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Zpracované texty slouží jako studijní materiál pro zkoušky profesní kvalifikace pro obor 

„Elektromontér fotovoltaických systémů“ (kód: 26-014-H). Jejich rozsah je zadán hodnotícím 

standardem, který byl vypracován MPO ČR. Texty byly sestaveny tak, aby tvořily praktickou 

příručku pro montéry fotovoltaických systémů. Studijní materiál je zpracován v širším 

rozsahu, než bylo požadováno, s důrazem na vzájemné souvislosti; pro vlastní zkoušky 

profesní kvalifikace budou požadovány jen základní znalosti tohoto oboru. 

 

 

 

Při tvorbě učebních textů byly pouţity následující prameny: 

M.Libra, V.Poulek: Fotovoltaika. Teorie a praxe vyuţití solární energie. 

R.Haselhuhn: Fotovoltaika. Budovy jako zdroj proudu. 

K.Staněk: Fotovoltaika pro budovy 

G.Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi. 
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Firemní dokumentace výrobců a dodavatelů jednotlivých komponent pro FV systémy 

Normy ČSN EN 

Veřejně dostupné články na internetu 
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1. Současný stav fotovoltaiky v ČR a potenciál rozvoje 
 
Rozvoj fotovoltaiky v ČR probíhal v několika fázích, které odpovídaly výši podpory ze strany státu 

(Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, resp. Státní fond ţivotního prostředí ČR). Rozvoj byl rovněţ 

zásadně ovlivněn i celkovými investičními náklady, moţnostmi financování a celkovou administra-

tivní  náročností procesu povolení  připojení fotovoltaické elektrárny (FVE) k distribuční síti (DS). 

Stav rozvoje fotovoltaiky v ČR mezi roky 2006 aţ 2015 ukazuje následující graf. S klesající výkupní 

cenou elektřiny vyrobené z FVE klesal počet velkých elektráren a současně rostl počet instalací 

s malým instalovaným výkonem (celkový instalovaný výkon FVE v ČR rostl jen velmi pomalu). 

 

 
 

Detailněji jsou tyto trendy (trend růstu instalovaného výkonu; trend počtu instalací) 

v závislosti na době instalace FVE zobrazeny na dalším grafu. 

 

, 
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Podle studie, která byla zpracována firmou ENACO pro CZEPHO v roce 2015 se předpokládá 

technický potenciál střešních instalací FVE k roku 2045 ve výši 7 074 MWp. Tato hodnota 

zohledňuje střešní instalace na rodinných a bytových domech a ostatních objektech při pouţití 

současné technologie FVE (nejsou uvaţovány instalace na volných plochách). 

 

V rámci evropské politiky v oblasti klimatu a energetiky jsou pro léta 2020 a 2030 stanoveny 

následující globální cíle: 

 Sníţit emise skleníkových plynů alespoň o 40% proti roku 1990 

 Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 27% 

 Zvýšit energetickou účinnost o 27% 

 

Konkretizaci těchto cílů pro jednotlivé roky 2020 a 2030 ukazuje následující tabulka: 

      2020  2030 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  - sníţení produkce CO2    - 20%  - 40% 

  - zvýšení podílu obnovitelných zdrojů  + 20%  + 27% 

  - zvýšení energetické účinnosti  + 20%  + 27% 

 

 

V květnu roku 2015 přijala vláda ČR strategický dokument Státní energetická koncepce České 

republiky, který předloţilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (usnesení vlády ČR č. 362 ze dne 

18.5.2015). Jedním z bodů této koncepce je orientace ČR na bezemisní elektroenergetiku, coţ má dva 

cíle: 

 Zvýšit podíl elektřiny na celkové konečné spotřebě energie z dosavadních 18% na 23% v roce 

2040 (náhrada části importované ropy elektrickou energií) 

 Zásadní přeměnu elektrárenství dosud z 61% zaloţeného na spalování fosilních paliv 

(zejména hnědého uhlí) na dominantní roli bezemisních elektráren (72%). Tímto způsobem 

dojde  k poklesu produkce CO2  na výrobu 1 kWh elektrické energie (uhlíková stopa) o více 

neţ 50%. 
 

Pokud shrneme výše uvedené záměry, závazky a cíle nové energetické koncepce ČR potom 

vidíme poměrně široký prostor pro uplatnění fotovoltaické výroby elektřiny, která patří do 

skupiny preferované bezemisní elektroenergetiky. Minimálně do roku 2030 by tato výroba měla 

být podporována ze strany státu. Přibliţně do roku 2045 se předpokládá nasycení trhu 

současnými technologiemi fotovoltaické výroby elektřiny. 
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2.1  Solární článek, typy solárních článků 
 

Základním stavebním prvkem je solární článek, který se skládá ze dvou rozdílně dotovaných 

vrstev. U klasického křemíkového článku je strana obrácená ke slunci  záporně  dotovaná 

fosforem (N), vrstva leţící pod ní je kladně dotovaná bórem (P). Aby bylo moţné ze solárního 

článku odebírat proud, jsou na přední a zadní straně umístěny kovové elektrody jako 

kontakty. Na zadní straně většinou jako celoplošná elektroda. Přední strana musí co nejvíce 

propouštět světlo, proto jsou zde kontakty z tenké mříţky, která zakrývá jen velmi malou část 

povrchu článku. Na povrchu článku je antireflexní vrstva, která zajišťuje, aby se světlo co 

nejméně odráţelo a aby se co nejvíce fotonů absorbovalo. Tato vrstva dává křemíkovým 

článkům typickou černou barvu (monokrystalické články) nebo modrou barvu u 

polykrystalických článků.  

 

                  
 
Tok energie v solárním článku (velikost jednotlivých ztrát) ukazuje další obrázek: 
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Dopadá-li na solární článek světlo, dochází k oddělení nábojů (na přechodu PN) a při 

připojení spotřebiče teče proud. Mezi kontakty vzniká rozdíl potenciálů, který je moţno 

naměřit jako elektrické napětí. U krystalických solárních článků se toto napětí naprázdno 

obvykle pohybuje v rozmezí 0,6 aţ 0,7 V. Na článku dochází ke ztrátám rekombinací a 

odrazem (reflexí) a také zastíněním předními kontakty. Největší podíl energie se ztrácí ve 

formě dlouhovlnného nebo krátkovlnného záření, které nemůţe být vyuţito (vyuţívá se jen 

část spektra slunečního záření). Další část energie se absorbuje a mění na teplo (podrobněji 

jsou jednotlivé mechanizmy ztrát uvedeny na předchozím obrázku).  

 

Solární články se liší materiálem, tvarem, barvou a také svými vlastnostmi a výkonovými 

parametry. Podíl různých technologií solárních článků na trhu ukazuje další obrázek (jde o 

stav z roku 2009).  

 

             

 
 

 
a) Monokrystalické články 

 

Monokrystalické křemíkové články (skládají se z  jednoho krystalu) jsou většinou 

čtvercové nebo čtvercové se zaoblenými rohy o rozměrech 4, 5 nebo 6 palců. Protoţe se 

materiál článku skládá s jediného krystalu, je povrch článku homogenně tmavomodrý aţ 

černý. Tyto články dosahují účinnosti průměrně v rozsahu 15 aţ 17 % (špičkově aţ 21%).  

Energeticky velmi náročná výroba (tavení křemíku při teplotě 1420 
0 

C). 
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b) Polykrystalické články 

 

Polykrystalické (mnohokrystalové) články je moţné snadno poznat podle odlišně modře se 

třpytící krystalické struktury. Jsou čtvercové s délkou hrany 4, 5, 6 nebo 8 palců. Obvyklá 

účinnost leţí v rozmezí 13 aţ 16 %. Energeticky náročná výroba (křemík se zahřívá na teplotu 

1500 
0 

C).  

 

 
 

 

c) Tenkovrstvé články 

 

Tyto články mají některé velmi výhodné vlastnosti: menší citlivost na teplotu a zastínění, 

flexibilita, lepší vyuţití spektrální nabídky Slunce, geometrická volnost při výrobě, moţná 

průhlednost materiálu, holenní vzhled a také pouţití umělého světla. Největší relativní 

nevýhodou tenkovrstvých článků je jejich menší účinnost (dosahuje jenom asi poloviny 

účinnosti standardních polykrystalických modulů) a z toho vyplývající větší nároky na solární 

plochu. Výrobní metody poţadují pouze teplotu v rozsahu mezi 200 
0 

C a 500 
0 

C (výroba je 

energetický méně náročná). Zatímco při výrobě modulů krystalických solárních článků se 

článek za článkem jednotlivě vzájemně propojují pájením, je u tenkovrstvých článků 

elektrické propojení integrováno jiţ do výroby těchto článků.   

 

Amorfní křemíkové články (a-Si) 

 

Klasickým materiálem tenkovrstvé technologie je amorfní křemík. Dříve se malé moduly 

pouţívaly výhradně v kapesních počítačích a kalkulačkách, hodinkách, kapesních svítilnách 

atd.  Dnes se ve stále větší míře pouţívají i ve velkých FV zařízeních. Amorfní křemík netvoří 

pravidelnou krystalickou strukturu, vytváří neuspořádanou síť.  

 

 



Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

 

10 

 

Vyrábí se při měrně nízkých teplotách  (jen 200 
0 

C). Nevýhodou amorfních článků je jejich 

malá účinnost, která v důsledku stárnutí vyvolaného světlem v prvních šesti měsících dokonce 

ještě klesá, poté se však jiţ udrţuje na stabilní hodnotě. Pro zvýšení účinnosti byly vyvinuty 

vícevrstvé články. U tandemových článků se pouţívají dvě, u trojitých článků tři nad sebou 

umístěné struktury (viz obrázek).  

 

Kaţdý dílčí článek je optimalizován pro jinou barvu slunečního spektra, tím se celková 

účinnost zvyšuje. Pokud se články nanesou bez skla na ohebnou fólii, je moţná jejich 

instalace např. na klenuté střechy. Protoţe jsou lehké a nevyţadují podpůrnou konstrukci, dají 

se instalovat i na lehké  stavby. 

 

 

Mikromorfní solární články (-Si a A-Si) 

 

Mikromorfní solární články jsou kombinací mikrokrystalického a amorfního křemíku 

v tandemových článcích. Výroba není energeticky náročná; články se vyrábí při teplotě kolem 

200 
0 

C.  Tandemový článek můţe lépe vyuţívat sluneční spektrum a oproti čistě amorfním 

článkům má dvojnásobnou účinnost. Kromě vyšší účinnosti (aţ 11%) je výhodou také 

mnohem menší počáteční degradace. Strukturu takového článku ukazuje následující obrázek. 

 

                              
 

 

Články CIS (Copper-Indium-diSelenid, dvojselenid mědi-india) 

 

Technika CIS dosahuje v současné době nejvyšší účinnosti u tenkovrstvých technologií 

(průměrně 11%; max. aţ 18%). Výroba probíhá při teplotě kolem 500 
0 

C. Solární články CIS 

(na rozdíl od amorfního křemíku) nepodléhají procesu stárnutí vyvolaného světlem. Vykazují 

však problémy se stabilitou v horkém a vlhkém prostředí. Proto je třeba dbát na dobré 

zapouzdření proti vlhkosti. Moduly CIS jsou tmavošedé aţ černé.  Jsou vhodné především pro 

špatné světelné podmínky a oblasti s výrazným zastíněním (např. větve stromů). Není třeba 

zemnit rám a nepotřebují speciální měniče (jako ostatní amorfní panely). 
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Články na bázi teluridu kademnatého (kadmium tellurid, CdTe) 

 

Tmavozeleně se lesknoucí aţ černé solární články CdTe dosahují rovněţ vyšší účinnosti neţ 

amorfní články. Výroba probíhá při teplotě asi 700 
0 

C.  Bezrámové moduly s dvojitým sklem 

mají účinnost modulu 11% a max. systémové napětí 1000 V, proto se stále více pouţívají u 

velkých projektů. 

 

 

 

Energetická návratnost FV panelů 

Energetickou návratností se rozumí doba, za kterou FV panel vyrobí takové mnoţství energie, 

které se rovná energii spotřebované na jeho výrobu. U nových konstrukcí panelů se tato doba 

stále sniţuje. V současné době je energetická návratnost pro jednotlivé typy panelů uvedena 

v následující tabulce: 

- křemíkoví panely (mono, poly) cca 1,5 roku 

- amorfní panely (obecně)  cca 1,2 roku 

- amorfní (technologie CIS)  cca 0,8 roku 

 

 

 

Na dalších stránkách jsou ukázky katalogových listů od standardních krystalických modulů 

(monokrystaly i polykrystaly) a také amorfního panelu (technologie CIS). Z katalogových 

listů se dají odečíst všechny základní informace od konkrétního modulu včetně mechanických 

a elektrických vlastností. 
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Kaneka HB 105 

 

 

Hybridní křemíkové fotovoltaické moduly japonského výrobce Kaneka 

jsou optimálním řešením pro střední zařízení s dostatečně velkým 

prostorem pro umístění. Dobře pracují při vysokých teplotách i v 

oblastech s méně příznivými slunečními podmínkami. 
 

 

Garance výrobce : 
 

výkon: 

12 let na 90 % jmenovitého výkonu 

25 let na 80 % jmenovitého výkonu 

 

záruka na výrobek : 

5 let 

 

výnos: 

- Tolerance výkonu + 10 % ... -5 % 

- Velký výnos při vysokých teplotách 

- Vyšší počáteční výkon 

 

ekologie : 

- Malá spotřeba křemíku 

- Bezolovnatá pájka 

- Energetická návratnost kratší neţ 2 roky 

 

Parametry panelu : 

- Rozměry:     1210 x 1008 x 40 mm 

- Hmotnost :   18,3 kg 

- Jmenovitý výkon:  105 W 

- Napětí při max . výkonu:  53,5 V 

- Proud  při max.výkonu:  1,96 A 

- Napětí naprázdno:   71 V 

- Zkratový proud:   2,4 A 

- Max. napětí systému:   600 V 

- Technologie modulu:   Amorfní a mikrokrystalická 

- Připojení :   MC 3 konektory , 1 x 4 mm2 , délka : 0,80 m pro kaţdý řidič 

 

Upozornění pro montáţ ! 

 

- Linky křemíkové struktury musí být polohované shora dolů 

- Minimální úhel sklonu je 5 ° 

 

Podrobnější informace na adrese: 

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/6027090-kaneka.pdf  

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/6027090-kaneka.pdf
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2.2 Konstrukce FV modulů (panelů) 

 

Obvyklé krystalické solární články mají v současné době výkon aţ 4 W s typickým napětím 

0,5 V. Standardní moduly nají dnes 36, 48, 60 nebo 72 článků, kterou jsou většinou zapojeny 

do série. Články se zapouzdří mezi skleněnou destičku na přední straně a umělohmotnou fólii 

(např. tedlar) na zadní straně solárního modulu. Přitom se solární články oboustranně zapustí 

do ethylen-vinyl-acetátu (EVA). Tím jsou články chráněny před povětrnostními vlivy, 

mechanickým namáháním a vlhkostí. EVA je průhledná a články elektricky izoluje. Jako 

přední sklo slouţí většinou speciální tvrzené sklo, které obsahuje jen malé mnoţství oxidu 

ţeleza a je proto zvlášť propustné pro světlo. V mnoha případech mají moduly rám z hliníku, 

který chrání hrany skla a vyuţívá se k montáţi. 

 

 

                          
 

 

Otvorem ve fólii na zadní straně jsou vývody větví článků vyvedeny ven. Na místě průchodu 

je přilepena připojovací krabice modulu. Je vyrobena z tepelně stabilní umělé hmoty odolné 

proti UV záření. Obsahuje obtokové diody a připojovací svorky, pomocí kterých je moţné 

solárním vedením vzájemně propojit několik modulů. Připojovací krabice musí být odolná 

proti povětrnostním vlivům a musí mít  krytí minimálně IP 54 a být izolována podle třídy 

ochrany II. Většina modulů se dnes dodává jiţ s připojovacím vedením s konektory 
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zabezpečenými proti přepólování a dotyku. Moduly se pak jednoduše propojují zastrčením  

 

konektoru, aniţ by bylo třeba otevírat připojovací krabici modulu.  Běţný standardní 

krystalický modul má výkon 100 aţ 300 W, odpovídající plochu od 0,6 do 2 m
2 

a hmotnost 8 

aţ 25 kg,  takţe s ním můţe manipulovat jedna osoba. 

 

Vedla standardních modulů se vyrábí také moduly pro speciální pouţití. Sem patří moduly ve 

tvaru střešní tašky, moduly se dvěma skly, moduly s různě barevnou zadní fólií (pro 

architektonické řešení budov atd.  Někdy můţou mít moduly i doplňkové stavební funkce. 

Pomocí izolačního skla na zadní straně se ze solárního modulu stane tepelně izolační zasklení 

vyrábějící elektřinu; vznikají solární moduly jako trojité zasklení, které zajišťuje i tepelnou 

izolaci budovy (obr. 36). Vedle  toho je i řada dalších aplikací, které do jisté míry usměrňují 

dopad světla do místnosti (simulace ţaluzií) – viz obr. 37 - atd.                                                 

 

 

 

                   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Vlastnosti při STC 
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2.3  Správné dimenzování FV panelů 
 

Výkon, potřebná plocha a účinnost 

 

Účinnost FV modulu nebo solárního článku je definována následujícím způsobem: 

 

          PMPP         UMPP   .  IMPP 

= ----------- = ------------------ 

          A . e               A . e 

 

U solárních modulů se dosadí za A plocha modulu [m
2
]. Na datových listech (v katalogu) je 

účinnost vţdy uvedena při standardních zkušebních podmínkách (STC):  

 

n STC ;   z toho plyne jmenovitá účinnost solárních článků, resp. modulů: 

 

           PMPP (STC) 

n  

            A . 1000 W/m
2 

 

Účinnost určuje maximální elektrický výkon, který můţe vyrobit určitá plocha FV článku 

nebo modulu. Protoţe intenzita slunečního záření kolísá v závislosti na počasí, bylo jako 

referenční hodnota pro určení účinnosti stanoveno sluneční ozáření e = 1000 W/m
2 

. Výkon 

solárních článků závisí také na slunečním spektru a na teplotě, proto jsou definovány i tyto 

hodnoty; jde o tzv. standardní zkušební podmínky (anglicky Standard Test Conditions – 

STC). Ve fotovoltaice se kromě ozáření 1000 W/m
2  

 stanoví teplota článku nebo modulu
  
na 

25 
0 

C a spektrum při AM = 1,5.  (AM = Air Mass – výraz pro vzduchovou hmotu).  

 

Stojí-li Slunce kolmo k zemskému povrchu, prochází sluneční světlo atmosférou nejkratší 

dráhou, tedy s nejmenší moţnou ztrátou a koeficient AM se rovná jedné. Naproti tomu, je-li 

Slunce na obloze nízko nad horizontem, prodluţuje se dráha o faktor AM. To má z následek 

menší intenzitu záření a změnu spektrálního (barevného) sloţení slunečního světla. Mimo 

atmosféru platí AM = 0. Pro mnoho částí světa se pouţívá roční střední hodnota AM = 1,5. 

 

 

                     
 

 

Účinnost modulu je vţdy o něco menší neţ účinnost článku, protoţe přední sklo nepropouští 

sluneční světlo úplně a moduly nelze osadit články v plné ploše. Na typovém štítku FV 

modulu je uveden maximální výkon Pmax  nebo PMPP  s příslušným napětím UMPP a proudem 
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IMPP v bodě maximálního výkonu MPP (Maximum Power Point). Vedle  toho jsou udávány 

také hodnoty napětí naprázdno UL  a zkratový proud IK . Vzájemné vazby jsou uvedeny na 

charakteristice standardního modulu (obr. 48). Charakteristika „proud-napětí“ ukazuje 

všechny provozní body, které se mohou nastavit v závislosti na zatíţení solárního modulu za 

podmínek STC. 

 

Orientačně potřebné plochy pro špičkový instalovaný výkon 1 kWp uvádí následující 

obrázek. Je třeba vzít v úvahu, ţe většinou nelze vyuţít celou plochu, protoţe je nutné 

dodrţovat odstupy od okrajů střechy, střešních nástaveb, oken, bleskosvodů apod. Z obrázku 

vyplývá, ţe potřebná plocha je ovlivněna zejména účinností pouţitých FV modulů.  

 

 

 

                  
 

Citlivost solárních modulů na počasí 

 

Všechny elektrické charakteristiky solárních článků a modulů se měří v laboratořích za 

definovaných světelných a teplotních podmínek. Tyto výsledky jsou stanoveny jako 

jmenovité hodnoty. Tak lze vzájemně porovnávat různé moduly nezávisle na počasí a 

stanovišti (místě instalace). 

 

V praxi FV systémy běţně nepracují ve jmenovitém provozním reţimu, protoţ standardní 

podmínky STC se ve skutečnosti vyskytují jen zřídka. Proud, napětí a výkon se v průběh dne  

neustále mění a to v závislosti na teplotě a ozáření. 
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Intenzita ozáření se přímo projevuje na proudu modulu. Sníţí-li se intenzita světla na 

polovinu, dodává modul jen poloviční proud. Napětí modulu je ovlivňováno hlavně teplotou 

modulu Napětí stoupá při nízkých teplotách; v zimě se napětí můţe dostat aţ 20% nad 

jmenovitou hodnotu. Při vyšších teplotách napětí naopak klesá. Při zahřátí modulu proto klesá 

účinnost a tím i výkon. Za slunečného letního dne můţe teplota modulu dosáhnout 50 
0 

C 

velmi snadno. Na kaţdý stupeň zvýšené teploty ztrácejí krystalické moduly v průměru 0,4 aţ 

0,5% svého jmenovitého výkonu. Přesto dávají v létě moduly skoro o 80% energie více neţ 

v zimě a to v důsledku výrazně vyššího slunečního záření. Dobré zadní odvětrání FV panelu 

představuje chlazení a zvyšuje výnosy elektrické energie.  

 

 

Vliv stínění a způsob jeho řešení 

 

 Ve většině modulů je zapojeno více článků do série (větve s 36 nebo 72 články), proto jsou 

FV moduly velmi citlivé na částečné zastínění. Jsou-li sériově zapojeny rozdílně ozářené 

moduly, dává celá větev modulů takový proud jako nejméně osvětlený modul. Je-li například 

jediný článek zastíněný listem, tento článek nevyrábí ţádný proud. Ostatní plně osvětlené 

články větve jsou nadále aktivní a celý proud modulu prochází neosvětleným článkem, ve 

kterém se energie přemění na teplo. V nejhorším případě tam vznikne horký bod (Hot Spot), 

který můţe roztavit materiál článku a modul zničit. Aby k tomu nedocházelo, pouţívají se 

obtokové (bypasse) diody, které vedou proud mimo neaktivní článek. Jedna obtoková dioda 

obvykle přemosťuje 18 – 20 solárních článků. Například moduly s 36 články mají dvě 

obtokové diody. U modulů s 54 – 60 články jsou obvyklé 3 obtokové diody.  

 

Obtokové diody chrání před poškozením a současně sniţují ztráty výnosu způsobené 

zastíněním. Zastínění se projevuje jako silně sníţené ozáření, které vede ke sníţení proudu. 

Zastíněný článek omezí proud v celé sériovém zapojení. Bez obtokové diody by byly 
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zataţeny do problému všechny články, i kdyţ nejsou zastíněním postiţeny. Díky obtokové 

diodě se projeví pouze sníţení výkonu 18 přemostěných článků.   

 

               
 

 

V oblastech bohatých na sníh nebo při vodorovném zastínění (např. u řad modulů při malém 

rozestupu na plochých střechách), lze vodorovným uspořádáním standardních modulů sníţit 

ztráty asi na polovinu. Při zastínění přemosťuje obtoková dioda jen dvě řady článků a 

elektricky postiţeny nejsou všechny řady článků, jak je tomu u svislého uspořádání 

v modulech. 

 

 

        
 

 

Všechna elektrická data a údaje o rozměrech, hmotnosti, mezních hodnotách tepelného a 

mechanického zatíţení a o závislosti na ozáření a teplotě jsou uváděny v datových listech 

modulů. Evropská norma EN 50380 předepisuje, jaké informace musí výrobce v datovém 

listu uvést. 

 

 

Zvláštnosti tenkovrstvých modulů 

 

Krystalické a tenkovrstvé moduly se liší nejen v účinnosti a optickém vzhledu, ale také 

v závislosti na ozáření a teplotě, spektrální citlivosti a toleranci vůči zastínění. Menší účinnost 

tenkovrstvých modulů vede k poţadavku větší plochy na daný výkon. 

 

U krystalických modulů jsou rozměry a napětí určeny křemíkovými články. Napětí je rovno 

násobku napětí článků zapojených do série. Tenkovrstvé moduly jsou flexibilnější 

v geometrických rozměrech, články se skládají z prouţků o šířce 0,5 aţ 2 cm.  
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Při porovnání s jinými moduly je nápadná vyšší tolerance tenkovrstvých modulů vůči 

zastínění. U standardních krystalických modulů vede kompletní zastínění jednoho modulu se 

dvěma obtokovými diodami většinou k výpadku poloviny modulu. Proti tomu u 

tenkovrstvých modulů se výkon sniţuje úměrně zastíněné ploše.  

 

                                            

 
 

Přes poměrně nízkou účinnost můţe být výtěţek energie za určitých podmínek u 

tenkovrstvých modulů velmi vysoký. Tyto moduly mají příznivější teplotní koeficient, proto 

výkon při vyšších teplotách modulu klesá méně neţ u krystalických článků. A teplotní 

koeficient roste s klesajícím ozářením. Tak mohou amorfní moduly při niţším ozáření a 

vyšších teplotách dosahovat dokonce vyšší účinnosti neţ při normované teplotě 25 
0 

C. 

 

Některé tenkovrstvé články lépe vyuţívají energeticky chudší světlo při zamračené obloze neţ 

krystalické solární články, které jsou citlivé zejména na dlouhovlnné sluneční záření. Články 

z amorfního křemíku mohou optimálně absorbovat krátkovlnné světlo, naproti tomu 

mikrokrystalické články, články CdTe a CIS střední vlnové délky. Tím dosahují tenkovrstvé 

články při malém ozáření vyšší účinnosti. Ve vícenásobných článcích, které jsou obvyklé 

zejména u amorfních článků, jsou jednotlivě nad sebou umístěné články optimalizovány pro 

různé rozsahy vlnových délek. Při pouţití těchto článků můţe být účinnost při slabém světle 

aţ o 30% vyšší neţ účinnost v bodě STC (viz obrázek). 

 

 

                 
 

 

Silné stránky tenkovrstvých modulů se uplatní především u konstrukce, která je integrována 

do budovy. Jsou výhodné v těch případech, kdy nelze realizovat dobré zadní chlazení modulů 

nebo minimalizovat zastínění. 
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2.4  Jev PID – postupný pokles výkonu FV panelů a moţnosti regenerace  

 

Mnoho majitelů a provozovatelů fotovoltaických systémů řeší problém náhlé ztráty výkonu 

fotovoltaických panelů. Tato zdánlivě nevysvětlitelná ztráta výroby většinou souvisí s 

rozšířením PID. Velmi často však bývá přičítána jiným vlivům. 

Na rozdíl od většiny z nich,  je PID poškození reverzibilní, pokud se odhalí a začne 

řešit včas. Regenerace je rychlá a trvalá. Na celou zbývající dobu ţivotnosti 

elektrárny. 

 

První cílené testování v praxi prováděl v roce 2012 v Německu Fraunhofer Institut. Podle 

výsledků z tohoto testu celých 46 procent z namátkově vybraných 95 fotovoltaických 

modulů různých výrobců bylo prokazatelně pozitivních na PID. Teprve po roce 2012 se tak 

i výrobci panelů začali problematice PID detailněji věnovat a zaměřovat na výrobu panelů 

tzv. PID rezistentních. 

Dle testování německého Fraunhofer institutu celých 46 % z 95 testovaných 

fotovoltaických modulů v roce 2012 neprošlo zrychleným testem na PID. Výsledky 

těchto testů jsou k dispozici na adrese:  

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/01/f7/pvmrw13_htv_fraunhofer_dietrich.pdf  

           

PID (Potential Induced Degradation) je degradace výkonu fotovoltaických článků vyvolaná 

rozdílem potenciálů vůči zemi.  

  

                      

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/01/f7/pvmrw13_htv_fraunhofer_dietrich.pdf
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Potenciální indukovaná degradace (PID) znamená ve velmi zjednodušené definici 

mezivrstvovou polarizaci vedoucí aţ k nevratné degradaci křemíku ve fotovoltaických 

panelech vlivem rozdílu potenciálů vůči zemi. Způsobuje nevhodnou polarizaci nábojů FV 

článku, v jejímţ důsledku článek není schopen dodávat elektrický proud. 

K tomuto jevu dochází nejdříve zpravidla na panelech, které jsou nejblíţe u záporného pólu 

stringu. Zde se potenciál (napětí vůči zemi) FV článků podle délky stringu a typu 

pouţívaného střídače obvykle pohybuje mezi −200 V a −450 V.  Rám FV panelů má ale 

naproti tomu potenciál 0 V, protoţe z bezpečnostních důvodů musí být uzemněný. Kvůli 

tomuto elektrickému napětí mezi FV články a rámem se můţe stát, ţe se z materiálů 

pouţitých ve FV panelu uvolní elektrony a stečou přes uzemněný rám. To za sebou zanechá 

náboj (polarizaci), který můţe nevýhodným způsobem pozměnit charakteristickou křivku FV 

článků. S rostoucím rozdílem potenciálů přitom roste úměrně i riziko vzniku degradace 

křemíku a ztráta výkonnosti panelů. Čím více je tedy zapojených modulů ve stringu, tím je 

riziko degradace a výsledný úbytek výkonnosti vyšší. Největší poškození je tedy 

pozorovatelné nejdříve na posledním panelu na záporném konci stringu. Čím déle PID 

působí, tím více postupuje poškození na další panely směrem ke kladnému konci stringu. 

Kromě délky stringu jsou dalšími faktory, zvyšující riziko šíření PID především kvalita 

použitých materiálů při výrobě panelů a klimatické podmínky -  teplo a vlhkost.  Aktuálním 

problémem pro velkou část FVE v ČR je proto, ţe typicky se začíná projevovat po 2 – 4 

letech jejich provozu.     

                           

 Svodový proud je způsoben napěťovým potenciálem a způsobují jej negativní (-) (fialová) ionty migrující od 

polovodičů a pozitivní(+), (růžová) ionty migrující z obalu skla a polovodičů a vnějšího prostředí.  

 

 

V reálných podmínkách PID můţe sníţit výkon jednotlivých FV modulů aţ o 70 %, výkon celé 

elektrárny aţ o 15 %. 
 

Příklad PID: ztráta výkonu o 9 % 
 

 

Na luminiscenčním snímku je vidět počínající 

degradace FV článků vlivem PID. V 

luminiscenčním zobrazení se tento jev projevuje 
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ztmavnutím FV článků převáţně kolem rámu FV modulu. Počínající PID je příčinou 

změřeného poklesu výkonu FV panelu o cca 9 %.  

 

Příklad PID: ztráta výkonu o 36 % 
 

Na luminiscenčním snímku je vidět pokročilejší 

degradace FV článků vlivem PID. PID jsou 

zasaţeny FV články téměř po celé ploše. U 

některých FV článků degradace pokročila 

natolik, ţe jiţ neprodukují ţádný výkon - černé 

články. PID má zásadní vliv na pokles výkonu 

FV panelu o více jak 36 %  
 

 

 

 

 

Příklad PID: ztráta výkonu o 67 % 
 

Na luminiscenčním snímku je vidět velmi 

pokročilá degradace FV článků vlivem PID. 

Degradací jsou zasaţeny FV články téměř na 

celé ploše. PID degradace je jiţ tak pokročilá, 

ţe ztráta výkonu činí téměř 67%  

 
 

 

 

 

 

 

  

A jaké mohou být důsledky rozvoje PID na FV instalacích? 

 

Na základě aktuálních měření v reálných podmínkách bylo opakovaně na různých FVE 

potvrzeno, ţe PID můţe sníţit výkon jednotlivých FV modulů aţ o 70 % (v extrémních 

případech i více). Výjimkou přitom nebylo zjištění PID na 7. – 8. Panelu od záporného konce 

stringu. Pro celou elektrárnu to pak můţe v součtu představovat ztráty způsobené PID i více 

neţ 10 - 15 % z celkového výkonu elektrárny. U systému  s výkonem 1 MWp taková ztráta 

odpovídá minimálně 650.000 Kč ročně. 

Pro rozpoznání rozvoje PID na panelech je nutná zkušenost a dobrá znalost jeho specifických 

a často nevyzpytatelných projevů. Dobrou zprávou je skutečnost, ţe na trhu je dnes ověřená 

metoda diagnostiky a eliminace PID. Je označována jako „PID doktor“. Hlavní důvody pro 

její pouţití: 

  Vyléčí poškozené panely a vrátí jim aţ 98 % původního výkonu 

 Technologie PID Doctor zastaví degradaci panelů 

 Působí jako prevence - PID  uţ nikdy nebude působit na panely 

http://pid-doctor.eicero.cz/
http://pid-doctor.eicero.cz/


Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

 

29 

 

 Nezasahuje do provozu panelů, pracuje pouze v noci 

 Investice se vrátí nejpozději do 2 let 

 Vhodné řešení pro kaţdou FVE a zařízení na míru 

 Praxí prověřená a certifikovaná technologie. 

 
Mezi měnič a panely nainstalujeme    Zařízení kaţdou noc změní polaritu 

panelů a  

zařízení PID Doktor     tím přispívá k jejich regeneraci 
 

                          
 

                            PID Doctor vrátí panelům původní výkon a chrání je před další degradací 
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3.1  Sluneční záření, vliv orientace a sklonu fotovoltaických panelů na  

       výkon, zastínění 
 

Definice 

 Sluneční ozáření G [W/m
2
] (intenzita slunečního záření)  - zářivý výkon dopadající 

na jednotku plochy (hustota zářivého toku) 

 Dávka ozáření H [kWh/m
2 

, J/m
2 

] – hustota zářivé energie, hustota zářivého toku 

dopadající za určitý časový úsek, např. hodinu, den 

 Přímé sluneční záření – dopadá na plochu bez rozptylu v atmosféře 

 Difúzní sluneční záření – dopadá na plochu po změně směru vlivem rozptylu 

v atmosféře 

 Odraţené sluneční záření – dopadá na plochu po změně směru vlivem odrazu od 

terénu, budov atd. 

 

 

                                                                                    
 

 

       
 



Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

 

31 

 

             

Jednoduché orientační pravidlo pro výrobu elektrické energie z FV panelů: 

 

Přibliţně z  1 kW instalovaného výkonu je moţné za rok získat 800 – 1100 kWh 

elektrické energie. 
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Sečteme-li energetický obsah přímého a difúzního slunečního záření všech slunečních hodin 

v roce, dostaneme roční ozáření Sluncem, tzv. celkové ozáření vztaţené na 1m
2 

. Tato 

hodnota se uvádí pro horizontální plochu.  V České republice je moţné počítat s ročním 

slunečným ozářením v rozsahu 950 – 1340 kWh/m
2 

. 

 

Sluneční záření se skládá ze sloţek s rozdílnými vlnovými délkami. Krátké vlnové délky tvoří 

ultrafialové světlo, střední energeticky bohaté viditelné světlo a dlouhé vlnové délky 

infračervené světlo. Různé materiály FV článků mohou různé sloţky slunečního světla 

převádět na elektrickou energii více či méně účinně. Následující obrázek ukazuje úplné 

sluneční spektrum a spektrální citlivost různých materiálů FV článků. 

 

 

 

 
 

 

Pro volbu umístění FV panelů je důleţitá orientace ke Slunci a pokud moţno co nejméně 

zastíněná plocha. U stávajících budov je volba omezena na plochu střechy a fasády. Plochá 

střechy umoţňuje optimální volbu sklonu panelů a jejich orientaci přímo k jihu. U sedlové 

střechy jsme většinou omezeni její orientací (azimutem) a také sklonem (v určitých případech, 

tj. při malém, sklonu, můţeme panely pozvednout).  Protoţe postavení Slunce se během dne i 

v průběhu roku mění, neustále se mění i úhel dopadu slunečního záření. Maximální ozářený 

výkon je v případě., kdy sluneční paprsky dopadají na plochu FV panelu kolmo. Následný 

diagram uvádí míru ročního ozáření v závislosti na sklonu panelů vůči horizontu a různé 

orientaci vůči jihu (azimutu).  V solární technice se azimutem 0
0 

označuje orientace na jih. 
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Směrem na východ mají úhly záporné znaménko (východ odpovídá -90
0 

), směrem na západ 

pak kladné (západ odpovídá +90
0 

) . 

 

Maximální ozáření za rok dostaneme na jiţních střechách se sklonem asi 30
0 

. U ploch jejichţ 

sklon je větší neţ 12
0 

, je jev samočištění deštěm a gravitací dostatečný, takţe ruční čištění 

není nutné. Roční ztráty způsobené znečištěním činí obvykle 1 – 5%. S rostoucím sklonem se 

samočisticí efekt zvyšuje.  Rozhodující pro míru negativního vlivu prachu a sazí jsou však 

místní podmínky; vzdálenost od průmyslových oblastí, silnic se silným provozem či dálnic 

(prach) nebo do lesů a polí (pyl, listí). V zimě dochází k zastínění plochy panelů sněhem. 

Počet dnů se souvislou sněhovou pokrývkou je u FV zařízení se sklonem vyšším poměrně 

malý. Sníh na FV panelech roztává dříve neţ jinde v okolí. 

 

Vliv azimutu a sklonu panelů na celkový výkon (roční ozáření) není výrazný (jak vyplývá 

z grafu). I fasády a větší odchylky střech od jihu poskytují za určitých předpokladů vhodné 

podmínky pro instalaci FV systémů.  

 

  

 

Způsoby zjištění orientace střechy (stanovení azimutu): 

 Odečtení orientace střechy z katastrální mapy; např.z  internetová adresy:   
              http://nahlizenidokn.cuzk.cz/vyberparcelu.aspx  

 Odečtením orientace střechy ze serveru? www.mapy,cz  (s určitou rezervou) 

 Pomocí kompasu (buzoly) přímo na místě. Základní informace o práci s buzolou 

najdete na internetové adrese: http://cs.wikipedia.org/wiki/Buzola .   

 

 

Zastínění plochy s FV panely má velký vliv na celkový výkon systému. Sousední budovy, 

stromy, ale i dosti vzdálené vysoké budovy mohou solární zařízení zastínit nebo 

přinejmenším vést k potemnění horizontu. Zvláště negativně působí blízké stíny (např. i 

elektrické vedení), Čím je blíţe objekt, který způsobuje stínění, tím kritičtější je jeho 

působení. Především je třeba dbát na komíny, antény, satelitní paraboly. Některé stínící 

předměty je moţno posunout (např. antény). Pokud to nejde, potom lze působení zastínění  

minimalizovat vhodným zapojením FV článků a modulů a dalším speciálním přizpůsobením 

zařízení .  

 

K určení ztrát ozáření se provádí analýza zastínění. Zaznamenává se linie horizontu v úhlu 

180 
0 

od východu přes jih aţ k západu ve vztahu k  FV panelům. Určení linie horizontu lze 

provést pomocí situačního plánu a diagramu dráhy slunce (viz následující obrázek). K tomu je 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/vyberparcelu.aspx
http://www.mapy,cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Buzola
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nutné zjistit vzdálenost a rozměry objektů vrhajících stín. Následně lze určit úhel azimutu a 

výšky (obr. 43). 

 

 
 

Úhel výšky gama) se vypočítá z rozdílu výšek FV zařízení h1 a stínícího objektu h2 a jejich 

vzdálenosti: 

           h2  -  h1                                    h2  -  h1   

tg = ---------------;          =  arctg  -------------- 

               d                                               d 

K přesnějšímu určení ztrát zastíněním je nutno brát v úvahu kromě uspořádání modulu, 

zapojení článků a obtokových diod, také zapojení modulů, koncepci FV zařízení a provedení 

střídače. Pro podrobnější analýzu zastínění je moţné vyuţít i některého softwaru (např. 

PV*SOL, greenius, SolEm atd.) . 
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Srovnání celkového zisku mezi FV panelem s pevným (fixním) uchycením se sklonem 32 
0 

a 

umístěním tohoto FV panelu na „trackeru“ (otočném zařízení, které sleduje pohyb slunce nad 

obzorem) ukazuje následující obrázek: 

 

        

           
 

Umístění FV panelu na „tracker“ zvyšuje celkový zisk na 1,6-1,8 násobek pevné instalace. 

Tento zisk je ovšem podmíněn slunečným počasím. V období s nevýrazným slunečním 

svitem (zataţeno, déšť, zimní období)  jsou rozdíly mezi oběma typy instalace výrazně menší. 

Pokud započteme značně vyšší investiční náklady na instalaci s „trackerem“ a také vyšší 

provozní náklady (pohyblivé díly = kratší ţivotnost; spotřeba elektromotorů atd.), tak se 

v našich klimatických podmínkách instalace „trackerů“ finančně nevyplatí !    

 

U menších FV elektráren a zejména u ostrovních a nebo hybridních systémů (kdy počet FV 

panelů ve stringu je malý = cca 2-4 kusy) se vyplatí spíše ruční naklápění těchto panelů na 

společné konstrukci (reţim léto / zima).  Roční zisk je tímto způsobem moţné zvýšit řádově 

aţ o 10%. 
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3.2  Montáţní systémy pro uchycení FV panelů 
 

Fotovoltaické panely se montují na různé typy střech, na samostatné plochy nebo i na fasády 

budov. Pro kaţdou z těchto aplikací existuje řada kvalitních výrobců a dodavatelů specielních 

konstrukcí. Pro ilustraci v dalším textu jsou uvedeny některé ze základních konstrukcí. 

Konkrétně se jedná o montáţní systém K2 (firma Krannich Solar).  Jde o individuálně 

přizpůsobené montáţní systémy z vysoce kvalitních materiálů pro snadnou montáţ u všech 

typů střech a systémů pro volná prostranství. 

      

 
 

K2 Princip 

M K2 vkládací matice se nachází v kaţdém montáţním systému K2 jako centrální spojovací 

prvek různých pouţitých montáţních profilů. 

