
ذخیره ساز انرژی بر مبنای
1MWh-250KW باتری 



ذخیره ساز انرژی گروه مپنا



 امروزه بکارگیری سیستم های ذخیره ساز انرژی به عنوان یکی از اصلی ترین و بهینه ترین روش ها
 در جهت رفع مشکالت شبکه برق و ایجاد توازن بین تولید و مصرف به صورت چشم گیر مورد
 توجه قرار گرفته است. استفاده از این سیستم ها عالوه بر کاهش نوسانات ولتاژ و کمک به
 تثبیت ولتاژ، افزایش کیفیت توان و کمک به کنترل فرکانس با تسطیح منحنی بار و کاهش
نصب به  نیاز  عدم  و  سراسری  شبکه  نیاز  مورد  نامی  ظرفیت  کاهش  موجب  بار،   پیک 
 تجهیزات توسعه خطوط انتقال خواهد شد. این مهم، سرمایه گذاری و بهره وری صنعت برق
 را به میزان چشم گیری بهبود و افزایش خواهد داد. به همین دلیل شرکت های تامین برق
در سراسر دنیا در حال سرمایه گذاری گسترده بر روی سیستم های ذخیره ساز انرژی هستند

جایگاه ذخیره ساز انرژی در دنیای امروز     
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اصلی ترین مزایای ذخیره ساز انرژی

ذخیره ساز انرژی در راستای دو هدف در سیستم های صنعتی به کار می رود:
• ذخیره انرژی در زمان کاهش تقاضا و تزریق آن در زمان مورد نیاز       

• پر کردن فاصله زمانی بین زمان عرضه و تقاضای انرژی       
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 عدم توازن میان تولید و مصرف در شبکه برق منجر به بروز خاموشی می گردد. این خاموشی ها
 و افت توان عواقبی از جمله ایجاد خسارت های اقتصادی فراوان در پی دارد. اما دلیل افت

  کیفیت و خاموشی در فصول بحرانی چیست؟

 در فصل زمستان به علت مصرف بیش از اندازه گاز، نیروگاه ها با مشکل تامین سوخت و کمبود
 تولید برق مواجه شده و از مدار تولید برق خارج می شوند و در نهایت خاموشی های از پیش

تعیین نشده، برای مدتی اتفاق می افتد
 

 در فصل تابستان استفاده مردم از وسایل سرمایشی افزایش می یابد که این امر در ساعات اوج
 مصرف برق، سبب افت کیفیت توان و خاموشی در برخی مناطق می شود. این خاموشی ها با

 هدف کنترل مصرف برق توسط دیسپاچینگ صورت می گیرند
 

 خاموشی ها عالوه بر آسیب به صنایع و مشاغل، سبب اختالل در زندگی مردم عادی نیز شده
است که اگر برای آن تمهیداتی اندیشیده نشود، در آینده مشکالت بیشتری ایجاد خواهد کرد
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حل راه  دنیا،  روز  فناوری  و  مکو  شرکت  متخصصین  مدت  طوالنی  تجربه  بر  مبتنی   ممممممم 
 مطلوبی در جهت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و تعادل در شبکه سراسری است این سامانه،
از پیشرفته ترین بردهای مدار چاپی، مدارهای  شامل کنترل کننده های میکروپروسسوری بوده و 
 نیمه هادی بسیار کارآمد و باتری های                همراه با سیستم پایش آنالین باتری استفاده
 می کند که تماما توسط شرکت مکو طراحی و پیاده سازی شده است. ۰۰۰۰ (سیستم ذخیره انرژی
 مبتنی بر باتری) برای حالت دهنده های مختلف بهره برداری ۰۰۰۰۰۰۰۰ و ۰۰۰۰۰۰۰۰ قابل طراحی و
تامین بوده تا از این طریق از بهبود عملکرد، پایداری و قابلیت اطمینان شبکه اطمینان حاصل گردد

MAP-BESS

ON-GridOFF-Grid

(Li-Ion LFP)

