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Microgrids-ийн хосолмол эрчим хүчний систем

цахилгаан түгээлт
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CrossPower  
 эрэлт хэрэгцээтэй газар 
болгоныг эрчим хүчээр хангана

Дэлхийн эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ асар хурдацтай өсөж байна. Сүүлийн үеийн 
судалгааны дүнгээр 2030 он хүртэл эрэлт хэрэгцээ ойролцоогоор 60% өснө гэсэн 
урьдчилсан тооцоо гарсан байна – юуны түрүүнд хөгжиж буй орнуудад эрчим хүчний 
эрэлт өснө гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл өнөө үед гагцхүү зөвхөн дизель генератороор 
цахилгаан үүсгэж байгаа тэдгээр улс орнуудад эрчим хүчний эрэлт өснө гэсэн үг. 

PFISTERER бараг 100 гаруй жилийн турш оршин суугчдад цахилгаан түгээсээр ирсэн. 
Эрчим хүчний найдвартай түгээлтийг шийдвэрлэсээр ирсэн манай компаний үйл 
ажиллагааг олон улсад өндрөөр үнэлэн хүлээн зөвшөөрсөөр байна.

PFISTERER ХХК CrossPower гибрид буюу хосолмол эрчим хүчний системийг 
нэвтрүүлснээрээ төвөөс алс орших орон нутгийг баталгаатай эрчим хүчээр хангах 
асуудлыг бие даасан, хараат бус мөн найдвартай, сул зогсолтгүй ажиллагаатай 
Microgrids-ийн тусламжтайгаар шийдвэрлэсэн юм. Ийнхүү байгаль орчинд ээлтэй 
аргачлалаар эрчим хүч үйлдвэрлэн аливаа төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
хэрэглэчдэд түгээхийн сацуу жишээ нь газар тариалангийн талбайгаа услах усаа татах 
насос ажиллуулахад энэхүү эрчим хүчийг ашиглаж болно.
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Microgrid
Microgrids гэдэг нь авсаархан, тухайн орчноор хязгаарлагдсан, эрчим хүчний хангамжийн төв хуваарлалтаас 
тусгаарлагдсан тог үйлдвэрлэх сүлжээ юм. Тогоо фотовольтайк төхөөрөмжөөс, салхины сэнс аль эсвэл ижил төстэй 
эх үүсгэврээс үйлдвэрлээд шууд хэрэглээнд ашиглагдах ба үгүй бол зай бухий цэнэг хураагуурт хуримтлуулна.  
Microgrids-ийн тог ханган нийлүүлэх цар хүрээний хэмжээ нь маш өргөн хэлбэлзэлтэй – бие даасан ахуйн модон 
байшингаас алслагдсан суурин газар, аж үйлдвэрийн хотхон, мегаваттын хүчин чадал бүхий орчинг эрчим хүчээр 
хангах арал хүртэл байна. Microgrids-ийн хамгийн том давуу тал нь хэрэглээндээ хамгийн ойр үйлдвэрлэдэг эрчим 
хүчний сүлжээ мөн хэрэглэгчдэд очихдоо хамгийн дөт дамжуулах хуваарлалт.

Ундны болон хэрэглээний ус хангамжийг шийдвэрлэхэд эрчим хүчний түгээлт 
гол суурь нь билээ. Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгэврүүдийг ашиглан 
CrossPower цахилгаан үйлдвэрлэж байна. Үүнд салхи, нар, ус зэргүүдийн 
цахилгаан дамжуулах онцлогуудыг ашиглан илүү үйлдвэрлэсэн цахилгааныг 
Lithium-Ion-зай хураагуурт хуримтлуулж хадгална. Дизель генераторуудыг 
гагцхүү огт эрчим хүчгүй үед (back-up буюу нөөцөнд) 24 / 7 цахилгаан 
нийлүүлэхэд ашиглана. Менежментийн ухаалаг систем нь эрчим хүчний 
үйлдвэрлэл болон эрчим хүчний хэрэглээг ямагт тэцвэржүүлж өгдөг. 
Системийн оврын хэмжээг 25 kW – 5.000 kW хооронд уяан хатан 
зохицуулагдахаар зөөврийн хөдөлгөөнт болон суурин ашиглалтад нь 
зориулан үйлдвэрлэн нийлүүлнэ.

