Tomasz Szczurowski pisze:
25 lutego 2015 o 10:19
Ja ze swojej strony mogę dodać, że wyżej wspomniana dopłata do instalacji do 40KW tzn. 12,88 Centór do kWh ulega degresji miesięcznej zgodnie z § 31 EEG 2014 o 0,5% w pierwszym miesiącu oraz 0,25% w kolejnych.
Jak to przeliczyć dla okresu 15u lat, to oznacza to, że dopłata będzie niższa o jakieś 25 centów do każdej KWh.
Tomasz Szczurowski pisze:
25 lutego 2015 o 10:26
*Oczywiście miałem na myśli 0,25 Centa
Tomasz Szczurowski pisze:
25 lutego 2015 o 10:52
*2,36 Centa

Odpowiedz
wiwa pisze:
5 marca 2015 o 09:27
Znów czytam i nie wierzę własnym oczom. Specjalista energetyki i bloger nie ma pojęcia o fotowoltaice, ale wypowiada się dość odważnie.
Panie Konradzie, dla Pana wiadomości, prąd stały występuje w instalacji PV TYLKO na odcinku moduły – falownik. Falownik przetwarza prąd stały na zmienny o bardzo dobrych parametrach. Przyłączenie instalacji PV do sieci nie jest skomplikowane i nie wymaga prowydzenia osobnych sieci prądu stałego, jak Pan sugeruje. Wprowadzenie energii w końcówkach linii NN powoduje poprawę jakości prądu i stabilizuje sieć. Tylko o tym Panowie z energetyki nie mówią, bo to wyrąca ich argumenty z rąk.

Pozdrawiam
Tomasz Szczurowski pisze:
12 marca 2015 o 07:43
„Wprowadzenie energii w końcówkach linii NN powoduje poprawę jakości prądu i stabilizuje sieć.”

Od kiedy źródła,w których nie ma kontroli nad wytwarzaniem stabilizują sieć?
Tomasz Szczurowski pisze:
14 marca 2015 o 18:28
Dla niewtajemniczonych:
Sieć elektroenergetyczna działa jak jeden wielki obwód elektryczny. W każdej sekundzie moc pobierana z sieci musi się równać mocy wprowadzanej do sieci. Jeśli tak nie jest, to zmienia się częstotliwosć sieci (50Hz). Gdy zmieni się znacząco, to wszystkie urządzenia elektroniczne w niej padają. Problemem z turbinami wiatrowymi i panelami słonecznymi jest to, że nie da się sterować ich produkcją energii elektrycznej – urządzenia te wytwarzają energię, gdy świeci słońce/wieje wiatr.
Aby zachować częstotliwość prądu 50Hz – inne źródła energii muszą dostosować wielkość wytwarzania. – Dlatego właśnie turbiny wiatrowe i panele słoneczne destabilizują pracę sieci :)
GS pisze:
17 kwietnia 2015 o 12:56
Oczywiście ma Pan rację co do tego, że w przypadku prądu przesyłanego do sąsiada mielibyśmy do czynienia już z prądem zmiennym, ale w tym kontekście, o którym pisze p. Świrski, to akurat najmniej ważne, jaki to jest prąd – ważne, że trzeba go do tego sąsiada czymś przesłać. Skoro Jego adwersarze twierdzili, że nie mają powodu płacić za dystrybucję, więc – domyślnie – nie zamierzali korzystać z sieci wybudowanej przez tę dystrybucję, to znaczy, że zamierzali zbudować własną sieć do sąsiada. I to, jak rozumiem, miał na myśli p. Świrski, pisząc, że tę sieć trzeba będzie wybudować. Chyba, że jednak zamierzali korzystać z sieci postawionej właśnie przez tą dystrybucję za friko. Ale o tym bezrefleksyjni zwolennicy OZE „nie mówią, bo to wyrąca ich argumenty z rąk”, że pozwolę sobie Pana zacytować.
Piszę bezrefleksyjni, ponieważ sam jestem przychylny OZE, ale wcale nie uważam, że kwestie podnoszone przez operatorów sieci i spółki dystrybucyjne mona zbyć wzruszeniem ramion. Zarówno wybudowanie sieci, jak i utrzymanie systemu kosztuje.