 

PŘEDNOSTI 
 lehké nasazení ve všech K2 montáţních profilech 

 po nasazení snadná aretace M K2 toto zabrání vyklouznutí profilu v šikmé poloze 

 M K2 můţe být posunována po nasazení do profilu přesně po milimetrech 

 velká taţná síla 

 materiál: ušlechtilá ocel (1.4301) / TPC 

 závit: M8 

 cenově výhodné díky optimalizovanému vyuţití materiálu 

 

 

 

Montáţní systémy můţeme rozdělit do třech základních skupin: 

 pro šikmé střechy 

 pro ploché střechy 

 pro volná prostranství 

 

 

 

 

ŠIKMÉ STŘECHY 

 

 

KOMBINOVANÉ KOMBIVRUTY (VRUTOŠROUBY) 

 vhodné pro střechy s vlnitým profilem 

 umístění výškově nastavitelného šroubu přímo do trámu na střeše 

 snadná montáţ prostřednictvím šestihranného závitu a předem smontovaných součásti 

s adaptačním plechem 

 

http://cz.krannich-solar.com/cz/produkty/montazni-systemy/k2-systems.html#jfmulticontent_c3568-2
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TROJÚHELNÍKOVÝ SYSTÉM 

 vhodný pro montáţ jak na šikmé, tak i na ploché střechy 

 na základě individuální výroby je pouţití moţné pro kaţdý optimální úhel náklonu 

 zatěţování prostřednictvím PE-desek nebo vloţených profilů 

 

 

 

 

 

 

SOLIDRAIL SYSTÉM 

 pro upevnění montáţních profilů na všech střechách s vlnitými taškami 

http://cz.krannich-solar.com/cz/produkty/montazni-systemy/k2-systems.html#jfmulticontent_c3568-4
http://cz.krannich-solar.com/cz/produkty/montazni-systemy/k2-systems.html#jfmulticontent_c3568-5
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 například střešní háky pro vlnité tašky a kříţové háky (CrossHook) 

 k dispozici v různých provedeních 

 rychlá a snadná instalace seshora 

 nastavení základní desky vč. výšky můţe být upraveno na tvar střešní krytiny 

 velmi vysoká odolnost proti korozi díky kvalitní slitině hliníku 

              
 

 

 

 

 

 

MINIRAIL SYSTÉM 

 

 Pro střechy s trapézovým plechem 

 Vyšší flexibilita díky výškově nastavitelné svorce 

http://cz.krannich-solar.com/cz/produkty/montazni-systemy/k2-systems.html#jfmulticontent_c3568-8
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 Nízký počet komponentů pro snadné skladování, transport a montáţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLOCHÉ STŘECHY 

 

D-LEVEL SYSTÉM 

 Řešení pro střechy s moţností nízkého zatíţení 

 Při orientaci východ-západ a plochém oboustranném náklonném úhlu 10° 

 Vhodný pro všechny panely, tenkovrstvé i rámové 

 

 
 

http://cz.krannich-solar.com/cz/produkty/montazni-systemy/k2-systems.html#jfmulticontent_c3574-1
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S-LEVEL SYSTÉM 

 náklonný systém pro střechy s moţností nízkého zatíţení 

 nízká zatíţení větrem vlivem úhlu náklonu v rozmezí 10°-20° 

 krátké odstupy zastíněných ploch zajišťují optimální dimenzování střechy 

 

                 
 

 

 

 

http://cz.krannich-solar.com/cz/produkty/montazni-systemy/k2-systems.html#jfmulticontent_c3574-2
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TROJÚHELNÍKOVÝ SYSTÉM (shodný jako u šikmých střech !) 

 vhodný pro montáţ jak na šikmé, tak i na ploché střechy 

 na základě individuální výroby je pouţití moţné pro kaţdý optimální úhel náklonu 

 zatěţování prostřednictvím PE-desek nebo vloţených profilů 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOUBLE DOME SYSTÉM A SINGLE DOME SYSTEM  

  

 Aţ 10° náklon systému s oboustranným nasměrováním 

 Nízký počet komponentů rychlá montáţ seshora 

 Pro střechy s nízkou zátěţí, s atikou i bez 

 Nízký počet komponent a rychlá montáţ seshora 

 Bez nutnosti vrtání do střechy (nebezpečí porušení a následného zatékání) 

 Nízké zatíţení střechy 

 Vyšší výkon díky malým rozestupům 

 Testováno ve větrném tunelu 

 Vhodné pro plechové střechy různého profilu (např. trapézový) a materiálu (ocel, 

hliník, ploch  

  střechy z fólie a bitumenové krytiny atd. 

 

http://cz.krannich-solar.com/cz/produkty/montazni-systemy/k2-systems.html#jfmulticontent_c3574-3
http://cz.krannich-solar.com/cz/produkty/montazni-systemy/k2-systems.html#jfmulticontent_c3574-4
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VOLNÉ PROSTRANSTVÍ 

 

Jedná se o různé podpůrné konstrukce pro různý počet modulů, které jsou uchyceny do 

podlahy. U nás toto řešení není příliš aktuální, protoţe z hlediska moţné dotace musí být FV 

panely umístěny na střeše objektu. 
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4.  Fotovoltaické elektrárny (systémy) 

Z principu lze fotovoltaické elektrárny (systémy) rozdělit na tři základní kategorie: 

1. Fotovoltaické elektrárny pracující společně s distribuční sítí (On-grid) 

2. Ostrovní fotovoltaické elektrárny, systémy fungující bez přítomnosti distribuč. sítě  

(Off-grid) 

3. Hybridní fotovoltaické elektrárny (Grid interactive) 

Fotovoltaické elektrárny (FVE) 

Fotovoltaické elektrárny (FVE) vyuţívají rozvodnou distribuční síť (DS), ke které jsou 

připojeny a dodávají do ní energii. To znamená, ţe zařízení FVE stále sleduje stav 

elektrické sítě, v případě jejího výpadku se rovněţ odpojí a automaticky přestane dodávat 

energii do sítě. Bez přítomnosti síťového napětí tedy FVE nemohou a dokonce nesmí 

pracovat.  

Fotovoltaické panely jsou umístěné například na střeše budovy a vyrábí stejnosměrný 

elektrický proud. Ten je veden do střídače (měniče), kde je přeměněn na střídavý elektrický 

proud. V domovním elektrickém rozvaděči je následně tato energie rozvedena k 

jednotlivým spotřebičům, které doma běţně pouţíváme. 

Při provozu FVE nastanou tyto stavy: 

 

a) FVE vyrábí elektrickou energii, není zapnut žádný spotřebič. 

Tato energie zůstane nevyuţita a celá  je předána do distribuční sítě (DS). 

 

 

http://www.solarnielektrarny.cz/energetika/fotovoltaicke-elektrarny#fve
http://www.solarnielektrarny.cz/energetika/fotovoltaicke-elektrarny#ostrovni-fve
http://www.solarnielektrarny.cz/energetika/fotovoltaicke-elektrarny#hybridni-fve
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b) FVE vyrábí energii, jsou zapnuty domácí spotřebiče a výroba je větší než spotřeba. 

V tomto případě je do spotřebičů dodávána elektrická energie z FV systému a její přebytky 

jsou dodávány do DS.   

 

 

c) FVE vyrábí stejný výkon, jaký je odebírán domácími spotřebiči. 

Takto vyrobená energie je optimálně vyuţita. Přebytky nepokračují dále do DS a dochází k 

maximální úspoře elektrické energie. 

 

 

d) FVE vyrábí méně energie, než je odebíráno spotřebiči. 

Všechna vyrobená energie je spotřebovávána spotřebiči, zbývající potřebná energie je 

odebírána z DS. Dochází k úspoře odebírané energie. 
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e) FVE nevyrábí žádnou energii (například při nočním režimu). 

V tuto chvíli je veškerá elektrická energie odebírána ze sítě. 

Takto připojené FVE k distribuční síti musí být povoleny distribuční společností. Výrobce 

elektřiny z FVE musí mít uzavřenou smlouvu s distribuční společností o výkupu dodávané 

elektrické energie. Pro efektivní provoz systému je třeba zajistit, aby maximum vyrobené 

elektrické energie bylo spotřebováno v místě výroby:  

Přizpůsobením provozu spotřebičů. 

Manuálně, například pokud předpokládáme slunné počasí a víme, ţe největší výroba 

energie bude kolem poledních hodin, spustíme nebo načasujeme spotřebiče (například 

pračku, myčku nádobí apod.) právě na tuto dobu. 

Pomocí automatického zařízení. 

Tento systém automaticky, podle zadaného nastavení, spíná spotřebiče (u kterých toto lze 

provést) podle aktuální výroby FVE a odběru v domácnosti nebo firmě. Toto zařízení 

maximálně  optimali- zuje vyuţití energie vyrobené FVE elektrárnou. 

Hlavní výhody: 

 FVE uspoří finanční náklady na elektrickou energii. 

 Systém je relativně velice jednoduchý. 

 Poměrně nízké pořizovací náklady. 

 Minimální potřeba údrţby systému. 

Hlavní nevýhody:  

 Vyrobenou a nevyuţitou energii není moţné uloţit například do baterií a dále jí 

vyuţívat ve večerních hodinách.  

 Nevýhodou můţe být i fakt, ţe v případě výpadku distribuční sítě dojde k přerušení 

výroby. 

 Rozvodná síť se neumí dost dobře vyrovnat s nepravidelnou produkcí FVE. 

 Potřeba provést více legislativních úkonů vč. jednání s DS.  
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Ostrovní fotovoltaické elektrárny  

               

Ostrovní fotovoltaické elektrárny a systémy (OFVE) nejsou vázané na distribuční síť (DS) 

a jejich provoz můţe fungovat bez nutnosti k jejímu připojení. Můţeme je rozdělit do tří 

skupin: 

- OFVE, které nejsou připojeny k DS vůbec 

- OFVE, které jsou připojeny k DS, ale do sítě nedodávají 

- OFVE, které jsou připojeny k DS, ale ta pracuje pouze jako záloha  (přepíná se odběr 

mezi reţimy 100% síť nebo 100% ostrovní systém) 

V podstatě se jedná o fotovoltaické elektrárny, které místo toho, aby energii vyráběly a 

dodávaly ke spotřebičům v závislosti na přítomnosti distribuční sítě, fungují naprosto 

samostatně. Energie vyrobená FV panely je vedena do akumulátorů, kde se ukládá a z nich 

je následně vyuţívána elektrickými spotřebiči. I kdyţ není k dispozici přípojka DS, můţe se 

vyuţívat elektrická energie a to i v době, kdy FV panely nedodávají dostatek elektrické 

energie, například v noci nebo při zataţené obloze. Ostrovní FVE jsou velice variabilní a 

jsou téměř vţdy navrhovány pro konkrétní aplikace. V ojedinělých případech mohou být 

rovnou napojeny panely na spotřebič a můţe být vyuţívána jejich okamţitá DC energie, 

například pro topnou spirálu nebo pro zahradní fontánku, případně ventilaci, čerpadlo apod. 

  

Základní nejjednodušší ostrovní systém je určen pro napájení stejnosměrných spotřebičů 

nízkého napětí 12 V nebo 24 V. 
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V případě potřeby střídavého napětí 230 V pro běžné spotřebiče je možno systém vybavit ostrovním 

střídačem. 

 

Výhodou je jednoduchost, snadná přeprava a skladnost. Nejmenší systémy naleznou 

uplatnění zejména u karavanů, na chatách nebo u zahradních domků, při kempinku nebo 

pro nabíjení baterií do dopravních prostředků s elektrickým pohonem (elektrokola, skútry, 

jachty…). 

 

Robustnější fotovoltaické ostrovní systémy  obsahují větší počet panelů, pokročilejší 

střídače a větší akumulátorový blok. Většinou jsou instalovány do stávajících rozvodů 

chaty nebo bytu místo domovní přípojky. Jiţ v základní konfiguraci dodávají jednofázové 

střídavé napětí 230 V o větším výkonu (např. i přes 2 kW). V mnoha případech postačují i 

pro trvalé bydlení. Záleţí vţdy na konkrétním profilu spotřebičů. Pro některé roční období 

je někdy třeba systém zálohovat (např. benzinový nebo naftový generátor; větrná elektrárna 

nebo přípojka k DS, která pracuje pouze jako záloha – přepíná odběr mezi DS a ostrovní 

fotovoltaický systém OFVE). 
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Výhody ostrovní FVE 

 Energetická nezávislost na DS 

 Minimální administrativa (není nutné povolení a uzavírání smluv s distribučními 

společnostmi). Nejsou moţné přetoky elektřiny do DS, OFVE jsou galvanicky 

odděleny od DS). 

 Moţnost mobilního provedení (karavany, jachty) 

 Pouţití v místech bez přítomnosti distribuční sítě (zejména sezónně obývané objekty). 

Zvláště vhodné pro víkendové pobyty (přes týden se baterie nabijí a o víkendu se 

elektřina vyuţívá; sníţí se potřebná velikost FV panelů) 

Nevýhody ostrovní FVE 

 Výrazné sníţení výroby elektřiny v zimních měsících a při zataţené obloze, kdy 

nedojde k úplnému dobití akumulátorů (event. vysoké náklady na výrobu elektřiny 

v tomto období) 

 Občasná údrţba a kontrola systému. 

 Doba návratnosti záleţí na výši poţadovaného komfortu, chování a celkové spotřebě. 

 Oddělení od přípojky distribuční společnosti, v některých případech potřeba zálohy 

(např. benzínová elektrocentrála).  

Hybridní fotovoltaické elektrárny 

Tento typ elektrárny umoţňuje vyrábět a spotřebovávat elektřinu z FV panelů a v případě 

potřeby vyššího výkonu ji odebírat také z distribuční sítě. Jde vlastně o ostrovní systém 

s inteligentnějším měničem napětí, který také zajišťuje přepínání toků energie mezi různými 

prvky domácí soustavy (spotřebiče, akumulátor, připojení k DS, FV ohřev vody atd.). 

Samozřejmě se dá pouţít pouze tam, kde je k dispozici rozvodná síť. 
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                 Poznámka: grid-tie  = systém připojená k DS 

Tento systém spojuje výhody obou předchozích typů elektráren (FVE a Ostrovní FVE). 

 

 

Kombinuje FVE (dodávající elektrickou energii do rozvodů domu a přebytky elektrické 

energie do distribuční soustavy), ale zároveň dobíjí vlastní akumulátorový blok. V případě 

výpadku elektrické energie ze sítě dojde k bezpečnému odpojení systému od DS s tím, ţe je 

zároveň zachována funkce elektrárny a zásobování spotřebičů v domácnosti (jako u 

OFVE). V jiné konfiguraci lze Hybridní FVE nastavit tak, aby veškerou elektrickou energii 

dodávala do akumulátorů, ale ţádnou energii do distribuční soustavy. Zároveň je moţné při 

nízkém osvitu nebo v noci odebírat elektrickou energii z distribuční soustavy. Tím se 

maximálně zjednoduší legislativní kroky a zároveň je zachován komfort domácnosti. 

Zatímco u ostrovního systému je nutné v zimním období dramaticky sniţovat spotřebu, 

hybridní systém je zcela komfortní pro celoroční provoz. Skladba domácích spotřebičů 

můţe být energetic-ky poměrně náročná (tepelné čerpadlo, osvětlení, TV, lednička a mrazák 

apod.) Typický příklad vyuţití můţe být celoročně obývaná chata. Hybridní systém zde 
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můţe být provozně levný, ekonomický, mnohem komfortnější neţ ostrovní systém a přitom 

téměř soběstačný. 

Výhodný je i pro celoročně obývaný rodinný dům, kde chce mít uţivatel standardní nebo 

vyšší komfort. Opět platí, ţe hybridní systém můţe být méně výkonný a levnější neţ větší 

ostrovní systém a umí zásobit více spotřebičů současně díky moţnosti okamţitého nákupu 

chybějící energie ze sítě ve špičkách. 

Hybridní systém je také spolehlivější, umí lépe vyuţívat různé zdroje energie v čase. Jeho 

pořizovací cena je niţší neţ u čistě ostrovního řešení. Podle zkušeností uţivatelů je 90 % 

procent spotřeby v malých zátěţích a pouze 5-10 % spotřeby pokrývají špičky z elektrické 

sítě. 

Z ekonomického hlediska je jiţ dnes hybridní fotovoltaický systém dlouhodobě nejlepší, 

nejkomfortnější a nejbezpečnější variantou zásobování elektřinou u celoročně obývaných 

RD nebo menších firem. 

 

    

 

Schéma hybridní fotovoltaické elektrárny. Domácí spotřebiče se napájí proudem z FV 

panelů či akumulátorů a v případě potřeby se vyuţívá distribuční elektrické sítě.  

Hybridní měniče napětí (hybridní střídače) 

Hybridní měniče jsou základem hybridní FVE. Jde o novou generaci záloţních zdrojů (UPS) 

s důrazem na vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro domácí spotřebu. Vyuţívají se 

celosvětově převáţně ve fotovoltaických instalacích. 

Schématicky je takový systém zobrazen na obrázku výše. Jednotlivé obnovitelné zdroje 

nabíjejí akumulátorovou baterii (mají své regulátory) a stejnosměrný proud je přeměněn 

střídačem na střídavých 240 V. Konstrukce hybridního střídače umoţňuje optimalizovat 

http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/obr3_434.jpg
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odběr z akumulátoru a ze sítě tak, aby byly splněny poţadavky na elektrický výkon 

a současně dosaţeno maximálního vyuţití fotovoltaických panelů. 

 

Důvodem k jejich pouţívání je například známý fakt, ţe elektřina je z fotovoltaických panelů 

získávána pouze přes den s výkonovou špičkou v maximu kolem poledne. Výroba takové 

elektrická energie ale značně kolísá a není téměř nikdy v souladu s aktuální spotřebou 

v objektu. 

Pro překonání tohoto rozdílu mezi přes den vyrobenou elektřinou a elektřinou, která je 

potřeba večer, v noci a ráno kdy naopak není vyráběna elektřina ţádná, je třeba energii 

krátkodobě skladovat pro pozdější vyuţití a zároveň ideálně řídit spotřebu elektřiny 

v domácnosti pomocí konceptu tzv. “chytré sítě” (Smart grid). 

S rychlým vývojem systémů vyuţívající obnovitelné zdroje energie a dlouhodobě rostoucími 

cenami energií byly jiţ před několika lety vyvinuty “inteligentní” hybridní měniče, které 

umoţňují optimalizovat a vyuţívat rozdíly mezi nestabilní výrobou elektřiny a její aktuální 

spotřebou (viz graf). 

 

 

 

 

Graf závislosti výroby, spotřeby a nákupu elektřiny ve větším rodinném domku (Zdroj: Robert Mořkovský 

Solární Panely.CZ, s.r.o.). P-Acin-Avg - průměrný výkon nakupovaný z rozvodné sítě, P-Acout-Avg - průměrný 

spotřebovaný výkon, Solar-Avg- výkon solárního systému, Na ose x je čas v průběhu dne a na ose y je výkon 

v kW. Zeleně vyznačená plocha grafu představuje mnoţství energie, které je třeba v průběhu dne nějak 

akumulovat. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/obr4_255.jpg
http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/obr4_255.jpg
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Hybridní systém versus ostrovní systém. 

Hybridním provozem se obecně rozumí schopnost hybridního měniče pracovat současně 

v on‐grid a zároveň v off‐grid reţimu. Hybridní měnič je tedy na rozdíl od ostrovního 

měniče, který jen přepíná mezi provozem z akumulátorů nebo síť, schopen plynule a současně 

v reálném čase regulovat mnoţství energie odebírané ze sítě nebo z akumulátorů, coţ je jeho 

nejpodstatnější a nejvíce vyuţívaná funkce. 

Základní předností hybridních měničů je moţnost maximálního vyuţití energie 

z obnovitelných zdrojů a nastavení směru toku vyrobené elektřiny do nebo z distribuční 

soustavy, ukládání v akumulátorech nebo její přímé spotřebě zaloţené na inteligentním řízení 

dle aktuální celkové energetické bilance objektu. 

Na rozdíl od ostrovních měničů, kde je energie systematicky ukládána do akumulátorů (se 

ztrátou cca 20 %), hybridní měniče ukládají pouze část energie (rozdíl ve spotřebě), kdyţ je to 

opravdu nezbytné (větší výroba energie neţ její spotřeba). Tento systém také umoţňuje zvolit 

si, jestli se má energie vyráběná fotovoltaickmi panely ukládat do akumulátorů nebo má být 

řízeně spotřebována (nějakým spotřebičem, který lze zrovna vyuţít). 

Domácí fotovoltaika musí být při provozu hybridního systému prokazatelně galvanicky 

oddělena od elektrické distribuční soustavy. Pouţití hybridního střídače tuto podmínku 

splňuje - oba systémy (domácí a distribuční síť) jsou odděleny transformátorem. Díky tomu 

se nevyţaduje povolení o připojení k distribuční soustavě, je zde pouze oznamovací povinnost 

distributorovi - nejedná se o “FV výrobnu”. Hybridní FV elektrárnu proto bez 

problémů povolují stavebními úřady. Výhodou je také výborná rozšiřitelnost (moţnost 

později přidávat další FV panely, generátor, větrnou elektrárnu či hydro turbínu) a moţnost 

postupného rozšiřování z jednofázového systému aţ na třífázový. 

 

 

Výhody hybridních fotovoltaických systémů 

  - Nezávislost na růstu cen energií a výpadcích distribuční sítě, 

  - moţnost maximálního zuţitkování vlastní vyrobené energie (aţ 100 %), 

  - moţnost kombinace systému s elektrickou přípojkou (DS) 

  - návratnost investice většinou do 8 – 15 let  

  - hybridní FV systémy můţou pracovat v několika reţimech: 

    = DC – Coupling  - odběr a nabíjení baterie je na DC úrovni; v tomto reţimu je FVE 

prokazatelně  

                                    a bezpečně galvanicky oddělena od distribuční sítě; moţnost 

provozovat bez   

                                    povolení o připojení k DS. 

    = AC – Coupling   - FV systém a DS se stýkají na AC úrovni; nutné povolení distributora  

                                     k připojení k DS 

 

Nevýhody hybridních fotovoltaických systémů 

-  Vyšší pořizovací náklady 
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5.  Ostrovní fotovoltaické systémy (elektrárny) 

Filozofie ostrovních elektráren se poněkud liší od běţných klasických síťových solárních 

systémů. Síťové elektrárny vyrábí elektřinu a dodávají do sítě bez ohledu, zda ji v daném 

okamţiku někdo potřebuje. Pro malé instalace na rodinných domech to nepředstavuje ţádný 

problém, Výkon FV elektrárny je spotřebován domácími spotřebiči a kdyţ není potřeba 

elektřiny právě v tomto domě, energie se vyuţije u souseda nebo jinde v ulici. Ţádné zvláštní 

zatíţení veřejné distribuční sítě tu nevzniká. Jiná situace je u velkých FV elektráren. Jejich 

výkonu je proti domácím FV elektrárnám výrazně vyšší  a způsobuje často zvýšení napětí 

v zásuvkách u spotřebitelů v okolí a značné výkyvy v zatíţení DS. V noci naopak FV 

elektrárny nevyrábí elektřinu vůbec; poţadavky musí být kryty z jiných zdrojů (jaderné nebo 

uhelné elektrárny). Instalace velkých FV elektráren proto není povaţována z  ekologického 

ani z  energetického hlediska za příliš vhodnou. 

Ostrovní elektrárny proti tomu nevyrábí elektřinu z panelů do sítě, ale ukládají ji nejdříve do 

baterií. Aţ teprve z nich vyrábí střídavé napětí 230V pro další vyuţití. Vedle úspory 

elektrické energie z veřejné sítě přináší ostrovní systémy svým uţivatelům také vyšší míru 

bezpečnosti a nezávislosti: pracují bez přerušení i při výpadku DS (blackout) a ochrání tak 

před výpadkem i některé důleţité spotřebiče v domě (čerpadla topení, počítače, 

zabezpečovací zařízení nebo klimatizace).  

Ostrovní fotovoltaické systémy jsou variantou řešení v situacích, kdy není moţné vyuţívat el. 

energie z distribuční sítě (jachty, karavany) nebo by vybudování el. přípojky bylo neúměrně 

nákladné (odlehlé chaty, chalupy, zahradní domky atd.). Tento systém tedy není spojen 

s elektroinstalační (distribuční) soustavou. Systém je nejvýhodnější v budovách se sezónním 
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provozem během letních měsíců. Během zimy je příkon z fotovoltaických panelů niţší a pro 

pokrytí energetických potřeb zpravidla nestačí. Pro zimní měsíce je třeba mít k dispozici další 

záloţní zdroj – větrnou elektrárnu nebo elektrocentrálu. Výhodou ostrovních systémů je jejich 

jednoduchost, vysoká spolehlivost, téměř nepotřebují ţádnou údrţbu a minimální náklady na 

jejich provoz. Ostrovní systém můţe fungovat také jako ekologická a tichá alternativa pro místa, 

kde je nutné elektřinu vyrábět pomocí elektrocentrály. Střídač umoţňuje vyuţití klasických 

spotřebičů, které pracují na střídavý proud.  

Co jsou základní komponenty ostrovních systémů? 

 
Schéma zapojení ostrovního systému 12V a 24V 

  

Fotovoltaický panel je zapojený do regulátoru dobíjení, který je připojen na baterii nebo 

sestavu několika baterií. Regulátor řídí dobíjecí napětí a proud ze solárního panelu tak, aby 

odpovídal doporučeným hodnotám nabíjení baterie. Na regulátor jsou připojeny i spotřebiče 

pracující na stejnosměrný proud na napěťové hladině 12V nebo 24V. Součástí regulátoru 

dobíjení je monitoring aktuální kapacity akumulátorů – v případě rizika přebíjení baterie od ní 

odpojí solární panel. Naopak v případě rizika hlubokého vybití baterie odpojí veškeré 

spotřebiče a zátěţ. Regulátor je vlastně srdce ostrovního solárního systému, protoţe jsou na 

něj napojeny všechny ostatní komponenty a řídí přísun a výdej energie. 

 

Systémové napětí určuje napětí baterie nebo sestavy baterií. Standardní systémová napětí jsou 

12V, 24V a 48V. Poţadovaného systémového napětí je moţné dosáhnout odpovídajícím 

zapojení jednotlivých bateriových článků. Systémovému napětí musí odpovídat především 

regulátor dobíjení a spotřebiče, které jsou na regulátor připojeny. Některá zařízení jsou 

konstruována pro více napěťových hladin, zpravidla 12V a 24V. Na systémovém napětí 

ostrovního systému závisí nabíjecí a vybíjecí proudy na baterii.. 

  

 

Střídač, nebo-li měnič je nadstavbou ostrovních systémů, které pracují pouze se 

stejnosměrným proudem. Někdy prostě stejnosměrný proud na napětí 12V nebo 24V nestačí, 

například pokud potřebujete nabíjet mobil nebo notebook. Střídač Vám dovolí i v ostrovním 

http://www.solarniexperti.cz/wp-content/uploads/schema-zapojeni-ostrovniho-systemu-12v-24v.png
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fotovoltaickém systému vyuţívat klasické spotřebiče, které pracují se střídavým proudem o 

napětí 230V. 

 

Střídač musí umět pracovat na systémovém napětí ostrovního systému, při jeho volbě je tedy 

potřeba dbát na to, aby uměl pracovat na 12V, 24V případně 48V. Střídače se liší podle 

maximálního celkového příkonu spotřebičů, které lze na střídač připojit. Údaj o maximálním 

příkonu spotřebičů (výkonu střídače) se udává ve Wattech (W). 

Při pořízení střídače do ostrovního systému musí být jasno v tom, kolik spotřebičů musí 

najednou „utáhnout“ a jaký je jejich celkový příkon. Střídač je vţdy potřeba dimenzovat s 

dostatečnou rezervou v řádu desítek procent. 
 

 

 
Schéma zapojení ostrovního systému 12V a 230V 

  

Můţe se stát, ţe solární panely nebudou pro ostrovní systém dostačující. Především tam, kde 

poţadujeme celoroční vyuţití energie, si během zimních měsíců se sluneční energií 

nevystačíme, protoţe je málo slunečních dní a kdyţ uţ jsou, tak jsou moc krátké. Je proto 

potřeba najít řešení, jak mít elektřinu i během zimních měsíců, a tím řešením je např. 

elektrocentrála. Centrála se připojuje na baterii přes klasickou dobíječku, která střídavý proud 

transformuje na stejnosměrný. Prostřednictvím centrály mohou být zároveň na přímo 

napájeny spotřebiče fungující na střídavý proud 230V. Nejprve je však potřeba tyto spotřebiče 

oddělit přepínačem od zbytku ostrovního systému, zvláště pak od střídače. Některé ostrovní 

střídače mohou být vybaveny systémem pro automatické startování a zhasínání 

elektrocentrály. 
 

http://www.solarniexperti.cz/wp-content/uploads/schema-zapojeni-ostrovniho-systemu-12v-230v.png
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Schéma zapojení ostrovního systému s diesel generátorem 

 

Ostrovní systém se solárními panely je moţné doplnit i o malou větrnou turbínu. V rámci 

České republiky bohuţel nejsou pro větrné elektrárny na většině území vhodné podmínky. 

Instalace větrníku se vyplatí pouze na vnitrozemských vrchovinách nebo v pohořích kolem 

hranic ČR. Ve zbytku území a hlavně v níţinách se místa s dobrou průměrnou rychlostí větru 

hledají dosti obtíţně. Větrná turbína se do ostrovního systému připojuje zpravidla přes 

samostatný regulátor dobíjení. Na jednu baterii nebo sestavu baterií můţe být připojeno i více 

regulátorů od vícero zdrojů energie. Zbytek ostrovního systému je pak shodný jako v 

předchozích variantách. 

 

 
Schéma zapojení ostrovního systému s větrnou turbínou 

Jak správně zvolit systémové napětí ostrovního systému? 

 

Obecně se dá říci, ţe čím větší ostrovní systém, tím vyšší by mělo být systémové napětí celé 

sestavy. U nejmenších ostrovních systémů stačí napětí 12V, u větších pak můţe být 

výhodnější volit napětí 24V resp. 48V. Vyšší systémové napětí umoţní nabíjet a vybíjet 

sestavu akumulátorů s niţším proudem. Niţší nabíjecí a vybíjecí proud znamená například 

menší nároky na jistící prvky. 

http://www.solarniexperti.cz/wp-content/uploads/schema-zapojeni-ostrovniho-systemu-s-elektrocentralou.png
http://www.solarniexperti.cz/wp-content/uploads/schema-zapojeni-ostrovniho-systemu-s-vetrnou-turbinou.png
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Volba systémového napětí ostrovního systému by měla být provedena ještě před pořízením 

jednotlivých komponent celé sestavy, protoţe některé komponenty umí pracovat pouze na 

určité napěťové hladině. Některé regulátory dovolují pracovat na dvou napěťových hladinách, 

zpravidla 12V a 24V. 
 

Jaké správně zvolit baterie pro ostrovní systém? 

 

Nejběţnější pro pouţití v ostrovním systému jsou olověné akumulátory. Avšak nejedná se o 

klasické autobaterie, ale o tzv. trakční baterie, které jsou oproti autobateriím stavěné na 

dlouhé nabíjení/vybíjení a niţší proud. Olověné solární baterie jsou zpravidla bezúdrţbové s 

elektrolytem v podobě gelu nebo tzv. AGM a jsou dostupné v článcích o napětích od 2V do 

12V. 

V poslední době přichází do obliby baterie na bázi lithia. Jde o dva nejčastější typy, buďto na 

bázi lithium-ţelezo-fosfát (LiFePO4, LiFeYPO4) nebo lithium-ion. Lithiové baterie jsou 

výrazně draţší, avšak oproti olověným akumulátorům výrazně lehčí, snesou vyšší 

nabíjecí/vybíjecí proudy, přeţijí i hlubší vybití, netrpí na kolísání teplot, nemají tzv. 

paměťové efekty a měly by mít delší ţivotnost. 

 

Jak správně zvolit solární regulátor nabíjení? 

 

Regulátor dobíjení by měl především umět pracovat na poţadované napěťové hladině, viz 

předchozí odstavec. Dále je moţné volit regulátory s funkcí MPPT (Maximum Power Point 

Tracking). Regulátory s MPPT jsou sice výrazně draţší, na druhou stranu regulátor s funkcí 

MPPT dokáţe zvýšit energetický výnos z panelů aţ o 30% (i více). U malých systémů a 

pokud máte předimenzovaný solární panel, pak si pravděpodobně vystačíte bez této funkce. 

Pokud však potřebujete co nejvíce energie, pak doporučujeme jednoznačně regulátor s funkcí 

MPPT. 

Solární regulátor nabíjení by měl být určen pro práci se zvoleným typem akumulátorů. 

Většina solárních regulátorů je primárně určena pro práci s olověnými bateriemi. Pokud máte 

jiný typ baterií, pak musíte volit regulátor, který je pro tyto baterie určený. Některé typy 

regulátorů umoţňují nastavení nabíjecích charakteristik pro libovolný typ baterií. 

 

Jak správně zvolit ostrovní střídač napětí? 

 

I u ostrovních střídačů platí, ţe musí umět pracovat na zvoleném systémovém napětí. Pokud 

ostrovní systém pracuje na napětí 24V, pak na stejném napětí musí umět pracovat i Váš 

střídač. Dalším důleţitým parametrem střídače je jeho výkon, který musí odpovídat součtu 

příkonů zařízení, které chcete ze střídače napájet. 

Pokud například potřebujete pohánět čerpadlo o příkonu 100W, lednici o příkonu 100W a 

osvětlení o příkonu 20W, pak Váš střídač musí mít výkon minimálně 100+100+20=220W. 

Střídač doporučujeme volit s dostatečnou rezervou, která poslouţí v případě, ţe budete v 

budoucnu potřebovat připojit další zařízení. Pro náš příklad by tedy byl vhodný střídač o 

výkonu minimálně 300W. 

Některé sofistikovanější ostrovní střídače obsahují systém pro automatické dálkové startování 

a zhasínání elektrocentrály. Tato funkce se můţe hodit v případě větších ostrovních systémů, 

které jsou vyuţívány celoročně. 

 

Jaká je optimální orientace a sklon solárních panelů? 
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Pro síťové systémy platí, ţe panely se vţdy snaţíme orientovat co nejvíce k jihu. Orientace 

mezi jiho-východem a jiho-západem se povaţuje za optimální. Pro celoroční vyuţití solární 

energie je nejvhodnější sklon panelů 45°, protoţe zvláště přes zimu se Slunce pohybuje níţe 

nad obzorem. Pro sezónní vyuţití solárních panelů od jara do podzimu stačí niţší sklon, mezi 

20°a 35°. Pro ostrovní elektrárny je moţné a vhodné vyuţít i střechy otočené na východ nebo 

západ. Rovnoměrná výroba v průběhu dne je obvykle důleţitější neţ vyšší výkon v poledne. 

Přebytky v poledne musí pojmout větší (a draţší) baterie nebo zůstanou nevyuţité. V druhém 

případě se sniţuje finanční efektivita systému.  

  

Poznámka: 

Dimenzování jednotlivých komponent ostrovního fotovoltaického systému a jejich výpočtu je 

věnována samostatná kapitola. Rovněţ volba optimální orientace FV panelů vč, potřebných 

systémů pro jejich uchycení, je podrobně probrána v jiných kapitolách. 
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6.1  Měniče DC-AC střídavé (On – grid) 
 

Do této skupiny patří měniče (střídače) pracující ve FV systémech, které jsou připojeny 

k distribuční síti (On-grid).  Jsou určeny pro jednofázové i třífázové systémy. Skupinu tvoří 

střídače řady výrobců (např. KACO, SMA, Fronius, DELTA, KOSTAL, ABB atd.). V tomto 

přehledu bude uvedeno jen několik zástupců od nejvíce rozšířených dodavatelů. Technickou 

dokumentaci od ostatních výrobků můţeme získat na internetových stránkách jednotlivých 

výrobců střídačů.  

 

Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL   

 

 

Jednofázový síťový střídač v provedení bez transformátoru 

(instalovaný DC výkon  3000 – 5000 Wp). 
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Celý katalog je na adrese: http://cz.krannich-

solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/SMA_Sunny-Boy_3000-5000TL_EN.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/SMA_Sunny-Boy_3000-5000TL_EN.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/SMA_Sunny-Boy_3000-5000TL_EN.pdf
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SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL 
 

 

 

Třífázový síťový střídač v provedení bez transformátoru (instalovaný DC 

výkon 10000 – 17000 Wp). 
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Celý katalog je na adrese: http://cz.krannich-

solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/SMA_TriPower10000-17000TL-EN.pdf  

http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/SMA_TriPower10000-17000TL-EN.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/SMA_TriPower10000-17000TL-EN.pdf


Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

 

65 

 

 

KOSTAL PIKO 3.0  - jednofázový (bez transformátoru) 

 

 

 

 

 
 

 

Celý katalog je na adrese: http://cz.krannich-

solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/ko_piko_3.0_new_de.pdf  

 

http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/ko_piko_3.0_new_de.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/ko_piko_3.0_new_de.pdf
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KOSTAL PIKO 4.2 – nejmenší třífázový (bez transformátoru) 

 
 

  

 

 
 

Celý katalog je na adrese http://www.kostal-solar-

electric.com/Standalone/MediaDispositionViewer.aspx?medid=01f369de4cd74bdfb10d7d28494421b5   

http://www.kostal-solar-electric.com/Standalone/MediaDispositionViewer.aspx?medid=01f369de4cd74bdfb10d7d28494421b5
http://www.kostal-solar-electric.com/Standalone/MediaDispositionViewer.aspx?medid=01f369de4cd74bdfb10d7d28494421b5
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DELTA  RPI  H4A   

 

 

 Jednofázový, max. 5 kWp 

 Bez transformátoru 

 2x MPPT 

 

 

 

 
 

 

Celý katalog je na adrese http://cz.krannich-

solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Delta_RPI_H4A_de.pdf  

http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Delta_RPI_H4A_de.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Delta_RPI_H4A_de.pdf
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DELTA  RPI  M15A 
 

 

 Třífázový, max. 15 kVA 

 Bez transformátoru 

 2x MPPT 

 

 

 

 

 
 

Celý katalog je na adrese http://cz.krannich-

solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Delta_RPI_M15A_de.pdf  

http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Delta_RPI_M15A_de.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Delta_RPI_M15A_de.pdf
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ABB  PVI – 3.0 / 3.6 / 4.2 . TL – OUTD  
 

 

 

 Jednofázový 

 Bez transformátoru 

 2x MPPT 
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Celý katalog je na adrese http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/abb_3.0-

3.6-4.2_de.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/abb_3.0-3.6-4.2_de.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/abb_3.0-3.6-4.2_de.pdf
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ABB  TRIO – 5.8 / 7.5 / 8.5 – TL – OUTD 

 
 

 

 Třífázový 

 Bez transformátoru 

 2x MPPT 
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Celý katalog je na adrese http://cz.krannich-

solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/abb_5.8_7.5_8.5_en.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/abb_5.8_7.5_8.5_en.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/abb_5.8_7.5_8.5_en.pdf
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KACO  BLUEPLANET  3.0 / 3.5 / 3.7 / 4.0 / 4.6 TL1 
 

 

 

 Jednofázový 

 Bez transformátoru 

 2x MPPT širší rozsah 

 Grafický displej 
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Celý katalog je na adrese http://kaco-

newenergy.com/fileadmin/data/downloads/products/blueplanet_3.0-4.6_TL1/Data_Sheets/DTS_bp_3-

5_TL1_en.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kaco-newenergy.com/fileadmin/data/downloads/products/blueplanet_3.0-4.6_TL1/Data_Sheets/DTS_bp_3-5_TL1_en.pdf
http://kaco-newenergy.com/fileadmin/data/downloads/products/blueplanet_3.0-4.6_TL1/Data_Sheets/DTS_bp_3-5_TL1_en.pdf
http://kaco-newenergy.com/fileadmin/data/downloads/products/blueplanet_3.0-4.6_TL1/Data_Sheets/DTS_bp_3-5_TL1_en.pdf
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KACO  Powador  12.0 TL3 / 14.0 TL3 / 18.0 TL3 / 20.0 TL3 
 

 

 

 Třífázový 

 Bez transformátoru 

 2x MPPT – celkem aţ 4stringy 
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Celý 

katal

og je 

na 

adrese http://kaco-

newenergy.com/fileadmin/data/downloads/products/TL3_Inverters_Powador_9.0_TL3_-

_20.0_TL3/Data%20Sheets/DTS_PW_12-20_TL3_en_150928.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kaco-newenergy.com/fileadmin/data/downloads/products/TL3_Inverters_Powador_9.0_TL3_-_20.0_TL3/Data%20Sheets/DTS_PW_12-20_TL3_en_150928.pdf
http://kaco-newenergy.com/fileadmin/data/downloads/products/TL3_Inverters_Powador_9.0_TL3_-_20.0_TL3/Data%20Sheets/DTS_PW_12-20_TL3_en_150928.pdf
http://kaco-newenergy.com/fileadmin/data/downloads/products/TL3_Inverters_Powador_9.0_TL3_-_20.0_TL3/Data%20Sheets/DTS_PW_12-20_TL3_en_150928.pdf
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FRONIUS 
 

Jeden z předních dodavatelů střídačů pro FV systémy na evropském trhu.  Pro síťové aplikace 

dodává několik řad kvalitních střídačů: 

 

 FRONIUS SYMO  

Fronius Symo je beztransformátorový, třífázový pro systém všech velikostí, který se 

můţe pochlubit rozšířením výkonové kategorie od 3.0 do 8.2 kW. Vysoké napětí 

systému, široký rozsah vstupního napětí a dva MPP-Tracker zajišťuje maximum 

flexibilitu při návrhu systému a neomezené pouţití ve vnitřním a vnějším prostředí. 

Standardní rozhraní pro připojení k internetu přes WLAN nebo ethernet a snadná 

integrace komponent třetích stran, dělá z Fronius Symo jeden z nejlépe 

komunikativních střídačů na trhu.    

 

 FRONIUS IG PLUS   

Generace střídačů Fronius IG Plus představují další stupeň vývoje úspěšné koncepce. 

Pro maximální jistotu výtěţnosti, mnohostrannou pouţitelnost a maximální 

spolehlivost. Tyto střídače jsou dostupné ve výkonových třídách od 2,6 do 12 kW 

a díky mnoha výhodám garantují dlouhodobě maximální výtěţnost.  Provedení 

jednofázové i třífázové. 

 

 FRONIUS IG TL   

Beztransformátorový FV střídač a standardizovaný monitoring systému. Fronius IG 

TL zahrnuje všechny výhody koncepce beztransformátorového střídače s vysokou 

inovací a kvalitativními poţadavky Fronius.  Ideální pro systém od rodinného domu aţ 

po zemědělské nebo obchodní instalace. Unikátem ve své třídě, je standardizovaný 

monitoring systému, který pomáhá tomuto střídači zajistit maximální výnosy i v 

budoucnosti. Max. výstupní výkon 3000 aţ 5000W. 

 

V dalším textu jsou popsány podrobněji někteří typičtí zástupci jednotlivých řad střídačů 

Fronius. Podrobnosti o všech typech střídačů je moţné najít na webových stránkách firmy 

FRONIUS (http://www.fronius.com ). 