Төв сүлжээнээс алслагдсан 
орон нутагт эрчим хүч түгээнэ 
Microgrids орон нутагт 
ойртоно, шуурхай, бүтээмжтэй
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Хамгаалсан мөн зөөврийн
Системийн загвараас 
хамааран эрчим хүч дамжуулах 
төхөөрөмжүүдийг иж бүрнээр нь 
чингэлэгт угсарч болно. Ингэснээр 
CrossPower үйлдвэр маань 
зөөврийн хөдөлгөөнт байхаас 
гадна байгаль цаг уурын түр 
зуурын үзэгдлээс хамгаалагдах юм.

Ганцаарчилсан системийн загвар
Хэрэглэгчийн төрөл бүрийн хэрэгцээ 
болон болон тухайн нөхцөл байдлын 
шаардлагаас улбаалан PFISTERER  
оновчтой системийн загвар 
боловсруулна. Нэгж бүрэлдэхүүн бүрийн 
сонголтыг тухайн эд анги, хэсгийг 
үйлдвэрлэгчээс үл хамааран хийснээр 
хэрэглэгчийн хувьд эрчим хүчний эх 
үүсгэврийн холимог хослолын хамгийн 
сайн оновчтой системийн шийдлийн 
болон эдийн засгийн хэмнэлтийн 
баталгааг өгөх болно. 

Ганцаарчилсан эрчим хүчний хослол
Эрчим хүчний эх үүсгэврийн холимог 
хослолыг CrossPower-систем 
болгонд ганцаарчлан, тухайн газар 
нутаг, ашиглалт болон хэрэглэгчийн 
эрэлт хэрэгцээнд зориулан 
тохируулан бүрдүүлнэ. Гол анхаарал 
хандуулах зүйл нь сэргээгдэх эрчим 
хүчний эх үүсгэврийг өөр хооронд 
нь ямар ч хувилбараар хослуулан 
нэгтгэхэд оршиж байгаа билээ.

www.pfisterer.com/crosspower

Түлхүүр хүлээлгэн өгөх хүртэлх шийдэл
Үйлдвэрлэлийн бүхий л шатлал нэг ёсондоо чингэлэгт багтахаар зураг 
төсөл нь хийгдсэн тул үйл ажиллагаагаа шууд газар дээр нь гүйцэтгэн 
ашиглалтад өгнө. Ингэснээр цаг хугацаа болон ажиллагаа ихтэй 
өндөрийн болон гүний угсралтууд хэрэгцээгүй болно. Үүнээс гадна 
энэхүү системийг үйлдвэрийн шалгуураар туршсан бөгөөд ус, тоос 
шороо болон байгалийн бусад нөлөөнөөс хамгаалсан байгаа.

+-
 Эрчим хүчний менежмент

Эрчим хүчний ухаалаг менежмент 24 цагийн тогтвортой үйл 
ажиллагааны баталгаа өгнө. Эрчин хүчний үйлдвэрлэл 
хэрэглээ хоёрыг байнга тэцвэржүүлнэ. Үйлдвэрлэснээс илүү 
гарсан хэрэглээг эхний ээлжинд хураагуур зайд 
хуримтлуулсан тэр хэсгээс хангана. Хураагуур зайн цэнэгийн 
хүчин чадал тодорхой доод хэмжээнд буурсан тохиолдолд 
мөн сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгэвэр маань хэрэглээнэс 
бага тог үйлдвэрлэх зэрэгт дизель генераторын систем 
ажиллаж эхлэнэ. 

Шаардлатай тохиолдлуудад хэрэглэгчдийг эрэмблэн эрчим 
хүчээр хангана. Ингэснээр дизелийн хэрэглээг тодорхой 
байх хэмжээнээс илүү гаргахгүй нөхцөлийг жишээ нь 
баталгаатай болгож болно. Гэсэн хэдий ч бүгэд 
хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр хангаж хүрэлцэхгүй байх 
тохиолдолд хэрэглэгчдийг эрэмблэн зайлшгүй чухал 
шаардлагагүй хэрэглэгчдийн тогыг таслан эгзэгтэй 
газруудаа эрчим хүчээр үргэлжлүүлэн хангана.

