość cykli ładowania [n]: …………………… 

v) Planowana żywotność instalacji [rok]: …………………… 
 

2. Informację dodatkowe: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia, instalacje lub sieci: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………........                    ………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data                                                       czytelny podpis 