 

FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M) 
 

 

 

 Střídač s Multi MPP Trackerem má k dispozici dva navzájem 

nezávislé vstupy DC 

 Třífázový 

 Bez transformátoru 

 

 

 

 

 

http://www.fronius.com/
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Celý katalog je na adrese   
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-

258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DOC_DBL_Fronius_Symo_M_06_0092_EN_1__320473_s

napshot.pdf 

Popis instalace: 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-

258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0426_0172_CS_326986_snapshot.pdf  

Návod k obsluze: 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-

258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0410_2029_326096_snapshot.pdf  

 

 

 

Fronius IG Plus 60 V-1 
 

 

 

 Jednofázový 

 Maximální DC výkon  6kW 

 S transformátorem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DOC_DBL_Fronius_Symo_M_06_0092_EN_1__320473_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DOC_DBL_Fronius_Symo_M_06_0092_EN_1__320473_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DOC_DBL_Fronius_Symo_M_06_0092_EN_1__320473_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0426_0172_CS_326986_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0426_0172_CS_326986_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0410_2029_326096_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0410_2029_326096_snapshot.pdf
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Celý katalog je na adrese:   
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-

258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DOC_DBL_Fronius_IG_Plus_CS_2__157015_snapshot.pdf 

Návod k obsluze: 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-

258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0426_0062_CS_153719_snapshot.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DOC_DBL_Fronius_IG_Plus_CS_2__157015_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DOC_DBL_Fronius_IG_Plus_CS_2__157015_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0426_0062_CS_153719_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0426_0062_CS_153719_snapshot.pdf
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Fronius IG TL 4.6 
 

 

 Jednofázový střídač s jmenovitým výkonem 4,6 kW 

 Bez transformátoru 

 Obsahuje monitoring systému s funkcí Status Manager 

(detekce vadné větve, detailní stavové kódy, přímý 

signálový kontakt) 

  

Status Manager okamţitě ohlásí jakékoli problémy v rámci 

celého systému coţ umoţňuje maximalizovat výnosy na 

dlouhou dobu. Fronius IG TL má také jednu unikátní vlastnost, 

běţně dostupné USB Flash paměti lze vyuţít pro snadné 

monitorování systému, stejně jako pro jednoduchou aktualizaci střídače. 

 

Kompletní technická data jsou na adrese: http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-

258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DS_Fronius_IG_TL__4.6__40_0006_3125_CS__182255_sn

apshot.pdf 

Návod k obsluze: http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-

258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0426_0074_CS_150394_snapshot.pdf 

 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DS_Fronius_IG_TL__4.6__40_0006_3125_CS__182255_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DS_Fronius_IG_TL__4.6__40_0006_3125_CS__182255_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/SE_DS_Fronius_IG_TL__4.6__40_0006_3125_CS__182255_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0426_0074_CS_150394_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C2437A22-258A8BB8/fronius_ceska_republika/42_0426_0074_CS_150394_snapshot.pdf


Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

 

87 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fronius PRIMO 3,0 – 8,2 
 

 

 

 Jednofázový 

 Max. DC výkon v rozsahu 3,0 – 8,2 kW 
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Katalogový list: 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4AD659A3-

4BCC1F5A/fronius_international/SE_DS_Fronius_Primo_EN_412642_snapshot.pdf  

Instalační manuál: 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4AD659A3-

4BCC1F5A/fronius_international/42_0426_0204_EN_520862_snapshot.pdf  

Provozní manuál: 

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4AD659A3-

4BCC1F5A/fronius_international/42_0410_2148_507104_snapshot.pdf  

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4AD659A3-4BCC1F5A/fronius_international/SE_DS_Fronius_Primo_EN_412642_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4AD659A3-4BCC1F5A/fronius_international/SE_DS_Fronius_Primo_EN_412642_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4AD659A3-4BCC1F5A/fronius_international/42_0426_0204_EN_520862_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4AD659A3-4BCC1F5A/fronius_international/42_0426_0204_EN_520862_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4AD659A3-4BCC1F5A/fronius_international/42_0410_2148_507104_snapshot.pdf
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4AD659A3-4BCC1F5A/fronius_international/42_0410_2148_507104_snapshot.pdf
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SolarEdge SE 2200 - 6000 
 

 Beztransformátorový, jednofázový střídač SE 2200 

– SE 6000 

 Max. DC výkon v rozsahu 2,0 – 6,0 kW 

 Účinnost 97,6% 

 Vestavěné monitorování n úrovni panelu LAN 

(Ethernet) nebo Wifi 

 Snadná venkovní i vnitřní instalace IP65 
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SolarEdge  SE 5K – SE 17K 

 
 

 

 Speciálně navrţen pro práci s výkonovými optimizéry 

 Beztransformátorový, třífázový střídač SE 5K – SE 17K 

 Max. DC výkon v rozsahu 5,0 – 17,0 kW 

 Účinnost 98% 

 Vestavěné monitorování n úrovni panelu LAN (Ethernet) nebo Wifi 

 Snadná venkovní i vnitřní instalace IP65 

 Střídače pro fixní napětí, zajišťují pouze konverzi DC/AC 
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6.2 Měniče DC / AC hybridní 
 

 

Hybridní měnič Infinisolar  48V 5kW Plus 
 

Kombinovaný hybridní měnič, který umí pracovat v ostrovním reţimu, zálohovaném AC 

generátorem nebo veřejnou sítí. Obsahuje solární regulátor MPPT aţ do napětí 900Voc ! 

Máte-li dostatečně velkou jiţní střechu, můţete si tam dát aţ 40 panelů v sérioparalelním 

řazení (aţ 60 panelů v případě vyuţití východní, jiţní i západní části budovy). Měnič umí 

pracovat i bez baterií, pro plynulý chod při oblačném počasí je ale třeba baterie s kapacitou 

alespoň 5kWh. Větší kapacita baterií zlepšuje efektivitu vyuţití sluneční energie, 

doporučujeme na panelech a bateriích nešetřit. 

          

 
 

Měnič je určen pro pouţití s poly nebo monokrystalickými panely, ţádný pól FV pole nesmí 

být uzemněný a z panelů nesmí unikat svodový proud do zemněných konstrukcí. 

Hlavní vlastnosti: 

 3kW On-Grid měnič napětí s Energy Storage 

 Vlastní spotřeba a dodávka do sítě 

 Programovatelná priorita napájení z fotovoltaiky, baterie nebo sítě 

 Nastavitelný nabíjecí proud pro různé typy baterií 

 Programovatelné provozní reţimy - připojení k síti, ostrovní, síťový zálohovaný 

 Vestavěný časovač pro zapínání / vypínání provozních reţimů 

 Komunikace přes USB, RS-232, Modbus a SNMP 
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 Monitorovací software pro zobrazení stavu a ovládání 
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Datasheet produktové řady 2-5kW je k dispozici na adrese: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Infinisolar_3-5kW_DS_CZ.pdf 

Podrobný český manuál: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/InfiniSolar-3KW-manual-20140901_CZ.pdf 

Nejnovější software i firmware je dispozici na adrese: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?page=podpora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Infinisolar_3-5kW_DS_CZ.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/InfiniSolar-3KW-manual-20140901_CZ.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?page=podpora


Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

 

96 

 

Měnič Victron Multiplus 24V 2000VA sinus 
 

Multifunkční měnič MultiPlus C 24/2000 je výkonný DC-AC střídač (invertor) s čistě 

sinusovým výstupním napětím, se sofistikovanou adaptivní nabíječkou záloţních baterií a 

ultra rychlým přepínačem smyčky napájení (bypassu) do 20ms. Střídač je umístěn v 

hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 800VA-5000VA. Odběr 

naprázdno 3-8W. 

Záruka výrobce na měniče je 5 let ! 

 

 
 

 

Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist a PowerControl 

 

MultiPlus zamezí přetíţení výkonově omezeného střídavého (AC) 

zdroje proudu, například máte-li niţší vstupní jistič nebo niţší výkon 

zabudovaného měniče. Pokud by mělo dojít k přetíţení tohoto zdroje 

proudu, bude v prvé řadě automaticky sníţen nabíjecí proud baterie. V 

druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem 

odebíraným z baterie nebo veřejné sítě. Zařízení tedy dokáţe na výstupu 

kombinovat jmenovitý výkon měniče se jmenovitým výkonem záloţní 

linky, coţ je vhodné obzvláště v ostrovních elektrárnách. 
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V kombinaci s moţností čistě ostrovního provozu aţ do určité úrovně výkonu lze PowerAssist 

výborně vyuţít pro plynulý přechod z ostrovního, přes kombinovaný aţ po síťový provoz bez 

přerušení chodu spotřebičů. 

 

Nepřerušená dodávka střídavého (AC) proudu (funkce UPS). 

V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo při odpojení místního napájení nebo 

záloţního generátoru, střídač v MultiPlus je automaticky aktivován a okamţitě přebírá 

dodávku energie do připojené zátěţe. Toto nastává tak rychle (méně neţ 20 msec.), ţe 

počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. 

 

Virtuálně neomezený zdroj elektrické energie díky moţnosti paralelního zapojení aţ 6 

střídačů řady MultiPlus můţe pracovat paralelně a tím podstatně zvýšit dodávaný výkon. To 

celé pouze propojením kabely RJ45 UTP (viz příslušenství) a jednoduchým přenastavením 

měničů (můţe provést koncový uţivatel). Je moţné realizovat i třífázové zapojení. Prosíme, 

přečtěte si pozorně katalogový list a manuál, abyste věděli, které modely střídačů a jakým 

způsobem je moţné spojit paralelně a třífázově. 

 

Inteligentní 4 fázové nabíjení 

MultiPlus má zabudovanou inteligentní nabíječku, splňující nejmodernější standardy a 

poţadavky na rychlé a bezpečné nabíjení záloţních baterií. Nabíjecí charakteristiky lze 

upravit pomocí mikropřepí-načů, nabíječ tak lze upravit na míru kaţdému typu připojené 

baterie. 

 

Konfigurace nebyla nikdy tak jednoduchá 

Po instalaci je MultiPlus připraven k pouţití. Je-li třeba nastavení změnit, můţete to provést 

během několika minut pomocí DIP (mikropřepínače na ovládacím panelu měniče) přepínačů 

řízení. Dokonce i paralelní a 3-fázový provoz lze naprogramovat pomocí DIP přepínačů: bez 

nutnosti pouţití počítače! Pro další usnadnění je moţné k měniči připojit ovládací a 

monitorovací panely VE.Net a pouţít je  místo přepínačů DIP. Poslední moţností ovládání a 

nastavení je pouţití software "VE.configure" - viz. obr. Je moţné nastavovat úplně všechno. 
 

 

      
 

 

 

Datasheet od celé řady měničů:  

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA5kVA.pdf 

 

Podrobný manuál v češtině je na adrese: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Manual-MultiPlusCompact800-1200-1600-rev12-CZ.pdf 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA5kVA.pdf
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Typické zapojení: 

 

 
 

 

Měnič Victron Quattro  48V 5000VA sinus 

 

Quattro je sofistikovaná AC-DC nabíječka akumulátorů a DC-AC střídač (měnič,invertor) s 

dvěma AC vstupy, čistě sinusovým výstupním napětím a ultra rychlým přepínačem mezi sítí 

(generátorem) a akumulátory.  

Střídač je umístěn v hliníkovém kompaktním krytu. Modelové řady se vyrábí o výkonu 

3000VA-10000VA.   Záruka výrobce na měniče je 5 let ! 

 

Dva AC vstupy 

Quattro je vybaveno dvěma navzájem nezávislými AC vstupy 

(hlavní rozdíl oproti řadě MultiPlus) jako sít a generátor nebo 

dva generátory. Zařízení je schopno se v případě potřeby 

automaticky připojit ke zdroji, který je právě k dispozici. 

 

Dva AC výstupy 

Quattro je standardně vybaveno dvěma AC výstupy. Hlavním 

výstup je vybaven funkcí, která zajistí dodávky energie bez 

přerušení. Quattro převezme napájení připojených spotřebičů v 

případě výpadku sítě nebo generátoru. To se děje tak rychle (méně 

neţ 20 milisekund), ţe počítače a další elektronická zařízení budou i nadále fungovat bez 

přerušení. 
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Druhý výstup je pod napětím pouze tehdy, kdyţ AC je k dispozici na jednom ze vstupů 

Quattra. Zátěţ, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, klimatizace, 

elektrická trouba je moţné připojit k tomuto výstupu. 
 

Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu 

Aţ 10 jednotek Quattro můţe pracovat paralelně k dosaţení vyššího výkonu. Deset jednotek 

Quattro 48/10000/140, například poskytuje aţ 90 kW/100kVA výstupního výkonu s nabíjecí 

kapacitou akumulátorů aţ 1 400 A. 

 

Třífázový provoz 

Tři jednotky stejného modelu mohou být sestaveny do třífázového výstupu. Ale to není vše: 

aţ 10 třífázových sestav (celkem tedy 30 jednotek) můţe být paralelně propojeno a 

poskytnout tak výstupní výkon aţ 270 kW/300 kVA s nabíjecí kapacitou akumulátorů aţ 4 

000 A. 

 

PowerControl – omezení přetížení zdroje střídavého (AC) proudu 

Quattro je velmi silná nabíječka akumulátorů. Je schopná odebírat velké mnoţství proudu z 

generátoru nebo sítě (aţ 16 A u kaţdé jednotky modelu 48/5000/70 pracující při 230 V na 

straně střídavého proudu). Na kaţdém vstupu střídavého proudu lze nastavit limit 

maximálního odběru energie k zabránění přetíţení zdroje střídavého (AC) proudu.  

 

Unikátní vlastnosti funkce PowerAssist 

Povyšuje funkci PowerControl na další úroveň. Zamezí přetíţení výkonově omezeného 

střídavého (AC) zdroje proudu. Pokud by mělo dojít k přetíţení zdroje proudu bude v prvé 

řadě automaticky sníţen nabíjecí proud baterie. V druhé řadě potom dochází k posílení 

výstupního výkonu připojeného generátoru nebo místního napájení (např. proudově omezené 

el. přípojky) výkonem odebíraným z akumulátorů. 

 

Solární energie: Střídavý (AC) proud je k dispozici i v případě selhání síťového zdroje 

Quattro můţe být s výhodami vyuţito v off-grid systémech se solárními panely nebo dalšími 

alternativními zdroji energie. 

 

Nastavení systému   

Nastavení se provádí pomocí přepínačů DIP, VE.net ovládacím panelem nebo softwarem (viz 

podrobný popis k měniči Victron Multiplus 24V 2000VA sinus – naprosto shodný postup). 
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Čtyři etapy nabíjení adaptivní nabíječkou s dvěma výstupy pro nabíjení akumulátorů 

Hlavní výstup poskytuje výkonné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního 

nabíjení" . Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu a 

typu akumulátoru, a přidává čtvrtou fázi udrţovací nabíjení. Kromě tohoto Quattro umoţňuje 

nabíjet druhý pomocný akumulátor pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro 

startovací akumulátor generátoru (pouze 12 a 24 V modely). 
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Základní technická data: 

Pracovní DC napětí:       48 V 

Trvalý AC výkon při 25 °C:      5000 VA (nelineární zátěţ, činitel  

        výkyvu 3:1) 

Trvalý AC výkon při 25 °C:      4500 W 

Maximální nabíjecí DC proud:      70 A 

Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru) 1. vstupu:  100 A 

Maximální odběr AC proudu (ze sítě, generátoru)2. vstupu:  100 A 

 

 

Datasheet na webové stránce: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Datasheet-Quattro_3kVA-10kVA_EN.pdf 

  
Podrobný český manuál je k dispozici na adrese: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Manual-Quattro_5k_8k_10k_CZ.pdf 

 
 
 
SolaxPower SK-TL3000, SK-TL3700, SK-TL5000 

 

 

 

 Jednofázový 

 Bez transformátoru 

 2x MPPT pro flexibilní zapojení 

 Max. účinnost od 97,6% 

 

 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Datasheet-Quattro_3kVA-10kVA_EN.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Manual-Quattro_5k_8k_10k_CZ.pdf
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Detaily jsou k dispozici na adrese: 

http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Solax-Hybrid_Datasheet.pdf  
 
 
 

http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Solax-Hybrid_Datasheet.pdf
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FRONIUS  SYMO  HYBRID 

 
 
 

Měnič (střídač) můţe pracovat v několika pracovních módech 

(reţimech): 

 Pouze jako měnič bez připojené baterie 

 Měnič + baterie 

 Měnič + baterie + nouzové napájení 
 

 
 

a) samotný měnič (bez připojené baterie): 

 

 
 

b) měnič s připojenou baterií: 

 
 

Pro maximalizaci vlastní spotřeby z energie vyrobené z FV panelů se vyuţije baterie jako úloţný 

systém. Baterie je připojena k měniči na DC straně  (není třeba vícenásobná konverze napětí). 

Dosáhne se tak vyšší efektivity. 
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c) měnič s připojenou baterií a nouzovým napájením: 

 

 
 

V tomto reţimu měnič můţe: 

 dodávat elektřinu do distribuční sítě 

 napájet zařízení, která jsou připojena k FV systému s moţností jejich napájení i při 

výpadku sítě (nouzové napájení) 

 vyuţít přebytky energie k nabíjení solární baterie 

 

Funkce nouzového napájení musí být u měniče aktivována. Potom FV systém v tomto reţimu 

pracuje jako „ostrovní systém“, který je odpojen od distribuční sítě (automaticky nebo ručně). 

 

 

d) toky energie v měniči:   (1) FV panel – měnič – síť  (3) baterie – měnič - síť 

    (2) FV panel – měnič – baterie (4) síť – měnič - baterie 
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Podrobnější informace včetně manuálu pro montáţ najdete na stránce: 

http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-FAB7858E-

285E6261/fronius_ceska_republika/hs.xsl/30_11018.htm#.VxYeKdSLRkh  

http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-FAB7858E-285E6261/fronius_ceska_republika/hs.xsl/30_11018.htm#.VxYeKdSLRkh
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-FAB7858E-285E6261/fronius_ceska_republika/hs.xsl/30_11018.htm#.VxYeKdSLRkh
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Příslušenství pro komunikaci 
 

Modbus karta pro Infinisolar 

 

 

Síťová karta podporující protokol Modbus (RS485), pomocí kterého 

můţe dodaný monitorovací software načítat data z měničů Vertex / 

Infinisolar po lokální sériové lince. 

 

 

 

Victron serial interface  MK2.2b 

 

 

Toto komunikační rozhraní Modbus/RS232 Vám umoţní ovládání, 

monitorování a konfiguraci měničů a dalších výrobků firmy Victron 

přes počítač nebo jiné zařízení s RS232 rozhraním (např. SDS 

Micro/Macro). 

Pouţitelné pro měniče řady Phoenix, Multiplus a Quatro. 
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Komunikační rozhraní MK2-USB pro Victron 
 

 

 

 

 

 

Toto komunikační rozhraní Modbus/USB Vám umoţní ovládání, 

monitorování a konfiguraci měničů a dalších výrobků firmy 

Victron přes počítač nebo jiné zařízení s USB rozhraním (např. 

některé Wifi routery).  Pouţitelné pro měniče řady Phoenix, 

Multiplus a Quatro. 
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6.3 Měniče DC / AC kombinované (ostrovní se zálohou – bypassem) 
 

V podstatě jsou kombinované měniče ostrovní měniče se zálohou (bypassem).  Následující 

obrázek zobrazuje základní pouţití kombinovaného měniče / nabíječky. Schéma znázorňuje i 

kompletující vybavení pro zajištění kompletního systému: 

 Pomocná centrála nebo veřejná síť 

 Fotovoltaické panely 

Měnič můţe napájet různé druhy domácích spotřebičů včetně indukčních zátěţí (zářivky, 

ventilátory, lednice nebo klimatizace). 

                         
 

Kombi měnič Axpert KS 24V  2400W 

 

Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a 

PWM solárním regulátorem. Konfigurace je moţná přes displej nebo pomocí PC.  

Jedná se o zástupce ze skupiny kombinovaných měničů Aspekt; vyrábí se i v provedení pro 

baterie 12V a 48V. Podrobnosti jsou uvedeny v datasheetech. 

 

Hlavní vlastnosti výrobku: 

 

- výstupní napětí je čistá sinusovka 

- je moţné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (10,20,30,40,50A) 

- pomocí LCD je moţné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu 

- kompatibilní s napětím veřejné sítě nebo generátoru = frekvence a 

fáze   

  měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC 

vstupu,  

  coţ dovoluje pouţít 3 identické měniče s hlídacím relé pro napájení 3- 

  fázových systémů a zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí 

- automatický restart po odeznění přetíţení nebo přehřátí 

- ochrana proti přetíţení  

  (při přetíţení od 110% do 200% se přepne na bypass) 

- ochrana proti zkratu (měnič se vypne) 

- ochrana proti vybití baterií (po dosaţení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na 

bypass) 
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- chytrý nabíječ baterií pro prodlouţení jejich ţivotnosti 

- studený start pro postupný rozběh zátěţí 

- nízká spotřeba ve standby reţimu (méně neţ 10W) 

- nízká vlastní spotřeba při malé zátěţi (méně neţ 25W) 

- solární nabíjení (PWM) - napětí panelů musí být voleno vhodně k napětí baterií, např. 

30Vmpp  

  panelů k 24V baterii. Vhodné pro max. 4 kusy FV panelů. Vyšší výkon lze obslouţit pouze s 

pomocí  

  externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii, PWM solární vstup můţe 

zůstat  

  nezapojen.  

 

RATED POWER 3000VA / 2400W 

 

INPUT: 

Voltage 230 VAC 

Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) 

 

OUTPUT: 

AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15% 

Surge Power 6000VA 

Efficiency (Peak) 90%  

Transfer Time 10 ms (For Personal Computers) 

20 ms (For Home Appliances) 

Waveform Pure sine wave 

 

BATTERY: 

Battery Voltage 24 VDC 

Floating Charge Voltage 27 VDC 

Overcharge Protection 30 VDC 

Maximum Charge Current 20 A or 30 A 

 

SOLAR CHARGER:  

Charging Current 50 A 

Maximum PV Array Open Circuit Voltage 60 VDC 

Standby power Consumption 2 W 

 

PHYSICAL: 

Dimension, D x W x H (mm) 100 x 272 x 367 

Net Weight (kgs) 6.85 

 

OPERATING ENVIRONMENT: 

Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) 

Operating Temperature 0°C - 55°C 

 

Storage Temperature -15°C - 60°C 

 

Datasheet měniče najdete na adrese:  

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert-KS_DS.pdf 

Podrobný český manuál je k dispozici na adrese:  

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert-KS_DS.pdf
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http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert_1-5KVA_manual_CZ.pdf 

Software a Firmware je ke staţení na adrese:  

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?page=podpora 
 

  

Kombi měnič Axpert KS 48V 4000W PAR-B (event. PAR-A = neobsahuje komunikační 

rozhraní a kabely) 

 

Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a 

PWM solárním regulátorem. Konfigurace je moţná přes displej nebo pomocí PC. 

Popis je shodný jako u předchozího typu Kombi měnič Axpert KS 24V  2400W aţ na 

následující změny: 

- vlastní spotřeba při malé zátěţi méně neţ 55W 

- zabudováno beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné 

nabití –  

  uţitečné pro řízení zátěţí a ochrany. 

Datasheet, podrobný český manuál i software vč. firmware jsou k dispozici na shodných 

internetových adresách jako u předchozího typu. 

 

Tato varianta umoţňuje paralelní nebo třífázové zapojení více měničů do jednoho celku.   

- paralelní jednofázové zapojení (dokumentace: http://www.ostrovni-

elektrarny.cz/docs/Parallel-installation-AxpertKS+MKS-4K-5K.pdf ) 

 

 

  
 

- třífázové zapojení (dokumentace: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Three-phase-

installation-Guide-Demo.pdf ) 
 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert_1-5KVA_manual_CZ.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?page=podpora
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Parallel-installation-AxpertKS+MKS-4K-5K.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Parallel-installation-AxpertKS+MKS-4K-5K.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Three-phase-installation-Guide-Demo.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Three-phase-installation-Guide-Demo.pdf
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Kombi měnič Axpert MKS 48V 2400W Plus 

(rovněţ v provedení PAR-A, tj. s přípravou měničů pro paralelní zapojení, ale bez komunikač-

ního rozhraní a kabelů a PAR-B, tj.umoţňující paralelní nebo třífázové zapojení více měničů 

do jednoho celku). 

 

Výborný kombinovaný ostrovní měnič, identický s řadou Axpert 

KS, se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc s 

MPPT solárním regulátorem do 3kWp výkonu panelů ! 
Konfigurace je moţná přes displej nebo pomocí PC. 

 

Vlastnosti a charakteristika měniče je shodná jako u typu KS 48V 

2400W pouze s tím rozdílem, ţe navíc je k dispozici MPPT solární 

regulátor  (napětí fotovoltaických panelů můţe být v libovolném rozsahu od napětí baterie do 

145V naprázdno. Operační rozsah do 115Vmpp). 

 

Datasheet je na internetové adrese: http://www.ostrovni-

elektrarny.cz/docs/Axpert_MKS_Plus_DS.pdf 

Podrobný český manuál najdete na adrese: http://www.ostrovni-

elektrarny.cz/docs/Axpert_MKS_1-5KVA_manual_CZ.pdf  

  

 

Kombi měnič A xpert DUO MKS 48V 4000W 

 

Výborný kombinovaný ostrovní měnič, identický s řadou Axpert KS, se zálohováním 

veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc se dvěma MPPT solárními regulátory do 3+3 =6kWp 

výkonu panelů ! Konfigurace je moţná přes displej nebo pomocí PC.  

 

 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert_MKS_Plus_DS.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert_MKS_Plus_DS.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert_MKS_1-5KVA_manual_CZ.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert_MKS_1-5KVA_manual_CZ.pdf
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- solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů můţe být v libovolném rozsahu  od napětí 

baterie do 145V naprázdno. Operační rozsah do 115Vmpp. 

- varianta PAR-A má přípravu pro paralelní spojení měničů, ale neobsahuje 

komunikační rozhraní a kabely 

 
 

Datasheet najdete na internetové adrese: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert_Plus_Duo-Tri_DS.pdf 

Podrobný český manuál je k dispozici na adrese: 

http://www.ostrovnielektrarny.cz/docs/Axpert_MKS_1-5KVA_manual_CZ.pdf 
  

 

  

Regulátor a měnič EastPower  GF1000 – 48 – 90 
 

Ostrovní sinusové měniče se solární MPPT nabíječkou série GF jsou řízeny 

digitální technologií, která kontroluje vysokofrekvenční transformační 

proces. Tím je dosahováno vysoké účinnosti, spolehlivosti a sníţeno rušení. 

Toto kombinované zařízení obsahuje i rychlý bypass, který umoţňuje 

přepnout na zálohu v případě přetíţení měniče nebo vybití baterií. Obvyklá 

vstupní napětí baterií jsou 24 nebo 48V a výkonový rozsah měničů GF série 

je od 500W do 10KW. Tyto hybridní měniče jsou široce pouţívány v 

oblasti komunikačních technologií, dopravě, v odlehlých oblastech a na 

ostrovech apod.  

 
 

 

Vlastnosti zařízení: 

* reţim priority energie z fotovoltaiky nebo reţim priority AC sítě (UPS) 

* moţnost nastavení úrovně dobíjecího proudu baterií ve 4 krocích 

* vysoká spolehlivost, řízení dvěma CPU: 

  1) nezávislý CPU pro řízení systému MPPT (Maximum Power Point Tracking)  

  2) nezávislý CPU pro řízení systému měniče  

* izolováno od veřejné sítě, čistý sinus na výstupu 

* LCD+LED display - přehledná indikace stavu  

 

* vstupní napětí z FV panelů:  

   max. 90Voc pro 48V verzi (2 panely v sérii) 

   max. výkon panelů přibliţně shodný s výkonem měniče (1000Wp) 

   pro měnič GF1000-48 tedy doporučujeme 4 ks FV panelů 200 - 250Wp v konfiguraci 2x sériově 2x    
   paralelně 

 

* vysokorychlostní synchronní konverze napětí 48V na 220V 

* vlastní spotřeba z baterií cca 50W, ale pokud je přítomno napětí na AC vstupu, je měnič napájen   
   přednostně z AC a baterie se nevyčerpávají 

* systém automaticky sleduje fázi napětí na AC vstupu, takţe je schopen při přepínání na zálohu    

   zajistit hladký přechod 

 

 

Podrobná specifikace: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/East_GF_500W-2000W.jpg 

Podrobná manuál: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/East_GF_500W-2000W.pdf 

 

 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Axpert_Plus_Duo-Tri_DS.pdf
http://www.ostrovnielektrarny.cz/docs/Axpert_MKS_1-5KVA_manual_CZ.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/East_GF_500W-2000W.jpg
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/East_GF_500W-2000W.pdf
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Sunny Island SI 2224 
 

 

Hlavní výhody: 

- určeno pro ostrovní systémy 1 – 9 kW 

- Moţnost jednofázového i třífázového zapojení a 

pozdějšího rozšiřování¨ 

- Kompletní řízení ostrovního systému 

- Snadná obsluha díky dálkovému ovládání Sunny 

Remote Kontrol 

- Vysoká účinnost 

- Inteligentní systém řízení baterií pro jejich maximální 

ţivotnost 

- Pro vnitřní i venkovní instalaci 

- Vynikající vlastnosti při přetíţení 

- Velmi široký rozsah teplot 

- AC i DC propojení se solárními panely 

- Záruka 5 let 

 
 

Detailní technické informace najdete na webové adrese: 

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/11518524-si2012_2224.pdf  

 

 

 
 

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/11518524-si2012_2224.pdf
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6.4  Měniče DC / AC síťové  (GridFree) 
 

Mikro grid-tie inverter GridFree 250W 
 

Mikroměnič pro přímou výrobu elektrické energie 230V AC ze solárních panelů. Snadné 

řešení pro získání energie ze slunečního svitu. 

 

Mikroměnič - kompletní elektrárna v nejmenším provedení. 

Jednoduchá instalace a minimální údrţba. Plně modulární 

systém. Velmi efektivní a snadný způsob řešení pro nezávislou 

výrobu el. energie se zachováním připojení na elektrizační síť. 

Ideální způsob sníţení nákladů za elektřinu.   

 

Tento mikroinvertor slouţí k přímému připojení k solárnímu 

panelu a jeho výstup je moţné po přišroubování zástrčky 

připojit přímo do elektrického rozvodu kdekoliv v domě nebo bytě. Pro základní instalaci 

nepotřebujete ţádná další zařízení. Veškerá energie ze solárních panelů je rovnou převedena 

na rozvod 230V a je přímo zuţitkována připojenými spotřebiči. Systém musí být navrţen tak, 

aby odběr místních spotřebičů byl vţdy vyšší neţ je maximální výkon mikroinvertoru. Pak 

bude řešení fungovat tak, ţe vyrobená energie ze solárního panelu je vţdy spotřebována 

přednostně před placenou energií ze sítě. 

 

Celý systém lze navíc jednoduše výkonově navyšovat (spojovat více mikroinvertorů) a 

dodávaný výkon jednoduše řídit pomocí proudových hlídacích relé. Tím lze dosáhnout 

optimalizace tak, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována jen a pouze v daném místě 

a nedocházelo nikdy k přetokům zpět do distribuční soustavy. 

 

Výhody mikroinvertorů: 

 

- Vysoká ţivotnost a spolehlivost – aţ 30 let i více 

- Zvýšení výnosu výroby elektrické energie (aţ 16% navíc) 

- Sníţení ztrát výkonu při zastínění panelů 

- Odolnost proti prachu a znečištění 

- Jednoduchý design se snadnou instalací přímo v rozvodu 230V 

- Naprostá bezpečnost: pracuje bez vysokých stejnosměrných napětí. 

- Monitoring přes internet 24h non-stop 

- Sledování výkonu kaţdého panelu 

 

Elektrické parametry mikroměniče: 

 

- Model Involar 250W 

- Doporučené solární panely 72 článků 36V/200-300W 

- vstupní DC napětí: 24-60V DC (POZOR NAPĚTÍ PANELU NESMÍ NIKDY PŘEKROČIT 

60V !) 

- napětí MPPT: 28-47VDC 

- max. DC proud: 15A 

- výstupní AC rozsah: 230VAC (190-260V AC) 

- frekvence: 50Hz/60Hz(Auto control) 

- Power Factor >98.5% 

- THD <5% 
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- Phase Shift <1% 

- Účinnost při 230VAC(190-260VAC): Špičková účinnost: >91% 

Stabilní účinnost: >90% 

 

- Ochrany proti:  ostrovnímu provozu; proti zkratu; kříţovému spojení; nízkému napětí; 

přepětí;  

                           přehřátí 

- Pracovní teplota: 25-65 st.Celsia 

- Ochrana proti vodě: IP65 

- Přirozené pasivní chlazení 

- Odběr naprázdno 1-2W 

  

Návod k pouţití a příklady: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/230W_36V_WMVC.pdf  

 

 

 

 

Mikro grid-tie inverter GridFree 600W 

 

Elektrické parametry mikroměniče: 

 

             

- Model: Kaideng 600W 

- Doporučené solární panely: 2 kusy panelů 72 článků 

36V/200 

  -300W 

- vstupní DC napětí: 17-50 Voc (POZOR NAPĚTÍ 

PANELU  

   NESMÍ NIKDY PŘEKROČIT 50V NAPRÁZDNO, ANI 

V 

    ZIMĚ !) 

- napětí MPPT: 22-45VDC 

- max. DC proud: 40A 

- výstupní AC rozsah: 230VAC (180-260V AC) 

- frekvence: 47 - 52.5 Hz 

- Power Factor >96% 

- THD <5% 

- Vlastní spotřeba v noci:<1W 

- Účinnost při 230VAC(190-260VAC):  Špičková účinnost: >92.5% 

       Stabilní účinnost: >90% 

- Ochrany proti:ostrovnímu provozu; proti zkratu; kříţovému spojení; nízkému napětí; 

přepětí;    

                         přehřátí 

- Pracovní teplota: -40 aţ +60 st.Celsia 

- Ochrana proti vodě: IP65 

- Váha: 1,5kg 

- Maximální počet měničů v sérii: 12 

 

- Přirozené pasivní chlazení 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/230W_36V_WMVC.pdf
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- Komunikační rozhraní: po napěťové lince (modem a filtr se pořizují zvlášť , jednou pro 

celou  

                                        sestavu). 

 

Návod k pouţití a příklady: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/WVC600-eng.pdf  

  

Mikro grid-tie inverter GridFree 1200W 

 

Elektrické parametry mikroměniče: 

 

- Model: Kaideng 1200W 

- Doporučené solární panely: 4 kusy panelů 72 článků 

36V/200- 

  300W 

- vstupní DC napětí: 17-54 Voc (POZOR NAPĚTÍ PANELU  

   NESMÍ NIKDY PŘEKROČIT 54V  NAPRÁZDNO, ANI 

V 

    ZIMĚ !) 

- napětí MPPT: 22-45VDC 

- max. DC proud: 80A 

- výstupní AC rozsah: 230VAC (180-260V AC) 

- frekvence: 47 - 52.5 Hz 

- Power Factor >99% 

- THD <5% 

- Vlastní spotřeba v noci:<1W 

- Účinnost při 230VAC(190-260VAC): Špičková účinnost: >92.5% 

       Stabilní účinnost: >90% 

- Ochrany proti: ostrovnímu provozu; proti zkratu; kříţovému spojení; nízkému napětí; 

přepětí;  

                           přehřátí 

- Pracovní teplota: -40 aţ +60 st.Celsia 

- Ochrana proti vodě: IP65 

- Váha: 2,85kg 

- Maximální počet měničů v sérii: 6 

- Přirozené pasivní chlazení 

- Komunikační rozhraní: po napěťové lince (modem a filtr se pořizují zvlášť , jednou pro 

celou  

                                        sestavu). 

  

Návod k pouţití a příklady: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/WVC1200-eng.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/WVC600-eng.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/WVC1200-eng.pdf
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Způsoby propojování jednotlivých mikro invertorů: 
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SUNNY BOY 240 
 

Modulární mikrostřídač vhodný pro různé aplikace (např. různě orientované postupně stíněné FV 

panely). Kdykoliv je moţné konfiguraci přeorganizovat nebo rozšířit (např. dle finančních moţností). 
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GridFree systémy – základní pravidla 

 

Získaná elektrická energie je určena výhradně pro přímou spotřebu v místě výroby bez 

jakýchkoliv dodávek do distribuční sítě (DS). 

 

 
 

 

Následující obrázek ukazuje standardní způsob zapojení systému GridFree, který je tvořen 

větším počtem FV panelů: 
 

 

 

 
 

 

 



Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

 

129 

 

Základní moţnosti vyuţití systému GridFree: 

 

a) systém je spuštěn trvale   

vhodný pro případy, kdy je instalovaný výkon FV panelů niţší neţ trvalá spotřeba 

připojených spotřebičů 

 

        

              
 

b) systém je spouštěn vypínačem 

    Slouţí především jako náhradní zdroj pří výpadku DS 
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c) systém je spínán sluncem 

              

 

              
 

Základní podmínkou pro provoz GridFree systémů je zajištění nulového přetoku do 

distribuční sítě. K tomu slouţí hlídací proudové relé PŘI-32 s nastavitelným proudem 

v rozsahu 1 – 20A / 230V.  

 

 

 
 

 

Hlídací relé PRI-32 slouţí k hlídání úrovně proudu v jednofázových AC obvodech a je 

vhodné pro ochranu systému GridFree. Plynulé nastavení úrovně vybavovacího proudu 
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předurčuje kontrolní relé pro aplikace s nutností indikovat procházející proud. 

 

Relé slouţí pro ochranu přetoků energie ze solárních systémů do distribuční soustavy. Lze 

vyuţít i jako přednostní relé (na jedné větvi dva spotřebiče, které nikdy neběţí současně), pro 

řídící systémy, motory, vytápění, hlídání topných tyčí na výhybkách, indikace průchodu 

proudu, hlídání odběru jednofázových motorů apod. Při instalaci do hlavního domovního 

rozvaděče lze pozorovat pouhým pohledem na indikaci stav relé, např. zda není někde 

zapnutý spotřebič. 

 

Součástí produktu je proudový transformátor, který snímá velikost procházejícího proudu. 

Tato konstrukce sniţuje tepelné namáhání výrobku oproti konvenčním řešením se 

zabudovaným bočníkem a tím zvyšuje proudový rozsah aţ do 20 A a galvanicky odděluje 

měřený obvod. 

Umoţňuje plynulé nastavování vybavovacího proudu potenciometrem 1 - 20 AAC a lze 

pouţít pro napětí od 24 do 240 VAC. 

Proud protékající hlídaným vodičem nesmí krátkodobě překročit 100 A. 

Výstupní přepínací kontakt je určen pro obvody s max. proudem 8 A. 

Relé je vybaveno třmenovými svorkami a je v jednofázovém provedení, 1-MODUL, pro 

upevnění na DIN lištu. 

Hmotnost (kg):  0,068 

Výstupní napětí (V):  240 

Vstupní napětí (V):  240 

Výška (mm):  90 

Šířka (mm):  17,6 

Hloubka (mm):  64 

Max. vstupní proud (A):  100 
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Následující obrázek ukazuje moţné vyuţití hlídacího relé k zabránění přetoků do DS: 

 
 

 

 

 

Principiální vyuţití hlídacího relé k regulaci výstupního výkonu mikroměničů ukazuje další obrázek: 
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Systémy GridFree a bezpečnost: 

 

- pracovní napětí je na úrovni 20-53 VDC / 230VAC 

- jedná se o bezpečné napětí, které lze snadno vypnout 

- modulární řešení umoţňuje niţší proudy 

- instalace nepředstavuje zvýšené poţárně bezpečnostní riziko 

- invertory jsou vně objektu, proto není třeba zpracovávat novou poţárně technickou 

zprávu 

- nehrozí při montáţi úraz vysokým napětím 

- nehrozí nebezpečí poţáru 

 

 

 

Ukázka jedné reálné instalace 

 

Jedná se o rekonstrukci penzionu „Strnadovský mlýn“, Sedlčany.  Byla pouţita kombinace 

obnovitelného zdroje se stávající elektrickou přípojkou od distributora.  Z měření vyplynulo, 

ţe s ohledem na instalované elektrospotřebiče, v průběhu celého dne neklesne spotřeba pod 1 

kW. Pro tento konkrétní případ bylo nevhodnější pouţít systém GridFree, kdy veškerá 

vyprodukovaná elektřina z FV panelů bude přímo spotřebovaná v penzionu. Nedochází 

k ţádným přetokům do distribuční sítě a proto není třeba řešit připojení FV panelů 

s distributorem el. energie. Pro připojení FV panelů přímo do rozvodu 230V v penzionu se 

jevily nejvhodnější mikrostřídače (mikroinvertory, mikroměniče).  Byly pouţity křemíkové 

panely se jmenovitým výkonem 250 Wp, mikrostřídače se jmenovitým výkonem 230 W 

(výkon můţe být menší, protoţe FV panel dosahuje jmenovitého výkonu jen vyjímečně -  při 

optimálním slunečním svitu 1000 W/m
2 

).   

 

Při praktickém návrhu byly pouţita následující sestava: 

5x  souprava FV panelů Schutten solar 250 Wp a mikrostřídač 230 W 

1x sledovací proudové relé 

  

Systém GridFree byl zvolen z důvodu nízkých pořizovacích nákladů, rychlé návratnosti 

investice a jednoduché instalace do existujících rozvodů elektrické energie. Tento systém je 

vhodný nejen pro penziony, ale i domácnosti a firmy, kde je trvalá stálá spotřeba přes větší 

část dne. Druhým důvodem je modulárnost systému. To umoţňuje začínat s jednou sestavou 

s výkonem 230W a postupně zvyšovat podle potřeby. 

 

 

6.5  Měniče DC / AC sinus 

 

Měnič napětí je elektrické zařízení, které převádí stejnosměrné napětí baterie (DC) na 

standardní střídavé napětí 230V (AC). DC je energie generovaná baterií, AC je standardní 

energie pro napájení běţných elektrických spotřebičů. Měnič (střídač) je opakem 

usměrňovače a je určený pro pouţití tam, kde není k dispozici AC proud. 

 

Měniče mají dva základní průběhy výstupního napětí (viz obrázek): 

- sinusový průběh 

- modifikovaná sinusovka 
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Modifikovaná sinusovka je vhodná především pro nenáročné aplikace (např. ohřev vody). 

Většina výrobců pro elektronická zařízení doporučují sinusový průběh napájecího napětí (u 

modifikovaného průběhu dochází k rušení vlivem brumu). Se sinusovým průběhem nabíhají 

snáze také motorové zátěţe a chladničky. Některé spotřebiče pracují správně pouze se 

sinusovým průběhem (např. laserové tiskárny, digitální hodiny, různé motory atd.). Sinusové 

měniče ale nejsou příliš vhodné pro skokové změny zátěţe; doporučují se hlavně pro trvalý 

odběr.   

 

Dále se budeme podrobněji zabývat měniči napětí DC / AC se sinusovým průběhem. Měniče 

jsou rozděleny podle napětí baterie na 12V a 24V typy a liší se výkonem zátěţe, kterou je 

moţno na výstup připojit. Při podrobnějším členění je můţeme ještě rozdělit podle 

technologie simulace sinusového průběhu: 

- HF vysokofrekvenční; kaţdá půlvlna sinusového průběhu je simulována 8-10 impulsy  

- LF nízkofrekvenční; kaţdá půlvlna je simulována pouze cca 3 impulsy, k vyhlazení 

dochází setrvačností na toroidu (magnetu). Zařízení je odolnější a v praxi se nepřetíţí. 

