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Evropská předmluva
Text dokumentu 57/1737/CDV, budoucího druhého vydání IEC 62325-451-4, který vypracovala
technická komise IEC/TC 57 Řízení elektrizačních soustav a výměna přidružených informací, byl
předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako
EN 62325-451-4:2017.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2018-02-16
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-05-16
Tento dokument nahrazuje EN 62325-451-4:2015.

EN 62325-451-4:2017 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 62325-451-4:2015:

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62325-451-4:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Tato norma je součástí souboru IEC 62325, který definuje protokoly pro komunikaci na
deregulovaném trhu s energií.

Principiálním úkolem souboru norem IEC 62325 je vytvoření norem, které usnadňují integraci
aplikačního softwaru pro trh, vyvinutého nezávisle různými prodejci, do systému správy trhu, mezi
systémy správy trhu a systémy aktérů na trhu. Toho je docíleno pomocí definice výměny zpráv, která
umožňuje těmto aplikacím nebo systémům přístup k veřejným datům a výměnu informací nezávisle
na tom, jak jsou tyto informace vnitřně znázorněny.

Obecný Informační Model (CIM) specifikuje základ sémantiky výměny zprávy.

Profil evropského typu trhu (ESMP) je založen na různých částech normy IEC CIM. CIM je definován
pomocí souboru norem, tj. IEC 62325-301, IEC 61970-301 a IEC 61968-11.

Tento dokument poskytuje obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, který lze využít v rámci
evropského typu trhu. Tato norma byla původně založena na práci Úkolového Uskupení EDI
(Elektronická datová výměna) Evropských provozovatelů přenosových soustav (ETSO) a následně na
práci pracovní skupiny EDI Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E).

Tento dokument popisuje proces zúčtování a odsouhlasení na velkoobchodních trzích; čtenář se
upozorňuje na skutečnost, že lze předpokládat zahájení práce na sloučení procesu zúčtování pro
maloobchodní a velkoobchodní trhy.



1 Rozsah platnosti
Na základě profilu evropského trhu (ESMP) (IEC 62325-351) specifikuje tato norma sestavu pro
obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, přidružený kontextový model dokumentu, model
sestavení a schéma XML, používané v rámci evropských trhů.

Důležité souhrnné kmenové části (ACC) definované v IEC 62325-351 byly kontextualizovány do
souhrnných entit obchodních informací (ABIE) aby vyhověly požadavkům tohoto obchodního
procesu. Kontextualizované ABIE byly sestaveny do relevantních kontextových modelů dokumentů.
Příslušné modely sestavení a schéma XML výměny informací mezi aktéry trhu jsou vytvářeny
automaticky ze sestavených kontextových modelů dokumentů.

Tato norma poskytuje jednotnou strukturu pro přenos agregovaných dat za účelem zúčtování trhu
s elektrickou energií. Nicméně účelem tohoto dokumentu není definovat pravidlo pro zúčtování
a odsouhlasení na trhu. Účelem této normy je pouze umožnit výměnu informací nezbytných pro
výpočet zúčtování a odsouhlasení.

Proces zúčtování nebo proces odsouhlasení je způsobem, jak lze vypočítat konečnou pozici každého
aktéra trhu a jeho rozdílové částky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