BESS

۴



LVRT capability

FRT capability

HRVT

Dispatch mode

Frequency support

Frequency Regulation

Peak Power shaving

Power limiting

Load leveling

Intermittent resource support

Generation-following

Ramp rate control

Dynamic reactive power compensation

Load / voltage balancing

Active harmonic filtering

voltage regulation (AVR), Q(V) drooping

Voltage flicker

Black start functionality

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

کاربردهای مختلف ذخیره ساز انرژی

از یک سیستم از کاربردها چه به عنوان یک سیستم مستقل و چه به عنوان بخشی   ابتابابابابابا برای بسیاری 
ماژوالر ساختار  می باشد.  مناسب  نو  انرژی های  و  توربین ها  موتورها،  کنار  در  یکپارچه  هیبریدی                         قدرتمند 
بهبود کاربردهای مختلف می گردد.  برای مقیاس ها و  انعطاف پذیری در ظرفیت سیستم   ------------------  موجب 
 کیفیت برق تجهیزات، کاهش هزینه های برق در جزیره ها و ریز شبکه ها با افزایش نفوذ انرژی های تجدید پذیر و
 کاهش هزینه های سرمایه گذاری و انرژی مصرفی مشتریان صنعتی در کنار تضمین تداوم برق رسانی از دستاورهای

سامانه ذخیره ساز انرژی تحت عنوان               خواهد بود

MAP-BESS

MAP-BESS

MAPNA BESS
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Mechanical Electrical Electrochemical

Thermal Thermo chemical Chemical

Pumped Hydro-PHS

Compressed Air-CAES

Flywheel-FES

Capacitor

Super 
Capacitor-SCES

Super conducting
magnetic-SMES

Secondary battery
(Pb-A, Ni-Cd, Na-S, 

NaNiCl2, Li-ion)

Flow battery 
(Hybrid)

Sensible/Latent

Heat storage

Solar fuel

Solar Hydrogen

Hydrogen fuel cell

انواع سیستم های ذخیره سازی انرژی
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Pumped Hydro
92.6%

CAES
0.2%

Molten Salt
1.7%

Flywheels
0.2%

Electrochemical
5.2%

NaS Batteries
5.3%

Lead Batteries
4.5%

Li-ion Batteries
89.0%

Flow Batteries
0.9%

Supercapacitors
0.1%

Other
0.3%

 سهم هر روش از
 میزان ذخیره سازی نصب شده در دنیا
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Very Large Scale
(1000 MW)

Power Quality Bridging Power Energy Management

Seconds Munites Hours to Days
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Applications Potential of ESTs

SMES

Li-Ion

 محدوده توان مورد استفاده و مدت زمان
دشارژ برای هر روش ذخیره سازی 
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اثر زیست محیطی

زیاد/متوسط

خیلی کم

خیلی کم

کم

متوسط/کم

متوسط/کم

متوسط/کم

متوسط/کم

زیاد

زیاد

زیاد

ذخیره ساز انرژی

PHS

FES

CAES

Pb-A

NI-Cd

Na-S

NaNiCl2

Li-ion

VRFB

SCES

SMES

 تاثیرات زیست محیطی سیستم های ذخیره ساز انرژی
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 انتقال زمانی
 متناوب پیک

و غیرپیک
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شارژ در غیرپیک تجدید پذیر و
 یا منابع انرژی با دسترسی متناوب،