Үр дүн
Сэргээгдэх эрчим хүчний болон органик эх үүсгэврээс мөн зай 
хураагуураас эрчим хүч үйлдвэрлэх асуудлыг ухаалгаар 
хослуулан ажилласнаар дээр нь зөв менежментийн тогтолцоог 
нэвтрүүлснээр CrossPower доорх үр дүнд хүрч байна, үүнд:

�� эрчим хүчний найдвартай хангамжийг 24 / 7 шийдсэн
�� органик эх үүсгэврээс эрчим хүч үйлдвэрлэхээс 80% 

хэмнэлттэй ажиллагаа
�� үйлдвэрийн зардлыг зайлшгүй хэрэгцээнээс бусдыг нь 

бууруулах (cost of ownership)
�� хөрөнгө оруулалтыг цөөхөн жилийн дараа нөхөж чадна

Залгах мөн ажиллуулах
Холболтуудыг залгах угсармлын 
хялбар бүтэц нь ажиллагаа багатаай 
бөгөөд богино хугацаанд суурилуулах 
боломжийг бүрдүүлнэ. Тусгайлан 
мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах 
шаарлага байхгүй. Хялбар ажиллагаатай 
хяналтын самбараас бүхий л системийг 
удирдан ажиллуулж болно. 

CrossPower: анхаарал хандуулах гол зүйл нь эрчим 
хүчний менежмент

давуу талууд 

��  эрчим хүчний нийлүүлэлт 24 цагт баталгаатай 
ба тогтвортой 

��  ердийн болон сэргээгдэх эрчим хүчний эх 
үүсгэврийн холимог хослол

��  хүчин чадлыг нь 25 kW-аас 10.000 kW-ын 
хооронд өргөтгөх боломжтой 

��  Эрчим хүчний менежментын удирдлага 
сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгэврийг илүүд 
үзнэ

��  органик түлшний хэрэглээг 80 хувь  
хэмнэх болно

��  зайлшгүй шаадлагатай үед хэрэглэгчийг 
эрэмбэлнэ

��  алсаас хянах боломжтой
��  хамгийн богино хугацаанд угсарна мөн 

ашиглалтад шуурхай бэлэн болно
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CrossPower системийн Удирдлагын дисплей:  
бүхий л чухал мэдээллийг нэг дороос

Ажиллагааг танилцуульяа: 24 цаг эрчим хүчний хэрэгцээ мөн 
олон төрлийн эх үүсгэврээс тог үйлдвэрлэж байна

 Эрчим хүчний эх үүсгэвэр
Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгэвэр, салхи, нар, усны хүчийг 
ашигладаг нь гол хүчин зүйл. Тухайн нутаг дэвсгэрийн 
онцлогийг харгалзан эрчим хүчний хослолоо бүрдүүлэн бий 
болгоно. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглахдаа урьд өмнө 
ашиглаж байсан гэхдээ яг тухайн үедээ юм уу байнгаа 
ашиглаагдаагүй сүлжээтэй холбон хослуулан ажиллуулж мөн 
болно. Яг үйлдвэрлэлд бол сэргээгдэх эрчим хүчний эх 
үүсгэврийг түлхүү ашиглана.

+-
 Зайн хураагуур

Эрчим хүчний эх үүсгэвэр маань тухайн үеийн хэрэглээнээс илүү 
тог үйлдвэрлэх юм бол илүү үйлдвэрлэсэн эрчим хүчээ орчин 
үеийн Litium-Ionen-зай хураагуурт хуримтлуулна. Эх үүсгэврээс 
үйлдвэрлэсэн эрчим хүчээс илүү тог хэрэгцээтэй болох нөхцөлд 
хураагуурт хуримтлуулсан тог эрэлт хэрэгцээг ханган 
тэнцвэржүүлж өгнө. Зай хураагуурын ашиглагдах хугацааг аль 
болох сунгахын тулд Litium-Ionen-хавтангаа зай хураагуурын 
менежментийн системээр хянан хамгаална.

G
 Нөөц

Орчин үеийн дизель генераторууд байнгын хамгамжийн 
баталгааг бий болгодог. Сэргэгдэх эрчим хүчний эх 
үүсгэврүүд эрэлт хэрэгцээг хангаж хүрэлцэхгүй мөн зай 
хураагуурт хуримтлуулсан тог хүчин чадлынхаа тодорхой 
хязгаараас давсан бол генератор шууд ажилж эхлэнэ. 
Ингэхдээ дизель генераторууд ажиллагааныхаа дээд 
хязгаарт ямагт хүрч ажиллана. Илүү үйлдвэрлэсэн эрчим 
хүч хураагуурт шууд шилжин хуритмлагдана. Хураагуурын 
тог дизель генераторыг дээд тал нь 80% цэнэглэнэ. Энэ нь 
ашглах хугацааг сунгах ба сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах 
хангалттай орон зайг бүрдүүлнэ.

