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Zwiększenie efektywności energetycznej francuskich miast jest w ostatnich
latach jednym z głównych celów francuskiego Ministerstwa Ochrony
Środowiska oraz Agencji Zarządzania Klimatem i Energią (ADEME).

Efektem podjętych działań jest projekt

GreenLys.

Czym jest GreenLys?

To innowacyjny projekt rozwoju inteligentnych sieci realizowany
w Lyon i w Grenoble.
Jako pilotażowy program ma za zadanie przetestować i zademonstrować
działanie inteligentnej sieci jako całości, przy udziale wszystkich podmiotów
zaangażowanych w system energetyczny od producenta energii po
końcowego odbiorcę.
Schneider Electric jest jednym z inicjatorów projektu.

GreenLys, założenia projektu
test dla inteligentnych rozwiązań
• Sprawdzenie modelu biznesowego i technicznego
• Projekt : Konsorcjum wspierane przez rząd francuski i ADEME; lider: ERDF,
• uczestnicy:
1000 gospodarstw domowych, 40 obiektów komercyjnych,
• budżet :
40 M€
• czas realizacji : 4 lata
• Główne cele:
- Test pełnego rozwiązania inteligentnej sieci i powiązanych usług w skali regionu (Rhône Alpes),
- Zrozumienie i ocena wartości dla poszczególnych uczestników programu, identyfikacja
optymalnych rozwiązań (koszty, prosument, praca wyspowa, …)
● Lyon: sieci nN, AMI, 500 Home Box, żródła
odnawialne, EV, kogeneracja, EE, zdalne zarządzanie, …
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Efektywne
Przedsiębiorstwo

Wiatraki, PV,
Generacja rozproszona
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● Grenoble: systemy zarządzania energią, self healing
dla rekonfiguracji sieci SN, 500 Home Box , EV, PV,
automatyka budynkowa, …
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Interfejsy użytkownika
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Przekładniki

Zarządzanie obciążeniem
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Wyłącznik
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Efekty
Społeczeństwo

• Podniesienie świadomości społeczeństwa i zachęcenie do stosowania nowych
rozwiązań
• Poprawa warunków życia dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych
• Tworzenie nowych miejsc pracy przy rozwoju nowych technologii na poziomie
tworzenia rozwiązań i usług.
• Upowszechnienie i promocja nowych źródeł wytwarzania energii

Producenci energii

• Lepsze zarządzanie źródłami i produkcją energii
• Zdefiniowanie optymalnej oferty i optymalizacja zysków
• Łatwiejsze przyłączanie do sieci i współpraca z operatorami

Operatorzy sytemu
energetycznego

• Lepsze zdefiniowanie potrzeb i dostosowanie pracy sieci do aktualnych potrzeb /
16% oszczędności dzięki zarządzaniu obciążeniem szczytowym
• Lepsza integracja i zarządzanie rozproszonymi źródłami energii
• Zwiększenie niezawodności i efektywności zasilania / ograniczenie strat
technicznych i nietechnicznych

Klienci końcowi

• Oszczędności dzięki efektywnemu zarządzaniu poborem i zużyciem energii.
• Zaangażowanie konsumentów / prosumentów w efektywne wykorzystanie energii
• Udział w programach lojalnościowych

Włącz oszczędzanie
ze Schneider Electric

