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Местен професионален опит и глобално присъствие
АВВ предлага на своите клиенти в областта на 
енергетиката глобална мрежа от специализирани 
центрове за производство на енергия и сериозен местен 
професионален опит на всички основни пазари в света.
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Енергийни и автоматизирани решения за слънчеви 
централи

Чиста и неизчерпаема енергия без емисии
Земята поглъща повече слънчева енергия за един час 
отколкото целия свят използва за една година.

Слънчевата енергия е чиста, неизчерпаема, безопасна 
и дори когато бъде преобразувана в електричество в 
слънчевите електроцентрали, тя няма каквито и да било 
емисии. За всеки киловатчас произведена слънчева 
енергия, поне 600 грама въглероден двуокис (CO2) по-
малко ще замърсят планетата. Преобразувайки това 
в слънчева електроцентрала от 50 мегавата (MW) 
понижаването на емисиите CO2 е значително.

Светът иска повече слънчева енергия
Светът се нуждае от повече слънчева енергия и светът 
иска повече такава. Правителствата насърчават това 
и някои държави, като например Испания, Германия, 
Франция, Италия и България предоставят стимули с 
преференциални тарифи за ползване на електроенергия 
от електропреносната мрежа. Там се наблюдава търсене, 
пазарът се разраства и се прилагат и развиват съответните 
технологии.

Преносните и електроразпределителни предприятия, 
инвеститорите и фирмите, занимаващи се с проектно-
конструкторска дейност, снабдяване и строителство, са 
изправени заедно пред следния въпрос: как най-добре да 
бъде събран този безкраен поток от топлина и светлина 
без емисии и кой доставчик на решения да изберат, който 
да им помогне да превърнат тази светлина в печеливша и 
надеждна електрическа енергия?

Новатор и лидер от гледна точка на пазара и технологията
АBB е водеща сила в областта на слънчевата енергия от 
началото на 90-те години на ХХ в. когато разработихме 
автоматизирана платформа за първата в света 
изпитателна инсталация, концентрираща технологии за 
слънчева енергия, в Plataforma Solar de Almeria (PSА) в 
Испания.

Оттогава сме участвали в първоначалните етапи на 
разработване на почти всички видове технологии с 
фотоволтаична (PV) и концентрирана слънчева енергия 
(CSP), било в Европа, Северна Америка, Австралия, 
Северна Африка или Близкия Изток. Това ни предостави 
уникален опит как най-добре да събираме, управляваме 
и съхраняваме слънчевата енергия и ефективно да я 
преобразуваме в надеждно електричество, готово за 
подаване в местната мрежа.

ABB е също така сред водещите разработчици на 
интелигентни решения за електрически мрежи, които 
обединяват централизираното и разпределеното 
производство на енергия в единна оптимизирана система 
с многопосочни потоци от енергия, както и мониторинг на 
мрежата в реално време и пазарни механизми.

Фотоволтаични електроцентрали
Решенията на АВВ за фотоволтаични електроцентрали 
са проектирани с цел максимизиране производителността 
на централите и осигуряване на собствениците на бърза 
възвръщаемост на инвестициите и дълъг експлоатационен 
срок на централите.

Обхвата на доставяните от нас решения включва 
целия проект от оценката на обекта до проектирането, 
изграждането, монтажа, пускането в експлоатация, 
обслужването и поддръжката на централата. Тук се 
включват цялото оборудване и системи на централата. 

С изключение на панелите следващи движението 
на слънцето всеки компонент от дадено решение се 
проектира, изгражда и произвежда от АВВ специално 
за приложенията, свързани с фотоволтаична слънчева 
енергия.

Концепцията на АВВ е уникална – стандартни, 
предварително изпитани и поставени в контейнери модули 
с оптимизирани части от централата, готови за монтаж в 
която и да е точка по света.

Термосоларни централи
АВВ е водещият в света доставчик на енергийни и 
автоматизирани решения за новото поколение големи 
централи за концентрирана слънчева енергия.