Энэхүү диаграмм нь Африкийн нэгэн тосгоныг 24 цагийн турш хэрхэн эрчим хүчээр ханган мөн эрчим хүчний төрөл бүрийн эх үүсгэврүүдийг хэрхэн 
хослуулан ажиллуулж буйг жишээ болгон тайлбарлан харуулж байна. Нутгийн онцлог, нөхцөлүүд: салхины хурд тогтмол, орой хэсэгхээн хугацаанд 
сэлбэгдэж байна. Нар 06:00 цагт мандан 19:00 цагт жаргаж байна. Эрчим хүчний хэрэглээ (улаан өнгийн тэмдэглэгээ) гол ачаалал жишээ нь усны 
насос, агааржуулалтын төхөөрөмжүүд ажиллуулахад – 25 kW байна. Тосгоныхон 04:00 цагт босдог, оршин суугчдын эрхим хүчний хэрэглээ гэрэл 
асаахад, халуун ус г.м. Үдээс өмнө эрчим хүчний хэрэглээ бага, үд дундад эрчим хүчний хэрэглээний оргил цаг. Үдээс хойш хэрэглээ буурч орой бүрэнхий 
болонгуут урцандаа гэрэл асаатал багасна. 23:00 цагаас хойш эрчим хүчний хэрэглээ нь үндсэн төхөөрмжүүд ажиллуулах хэмжээнд хүртэл буурна. 
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CrossPower 
тус тусдаа болон уян хатан
Тогны хэрэглээ хаа сайгүй оршин байсаар байна. Шавар байшинд гэрэл 
асаахаас эхлэн бие даасан иж бүрэн үйл ажиллагаатай суурин газар, аж 
үйлдвэрүүд, эрдэм шижилгээний хүрээлэнгүүд бүгд эрчим хүчний 
хэрэглэгчид. Гэтэл тэр бүр эрчим хүчний сүлжээнд холбогдох нь ашиг тус 
хүргэхгүй үгүй бол тэр болгон – жишээ нь алслагдсан арал, өндөр уулын 
оройн суурин газар – эрчим хүчний шугамд холбогдох боломжгүй. 

Эрчим хүч ашиглах зорилго өөр өөр байх тусам CrossPower зохицон уян 
хатан шийдэж байна. Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн тус тусын 
системийг бүрдүүлэн угсарна. 

Системийн овор хэмжээ, эрчим хүчний эх үүсгэврийн холимог хослол мөн 
ашиглалт – зөөврийн хөдөлгөөнт үгүй бол суурин – энэ бүгдийг 
зохицуулан уян хатан шийднэ. Эд анги нэгж бүрийн үйлдвэрлэгчээс үл 
хамааран тухайн системийн сонголтуудыг хийснээр хэрэглэгчийн хувьд 
бид тус бүр хамгийн оновчтой шийдлийг санал болгоно. 

Эрчим хүчний зөөврийн систем бөгөөд гаралтын хүчин чадал 
50 kW ба доорх салбаруудад ашиглана, үүнд:

Хөдөө аж ахуй:
усны насос 
ургацын машин техник

Онцгой байдал – богино 
хугацаанд:  
ус цэвэршүүлэх 

гал команд: 
гэрэлтүүлэг, яаралтай ажиллах 
генератор ус цэвэршүүлэх

Хайгуул: 
техник тоног төхөөрөмжийн 
ажиллагаа, баазын хангамж

Эрчим хүчний суурин систем бөгөөд гаралтын хүчин чадал 
10.000 kW ба доорх салбарт ашиглана, үүнд:

Түгээлт: уул уурхай, суурин газар, хотууд, алслагдсан суурин-
арлууд, үйлдвэрийн салбаруудын болон амралтын газруудын 
бие даасан хангамж

Эрчим хүчний зөөврийн хөдөлгөөнт буюу суурин 
систем бөгөөд гаралтын хүчин чадал 250 kW хүртэл ба 
доорх салбаруудад ашиглана, үүнд:

