LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
STAVBA A ROZŠIŘOVÁNÍ BPS SE VYPLATÍ I LETOS, BEZ VYPSANÝCH PODPOR

2013
BPS

STROJOVNA KGJ

OTE
Obchodník

3,50,- Kč
1,- Kč

DISTRIBUČNÍ SÍŤ
EL. ENERGIE

OBCHODNÍK
DISTRIBUTOR

} 4,50,- Kč

OBEC

(ČEZ, EON)

Bioplynová stanice spuštěná do konce roku 2013 prodává přebytky z vyrobené elektrické energie do sítě. Provozovatel
dostává za 1,- Kč/kWh od obchodníka a 3,50,- Kč od OTE jako zelený bonus. Lidé v obci nakupují elektrickou energii
od obchodníka za 4,50 Kč. V této ceně je započítán poplatek velkému distributorovi typu ČEZ, EON.
Příjmy provozovatele BPS za vyrobenou el. energii se skládají z prodeje přebytků ze silove energie obchodníkovi a zákonem daným nárokem
na zelený bonus u OTE.

2014

DISTRIBUČNÍ SÍŤ EL. ENERGIE
ODPOJENÝ
ELEKROMĚR


BPS

NOVÁ KGJ

OTE
Obchodník

O,- Kč
1,- Kč

Provozovatel se rozhodne rozšířit BPS o další KGJ. Původní
KGJ vyrábějí a prodávají v režimu roku 2013. Nová KGJ (či celá
nová BPS) by prodávala přebytky z vyrobené elektrické energie
do sítě. za 1 Kč/kWh, ale od OTE nedostane v roce 2014 zelený
bonus 3,50 Kč. Provozovatel se proto rozhodne vybudovat
vlastní distribuční síť do blízké vesnice. Dohodne se s obyvateli
a provede sepsání nových smluv a výměnu elektroměrů. Lidé
kupují od provozovatele elektrickou energii levněji než dříve,
např. za 4 Kč/KWh. Provozovatel si takto kompenzuje chybějící
zelený bonus.
Při výpadku bioplynové stanice může provozovatel zásobovat
obec z původní distribuční sítě přes svůj transformátor (nutná
rezervace příkonu), nebo napájet obec záložním zdrojem.
Navíc při výpadku původní distribuční sítě mají lidé elektřinu
z bioplynové stanice. Tímto modelem lze účinně chránit důležité
provozy v okolí BPS.

OBCHODNÍK
DISTRIBUTOR

}

~ 4,- Kč

OBEC

(Provozovatel)

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA SLUŽEB?
KONTAKTUJTE NÁS:
agriKomp Bohemia s.r.o.,
Ostopovická 10, 66447 Střelice
okres Brno-venkov
mobil: +420 731 699 078
telefon: +420 530 508 865
mail: obchod@agrikomp.cz
web: www.agrikomp.cz

Bohemia