Доставяните от нас решения обхващат цялата централа 
и включват контролно-измервателни прибори, системи за 
управление и електрическо оборудване за всеки отделен 
етап от процеса, включително електрооборудване на 
централата и свързване към мрежата с високо напрежение. 
Най-важното е, че ABB прилага опит без аналог по 
отношение на потребностите и изискванията на събирането 
на слънчева енергия (слънчеви батерии, пренос на 
топлина, резервоари за съхранение на топлинна енергия) 
и преобразуването на енергията в електрическа такава, с 
качество съответстващо на мрежата.

100 години в производството на енергия
ABB притежава една от най-големите инсталирани бази от 
оборудване за електроцентрали в света. Нашата система и 
работния опит в автоматизирането и електрооборудването 
на централи нямат конкуренция и обхващат всички видове 
производство на енергия – топлинни, атомни, от отпадъци, 
с комбиниран цикъл, водни, вятърни, от биомаса и 
слънчеви електроцентрали.

ABB подпомага своите клиенти в областта на 
производството на енергия, като тук се включват всички 
водещи фирми, занимаващи се с проектно-конструкторска 
дейност, снабдяване и строителство, както и производители 
на оригинално оборудване – със сериозен местен 
професионален опит и засилено глобално присъствие.

Цялостни решения за слънчеви електроцентрали от АВВ
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Фотоволтаични централи

Един партньор, едно решение
ABB разработи стандартна модулна концепция за всички 
фотоволтаични технологии и пазари. “Един партньор, едно 
решение” е нашият отговор на клиентските потребности.

Всяка част от решението – панели следващи движението 
на слънцето, инвертори, трансформатори, система за 
управление и др. – се доставя в предварително изпитани 
и поставени в контейнер модули с мощност 1 MW за 
икономическа ефективност и бърз монтаж. Независимо 
дали централата има мощност 1 MW или 100 MW, 
модулите лесно могат да бъдат интегрирани и решението е 
приложимо за всеки обект или държава.

ABB, заедно с производители с които са сключени 
договори, предлага пълен набор от панели и следящи 
системи. Всички останали продукти и системи са 
изработват от ABB и са специално проектирани за 
фотоволтаични централи и необходимостта от високо 
ефективно модулно решение.
 
Оптимизация – ключ към производителността
Оптимизацията е основния отличителен елемент в 
решението на ABB. Тя позволява централата да достигне 
максимални равнища на доставка на енергия и енергийна 
ефективност.

Всеки модул на ABB е проектиран за най-новото поколение 

слънчеви приложения и включва нововъведения, 
като например автоматична превключваща система с 
уникална ефективност, ново поколение високо ефективни 
инвертори и много прецизни и устойчиви контролери, 
които позволяват на проследяващите системи да 
оползотворяват повече енергия от слънцето. Резултатът е 
стандартно модулно решение, което е по-производително, 
по-ефективно и по-надеждно от което и да било друго на 
пазара.

Правилен подход от началото
ABB предлага на своите клиенти редица уникални 
програмни продукти за определяне на оптималното 
решение за всеки един обект и проект.

На база на мощни алгоритми, разработени от ABB, тези 
програмни продукти включват автоматично изчисляване 
на оптималната проектна и производствена мощност 
на обекта, автоматично изчисление на бюджета, 
включващ разходи и приходи от проекта предвид всички 
възможни променливи, както и автоматично изчисляване 
възвръщаемостта на инвестициите.

Взети заедно тези програмни продукти позволяват на 
клиента да има правилен подход към проекта още от 
самото начало и да знае какво предстои от гледна точка на 
разходи, приходи и възвръщаемост.

Съвременни решения
ABB изигра водеща и новаторска роля в разработването на 
мащабни технологии за концентрирана слънчева енергия 
от зараждането на този сектор в началото на 90-те години 
на ХХ в.

Съвсем наскоро ABB предостави цялостни енергийни 
и автоматизирани решения за двете най-големи 
термосоларни електроцентрали в Европа - Andasol 1 
и 2 и Extresol 1 и 2, всеки блок от които има средна 
производствена мощност от 50 MW. ABB също така участва 
в други мащабни проекти с концентрирана слънчева 
енергия в Австралия, САЩ, Северна Африка и Близкия 
Изток.