 

Několik základních zástupců této skupiny je uvedeno v dalším textu. 

 

Měnič napětí 12V 230V 1500W sinus  (24V 230W 3000W sinus) 

 

Měniče napětí jsou vhodné pro široké pouţití v automobilech, kamionech, karavanech nebo 

na lodích, jsou určené pro napájení 230V spotřebičů z baterie 12V (24V). Výstupní napětí má 

čistě sinusový průběh. 

 

SINUS měnič je vhodný pro napájení asynchronních motorů a indukčních zátěţí, pro napájení 

spotřební elektroniky s nároky na čistý sinusový průběh. 

 

 

Vhodný pro napájení všech druhů spotřebičů s odporovou zátěţí i 

pro spotřebiče s indukční zátěţí jako jsou motory, čerpadla, 

ledničky, zářivky atd. Dále je tento měnič vhodný pro spolehlivé a 

bezpečné napájení televizorů, DVD, počítačů, tiskáren, měřících 

přístrojů a jiných el. spotřebičů. Měnič je navíc vybaven USB 

zásuvkou pro napájení USB spotřebičů 5V. 

V ostrovních elektrárnách s trvalým zatíţením doporučujeme provozovat jen na polovinu 

nominálního výkonu. 
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Technické údaje:  12V/1500W  24V/3000W 

- maximální špičkový výkon  3000W   6000W 

- maximální stálý výkon  1500W   3000W 

- vstupní napětí   12V   24V 

- výstupní napětí   220-240V  220-240V 

- výstupní frekvence   50+-3Hz  50+-3Hz 

- proud naprázdno   0,7A (= 9W)  0,7A (= 18W) 

- USB výstup:    5V, 500mA  5V, 500mA 

- ochrana proti přetíţení, přehřátí, přepětí na vstupu, podpětí na vstupu a zkratu na výstupu 

- účinnost    vyšší neţ 85%  vyšší neţ 85% 

 

Rozměry:    350x220x85mm 420x220x140mm 
 

Český manuál je k dispozici na internetové adrese: http://www.ostrovni-

elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-ac&detail=NDAwMDAz&detail_name=menic-napeti-

12v-230v-1500w-sinus  

 

 

Měnič Victron Phoenix C 24V 2000VA sinus  (24V 350VA sinus) 
 

Sinusový měnič napětí Phoenix - mimořádně široký rozsah   vstupního DC napětí  = 18,4-

34VDC 

Vysoká účinnost - 94% (90%). 

Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 3-10W (3-5W), tj. za den nejvýše 200Wh (100Wh) 

! 

Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důleţitá kaţdá 

získaná watthodina, měnič můţe být trvale zapnutý a připravený k činnosti. 

Dostupná i verze pro 12 nebo 48V. 

Záruka výrobce na měniče je 5 let ! 

               

Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty 

pro profesionální pouţití a jsou vhodné pro 

opravdu širokou škálu aplikací. Kritéria 

zvolená při vývoji těchto střídačů byla: 

vyvinout střídače s opravdu čistě 

sinusovým výstupním napětím s optimální 

účinností, ale bez velkých kompromisů ve 

výkonnosti. Pouţitím hybridní HF 

technologie je dosaţena vysoká kvalita 

střídačů v kompaktním provedení, nízká 

hmotnost a schopnost dodávat potřebný 

výkon bez problémů jakémukoli druhu    

                                                                                  zátěţe. 

Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běţná 

vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, 

jsou proto vhodné pro napájení obtíţných zátěţí jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční 

elektrická zařízení. 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-ac&detail=NDAwMDAz&detail_name=menic-napeti-12v-230v-1500w-sinus
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-ac&detail=NDAwMDAz&detail_name=menic-napeti-12v-230v-1500w-sinus
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-ac&detail=NDAwMDAz&detail_name=menic-napeti-12v-230v-1500w-sinus
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Technické parametry       24V/2000VA  24V/350VA 

- Trvalý výstupní výkon při 25°C (VA):   2000  350 

- Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W):  1600/1400 300/250 

- Špičkový činný výkon (W):    3200  700 

- Hmotnost (kg):     13  3,5 

- Rozměry v x š x h (mm):    520 x 255 x 125 72x155x237 

- Průběh napětí:    čistý sinus čistý sinus 

- moţnost vzdáleného zapnutí / vypnutí  ano  ano 

- široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ano  ano 

- ochrany proti přetíţení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí 
 

Katalogový list je na webových stránkách: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Phoenix_Inverter_1200VA-5000VA.pdf 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Phoenix_Inverter_180VA-1200VA.pdf 
 

 

Měnič Victron Phoenix 48V 1200VA sinus  (48V 350VA sinus) 
 

Sinusový měnič napětí Phoenix-mimořádně široký rozsah   vstupního DC napětí  = 36,8-

68VDC 

Vysoká účinnost - 94% (90%). 

Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno - 3-10W (4-6W), tj. za den nejvýše 200Wh (120Wh) 

! 

Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důleţitá kaţdá 

získaná watthodina, měnič můţe být trvale zapnutý a připravený k činnosti. 

Záruka výrobce na měniče je 5 let ! 

     

Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím 

jsou vyvinuty pro profesionální pouţití a jsou vhodné pro opravdu širokou škálu aplikací. 

Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým 

výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. 

Pouţitím hybridní HF technologie je dosaţena vysoká kvalita střídačů v kompaktním 

provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli 

druhu zátěţe. 

Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běţná 

vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, 

jsou proto vhodné pro napájení obtíţných zátěţí jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční 

elektrická zařízení. 

 

 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Phoenix_Inverter_1200VA-5000VA.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Phoenix_Inverter_180VA-1200VA.pdf
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Technické parametry       48V/1200VA 

 48V/350VA 

- Trvalý výstupní výkon při 25°C (VA):   1200  350 

- Trvalý činný výkon při 25 °C / 40 °C (W):  1000/900  300/250 

- Špičkový činný výkon (W):    2400  700 

- Hmotnost (kg):     8,5  3,5 

- Rozměry v x š x h (mm):    108 x 165 x 305 72x155x237 

- Průběh napětí:    čistý sinus čistý sinus 

- moţnost vzdáleného zapnutí / vypnutí  ano  ano 

- široký rozsah pracovní teploty: -40°C - 50°C ano  ano 

- ochrany proti přetíţení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětí 
 

Katalogový list je na webových stránkách: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Phoenix_Inverter_180VA-1200VA.pdf  

  

 

6.6  Měniče DC / AC modifikovaný sinus 
 

Výkonný měnič s modifikovanou sinusovkou. Doporučujeme tyto měniče vzhledem k dobrému 

poměru cena/výkon pro pouţití s odporovými spotřebiči - bojlery, teplomety, podlahové vytápění, 

případně pro spínané PC zdroje - ty všechny nejsou nijak náročné na kvalitu výstupní "sinusovky". 

Draţší a kvalitnější měniče s čistou sinusovkou pak mohou slouţit bez přetěţování spotřebičům 

náročnějším na kvalitu sinusovky - DVD, TV, domácí spotřebiče, elektronika, motory, kompresory. 

 

 

Měnič napětí 48V 230V  1500W modifikovaný sinus (48V 230V 2500W modifik. sinus) 

 
 

            
 

 

 

 

Technické parametry    model   model 

      1500M-482  2500M-482  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rated Power      1500W   2500W 

- Max.Continuous Power    3000W   5000W 

- DC input voltage     48V   48V 

- AC output voltage     220VAC  220VAC 

- No-load current     0.18A (9W)  0,8A (38W) 

- AC frequency output     50Hz   50Hz 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Phoenix_Inverter_180VA-1200VA.pdf
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- AC waveform output       Modified Sine Wave 

- Efficiency      >90%   >85% 

- DC input voltage range    42-60V   40-60V 

- Low Alarm Voltage     42+/-0.3 V  41-42V 

- Low Shutdown Voltage    40+/-0.3 V  40V 

- Over Protection Voltage    62+/-2V  60+/-2V 

- Low Recovery Voltage    48+/-2V  48+/-2V 

- Over Recovery Voltage    59V   59V 

- Low/Over voltage:      LED Red light, automatic recovery 

- Over load:       LED Red light, automatic recovery 

- Protective Function Over temperature :   LED Red light, automatic recovery 

- Short circuit:       LED Red light, automatic recovery 

- Input reverse connection:    Fuse burn-out  Fuse burn-out 

- Working Temp.     0 st.C - 40 st.C  0 st.C - 40 st.C 

- Weight        7,2 kg 

- Dimension        395x199x147mm 

 

6.7  Měniče DC / DC 
 

Jedná se o měniče DC napětí, které zajistí provoz  spotřebičů pro standardní napětí 12V DC 

z fotovoltaických systémů o systémovém napětí výrazně vyšším (baterie o napětí 24V, 48V, 

60V a případně i vyšším). Jde o doplňková zařízení pro případy. Kdy jsou v objektu 

pouţívány stejnosměrné spotřebiče pro napětí 12V (hlavně na chatách, lodích, karavanech 

apod.). Vyuţívá se téţ pro hlídací elektroniku, balancovací obvody a další pomocná zařízení). 
 

Měnič Meanwell SD – 15C–12 36-72V 12V 1,2A  (resp. SD-25C-12 36-72V 12V 2,1A) 
 

 

DC/DC měnič z napětí 36-72V na nominálních 12V. Přesné 

výstupní  napětí lze regulovat v rozsahu 10,8-13,2V. 

Maximální proud na výstupu je 1,25A (2,1A) 

 

Měnič je obzvláště vhodný pro napájení hlídací elektroniky, 

jako je SDS Micro, balancovací obvody, hlídací relé na DIN 

lištu, LAN modul s relé, Arduino apod. 

 

    Rozměry: 79x51x28mm  (99x97x36mm) 

 
Podrobnější údaje na adresách: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-

dc&detail=NjEwMDA1&detail_name=menic-meanwell-sd-15c-12-36-72v-12v-1-2a 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-

dc&detail=NjEwMDAz&detail_name=menic-meanwell-sd-25c-12-36-72v-12v-2-1a 

 

  

Měnič Victron Orion 24V/12V 17A 200W 
 

Spínaný zdroj 24VDC/12VDC zajistí provoz 12V spotřebičů z baterie 

24V 

 

Pravděpodobně nejširší výběr na trhu! 

V poslední době je zaznamenáván značný nárůst elektrických 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-dc&detail=NjEwMDA1&detail_name=menic-meanwell-sd-15c-12-36-72v-12v-1-2a
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-dc&detail=NjEwMDA1&detail_name=menic-meanwell-sd-15c-12-36-72v-12v-1-2a
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-dc&detail=NjEwMDAz&detail_name=menic-meanwell-sd-25c-12-36-72v-12v-2-1a
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-dc&detail=NjEwMDAz&detail_name=menic-meanwell-sd-25c-12-36-72v-12v-2-1a
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přístrojů a 

elektronického vybavení. Protoţe jsou elektronická zařízení jako např. mobilní telefony a 

automobilové hi-fi systémy, autoledničky nebo navigační a radiové příslušenství navrhované 

téměř výhradně na 12 VDC, nabízíme DC/DC konvertory (měniče DC napětí), které 

přeměňují 24 VDC na stabilní stejnosměrné napětí 12 VDC a naopak. 

 

Konvertory se vyznačují vysokou účinností společně s jedinečnou bezpečností. Přístroje niţší 

kvality mohou způsobit neopravitelné škody na vašem 12 VDC systému. Pouţitím 

napěťových konvertoru Orion se tomuto problémům vyhneme. 

 

Vedle konvertoru Orion 24V DC na 12V DC s GO (s galvanickým oddělením) a bez GO (bez 

galvanického oddělení) vstupu a výstupu existuje ještě celá rada dalších modelu (viz. níţe 

technická specifikace). 

 

Všechny modely s výstupem 13,8V mohou být také pouţity jako 12V nabíječka akumulátorů. 

 

Konvertor s GO Orion 12/27, 6-12 muţe být pouţit jako 24 V nabíječka baterií. 

Výstupní napětí tohoto modelu s GO je moţné nastavit pomocí potenciometru. Tento 

konvertor se pouţívá pro  nabíjení 24 V baterií z 12 V systému. 

 

Konvertor Orion 7-35/12-3 s GO s velmi širokým rozsahem vstupního napětí (7-35 VDC) a je 

vhodný pro oba napěťové systémy a sice jak pro 12 VDC tak i 24 VDC. Výstupní napětí je 

nastavené na 12,6 VDC. 

 

Snadná instalace 

Součástí dodávky jsou čtyři izolované konektory (dutinky) Faston 6,3 mm. 

 
Datasheet s parametry DC/DC měničů Orion: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Datasheet-Orion-dc-dc-converters-rev-10-cz.pdf 

Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Manual-orion-dc-dc-converters-not-isolated-rev-00-cz.pdf 

  

 

Měnič Victron Orion  48V/12V 17A 200W 
 

 

Spínaný zdroj 48VDC/12VDC zajistí provoz 12V spotřebičů z 

baterie 48V 

 

Vedle konvertoru Orion 48V DC na 12V DC s GO  (s galvanickým 

oddělením) a bez GO (bez galvanického oddělení) vstupu a výstupu 

existuje ještě celá rada dalších modelu (viz. níţe technická 

specifikace). 

 

Ostatní popis je shodný s předchozím typem. Rovněţ datasheet i 

manuál najdete na shodných internetových adresách. 

 

 

 

 

 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Datasheet-Orion-dc-dc-converters-rev-10-cz.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Manual-orion-dc-dc-converters-not-isolated-rev-00-cz.pdf
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7.1  Monitoring FV systémů (Datová monitorovací zařízení) 
 

Sledovač BMV – 700 (Battery monitor Victron BMV – 700) 
 

 

Sledovač BMV 700 je nový model vysoce přesného systému 

monitorování stavu akumulátoru. Jedná se o inteligentní řízení a 

monitoring stavu akumulátoru. Určen především pro ostrovní FV 

systémy. 

Proč sledovat stav akumulátoru? Pro jeho delší ţivotnost! Podrobné 

sledování akumulátoru nám umoţňuje odhalit případné nedostatky 

v provozu a zajistit rychlou nápravu. 

 

 

Základní funkce: 

- aktuální napětí akumulátoru (stav nabití) 

- aktuální mnoţství proudu, které jde do (kladné hodnoty - nabíjení) nebo ven (záporné 

hodnoty -    

  vybíjení) z akumulátoru 

-celková suma spotřebované energie na dobíjení akumulátoru v ampérhodinách 

-celková suma spotřebované energie na napájení spotřebičů v ampérhodinách 

- aktuální míra nabití akumulátoru v procentech 

- předpokládaná propočtená zbývající doba napájení spotřebiče při daném odběru el. energie 

do  

  úplného vybití akumulátoru 

 

Základní data: 

- určeno pro napětí v rozsahu 9,5 - 95 V (typ BMV 700) 

- minimální rozlišení změn proudu 0,01 A s 500 A bočníkem 

- přesnost měření proudu 0,3% 

- přesnost měření napětí 0,4% 

- přesnost při měření mnoţství energie 0,1 Ah 

- přesnost určení míry nabití akumulátoru 0,1% 

- velmi malá spotřeba energie pouze 3 mA (12 V) a 4 mA (24 

V) 

- pro celkovou kapacitu akumulátorů 20 - 9999 Ah 

- ukládání naměřených mezních hodnot 

- rozsah pracovní teploty -20 aţ + 50 °C 

- průměr 63 mm 

 

Vhodné pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně rounových (elektrolyt 

navázaný v rounu) a gelových. Jednoduché nastavení kapacity akumulátoru (výrobní 

nastavení na 200 Ah). Autodetekce napětí 12, 24, 36, 48, 72, 144 a 288 V. Pravidelná 

automatická kalibrace přístroje pro spolehlivé uvádění měřených údajů (lze provádět i 

manuálně). Verze BMV 700HS je určena pro systémy s vysokým napětím (70 - 350 V), verze 

BMV 702S je určena pro sledování dvou akumulátorů. 

 

Ukládání důleţitých dat a mezních hodnot: 

- nejhlubší vybití akumulátoru 

- míra posledního vybití akumulátoru 
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- počet proběhlých vybíjecích/nabíjecích cyklů akumulátoru 

- průměrná hodnota vybití akumulátoru 

- počet plných vybití akumulátoru 

- maximální dosaţené napětí akumulátoru 

- minimální dosaţené napětí akumulátoru 

- počet dní od posledního plného nabití akumulátoru 
 

Dodávka sledovače BMV-700S obsahuje: 

- vlastní sledovač s podsvětleným digitálním displejem a ovládacími prvky 

- plastová krytka sledovače o rozměrech 69 x 69 mm 

- bočník (vloţen na záporný kabel akumulátoru) 

- 10 metrů dlouhý komunikační kabel s kroucenými páry RJ12 UTP (propojení sledovače a 

bočníku) 

- 2 metry dlouhý instalační kabel s pojistkou k napojení na kladný kabel. 

 

Vizuální a akustický alarm při nad nebo podpětí, při nabitém nebo vybitém akumulátoru. 

Moţnost přes relé spínat za definovaných podmínek dodatkový zdroj energie jako třeba 

generátor. 

K provozu nejsou potřeba ţádné další součástky. 
 

 

Datasheet:  http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Datasheet-BMV-700-series-EN.pdf 

Podrobný český manuál:  http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Manual-BMV-700_700H_702-

CZ.pdf 

 

  

LAN modul hlídací s relé 

 

LAN ovladač s relé je jednoduché, ale inovativní zařízení. Toto zařízení slouţí 

jako webový server, který zobrazuje různé druhy senzorů (napětí akumulátoru, 

teploty vody v bojleru atd.), a umoţňuje dálkové ovládání aţ 5 výstupů. 

 

 

               
 

 

Kromě toho je moţné naprogramovat události příslušná opatření ke splnění 

podmínek na některé z čidel. Vhodný pro mnoho aplikací můţe být plánovač, 

který umoţňuje zapnutí / vypnutí přístroje v určitý čas nebo na určité časové 

období. K dispozici je také výstup PWM pro ovládání osvětlení nebo 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Datasheet-BMV-700-series-EN.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Manual-BMV-700_700H_702-CZ.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Manual-BMV-700_700H_702-CZ.pdf
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elektrického motoru. Zařízení umí pouţít HTTP GET dotaz pro odeslání údajů o 

stavu na webový server nebo do databáze (firmware ve verzi HOME - v3.xx) 

nebo lze pouţít funkci Watchdog - ping aţ 5 síťových zařízení s podmíněným 

ovládáním relé (firmware ve verzi Watchdog - v2.xx). 

Aktuální verze hardware je V2.0. 
 

 

Příklady pouţití: 

ISP:                               - Watchdog pro kontrolu připojení Ethernet a reset zařízení 

Domácí automatizace:  - Automatická regulace topení, kdyţ teplota klesne nebo stoupne 

mimo   

                                         nastavenou mez. 

                                      - zapnutí / vypnutí světel nebo jiných zařízení 

Solární systémy:            - hlídání teploty v termálních solárních systémech a řízení čerpadel a 

ventilů 

                                      - hlídání napětí panelů, stavu nabití baterií a výroby proudu ve FV 

systémech a  

                                        přepínání na záloţní zdroje 

                                      - monitoring a odesílání informací o napětí a proudech do databází 

Základní vlastnosti - hardware: 

- 5 analogových vstupů: teploty, napětí (do 3,6V/7,2V a 35V nebo více přes odporové děliče) 

a proudu  

  (při pouţití proudových senzorů, např. Amploc) a nepřímo dalších fyzikálních veličin 

- Dva logické vstupy (max. 12V) 

- 1 relé (NC, NO, C) 

- 4 výstupy pro spínací relé, tranzistory atd. 

- moţnost připojení další desky se 4 relé 

- 1 PWM výstup 2,6 kHz aţ 4 MHz 

- ochrana proti přepólování 

 

Základní vlastnosti - software: 

- Správa z webu nebo SNMP v2.  

- aktualizace pomocí TFTP protokolu nebo dodávaného 

programu  

  "LAN controller tools" 

- čtení dat v reálném čase bez nutnosti obnovení stránky 

- moţnost přepínání aţ 5 relé přímo z webu 

- Plánovač (spínací výstupy na určitou dobu v průběhu týdne) 

- Watchdog 5 IP zařízení (s FW verze 2.xx) 

- měření napětí, teploty a proudu z připojených senzorů 

- Nastavení času ručně nebo podle NTP serveru 

- automatické zasílání hodnoty a stavu čidel v určitých 

intervalech 

   pomocí SNMP serveru 

- automatické odesílání dat na web servery přes HTTP GET 

dotaz (s 

  FW verze 3.xx) 

- Podporované protokoly: HTTP, SNMP, SMTP, SNTP, ICMP, 
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  DNS, DHCP. 

- Podporované senzory: NTC1K B = 3950, KTY-84, PT1000 

 

Specifikace:  

- Napájecí napětí: 8-28V 

- Příkon: 1 W 

- ochrana proti přepólování: Ano 

- PoE (Power over Ethernet) – napájení po datovém kabelu: Ano, pasivní 

- Rozhraní: Ethernet 10Mbit / s 

- Relé: 10A 255VAC 

- Pracovní teplota: -20 aţ 85 ° C 

- Rozměry 60x68mm 

- Hmotnost 50 g 
 

Návod k instalaci a pouţití:  http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/LAN_module_manual_CZ.pdf 

 

  

LAN modul – rozšiřující relé 4 ks 

 

Rozšiřující deska se 4 relé pro hlídací a monitorovací LAN modul. 

      
 

Měřič spotřeby Smappee Solar 1f / 3f 

 

           
 

- sledujte spotřebu energie v reálném čase, zjistěte hodnotu trvalé spotřeby a porovnejte s 

výrobou z  

   fotovoltaické elektrárny 

- kompatibilní se všemi síťovými FV systémy 

- uspořte aţ 30% z Vašich nákladů na energie 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/LAN_module_manual_CZ.pdf
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- nacvakávací proudové senzory pro snadnou instalaci 

- podporuje 1-fázové i 3-fázové rozvody (6 senzorů) 

- zdarma aplikace a aktualizace pro iOS, Android a Windows Phone 

- zdarma 1ks Comfort Plug™ pro vzdálené řízení spotřebičů 

- bez měsíčních poplatků  

 

Popis výrobku: 

 

Měřič spotřeby elektrické energie "Smappee energy monitor" poskytuje okamţitá data o Vaší 

spotřebě elektrické energie a výrobě ze solárních panelů ve Vašem domě. Měřením napětí a 

proudu aţ tisíckrát za sekundu dokáţe přesně spočítat, kolik energie vyrábíte a 

spotřebováváte. 

 

Získáte komplexní obraz všech měřených hodnot ve volně dostupné aplikaci pro Váš mobilní 

telefon, tablet nebo PC. Aplikace zobrazuje nejen reálné aktuální hodnoty, ale také denní, 

týdenní a měsíční souhrny. Také Vám zobrazí, kolik Vás stojí trvale sepnuté spotřebiče, a to 

jak ve formě kilowatthodin, tak v penězích. 

 

Tím, ţe ţe Smappee dokáţe identifikovat hlavní spotřebiče ve Vašem domě, pomůţe Vám 

rozpoznat způsob jejich pouţívání a řekne Vám, jak se mezi ně Vaše spotřeba dělí. Budete 

přesně vědět, kam elektrická energie mizí a můţete začít rozhodovat, co s tím udělat. 

 

Najdete spotřebiče, které je třeba nahradit úspornějšími variantami. Pokud je trvalá spotřeba 

tím, co vysává Vaši peněţenku, můţete například vypínat ty spotřebiče, které zbytečně trvale 

běţí v "úsporném reţimu". Pokud Vaše spotřeba nepřekračuje určité hranice, můţete sníţit 

hodnoty vstupních jističů. A co je nejlepší ? Smappee umí toto vše s jedním měřícím 

zařízením a programem. 
 

Monitoring FVE 1-fázový SDS Micro 
 

Monitoring ostrovních a hybridních FV elektráren zaloţený na SDS Micro je monitorovací a 

řídící modul, který je předem naprogramován podle poţadavků zákazníka, sbírá stavová data 

o napětí baterie, výkonech elektrárny a další, a odesílá je do MySQL databáze na našem 

serveru. Tato data si pak můţe zákazník kdykoliv prohlíţet ve formě grafů. 
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Modul má nahrán firmware, který nabízí webové rozhraní, řadu komunikačních protokolů pro 

vyčítání informací (web, xml, txt, SNMP atd.)  

 

 

Modul je dodáván jako zkompletovaný výrobek, v krabičce z ABS materiálu, k montáţi na 

DIN lištu. Pro připojení vodičů jsou k dispozici ARK svorky. 

   

Funkce: 

- měření napětí systémové baterie 

- měření napětí FV panelů 

- měření proudu a výkonu FV panelů 

- měření aţ dvou teplot (např. baterie a okolí) pomocí sběrnice 1-Wire a čidel Dallas 

DS18B20 

- měření dodávky el. energie ze sítě a spotřeby el.energie v objektu pomocí dvou elektroměrů, 

včetně  

  kumulovaných hodnot 

- dvě zabudovaná přepínací relé, která indikují horní a spodní úroveň nabití baterií, umoţňují 

tak např.  

  při vzniku přebytků sepnout bojler 

- pomocí PWM výstupu je moţné doplněním SSR relé řídit plynule spotřebu přebytků  
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Komunikace Ethernet 100Mbit/s. Napájení 12Vdc. 
 

Podrobnosti a příklady vyuţití najdete na: 

http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana  

 

  

 

Systém dálkové správy SDS Macro LCD 

 

Monitorovací a řídící PLC (PAC) modul, dodává se ve formě DIN krabičky ABS, šířka 9M. 

 

       
 

 

Moţnost připojit 32x teplotní čidlo (dvě 1-W sběrnice), pouţití jako webový teploměr, 

termostat, moţnost řízení vnějších zařízení podle teploty. 

Měření spotřeby energií (přes 4x S0 optické vstupy), moţnost řízení vnějších zařízení podle 

odběru. 

Navíc jsou k dispozici další čtyři optické vstupy (binární vstupy). 

Je osazeno 4x relé (přepínací). 

Funkce IP watchdog. 

Zařízení také měří čtyři nezávislé napěťové vstupy (rozsah 0 aţ 30Vdc). 

K dispozici jsou i dva další MOSFET výstupy (binární a PWM výstup). 

Komunikace Ethernet 100Mbit/s - interní webový server. 

http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana
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Napájení 12V (lze AC i DC), maximum 24V (jiné hodnoty po domluvě). 
 

Programování modulu v jazyce SDC-C (PLC programování - naprogramujte si vlastní 

chování výrobku a vloţte vlastní interaktivní webovou stránku - HTML). 

 

Pravidelně je vydáván nový firmware s novými funkcemi. 

 

Varianta výrobku: Tato varianta navíc obsahuje LCD grafický displej (22 znaků na 4 řádky) 

pro zobrazení vlastních funkcí modulu a textů z vašeho SDS-C programu. 

 

Poznámka: při objednávce vţdy uveďte jaké chcete pouţít napájení 12 nebo 24V, kvůli volbě 

osazení interních relé. 

 

 

Podrobnosti a příklady vyuţití najdete na: 
http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana  

 

 

Kontrolní panel Victron Color kontrol GX 
 

                          
 

 

 

Color Control GX panel s nepřekonatelnou nabídkou moţností. Panel poslední generace s 

intuitivním ovládáním a přehledným sledováním vašeho systému. Moţnost zapojení měničů 

řady Phoenix, měničů/nabíječek řady MultiPlus a Quattro, solárního regulátoru Blue Solar 

MPPT 150/70, sledovače stavu baterií BMV-600 i novinky BMV-700, nabíječky baterií řady 

Skylla-i, digitální multifunkční panely 200/200A i 200/200A GX, moţnost napojení internetu 

přes ethernetový kabel. Umoţňuje napojení Wifi, GPS (Global Positioning System), solární 

regulátor MPPT 70/15, MPPT 75/15, 100/15 nebo 75/50 a také Victron Global Remote 2 pro 

vzdálené sledování a komunikaci a přenastavování firmwarů sledovaných zařízení. Další 

rozšiřování funkcí v blízké budoucnosti je umoţněno vývojem dalších verzí firmwarů, které 

budou k dispozici zdarma. Aktualizace firmwaru je moţno provádět automaticky, pokud je 

zařízení napojeno na internet nebo manuálně pomocí SD karty (není součástí zařízení). 

Moţnost napojení a sledování jedno i vícefázových systémů. 

http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana
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VRM Online Portál 

Kromě sledování a kontroly přes panel Color Control GX, jsou informace také přeposílány na 

bezplatné dálkově monitorovací webové stránky: VRM online portál. Chcete-li získat 

představu o VRM on-line portálu, navštivte https://vrm.victronenergy.com , a klikněte na 

tlačítko "Podívejte se dovnitř". Portál je zdarma.  

 

Podsvětlený barevný a velký displej je zárukou přehlednosti. Po přednastaveném času 

nepouţívání displeje (standardně 10 minut) dojde k jeho vypnutí. Ovládání pomocí tlačítek. 

Panel je instalačně koncipován jako vestavěný-zapustitelný. Vstup na mikro SD kartu ve 

spodní části s přístupem z čelního pohledu pro aktualizaci firmwaru. 

 

Komunikační jazyky: angličtina, němčina, čínština, italština, španělština, francouzština, 

švédština a holandština 

 

K dispozici bezpotenciálové relé ve standardním stavu v otevřeném stavu. 
  
Technické údaje: 

Rozměry: 120 mm (šířka) x 130 mm (výška) x 28 mm (celková hloubka). Při zapuštění je 

viditelná    

                 část hluboká 11 mm. 

Velikost displeje: 98 x 57 mm 

Kryt: plast 

Barva: šedá 

Rozsah napájecího napětí: 9 – 70 V DC 

Hmotnost: 400 g 

Rozsah pracovních teplot: – 20 aţ + 50 °C 

Bezpotenciálové relé: 3 A, 30 V DC, 250 V AC 
 

Datasheet na adrese: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Datasheet-color-control-gx-rev-04-en.pdf  

https://vrm.victronenergy.com/
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Datasheet-color-control-gx-rev-04-en.pdf
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 

Obecně základní komponenty monitorovacího systému ukazují následující obrázky: 

 

 

 
 

  

Datové monitorovací zařízení 

 

Ať se jedná o základní verzi pro stolní počítač Sunny Beam nebo 

řešení pro středně velké a velké fotovoltaické systémy Sunny 

WebBox, datové monitorovací zařízení SMA provádí monitoring, 
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diagnostiku, ukládání dat a vizualizaci. Hodnoty, jako je denní profil, celkový energetický 

výnos nebo  

ušetřené mnoţství CO2 se indikují pomocí komunikačního zařízení ve spojení aţ s 50 

střídači. V případě chyby vyšle Sunny Beam zvukový signál a Sunny WebBox pošle dokonce 

e-mail nebo SMS. 

- Sunny Beam Bluetooth® 

- Sunny WebBox 

  

 

Podrobnosti včetně technických údajů od zařízení Sunny Beam Bluetooth najdete na 

internetové adrese:  http://files.sma.de/dl/8584/SBEAMBT-DEN102020.pdf  
 

 

 

http://files.sma.de/dl/8584/SBEAMBT-DEN102020.pdf
http://files.sma.de/dl/2585/WEBBOX-DEN102530.pdf
http://files.sma.de/dl/8584/SBEAMBT-DEN102020.pdf
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Sunny WebBox 

Podrobnosti včetně technické specifikace a pravidel péro pouţití 

najdete na adrese: http://files.sma.de/dl/2585/WEBBOX-

DEN102530.pdf  
 

 

 

                      

http://files.sma.de/dl/2585/WEBBOX-DEN102530.pdf
http://files.sma.de/dl/2585/WEBBOX-DEN102530.pdf
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Displeje 

Pro vizualizaci dat zařízení společnost SMA nabízí dvě moţnosti: 

stolní počítač Sunny Beam s LCD displejem a velkou indikační 

obrazovkou Sunny Matrix. Nastavení velkoplošné obrazovky je 

moţno individuálně konfigurovat, kromě toho je moţno zobrazovat 

samostatně vybrané texty.      V závislosti na datovém spojení lze 

zobrazovat dokonce i místní údaje o počasí. Monitor Sunny Matrix 

je k dispozici v několika velikostech. 

- Sunny WebBox Bluetooth® 

- Sunny Matrix 

 

 

 

 

 Sunny Matrix 

Podrobnosti včetně technické specifikace a pravidel péro pouţití 

najdete na adrese: http://files.sma.de/dl/3200/MATRIX-

DEN110142W.pdf  
 

 

 

 

 

http://files.sma.de/dl/11567/WEBBOXBT-DEN111912W.pdf
http://files.sma.de/dl/3200/MATRIX-DEN110142W.pdf
http://files.sma.de/dl/3200/MATRIX-DEN110142W.pdf
http://files.sma.de/dl/3200/MATRIX-DEN110142W.pdf
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KACO NEW ENERGY GMBH 

 

Datové monitorovací zařízení 

Powador-miniLOG je nejmenším datovým monitorovacím 

zařízením společnosti KACO. Ukládá data jednoho střídače na SD 

kartu, ze které lze data vyčíst pomocí příslušného softwaru na PC. 

Powador-proLOG je k dispozici v různých provedeních S, M, L a 

XL. Data aţ z 32 střídačů lze vyčíst přímo na přístroji nebo na PC a 

lze je posílat kaţdý den na libovolnou e-mailovou adresu. 

Libovolné konfigurace lze provádět přes internet. 

- Powador MiniLOG 

  http://kaco-newenergy.de/en/binary/653/page/download.xml  

 

 
 

Powador-piccoLOG 

Tento dala logger je vhodný pro fotovoltaické systémy o výkonu 1 - 

15 kWp a pro maximálně 3 střídače. Powador-piccoLOG pouţívá k 

detekci chyb a odchylek od normálního provozu inteligentní 

algoritmus a informuje o nich integrovaným světelným nebo 

zvukovým alarmem. Jednotka můţe být připojena k internetu pro 

pohodlné vyhodnocení a analýzu dat na portálu Powador-web Public přes eternet. 

- Powador-piccoLOG NJ 

http://cz.krannich-

solar.com/fileadmin/content/data_sheets/data_communication/

Datenblatt_KACO_Powador_piccoLOG_DE.pdf  

                                                       
 

Displeje 
Powador Display WEB je vhodný pro vizualizaci na PC, data jsou 

přenášena routerem. Data jsou předávána do digitálního 

obrazového rámečku. Powador Display LOCAL spojuje  Powador 

LOG a  digitální obrazový rámeček, na kterém se zobrazuje text a 

grafické diagramy aţ pro 6 střídačů. Data jsou přenášena z 

loggeru do obrázkového rámečku přes WLAN. Displej ukazuje 

např. současný výstup střídače nebo systému v různých intervalech, 

celkový výnos, účinek na ţivotní prostředí, roční produkci nebo současný denní příjem.      

 

http://kaco-newenergy.de/en/binary/653/page/download.xml
http://kaco-newenergy.de/en/binary/653/page/download.xml
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/data_communication/Datenblatt_KACO_Powador_piccoLOG_DE.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/data_communication/Datenblatt_KACO_Powador_piccoLOG_DE.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/data_communication/Datenblatt_KACO_Powador_piccoLOG_DE.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/data_communication/Datenblatt_KACO_Powador_piccoLOG_DE.pdf
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SOLARE DATENSYSTEME GMBH 

 

 

Datové monitorovací zařízení 

Solární záznamové přístroje pracují nezávisle na výrobci a mohou 

zobrazovat údaje o výnosnosti a hodnoty zařízení na displeji nebo 

prostřednictvím internetu. Data lze vyvolat přímo v prohlíţeči. 

Nejmenší přístroj podporuje jeden střídač, největší je schopen 

monitorovat aţ 100 střídačů. Všechny solární záznamové zařízení 

mohou zobrazovat grafické či tabulkové vyhodnocení pro 

nominální roční výnosy, grafy výnosů a vstupní napětí v denních, 

měsíčních, ročních nebo celkových zobrazeních. 

- Produktová broţura 

http://www.solar-

log.com/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=19550258384e0

b242eea371  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solar-log.com/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=19550258384e0b242eea371
http://www.solar-log.com/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=19550258384e0b242eea371
http://www.solar-log.com/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=19550258384e0b242eea371
http://www.solar-log.com/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=19550258384e0b242eea371
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7.2  Monitorovací systém FRONIUS 
 

Systém Fronius DATCOM poskytuje datové komunikační řešení pro fotovoltaické 

systémy.Zajišťuje spolehlivé monitorování systému a jednoduchou integraci do dalších 

systémů. Montáţ je rychlá a software má intuitivní ovládání. Řešení lze přizpůsobit 

individuálním potřebám. Monitorovací systém se dá rozšířit  kdykoli. Podrobnosti na adrese: 

http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-7D7A21F5-

C3CB4DFC/fronius_ceska_republika/hs.xsl/30.htm   

 

Jednotlivé prvky monitorovacího systému: 
 

 Vizualizace 

Zobrazování, analýza a systémová data archivace FVE 

  

 Datalogging 

Komponenty pro shromaţďování a uchovávání dat FV systému  k dalšímu zpracování. 

  

 Čidla 

Určena pro přesné měření dalších hodnot 

  

 Otevřené rozhraní (interface) 

Jednoduché zpracování dat 

  

 Dálkové ovládání fotovoltaických systémů 

V souladu s právními poţadavky a poţadavky distributorů je určeno pro  dálkového 

ovládání fotovoltaických systémů. 

  

 Příslušenství 

Komunikační příslušenství, které je určeno pro měniče bez integrovaného rozhraní. 

  

  

 Animace Fronius DATCOM 

Profesionální monitoring Fronius zajišťující animaci prezentace. 

  

 Údrţba systému 

Profesionální údrţba a analýza chyb FV systému 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-7D7A21F5-C3CB4DFC/fronius_ceska_republika/hs.xsl/30.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-7D7A21F5-C3CB4DFC/fronius_ceska_republika/hs.xsl/30.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_27653_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_27653_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_27652_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_27652_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_27651_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_27651_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_27650_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_27650_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_28493_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_28493_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_28493_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_28494_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_28494_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_28582_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_28582_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_27861_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_27861_ENG_HTML.htm
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A) Vizualizace 
 

 
 

Zobrazování, analýza a archivace dat FV systému 

On line monitoring na PC, na smartphonu nebo na tabletu. 

Inteligentní analytické funkce představují spolehlivý prostředek 

prevence proti ztrátám výnosu FVE. Fronius rovněţ nabízí 

atraktivní řešení pro místní zobrazení naměřených dat.   

 
 
 
Fronius Solar.web 

All-in-one internetový portál pro konfiguraci, monitoring, 

analýzu a vizualizaci fotovoltaických systémů 

Děje se bezplatně pomocí on-line portálu Fronius Solar.web. 

Portál je uţivatelsky velmi příjemný a snadno ovladatelný. 

Ucelená řada analytický funkcí je v ceně.  

Nejdůleţitější informace na první pohled. První strana obsahuje měsíční diagram a 

výkonový diagram s klíčovými systémovými daty, důleţité informace pro uţivatele a také 

chybová hlášení a alarmy. Aktuální systémová data se přenášejí automaticky na portál 

Fronius Solar.web v pravidelných intervalech. Správa Multi-systém. K několika 

fotovoltaickým systémům lze přistupovat prostřed-nictvím jednoho přihlášení. To umoţňuje 

novou analýzu a moţnosti zobrazení, například úplné zobrazení všech systémů v jediném 

schématu a také i současně vzájemné srovnání různých systémů.   Interaktivní 

diagramy. Interaktivní diagramy poskytují rychlou a snadnou navigaci pro uţivatele. 

Jednoduše najeďte myší na diagram a můţete získat detailní pohled. Individuální přístupová 

práva. Můţete si vybrat mezi "přístup pro hodnocení" nebo "úplný přístup." Demo 

systém. Model monitorovacího systému je uloţen u firmy Fronius v Pettenbachu, Horní 

Rakousko. Poskytuje přehled o moţností vizualizace dat pomocí Fronius Solar.web  

(http://solaeweb.com).    
 

 
 
 

Fronius Solar.web Apod. 

Výhodná aplikace pro snadné prohlíţení dat FV systému z mobilu 

 

Fronius Solar.web App je mobilní verze sluţby online. Jednoduše lze 

nainstalovat aplikaci na iPhone, iPod touch, iPad, Android smartphone 

nebo tablet, nebo Windows Smartphone. Potom jsou  energe-tické 

výnosy fotovoltaického systému neustále po ruce. Mohou být zobrazeny 

jak up-to-date z výroby tak i historické hodnoty. Díky start-up průvodce 

je registrace FV systému v portálu Fronius Solar.web jednoduchá a 

samotné pouţívání aplikace intuitivní. 
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Fronius Signal Card 

Umoţňuje snadno integrovat výstraţné prvky. Pokud se vyskytnou 

nějaké změny provozního stavu střídače Fronius, karta vydává 

audiovizuální signál a to buď znějící jako alarm a nebo výstraţný 

světelný signál. Kdyţ střídač signalizuje poruchu, bezpotenciálový 

kontakt se sepne a můţe být vyuţit pro výše zmíněné poruchové 

hlášení. 
 

 

                                                    
 

B) Čidla 

Umoţňují přesné měření řady provozních hodnot FVE (intenzita slunečního ozáření, 

teplota modulu, teplota okolí a rychlost větru). 

 

 

 

Čidlo  slunečního ozáření 

Tento snímač je určen pro měření energie slunečního ozáření. Ve 

většině případů je umístěn na rámu solárního modulu. Poskytuje 

rychlý přehled o fungování FV systému. Senzor je uchycen na 

hliníkový profil a opatřen otvorem o průměru 8mm pro snadnou 

montáţ na FV panel. 
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Čidlo okolní teploty 

Vzhledem k velkému měřícímu rozsahu je čidlo vhodné j měření 

venkovní teploty i teploty pokojové. Čidlo se umísťuje pod FV 

modul. 
 

 

                                    

 
 

 

Čidlo teploty modulu (panelu) 

Obecně měří toto čidlo  teplotu povrchu modulu. Čidlo se umisťuje 

na zadní stranu FV modulu a doporučuje se upevnit k panelu lepící 

páskou.  Teplota modulu je jedním z rozhodujících faktorů, který 

charakterizuje a ovlivňuje výkon FV panelu. Podle této teploty se dají 

dělat předběţné závěry o výkonu celé FVE.  
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Čidlo rychlosti větru 

Snímač měří rychlost větru. V kombinaci s ostatními čidly poskytuje 

informace o klimatických podmínkách v místě instalace, které ovlivňují 

výkon FVE. 
 

