
 

ELEKTRIENERGIA REGULEERIMISTEENUSE OSUTAMISE 

STANDARDTOOTE KIRLEDUS 

Reguleerimisturul pakutav standardtoode ehk käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise 

reserv (ingl manually activated frequency restoration reserve ehk mFRR)  peab vastama 

järgnevatele tingimustele: 

 

Parameeter Tingimus 

Ettevalmistusperiood 

(ingl Preparation Period) 

Telefoni teel kokkulepitud periood või 

ajaperiood, mis jääb elektroonilise sõnumi 

kätte saamise ning sõnumis märgitud 

aktiveerimise aja vahele. 

Koormusmuutuse periood 

(ingl Ramping Period) 

Mitte rohkem kui 15 minutit 

Kokkulepitud reguleerimise mahu 

saavutamise aeg 

(ingl Full Activation Time) 

Mitte rohkem kui 15 minutit 

Miinimum ja maksimum kogus 

pakkumisel  

(ingl Minimum and maximum 

quantity) 

MIN =  1 MW; MAX = limiit puudub 

Pakkumise seiskamisele kuluv aeg  

(ingl Deactivation Period) 

Mitte rohkem kui 15 minutit 

Hinnastamise metoodika 

(ingl Pricing Method) 

Marginaalhind või vähemalt pakkumise hind 

sõltuvalt reguleerimistarne otstarbest 

Miinimum ja maksimum hind 

pakkumisel  

(ingl Minimum and maximum price) 

MIN = piirangud puuduvad; MAKS = 5000 

EUR/MWh 

 

Pakkumise aktiveerimine väiksemas 

mahus 

(ingl Divisibility) 

Määrab reguleerimisteenuse pakkuja 

(pakkumises märgitakse, kas pakkumine on 

osaliselt käivitatav)  

Minimaalne ja maksimaalne 

aktiveerimise kestvus 

(ingl Minimum and maximum duration 

of Delivery Period) 

MIN = 1 min; MAKS = 60 min (samas mitte 

kauem kui aktiveerimise ajast 

kauplemisperioodi lõpuni) 

Pakkumise kehtimise aeg 

(ingl Validity Period) 

60 minutit 

Aktiveerimise viis 

(ingl Mode of Activation) 

Käsitsi 

Minimaalne pakkumise tellimise 

lõpetamise ja uue aktiveerimise vahele 

jääv aeg 

(ingl Minimum duration between the 

end of Deactivation Period and the 

following activation) 

Määramata 



Käivitatud reguleerimisenergia koguse 

selgitamine: kokkulepitud 

aktiveerimise algus ja aktiveerimise 

lõpp (ingl Settlement volume 

determination Required start of 

delivery end time of the order) 

Plokktootena, aktiveerimise algusajast kuni 

pakkumise tellimise lõpetamiseni 

Pakkumise esitamise lõpptähtaeg 

(ingl Gate closure of the offers) 

H-45min (45 minutit enne kauplemisperioodi 

algust) 

 

Pakkumise esitamise siduvus 

(ingl Firmness of the offers) 

Esitatud pakkumine on hinna ja koguse 

poolest siduv. Turuosalisel on võimalus 

pakkumist muuta ja tühistada ainult tehnilisest 

põhjusest tulenevalt informeerides sellest 

süsteemihaldurit koheselt, sh tuleb vastav 

teade esitada enne pakkumise tellimist 

süsteemihalduri poolt. 

 

 

 