تخلیه انرژی به شبکه در پیک

هموار کردن انرژی
متناوب در پیک

 تامین
خدمات جانبی

 ارائه خدمات جانبی در بازار روزانه و
ISO پاسخ در زمان واقعی به سیگنالینگ 

 تامین
راه اندازی مجدد

زمانی ظرفیت شروع سیاه مورد نیاز
است که واحد کامال شارژ تخلیه شود

استفاده از ذخیره ساز برای به تعویقساختار انتقال
انداختن ارتقا سیستم انتقال

استفاده از ذخیره ساز برای به تعویقساختار توزیع
انداختن ارتقا سیستم توزیع

 کاستن
سطح قطعی

توزیع قابل انتقال

 استفاده از یک واحد ذخیره سازی قابل
 انتقال به منظور تامین قدرت مکمل برای

 مصرف کننده نهایی در هنگام قطع در
وضعیت اضافه بار کوتاه مدت

 شارژ / تخلیه ثانیه تا چند دقیقه برای
 صاف کردن تولید متناوب و یا شارژ /تخلیه

 دقیقه به ساعت برای شکل دادن به
 (profile)انرژی   مولفه های

مقایسه کاربردهای
انواع مختلف سیستم های ذخیره ساز انرژی 

احتماال قابل استفاده نا مناسب برای استفادهمناسب برای استفاده
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 مقایسه کاربردهای

انواع مختلف سیستم های ذخیره ساز انرژی

احتماال قابل استفاده نا مناسب برای استفادهمناسب برای استفاده

 انتقال بار پیک
با پايين دست
سیستم توزیع

شارژ در زمان غیر پیک پايين دست
سیستم توزیع (زیر ترانسفورماتور ثانویه

تخلیه در ۲-۴ ساعت در پیک روزانه 
(

یکپارچه سازی
تولید توزیع شده

متناوب

 بهینه سازی نرخ
زمان مصرف

مصرف کننده نهایی

شارژ دستگاه زمانی که قیمت خرده
فروشی       کم است و تخلیه زمانی

که قیمت باال هستند
ISO

منبع تغذیه
اضطراری

ذخیره سازی برای بهبود کیفیت توان
توسط مصرف کننده نهایی یا ارائه

انرژی ذخیره شده در زمان قطع برق

تشکیل ریز شبکه

شارژ و تخلیه دستگاه برای برقراری
توازن مصرف محلی انرژی و تولید

 ارتقا ساختار توزیع با قرار گرفتن
دستگاه بین انرژی تولید و توزیع شده

و شبکه توزیع، به تعویق می افتد

ذخیره سازها با ترکیب تولید کنندگان
 محلی جداگانه و شبکه تشکیل

جزیره های ریز شبکه را می دهند
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 با توجه به افزایش سرعت رشد در تکنولوژی ساخت باتری ها، ازجمله باتری های لیتیوم یون و مبدل های
 قدرت دو سویه و کاهش قیمت تمام شده این باتری ها، شاهد رشد روزافزون در استفاده از سیستم های
 ذخیره ساز انرژی مبتنی بر شارژ و دشارژ باتری در سطوح جهانی هستیم.می توان گفت بخشی عظیم از آینده
 صنعت برق در گرو این قبیل تکنولوژی ها خواهد بود. در همین راستا سیستم        مبتنی بر شارژ و دشارژ
 باتری های لیتیوم یون در گروه مپنا، با طراحی و ساخت شرکت مکو و برای نخستین بار در ایران انجام شده
باتری ها، امکان از شبکه و ذخیره آن در  با اخذ توان  باری   است. در واقع این سیستم در زمان های کم 
 مشارکت در تزریق توان به شبکه برق را در شرایط پرباری (به ویژه فصل گرمای تابستان) فراهم می کند و به
 این شکل با از میان برداشتن قطع بارهای ناخواسته ناشی از افزونگی مصرف، احتمال بی برقی شبکه را
 کاهش می دهد. مبنای طراحی و ساخت این سیستم بر پایه باتری های لیتیوم یون با خروجی ولتاژ نهایی
 ۷۵۰ ولت     و مبدل های دو سویه با قدرت ۲۵۰ کیلو وات است، طراحی ماژوالر به کارگرفته شده، امکان

