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  1447   Tekst - ”med en nøjagtighed på 
±10 % af Pn.” 
Kravet er ikke formuleret 
tilstrækkeligt tydeligt.  

Erstat teksten med følgende 
”unøjagtighed på maksimalt ±10 
% af Pn.” 

 

  1462   Teksten kan virke kompliceret som 
følge af formuleringen. Præcisering 

af f2 – fmax er ikke nødvendig.  

Teksten ”f2 – fmax ” kan slettes.  

  1464   Teksten kan virke kompliceret som 
følge af formuleringen. Præcisering 

af f2 – fmax er ikke nødvendig. 

Teksten ”f2 – fmax ” kan slettes.  

  1467   Teksten kan virke kompliceret som 
følge af formuleringen. Præcisering 

af f1 – fmin er ikke nødvendig. 

Teksten ”f1 – fmin ” kan slettes.  

  1469   Teksten kan virke kompliceret som 
følge af formuleringen. Præcisering 

af f1 – fmin er ikke nødvendig. 

Teksten ”f1 – fmin ” kan slettes.  

  1481   Teksten kan virke kompliceret som 
følge af formuleringen. Præcisering 

af f2 – fmax er ikke nødvendig.  

Teksten ”f2 – fmax ” kan slettes.  

  1483   Teksten kan virke kompliceret som 
følge af formuleringen. Præcisering 

af f2 – fmax er ikke nødvendig.  

Teksten ”f2 – fmax ” kan slettes.  

  1485   Teksten kan virke kompliceret som 
følge af formuleringen. Præcisering 

af f1 – fmin er ikke nødvendig. 

Teksten ”f1 – fmin ” kan slettes.  

  1487   Teksten kan virke kompliceret som 
følge af formuleringen. Præcisering 

af f1 – fmin er ikke nødvendig. 

Teksten ”f1 – fmin ” kan slettes.  
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  1516 -    Teksten omkring 
frekvensregulering er ikke helt 
retvisende; Tekst -  
Ved frekvensafvigelser i det 
kollektive elforsyningsnet skal 
energilageranlægget have 
reguleringsfunktioner, der kan 
bidrage med frekvensregulering for 
enten at stabilisere eller restaure 
re netfrekvensen (50,00 Hz). 

Forslag til ændring  
Ved frekvensafvigelser i det 
kollektive elforsyningsnet skal 
energilageranlægget have 
reguleringsfunktioner, der kan 
bidrage med frekvensregulering 
for at stabilisere netfrekvensen 
(50,00 Hz). 

 

  1520   Erstat netfrekvens med 
netfrekvenser. 

Erstat netfrekvens med 
netfrekvenser. 

 

  1523   Der mangler en defineret tid, hvori 
frekvensmålingen beregnes/måles.  

Tilføj efter bedre ”målt/beregnet 
over 1 sekund.” 

 

  1528   Der mangler detaljer i forhold til 
bevist forsinkelse. 
Se forslag til tekst. 

Forslag til tekst. 
Indreguleringsperioden skal 
udføres uden bevist forsinkelse 
og maksimalt være 1 sekund. 

 

  1531   Nøjagtigheden bør præciseres med 
opløsning som anført til linje 1447 

Forslag til tekst. 
”indstilles med en opløsning på 
maksimalt 10 mHz. 

 

  Fig 20   Det kunne inkluderes i figurteksten 
at Pn ikke nødvendigvis er på f1 

  

  1577   Der kunne inkluderes en note om, at 
parametresæt ikke er 
standardfrekvensindstillingsværdier 
men mere anlægsindstillinger som 
kan ændres i forbindelse med eks. 
markedsdeltagelse.   

  

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 