От слънчевите инсталации до свързването към мрежата
ABB предоставя цялостни енергийни и автоматизирани 
решения за цялата централа за концентрирана слънчева 
енергия – от патентовани високо прецизни програмируеми 
логически контролери до хиляди параболични улеи, 
“чинии” или колектори за събиране на слънчева енергия до 
системи за управление на резервоарите за съхранение на 
топлинна енергия, електрооборудването, което стабилно 
и надеждно подава електроенергията към местната 
електропреносна мрежа.

Нашите възможности обхващат цялата верига на проекта и 
включват проектиране, изграждане, строителство, монтаж, 
пускане в експлоатация, обслужване и поддръжка.

Уникален работен опит
В качеството на пионер по отношение на новото поколение 
технологии за концентрирана слънчева енергия АВВ 
придоби безпрецедентен опит в сложните процеси на 
производство на термосоларна енергия.

При решенията с параболични улеи този опит включва 
такива критични етапи от процеса като управление на 
температурата и вискозитета на топлопренасящата 
течност в слънчевата инсталация, запазване на 
правилната температура на разтопената сол в огромните 
резервоари за съхранение на топлинна енергия, 
прецизно позициониране на колекторите за събиране на 
възможно най-много енергия от слънцето (патентована и 
изключително точна технология на АВВ), синхронизиране 
на стотици устройства и интегриране на данните в 
автоматизираните системи на централата.

Термосоларни централи
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Фотоволтаични централи
Оптимизирани модули за всеки един етап от процеса

Оптимизирани стандартни модули за всеки етап от работата 
на фотоволтаична електроцентрала, както и пълен капацитет 
за проектиране, изграждане, строителство, монтаж и пускане 
в експлоатация – това отличава решението на АВВ от 
алтернативните решения.

Предимствата са доказани – максимална енергия, 
произвеждана във всеки момент от деня (независимо от 
светлината или метеорологичните условия), по-малки загуби 
на енергия за всеки етап от процеса и по-високи приходи. 
Полевите тестове показват, че оптимизираните решения на 
АВВ предлагат повече енергия и по-висок коефициент на 
полезно действие в сравнение с конкурентните доставчици.

Всеки модул на АВВ и продуктите на АВВ, който той 
съдържа, са проектирани съгласно изискванията за 
фотоволтаични приложения. Тези компактни, предварително 
изпитани блокове с мощност 1 MW лесно могат да бъдат 
монтирани и интегрирани. В резултат на това сроковете 
за доставка и завършване на проекта са по-кратки, а 
инвестиционните разходите са по-ниски с поне 15 процента. 
По-долу са представени някои от най-открояващите се 
елементи и уникални предимства на продуктите и модулите, 
които са съставна част от решението на АВВ.

Автоматични системи за офертно калкулиране
ABB разработи съвременни системи за офериране, 
разработени с цел сравнение на разходите и периода на 
възвръщаемост след монтиране на различни фотоволтаични 
алтернативи на конкретен обект. Програмният продукт отчита 
всички възможни технически и разходни променливи, както и 
историческата метеорологична информация за обекта. Това 

позволява на АВВ да помогне на клиентите си при избора 
на правилната фотоволтаична технология и подходящото 
решение още в самото начало.

Слънчеви панели със следяща система
ABB предлага всички видове панели със система за следване 
движението на слънцето, от конвенционални стационарни 
конструкции до панели с 1 или 2 оси. Следящите системи се 
доставят от различни производители, с които АВВ е сключила 
договор, и се предлагат с всички видове фотоволтаични 
материали. Също така са възможни споразумения за 
консорциум с производители на “хелиостати” – технологии, 
които са добре познати на АВВ.

Намиране на правилния панел или следяща система
Предлаганата от АВВ система за изчисляване на 
фотоволтаичната енергия сравнява различни видове панели 
и проследяващи колектори и изчислява правилния брой 
паралелни или серийни съединения, които са необходими 
за достигане на оптималните стойности на необходимата 
производствена мощност. За всяко решение се изчисляват 
фактори свързани с изисквания по отношение на земята и 
строителните работи, място на монтиране на проследяващия 
панел и устойчивост на вятъра, разход на енергия на 
задвижването, изисквания за поддръжка и скорост на 
отделяне на топлина от модула.

