JUŻ DZIŚ BUDUJEMY
PRZYSZŁOŚĆ
ENERGETYKI.
Wybierz Program
Demand Side Response (DSR).

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.

Ceny energii
elektrycznej w Polsce
systematycznie rosną
Koszty energii elektrycznej, z jakiej korzysta polski przemysł, są dziś jednymi
z najwyższych w Europie. Na ich wzrost wpływają m.in. rosnące ceny uprawnień
do emisji CO2.

Energia elektryczna w Polsce
jest jedną z najdroższych w Europie
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Średnia roczna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym [zł/MWh]

Średnia cena energii elektrycznej na rynku dnia następnego w listopadzie 2020 r. (EUR/MWh).

Źródło:
www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,
Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-roczna-i-kwa.html

Źródło: EnergyLive

DSR:
wynagrodzenie
za gotowość
do redukcji
poboru mocy
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Programy Demand Side
Response (DSR) są mechanizmem,
który pozwala Polskim Sieciom
Elektroenergetycznym (PSE)
zwiększyć stabilność działania
Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE)
i zabezpieczać go na wypadek
niedoborów mocy wytwórczych
energii.

DSR:
> Zwiększa bezpieczeństwo
dostaw energii

W ramach programów DSR
ich uczestnicy otrzymują
wynagrodzenie za samą
gotowość do czasowej zmiany
poboru energii elektrycznej
(„elastyczności”) na wezwanie
PSE w sytuacji, kiedy rezerwy
mocy w źródłach wytwórczych
spadną poniżej krytycznej
wartości.

> Zapewnia dodatkowy przychód
dla firm
> Zwiększa konkurencyjność
przemysłu
> Umożliwia zwiększenie udziału OZE
w miksie energetycznym

Kluczowe cechy usług DSR
> Dyspozycyjne i niezawodne
> Łatwe i szybkie do wdrożenia

Tylko z Enel X zapewnisz sobie długoterminowe
stabilne przychody na lata 2022-2025.

> Bez konieczności zamrażania kapitału
> Przyjazne dla środowiska

Kto może wziąć udział
w programach DSR?
Przedsiębiorstwa posiadające co najmniej 300 kW mocy przyłączeniowej
lub zużywające co najmniej 2 GWh rocznie.
Przykłady:

Centra danych

Przemysł

Szpitale

Chłodnie

Wodociągi

Rolnictwo

Hotele &
Restauracje

Obiekty użyteczności publicznej,
takie jak np.: stadiony, hale koncertowe

Handel

Nieruchomości
Komercyjne

Miasta &
Gminy
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Korzyści z udziału
w programach DSR

Warunkiem
włączenia do Programu
jest wykazanie
możliwości redukcji
w 1-godzinnym
teście wstępnym.

.

Do 200 tys. złotych rocznie za samą gotowość
do redukcji 1 MW mocy.
Aktywny udział w budowie bezpieczeństwa
energetycznego kraju.
O możliwych niedoborach dowiesz się
z wyprzedzeniem i możesz zabezpieczyć
procesy produkcyjne.
Obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz
efektywne planowanie jej zużycia i zakupu.

Sposoby redukowania mocy:

Chwilowe wyłączenie
części urządzeń lub
oświetlenia

Dostosowanie procesów
produkcyjnych
do chwilowego
zmniejszenia poboru

Uruchomienie agregatów
rezerwowych lub zmiana
harmonogramu pracy
kogeneracji

Zmiana nastaw
i harmonogramów
działania instalacji HVAC,
pomp, sprężarek
i zamrażarek
przemysłowych

Kiedy firma może być
wezwana do redukcji?
> Kiedy na skutek ekstremalnych temperatur, niskiej generacji z wiatru i słońca
i jednoczesnych awarii w elektrowniach oraz ograniczonych możliwościach
importu rezerwy mocy w systemie spadną poniżej 9 proc.
> Jedynie w dni robocze w godzinach 8:00-22:00.
> Wezwanie musi być wysłane z co najmniej 8-godzinnym wyprzedzeniem.
Lub
> W ramach 1-godzinnych testów, nie częściej niż raz na kwartał, przy czym
udany test pozwala na ubieganie się o zwrot poniesionych kosztów.
NIEDOBÓR MOCY

Wsparcie agregatora
– eliminacja ryzyka
Dzięki współpracy agregatora
z wieloma podmiotami może on
zaproponować swoim klientom
elastyczne, dostosowane
do specyfiki i możliwości
danego przedsiębiorstwa
warunki współpracy,
szczególnie w obszarze
realizacji zobowiązań
do redukcji poboru mocy
na wezwanie PSE.

