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Mitsubishi Electric levererar energistyrningssystem och power conditioners
för världens största energilagringssystem
Bidrar till stabil strömförsörjning för storskaliga vindkraftverk
TOKYO, 19 november 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att de
ombetts leverera sitt BLEnDer® RE energistyrningssystem för att övervaka och styra batterier och power
conditioners (PCS) hos vad företaget tror kommer att bli världens största energilagringssystem (240 MW
uteffekt och 720 MWh nominell kapacitet) på Kita-Toyotomis omformarstation i Toyotomi, Teshio,
Hokkaido, som ägs av North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation. Beställningen har fått
utmärkelser av Chiyoda Corporation, som ansvarar för design och konstruktion inom pilotprojektet för
förstärkning av elnätet för vindkraftverk. Projektet leds av North Hokkaido Wind Energy Transmission
Corporation under överseende av Ministry of Economy, Trade and Industry's Agency for Natural Resources
and Energy. Energilagringssystemet förväntas starta senast i mars 2023.
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Pilotprojekt för förstärkning av elnätet för vindkraftverk
Övre Hokkaido i norra Japan har gynnsamma vindförhållanden och rikligt med öppna landskap, vilket gör
det lämpligt för vindturbiner. Leverantörer av förnybar energi har ansökt om att få tillverka vindkraftverk i
området, men i och med att vindkraftverken blir allt fler kommer variationer i energitillverkningen i större
grad att påverka tillgång och efterfrågan på elektricitet. Därför behövs energilagringssystem som förbättrar
balansen och därmed stärker elnätet med stabil strömförsörjning.
Under pilotprojektet kommer Hokkaido Vindenergi Transmission Corporation att införa överföringscenter
och energilagringssystem med hög kapacitet som gör att grupper av storskaliga vindkraftverk på över 500
MW kan anslutas till elnätet i norra Hokkaido.
BLEnDer® RE
BLEnDer® RE energistyrningssystem övervakar och styr batterier för förnybar strömförsörjning. Systemet,
som omfattar Mitsubishi Electrics pålitliga energistyrningsteknik för stabil strömförsörjning, hjälper till att
stabilisera tillgång och efterfrågan på elektricitet, till exempel överskott från förnybar energi, och uppfyller
de stränga kraven för anslutning av privatgenererande system (vindkraft och solceller) till Hokkaidos elnät.

BLEnDer är ett registrerat varumärke som tillhör Mitsubishi Electric Corporation
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###
Om Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nästan 100 års erfarenhet av att tillhandahålla
tillförlitliga och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring
och försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och
kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-,
transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt och ledande grönt företag
som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets motto, Changes for the
Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade att koncernens försäljning hamnade på
4 444,4 miljarder yen (41,9 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2018. Här
hittar du mer information:
www.MitsubishiElectric.com
*Vid en växelkurs på 106 yen mot den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den
31 mars 2018
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