                                                

                                       

 
 

Fronius Sensor Card/ Box 

Slouţí k připojení čidel teploty, slunečního ozáření a rychlosti větru. 

Naměřené hodnoty umoţňuje integrovat do systému Fronius 

DATCOM. 
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C) Dálkové ovládání fotovoltaických systémů 
 

V souladu s právními poţadavky a poţadavky distributorů je určeno pro  dálkového 

ovládání fotovoltaických systémů. 

 

 

 

Fronius DataManager 2.0 

Integrovaná WLAN ústředna pro všechny aplikace. Je to 

komunikační centrum pro střídače Fronius pro všechny 

aplikace. Fronius DataManager posílá naměřené hodnoty z 

fotovoltaického zařízení přímo online k portálu Fronius 

Solar.web. To dává za všech okolností informaci, jak FV systém pracuje. Fronius 

DataManager umoţňuje, aby byl střídač připojen přímo k internetu přes síť WLAN. 

Integrované rozhraní  Modus RTU SunSpec, Modus TCP SunSpec a Fronius Solar API 

umoţňují řídit střídače Fronius vč. návazností na spuštění systémů třetích stran souběţně 

s předáním informací pro portál Fronius Solar.web.                                 

http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_28493_ENG_HTML.htm
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-E3AE1FE6-537A5DB6/fronius_international/hs.xsl/83_28493_ENG_HTML.htm


Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

 

162 

 

                                             
 

Grid a ochrana systému 

Externí síť a systém ochrany pro všechny střídače Fronius. Toto 

zařízení zjistí přepětí a podpětí sítě a také frekvenční odchylky 

v místě instalace FVE. Pokud jsou hodnoty mimo povolenou 

toleranci, zařízení odpojí střídač  od sítě. Střídač je opět připojen k 

síti automaticky, kdyţ jsou měřené hodnoty sítě opět v povolené 

toleranci.  
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D) Datalogging 

 
 

Rozhraní mezi střídačem a PC. Umoţňuje nahrát a uloţit 

systémová data tak, aby bylo moţné je zobrazit a analyzovat. 

Toto zařízení tvoří rozhraní pro PC nebo internet. Sem patří 

například Fronius DataManager 2,0 (integrované WLAN 

rozhraní pro všechny aplikace).  

 

 

 

E) Otevřené rozhraní (interface) 

        

Díky otevřenému rozhraní je moţné komponenty třetích stran snadno integrovat do 

fotovoltaických systémů. Získané informace pak  mohou být začleněny do optimalizace 

hospodaření s energií (vyšší úroveň řízení). 

 

 

Fronius Modus Card 

Střídače Fronius je moţné integrovat do systémů třetích stran 

pomocí rozhraní Fronius Modus Card. Všechny údaje 

z fotovoltaických zařízení jsou přehrány prostřednictvím 

standardizovaného   protokolu Modus RTU – SunSpec pro 

zpracování v další fázi procesu. Podobně je moţní také 

ovládat střídač pomocí komponent třetích stran. Instalace je 

jednoduchá, takţe rozhraní Fronius Modus Card mohou být pouţity v nových i stávajících 

systémech. Je-li napojeno více střídačů do jednoho systému, karta Fronius Modus musí 

být nainstalovaná v kaţdém střídači Fronius IG, Fronius  IG Plus nebo Fronius CL. 

Střídače Fronius Symo a Fronius Galvo mají trvale integrované rozhraní Modus TCP. 

Kromě toho Fronius DataManager  můţe být  pro střídače Fronius IG Plus, Fronius IG a 

Fronius CL také vybaven rozhraním Modus TCP. 
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F) Příslušenství 
 

Komunikační příslušenství střídačů bez integrovaného rozhraní. Střídače Fronius IG Plus 

a Fronius IG lze snadno vybavit komunikačním rozhraním pro Fronius DATCOM. 

 

 

 

Fronius Com Card 

Síťová karta rozhraní pro datovou komunikaci. Karta 

umoţňuje střídačům Fronius komunikovat. Mimo jiné 

zajišťuje také napájení celého systému DATCOM. Funkce 

Com Card je jiţ integrována do do střídačů Fronius Galvo, 

Fronius Symo, Fronius IG TL, Fronius CL a Fronius Agilo. 

Střídače Fronius IG a Fronius IG Plus lze dovybavit kartou Fronius Com Card, jak je 

poţadováno. Karta Fronius DataManager má také funkci Com Card. 

 

                                  

 
 

 

G) Údrţba systému 
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Údrţba systému je velmi jednoduchá. Stav jednotlivých komponent je moţné 

kontrolovat vizuálně a většinu nastavení střídačů lze provádět pomocí softwaru 

Fronius Solar Service.  

 

 

Fronius Solar Service 

Software Fronius Solar Service je bezplatný. Zjednodušuje 

údrţbu systému a analýzu vzniklých problémů a poskytuje jasný 

přehled o stavu FV systému. Dojde-li k poruše, ta je okamţitě 

identifikována. Uvedený software můţe být také pouţit ke 

konfiguraci střídače. Protoţe jsou všechny funkce také k dispozici na dálku, je obsluha 

střídače ještě pohodlnější. 

 

  

 

Nekomplikovaná aktualizace firmware Fronius 

Tato sada zahrnuje karty  Fronius Com Card, Fronius Converter 

USB a připojovací kabely. Pomocí tohoto příslušenství je 

aktualizace firmwaru snadná. Oblast vyuţití: vhodné pro 

všechny střídače Fronius. 
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8.1  Fotovoltaický ohřev teplé vody 
 

 
 
 

 
 
 
 



Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

 

167 
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Fotovoltaický ohřev se díky poklesu cen hlavních komponent fotovoltaického systému stává 

stále více rovnocenným partnerem solárně termických systémů. Fotovoltaický ohřev vody 

můţeme rozdělit do několika kategorií. 

 
Rozdělení systémů fotovoltaického ohřevu vody: 

- systémy bez MPPT sledovače 

= neoptimalizované 

= optimalizované 

- systémy s MPPT sledovačem 

 

a)systémy bez MPPT sledovače - neoptimalizované 

Principiální schéma je uvedeno na následujícím obrázku. Fotovoltaické panely jsou označeny 

PV, topný odpor R. Panely jsou zapojeny sériově (resp. sério-paralelně). Topným odporem R 

protéká proud I vlivem slunečního osvitu o intenzitě G. 

 

 
Bod označený MPP (maximum power point) odpovídá bodu s maximálním výkonem (viz VA 

charakteristika PV panelu). Tento bod se mění podle intenzity osvitu G. Tedy kaţdému bodu 

MPP v závislosti na G odpovídá jiná optimální hodnota zátěţe R. Hodnotu tohoto 

optimálního odporu  můţeme spočítat dle níţe uvedeného vzorce: 

 

RMPP(G)  = U MPP(G)    / I MPP(G)   [ohm]  

 

Při dané intenzitě slunečního ozáření G potom do zátěţe R uloţíme maximální moţný výkon 

z fotovoltaického panelu PV. Následující obrázek ukazuje optimální body výkonu MPP pro 

různé intenzity ozáření G (tj. různý optimální odpor zátěţe RMMP).  
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Vliv neoptimální zátěţe při různém osvitu (1000 W/m2, resp. 400 W/m2) na celkový výnos 

fotovoltaického systému bez MPPT sledovače ukazuje další obrázek: 

 

 

 
 
Sledovač MPPT zajišťuje proměnou zátěţ tak, aby její hodnota odpovídala bodu 

maximálního výkonu MPP. Potom je i celkový výnos FV systému nejvyšší během celého 

roku, tj. během různých úrovní slunečního osvitu G. Pokud si tuto hodnotu označíme 100%, 

potom následující graf nám ukazuje sníţení výnosu vlivem nepřízpůsobené zátěţe. Rozdíl 

mezi optimální hodnotou a reálným výnosem je tím větší, čím je větší pokles intenzity osvitu 

G.  
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Z naměřených hodnot vyplývá, ţe roční výnos FV systému se sledovačem MPPT je 

1106kWh/ kWp (100%). Výnos FV systému bez MPPT sledovače a bez optimalizace zátěţe 

činí 675 kWh/kWp, to je 60% optimálního výnosu. Nepřizpůsobený FV systém bez MPPT 

má tedy výnos o cca 40% niţší neţ systém se sledovačem MPPT ! 

 

 

b)systémy bez MPPT sledovače – optimalizovaná zátěţ 

 

Výpočtem a měřením byla získána následující tabulka, která uvádí celkovou roční energii Ea 

(resp. celkové měrné roční energie Eam) v topné vloţce R v závislosti na velikosti této topné 

vloţky.  Na střeše je nainstalováno celkem 8 ks FV panelů 250 Wp, tj. celkový instalovaný 

výkon systému je 2 kWp. 

  

 
 

Z tabulky vyplývá, ţe nejvyšší výnos bude mít FV systém při odporové zátěţi o hodnotě 

přibliţně 50 ohmů  (Ea = 1641 kWh;   Eam = 820 kWh/kWp).  Roční výnos FV systému 

s optimalizovanou zátěţí je potom 820 kWh/kWp (tj. 74% proti systému s MPPT sledovačem 

kdy počítáme s výnosem 100%). Optimalizováním zátěţe jsme dosáhli sníţení výnosu na 

74%, tj. poklesu proti optimálnímu řešení s MPPT sledovačem o pouhých 26% !  
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Z uvedeného textu vyplývá, ţe správně navrţený systém FV ohřevu vody vykazuje i bez 

MPPT sledovače zajímavé roční výnosy. Protoţe v praxi je potřeba často navrhnut i větší 

systémy ohřevu, byla provedena analýzy a exaktně stanovena velikost optimálního topného 

odporu Ropt  libovolného fotovoltaického pole: 

 

 
 

Poznámka: 

Klimatická konstanta K má úzkou souvislost s geografickou polohou a klimatickými 

podmínkami místa instalace.  Na její velikost má vliv i orientace panelů a zastínění. Úzce 

souvisí s četností výskytu jednotlivých úrovní intenzity osvitu v průběhu dne a roku. Má téţ 

souvislost s formulí výpočtu evropské účinnosti síťových měničů, která zohledňuje roční 

četnost výskytu jednotlivých úrovní intenzity osvitu G dle vzorce:  

 

 
 

 

c)systémy fotovoltaického ohřevu vody se sledovačem MPPT 

  

Toto řešení zajišťuje optimální výnos daného FV systému do topného odporu. Problematice 

MPPT sledovačů bude věnovaná samostatná kapitola. 
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8.2  Fotovoltaický ohřev vody – SOLAR KERBEROS 
(systém pro inteligentní fotovoltaický ohřev vody) 

 

Fotovoltaický ohřev vody se zařízením SOLAR KERBEROS nabízí díky MPP trackeru vyšší 

výtěţnost solárních zisků, průměrně o 30%, oproti systému s přímým napojením solárních 

panelů. Jeho univerzálnost dovoluje napojení na topnou spirálu s výkonem 2-3 kW, 

v jakémkoliv zásobníku či akumulační nádrţi a je plně funkční i v místech bez přívodu 

elektřiny z rozvodné sítě. Oproti fototermickým systémům je zde výrazně jednodušší montáţ 

vedení a prakticky nulové náklady na provoz a servis, navíc v případě přebytků energie 

nedochází ke stagnaci systému, ale vzniklé přebytky je moţné zuţitkovat přes DC výstup. 

Veškeré důleţité informace a nastavení vám zobrazí integrovaný barevný displej s intuitivním 

dotykovým ovládáním.   

 

  

 
 
 

S poklesem cen fotovoltaických panelů posledních let se nabízí moţnost jejich vyuţití pro 

ohřev uţitkové vody. Český výrobek SOLAR KERBEROS jde tomuto trendu vstříc a nabízí 

kompaktní řešení se všemi potřebnými funkcemi pro co největší univerzálnost pouţití. Je 

koncipován pro pouţití s maximálně šesti sériově řazenými mono nebo polykrystalickými 

panely o celkovém maximálním výkonu 1,5 kWp,  maximálním napětím 280 V a proudem 

8A. Samozřejmostí pro maximalizaci solárních zisků je integrovaný MPP tracker s DC/DC 

měničem s provozním rozsahem 120 – 260 V. SOLAR KERBEROS nemusí být napájen 

síťovou elektřinou. Můţe pracovat v plně ostrovním reţimu, coţ je důleţitý předpoklad pro 

pouţití v objektech bez elektrické energie. 
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Digitální displej zaručuje přehlednost 
SOLAR KERBEROS je vybaven barevným 

podsvíceným displejem s intuitivním dotykovým 

ovládáním, nastavováním a zobrazováním. Uţivatel 

má k dispozici aktuální hodnoty napětí, proudu a 

výkonu FV panelů. Dále se zobrazuje vstupní a 

výstupní napětí, výstupní proud, výstupní výkon, 

účinnost a teplota MPP trackeru. Základními 

nastavovanými parametry je minimální teplota vody, 

která má být dohřevem udrţována a maximální 

dosaţitelná teplota při solárním ohřevu. Zadává se 

také nominální výkon připojeného el. topného tělesa. 

Kerberos podává přehledné informace o denním a 

celkovém mnoţství vyrobené energie ze slunce a 

současně spotřebované energii ze sítě. SOLAR 

KERBEROS je vybaven záloţní baterií pro uchování 

základního nastavení pro případ nízkých solárních zisků v ostrovním reţimu. 

  
Řešení dohřevu 
SOLAR KERBEROS ale nabízí mnohem více. V případě nedostatečného ohřevu sluncem 

zajistí dohřev vody elektřinou ze sítě. Lze jej kombinovat s libovolným elektrickým tělesem o 

výkonu 2 - 3 kW a to včetně těch, které jsou nedílnou součástí zejména stávajících bojlerů. 

Solární ohřev a elektrický síťový dohřev se realizuje pouze v jednom společném tělese bez 

nutnosti instalace druhého topného tělesa. U těles s vlastním termostatem je nutnou 

podmínkou jeho deaktivace. Tělesa bez termostatu je moţno pouţívat bez úprav. Funkci 

provozního a havarijního termostatu přebírá SOLAR KERBEROS. Ten také případně zajistí 

elektrický dohřev, je moţné vyuţít i signál nízkého tarifu (HDO) pro optimalizaci nákladů na 

ohřev ze sítě. Bez omezení je moţno vyuţívat další způsoby dohřevu (tepelné čerpadlo, plyn, 

kotel na tuhá paliva atd.). 

 

 

DCvýstup pro vyuţití přebytků energie                                      
SOLAR KERBEROS disponuje DC výstupem s moţností vyuţívání přebytku solární energie 

při ohřevu zásobníku na přednastavenou maximální teplotu. Výstupní napětí je nastavitelné 

v širokém rozsahu včetně standardních hodnot 12, 24 a 48 V. DC výstup lze napojit na 

přídavný spotřebič, nabíječku baterií nebo prostřednictví DC/AC měniče vyrábět střídavý 

proud. To je výhodné v objektech bez síťové elektřiny. 

  

 

 

Fotovoltaický ohřev vody nebo klasický termický ohřev kolektory? 
S klesající cenou fotovoltaických panelů je stále výhodnější alternaticou ohřev vody pomocí 

fotooltaických panelů na úkor standardních solárních termických systémů. Mezi základní 

výhody fotovoltaického ohřevu vody patří prakticky nulové tepelné ztráty při přenosu 

vyrobené energie z panelů do zásobníku, prostorově nenáročná a jednoduchá instalace 

kabeláţe oproti trubkám se snazším a méně rizikovým prostupem střechou. Je zde vyšší míra 

rovnoměrnosti solárních zisků v průběhu roku daná závislostí teploty panelů na jejich výkonu. 

S růstem teploty panelů klesá relativně jejich výkon, v zimě je tomu právě naopak. Odpadají 
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provozní náklady spojené s výměnou nemrznoucí kapaliny a napájení regulace s oběhovým 

čerpadlem. Je zde nulové riziko přehřívání při solárních přebytcích nebo výpadku sítě a riziko 

úniku nemrznoucí kapaliny se 

všemi důsledky. Fotovoltaické 

panely produkují vyuţitelnou 

energii i při zataţené obloze, kdy 

systém s termickými kolektory má 

velmi malý zisk. Energetické zisky 

nejsou závislé na teplotním rozdílu 

mezi teplotou primárního okruhu a 

okolím. To znamená, ţe i kdyţ je 

zásobník nahřátý na vysokou 

teplotu, není míra dalších tepelných 

zisků na této teplotě závislá tak jako 

u systému s termickými kolektory. 

Nevýhodou je nutná větší plocha 

střechy pro umístění panelů (menší 

účinnost FV panelů) a výrazně vyšší 

vliv stínění na míru solárních zisků. 

  

 
Závěr 
Solární systém SOLAR KERBEROS se stará o maximální vyuţití energie dodané 

fotovoltaickými panely. Primárně se stará o ohřev TUV s maximální účinností díky MPP 

měniči. Lze jej pouţít prakticky s libovolným bojlerem, není nutné druhé speciální topné 

těleso apod. V porovnání s termickým systémem s kolektory je fotovoltaický ohřev vody 

provozně a uţivatelsky výhodnější a spolehlivější. 

 
 

 
 

 
Výhody systému SOLAR KERBEROS 

 

Systém dokáţe kombinovat solární energii s energií ze sítě tak, aby byly vţdy pokryty 

všechny potřeby a zároveň spotřeba síťové (placené - jenotarifní nebo i dvojtarifní) energie 

byla co nejniţší. 

 

 

Hlavní výhody: 

 Obsahuje DC / DC měnič s MPP trackováním.  Je to vlastnost měniče obsaţeného 

v zařízení Solar Kerberos zatěţovat FV panely optimálně při jakémkoliv osvětlení a 

čerpat z nich tedy maximum dostupné energie. Bod maximálního výkonu (MPP = 

Maximum Power Point) se mění jak s intenzitou slunečního svitu, tak i teplotou 

panelů, proto je třeba jej neustále sledovat a zátěţ plynule přizpůsobovat. 

 Je navrţen primárně pro akumulaci energie v bojleru. 

 Můţe být pouţit prakticky jakýkoliv bojler s jediným elektrickým topným tělesem o 

výkonu do 2,5-3,0 kW. 

 Zařízení kombinuje napájení z FV panelů s energií ze sítě. 
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 TUV je dostupná vţdy při vynaloţení co nejmenších nákladů. 

 Individuálně nastavitelné teploty TUV z FV a ze sítě. 

 Přesně změřená hodnota energie z FV panelů. 

 Umoţňuje propojení s nadřazeným systémem (chytré domy apod.). 

 Umoţňuje plně autonomní provoz bez vnějšího napájení (chata, rekreační objekty 

atd.). 

 Umoţňuje efektivní vyuţití „přebytečné energie“ při nahřátí bojleru na maximální 

teplotu. 

 Ovládání systému je prostřednictvím přehledného dotykového displeje (provozní 

reţimy / mnoţství energie / aktuální stav měniče / chybová hlášení / stav solárních FV 

panelů / teplota vody / indikace dvou tarifů atd.). 

 Moţno integrovat prakticky s libovolným bojlerem (i jiţ namontovaným). 

 Zastává funkci dvou elektronických termostatů (solar / síť) a elektronické pojistky. 

 Provozní náklady jsou prakticky nulové. Jediným nákladem je „standby“ spotřeba, 

která činí cca 2W. 

 Proti fototermickému systému není třeba napájet řídící jednotku a oběhová čerpadla. 

Není třeba kontrolovat a doplňovat teplonosnou nemrznoucí kapalinu. 

 Kdyţ se i v největším parnu nebude odebírat teplá voda ze systému, tak se nic nestane, 

nedojde k přehřátí systému. Po dosaţení nastavené teploty vody v bojleru se 

přesměruje el. energie do externího výstupu, který můţe nabíjet akumulátor nebo něco 

jiného pohánět (viz výše), případně nemusí být vůbec zapojen. FV panelům nulový 

odběr vůbec neškodí.   

 

 

Co  s přebytečnou energií: 

 

 Napájení jiných spotřebičů s odporovou zátěţí (topení, osvětlení) 

 Nabíjení akumulátorových spotřebičů (elektrokolo, elektroskútr atd.) 

 Nabíjení zálohovacích akumulátorů 

 Zálohovacích akumulátorů lze  s DC/AC měničem pouţít k zálohování důleţitých 

spotřebičů (oběhové čerpadla kotlů na tuhá paliva nebo krbových vloţek 

s výměníkem, plynové kotle, nouzové osvětlení atd.) 

 Napájení spotřebičů normálně napájených ze sítě 
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Příklad celkového zapojení: 
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8.3  Fotovoltaický ohřev vody – MPP regulátor MARKO 
 
 

 
 
 
 
 

MPP regulátor a střídač MARKO je určen k 

optimalizaci zisků z FV panelů pouţívaných pro ohřev 

teplé vody. Díky konverzi DC proudu z panelů na 

střídavý proud (modifikovaná sinus, cca 50Hz), 

umoţňuje bez rizika opálení kontaktů připojit 4 aţ 11 

ks FV panelů 200-250Wp i ke stávajícím, 

neupraveným bojlerům s elektrickou spirálou 2-

3,5kW. 
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Výhodou FV ohřevu vody proti termickému ohřevu je jednoduchost instalace, bez čerpadel, 

trubek, výměny kapaliny, zanedbatelné prostupy zdmi, moţnost umístit FV panely i daleko od 

bojleru (např. na pozemku). FV panely nikdy nezamrznou ani se nepřehřejí. Nulové náklady 

na provoz a servis.  

Rovnoměrnější solární zisky v průběhu roku oproti fototermickým systémům. 

 

 

Při přímém připojení např. 8ks FV panelů 250Wp ( = 2kWp) na 2kW topnou spirálu bez MPP 

regulátoru funguje vše výborně při plném slunečním světle a chladné vodě v bojleru.  

Jakmile se ale voda ohřeje a termostat se pokusí odpojit FV panely od spirály, stejnosměrný 

proud vytvoří elektrický oblouk, který vypálí kontakty stykače a zničí ho. 

Pokud nahradíme kontakty kvalitnějšími, vydrţí déle, ale bez MPP regulátoru bychom zjistili, 

ţe při menším oslunění neţ je maximum padá výkon ohřevu strmě dolů, napětí panelů a 

dodávaný proud nejsou v souladu s odporem spirály. 

 

 

MPP regulátor zajistí udrţování nastaveného bodu maximálního výkonu panelů a bude topné 

spirále předávat vţdy maximální výkon, jaký jsou schopné panely dodat, i kdyby šlo při 

slabém světle jen o 100W. Oproti přímému napojení panelů na bojler je tak moţné získat 

navíc asi 30% teplé vody (platí i pro FV bojlery Draţice). 

 

 

Střídavý výstup tohoto trackeru / měniče není stabilizovaný a pohybuje se podle napětí panelů 

mezi 150 - 350V AC. Je moţné k němu připojit kromě bojleru i některé další spotřebiče 

(především odporové zátěţe), které nejsou na přesné úrovni napětí závislé, jako ţárovky, 

vrtačky, moderní nabíječky baterií apod. Modifikovaný sinusový průběh není vhodný pro 

elektroniku, zářivky, LED svítidla apod.  Samozřejmě ţe bez pouţití baterií budou připojené 

spotřebiče fungovat jen při dobrém oslunění panelů. 

 

 

Vedle standardního provedení je moţné regulátor MARKO doplnit o hlídací relé nebo jiné 

přepínací prvky, které umoţní ohřívat vodu v případě nedostatku sluneční energie také ze sítě. 

 

Zařízení nepotřebuje pro svůj chod jiný zdroj energie neţ FV panely. Výrobek je patentově 
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chráněn. 

 

Specifikace: 
 

 - Maximální rozsah napětí z FV:   24 - 400V DC 

 - Optimální rozsah napětí z FV (Vmpp): 180 - 270V DC 

 - Optimální rozsah napětí z FV (Voc):   220 - 360V DC 

 - Řízení bodu MPP: podle nastavení trimru na desce, z výroby cca 180V, regulátor 

automaticky  

    posouvá cca +-30V podle zátěţe 

 - Výstupní napětí AC: řídí se napětím panelů, max. -350V / + 350V 

 - Tvar výstupního napětí: modifikovaná sinus, 3 úrovně (+,0,-) 

 - Výstupní výkon: max. 2,6kW 

 - Účinnost převodu: více neţ 96% 

 - Max. tepelná ztráta při plném výkonu: 27W 

 - AC výkon spirály bojleru: libovolně v rozsahu 2-3,5kW jednofázově 

 - Rozměry: 24 x 16 x 8 cm 

 

Návod k nastavení a připojení regulátoru MPP a střídače MARKO najdete na webových 

stránkách:  

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Reg_AC-navod.pdf 

 

Firmy, které vyrábí nebo upravují topné patrony na přání: 

Eltop Praha 

Backer Elektro (dříve ETA Hlinsko) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Reg_AC-navod.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Reg_AC-navod.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Reg_AC-navod.pdf
http://www.eltoppraha.cz/cs/5003-topne-teleso/
http://www.backer-elektro.cz/
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8.4  Fotovoltaický ohřev vody DZD Draţice 
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a) kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu (LX ACDC) 
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b) ohřev vody stejnosměrným proudem (DC) pomocí zařízení LXDC SET 
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 SCHEMA ČINNOSTI  1 – 4 kW 

 
SCHEMA  ČINNOSTI  1 – 6 kW 
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c) výkonové přizpůsobení FV panelů (LXDC POWER BOX 1-2, 1-4, 1-6 kW DC) 
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POPIS  HLAVNÍCH INSTALAČNÍCH A REGULAČNÍCH PRVKU 
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ZÁKLADNÍ  SCHEMA ZAPOJENÍ 
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8.5  Fotovoltaický ohřev vody – NECTAR SUN 
 

 

 

Nectar SUN je jednoduchý systém na ohřev vody.  Zařízení se připojuje 

přímo do bojleru, aniţ by se změnilo stávající elektrické vedení. Tím ušetříme 

další náklady spojené s modernizací stávajícího ohřevu vody. Minimální počet 

zařízení zajišťuje spolehlivost celého systému a účinností aţ 99%. To 

umoţňuje minimalizovat náklady na ohřátou vodu. Pomocí tohoto systému 

ušetří aţ 70% nákladů na ohřev vody. 
 
 
 

 

Ovládání a konektory: 
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Schéma zapojení systému: 
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SPECIFIKACE: 
 

 

 
 

 

 

Uţivatelský manuál najdete na adrese: 

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/11515511-nectarsun_manual_cz.pdf  

 

  

 

 

 

 

 
 

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/11515511-nectarsun_manual_cz.pdf
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9. Systém kompi i
3 

 

Řešení optimálního vyuţití solární energie z fotovoltaických panelů 

Úvod 

Tento dokument pojednává o různých moţnostech, jak lze dnes vyuţívat solární 

energii vyrobenou z fotovoltaických panelů. Díky cenové dostupnosti fotovoltaických 

solárních panelů, jejich spolehlivosti, jednoduchosti instalace a minimálním  

poţadavkům na údrţbu jsou dnes tyto panely ideální volbou nejen pro výrobu  

elektrické energie do sítě nebo do vlastní spotřeby ale jsou i velice vhodné pro ohřev  

teplé uţitkové vody. Existuje několik variant, jak dnes takový systém implementovat. 
 

Základní varianta zapojení solárních panelů 

Základní a nejjednodušší variantou je přímé připojení solárních panelů na 

spotřebič –  

nejčastěji na stejnosměrnou topnou odporovou spirálu. Veškerá energie 

vyrobená na  

panelech je ve spirále převedena na teplo, které ohřívá patřičné médium 

daného 

tepelného zásobníku (bojler, akumulační nádrž tepelného čerpadla apod.).  

Schéma této základní varianty je znázorněno na následujícím obrázku: 
 
 

 
 
 
 
 

Solární panely jsou připojeny přímo na stejnosměrnou spirálu bojleru. Při návrhu musí 

platit, ţe celkový výkon panelů nesmí být větší neţ výkon topné spirály, jinak by  

mohlo dojít k jejímu zničení. Jediným řídícím prvkem v systému je termostat, který při  

nahřátí na potřebnou teplotu odepne solární panely. Tím ale zůstává část energie na  

panelech nevyuţitá.  Pro případ, ţe panely nezvládnout ohřát teplotu vody na  

poţadovanou hodnotu je v bojleru instalována druhá spirála, která je napájená ze sítě 

a zajistí dohřátí vody na poţadovanou teplotu.   

Tato varianta je dnes na trhu běţně pouţívaná pro svoji jednoduchost. Hlavní  

nevýhodou je, ţe neumoţňuje získání více energie ze solárních panelů jak je tomu u 
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dalších variant a ţe od okamţiku nahřátí bojleru zůstává energie na panelech 

nevyuţita. 
 

Zapojení solárních panelů s MPPT sledovačem (trackerem) 

MMPT sledovač je zařízení, které má v sobě zabudovanou technologii s algoritmem pro  

sledování bodu maximálního výkonu solárních panelů – anglicky Maximum Power Point 

Tracking – odtud zkratka MPPT.  Tato technologie umoţňuje získat z panelů v průměru  

o 25-35% více energie za slunného počasí a aţ 3,5krát více energie v případech,  

kdy je zataţeno.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dále, napětí z panelů se ve většině aplikací zpravidla nepřivádí rovnou na spotřebič 

(typickou výjimkou je např. ohřev ze solárních panelů přes stejnosměrnou DC spirálu 

bojleru, jak je uvedeno v základní variantě), ale mění se cestou v měniči podle 

potřeby dané aplikace.  

Tyto měniče mohou mít na výstupu buď stejnosměrné, nebo střídavé napětí.  

Na základě dlouholetých zkušeností s vývojem zařízení výkonové elektroniky jsme se 

rozhodli pro vývoj MPPT měniče se střídavým napětím a proudem na výstupu, coţ 

přináší řadu výhod jako:  

 střídavé AC topné spirály jsou běţnější a tedy i levnější  

 střídavé napětí lze bez problému připojit na stejnosměrné DC spirály – naopak  

to nelze  

 spínaní a rozpínání stejnosměrného proudu je náročnější, protoţe, zejména při 

rozpínaní el. obvodu pod stejnosměrným proudem, vzniká na rozpínacím prvku 

elektrický oblouk a proto musí být spínací a ochranné prvky musí být speciálně 

navrţené pro práci se stejnosměrným proudem, coţ se výrazně projevuje na  

jejich ceně a tedy i na ceně celé elektroinstalace.  
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 Schéma zapojení s MPPT měničem je znázorněno na následujícím obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solární panely jsou připojeny MPPT měnič. Tento měnič zajišťuje maximální vyuţití 

energie z panelů a zároveň mění stejnosměrné napětí z panelů na střídavé. Na 

výstupu, který je zapojen na topnou spirálu je v závislosti na mnoţství energie na  

panelech střídavé napětí 0-230V 50Hz.   

Pro případ, kdy panely nezvládnout ohřát teplotu vody na poţadovanou hodnotu 

z důvodu nedostatku sluneční energie je v bojleru instalována druhá spirála, která je 

napájená ze sítě a zajistí dohřátí vody na poţadovanou teplotu.   

Hlavní výhodou tohoto zapojení je, ţe díky MPPT měniči získáme ze solárních panelů  

v celoročním průměru o 45-55% energie oproti základnímu zapojení.  

Nevýhodou tohoto zapojení je, stejně jako v předcházející variantě, jsou nevyuţité 

přebytky energie.  
 

Zapojení v kombinovaném reţimu se sítí 

Výše uvedená zapojení jsou oddělená od elektrické sítě.  Ohřev teplé vody však není  

jedinou aplikací, kde se dá vyuţít energie ze solárních panelů. Ideální stav je takový,  

kdy můţeme spotřebovat veškerou solární elektřinu primárně do vlastní spotřeby. 

Dále je ţádoucí mít moţnost v případně přebytku ukládat solární energii pro pozdější  

vyuţití.  V úvahu připadá ukládání energie buď do sítě pro pozdější vyuţití tzv. net  

metering, nicméně tato sluţba není v ČR zatím dostupná. Dalšími moţnostmi je 

ukládání energie do elektrických baterií, nebo ohřevem do vody.  V opačném případě,  

kdy je solární energie nedostatek, je třeba zajistit vykrytí spotřeby elektřinou ze sítě.  

Ideální variantou tedy je výroba elektřiny do vlastní spotřeby kombinovaná  

s ukládáním přebytků. Protoţe tarif silové elektřiny pro elektrické spotřebiče bývá  

vyšší neţ tarif pro ohřev a akumulaci, je ţádoucí, aby elektřina, vyrobená ze solárních 

panelů, byla primárně spotřebovaná ve vyšším tarifu s tím, ţe přebytky budou 

spotřebovány v niţším tarifu. Zároveň pro zajištění nepřerušované dodávky musí být 
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zajištěna záloha energie ze sítě a to pro případ, kdy mnoţství energie vyrobené 

solárními panely nebude stačit na pokrytí okamţité spotřeby. Pouze za těchto 

předpokladů dochází k  maximálnímu vyuţití energie z panelů a k nejrychlejší  

návratnosti investice.  
 

kompi i
3

 – základní popis systému  

Naše společnost vyvinula unikátní systém, který umoţňuje naplnění všech výše 

zmíněných poţadavků. Základní vlastnosti tohoto systému jsou:  

 Velký pracovní rozsah vstupních napětí na straně panelů 200-700V DC.  

 Rychlý, spolehlivý a efektivní MPPT algoritmus zaručující maximální vyuţití  

energie ze solárních panelů  

 Plně automatický reţim kombinující dodávku energie v reálném čase ze sítě a  

ze solárních panelů – nedochází tedy ke krátkodobým výpadkům při přepínání  

zdrojů energie.  

 Modulární systém, postavený na autonomní jednofázové jednotce o nominálním  

výkonu 3,3 kW. Libovolný počet jednotek můţe dodávat do jedné fáze nebo do 

více fází a tím navyšovat potřebný výkon.   

 „Net metering ready“ – řešení je připraveno na moţnost ukládání energie do 

sítě, pokud bude tento koncept na trhu zaveden. Vzhledem k výkupním cenám  

elektrické energie ze solárních panelů v ČR je systém přednastaven na nulovou 

dodávku do sítě, ale toto nastavení lze uţivatelsky změnit.   

 Patentovaná technologie spojitého řízení přebytků zajišťuje, ţe ţádná energie 

nezůstane na panelech leţet ladem. Kaţdý watt vyrobený ze slunce bude díky  

této technologii vyuţit.   

 Řízení priority spotřeby je nastaveno tak, aby se energie primárně 

spotřebovávala ve vysokém tarifu a pouze přebytky se ukládaly do akumulace. 

Pouze takto lze zajistit největší úspory a nejrychlejší návratnost investice.  

 Rychlá a jednoduchá instalace šetří čas a peníze  

 Výkonostně optimalizováno pro střešní instalace do 10kW instalovaného výkonu  

které nepotřebují pro svůj provoz licenci.  

 Systém je dodáván předkonfigurován s podruţným rozvaděčem pro rychlou a  

snadnou montáţ  

Dále poskytujeme komplexní sluţby –proškolení partnerů, dodávky na klíč včetně 

konzultace, zaměření, instalace, revize, zajištění odběrného místa a smlouvy  

s distributorem a následnou podporu.  
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Systém se fyzicky skládá z měniče a řídícího rozvaděče, který kromě ochranných 

prvků zajišťuje i řídící logiku celého řešení.  

Měnič - podobně jako v předcházejícím případě zajišťuje přeměnu stejnosměrného 

proudu a napětí z panelů na střídavý proud a napětí. Výstupní napětí měniče je stejné 

jako napětí sítě  - 230V 50Hz.   Protoţe je do jednoho okruhu zapojen jak měnič, tak 

síť, musí být napětí vzájemně ve fázi – toto zajišťuje měnič v závislosti na informaci,  

kterou získává z monitoru sítě.   

Monitor sítě - kromě informace pro nafázování měniče tento modul zároveň i měří  

okamţitý výkon dodávaný do spotřeby ze sítě a tuto informaci předává do měniče. 

Měnič na základě této informace začne na výstupu regulovat dodávaný výkon tak, aby  

se přednostně spotřebovávala energie ze solárních panelů. Pokud je tedy např. tato 

hodnota nastavena na nulu, bude měnič řídit svůj výkon tak, aby ţádná energie se  

neodebírala ze sítě a zároveň tak, aby ţádná energie nepřetékala do sítě.  

Modul TUV je plynulý regulátor umoţňující uloţení přebytků energie ze solárních 

panelů do nádrţe. Přebytek energie na panelech je neustále monitorován měničem, a  

pokud platí, ţe solární energie na panelech je více neţ je okamţitý odběr, algoritmus 
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řízení přebytků dá pokyn modulu TUV, aby tento přebytek pustil do odporové zátěţe.   

V případě nedostatku solární energie je spotřeba pokryta energií ze sítě.  

Celý proces řízení běţí automaticky v reálném čase bez nutnosti ladění a optimalizace.  
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10.1  Mikrozdroje FVE 
 

Mikrozdroj FVE s použitím mikrostřídačů 

 

Pro tento typ FVE platí, ţe mohou být pouţity různé typy FV panelů (kombinace různých 

výkonů nebo různých druhů – monokrystalů, polykrystalů). Pro jejich montáţ platí, ţe mohou 

být zastíněné částečně i úplně, mohou být tedy montovány na libovolnou střechu – i na 

severní strany domů. Je to proto, ţe kaţdý střídač pracuje v optimálním pracovním bodu 

daném okamţitým osvětlením (obsahuje MPPT sledovač). Výstupy mikrostřídačů jsou 

propojeny v malé rozvodnici paralelně a přes elektroměr a výstupní jistič (u jednofázového 

připojení v provedení jednofázovém, u třífázového v provedení třífázovém).   

 

Elektroměr slouţí pouze pro informaci investora o vyrobené elektrické energii, můţe být tedy 

bez certifikátu – není fakturační ! Úspora elektrické energie  se projeví aţ na fakturačním 

domovním nebo bytovém elektroměru. 

 

FVE s mikrostřídači má další výhodu – při poruše jednoho FV panelu nebo mikrotřídače 

pracuje zbytek bezchybně pouze se sníţeným výkonem způsobeným poruchou uvedené 

součásti. FVE s mikrostřídači, která je doplněna o řídící jednotku a je přihlášena na server 

výrobce mikrostřídače a na jeho web, dodá majiteli moţnost sledovat  na PC různé informace 

o činnosti této FVE (výkon v různých časových obdobích, úspory CO2, alarmy, upgrade 

systému apod.). 

 

FVE s mikrostřídači jsou vhodné i pro nejmenší provedení se dvěma – třemi panely, které 

jsou umístěny např. na balkoně nebo pod okny domu. U takového provedení je vhodné 

vytvořit montáţní nosnou konstrukci tak, aby šla vyklápět a tak měnit úhel  klonu pro zvýšení 

výnosu FVE. Jedná se o rozšiřitelný systém – přidání modulů s mikrostřídačem k současné 

instalaci je jednoduché a přímé; systém je moţné rozšiřovat podle potřeby. FVE 

s mikrostřídači pracuje s bezpečným napětím. Při servisním zásahu, ale i poţárním zásahu 

nedochází k ohroţení pracovníků. 

 

 

Mikrozdroj s použitím výkonových optimizérů 

 

FVE s pouţitím výkonových optimizérů umoţňuje dosaţení jejího maximálního výnosu. 

Minimalizuje ztráty FVE způsobené nevhodnou kombinací FV panelů z hlediska jejich druhů, 

jejich výkonů nebo propojení. Dále sniţuje ztráty způsobené částečným zastíněním FV 

panelů. Tato FVE obsahuje systém optimalizace sběru energie a monitorování úrovně 

jednotlivých modulů včetně jednofázových či třífázových inventorů. 

 

Systém FVE s výkonovými optimizéry se skládá ze tří součástí: 

- Výkonový optimizér: Ten se připojuje ke kaţdému FV panelu. Výkonový optimizér 

optimalizuje výstupní napětí a umoţňuje sledování výkonu a parametrů kaţdého 

modulu. Dále automaticky udrţuje konstantní napětí na stringu, čímţ umoţňuje 

projektantovi větší flexibilitu v návrhu optimálního FV systému a také vyšší odolnost 

proti chybám v koncepci. 

- Střídač (mikrostřídač):  střídač je centrálního typu. Protoţe MPPT a řízení napětí jsou 

řešeny zvlášť, střídač se stará pouze o přeměnu stejnosměrného napětí DC na střídavý 

proud AC. Jde tedy o méně sloţité zařízení a tím je spolehlivější. Konstantní napětí 

zajišťuje stálý provoz s nejvyšší účinností nezávisle na délce stringu a teplotě. 
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- Monitorovací portál: webová aplikace umoţňuje monitorování modulu, stringů i 

celého systému. Software automaticky upozorní na široké spektrum problémů, které 

ovlivňují výrobu energie a které by jinak zůstaly nepovšimnuty. Monitoring můţe 

sledovat FV systém ve spojení s výkonovými optimizéry nebo jiţ instalovaný FV 

systém nezávisle. 

 

FVE s výkonovými optimizéry je rozšiřitelná – přidání modulů k současné instalaci je 

jednoduché a přímé; systém je moţno rozšiřovat podle potřeby. Po celou dobu instalace i 

údrţby je v systému bezpečné napětí. 

 

 

Ukázky některých zařízení: 

 

a) Mikrostřídač Micro Replus 250: 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody mikroinvertorů: 

    Vysoká ţivotnost a spolehlivost – aţ 25 let i více 

     Zvýšení výnosu výroby elektrické energie (aţ 16% navíc) 

     Sníţení ztrát výkonu při zastínění panelů 

     Odolnost proti prachu a znečištění 

     Jednoduchý design se snadnou instalací přímo v rozvodu 230V 

     Naprostá bezpečnost: pracuje bez vysokých stejnosměrných napětí. 