Патентованият контролер повишава точността на 
проследяващия панел
АВВ патентова програмируем логически контролер (PLC), 
който е специално разработен за проследяващи слънчеви 
панели и колектори, повишава точността на проследяващите 

панели до грешка от 0.2 градуса и по този начин им 
позволява да събират максимално количество слънчева 
енергия. PLC са предназначени да устоят на сложните 
условия на високи дневни и ниски нощни температури, както 
и високи равнища на механично натоварване и прах.

Високо ефективни инвертори
Асортиментът на АВВ от фотоволтаични инвертори, 
който се предлага за мощност от 100 до 500 kW, достига 
изключителна евро-ефективност от минимум 97.3 процента 
и разход на енергия в режим на готовност от по-малко от 0.1 
процента от номиналната мощност.

Уникалната превключваща система повишава ефективността
Уникалната и патентована система за превключване, 
разработена от АВВ за фотоволтаични приложения, 
повишава допълнително ефективността с 2-4 процента – 
независимо от метеорологичните условия – като автоматично 
свързва или изключва работещите инвертори в съответствие 
с промените в осветеността в различен момент от деня и 
различни метеорологични условия.

Надеждни и взаимно-заместващи се трансформатори
Докато конкурентите използват единичен, стандартен маслен 
трансформатор, АВВ използва два сухи трансформатора 
с ниски загуби с цел гарантиране надеждност и 
производителност. Сухите трансформатори на ABB са по-
ефективни при ниски натоварвания. Ако някой от сухите 
трансформатори случайно откаже, другия трансформатор 
ще поеме неговата роля като така се предотвратява пълно 
изключване на централата. Като алтернатива се предлагат и 
маслени трансформатори на АВВ.

Разпределително устройство за средно напрежение UniMix
В качеството на водещ световен доставчик на 
разпределителни устройства с въздушна и елегазова 
изолация АВВ избра за своето модулно фотоволтаично 
решение серия UniMix. UniMix притежава компактен модулен 
дизайн и се предлага в широк набор от класове. UniMix е 
особено подходящо за модулни решения.

Табла за защита на постоянен ток
Стандартните табла на АВВ за защита са най-оптималното 
решение за защита на постоянен ток.

Система за управление
Разширената автоматизирана платформа на АВВ, система 
800xA, е една от най-използваните системи за управление на 
процеси в света. С над 4 000 инсталации в различни точки по 
света и притежавайки многобройни уникални характеристики, 
които подобряват работата, системата 800xA се класира 
на първо място в много от най-взискателните обработващи 
отрасли.

Обслужване и поддръжка
ABB предлага цялостен набор от алтернативи за обслужване 
и поддръжка, включително денонощен дистанционен надзор 
и споразумения за поддръжка тип “пълно обслужване” (Full 
Service®).

Други ключови продукти, предоставяни от ABB
Продукти за ниско напрежение, работни контролно-
измервателни прибори, подстанции по IEC 61850, 
комуникационни системи, строителни работи, системи за 
безопасност и охрана.
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Термосоларни централи
Управление на сложните процеси свързани с 
концентрирана слънчева енергия

Максимална енергия от слънцето
Слънчевата инсталация с параболични улеи за централа 
с производителност 50 MW е огромна. Тя се състои от 
624 улея с повърхност на колекторите над 510 000 м2, 
разпръсната на 190 хектара в 156 пръстена, по четири улея 
на пръстен.
Патентованото табло с програмируем логически контролер 
на АВВ с релета и разпределително устройство за 
ниско напрежение – по едно табло за всеки един улей 
– позволява на колекторите да събират максимално 
количество енергия от слънцето при минимум грешки. 
В централата Extresol има 1 245 табла. Таблата са 
изключително устойчиви и са проектирани да устоят на 
изключителни условия като силна топлина или студ, както и 
прах, ерозия и механично напрежение породено от факта, 
че колекторът се движи на всеки няколко секунди докато 
внимателно проследява движението на слънцето.