Redukcja zużycia na żądanie (DSR)

DOSTĘPNA MOC

6:00

10:00

14:00

18:00

Zapotrzebowanie na energię vs. rezerwy mocy

Obecnie DSR w ramach Rynku Mocy stanowi około 2,7 % szczytowego
zapotrzebowania, za optymalny uznawany jest poziom około 10 %.
(powyżej tego poziomu liczba przywołań mogłaby wzrosnąć powyżej akceptowalnych poziomów).
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Wezwanie do redukcji poboru energii – zgodnie z obowiązującymi przepisami –
może odbyć się w ściśle określonych warunkach, kiedy rezerwy mocy w KSE
spadną poniżej krytycznego poziomu i wykorzystane zostaną inne środki zaradcze.
Dotychczasowe doświadczenia z udziału w programach DSR, a także dane
z raportu KPMG przygotowanego na zlecenie Enel X w 2020 roku („Udział
odbiorców w Rynku Mocy - szanse i zagrożenia”) wskazują, że przypadki redukcji
mogą występować sporadycznie.
Zgodnie z zasadami rynku mocy, okresy zagrożenia są ogłaszane w ostateczności,
gdy brak dostępnych innych rezerw mocy, co może się zdarzyć niezwykle rzadko.

Według raportu w wariancie najbardziej realistycznym
w całym badanym trzyletnim okresie (2017–2019)
warunki umożliwiające ogłoszenie przez PSE
okresów zagrożenia wystąpiłyby tylko
przez 4 godziny w ciągu 2 dni.
Maksymalna długość (w godzinach trwania) przekroczenia rezerw mocy
w ciągu jednego dnia w latach 2017–2019 dla progu 9 proc. przy różnych wariantach.
(opracowanie własne na podstawie danych PSE)
14
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Prawdopodobieństwo
wezwania do redukcji
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Z DUŻĄ REZERWĄ

Wariant II
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Programy DSR
we współpracy z Enel X to:
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Współpraca z Enel X to równocześnie:
Monitoring

24/7
Całodobowe wsparcie Klienta

1. Wieloletnie atrakcyjne wynagrodzenie: przynajmniej do 2024 lub 2025 roku
2. Bezpieczeństwo: umożliwiamy zgłaszanie tzw. niedyspozycyjności - braku możliwości
realizacji redukcji - bez dodatkowych kosztów
3. Całkowita ochrona przed karami: nasi klienci nie ponoszą żadnych opłat,
ani nie są narażeni na żadne kary umowne
4. Świadomość zużycia energii w firmie: nieodpłatnie dostarczamy system pomiarowy
i aplikację pozwalającą monitorować zużycie energii w firmie online

> Infolinia 24h/7
> Informacje o stanie sieci i możliwości wystąpienia
przywołania komercyjnego

Nadzór
> Bieżący nadzór oraz wsparcie
przy testach i ewentualnych
wezwaniach do redukcji

Jak zacząć zarabiać?
1. Skontaktuj się z ekspertem Enel X
2. Przygotuj profil zużycia energii w Twoim przedsiębiorstwie
3. Eksperci z Enel X przygotują dla Ciebie raport, z którego dowiesz się:
> czy spełniasz warunki Programu DSR
> ile środków Twoje przedsiębiorstwo może pozyskać
z Programu DSR
4. Podpisz umowę i dołącz do Programu DSR

Wejdź na stronę Enel X i wypełnij formularz www.enelx.com/pl/pl/kontakt-z-nami
Możesz też skorzystać z adresu email enelxpolska@enel.com
lub zadzwonić na numer: +48 793 339 600 (poniedziałek – piątek 09:00 – 17:00)

Dlaczego wybrać Enel X?
Dostęp do globalnego know-how w zakresie usług DSR i wsparcia ekspertów
w doradztwie energetycznym.

Nowoczesne rozwiązania energetyczne dla przedsiębiorstw
Enel X to część Grupy Enel, globalnej firmy energetycznej, która jest odpowiedzialna
za rozwój produktów i usług przyspieszających transformację energetyczną.
Enel X jest światowym liderem w zakresie zaawansowanych rozwiązań energetycznych,
w takich obszarach jak DSR, magazyny energii czy elektromobilność.

Europa

• Francja
• Niemcy
• Irlandia
• Włochy
• Norwegia
• Polska
• Portugalia
• Rumunia
• Rosja
• Hiszpania
• Wielka Brytania

Enel X w Polsce
jest pionierem
i liderem usług DSR*.
Dzięki największemu doświadczeniu
na rynku oraz bogatemu portfelowi klientów
może zaoferować swoim partnerom
najlepsze i najbardziej elastyczne
warunki uczestnictwa w programach DSR,
dopasowane do ich możliwości i potrzeb.

od 2017 roku
na rynku polskim

około
200 klientów
zaufało nam

25 testów
skutecznie wykonanych
testów redukcji
(2017 – lipiec 2021)

Ameryka Płn.
• Kanada
• USA
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Azja

• Chiny
• Indie
• Japonia
• Singapur
• Korea Płd.
• Tajwan

Ameryka Płd.
• Argentyna
• Brazylia
• Chile
• Kolumbia
• Peru

Australia

• Australia
• Nowa Zelandia

Enel X posiada status Gold Accredited Renewable Energy Provider
przyznawany przez organizację pozarządową CDP podmiotom, które
szczególnie mocno wspierają zaangażowanie firm w walkę
z kryzysem klimatycznym i rozwój energetyki odnawialnej.

* Enel X obsługuje około 2/3 kontraktów DSR
na lata 2021–2025

enelxpolska@enel.com
+48 793 339 600
Enel X Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Budynek LUMEN 9 piętro
www.enelx.com