     Monitoring přes internet 24h non-stop 

     Sledování výkonu kaţdého panelu 

     MOŢNOST ZABUDOVÁNÍ DO SYSTÉMU S NULOVÝMI PŘETOKY 

Elektrické parametry mikrostřídače Mikro Replus 250 
 

Vstup (DC) 

 Doporučený vstupní DC výkon: 270Wp 

 Max. napětí: 60V 

 MPPT provozní napětí: 22-55V 

 MPPT účinnost: >99,5 % 

 Max. vstupní proud: 14A 

 Maximální počet jednotek na větev: 13 ks 

 

Výstup (AC) 

 Jmenovitý výkon @ 25°C: 220W 

 Jmenovitý střídavý proud: 1,02A 

 Provozní rozsah napětí: 230V 
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 Rozsah jmenovitého napětí: 180 ~ 270 V* 

 Frekvence sítě: 45Hz ~ 54,5 Hz* 

 Max. trvalý výstupní proud: 1,1 A 

 Účinnost cos φ - >0,99  

Účinnost 

 Maximální účinnost: 96,3 % 

 CEC účinnost: 95,0 % 

 Spotřeba v noci: <0.17 W  

Ochrany 

 Přepěťová a podpěťová ochrana sítě: ano 

 Nadfrekvenční a podfrekvenční o.sítě: ano 

 Antiostrovní ochrana: ano 

 Nadproudová ochrana: ano 

 Ochrana proti DC přepólování: ano 

 Ochrana proti přetíţení: ano 

  

Všeobecná data 

 Krytí: IP66 

 Okolní teplota: -40°C ~ 65 °C  

 Relativní vlhkost: 0 ~ 95 %  

 Zobrazení stavu: kontrolky LED 

 Komunikace: po elektrické síti (PLC) 

 DC konektory: MC4 

 Váha: 2Kg 

 Rozměry (š,v,h): 230x138x35mm 

  

b) Výkonový optimizér P350 pro 72-článkové panely (SolarEdge): 
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TECHNICKÉ ÚDAJE SolarEdge výkonový optimizér P350 

    

Typ:  

Pro 72-článkové panely 

    

Elektrické parametry   

Nominální DC výkon 350 W 

Absolutní maximální vstupní napětí 60 V 

Provozní rozsah MPPT 8 V – 60 V 

Maximální vstupní proud 10 A (Pxxx-série 2), 11 A (Pxxx-série 5) 

Účinnost 99,50% 

    

 

Mechanické parametry 

  

Rozměry (š x d x v) 141 x 212 x 40,5 (Pxxx-série 2) 

  128 x 152 x 35 mm (Pxxx-série 5) 

Hmotnost 950 gr (Pxxx-série 2) 

  930 gr (Pxxx-série 5) 

Typ konektoru MC4 

Stupeň krytí IP65 (Pxxx-série 2) 

  IP68 (Pxxx-série 5) 

   

   

SolarEdge výkonový optimizér P350 pro 72-článkové panely zmírňuje všechny typy ztrát 

způsobené nesouladem panelů, od výrobní tolerance aţ po částečné stínění. Rychlá 

instalace jedním šroubem. Skvělá účinnost a aţ o 25 % více energie. 

Detaily jsou uvedeny neinternetové adrese: http://shop.iftech.cz/files/se-vykonovy-optimizer-

p300-p500.pdf 

 

 

Firma SolarEdge dodává ještě další výkonové optimizéry pro různé výkony v rozsahu 300 – 

700W. Detailní technické parametry včetně katalogových údajů jsou k dispozici pro různé 

výkony na následujících internetových stránkách:  

- Typy P300, P350, P405 a P500: http://cz.krannich-

solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Solar-

Edge_POWER_OPTIMIZER_P405-P5_de.pdf  

- Typy P600 a P700: http://cz.krannich-

solar.com/fileadmin/content/data_sheets/accesories/se_op_p600_p700_de.pdf  
 

 

 

 

SolarEdge výkonový optimizér  OP250-LV / OP300-MV / OP400-MV / OP400-EV   
 

Optimalizace FV na úrovni panelů: 

 Aţ o 25% více energie 

 Výborná účinnost (99,5%) 

 Zmírňuje všechny typy ztrát způsobené nesouladem panelů 

(od výrobní tolerance aţ po částečné stínění) 

http://shop.iftech.cz/files/se-vykonovy-optimizer-p300-p500.pdf
http://shop.iftech.cz/files/se-vykonovy-optimizer-p300-p500.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Solar-Edge_POWER_OPTIMIZER_P405-P5_de.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Solar-Edge_POWER_OPTIMIZER_P405-P5_de.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/inverter/Solar-Edge_POWER_OPTIMIZER_P405-P5_de.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/accesories/se_op_p600_p700_de.pdf
http://cz.krannich-solar.com/fileadmin/content/data_sheets/accesories/se_op_p600_p700_de.pdf
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 Flexibilní projektování systému pro maximální vyuţití plochy 

 Moţnost vypnutí napětí panelů (bezpečnost např. pro instalatéry a hasiče) 
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Tigo Energy – Module Maximizer – ES (MM-ES) 
 

 
 

 

Jedná se o optimizéry řady ES (MM-ES), které se liší především 

maximálním vstupním napětím v rozsahu 50 – 170V a proudem (9,5 – 

2,6A) . Určeno pro různé typy FV panelů (různé technologie výroby). 
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Tigo Energy – Dual Maximizer – ES (MM-2ES) 
 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o optimizér řady ES (MM-2ES), který jej určen pro dva FV 

panely (max. vstupní napětí 52V, 600W, proud 9,5A).    
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c) monitorovací systémy 

 

Monitorovací systémy budou probrány v samostatné kapitole. 

Mikrozdroj FVE s použitím stringů FV panelů 

 

Tento mikrozdroj můţe být v provedení 1-fázovém, 2-fázovém nebo 3-fázovém. FV panely 

jsou zapojeny do série v jednom stringu v 1-fázovém provedení (resp. do dvou či třech stringů 

ve 2-fázovém či 3-fázovém provedení). Jejich minimální počet ve stringu je dán 

poţadovaným výkonem a moţnostmi pouţitého střídače. Jejich maximální počet je dán 

povoleným maximálním výkonem, tj. 10 kWe, tj. max. cca 3x16 ks FV panelů s instalovaným 

výkonem 250 Wp a dále omezením vstupních podmínek pouţitého střídače (vstupní výkon, 

vstupní proud, vstupní napětí). Stringy nemusí být jištěny pojistkami – nejsou řazeny 

paralelně na vstup střídače. Nemusí být vybaveny ani přepěťovými ochranami – vyuţívají se 

ochrany umístěné ve vstupech střídače. 

 

Hlavní nevýhodou FVE se sériovým zapojením FV panelů dost ringů zapojených do střídačů 

je nutnost pouţití stejných a spárovaných FV panelů a dále stálá přítomnost nebezpečného DC 

napětí ve stringu. Dále pak fakt, ţe částečné nebo úplné zastínění i malé části stringu sniţuje 

jeho celkový výkon. 
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Porovnání technicko ekonomických ukazatelů mikrozdrojů FVE (malých FVE) 
 

 

Výkon FVE  minimální maximální počet fází odhad nákladů  návratnost  

Druh FVE  [Wp]  [kWp]  [n]  [Kč/Wp] [roky] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mikrostřídače  250-300 3,5-10,0 1 / 2 / 3  42  8,5 

Optimizéry  1000  3,5-10,0 1 / 2 / 3  40 … 30 8 

Stringy   1000  10  1 / 2 / 3  40 … 30 6 … 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Poznámka: 

Odhady platí bez ceny projektu, výchozí el. revize, montáţe a dopravy. Cena elektřiny je 

uvaţovaná 5,00 Kč/kWh. Výroba FVE je uvaţovaná 1 MWh / rok / FVE - 1 kWp. Ceny jsou 

bez DPH. 

 

  

 

Porovnání bezpečnostních ukazatelů mikrozdrojů FVE (malých FVE) 
 

 

Typ mikrozdroje  max. napětí poţární       montáţní  servisní  

   FV   nebezpečí      nebezpečí  nebezpečí   

      (vypnutá síť)      (vypnutá síť) (zapnutá síť)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mikrostřídače  40 V   ţádné       ţádné  ţádné (max. 40V) 

Optimizéry  400 V  ţádné        ţádné  velké  (400V) 

Stringy   800 V  velké       velké  velké  (800V) 

     zakrýt FV panely   zakrýt FV panely  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z uvedené tabulky vyplývá největší nebezpečí při poţárním zásahu u mikrozdroje typu 

„stringy“, stejně tak i při montáţi a servisním zásahu. Nebezpečí hrozí i u mikrozdroje  

s výkonovými optimizéry v případě servisního zásahu při připojeném střídači. 
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10.2  Smart panely („chytré panely“) 

Trh s fotovoltaikou prochází v současné době zásadními technologickými změnami. Solární 

průmysl postupně opouští tradiční systémy a stále více se zaměřuje na chytrá řešení a 

optimalizaci výroby. Sem patří hlavně mikroinvertory (mikrostřídače) a DC optimizéry známé 

i pod označením výkonová elektronika na úrovni panelů – MLPE (module level power 

electronics). Zvyšuje mnoţství energie získané z fotovoltaických panelů a sniţuje tzv. 

levelized cost of energy (LCOE), teda náklady na výrobu elektrické energie po dobu 

ţivotnosti elektrárny. 

 

Z malého odvětví, které stálo na okraji zájmu solárního sektoru, se během několika let stalo 

nejrychleji rostoucím odvětvím solárního průmyslu. Smart technologie je v mnoha zemích 

hlavním trendem solárních instalací, a to nejen v oblasti malých rezidenčních systémů, ale 

postupně získávají velký podíl na trhu i v segmentu větších komerčních systémů. Důvodem 

jsou  značné výhody v porovnání s klasickými technologiemi střídačů, ale také kontinuální 

pokles jejich ceny.  

A navíc, celá řada světových výrobců FV panelů začala integrovat DC optimizéry a nebo 

mikroinvertory do svých výrobků. V první desítce výrobců jiţ prakticky neexistuje nikdo, kdo 

by nějaké smart panely a nebo „smart řešení“ nenabízel.    

Základní rozdělení: 

Je moţné definovat dva  hlavní přístupy k řešení: DC/AC mikroinvertory a DC/DC 

optimizéry s připojením ke klasickému střídači, který vykonává konverzi z DC na AC. 

Mikroinvertory umí zmírnit celou řadu problémů,  kterými trpí tradiční střídače; hlavně 

sníţují ztrátu energie způsobenou stíněním a nebo nesouladem počtu panelů nebo stringů. 

Proti DC optimizérům také nepotřebují „centrální“ střídač na konverzi DC/AC a sniţují 

nároky na mnoţství DC komponent. Na druhé straně jsou mikroinventory draţší, mají menší 

toleranci na zastínění, jsou méně účinné a spolehlivé. Obecně je moţné konstatovat, ţe jsou 

spíše vhodné pro malé FV instalace ( pouze několik FV panelů).  

 Mikroinvertor: malý solární střídač, samostatná jednotka určená na konverzi DC výstupu 

jednotlivých panelů na AC. Obvykle jsou instalované paralelně a eliminují tak nesoulad mezi 

panely, ale existují i řešení nízkonapěťových mikrostřídačů zapojených v sérii. Firmy, které se 

výrobou mikrostřídačů zabývají: Enphase, Enecsys, ABB, Renesol nebo SMA. 

DC/DC optimizér: jde o celou řadu výkonové elektroniky, s různým zapojením a 

architekturou. Jde o zařízení s DC výstupem určené na maximalizaci výkonu jednotlivých 

panelů nebo stringů.  DC optimizéry můţou být zapojeny paralelně  (např. eIQ Energy – 

vBoost), sériově (SolarEdge, Tigo) nebo nahrazují bypass diody v panelech a sledují MPP na 

úrovni sub-stringov (Maxim/Voltera). Z funkčního hlediska můţou umoţňovat zvýšení i 

sníţení výstupního napětí (SolarEdge) nebo umí napětí pouze zvýšit nebo sníţit (Tigo).  DC 
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optimizéry neprovádí konverzi  z DC na AC jako mikroinvertory, pouze maximalizují výkon 

kaţdého panelu. Na konverzi potřebují zjednodušený střídač nebo pracují s klasickým 

střídačem třetího výrobce. Proti mikroinvertorům mají však celou řadu výhod (viz výše). 

Smart panel (intelligent module): panel s mikroinvertorem nebo DC optimizérem. Existuje 

celá řada stupňů integrace:  

1. Add on – optimizér nebo mikroinvertor se dodává zvlášť a připevňuje se k panelu nebo na 

konstrukci obvykle v místě instalace;. 

2. Frame-attached – výkonová elektronika je přichycená na rám panelu obvykle uţ ve výrobě, 

na panelu je stále přítomna DC kabeláţ a klasický připojovací box; 

3. Embedded – plná integrace do panelu, klasický připojovací box je nahrazen 

mikroinvertorem nebo optimizérem. 

AC smart panel: zatím není příliš rozšířený. Komerčně dostupných řešení je na trhu zatím 

málo (firmy Sunpower, LG).  

DC smart panel: představuje současný trend fotovoltaiky. Chytré panely s integrovaným DC 

optimizérem nabízí  většin výrobců solárních panelů (Trina skald, JA Solar, Jinko, Yngli, 

CSI, Axitec, Solitek,UpSolar atd.).     

V velké většině případů výrobci integrují optimizéry SolarEdge, a proto v dalších odstavcích 

budeme  popisovat výhody především tohoto řešení  
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Výhody smart panelů: 

1). Chytré panely s optimizérem SolarEdge můţou pracovat jak se střídači SolarEdge, tak i se 

střídači jiných výrobců (pozn.: v tomto případě je nutné pro aktivizaci optimizérů pouţít  

nástroj SolarEdge key, pro funkci bezpečnosti a monitoringu panelů je nutné doinstalovat 

SMI jednotku). Varianta se střídačem SolarEgde je však nejvýhodnější, všechny níţe popsané 

funkce a výhody jsou jiţ plně integrované a také cena jednoduchého střídače SolarEdge (jen 

pro konverzi DC na AC)  je výrazně niţší proti konkurenci (aţ o 40%). 

2). Smart panely pracují díky optimizérům na maximum, výsledkem je aţ o 25 % více získané 

energie oproti klasické technologii (potvreno např. testy časopisu Photon magazine nebo 

americkými laboratořemi NREL).  

3). Vynikající flexibilita a jednoduchost projektování. Panely je moţné umístit do jakékoliv 

orientace nebo sklonu. Není potřebné se vyhýbat stínu (komíny, satelity, vikýře atd.), je 

moţné vyuţít celou střechu  Do jednoho stringu je moţné umístit aţ 45 panelů, a to i od 

různých výrobců nebo s jiným výkonem. Stringy můţou být různě dlouhé a s panely 

orientovanými do různých stran.  

4). 100 % kontrola nad systémem a 100 % výroba. Díky monitorování na úrovni panelů je 

moţné mít absolutní kontrolu nad výrobou a ihned odhalit jakékoliv problémy. Všechno navíc 

dálkově (z kanceláře, bytu). Standardní záruka na střídače SolarEdge je 12 let, optimizéry 

mají záruku dokonce 25 let.   

 

5).  Unikátní funkce bezpečnosti. Firma SolarEdge nabízi řešení bezpečnosti pro pracovníky 

údrţby nebo hasiče. Integrovaná funkce SafeDC automaticky vypne DC proud a sníţí napětí 

v kabelech na bezpečnou úroveň jakmile je vypnuta AC strana nebo dojde k poţáru (reagují 
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tepelné sensory optimizérů). Poţadavky na bezpečnost FV systémů jsou diskutovány nebo jiţ 

uzákoněny v mnoha zemích Evropy (např. Rakousko, Německo, Maďarsko atd.). 

6).  Firma SolarEdge navíc chystá v blízké budoucnosti systém na uskladnění energie 

(StorEdge), který bude mít proti konkurenci řadu výhod a je moţné ho připojit k jiţ 

existujícim střídačům SolarEdge pomocí interface 

StorEdge. Jde například o baterie Powerwaal od firmy 

Tesla. Baterie se ke střídači připojí jako další string 

pomocí běţných FV kabelů. Systém je tedy „DC 

coupled“, proto není třeba konverze AC/DC a zpět na AC 

(systém „AC coupled“).  Tesla vyvinula Powerwall ve 

spolupráci s SolarEdge a baterie má napětí, které je pro 

systém SolarEdge typické. Pro ostatní výrobce střídačů to 

znamená, ţe pokud chtějí pouţívat Powerwall, musí do střídače přidat dodatečnou konverzi 

DC/DC (a to představuje další ztrátu energie). 

  

Jiţ dnes tyto střídače nabízí funkci. Která umí omezit dodávku do sítě (aţ 0%) a to jak 

s omezením na fázi nebo celkem.  Pro dodatečnou montáţ není třeba měnit původní střídač 

SolarEdge za hybridní (jako u jiných výrobců), protoţe všechny střídače SolarEdge od roku 

2013 budou po aktualizaci firmware kompatibilní.  

Jednoduchá pravidla návrhu: 
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Střídače SolarEdge pracují s fixním napětím a mají 2-3 vstupy pro stringy. Pro jednofázové 

systémy platí, ţe v jednom stringu je nutné mít minimálně 8 a maximálně 25 panelů 

(optimizérů), resp. max. 5,25 kW výkonu na jeden string. Při třífázovém systémech je 

minimální počet panelů 16 a maximální počet je limitován na 11,25 kW. Kvůli dostatečnému 

napětí (ráno, večer) je dobré mít vyšší minimální počet FV panelů v jedné orientaci neţ bylo 

uvedeno (nejlépe na jih). 

Pokud pouţijeme smart panel s jiţ integrovaným optimizérem, potom je třeba pouze vybrat 

vhodný střídač. Pokud budeme montovat optimizér na konstrukci, potom platí následující 

pravidla pro výběr vhodného optimizéru SolarEdge: 

Typ P 300 optimizér pro jeden klasický křemíkový panel se 60 solárními články                                                                                    

Typ P 350 optimizér pro jeden klasický křemíkový panel se 72 solárními články                                                                                    

Typ P 500 optimizér pro jeden klasický křemíkový panel se 92 solárními články                                                                                    

Typ P 405 optimizér určený pro tenkovrstvé panely 

Typ P 600 optimizér pro dva křemíkové panely se 60 solárními články 

Typ P 700 optimizér pro dva křemíkové panely se 72 solárními články 

                      

Na ověření konfigurace systému, správné volby optimizérů a střídače je zejména při sloţitější 

instalaci vhodné pouţít program SolarEdge site designer (http://expo.solaredge.com/EN/; 

http://solaredge.com/groups/support/downloads) – Categories, Software tools – Site Designer. 

Často diskutovanou otázkou je u nových technologií jejich cena, která byla vţdy o něco vyšší. 

Smart technologie zaznamenala cenový pokles a dnes je rozdíl mezi klasickým a smart 

řešením není velký. Naopak, uváţíme-li výhody a návratnost investice c kontextu ţivotnosti 

celého systému, jsou na tom technologie distribuované výroby energie lépe.   

Pro ilustraci uvádíme, ţe touto technologií byla realizována FVE v obci Bešeňová, Slovensko. 

Bylo pouţito celkem 120 ks smart panelů Axitec (250Wp) – celkový instalovaný výkon 30 

kWp. Dodavatelem smart panelů byla firma Krannich solar CZ. 

http://expo.solaredge.com/EN/
http://solaredge.com/groups/support/downloads
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10.3 Optimalizace výkonu FV panelů 
 

Tak jako lidé vyţadují ke své práci individuální přístup, aby pracovali na své osobní 

maximum, stejně tak to platí pro fotovoltaické panely. Panel můţe podávat maximální 

výkon pouze tehdy, dostane-li specifickou optimální kombinaci napětí a proudu. Na 
základě technické diskuse a reálných dat se ukazuje, jak můţe být získána dodatečná 

energie při pouţití optimalizace výkonu panelů. Jejím záměrem je potvrdit, ţe mnoţství 

takto získané energie je velké a vztahuje se na jakýkoli moţný scénář ve světě 

fotovoltaiky. 
 

Nesoulad a tradiční střídače 

Nesoulad vzniká tehdy, jestliţe panely nevykazují stejné elektrické vlastnosti anebo jsou 

vystaveny různým okolním podmínkám. Ve skutečnosti je nesoulad mezi panely normální 

uţ od jejich výroby (obrázek 1). Je všeobecně známo, ţe kaţdý panel poskytuje 

maximální výkon (Pmpp) při různé kombinaci proudu (Impp) a napětí (Vmpp) (Obrázek 

2). 
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Ovšem klasické střídače, fungující jako centrální jednotky, nejsou schopny zvolit 

individuální voltampérové křivky panelů, natoţ přizpůsobit napětí a proud u panelů. Na 

místo toho tradiční střídače sledují optimální bod výkonu kolektivně za celou sestavu 

panelů (obrázek 3). Díky tomu získávají tradiční střídače ze systému pouze průměrný 

výnos, kdy slabší panely omezují výkon ostatních, výkonově silnějších panelů. 

Výsledkem je ztracená energie, kterou můţeme pojmenovat ztrátou z nesouladu. 

Domněnka, ţe se dá nesouladu vyhnout vytvořením sestavy stejnorodých panelů, a to po 

celou dobu ţivotnosti systému, je nerealistická. Přestoţe jsou panely podrobeny flash 

testům a zatříděny podle podobných výkonových křivek, standardní štítková odchylka 

±3% zůstává. Nesoulad můţe být prohlouben prakticky čímkoli, co vyvolá rozdíl mezi 

některými panely v systému. 
 

 

 
 

Jak optimizéry výkonu získávají energii 

Sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) na úrovni panelů přizpůsobuje proud a napětí 

individuálním poţadavkům kaţdého panelu a garantuje maximální výkon kaţdého panelu 

nezávisle na ostatních ve stringu (obrázek 4). Jednoduchá matematika, MPPT na úrovni 

panelů umoţňuje sbírat energii ze všech optimáních provozních bodů panelů a znamená vyšší 

energetický zisk neţ je pouhý průměr. 
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V následujícíh odstavcích je uvedeno 6 příkladů, které ilustrují různé úrovně energetických 

zisků při pouţití optimizérů. 

 

1. Částečné zastínění – nesoulad díky rozdílnému osvitu 

S trochou představivosti můţe být seznam zdrojů způsobující částečné zastínění nekonečný – 

komíny, satelitní paraboly, kabel vedoucí nad instalací – to všechno můţe způsobit stín na 

panelu. Panely si mohou dokonce stínit navzájem. Při změně intenzity osvitu jen u několika 

panelů, částečné zastínění způsobuje rozdílný výstupní výkon panelů a vnáší nesoulad do 

řetězce. Následující příklad z Německa ukazuje, kolik energie můţe být zachráněno při 

částečném zastínění 6 kilowattové instalace:  

 

SolarEdge monitorovací portál odhalil, ţe 2 panely číslo 9 a 12 jsou kaţdý den mezi 8 a 10 

hodinou zastíněny (obrázek 5). Pro zjištění, jak velký vliv má zastínění na energetický výnos, 

byl pouţit software PVsyst vyvinutý na univerzitě v Ţenevě. Ten simuloval výrobu ve dvou 

případech: při pouţití tradičního (one-size’fits-all) střídače a při pouţití střídače SolarEdge 

spolu s výkonovými optimizéry sledujícími MPP kaţdého panelu. Výsledky ukazují, ţe ztráta 

zastíněním je při pouţití technologie SolarEdge proporcionální k velikosti zastínění (1,5%), 

tradiční střídač ztrácí 13,4% z potencionálního energetického výnosu systému (obrázek 6). 

V praxi technologie Solaredge umoţnila získat o 12,4 % více energie za první rok provozu. 
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2. Znečištění - nesoulad díky rozdílnému osvitu 

Další častou příčinou ztráty energetického výnosu je znečištění panelů. Stejně jako částečné 

zastínění i znečištění znamená menší osvětlenou plochu panelů. Můţe být způsobeno čímkoli, 

od padajících listů po prach a výkaly ptáků (obrázky a & b). Protoţe tyto faktory nikdy 

neovlivňují všechny panely stejně, způsobují nesoulad. V některých oblastech, kde se můţe 

písek nebo prach lehce akumulovat, mohou být efekty významné. Obrázek 7 je screenshot 

monitorovacího portálu SolarEdge, který ukazuje rozdílné výnosy znečištěných panelů na 700 

kW elektrárně v Kalifornii před jejich umytím (indikováno rozdílným odstínem modré barvy). 
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3. Dynamické změny – rychle se měnící klimatické podmínky a osvit 

Dokonce i velmi vzdálené elementy jako jsou mraky mohou působit jako zdroje 

(přerušovaného) stínu.Tradiční střídače mají potíţe detekovat kolísání výkonu dostatečně 

rychle a mohou zůstávat na lokálních maximech, nikoli na maximálních hodnotách systému. 

Jak ukazuje obrázek 8 a 9, je důvod věřit, ţe energetická ztráta způsobená rychlou změnou 

světelných podmínek můţe být značná. Za takového stavu je nutná taková topologie 

sledování, aby bylo moţné reagovat dostatečně rychle změnou napětí a proudu v reálném 

čase. Toto přesně umoţňují výkonové optimizéry. Hlídají kaţdý jednotlivý panel a mají 

schopnost rychle a adekvátně reagovat na rychlé změny v úrovni osvitu. 
 

 

 
 

 
 

4. Rozdílné teploty, rozdílné MPPS 

Teploty na jednotlivých částech fotovoltaického systému mohou být velmi rozdílné. 

Výzkumnice Claudia Buerhop pouţila infračervenou kameru připevněnou na model 

helikoptéry, aby zjistila rozdílnost teplot na jedné elektrárně v Německu. Snímek z kamery 

odhalil rozdílné teplotní gradienty na elektrárně. Rozdíl teplot mezi horní a spodní řadou 

panelů byl 13 °C, a to byly řady mezi sebou vzdáleny pouhých 7,8 m. Infrakamera odhalila 

také rozdílné teplotní gradienty v rozmezí 3-5 °C mezi jednotlivými panely. Protoţe existuje 

přímá souvislost mezi okolní teplotou a výkonem panelů, budou panely vystavené rozdílným 
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teplotám vykazovat odlišné výkonové křivky. Takové případy nastávají např. tehdy, jestliţe je 

elektrárna postavená na svahu anebo za větrných dnů, kdy vítr odebírá teplo z panelů na 

jednom konci elektrárny a distribuuje ho skrz elektrárnu. 

 
 

5. Za ideálních podmínek: 

I za stálého počasí, nepřítomnosti zastínění, znečištění, rozdílných teplot nebo jednotlivého 

výkonově slabšího panelu, software PVsyst predikuje, ţe i standardní výkonová odchylka 

panelů ±3% resultuje v energetickou ztrátu okolo 2% (obrázek 11). To odpovídá příjmu 

$7,500 za první rok provozu, vezmeme-li jako příklad komerční instalaci v Kalifornii, jejíţ 

vlastník má průměrnou měsíční spotřebu 3 650 MWh a platí za elektřinu 0.11 $US/kWh. 
 

 
 

6. Stárnutí – nesoulad jako důsledek času 

Je obecně známo, ţe panely časem ztrácí výkon a po 20 letech jsou asi na 80 % štítkového 

výkonu. Nicméně jednotlivé panely stárnou různým tempem a to způsobuje nesoulad 

stárnutím. Ten se prohlubuje v čase, ale jak ukazuje výzkum, je potřeba se na něj zaměřit jiţ 

na začátku. Příkladem je test výzkumníka Jorge Coella, který ověřoval proces degradace 

krystalických panelů na dvou elektrárnách ve Španělsku (19 a 13 MW). Ještě před instalací v 

roce 2008 provedl Coello v akreditované laboratoři (IEC 17025) flash testy na vzorku 785 

panelů od 5 různých výrobců. Testy poté opakoval v roce 2009 a 2010. Jak se předpokládalo, 

testy ukázaly pouze mírné sníţení špičkového výkonu o 1-3,5 % za první rok a dalších 0,4 – 

1,3 % za rok následující.Mnohem 
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důleţitější ale bylo zjištění, ţe panely stárly v absolutně různém tempu. V průběhu dvou let 

2008 aţ 2010 se u jednoho z pěti výrobců dokonce objevila odchylka mezi panely aţ 6 %. V 

dalším výzkumu, provedeném v roce 2009, prezentoval Artur Skoczek výsledky analýzy 

degradace setu 53 panelů od 20 různých výrobců. Celkem se jednalo o 204 panelů, které byly 

v European Solar Test Installation (ESTI, Ispra, Itálie) vystaveny venkovnímu provozu po 

dobu 19-23 let. Standardní odchylka sníţení výkonu byla pro čtvrtinu panelů vyšší neţ 5 % a 

v některých případech dosáhla aţ 15 %. 
 

 
 

Závěrem 

Výsledky uvedené ve studii ukazují, ţe nesoulad různého druhu je obvyklým stavem ve 

fotovoltaických systémech a zvyšuje se díky změnám v okolním prostředí. Výsledky také 

ukázaly, ţe kaţdá topologie zaloţená na domněnce, ţe fotovoltaické panely mohou působit 

jako homogenní celek, nebo ţe lze udrţet jejich soulad po celou dobu ţivotnosti systému, jde 

na úkor energetického výnosu. 

Při aplikaci technologií pracujících na úrovni panelů lze získat dodatečnou energii prakticky z 

kaţdé instalace. Mnoţství takto získané dodatečné energie záleţí na specifických podmínkách 

a nejlépe to vystihl časopis Photon v říjnu 2011: dokonce i za plné kontroly podmínek při 

testu prováděném v laboratoři PHOTO N, dodatečně získaná energie pomocí SolarEdge 

optimizérů dosáhla hodnot od 1,6% do 34 % (obrázek 13). Tyto výsledky přitom 

nezahrnují vlivy, které jsou uvedeny v této studii a které je také nutno vzít v potaz. Jedná se 

např. o teplotní rozdíly, rychlé změny úrovně osvitu a nesoulad stárnutím. Nestejnoměrné 

tempo stárnutí panelů prohlubuje nesoulad a rok za rokem sniţuje návratnost investice do 

fotovoltaického systému. Závěrem je nutno podotknout, ţe za účelem dosaţení společného 

cíle, kterým je vyšší efektivita energetického výnosu, by měl průmysl akceptovat rozdílnost 

panelů jako přirozený fakt a nezabývat se příliš tříděním panelů a prováděním flash testů. 

Cesta vpřed vede přes optimalizaci výnosu na úrovni jednotlivých panelů. 
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11.1  Energetická bilance FV elektrárny (FVE) – program PV GIS 
(Orientační výpočet výkonu FVE) 

Dále popsaný program slouţí k orientačnímu výpočtu denního, měsíčního a ročního zisku FV 

elektrárny v zadané lokalitě a při konkrétním sklonu FV panelů. Přesnost výpočtu je ovlivně-

na řadou vnějších faktorů , ale pro orientační výpočet energetické bilance je plně postačující. 

Program je k dispozici  zdarma na internetové adrese:  

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#.  

 

 
 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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Postup výpočtu: 

- nejdříve zadáme místo realizace FVE (buď formou adresy nebo přímo souřadnicemi 

GPS) a klepneme na políčko „vyhledat“. Na obrazovce se objeví základní mapa 

s místem realizace a souřadnicemi GPS. Pokud nám typ mapy nevyhovuje, můţeme si 

klepnutím na pole „Ostatní mapy“ na spodní liště  vybrat některou z dalších map, které 

program nabízí. 

- na horní liště navolíme pole „PV odhad“ 

- na dalším řádku zvolíme databázi slunečního záření, kterou budeme vyuţívat pro 

výpočet. Z nabídky si můţeme vybrat databázi „klasická PV GIS“ nebo „klimaticko – 

SAF PV GIS“. Většinou vystačíme s databází „klasická PV GIS“. 

- V dalším kroku zvolíme typ pouţitých FV panelů. V nabídce máme několik 

technologií výroby FV panelů: 

= krystalický křemík 

= technologie CIS 

= technologie CdTe 

= neznámá (jiný typ) 

- do kolonky „instalovaný špičkový FV výkon“ doplníme instalovaný výkon zadané FV 

elektrárny (počet FV panelů x špičkový výkon jednoho panelu).   

- odhadované ztráty systému ovlivňují celkový výkon FVE. Tyto ztráty představují 

především ztráty v kabelech, měničích, ztráty dané nečistotou FV panelů atd. 

Standardně je tato hodnota v programu nastavena na 14%. Pokud známe bliţší 

technické parametry jednotlivých komponent, potom můţeme i přesněji odhadnout 

předpokládané ztráty v systému. Pouţijeme-li kvalitní panely a měniče a je-li montáţ 

provedena kvalitně odbornou firmou, potom se průměrné ztráty v systému pohybují 

kolem 10% (cca 8-10%). 

- dále je třeba upřesnit způsob namontování panelů. Program nabízí dvě moţnosti: 

= volně stojící FV panely (dobře chlazené obtékajícím vzduchem) 

= stavebně integrované do střechy (chlazení je horší; konkrétně závisí na tom, zda FV 

panely jsou zabudovány přímo do krytiny nebo zda jsou umístěny nad střešní 

krytinou).  

Jednotlivé varianty se liší především stupněm chlazení okolním vzduchem a 

v důsledku teplotou FV panelu. Účinnost (výkon) panelu většinou klesá s rostoucí 

teplotou panelu (tj. při horším chlazení). Detailně to ještě ovlivňuje i typ panelu. 

- v dalším kroku zvolíme sklon panelů. Rozumí se tím sklon FV panelů nad horizontem 

(rozsah 0 – 90 stupňů). Pokud zvolíme z nabídky i „aktualizace sklonu“, potom nám 

program vypočítá pro danou aktuální aplikaci a zvolené místo optimální sklon panelů 

(má smysl pouze v případě, kdy je střecha rovná a máme tedy moţnost postavit FV 

panely do vypočteného sklonu).  

- dále potřebujeme upřesnit azimut (tj. odklon FV panelů od jihu). Azimut můţeme 

volit v rozsahu -180 
0 

aţ + 180 
0 

 (východ představuje -90
 0

 ; jih = 0 
0
 ; západ 90 

0
 ). 

- v případě, ţe FV panely budou umístěny na pohyblivé konstrukci, potom můţeme 

v programu zvolit „moţnosti sledování“ buď ve zvolené ose nebo v obou osách 

(panely jsou umístěny na „trackeru“). 

- nakonec ještě zvolíme formu výstupu. Automatickým výstupem je tabulka 

průměrných zisků (denní, měsíční, roční). Můţeme ještě zvolit moţnost „zobrazit 

grafy“ a dále upřesnit, zda výstup poţadujeme jako výstup z webové stránky, ve formě 

textového souboru nebo ve formátu pdf.  

- Pokud máme jiţ zadání hotovo (vyplněny výše uvedené kolonky z tabulky), potom 

můţeme kliknout na pole „vypočítat“. Program následně provede zadaný výpočet 

včetně zpracování poţadovaných grafů. 
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- S

t

Standardní výstupy: 

= tabulka denní (resp. měsíční) a roční  produkce elektřiny daného FV systému  [kWh]   

   a také úhrn globálního záření vztaţený na jednotku plochy pro zadanou konkrétní  

   aplikaci [kWh/m
2
].   

= grafy  rozloţení výkonu elektrárny v jednotlivých měsících a za celý rok – celkový  

   výkon [kWh/měsíc] nebo specifický, vztaţený na plochu [kWh/m
2
/měsíc].  
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 Poznámka: 

Skutečný energetický výkon daného fotovoltaického systému závisí na velkém mnoţství 

různých vlivů. Jedním z nich je typ pouţitých FV panelů a mnoţství slunečního záření, které 

dopadá na panel. Výkon je ovlivněn i dalšími faktory:  

 Účinnost FV je ovlivněna ve větší či menší míře teplotou modulu, obvykle klesá s 

rostoucí teplotou. 

 Téměř všechny typy panelů ukazují klesající účinnost s nízkou intenzitou slunečního 

záření.   

 Část záření se odráţí od povrchu panelů; velikost odrazu závisí na úhlu, pod kterým 

záření dopadá na panel.Čím je úhel ostřejší,  tím je vyšší  procento odraţeného záření. 

 Účinnost přeměny závisí na spektru slunečního záření. Téměř všechny FV technologie 

mají dobré vlastnosti pro viditelnou část světla; existují velké rozdíly v účinnosti pro 

oblast blízkou infračervenému záření. V případě, ţe by spektrum slunečního záření 

bylo vţdy stejné, tak  by uvedený vliv byl minimální.  Ve skutečnosti se spektrum 

záření  mění s časem během dne i roku  a také s mnoţstvím rozptýleného světla. Proto 

vliv spektra záření není moţno zcela zanedbat.  

 A konečně, některé typy modulů mají dlouhodobé rozdíly ve výkonnosti. Zvlášť 

moduly vyrobené z amorfního křemíku podléhají sezónním výkyvům v závislosti na 

dlouhodobém vystavení záření a vysokým teplotám. 

Většina klimatických databází včetně evropská databáze v PVGIS je zaloţen na měření 

pozemních stanic. Databáze vznikly dlouhodobým měřením, proto představují dlouhodobé 

průměry teplot a slunečního záření v daných lokalitách. Můţou se tedy lišit od okamţitých 

hodnot. Databáze také nezohledňují  klimatické změny a výkyvy posledních let.  

Program dosazuje do výpočtů okamţité hodnoty záření a teploty. Pokud ovšem vycházíme 

z dlouhodobých průměrných hodnot, do výpočtu se vnáší určitá nepřesnost. Zprůměrované 

hodnoty se podílí na nepřesnosti výpočtu v řádu asi 1%. Započteme.li všechny výše uvedené 

vlivy, potom celková nepřesnost výpočtu je na úrovni jednotek % a to je pro informativní 

výpočet energetické bilance FVE plně dostačují 

 

11.2  Návrh FV systému – aplikace „SMA Sunny Design Web“ 
 

Pro návrh fotovoltaického systému (FVE) existuje řada programů. Většina dodavatelů 

střídačů dává svým zákazníkům k dispozici pomocný software, který velmi zjednodušuje 

návrh konkrétní aplikace FVE. Některé programy jsou dokonce i v češtině. Pro ilustraci a pro 

nastínění moţností práce s takovým programem uvádíme výpočetní program od firmy SMA, 

který je k dispozici pod označením „Sunny Design Web“. Pro práci s tímto programem je 

zapotřebí připojení na internet.  

 

Vlastní program je k nalezení na internetové adrese:  

http://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home . Detailní manuál v češtině je k dispozici na 

adrese: file:///C:/Users/PC/Downloads/manual_cs.pdf 

 

Program během krátkého času navrhne optimální konfiguraci FVE. Pro zjednodušení návrhu 

je na titulní stránce krátké video, které vysvětluje základní funkce aplikace Sunny Design 

http://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home
../../Users/PC/Downloads/manual_cs.pdf
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Web. Pokud se přihlásíte a stanete se  registrovaným uţivatelem programu (bezplatná 

registrace), potom máte k dispozici bezplatnou správu projektů a kromě toho můţete do 

výpočtu si zanášet i své FV panely, lokality a profily spotřeby. Pokud se nebudete registrovat, 

potom při výpočtu musíte vycházet pouze z hodnot zadaných autorem programu do paměti 

tohoto programu.  

 

Na začátku program umoţňuje si zvolit jednu ze základních moţných aplikací: 

- navrhnout FV systém bez vlastní spotřeby 

- navrhnout FV systém s vlastní spotřebou 

Nejdříve je třeba zadat základní informace o projektu: 

- region (východní Evropa), země, obec 

- napěťovou hladinu (NN, VN) 

- definovat napěťové úrovně sítě, ke které bude připojen střídač a zad jde o jednofázové 

nebo třífázové zapojení 

Pro takto definované prostředí program nastaví pro dané místo venkovní teploty, polohu místa 

a jeho nadmořskou výšku. Program umoţňuje případně tyto obecně nastavené hodnoty 

upravit pro konkrétní aplikaci.  

Na další straně programu zvolíme výrobce a přesný typ FV panelů a jejich počet (z nabídky v 

programu). Dále upřesníme způsob instalace FV panelů (samostatně stojící, střecha, fasáda, 

integrovaný do střechy atd.) a také orientaci vůči světovým stranám a sklon panelů vůči 

horizontu (viz obrázek).  

                                   
 

V dalším kroku vybereme vhodný střídač. Program nám nabízí moţnost ručního návrhu nebo 

automatického výpočtu. Ještě neţ vybereme formu výpočtu, musíme především zadat max. 

povolený počet střídačů pro dané řešení (např. 3) – viz obrázek: 
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Program nám dále nabídne moţné varianty střídačů. Pro jednodušší volbu nám současně vedle 

typů uvádí i energetický i finanční výnos (výhodnost pouţití) vedle jmenovitého AC výkonu. 

Podle těchto kritérií zvolíme některou variantu. Program nám stanoví počet stringů, 

výkonnost, roční energetický výnos a další parametry.   

 

 

 
 

V dalším kroku provedeme kontrolu správného dimenzování kabelů (DC i AC). Provedeme 

výpočet ztraceného výkonu na pro zvolené dimenzování kabelů. Ztracený výkon by měl být 

na AC straně (resp. i na DC straně) při jmenovitém provozu niţší neţ 1%.  Postupně volíme 

typ kabelu (DC, LV1, LV2 atd.), stanovujeme jejich délku a doplníme průřez kabelu. Program 

následně posoudí, zda navrţený průřez kabelů splňuje poţadavek na max. úbytek na něm. 

Pokud kabel nevyhovuje, provádíme změny jeho průřezu tak dlouho aţ je poţadavek splněn. 

 



Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

240 

 

 
 

V dalším kroku můţeme do návrhu přidat komunikační prvky FV systému pro správu a 

vizualizaci stavu. Poţadavky na komunikaci si stanovíme výběrem z nabídky dle 

následujícího obrázku: 

 

 
 
Pomocí funkce „Automatický návrh“ si můţete na základě svých údajů nechat vygenerovat 

navrhované sledování činnosti FV systému. Kromě toho lze vybrat také další varianty návrhu nebo 

ručně přidat další komunikační produkty.  
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Pokud do programu zadáme finanční údaje týkající se instalace FVE, výkupní ceny, vlastní spotřeby  a 

další poţadované informace, můţeme získat i informace i celkovém finančním zisku a návratnosti 

investice.  

 

Závěrem nám program umoţní vytisknout projektovou dokumentaci, která dokladuje návrh FVE dle 

zadaných poţadavků (viz následující ukázka).  
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Tím je návrh FVE ukončený.  

 

Obdobně bychom postupovali i u návrhu varianty s vlastní spotřebou (viz detailní manuál). 
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11.3 Fotovoltaické systémy s východo-západní orientací a pouze jedním      

         střídačem 

 
Datum: 18.3.2013  |  Autor: Dipl.-Ing. Dietmar Staudacher, Fronius Česká republika s.r.o.  |  

Recenzent: doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. 

  

 

V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované 

východo-západním směrem. Postupem času však lze pozorovat rostoucí zájem o instalaci FV 

generátorů na střechy s východo-západní orientací. FV systémy s jiţní orientací jsou sice 

výhodnější, avšak i FV generátory s východo-západní orientací umoţňují dosáhnout značných 

výnosů. Vzhledem k prudce klesajícím cenám solárních panelů lze v budoucnu dokonce 

počítat s rostoucí poptávkou po východo-západních systémech. Z pohledu provozovatele 

elektrické sítě jsou fotovoltaické systémy s východo-západní orientací stejně zajímavé jako 

systémy orientované na jih, protoţe dodávky energie do sítě jsou po celý den rovnoměrnější, 

dochází ke sníţení poledních špiček a v důsledku toho k odlehčení sítě. 

 

Dosud se vycházelo z předpokladu, ţe u FV systémů s východo-západní orientací jsou pro 

obě orientace zapotřebí samostatné střídače nebo alespoň jeden střídač s více MPP trackery 

(Maximum Power Point, bod maximálního výkonu), aby se zamezilo ztrátám způsobených 

rozdílným osvitem panelů. Tento článek obsahuje analýzu FV generátorů s východo-západní 

orientací, které jsou instalovány pouze s jedním MPP trackerem, a dokládá, jak výkonné tyto 

systémy jsou. Společný střídač je vţdy levnější neţ dva menší samostatné střídače s 

polovičním výkonem. 