Пренос на енергията от панелите до турбините
Концентрираната енергия, събрана от колекторите, са 
абсорбира от топлопреносната течност (обикновено 
масло), която тече през тръбите на слънчевата инсталация. 
Контролно.измервателните прибори и системите за 
управление на АВВ гарантират, че течността се поддържа 
с необходимите параметри на температурата, която може 
да достигне до 400 градуса по Целзий. Течността се подава 
с помпи към енергоблока, преминава през топлообменник, 
където се нагрява водата и се отделя пара за захранване 
на турбините и производство на електричество. След това 
течността се връща към слънчевата инсталация където 
процесът започва наново.

ABB предлага цялостни енергийни и автоматизирани 
пакети (състоящи се изцяло от продукти и системи на ABB) 
за всички основни технологии с концентрирана слънчева 
енергия -параболични улеи, кули за слънчева енергия, 
комбинирана слънчева система с интегриран цикъл, 
хелиостатни слънчеви концентратори, системи от слънчеви 
“чинии” тип Stirling, комбинирани системи от слънчева 
енергия и енергия от биомаса и други.

Тези технологии са изключително сложни. Те произвеждат 
голямо количество енергия от слънчеви инсталации със 
стотици или дори хиляди “чинии”, улеи или колектори, 
разпръснати на стотици хектари при неблагоприятни 
условия на горещина, студ, прах и механично натоварване.

Управлението на работата и събирането на максимално 
количество енергия от слънцето изискват знания, опит и 
компетентност. Нищо не изисква това повече от последното 
поколение термосоларни централи с параболични улеи в 
Испания.

Термосоларна централа с мощност 50 MW и параболични 
улеи
Стандартен блок с термосоларни улеи произвежда 50 
MW енергия. Производствената мощност на всеки  блок 
понякога се определя от местното законодателство, а не от 
техническата приложимост; количеството блокове в един 
обект теоретично е неограничено (седем 50 MW блока са 
планирани за обекта Andasol в Испания).

Съхранението на топлинната енергия увеличава двойно 
производителността
Andasol 1 и 2 използват иновационен метод за съхранение 
на топлинната енергия. Излишната енергия, събрана през 
деня, се съхранява през нощта в два големи резервоара, 
всеки от които съдържа 28 000 тона разтопена сол. 
Заедно те почти удвояват експлоатационното време и 
производителността на централата с около 3 500 часа 
годишно, което позволява на турбините да произвеждат 
енергия пред нощта или в дни, когато слънцето не грее. 
Система за управление на АВВ контролира резервоарите 
и гарантира, че разтопената сол се поддържа точно с 
необходимата температура и в рамките на критичните 
работни параметри. Ако това не бъде изпълнено, солта 
ще се кристализира и съдържанието, резервоарите и 
работното оборудване ще бъдат разрушени.

Управление и захранване на електроцентралата
В качеството си на един от водещите в света доставчици 
на електрооборудване за централи АВВ предоставя 
цялостни решения от гледна точка на контролно-
измервателни прибори, системи за управление и 
електрическо оборудване с цел автоматизиране и 
захранване на електроцентралата. Разширената 
автоматизирана система 800xA на АВВ интегрира целия 
обект – слънчева инсталация, резервоари за съхранение 
на топлинна енергия, електрическа централа и съединения 
към електропреносната мрежа – в единна система за 
автоматизация и управление на информацията.

Свързване към електропреносната мрежа и подстанции по
IEC 61850
Произвежданата от термосоларната централа енергия се 
пренася към електропреносната мрежа при необходимото 
напрежение чрез подстанции на АВВ – трансформатори, 
разпределителни устройства, прекъсвачи, предпазно и 
контролно оборудване – с цел гарантиране на максимална 
надеждност. За клиенти, които се нуждаят от подстанции 
по IEC 61850, АВВ е инициирала създаването на стандарта 
и развитието на необходимите технологии, и към момента 
има над 400 инсталирани подобни съоръжения.