ساخت و تولید سیستم       را در ظرفیت های مختلف ممکن می کند

BESS 

BESS 
DC

 شرح پروژه طراحی و ساخت
سیستم ذخیره ساز انرژی در گروه مپنا
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 این سیستم عالوه بر امکان استفاده مستقل در صنایع و شبکه های توزیع، می تواند در مولدهای تجدیدپذیر
 از جمله مزارع بادی و خورشیدی امکان حصول حداکثر انرژی از منابع تجدیدپذیر را فراهم کند. یکی دیگر از
 کاربردهای سیستم      ، تأمین مصارف  داخلی شبکه های جزیره ای مستقل از شبکه سراسری برق است
 در واقع صنایع با بهره گیری از این سیستم می توانند با شارژ باتری ها در زمان های غیر پیک، منبع قابل اطمینانی
 را جهت استفاده در شرایط پیک شبکه برق و یا زمانی که استفاده از شبکه برق با محدودیت روبرو است به کار
 گیرند و با افزایش ضریب اطمینان، از اختالل در تأمین برق مصرفی و در نتیجه اختالل تولید در آن صنایع
 جلوگیری کنند. سیستم        شرکت مکو با به کارگیری مبدل های توان با تکنولوژی روز و تأمین بازدهی باالی

۹۵ درصد، کارایی باالیی در کنترل و تثبیت ولتاژ دارد

BESS 

BESS 
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 عکس از سیستم
 ذخیره ساز انرژی مکو

سیستم ذخیره ساز انرژی شرکت مکو

 نخستین سیستم        شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) با ظرفیت یک مگاوات ساعت این امکان
 را فراهم می کند که در زمان های غیر پیک، انرژی برق را ذخیره کرده و در ساعات پرباری، منبع قابل اطمینانی جهت
 کمک به تأمین توان مصرفی باشد. ماژوالر بودن       ، امکان سفارش با ظرفیت های گوناگون و متناسب با نیاز

مصرف کننده را فراهم می کند

BESS 

BESS 
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معرفی ساختار سیستم ذخیره ساز انرژی گروه مپنا
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کانتینر و جانمایی تجهیزات

1)   Battery modules

2)   PCS Panel

3)   BMS-EMS

4)   LV. Switchgear

5)   MV. Switchgear

6)   Transformer

7)   Firefighting

8)   HVAC

9)   Counter

10)   Container
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Capacity

Rated Voltage

Frequency

AC output

IP degree

THD

Power Factor

Capacity availability

0.4kV/20KV

50HZ

4Line

54

≤%5

0.98

%80

250Kw/1MWh

تک خطی سامانه

Battery 
Clusters

PCS 
System

MV 
switchgear

LV 
switchgear

Transformer
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•24*LF90 (6S4P) module (19.2V/360Ah)

 باتری، ماژول و کالستر

38 packs in 2 battery racks
V, I, °C, SOC, SOH, … detectors
DC Positive and negative contactor control
Alarm and data recorder

LF90，3.2V/90Ah 
•W130*H200*T36.5(mm) 
•r≤1 mΩ, high discharge rate 
• Aluminum shell structure, with the  explosion valve cover plate, 
has high safety performance 
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PCS
BMS 

DISPLAY

SBMU 1 SBMU 2 SBMU 3 SBMU 4

BMU 1 BMU 2 BMU 3 BMU 4

BMU 2 BMU 2 BMU 2 BMU 2

BMU 3 BMU 3 BMU 3 BMU 3

BMSمدل اتصال

BMU 37 BMU 37 BMU 37 BMU 37

BMU 38 BMU 38 BMU 38 BMU 38

MBMS
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BMU SBCU SBAU

String

Balance

Balance current

Voltage accuracy

Temp, accuracy

Power Voltage

Battery type

BMU Number

Max, string

Communication

Consumption

Sampling 
Period

Voltage 
detection

Current 
detection

38

360S

CAN

25W

100mSec

0-1000VDC

Hall 
current sensor

6S

Passive

100mA

5mV

±2ºC

12VDC

LFP

Main control Module

Current 
sampling range

Communication
interface

Power

Protection

Communication
with PCS

Historical data
memory

-200A,0,
200A

RS485, 
CAN

12VDC

RS485, CAN

30 Days

BMS modules

Including:
overcharge,
over temp
short circuit,
protection 
value can be set

BMS ماژول های

B
M

S
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Up to 1000VDC

Cell Temprature 4 cluster monitoring Max temp and

 voltage
+,- line relays

Charge & discharge 

Capacity
Alarms Min temp & voltage

BMS LCD Display

BMS-HMI
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Battery voltage range