 

1 Úvod 

 

Na základě teoretické analýzy bylo odvozeno chování MPP fotovoltaického systému s 

východo-západní orientací, které pak bylo pomocí srovnávacích měření ověřeno v praxi. K 

získání praktických výsledků byly k dispozici dva východo-západní systémy: jeden FV 

systém s tenkovrstvými solárními panely a jeden FV systém s krystalickými solárními panely. 

Oba systémy byly provozovány jak se samostatnými střídači (po jednom střídači na východní 

i západní části střechy), tak také se společným střídačem pro obě části střechy. 

 

Tenkovrstvé panely byly instalovány s azimutem −67,5° pro východní generátor, 112,5° pro 

západní generátor a s úhlem náklonu 30°. Krystalické panely byly namontovány s přesnou 

orientací −90° pro východní generátor, 90° pro západní generátor a s úhlem náklonu 15°. 

 

Byla provedena měření charakteristiky IU s cílem dosáhnout přesných výsledků. Případné 

odchylky střídačů byly zohledněny při instalaci elektroměrů. 

 

2 Nesoulad osvitu 

 

V případě instalace společného střídače v rámci FV systému s východo-západní orientací 

bychom na první pohled očekávali velké ztráty vzniklé nesouladem osvitu. Vzhledem k různé 

orientaci u východo-západního systému jsou totiţ solární panely vystaveny rozdílným 

hodnotám osvitu. Z tohoto důvodu vykazují východní a západní větve v závislosti na denní 

době rozdílné proudy. Přes velké proudové rozdíly mezi východním a západním generátorem 

jsou hodnoty napětí MPP téměř identické, jak je patrné z obrázku 1. Celkové napětí 

východního generátoru je přibliţně stejně velké jako celkové napětí západního generátoru, 
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proto se při paralelním zapojení těchto větví na společný střídač (s jedním MPP trackerem) 

očekávají jen velmi malé ztráty způsobené nesouladem osvitu. 

 

Tyto minimální ztráty závisí na úhlu náklonu instalovaných solárních panelů a na pouţité 

technologii panelů. Čím větší je úhel náklonu solárních panelů, tím vyšší jsou ztráty vzniklé 

nesouladem osvitu. Pro výši ztrát v závislosti na technologii panelů je rozhodující faktor 

plnění a změna napětí MPP v závislosti na osvitu. 
 

 
 
Obr. 1: Voltampérová charakteristika krystalického panelu při různém osvitu [1] 

 

Faktor plnění, který je u krystalických panelů zpravidla vyšší neţ u tenkovrstvých panelů, 

určuje, jak prudce klesá výkonnostní křivka před a po MPP. Na obr. 2 je znázorněna typická 

charakteristika krystalického a tenkovrstvého panelu. Je vidět, ţe výkonnostní křivka 

krystalického panelu za bodem MPP klesá prudčeji neţ výkonnostní křivka tenkovrstvého 

panelu. Z toho vyplývá, ţe krystalické panely ve FV systémech s východo-západní orientací 

způsobují vyšší ztráty způsobené nesouladem osvitu neţ tenkovrstvé panely. 

 

Dalším důleţitým aspektem je změna napětí MPP v závislosti na osvitu (viz obr. 1). Malá 

změna napětí MPP přes širokou oblast osvitu přirozeně vede k minimálním ztrátám. Změna 

napětí MPP je ovlivněna zejména teplotou panelu. To znamená, ţe nízký teplotní koeficient a 

dobré zadní větrání solárních panelů vedou u FV systému s východo-západní orientací k 

vyššímu výkonu. Kromě toho velký výkon panelů při nepříznivých světelných podmínkách 

můţe značně vylepšit výkon systému. Protoţe jednotlivé solární panely mají uvedené 

parametry odlišné, nelze obecně říci, které technologie panelů jsou pro FV systémy s 

východo-západní orientací nejvhodnější. 
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Obr. 2: Voltampérová charakteristika krystalického a tenkovrstvého panelu 

 

 

 

3 Výsledky 

 

3.1 Nízké ztráty v důsledku nesouladu osvitu 
Jak bylo vysvětleno v části 2, instalace společného střídače ve FV systému s východo-západní 

orientací nutně vede ke ztrátám vzniklým nesouladem osvitu. Tyto ztráty jsou však minimální a 

částečně jsou kompenzovány jinými pozitivními efekty. Například FV systém s východo-západní 

orientací se společným střídačem pracuje většinou ve vyšší oblasti účinnosti, neţ by tomu bylo v 

případě instalace se samostatnými střídači. Na obr. 3 a obr. 4 jsou uvedeny údaje FV systému s 

východo-západní orientací a s krystalickými panely (viz část 1). 
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Obr. 3: Porovnání naměřených hodnot napětí DC s odpovídajícím průběhem osvitu a teplotním 

profilem během slunečného dne. 

 

Na obr. 3 je porovnáno napětí DC východo-západního generátoru se společným střídačem s 

napětím DC východo-západního generátoru se samostatnými střídači. Jak je vidět, napětí 

východního a západního generátoru se většinou liší. Ráno je napětí západního generátoru po 

většinu času vyšší neţ napětí východního generátoru, odpoledne je tomu přesně naopak. Tato 

skutečnost vyplývá z osvitových a teplotních vlastností fotovoltaických článků, protoţe napětí 

DC při globálním osvitu nad ~180 W/m² zůstává téměř konstantní a při klesající/rostoucí 

teplotě panelu roste/klesá. 

 

Východo-západní generátor generuje ztráty způsobené nesouladem osvitu, protoţe napětí DC 

tohoto generátoru není identické s napětím DC západního generátoru ráno a napětím DC 

východního generátoru odpoledne. Ačkoli napětí DC východo-západního generátoru se liší od 

napětí generátorů se samostatnými střídači aţ o 5 %, energetické ztráty jsou velmi malé (viz 

obr. 4). Důvodem je, ţe napětí DC východo-západního generátoru ráno kopíruje napětí 

východního generátoru a odpoledne napětí západního generátoru. Dalším aspektem je, ţe 
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odchylka 5 % od optimálního napětí MPP nevede ke stejnému procentu ztrát výkonu, protoţe 

niţší/vyšší napětí MPP také vede k vyššímu/niţšímu proudu MPP. 
 

 
 

 
 
Obr. 4: Porovnání výkonu AC s odpovídajícím energetickým výnosem během slunečného dne. 

Energetické ztráty ~0,1 % u východo-západního generátoru se společným střídačem v porovnání s 

východo-západním generátorem se samostatnými střídači. 

 

Výkon AC východo-západního generátoru s jedním střídačem se po celý den kryje s 

kumulativním výkonem AC východo-západního generátoru se samostatnými střídači. 

Rozdílné napětí DC generátorů vede ke ztrátám nepřizpůsobením cca 0,5 %, avšak konečné 

energetické ztráty činí pouze ~0,1 %, coţ je hodnota, která spadá do intervalu přesnosti 

měření elektroměru ±1 %. Jak uţ bylo zmíněno, ztráty v důsledku nesouladu osvitu se 

částečně kompenzují tím, ţe východo-západní generátor se společným střídačem pracuje 

většinou v oblasti vyšší účinnosti. 

 

Energetické ztráty jsou ve slunečné dny nejvyšší, protoţe odchylka mezi napětími DC je tím 

menší, čím niţší je rozdíl osvitu mezi východními a západními větvemi. To znamená, ţe v 

oblačné dny nebo ve dny s difúzním osvitem jsou energetické ztráty ještě menší. 
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3.2 Srovnání energetických výnosů – 1. část 

Následující srovnání energetických výnosů znázorňuje výsledky pro FV systém s východo-

západní orientací a tenkovrstvými panely. Jak vyplývá z obr. 5, energetické ztráty východo-

západního generátoru se společným střídačem jsou po celou dobu velmi malé. 

 

 
 

 
  

Na základě výsledků měření od května do července lze očekávat, ţe roční energetické ztráty 

východo-západního generátoru se společným střídačem budou niţší neţ 1 %. Instalace 

východo-západního generátoru se společným střídačem má tedy oproti instalaci se 

samostatnými střídači a instalaci s jedním střídačem se dvěma MPP trackery rozhodující 

výhodu: východo-západní generátor se společným střídačem je při téměř stejném 

energetickém výnosu ekonomicky výhodnější, protože je zapotřebí pouze jeden střídač. Kromě 

toho můţe společný střídač vykazovat niţší jmenovitý výkon, neţ je součet jmenovitých 

výkonů samostatných střídačů. Příčinou je časový posun špičkových výkonů východního a 

západního generátoru (viz obr. 6). Sníţení jmenovitého výkonu závisí na úhlu náklonu 

solárních panelů. Čím vyšší je úhel náklonu, tím niţší můţe být jmenovitý výkon společného 

střídače. Tenkovrstvé panely pouţité v tomto FV systému byly instalovány s úhlem náklonu 

30°, a to vede ke sníţení jmenovitého výkonu společného střídače zhruba o 15 %. 
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Z těchto výsledků vyplývá, ţe úspory nákladů jsou vyšší neţ energetické ztráty, takţe 

východo-západní systém se společným střídačem se rychleji amortizuje. 

 

3.3 Srovnání energetických výnosů – 2. část 

Výsledky měření v tomto oddíle se týkají srovnání energetických výnosů FV systému s 

východo-západní orientací a krystalickými panely. Úhel náklonu solárních panelů je pouze 

15°, proto nedochází k téměř ţádným energetickým ztrátám (viz obr. 7). Ztráty 

nepřizpůsobením jsou zhruba 0,3 % aţ 0,5 %, jsou však kompenzovány, protoţe společný 

střídač pracuje většinou v oblasti vyšší účinnosti. 
 

 

  
 

 

Také v tomto případě je východo-západní generátor se společným střídačem ekonomicky 

výhodnější variantou instalace. Úspory nákladů jsou patrné na první pohled a dosahují 

přibliţně stejné výše jako úspory popsané v části 3.2. Zaprvé díky úspoře jednoho střídače, 

zadruhé díky sníţení jmenovitého výkonu společného střídače asi o 5 % (viz obr. 8). Sníţení 

jmenovitého výkonu o 5 % vyplývá z úhlu náklonu krystalických solárních panelů 15° (viz 

vysvětlení v části 3.2). 
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Je tedy zřejmé, ţe východo-západní generátor se společným střídačem se rychleji amortizuje 

neţ východo-západní generátor se samostatnými střídači. 
 

4 Základní pravidla instalace 

 

K dosaţení optimálního provozu FV systému s východo-západní orientací a společným 

střídačem je nutné respektovat následující základní pravidla: 

 Je třeba zamezit jakémukoli zastínění. 

 Počet solárních panelů musí být ve všech větvích stejný. 

 Všechny solární panely v jedné větvi musí mít stejnou orientaci (úhel náklonu a směr 

solárních panelů). 

 

5 Závěr 

 

Testy obou FV systémů prokázaly, ţe FV systém s východo-západní orientací a jedním 

společným střídačem pro východní a západní generátor vykazuje ztráty nepřizpůsobením. 

Podle očekávání jsou však tyto ztráty velmi nízké a částečně jsou kompenzovány tím, ţe 

společný střídač pracuje většinou v oblasti vyšší účinnosti. Proti minimálním ztrátám výnosu 

stojí jednoznačné sníţení nákladů v jiných oblastech. Zaprvé je moţné sníţit počet střídačů, 

zadruhé lze redukovat jmenovitý výkon společného střídače (v závislosti na úhlu náklonu 

instalovaných solárních panelů) aţ o 35 %. Navíc lze také minimalizovat náklady na instalaci. 

 

Při správném dodrţení základních pravidel instalace, úhlu náklonu solárních panelů a 

technologie panelů můţe být instalace společného střídače u FV systému s východo-západní 

orientací ekonomicky výhodnějším řešením neţ varianta instalace se samostatnými střídači. 

Nakonec ještě zbývá konstatovat, ţe instalace společného střídače nemá ve srovnání s 

instalací jednoho střídače se dvěma MPP trackery ţádné nevýhody. 
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12.1  Wattroutery – regulátory pro max. vyuţití sluneční energie 
 

Konkrétní zapojení fotovoltaického systému (FVE) závisí především na zvoleném typu 

měniče napětí a na solárním regulátoru, který zajišťuje tzv. regulaci výkonu (vyuţití přebytku 

energie vyrobené v FVE).  Fotovoltaické panely jsou zapojeny do sériových větví, kterým se 

říká „string“.  Počet FV panelů v jednotlivém stringu se liší podle typu pouţitého měniče. 

Výrobci většiny měničů mají na svých webových stránkách potřebný návrhový software. , 

 

Např. firmy SMA pod označením Sunny design (http://www.sma-uk.com/products/planning-

software/sunny.design.html)  nebo firma Fronius pod názvem Systém design 

(http://fronis.com/cps/rde/xchg/fronius_international/hs.xsl/83_28226_ENG_HTML.html#.V

YTzXJVIvmQ) . 

 

Tyto programy umoţňují navrhnout potřebnou kombinaci stringů paralelně připojených na 

dané DC vstupy vybraného měniče prostřednictvím sdruţovacího rozvaděče. Ten obsahuje 

pojistkové odpínače a přepěťové ochrany pro stejnosměrnou DC stranu. Výstupní střídavé 

napětí z měniče (1-fázové nebo 3-fázové) je vedeno do AC rozvaděče, který obsahuje jističe, 

přepěťovou ochranu a elektroměr na měření vyrobené energie z FVE na AC straně. 

Z rozvaděče je potom AC signál připojený jiţ do existujícího elektrického rozvaděče daného 

objetu, který obsahuje 4-kvadrantový elektroměr měřící vyrobenou el. energii z FVE 

dodávanou nebo odebíranou z distribuční sítě (DS). Způsob připojení do DS určuje 

distributor, který dané území spravuje.  

 

Pravidlo distribučních společností udává maximální výkonový rozdíl mezi fázemi 4,6 kW. 

Pokud je navrţený FV systém větší neţ je tato hodnota, je nutné volit buď 1-fázové měniče na 

kaţdou fázi samostatně nebo vhodnější a ekonomičtější variantu, tj. 3-fázový měnič. 

 

V současné době jsou trendem tzv. hybridní FV systémy. Jde o FVE doplněnou o akumulační 

systém v podobě akumulátorů, který umoţňuje vyrobenou elektřinu uschovávat pro případ 

pozdější potřeby, zejména po západu slunce. Přebytky vyrobené elektřiny tak zbytečně se 

neodvádí do DS (téměř zadarmo), ale jsou s pomocí akumulátorů (elektřiny nebo vody) 

uschovávány pro vlastní opoţděnou spotřebu. 

 

Fotovoltaické systémy je moţno také doplnit o tzv. regulátory (wattroutery). Některé ukázky  

najdete  na webových stránkách výrobců: 

 

typ WATTrouter M SSR: (http://www.solarcontrols.cz/cz/wattrouter_m_ssr.html) 

typ WATTrouter M MAX: (http://www.solarcontrols.cz/cz/wattrouter_m_max.html). 

Na internetových stránkách jsou detaily včetně technických podmínek, způsobu zapojení, 

programování a moţných závad a jejich odstranění, tj. podrobný montážní manuál. Ukázky 

základních technických parametrů jsou pak na následujících stránkách tohoto textu.  

 

Toto zařízení se snaţí v rámci zvolených kriterií 

maximalizovat spotřebu vyrobené elektřiny v čase, kdy 

FVE vyrábí a šetřit v čase, kdy FVE nevyrábí (elektřina je 

odebírána z DS). Obvykle se na regulátor (wattrouter) 

připojují spotřebiče, které účelně akumulují přebytky v čase 

výroby z FVE. Jedná se především o bojlery, akumulační 

nádoby, ohřívače, klimatizaci, ohřev bazénu, bazénovou 

filtraci, tepelné čerpadlo apod. 

http://www.sma-uk.com/products/planning-software/sunny.design.html
http://www.sma-uk.com/products/planning-software/sunny.design.html
http://fronis.com/cps/rde/xchg/fronius_international/hs.xsl/83_28226_ENG_HTML.html#.VYTzXJVIvmQ
http://fronis.com/cps/rde/xchg/fronius_international/hs.xsl/83_28226_ENG_HTML.html#.VYTzXJVIvmQ
http://www.solarcontrols.cz/cz/wattrouter_m_ssr.html
http://www.solarcontrols.cz/cz/wattrouter_m_max.html
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Wattroter pracuje podle následujícího algoritmu: 

Měřící modul v reálném čase měří proud na všech fázích. Regulátor vyhodnocuje měřený 

proud a napětí a v okamţiku, kdy pracuje FVE a existují přebytky vyrobené energie, spíná 

připojené spotřebiče podle nastavitelných priorit. Neustále se snaţí udrţovat nulový tok 

energie měřícím  
 

Základní technická specifikace pro wattrouter M (typy SST, MAX): 
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modulem a tedy i elektroměrem. Regulátor dokáţe udrţovat buď tzv. „virtuální nulu“ (součet 

činných výkonů ve všech třech fázích je roven nule) nebo fyzikálně nulový tok energie  ve 

všech třech fázích. Reţim funkce je moţné v regulátoru volit a závisí na způsobu měření 

pouţitého elektroměru. Regulátor spíná jednotlivé spotřebiče podle zvolených priorit. 

Nejdříve se spíná spotřebič s nejvyšší prioritou, pokud výkon FVE překročí příkon spotřebiče 

s nejvyšší prioritou při stále sepnutém stavu, dojde k sepnutí spotřebiče s druhou prioritou. Při 
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dalším zvyšování výkonu FVE se postupně připojují spotřebiče vţdy s niţší prioritou. 

Naopak, pokud dojde ke sníţená výkonu FVE nebo k zapnutí jiného spotřebiče 

(nepřipojeného na wattrouter), sepnuté spotřebiče se opět postupně odpojují podle 

nastavených priorit, nejdříve se tedy odpojí spotřebič s nejniţší prioritou atd.  Kdyţ dojde 

k vnitřnímu odpojení připojeného spotřebiče např. termostatem bojleru (bojler je jiţ 

dostatečně nahřátý), regulátor tento stav rozpozná a sepne další spotřebič s niţší prioritou. Je 

moţné také nastavit zpoţděné sepnutí a vypnutí spotřebičů. Popsaný princip platí pouze 

v případě, kdy je měřící modul ihned za elektroměrovým rozvaděčem, tak aby wattrouter 

vyuţíval pouze skutečné přebytky solární elektrárny.  

 

Pouţívání wattrouteru je výhodné nejen z ekonomického hlediska (kdyţ jsou výkupní ceny 

elektřiny do DS příliš nízké), ale také i z hlediska ekologického (vyrobená elektřina se 

zbytečně neztrácí v DS, ale spotřebovává se přímo v místě výroby).   

 

 

 

Další moţností je vyuţití speciálních regulátorů firmy IRIDON (viz www.iridon.cz ).  Na 

této interne-tové adrese najdeme i další podrobnosti včetně uživatelské a instalační příručky.  

Další obrázky ukazují blokové schéma zapojení a také popis regulační jednotky včetně 

komunikačních moţností. 

 

 

 

Regulační jednotka SPM1 BASIC může pracovat ve třech základních režimech: 

 

 Regulace FVE síťového investoru (střídače) - bez dodávky do distribuční sítě  

 Regulace FVE síťového investoru (střídače) s regulací zvolených spotřebičů – bez 

dodávky do distribuční sítě 

 Regulace zvolených spotřebičů – s dodávkou do distribuční sítě 
 

 

 

 

 

http://www.iridon.cz/
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12.2  Proudový chránič a ochrana proti přepětí 
 

Proudový chránič je elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část 

přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo dotykem 

člověka. 

 

Proudové chrániče jsou velmi citlivé. Běţné typy pro zásuvkové obvody domovních instalací 

mají předepsáno citlivost 30 mA a fungují v rozsahu od 15 mA do 30 mA unikajícího proudu 

(vyrábí se i chrániče na větší unikající proudy - 100 mA, 300 mA a 500 mA , ale ty jsou 

určeny hlavně jako centrální chrániče nebo do průmyslu). Chrániče musí zareagovat 

okamţitě. Základním principem proudových chráničů je obvykle zapojení součtového 

transformátoru. Za normálních provozních podmínek je vektorový součet proudů 

protékajících transformátorem nulový, protoţe proud tekoucí do obvodu vyrovnává účinky 

proudu z obvodu vytékajícího. Výsledný magnetický tok v jádře transformátoru je pak roven 

nule. Ve chvíli, kdy je část proudu odváděna jinudy, vznikne rozdíl proudu mezi oběma 

vodiči (u jednofázového vedení) či obecně nenulový součet výsledného proudu na několika 

vodičích (např. tři fáze a střední vodič). Tento rozdílový proud je pak chráničem detekován a 

obvod je rozpojen.   

 

Uspořádání proudového chrániče: 

(1) svorky vstupního napětí; (2) výstupní svorky zátěţe; (3) resetovací tlačítko; (4) kontakty – 

druhý je za relé; (5) relé (solenoid); (6) rozdílový transformátor;  (7) řídící elektronika; (8) 

testovací tlačítko; (9) testovací vodič - oranţový 

     
 

Základní princip: 

Pokud je přitékající proud I1 roven odtékajícímu proudu I2 zůstává relé sepnuté. V okamţiku, 

kdy dojde k poruše a část proudu (I3) začne téct např. přes lidské tělo do země, změní se 

intenzita magnetického pole vytvářeného superpozicí magnetických polí dolní cívky a horní 

cívky a dojde k rozepnutí kontaktů. 
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Chráničem musí být vybaveny elektrické obvody koupelen, staveništní rozvaděče, instalace 

bazénů a fontán, zásuvky pro napájení zařízení ve venkovním prostředí, pokud je ochrana 

samočinným odpojením do 20A (ruční nářadí, sekačky atd.). Veškeré zásuvky, ke kterým má 

přístup veřejnost (osoby bez elektrické kvalifikace), a tam, kde nejsme schopni zabezpečit 

dovolenou impedanci vypínací smyčky. Proudový chránič se pouţívá všude tam, kde je 

zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  

 

Protoţe proudový chránič je elektro-mechanický přístroj a nelze tedy zcela vyloučit jeho 

poruchu a tím i ohroţení elektrickým proudem, nelze jej pouţít jako základní ochranu, pouze 

jeko ochranu doplňkovou (ČSN 33 2000-4-41). Jako ochrana před nadproudy se musí 

elektrický obvod jistit pojistkami nebo jističi, přičemţ hodnoty jmenovitého proudu 

jistícího prvku předepisuje výrobce chrániče (uvedeno na jeho štítku).  

 

Důleţitou a základní podmínkou pro správnou činnost proudového chrániče je, ţe jeho 

obvodem ke spotřebiči musí procházet všechny pracovní vodiče (L1, L2. L3, N). Z principu 

proudového chrániče vyplývá jeden důleţitý závěr, ţe není schopen vyhodnotit dvoupólový 

dotyk osob mezi pracovními vodiči. Pravděpodobnost tohoto stavu je však velmi malá. 

 

Chrániče nelze pouţít ani v soustavě TN-C, kde je střední vodič zároveň ochranným 

vodičem.  

 

Normou je nařízeno chránič minimálně jednou měsíčně přezkoušet (pouţitím testovacího 

tlačítka).   

 

Vyrábí se i chrániče zpožděné (označují se G) nebo selektivní (označení S). Rozdíl mezi nimi 

je ten, ţe zpoţděný zareaguje za 20 ms a selektivní za 40 ms. Tyto chrániče se nesmí pouţít u 

zásuvkových obvodů.  
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Ochrana proti přepětí – specifika fotovoltaických systémů  

 

U fotovoltaických systémů je v popředí zájmu doba návratnosti investice. Na ní se odrazí 

samozřejmě jak technické provedení a účinnost instalace, tak doba provozu. Z toho pohledu je 

kladen velký důraz na sníţení rizik a případný rozsah poruch na minimum.  

 

Fotovoltaické panely, měniče a kabely představují nejnákladnější část investice v rámci celé 

FV aplikace, a proto se ochrana zaměřuje především na tyto části. K poruše, v krajním 

případě k destrukci, můţe dojít vlivem atmosférických a spínacích přepětí. Dalším 

potencionálním zdrojem poruchy je zkratování části elektrického obvodu, které můţe mít za 

následek proudové přetíţení určitých částí s důsledkem aţ jejich moţného zničení, případně i 

vznik poţáru.   

 

FV články jsou zdrojem stejnosměrné elektrické energie. V praktických aplikacích se 

vyskytují stejnosměrná napětí převáţně do 1000 V DC. Hodnoty napětí jsou dány počtem 

panelů řazených v sérii jednotlivých FV polí. Průběh stejnosměrného elektrického proudu je v 

ideálním případě konstantní hodnoty a neprochází nulovou hodnotou na rozdíl od střídavého 

elektrického proudu. Z toho důvodu je zřejmé, ţe vypínání stejnosměrného proudu, zvláště 

vyššího napětí, je obtíţnější ve srovnání se střídavým proudem, a proto je pro ochranu a 

spínání ve stejnosměrných aplikacích nezbytné pouţít speciální ochranné a spínací přístroje, 

které jsou pro tyto účely určeny. Na výstupu z měniče jsou střídavé elektrické veličiny, pro 

které lze pouţít odpovídající prvky pro jištění a spínání standardních střídavých elektrických 

obvodů.  

  

Všechna tato specifika je důleţité vzít v potaz při návrhu ochranných a spínacích prvků 

elektrické instalace.  Na obecném schématu (Obr. 1) je znázorněn příklad provedení FV 

zdroje pracujícího paralelně s distribuční sítí. Zdrojem elektrické energie je fotovoltaické 

pole, které je pomocí vedení spojeno s měničem. V případě většího počtu paralelně řazených 

stringů je třeba zajistit ochranu FV panelů proti zpětným proudům a nadproudovou ochranu 

kabelů FV pole při poruše. Současně je zde řešena ochrana proti přepětím (1). Jedná-li se o 

delší vedení mezi FV polem a měničem, je vhodné pouţít svodiče přepětí jak u měniče, tak v 

blízkosti FV polí. K zajištění údrţby měniče je nutné splnit poţadavek na jeho moţné 

odpojení od AC i DC strany, proto jsou u měniče instalovány DC odpínač (2) a AC odpínač 

(3). V případě, ţe je funkčně zajištěno, aby vypnutí (zapnutí) DC strany probíhalo vţdy bez 

zátěţe, tzn. ţe AC strana bude vypínána dříve a zapínána následně, pak lze na místě DC 

strany pouţít i odpojovač. Za AC odpínačem je instalován svodič přepětí (4), který je 

doporučen především následuje-li dlouhé vedení. Dále můţe být zapojeno místní měření 

elektrické energie vyrobené FV zdrojem, které je následně připojeno přes jistící přístroj k 

rozváděči (5). V případě FV zdroje velkého výkonu jsou do rozváděče připojeny přes jistící 

přístroje jednotlivé paralelní větve FV zdroje. Rozváděč a následný elektrický rozvod je 

chráněn ze strany připojení k distribuční síti svodičem přepětí (6). Měření dodané a 

spotřebované energie (výroba a spotřeba v místě - zelený bonus) nebo jen dodané energie 

(pouze výroba bez spotřeby) předchází hlavní odpínač (7) rozváděče. Rozváděč, odpínač a 

vedení směrem k distribučnímu rozvodu je chráněno proti přetíţení a zkratu hlavním jistícím 

přístrojem (8).  
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 V případě většího počtu paralelně řazených stringů ve fotovoltaickém poli (Obr. 2) je nutné 

zajistit ochranu FV panelů proti zpětným proudům a nadproudovou ochranu kabelů. Jištění 

stringů (9) je občas opomíjeno, a to v souvislosti s tím, ţe zkratový proud I sc FV panelu je 

jen o 10 aţ 20% větší neţ jeho jmenovitý provozní proud. V případě aplikace s počtem stringů 

maximálně 3 nehrozí poškození panelu poruchovým zpětným proudem vyvolaným zkratem. 

Riziko tepelného přetíţení kabelů vlivem zkratu lze v tomto případě řešit jejich vhodným 

předimenzováním. Při větším počtu paralelních stringů je nutno vzít v potaz hodnotu 

moţného zpětného proudu s ohledem na maximální dovolený zpětný proud FV panelu. 
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Ochranu proti přepětí fotovoltaické elektrárny připojené do distribuční sítě je moţno rozdělit 

do dvou částí: 

- ochrana vlastní fotovoltaické elektrárny  

- ochrana domovní aplikace 

 

Výše zmíněnou ochranu můţeme dále rozdělit na dílčí úkoly: 

- ochrana solárního panelu 

- ochrana vstupu střídače na DC straně 

- ochrana výstupu střídače na AC straně 

- hlavní AC ochrana na vstupu do budovy 

 

S výběrem konkrétního typu svodiče podle místa pouţití a velikosti napětí nám pomohou 

předchozí  dva obrázky. Jsou uvedeny pro ilustraci; představují pouze jednu z moţností (jde o 

typové výrobky od firmy ABB). 
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12.3  Příslušenství – kabely a konektory 
 

Uvedené kabely a konektory představují pouze ukázku standardního příslušenství. Vedle 

uvedených typů je moţné pouţít i řadu komponent od jiných výrobců, které rovněţ splňují 

poţadované vlastnosti. 

 

a) Kabely 

 

Kabely jsou speciálně vyvinuté a vyrobené pro specifické potřeby fotovoltaických systémů. 

Dlouhodobě odolávají náročným povětrnostním podmínkám, zajišťují co nejmenší moţné 

ztráty při přenosu elektrické energie, nezatěţují ţivotní prostředí. 
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b) Konektory 

 

Spojovací konektory umoţňují rozebíratelné propojení solárních kabelů splňující nejvyšší 

nároky kladené na spolehlivost a bezpečnost. 
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13.1  Solární regulátory nabíjení baterie 
 

Jedná se o regulátor, který se vkládá mezi solární panely a baterii (akumulátor). Regulátor 

zajišťuje optimální nabíjení baterie vč. hlídání jeho stavu, monitoring a ochranu. Některé typy 

regulátorů jsou určeny pouze pro určitou skupinu baterií, jiné jsou univerzální a umoţňují 

volbu nabíjecí charakteristiky podle zvoleného typu baterie.  

 

Pro řízení nabíjení se pouţívají v principu dva druhy regulátorů: 

a) PWM regulátor 

b) MPPT regulátor 

   

Ad a) PWM regulátor. Jde o regulátor s pulzně šířkovou modulací PWM (Pulse Width 

Modulation). 

Modulace  zajišťuje přenos analogového signálu  pomocí dvouhodnotového signálu. Jako 

dvouhodnotová veličina můţe být pouţito například napětí nebo proud. Signál je přenášen 

pomocí střídy (šířka pulzu -  poměr mezi stavy zapnuto / vypnuto). Vzhledem ke svým 

vlastnostem je PWM regulace často vyuţívána ve výkonové elektronice pro řízení velikosti 

napětí nebo proudu. Dnes se jiţ v souvislosti s nabíjením akumulátorů z FV panelů vyuţívá 

poměrně málo. Upřednostňují se hlavně regulátory s MPPT. 

 

Ad b) MPPT regulátor. Jedná se regulátory, které vyhledávají na VA charakteristice bod 

maximálního 

výkonu (MPP). T9mto způsobem se dosáhne vyššího zisku z FV panelů (podle průběhu 

slunečního svitu aţ o cca 33%).. Podrobněji bylo o této problematice projednáno v kapitole 

„Fotovoltaický ohřev teplé vody“. Typ regulátoru se volí podle typu baterie. 
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FV panel VA charakteristika 

 

PMPP – jmenovitý výkon panelu, uvádí se hodnota změřená v bodě maximálního výkonu 

PMPP = UMPP × IMPP 

UMPP – napětí při jmenovitém výkonu 

IMPP – proud při jmenovitém výkonu 

UOC – napětí naprázdno – napětí na fotovoltaickém panelu bez připojené zátěţe 

ISC – proud nakrátko – největší proud, který je panel schopen dodat 

Max. System Voltage – nejvyšší systémové napětí, omezuje počet panelů, které lze zapojit v 

sérii, obvyklá hodnota je 1000 V. 

 

Regulátor EPSOLAR 4215BN MPPT 40A 12/24V 

 

Základní vlastnosti solárního fotovoltaického regulátoru nabíjení Epsolar Tracer 4215BN: 

 

 

* MPPT algoritmus a DC/DC transformace zvyšují proud do baterií  

oproti běţným regulátorům aţ o 30% 

* Špičková účinnost konverze aţ 98% 

* rychlý sledovací algoritmus MPPT v řádu sekund 

* Pouţití s 12V nebo 24V akumulátory 

* nabíjecí proud aţ 40 Ampér  

* maximální výkon FV panelů 520W při 12V baterii, 1040W při 24V 

baterii 
* maximální napětí FV panelů 150V (verze xx15) 

* 4-fázové dobíjení akumulátorů (bulk, absorption, float, equalize)  

* moţnost nastavení typu akumulátorů na olověné zaplavené, gelové, AGM a uţivatelské,     

včetně moţnosti nabíjení LiFePO4 nebo Li-ion 

* Plně automatická funkce, snadná instalace 

* Automatické odpojení zátěţe při vybití akumulátoru (low voltage disconnect - LVD) 

* Přirozené větrání bez ventilátoru, pracuje bez omezení do 55st. teploty okolí 
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* teplotní kompenzace dobíjení baterií 

* konektor RS485 / RJ45 pro vzdálenou správu nebo připojení LCD panelu MT-50 (pořízení 

displeje je důrazně doporučeno) 

* stříbrné provedení 

* Vhodný pro malé ostrovní (off-grid) fotovoltaické elektrárny 

* Standardní 2-letá záruka, CE certifikace 

 

* Uţitečná funkce navíc - zátěţ na svorkách Load (max. 20A) můţe být sepnuta trvale nebo 

po nastavenou dobu 1-15 hodin po západu Slunce, případně celou noc a 0-15 hodin před 

východem Slunce. Vhodné pro automatické noční osvětlení, ale také např. přípravu teplé vody 

ráno, automatické větrání apod. 

 

Zabudované ochranné funkce: 

* ochrana proti zkratu FV pole  

* ochrana proti přepětí FV pole 

* ochrana proti vysokému proudu z FV pole 

* ochrana proti přetíţení výstupu 

* ochrana proti zkratu na výstupu 

* ochrana proti obrácené polaritě FV pole 

* ochrana proti obrácené polaritě baterií 

* ochrana proti přepěťovým špičkám  

 

Uvedený popis reprezentuje jeden z řady regulátorů EPSOLAR BN MPPT. Konkrétní typy 

EPSOLAR 1215BN, 2215BN, 3215BN a 4215BN se liší velikostí nabíjecího proudu 

v rozsahu 10 – 40A.  Katalogový list od výrobků této řady je k nalezení na webové adrese: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Tracer_BN_specs.pdf . Podrobný popis a ovládací 

manuál pak na stránce: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Tracer_BN_CZ.pdf 
 

Regulátor EPSOLAR IT6415ND 60A 12-24V 

 

iTracer IT6415ND je plně automatický solární regulátor, který transformuje vyšší napětí z FV 

panelů na niţší nabíjecí napětí baterie a přitom ve stejném poměru zvyšuje nabíjecí proud. 

Oproti běţným regulátorům je moţné získat aţ o 30% vyšší proud do baterií. Ideální pro 

táborníky, rekreační vozidla a malé ostrovní systémy, např. chaty a chalupy, ale díky max. 

výkonu FV panelů aţ 3200Wp (při 48V baterii) i pro střední a větší instalace na rodinných 

domech. 

 

                            
 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Tracer_BN_specs.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Tracer_BN_CZ.pdf
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* MPPT algoritmus a DC/DC transformace zvyšují proud do baterií oproti běţným 

regulátorům aţ o 30% 

* Špičková účinnost konverze aţ 97% 

* Pouţití s 12V, 24V, 36V nebo 48V akumulátory 

* nabíjecí proud aţ 60 Ampér  

* maximální výkon FV panelů 780W při 12V baterii, 1560W při 24V baterii, 3200Wp při 

48V baterii 
* maximální napětí FV panelů 150V (pozor na zvýšení napětí panelů v zimě !) 

* 4-fázové dobíjení akumulátorů (bulk, absorption, float, equalize) pomocí PWM (pulzní 

modulace)  

* Plně automatická funkce 

* Snadná instalace 

* Přirozené větrání bez ventilátoru, pracuje bez omezení do 45st. teploty okolí 

* teplotní kompenzace dobíjení baterií 

* Modbus konektor pro vzdálenou správu, software pro Windows přiloţen, moţnost nastavení 

mnoha  

   parametrů přes PC 

* Vhodný pro malé, střední a větší ostrovní (off-grid) fotovoltaické elektrárny 

* Standardní 2-letá záruka, CE certifikace 

 

Rozdíly oproti předchozí verzi iTracer: 

- neobsahuje LAN port 

- obsahuje svorky pro zátěţ jako u 10A, 20A, 30A a 45A modelů, je moţné nastavit řízení 

zátěţe 

- obsahuje zemnící svorku 

- je moţné nastavit uţivatelský typ baterie a libovolně upravit všechna příslušná napětí 

 

Zabudované ochranné funkce: 

* ochrana proti zkratu FV pole  

* ochrana proti přepětí FV pole 

* ochrana proti vysokému proudu z FV pole 

* ochrana proti přetíţení výstupu 

* ochrana proti zkratu na výstupu 

* ochrana proti obrácené polaritě FV pole 

* ochrana proti obrácené polaritě baterií 

* ochrana proti přepěťovým špičkám  

 

 

Datashhet pro řadu iTracer je na adrese: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/iTracer.pdf 

Kompletní návod k pouţití regulátoru eTracer – podrobná česká verze je umístěn na adrese: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/E-Tracer_manual_CZ.pdf 

 

Displej k regulátoru Epsolar MT-50 LCD 

 

Zařízení pro monitoring a vzdálenou správu (remote meter) MT-50 obsahuje velký displej, na 

kterém se průběţně zobrazují všechny důleţité údaje o práci regulátoru, napětí a proud do 

baterií apod. Pokud nebudete sledovat provozní stavy svého systému např. pomocí Arduina, a 

regulátor bude umístěný mimo běţně dostupné prostory (např. na půdě), pak je tento displej s 

dlouhým kabelem, který se dá snadno prodlouţit (standard RJ45, ne ethernet) nezbytným 

rozšířením libovolného regulátoru Epsolar Tracer BN.  

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/iTracer.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/E-Tracer_manual_CZ.pdf
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Český manuál je k dispozici na internetové stránce:  

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/MT50_CZ.pdf  
 

 

Regulátor Midnite Classic 150 Lite 

 

Midnite Classic (s HyperVOC technologií) je nejlépe vybavený solární regulátor na trhu. Na 

regulátor je poskytována záruka 3 roky, kterou je moţné rozšířit na 5 let. Typ Lite je bez 

displeje (plně nastavitelný z internetu), typ LCD je s displejem LCD. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní vlastnosti  regulátoru: 

  

- MPPT reţim pro solární, větrné i vodní elektrárny 

- spolupracuje s moduly Clipper a Whizband Jr. (PWM dumpload pro větrné elektrárny) 

- zabudovaná ochrana proti poruše uzemnění 

- napětí bateriového packu 12 - 72V, s moţností aţ 120V DC pro některé modely 

- manuální nebo automatická equalizace baterií 

- nabíjecí proud aţ 96A (pro model 150), umoţňuje připojit aţ 5kWp FV panelů 

- 150, 200 a 250V DC operační napětí FV panelů 

- jedinečná funkce HyperVOC rozšiřuje bezpečné napětí FV panelů aţ na hranici 300Voc (pro 

model 250 a 48V baterie) 

- zabudovaný, ale oddělitelný displej s moţností jeho vzdáleného umístění  

- Mymidnite.com: Online monitoring 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/MT50_CZ.pdf
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- plné komunikační moţnosti - Ethernet, Modbus a RS232 

- 380 dní denní historie a 24 hodin podrobných informací v 5 minutových intervalech 

- moţnost paralelního spojení více regulátorů a sdílení operačního reţimu 

- dvě ovladatelná AUX relé 

- vyrobeno v Americe 

 

Podrobnější  dokumenty (částečně české): 

Příručka pro rychlé spuštění: http://www.ostrovni-

elektrarny.cz/docs/classicLiteQuickStart_CZ.pdf 

Aplikační software pro monitoring:  

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/LocalApp_manual_CZ.pdf  

Kalkulačka dimenzování FV pole: http://www.midnitesolar.com/sizingTool/index.php 

Podrobný manuál:  http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/classicManual.pdf  
 

 

MNBCM Midnite Battery Kapacity Meter 
 

 

Doplňkový panel přehledně zobrazující stav bateriové sady. Můţete 

jej buď vyměnit s původně zabudovaným panelem se svítivými 

diodami, nebo umístit samostatně na dlouhém kabelu na vhodné 

místo i poměrně vzdálené od regulátoru. Maximální délka kabelu 

30m. 

 

MNGP Midnite Graphic Panel 

 

 

Grafický ovládací a monitorovací panel. Můţete jej buď vyměnit 

s původně zabudovaným panelem se svítivými diodami, nebo 

umístit samostatně na dlouhém kabelu na vhodné místo i poměrně 

vzdálené od regulátoru. Maximální délka kabelu 30m. 

 

 

 

 

 

Victron BlueSolar MPPT 150/100-Tr 

 

Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zataţené obloze s kontinuální změnou intenzity 

osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM 

regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném 

zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běţné MPPT regulátory mají 

snahu udrţovat výkon na lokálním bodu výkonu, coţ ale nemusí odpovídat optimálnímu 

(maximálnímu) bodu výkonu. 

 

Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií. 

Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můţete naprogramovat přes PC s pouţitím kabelu 

VE.direct na USB. Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na 

http://www.victronenergy.com/live/ve.direct:mpptprefs 

 

Vynikající účinnost aţ 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/classicLiteQuickStart_CZ.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/classicLiteQuickStart_CZ.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/LocalApp_manual_CZ.pdf
http://www.midnitesolar.com/sizingTool/index.php
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/classicManual.pdf
http://www.victronenergy.com/live/ve.direct:mpptprefs


Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

274 

 

bez větráku. 

 

Adaptivní třístupňové nabíjení: 1. rychlé nabíjení 

(Bulk), 2. absorpční (Absorption) a 3. udrţovací 

(Float). Výběr z osmi předprogramovaných hodnot 

absorpčního a udrţovacího napětí pomocí otočného 

přepínače. 

 

Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). 

To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její ţivotnost. 

 

Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 1450Wp, u 24 V systémů 2900Wp 

a u 48V systému 5800Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky 

zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty. 

 

Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů neţ je napětí na baterii. Napětí z panelů musí 

přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí 

aţ do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší neţ napětí baterie. 