Модулни стандартизирани решения за бърза доставка
АВВ предоставя стандартизирани модулни решения 
за електрически системи и управление за проекти в 
съкратени срокове. Тези компактни решения, поставени в 
контейнери, са проектирани и предварително изпитани за 
бърза доставка и монтаж.

Обслужване и поддръжка
АВВ предлага широк набор от възможности за обслужване 
и поддръжка на експлоатационния цикъл, започвайки от 
превантивна поддръжка и приключвайки с поддръжка 24 
часа в денонощието/7 дни в седмицата, дистанционно 
наблюдение и оптимизация на централата.
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Помагаме на нашите клиенти да успеят

Най-големите слънчеви електроцентрали в Европа

Andasol 1 и 2, Испания
Производителност: 2 x 50 MW
Местоположение: Андалусия, Испания
Завършване: Andasol 1 през ноември 2008 г., Andasol 2 
през 2009 г.
Слънчева технология: параболични улеи
Клиент: ACS Cobra and SENER
Обхват на доставките от страна на АВВ: цялостно 
автоматизирано решение за енергоблока, комплексно 
електрооборудване
За обекта са предвидени още 5 централи, чрез които 
общата производителност ще достигне 350 MW.

Extresol 1 и 2, Испания
Производителност: 2 x 50 MW
Местоположение: Екстремадура, Испания
Завършване: Extresol 1 през 2009 г., Extresol 2 през 2010 г.
Слънчева технология: параболични улеи
Клиент: ACS Cobra and SENER
Обхват на доставките от страна на АВВ: цялостно 
автоматизирано решение за слънчевата инсталация и 
енергоблока. 
За обекта е предвидена още една допълнителна централа, 
чрез която общата производителност ще достигне150 MW.

ACS Cobra and SENER също така планират за изградят 
две 50 MW централи в Ла Манча, използвайки същата 
технология.

1 Проверка на място  |  2 Панел следващ движението на слънцето

1 2

Бърза доставка и изключително изпълнение

Фотоволтаична централа Totana, Испания
Производителност: 1 MW
Местоположение: Мурсия, Испания
Завършване: септември 2008 г.
Слънчева технология: фотоволтаична
Клиент: Global Capital Finance
Обхват на доставките от страна на АВВ: цялостно решение 
за слънчева централа от проектиране до пускане в 
експлоатация
АВВ проектира, достави и пусна в експлоатация цялото 
решение едва за четири месеца.
Централата притежава изключително висок коефициент 
на производителност от 80 процента, с пет процента над 
възприетия за сектора стандарт

Високо ефективно решение да прототип на централа с 
концентрирана слънчева енергия за комунални услуга.

eSolar, САЩ
Производителност: 5 MW
Местоположение: Калифорния, САЩ
Завършване: началото на 2009 г.
Слънчева технология: “слънчева кула”
Клиент: eSolar
Обхват на доставките от страна на АВВ: проектиране, 
изработване и внедряване на система за управление на 
централата, включваща наблюдение и управление на 
парната турбина и интерфейс за патентованата система на 
eSolar за управление на “ферми” от хелиостати.

АВВ също така достави решение за фасетъчно 
управление, което наблюдава и равномерно разпределя 
слънчевата светлина отразена от всеки един от 
24 000-те хелиостати с двойна ос във “фермата” 
с цел максимизиране на производителността и 
експлоатационния срок на двата топлоприемника.

1 Фотоволтаична централа Totana, Испания  |  2  eSolar, САЩ

1 2
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Фотоволтаични централи
Цялостно решение от един доставчик -
Оптимизирани модули за всеки един етап от процеса -
Произвеждат повече енергия по по-ефективен начин -
Уникален работен опит и ноу-хау на АВВ -
Цялостното електрооборудване и системи за  -
автоматизация са произведени от АВВ

Термосоларни централи
Цялостни енергийни и автоматизирани решения от един  -
доставчик
Безпрецедентен работен опит от пионер в областта на  -
концентрираната слънчева енергия
Голям брой инсталации на успешно завършени проекти -
Кратки срокове за изпълнение на проекти в съответствие  -
с международни и местни стандарти
Цялостното електрооборудване и системи за  -
автоматизация са произведени от АВВ

Предимства за потребителите