Түгээлт: тосгоод, баазууд, фермууд, эрдэм 
шижилгээний хүрээлэнгүүд

Онцгой байдал – дунд хугацаанд:  
зөөврийн эмнэлгүүд, ус цэвэршүүлэх

Барилгууд: гэрэлтүүлэг, техник тоног төхөөрөмжийн 
ашиглалт, оршин суугчдын барилгын нэгж хангамж

CrossPower Small Grid (SG) CrossPower Large Grid (LG)CrossPower Medium Grid (MG)



Цахилгаанаар гэрэл болон дулаан үйлдвэлэж байна. Өдөр тутмын амьдралын 
хөдөлмөрийг хөнгөчлөх машин техникийг ажиллуулж байна. Үүний сацуу юуны түрүүнд 
мэдлэгээ баяжуулах мөн боловсроход цахилгаан эрчим хүч зайлшгүй юм. 

Дэлхийн олон өнцөг эрчим хүчинд огт холбогдоогүй байна. Гэтэл зарим газар зөвхөн 
хуучин, цаг үеэ өнгөөрөсөн генератороор эрчим хүч үйлдвэрлэж байна. Үүнд ноцтой 
хоёр сөрөг тал байна: их хэмжээгээр CO2 ялгарч байна мөн нүсэр ложистикийн 
ажиллагаатайгаар түлш тээвэрлэлтийг зохион байгуулна. 

CrossPower эрчим хүчний органик тулшний хэрэглээг мэдэгдэхүйц буруулж байна. 
Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгэвэр ашигласнаар түлшний хэргэлээг 80% хүртэл бууруулна.

Өдөржингөө ажил хийсний дараа өөрийн мэдлэгээ өргөжүүлэн боловсруулахад гагцхүү орой үдшийн цаг л гарна. Ингээд л гэрэл асаах хэрэгцээтэй болно.

CrossPower
амьжиргааны төвшинг 
сайжруулахын тулд хосолсон 
эрчим хүч нийлүүлнэ

Уул уурхай, аж үйлдвэр болон зочид буудлын сүлжээ зэргийг эрчим 
хүчээр найдвартай хангаснаар төвөөс алслагдсан орон нутагт ажлын 
байр шинээр бий болно.

Ялангуяа байгалийн гамшиг тохиолдсоны дараа тухайн нутаг 
дэвсгэрийг ундны усаар тогтвортой хангахын тулд эрчим хүчний 
нийлүүлэлтийг сэргээх нь зайлшгүй шаардлагатай.

Зөвхөн хүүхэд л мөрөөдөлтэй байдаг гэвэл том эндүүрэл болно: эрчим 
хүчний хангамжийг шийдсэнээр амьжиргаа ахуйн орчин сайжирна – 
дүрвэгсдийн тосгонд, алслагдсан суурин газруудад, алсын арал дээр. 

13CrossPowerCrossPower12



CrossPower  
Microgrids-т зориулсан 
хосолмол эрчим хүчний систем

15CrossPowerCrossPower14
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PFISTERER Kontaktsysteme ХХК  
 
Rosenstrasse 44  
73650 Winterbach  
Germany  
+49 7181 7005 0  
+49 7181 7005 565  
info@pfisterer.com  
www.pfisterer.com

www.pfisterer.com

PFISTERER Gruppe-д LAPP Insulators харяалагддаг бөгөөд тус груп нь эрчим хүчний дэд 
бүтэцийн салбарын мэргэжлийн тоног төхөөрөмж, систем нийлүүлдгээрээ дэлхийд 
тэргүүлэх компани. Орчин үеийн эрчим хүчний сүлжээнд холбогдож чадахгүй байгаа эмзэг 
газруудад манай 2.700 гаруй мэргэжилтнүүд эрчим хүч нийлүүлэлтийн барилга угсралтын 
бүхий л хэсгүүдийн зураг төслийг боловсруулан, үйлдвэрлэн түгээж байна. PFISTERER 
Gruppe ХХК өөрийн үйлдвэрийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээг газар дээр 
нь та бүхэнд хүргэн тухайн газар нутаг дэвсгэрийн онцлогт зохицсон бага, дунд, өндөр, 
дээд зэргийн хүчдэлийн шугам угсран холбож өгнө. Нэг гараар бүтсэн үйлчилгээ. Аль ч 
улсад. Манай үйлчлүүлэгчдэд энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл: аливаа эрэлт хэрэгцээнд дээд 
зэргийн зохицсон шийдэл – өнөө цагт мөн ирээдүйд.