DC Max Current

AC voltage

AC current

Nominal power

AC frequency

Output THDi

Communication

Isolation

Certification

850~600V

458A

360A

250kW

60/50Hz(2.5±Hz)

≤3%

RS485, CAN, Ethernet

Built-in Transformer

CE LVD, CE EMC, IEC62477, IEC61000

PCS Technical Spec

ماژول های سیستم
با قابلیت پارالل شدن

PCS

نمای ظاهری سیستم
با نمایش چهار کالستر ذخیره ساز باطری

PCS
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1MWh BESS

 سیستم ذخیره ساز انرژی        به عنوان یک محصول ویژه در یک کانتینر با سه فضای مجزا به شرح زیر تامین
می گردد

• باتریخانه شامل ۴ کالستر باتری
• اتاق       شامل تابلوهای

• اتاق ترانسفورماتور

 تجهیزات تکمیلی زیر در کنار باتری ها و مبدل های سیستم ذخیره ساز، جهت تبدیل آن به یک پکیج مطمئن با
کاربری آسان تامین شده است

• سوييچگیر     جهت تامین حفاظت های الزم
• ترانس قدرت جهت اتصال به شبکه

• سیستم تهویه متشکل از فن و داکت اسپلیت جهت تهیه محصولی سازگار با شرایط مختلف دمایی
• سیستم اعالن و اطفای حریق جهت تامین ایمنی عملکرد سیستم

 

BESS 

PCS, LV, BJL, UPS&EMS PCS

LV

۲۳



 پیشرفت های فناوری در سراسر جهان به سمت مصرف کمتر انرژی و

 بازده بیشتر در حرکت است. در جریان های صنعتی جدید، تالش می شود

از بهره برداری  شیوه های  و  صنعتی  تولیدات  به  همه جانبه   نگاهی 

مصرف کم ترین  که  باشد  به گونه ای  طراحی  و  گیرد  صورت   آن ها 

 سوخت و بیشترین نتیجه به بار بیاید. کاهش مصرف انرژی، تأثیرات

 تخریبی صنعت بر محیط زیست را پايين می آورد و از آسیب های

 بیشتر به زمین جلوگیری می کند

 سیستم ذخیره ساز یکی از تولیدات صنعتی است که در راستای ایجاد

 توازن بین تولید و مصرف مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم،

 نیاز به نصب تجهیزات توسعه خطوط را برطرف می کند و موجب

 کاهش ظرفیت نامی مورد نیاز شبکه سراسری می شود. با توجه به

 گسترش استفاده از این سیستم در سراسر جهان، گروه مپنا نیز بر

 روی طراحی و تولید ذخیره ساز انرژی سرمایه گذاری کرده است تا گام

انرژی و برق، کاهش مصرف  رفع مشکالت شبکه   بزرگی در جهت 

افزایش توان شبکه کشور بردارد



 کارخانه: کرج، استان البرز، شهر فردیس، بلوار شهید سلیمانی
بلوار گروه مپنا، شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، شماره ۲۳۱

کدپستی:۳۱۶۷۶۴۳۵۸۶   صندوق پستی: ۳۱۵۸۵۱۵۵۱

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵۶۴۴۸

    (فکس: ۲۶۳۵۷۰۱۵۰۰ (۹۸+)    تلفن: ۲۶۳۶۶۳۸۰۰۱-۱۰ (۹۸+)   ۲۶۳۵۷۰۱۰۰۰ (۹۸+)

    (فکس: ۲۱۲۲۹۰۸۶۵۷ (۹۸+)    تلفن: ۲۱۲۳۱۵۱۴۰۰ (۹۸+)
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