 

Světelná LED indikace: 

- modrá LED dioda BULK – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii 

- modrá LED dioda absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu 

do fáze  

  absorpce 

- modrá LED dioda float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na 

udrţovací  

  nabíjení. 

 

Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólovaná 

FV panelů. 

 

Při montáţi vţdy nejdříve připojte baterii a aţ následně panely. 

 

Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií. 

 

Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí. 

 

Určeno pro vertikální instalaci. 

 

Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče. 

 

Technické údaje: 

 

Pracovní napětí na baterii: 12, 24 nebo 48 V (automatické přizpůsobení) 

Maximální proud: 100 A 

Maximální výkon FV pole při 12 V: 1450 W  

Maximální výkon FV pole při 24 V: 2900 W  

Maximální výkon FV pole při 48 V: 5800 W  

Maximální napětí FV pole naprázdno: 150 V (150V je absolutní maximum při nízkých 

teplotách, při běţném provozu doporučujeme maximálně 145V) 
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Maximální účinnost: 98% 

Spotřeba energie: 0,01 A 

Absorpční napětí: továrně nastaveno 14,4 V/28,8 V/57,6 V 

Udrţovací napětí: továrně nastaveno 13,8 V/27,6 V/55,2 V 

Nabíjecí algoritmus: adaptivní vícestupňový 

Teplotní kompenzace nabíjecího napětí: -16 mV/°C (12 V), - 32 mV/°C (24 V) 

Ochrana: 

- opačné zapojení polarity baterie (pojistka) 

- zkrat na výstupu 

- vysoká teplota 

Rozsah pracovních teplot: - 30 aţ + 60 °C (plný výstupní výkon do 40 °C) 

Vlhkost: 95%, nekondenzující 

Barva: modrá (RAL 5012) 

Svorkovnice: 35 mm2 

Stupeň krytí: IP43 (elektronické součásti), IP 22 (připojovací součásti) 

Hmotnost: 3 kg 

Rozměry: 185 x 250 x 95 mm (výška x délka x hloubka) 

 

 

Victron  MPPT BlueSolar regulátor 100/15 

 

Robustní a rychlý MPPT regulátor pro náročné podmínky s napětím panelů aţ 100 V, 

maximální nabíjecí proud 15 A. Prodlouţená záruka 5 let. 

 

Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zataţené obloze s kontinuální změnou intenzity 

osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM 

regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. 

    

 

BatteryLife algoritmus pro dlouhou ţivotnost baterií - adaptivní nabíjení pro maximální 

prodlouţení ţivotnosti baterie. Regulátor neustále sleduje míru nabití baterie a den za dnem 

postupně zvyšuje úroveň napětí, při které dojde k odpojení zátěţe aţ do stavu, kdy je 

dosaţeno absorpčního napětí (baterie plně nabitá). Následuje opět pokles úrovně napětí, při 

které dochází k odpojování zátěţe. Tímto způsobem můţe docházet cca jednou týdně 

k plnému dobití baterie i při sníţených solárních ziscích a vyšší zátěţi, coţ se pozitivně 

projeví v délce ţivotnosti baterie (volitelná funkce). 

  

Vnitřní elektronické komponenty jsou chráněny lakovaným nátěrem proti nepříznivým 

vlivům a pro dlouhou ţivotnost zařízení. 
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Přítomen vnitřní teplotní senzor pro odpovídající úpravu nabíjecího absorpčního a 

udrţovacího napětí, coţ má pozitivní vliv na ţivotnost baterie. 

  

Automatická detekce systémového napětí 12 nebo 24 V. 

 

Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můţete naprogramovat přes PC s pouţitím kabelu 

VE.direct na USB. Podrobný návod ke konfiguraci naleznete 

na http://www.victronenergy.com/live/ve.direct:mpptprefs  

  

Adaptivní třístupňové nabíjení: 1. rychlé nabíjení (Bulk), 2. absorpční (Absorption) a 3. 

udrţovací (Float). Zpočátku při rychlém nabíjení je generován vysoký proud a niţší napětí pro 

rychlé dobíjení vybité baterie. Po této fázi následuje konstantní napětí se sniţováním proudu 

pro úplné nabití baterie bez nebezpečného přebíjení sniţující ţivotnost baterie. Nabitá baterie 

je udrţována v nabitém stavu velmi nízkým proudem i nízkým napětím. 

Určeno pro vertikální polohu na nehořlavý podklad se zapojením kabeláţe zespodu. 

  

Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet 

baterii. Regulátor nabíjí do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší neţ napětí baterie. U 12 

V baterie  doporučujeme panel s minimálním počtem 36 článků (12 V panel).  Pro maximální 

efektivitu a energetickou výtěţnost doporučujeme  72 článků (sériové zapojení dvou 12 

V panelů po 36 článcích nebo jeden 24 V panel se 72 články). Maximální povolený počet 

článků je 144 (sériové zapojení čtyř 12 V panelů po 36 článcích).  U 24 V baterie 

doporučujeme panely s minimálním počtem 72 článků (sériové zapojení dvou 12 V panelů po 

36 článcích nebo jeden 24 V panel se 72 články). Maximální povolený počet článků je 144 

(sériové zapojení čtyř 12 V panelů po 36 článcích).  

  

Přítomna 20 A pojistka mezi regulátorem a baterií. 

 

Moţnost volby hodnot napětí pro odpojení a připojení zátěţe. Nalevo od připojování kabeláţe 

od baterií jsou přítomny čtyři výstupy. Kombinací jejich vzájemného propojení pomocí 

můstku (jumperu) docílíme ţádaného způsobu odpojování /připojování zátěţe a nabíjení 

baterie: 

  

1. Bez můstku – volba tzv. BatteryLife algoritmus, tedy reţimu, kdy se regulátor pravidelně 

snaţí dobít baterii do plného stavu. Připojovací a odpojovací napětí pro zátěţ není konstantní, 

ale mění se v závislosti na aktuálním stavu nabíjené baterie. Významným způsobem 

prodluţuje ţivotnost baterie zejména u systémů, kde je větší spotřeba energie v porovnání s 

její výrobou. 

2. Můstek (jumper) mezi 3 a 4 výstupem 

- odpojovací napětí zátěţe 11,1 V (12 V systémy) nebo 22,2 V (24 V systémy) 

- opětovné připojovací napětí zátěţe 13,1 V (12 V systémy) nebo 26,2 V (24 V systémy) 

3. Můstek (jumper) mezi 2 a 3 výstupem 

- odpojovací napětí zátěţe 11,8 V (12 V systémy) nebo 23,6 V (24 V systémy) 

- opětovné připojovací napětí zátěţe 14,0 V (12 V systémy) nebo 28,0 V (24 V systémy) 

  

Výstup k zátěţi (spotřebičům) má ochranu proti zkratu. Na výstup k zátěţi je moţno 

připojovat i méně výkonné měniče ze stejnosměrného na střídavé napětí (nelze ale současně 

napájet DC spotřebiče a měnič). Další moţností je výstupem pro napojení zátěţe ovládat 

(zapnuto/vypnuto) vybrané typy měničů Victron, které jsou standardně napojeny přímo na 

baterii. Ty lze ovládat dvěma způsoby v závislosti na modelu měniče Victron. Modely 

http://eshop.neosolar.cz/pc-rozhrani-ve-direct-usb
http://eshop.neosolar.cz/pc-rozhrani-ve-direct-usb
http://www.victronenergy.com/live/ve.direct:mpptprefs
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Phoenix 12/180, 24/180, 12/350, 24/350 a modely řady Phoenix C a MultiPlus C vyţadují 

speciální propojovací kabel (odkaz). Modely měničů Phoenix 12/800, 24/800, 12/1200 a 

24/1200 toto rozhraní nepotřebují a lze je ovládat jednoduchým propojovacím kabelem. 

  

LED indikace provozního stavu regulátoru. 

  

  

Technické parametry: 

  
Pracovní napětí 12/24 V (autodetekce) 

  

Maximální nabíjecí proud: 15 A (přítomna 20 A pojistka) 

  

Maximální výkon panelů při systémovém napětí 12 V: 200 W (MPPT rozsah od 15 do 100 V) 

  

Maximální výkon panelů při systémovém napětí 24 V: 400 W (MPPT rozsah od 30 V do 100 

V) 

  

Poznámky k dvěma předchozím hodnotám. Pokud je připojen větší neţ maximální povolený 

výkon panelů, regulátor omezí vstupní výkon na 200 W, resp. na 400 W. Napětí z panelů 

musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor 

nabíjí do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší neţ napětí baterie. 

  

Automatické odpojení zátěţe při přetíţení: ano, maximální kontinuální odběr zátěţe 15 A. 

  

Maximální napětí z panelů: 100 V 

  

Maximální účinnost: 98% 

  

Vlastní spotřeba energie regulátoru: 10 mA 

  

Absorpční napětí (Absorption): 14,4 V / 28,8 V 

  

Udrţovací napětí (Float): 13,8 V/ 27,6 V 

  

Nabíjecí algoritmus: adaptivní vícestupňový 

  

Teplotní kompenzace nabíjení: - 16 mV/°C resp. – 32 mV/°C 

  

Kontinuální proud zátěţe: aţ 15 A 

  

Krátkodobý proud zátěţe: aţ 50 A 

  

Hodnota napětí pro odpojení napájení spotřebičů: 11,1 V/ 22,2 V nebo 11,8 V/ 23,6 V nebo 

BatteryLife algorithm 

  

Hodnota napětí pro opětovné připojení a napájení spotřebičů: 13,1 V/ 26,2 V nebo 14 V/ 28 

V nebo BatteryLife algoritmus 

  

Ochrany: a) opačná polarita zapojení pólů baterie (pojistka), b) zkrat na výstupu, c) přehřátí 
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Rozsah pracovních teplot: od – 30 do + 60 °C (plný výkon do 40 °C) 

  

Vlhkost: 100% (nekondenzující) 

  

Komunikační port: VE.Direct 

  

Barva: modrá (RAL 5012) 

  

Maximální pro připojení do svorkovnice: 6 mm2 

  

Stupeň krytí: IP 65 = ochrana před nebezpečným dotykem jakýmkoli předmětem, chráněno 

zcela proti prachu, ochrana proti vodním proudům  - voda míří 6,3 mm tryskou ve všech 

úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m
2
 po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 

metry. 

  

Hmotnost: 0,4 kg 

  

Rozměry: 100 x 113 x 47 mm 
 

 

Solární regulátor nabíjení SCC MPPT 300W . 12V 
 

Hlavní výhody: 

 Inteligentní technologie sledování maximálního bodu výkonu FV modulů 

 Vestavěný výkonný DSP ovladač 

 Automatická detekce napětí baterie 

 Třístupňové dobíjení pro optimální výkon baterie 

 Automatická detekce zátěţe spotřebiči 

 Multifunkční LCD zobrazující detailní informace 

 Ochrana proti přepólování na straně FV modulů i 

baterie 

 Ochrana proti přebití a přetíţení 

 IP 43 pro venkovní prostředí 
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Technický list k solárním regulátorům SCC 300-600W s MPPT: 

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/6305179-

solarni_regulator_dobijeni_scc_mppt_300-600_technicky_list_cz_20150129.pdf 

 

Solární regulátor nabíjení SCC MPPT 600W . 24V 
 

 

Hlavní výhody: 

 Inteligentní technologie sledování maximálního bodu výkonu FV modulů 

 Vestavěný výkonný DSP ovladač 

 Automatická detekce napětí baterie 

 Třístupňové dobíjení pro optimální výkon baterie 

 Automatická detekce zátěţe spotřebiči 

 Multifunkční LCD zobrazující detailní informace 

 

 Ochrana proti přepólování na straně FV modulů i baterie 

 Ochrana proti přebití a přetíţení 

 IP 43 pro venkovní prostředí 

 

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/6305179-solarni_regulator_dobijeni_scc_mppt_300-600_technicky_list_cz_20150129.pdf
http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/6305179-solarni_regulator_dobijeni_scc_mppt_300-600_technicky_list_cz_20150129.pdf
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Solární regulátor nabíjení SCC MPPT 3 kW – 12-24/48V 

 Inteligentní technologie sledování maximálního bodu výkonu zvyšuje účinnost o 25 % 

~ 30 % 

 Kompatibilní s 12 V, 24 V nebo 48 V fotovoltaickými 

systémy 

 Třístupňové dobíjení pro optimální výkon baterie 

 Maximální dobíjecí proud aţ 60 A 

 Maximální účinnost aţ 98 % 

 Bateriový teplotní senzor (BTS) automaticky zajišťuje 

teplotní kompenzaci 

 Podporuje široký rozsah olověných baterií 

kapalinových, AGM a gelových 

 Multifunkční LCD displej zobrazující detailní 

informace 

  

 

 

Technický list k solárnímu regulátoru SCC MPPT 3kW: 

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/6305218-

solarni_regulator_dobijeni_scc_mppt_3000_technicky_list_cz_20150127.pdf 

 

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/6305218-solarni_regulator_dobijeni_scc_mppt_3000_technicky_list_cz_20150127.pdf
http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/files/6305218-solarni_regulator_dobijeni_scc_mppt_3000_technicky_list_cz_20150127.pdf
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Několik poznámek k realizacím: 
 

Většina regulátorů pro nabíjení baterie s MPPT sledovačem má na vstupu max. napětí cca 

150V. Jedná se o napětí FV panelů na prázdno. Při klesající teplotě paneů (okolí) dochází ke 

zvýšení jejich účinnosti (roste napětí). Pokud zohledníme tento moţný zimní nárůst napětí o 

cca 15%, potom do uvedeného max. napětí 150V na vstupu do regulátoru se vejdou pouze 3 

FV panely) týká se křemíkových panelů) !  Proto u ostrovních systémů (systémů se 

samostatným regulátorem nabíjení baterie) jsou stringy tvořeny většinou optimálně 3 kusy FV 

panelů. Potřebujeme-li větší výkon, pak musíme stringy (po 3 ks panelů) řadit paralelně 

(všechny stringy musí být identické). Kaţdou samostatnou větví (syringem) teče cca 8A. Při 

paralelním řazení se proudy sčítají. Pokud budeme mít např. 4 paralelní stringy (celkem 

4x3=12 panelů), potom do vstupu regulátoru poteče poměrně velký proud (4x8=32A).  Tento 

fakt je potřeba zohlednit také při správném dimenzování potřebných vodičů (viz samostatná 

kapitola).  

 

Malý počet panelů ve stringu nám umoţní rozdělit FV panely po střeše objektu rovnoměrněji. 

Nevadí, ţe některé stringy budou na východní střeše, některé na jiţní a zbytek na západní. 

Dosáhneme rovnoměrnější výroby elektřiny z FV panelů a tím i rovnoměrnější nabíjení 

baterie. Protoţe slunce nebude svítit na všechny panely současně (vzhledem k rozloţení na 

střeše),  není třeba dimenzovat regulátor na celý instalovaný výkon FV panelů (niţší cca o 

1/3). Představuje to úsporu nákladů na pořízení regulátoru.  

 

Pro amorfní panely platí tato úvaha stejně aţ s tím rozdílem, ţe výstupní napětí z panelů je 

výrazně vyšší (cca 87 – 110 V) a tady je moţno řadit FV panely většinou pouze paralelně 

(string má pouze jeden panel).  Z tohoto důvodu rostou nároky na průřez pouţitých kabelů.  

 

Pro malé ostrovní FV systémy volíme napětí baterie (systémové napětí) většinou z řady 12V, 

24V a 48V. Napětí 12V je vhodné pouze pro nejmenší aplikace (chata s víkendovým 

provozem), napětí 48V je optimální pro střední aplikace. Platí základní pravidlo pro daný 

instalovaný výkon: lepší je vyšší systémové napětí a niţší dobíjecí proud.  

 

Záporný pól (-) je vţdy společný vodič pro všechny zařízení (FV panely, regulátory, měniče) 

a nikdy se nerozpojuje. Pokud se pouţívá zemnění, potom se vţdy zemní (-) pól.  Rozpíná se 

vţdy (+) pól. 
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13.2  Baterie (akumulátory) pro fotovoltaické systémy 
 

Vlivem časového nesouladu mezi vyrobenou energií  FV systémem (maximum v poledne a 

během dne) a potřebou vyuţití této energie obyvateli RD (zejména večer a v pozdním 

odpoledni)  dochází aktuálně ke vzniku přebytku energie (v průběhu dne) a současně i k 

nedostatku energie z FV systému (především večer, kdy jiţ nesvítí slunce, ale potřeba energie 

v domácnosti roste).  Baterie (akumulátory) slouţí právě k ukládání vzniklých přebytků a 

jejich následnému vyuţití v čase, kdy jiţ FV systém nevyrábí ţádnou energii, tj. k rovnoměr-

nějšímu vyuţití energie vyrobené FV systémem (a ke zvýšení efektivnosti celého systému).         

 

  
 

 

 
Na okraj jen malá poznámka k poţité terminologii. Ta v současné době není jednotná. Pod 

pojmem baterie se většinou rozumí zdroj energie, který je tvořen více články (v zapojení 

podle poţadovaných vlastností). Dále se  uţívá rozdělení na primární články a akumulátory. 

Primární články jsou takové, které se nedobíjí (při vybíjení probíhá chemický proces, který je 

nevratný). Akumulátory jsou články, které jsou určeny k opakovanému nabíjení a vybíjení 

(chemický proces uvnitř je vratný za určitých definovaných podmínek). Protoţe se u FV 

systémů pouţívají zdroje, které jsou jednak tvořeny vţdy z více článků (baterie) a také určeny 
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pro opakované nabíjení i vybíjení (akumulátory), pouţívají se v literatuře nahodile oba 

výrazy. Proto i v těchto učebních textech budou pouţívány oba výrazy. 

 

Domácnosti mohou při pouţití baterií sledovat 3 cíle: 

- posunutí výkonu FV elektrárny (výroba naakumulovaná v poledne se spotřebuje večer. 

Uţivatel tak spotřebuje většinu své vyrobené elektřiny). 

- Stabilizace sítě (pouţití baterie na vykrytí špiček spotřeby) 

- Autonomní systém (elektřina pouze z vlastního zdroje) 

  

Základní parametry kaţdého akumulátoru, které je nutné sledovat pro kaţdý způsob jwjich 

pouţití: 

- ţivotnost baterie (počet nabíjecích cyklů) 

- provozní teplota (vyšší teplota zkracuje ţivotnost baterie) 

- nabíjecí / vybíjecí proudy 

- nabíjecí napětí 

- hloubka vybití 

 

 

Akumulátory pro pouţití ve FV systémech můţeme rozdělit do následujících skupin: 

- olověné akumulátory (Pb) 

= startovací akumulátory (autobaterie) 

= trakční akumulátory se zaplavenými elektrodami 

= trakční akumulátory v provedení VRLA (bezúdrţbové)  - gelové 

        - AGM 

- lithiové akumulátory 

= LiFePO4 (LiFeYPO4) 

= Li-Ion 

 

 

Porovnání základních vlastností olověných a lithiových akumulátorů: 

 

     Olovo  Li-Lion LiFeYPO4 

     --------------------------------------------------- 

Praktický pracovní rozsah  65 – 100% 5 – 85% 0 – 100% 

Skutečná cyklická ţivotnost  500 – 800 * cca 3000 cca 8000 

Účinnost nabíjecího cyklu  cca 85% cca 90% cca 99% 

Moţnost ponechat vybitý AKU NE  ANO  ANO 

Minimální jmenovitá kapacita 4 x PFV   2 x PFV  2 x PFV 

Cena za jmenovitou 1 kWh ** cca 200 € cca 500 € cca 450 € 

Cena za vyuţitelnou 1 kWh ** cca 580 € cca 625 €  cca 450 € 

 

* v závislosti na poţité technologii (AGM, GEL, …) 

** ceny jsou včetně DPH, u Li-Ion a LiFeYPO4 včetně balancingu 

 

 

Olověné akumulátory: 
 
Stále ještě nejčastěji vyuţívané typy akumulátorů. Jejich výhodou je hlavně nízká cena. Vhodné 

především pro malé ostrovní FV systémy (malá chata na víkendový reţim apod.).  Jejich hlavní 

nevýhodou je malý počet cyklů nabíjení (malá ţivotnost) a malá hloubky vybití (cca 65%). Olověné 

akumulátory jsou recyklovatelné. 
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                              Obr. – Závislost počtu cyklů na hloubce vybíjení pro různé druhy olověných  

                                          akumulátorů 

       

a) startovací akumulátory(autobaterie) – zcela nevhodné pro pouţití ve FV systémech. 

Jsou konstruovány pro zatěţování velmi vysokými proudy po hodně malé časové 

intervaly (startování). Ve FV systémech se baterie vybíjí dlouhodobě (v řádech hodin i 

dní). 

b) trakční akumulátory se zaplavenými elektrodami – jsou určeny jako zdroj energie pro 

pohánění elektrických vozíků, lodí, event. golfových a vysokozdviţných vozíků. 

- není hermeticky uzavřený; moţnost údrţby (doplnění kyseliny) 

- při nabíjení se uvolňuje vodík. Navíc se můţe během nabíjení "vyfouknout" spolu s 

plynem i něco z tekutého elektrolytu, takţe tento trakční akumulátor můţe být během 

provozu potřísněn elektrolytem. Akumulátor můţe být umístěný pouze v dobře 

větraných prostorách, umístění v obytných prostorách je naprosto nevhodné 

(způsobuje korozi kovových prvků.   

- velké proudy bez poškození (větší neţ u typů VRLA 
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- nabíjení max. 25% kapacity 

- po vybití pod 65% stavu nabití nutné urychlené nabití na 100%, jinak dochází 

k sulfátování (a ke ztrátě kapacity) 

- max. účinnost menší neţ 85% 

- pro dosaţení dlouhé ţivotnosti a efektivního provozi je nutné provozovat akumulátor 

v rozsahu nabití 65 – 100% 

 

Ukázky některých doporučených  typů: 

 

Baterie TROJAN 24V, 5,4 kWh 4x6Vx225Ah (event. 48V, 10 kWh 8x6Vx225Ah) 

 

Trakční baterie Trojan s tekutým elektrolytem a technologií mříţkových desek představují 

výkonnou a cenově výhodnou alternativu ve srovnání s klasickými trakčními bateriemi. 

Baterie Trojan se vyznačují robustní konstrukcí s extrémně silnými mříţkovými deskami a 

speciální slitinou. Dalšími výhodami jsou dlouhá ţivotnost a vysoká odolnost vůči 

cyklickému namáhání (přibliţně 1200 cyklů při 50% vybití). Tyto baterie jsou vyuţívány 

zejména v oblasti malých pohonů (zdviţné plošiny, golfové vozíky, paletizační vozíky atd.) a 

jsou oblíbené také pro solární aplikace. 

 

      
 

Tento blok baterií má kapacitu cca 5kWh (event. 10 kWh), z čehoţ můţeme kaţdodenně 

vyčerpat cca 2-2,5kWh (event. 5 kWh) bez obav ze sníţení ţivotnosti. V případě nouze lze ale 

vybít celou kapacitu kolem 5kWh (10 kWh), baterie snesou i několik desítek takových 

hlubokých vybití ročně. 

 

Baterie je nutné v průběhu roku kontrolovat a nejméně jednou za tři měsíce dolévat 

destilovanou vodu.  

 

Vlastnosti 

- blokové baterie, jmenovité napětí jedné baterie 6V 

- vysoká odolnost vůči cyklickému namáhání 

- max. nabíjecí napětí 2,65 V / článek (při 20° C) 

- nabíjecí napětí konzervační 2,25 V / článek (při 20°C) 

- doporučený rozsah teplot 20° C 

- robustní konstrukce 

- dlouhá ţivotnost 

- extrémně silné mříţkové desky 

- speciální separátory 

- hmotnost jedné baterie: 28 kg 
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- kapacita jedné baterie Ah/20hod:  225 

- kapacita jedné baterie Ah/5hod:  185 

- extra odolná; 1200 cyklů 

 

datasheet pro celou produktovou řadu: 
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Signature_Trojan_ProductLineSheet.pdf 

 

  

c) trakční akumulátory v provedení bezúdržbovém VRLA (Valve Regulated Lead Acid):  

 

VRLA provedení znamená hermeticky uzavřený bezúdrţbový akumulátor. Akumulátory 

tohoto typu se dělí na: gelové akumulátory (elektrolyt je ve formě hustého gelu) a AGM 

akumulátory (kapalný elektrolyt je nasáknut do skelné hmoty). VRLA akumulátory nemohou 

být obvykle nabíjeny tak velkými proudy jako "klasické trakce", ale jejich vlastnosti jsou 

obvykle lepší, neţ u běţných trakčních akumulátorů se zaplavenými elektrodami. Jedná se 

zejména o vyšší vyuţitelnou kapacitu a menší samovybíjení. AGM akumulátory jsou určeny 

především pro automobily (elektromobily). Vedle toho jsou pouţívány i trakční staniční 

baterie OPzS, tj. uzavřené větrané baterie s tekutým  

elektrolytem (kyselina sírová) a s trubkovou elektrodou.  
  

Co se týče rozhodnutí, jaký typ trakčního akumulátoru zvolit. Spíše se doporučují VRLA 

akumulátory, protoţe jsou zcela bezúdrţbové a také pro jejich lepší vlastnosti (pokud nevadí 

menší nabíjecí proud). Při větších proudech je změna gelu jiţ nevratná a dochází k jeho 

poškození. Další výhodou je moţnost pouţití prakticky kdekoli.  Také ev. přemístění, nebo 

převoz VRLA akumulátoru je komfortnější a bezpečnější, protoţe i pokud VRLA 

(bezúdrţbový akumulátor) obrátíte vzhůru nohama, nic se mu nestane a nic z něj nevyteče.  
 

Ukázky některých pouţívaných typů: 
 

             
 

Podrobnosti na adrese: http://gbc-montaze.cz/wp-

content/uploads/2013/10/Narada_baterie_prehled_CZ_20151208.pdf 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Signature_Trojan_ProductLineSheet.pdf
http://gbc-montaze.cz/wp-content/uploads/2013/10/Narada_baterie_prehled_CZ_20151208.pdf
http://gbc-montaze.cz/wp-content/uploads/2013/10/Narada_baterie_prehled_CZ_20151208.pdf
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Podrobnosti na adrese: http://gbc-montaze.cz/wp-

content/uploads/2013/10/NARADA_7OPzV_500_GBCM_CZ.pdf 

http://gbc-montaze.cz/wp-content/uploads/2013/10/NARADA_7OPzV_500_GBCM_CZ.pdf
http://gbc-montaze.cz/wp-content/uploads/2013/10/NARADA_7OPzV_500_GBCM_CZ.pdf
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Průběh nabíjecích a vybíjecích charakteristik olověných akumulátorů (obecně) 

 

 
 

Na obrázku je typická závislost velikosti napětí článku na čase při nabíjení a vybíjení 

olověného akumulátoru. Tvar křivky se samozřejmě detailně liší pro konkrétní akumulátor a 

článek, ale charakteristický průběh zůstává.  

a) vybíjení článku – napětí postupně klesá aţ k hodnotě 1,6 V (hluboké vybití) 

b) v první etapě nabíjení lze sledovat strmý nárůst napětí (oblast 1,6 – 2,2 V) – hustota 

elektrolytu stoupá z 0,95 aţ na 1,15 g/cm
3 

. 

c) druhá etapa nabíjení je charakterizována pozvolným nárůstem napětí v rozmezí od 2,2 

V do hodnoty 2,8 V (hodnota hustoty vzrůstá hodnotě 1,25 g/cm
3 

– článek je téměř 

nabitý). Pokud nedojde k odpojení nabíjecího napětí, začne se rozkládat voda v článku 

a článek začne plynovat. 

d) Po dosaţení napětí 2,8 V – 2,9 V se všechna dodávaná energie spotřebovává na 

elektrolýzu vody; to se projevuje plynováním článku. 
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Lithiové akumulátory: 
 

a) baterie  LiFePO4 (lithium-železo-fosfátové), resp. LiFeYPO4 (s dopováním Yttriem): 
 

Vyuţívají vysoké chemické reaktivity lithia. Stále více se pouţívají v ostrovních FV 

systémech. Nevýhodou je zatím ještě vyšší cena a vyšší nároky na správnou funkci podpůrné 

nabíjecí elektroniky. 

Největší výhodou LiFePO4 akumulátorů je jejich ţivotnost, která se pohybuje v rozmezí 4000 

– 8000 nabíjecích cyklů. V ideálním případě vydrţí pracovat i více neţ 20 let. Ţivotnost závisí 

především na pracovních podmínkách (např.hloubce vybíjení). Většinou se proto kalkuluje 

s ţivotností do 15 let.  Co je nejzajímavější, je lineární stárnutí těchto akumulátorů (na rozdíl 

od olověných, kde se po překročení určitého počtu cyklů kapacita rychle sniţuje). 

Akumulátory LiFePO4 stárnou pomaleji a rovnoměrně.  Jsou prakticky bezúdrţbové; tolerují 

i práci při nízkých teplotách (aţ – 45
0 

C). 

Základní článek má napětí 3,2V. Sériovým spojením těchto článků dosáhneme potřebného 

napětí.  

 

Nevýhodou a dá se říct i komplikací provozování těchto baterií je tzv. balancování. Jde o 

citlivost tohoto druhu baterií na přebíjení. Problematika balancování bude probrána později 

v samostatné části  

tohoto textu.  

LiFePO4 akumulátory jsou vhodné zejména tam, kde je potřeba velký počet nabíjecích 

cyklů. Obvyklou oblastí vyuţití jsou proto hlavně domácí ostrovní fotovoltaické nebo větrné 

elektrárny. Akumulátory snáší dobře nabíjení i vybíjení velkými proudy (několikanásobně 

překračující kapacitu). Je moţné je úplně vybít a vybité ponechat několik dnů. Praktické je i 

nízké samovybíjení.   

 

Ukázky některých akumulátorů a článků typu LiFePO4: 

 

Baterie (článek) LiFePO4 3,2V 60Ah 

 

Tento článek je moţné pouţívat samostatně v nízkonapěťových aplikacích nebo z nich 

můţete poskládat baterie o vyšším poţadovaném nominálním napětí 6,12,24,36 a více voltů. 

 

 

Nominální napětí LiFePO4 (LiFeYPO4) článků je průměrně 

3.2 V (mezi 3.0 aţ 3.3 V podle konkrétního výrobce a pouţité 

technologie), maximální dobíjecí napětí je 4.0 V. Minimální 

provozní napětí je 2.5 V. Tyto články jsou schopné dodávat 

krátkodobě pracovní proud aţ 20C (tzn. 20-násobek kapacity 

článku) nebo 3C trvale. Ţivotnost aktuálně dodávaných 

článků je více neţ 5000 cyklů při hloubce nabití a vybití 80% 

(aţ desítky tisíc cyklů při menší zátěţi!). Můţe být pouţíván 

při teplotách od -45 ° C do 85 ° C. Samovybíjení u těchto 

článků prakticky neexistuje a mohou být dobíjeny v 

jakémkoliv stavu vybití (nemají paměťový efekt). 

 
 

 

Detailní specifikaci celé skupiny těchto článků můţete najít na adrese: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/LFP-Product-Spec-40AH-200AH.pdf 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/LFP-Product-Spec-40AH-200AH.pdf
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Baterie LiFeYPO4 12V 60Ah (LiFePO4) 
 

Lithium Yttrium High Power Battery LiFeYPO4 (12V/60Ah) - technologie LiFePO s 

dotováním Fe mříţky Yttriem. Kapacita 60Ah, plně vyčerpatelná, téměř nezávislá na 

odebíraném proudu, při provozu nahradí přibliţně 130Ah kapacity olověných baterií. Oproti 

olověným mají lithiové baterie mnohem delší ţivotnost - aţ 8000 cyklů, pokud nedojde k 

podvybití nebo přebíjení. Navíc překro-čení ţivotnosti znamená sníţení pouţitelné kapacity, 

nikoliv nefunkčnost. Přebitím se baterie nafouknou a dochází k jejich poškození. I při 

poškození jsou bezpečné – nedochází k výbuchu a vnějším škodám.  

 

Rozměry 282×125×230 mm. 

 

   
Obr. - Graf poklesu kapacity v závislosti na počtu cyklů        

  

 

 
 

Obr. – hloubka vybíjení – napěťové úrovně jednoho článku (v baterii 4 ks) 

 

  

V off-grid (ostrovních) solárních elektrárnách dochází ke kaţdodennímu nabíjení a 

kaţdovečernímu vybíjení baterií, a přes noc (částečně) vybité baterie čekají zase na první 

sluneční paprsky. 

 

Protoţe starší olověné (Pb) baterie nesnáší úplné vybíjení ze 100% (cca 14 V) na 0% (cca 

11V), to by se Pb mříţka rozpadla uţ po několika desítkách cyklů, je nutné je vybíjet z menší 

části. Obvykle se pouţívá jako max. hranice 60% a jako kaţdodenní běţná hodnota 33% 
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vybití. 

Tzn. jestli chcete kaţdodenně z Pb baterií dostat 1kWh (= 83Ah z 12V baterie), pak musíte 

vybrat baterii s nominální hodnotou 250Ah ! 

Samozřejmě ţe z ní občas můţete vytáhnout více, třeba aţ 150Ah, ale ne pravidelně. 

Peukertův zákon nám také říká, ţe kdyţ vybíjíte baterie velkým proudem, jejich vnitřní odpor 

způsobí, ţe se část energie ztratí ve formě tepla a dosaţitelná kapacita se sniţuje. Při vybíjení 

proudem 100A (tj. například měnič 1200W připojený na 12V baterii, vybití během hodiny) uţ 

dochází u Pb baterií k výrazné ztrátě kapacity. Proto je třeba znovu baterie dostatečně 

naddimenzovat. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peukert%27s_law 

 

I kdyţ tohle všechno uděláte, získáte baterie s ţivotností cca 5 let. Po této době začnou 

výrazněji ztrácet kapacitu a nejpozději po 10 letech (nebo po 300 cyklech 60% nabití/vybití !) 

jsou na vyhození. 

 

Oproti tomu můţete LiFeYPO4 baterie mnohokrát zcela nabít a vybít, a dokonce i ponechat 

částečně vybité po kratší úsek několika dní, aniţ by se to projevilo na jejich ţivotnosti, která 

je minimálně 2000 cyklů. Kdyţ je nepřetěţujete a nabíjíte a vybíjíte v bezpečném intervalu 

napětí, tak aţ 8000 cyklů (!), coţ odpovídá 8000/365 = 22 rokům kaţdodenního cyklování ! V 

praxi to zřejmě bude méně, ale zrychlené testy ukazují velmi dobré výsledky. 

 

Detailní specifikaci celé skupiny těchto akumulátorů můţete najít na adrese: 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/LFP-Product-Spec-LP12V.pdf 

 

b) baterie  Li-Ion (lithium iontové): 

 

Jsou určeny především pro malé a střední instalace. Jiţ výrobce zajišťuje veškeré ochrany 

přímo uvnitř akumulátoru (BMS). Zabezpečuje hlídání kaţdého článku (napětí, proud, 

teplota). Zajistí automatické odpojení v nouzi; opětovné zapnutí musí být ručně. Nemůţe dojít 

k vybití, přebití ani rozbalancování. Akumulátor je odolný proti zkratu, nemá paměťový efekt.  

Jsou bezpečné (nehoří).  Doporučeno především pro FV systémy na úrovni 24V. Záruka 

výrobce minimálně 5 let vč. ochran a balancování).  Max. vybíjecí proud 180A. Cenově 

zajímavé řešení. 

 

V praxi se můţeme setkat se dvěma typy Li-Ion akumulátorů, které se liší provedením anody. 

V obou případech se jedná o uhlík; v prvém jako „coke“ (koks), v druhém ve formě grafitu. 

Tyto akumulátory se liší tvarem vybíjecí křivky, nabíjecím napětím a napětím, při kterém je 

třeba ukončit vybíjení.  

 

    

 

Typ  max.  konečné 

anody  nabíjecí  vybíjecí   

  napětí [V] napětí [V] 

------------------------------------------------ 

Coke  4,2  2,5 

Graphite 4,1  3,0 

 

 

 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/LFP-Product-Spec-LP12V.pdf
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Akumulátory Li-Ion se nabíjejí standardně ze zdroje napětí s omezením nabíjecího proudu. 

Při nabíjení je třeba velmi přesně dodrţet konečné nabíjecí napětí. Uvádí se, ţe jiţ malé 

překročení nabíjecího napětí podstatně zkrátí dobu ţivota článku, při napětí menším se článek 

nenabije na plnou kapacitu. Konečné nabíjecí napětí je podle typu anody 4,1 V nebo 4,2 V a 

je třeba je dodrţet s přesností do 1%. Naopak nabíjecí proud není třeba přesně dodrţet. Bude-

li menší, bude nabíjení trvat déle.  

 

 

 

 

Typický průběh nabíjení je na dalším obrázku. 

V první fázi se nabíjí článek proudem tak 

dlouho, dokud napětí na článku nedosáhne 

konečného nabíjecího napětí. V tomto okamţiku 

je článek nabit přibliţně na 70%. V druhé fázi se 

článek nabíjí konstantním napětím a nabíjecí 

proud se postupně zmenšuje. Článek povaţujeme 

za nabitý, pokud nabíjecí proud poklesne na zlomek nabíjecího proudu; proud se postupně 

zmenšuje aţ k nule. To je výhoda, protoţe nehrozí přebití článku. 
 

 

Ukázky některých akumulátorů a článků typu Li-Ion: 
 

Baterie Li-Ion 24V 108Ah 2,7kWh vč. BMS 
 

Lithium iontové akumulátory s vestavěnými balancéry a monitoringem ESS 1.0 jsou 

postavené na bázi ověřených cylindrických článků SONY formátu 18650. Stejný princip a 

způsob sestavení do větších bloků pouţívá i elektromobil Tesla.  

Průmyslová výroba a vysoká kvalita pouţívaných komponent vedla k vytvoření vysoce 

stabilního a výkonného produktu, s moţností bezproblémového paralelního spojování do 

větších celků s napětím 24V a kapacitou aţ do 16kWh. 

           
 

Záruka výrobce na bezproblémovou funkčnost při dodrţení provozních parametrů je díky 

integrované BMS 5 let ! BMS v baterii automaticky odpojuje výstupní kontakty při dosaţení 

plného nabití nebo vybití, takţe baterii není moţné poškodit přebitím nebo hlubokým vybitím. 

Při přebíjení uţ baterie nepřijímá další proud, ale je moţné ji normálně pouţívat. Při hlubokém 

vybití se vypne a je třeba ji znovu nastartovat.  

Zdánlivě vyšší cena se tak po započítání kapacity, ţivotnosti a záruky sniţuje pod úroveň 

jiných LiFePO4 baterií. Velkou výhodou je téţ úplné uzavření baterie včetně BMS proti 

prachu a ponoření do vody - stupeň krytí IP67. 

 

Upozornění: baterie je dodávána "vypnutá", takţe transport je zcela bezpečný. Pro první 
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"nastartování" je třeba spojit na 3 sekundy mínus pól baterie s pinem č. 5 na BMS konektoru. 

Za úplatu je moţné vyrobit "startovací tlačítko" s LED indikací funkčnosti baterie. 

 

Spojování baterií sériově na napětí 48V výrobce nedoporučuje, je totiţ nutné v takovém 

případě baterie kontrolovat a balancovat, aby se jejich napětí neodlišovalo, a zasáhnout, 

pokud by došlo k vypnutí pouze některé baterie v bateriovém packu.  
 

Specifikace výrobku: 

 - Energie: 2797 Wh 

 - Nom. napětí: 25,9 V 

 - Koncové nabíjecí napětí: 29.05 V 

 - Koncové vybíjecí napětí: 21.00 V 

 - Nominální kapacita: 104 Ah (při vybíjení 0,1C) 

 - Maximální kapacita: 108 Ah  

 - Maximální vybíjecí proud (trvalý): 150 A 

 - Maximální vybíjecí proud (okamţitý): 180 A 

 - Při překročení max. okamţitého proudu se baterie vypne 

 - Maximální vybíjecí výkon: 4500 W 

 - Efektivita cyklu nabití/vybití: 97% 

 - Ţivotnost: 4000 cyklů při 90% DoD - nejvyšší ze všech Li baterií  

 - Váha: 28 kg 

 - Rozměry: 577,5 x 218,5 x 253,5 mm 

 - Objem: 32 litrů 

 - Sloţení článků: Li-Ion LiNiMnCo (NMC) 

 - Pracovní teplota při nabíjení: 0 aţ 50 stupňů Celsia 

 - Pracovní teplota při vybíjení: -20 aţ 65 stupňů Celsia 

 

Výrobce: BMZ Německo 
 

 

Baterie Li-Ion 48V 121Ah 6,7kWh  ESS 3.0 

 

Lithium iontové akumulátory s vestavěnými balancéry a monitoringem ESS 3.0 jsou 

postavené na bázi ověřených cylindrických článků SONY formátu 18650. Stejný princip a 

způsob sestavení do větších bloků pouţívá i elektromobil Tesla.  průmyslová výroba a vysoká 

kvalita pouţívaných komponent vedla k vytvoření vysoce stabilního a výkonného produktu, s 

moţností bezproblémového spojování do větších celků s napětím 48V a kapacitou aţ do 

72kWh. Zdánlivě vyšší cena se tak po započítání kapacity, ţivotnosti a záruky sniţuje pod 

úroveň LiFePO4 baterií a vysoce předčí řešení s bateriemi olověnými. 
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Záruka výrobce na bezproblémovou funkčnost při dodrţení provozních parametrů je díky 

integrované BMS 7 let ! BMS v baterii automaticky odpojuje výstupní kontakty při dosaţení 

plného nabití nebo vybití, takţe baterii není moţné poškodit přebitím nebo hlubokým vybitím. 

Při přebíjení uţ baterie nepřijímá další proud, ale je moţné ji normálně pouţívat. Při hlubokém 

vybití se vypne a je třeba ji znovu nastartovat. Baterie ESS 3.0 vyţaduje k bezproblémové funkci 

komunikaci s měničem (např. SMA, Studer, Nedap, Victron) po CAN sběrnici, případně s 

redukcemi. Baterii je moţné pouţít i pro jiné měniče nevyuţívající komunikaci, v tom případě je 

ale nutné doplnit monitorovací zařízení, které je moţno dodat na zakázku.  

 

Upozornění: baterie je dodávána "vypnutá", takţe transport je zcela bezpečný. Součástí 

bateriové skříně jsou 2 šuplíky na noţové pojistky PNA1 (160-300A), komunikační porty a 

startovací/vypínací tlačítko. 

 

  

Specifikace výrobku: 

 - Energie maximální: 6,74 kWh 

 - Energie v doporučeném cyklu DoD 80%: 5.0 kWh 

 - Nom. napětí: 55,5 V 

 - Koncové nabíjecí napětí: 61,5 V 

 - Koncové vybíjecí napětí: 41,0 V nebo dosaţení 0% SOC 

 - Nominální kapacita: 121,5 Ah  

 - Maximální nabíjecí proud (trvalý): 80 A 

 - Maximální vybíjecí proud (trvalý): 160 A 

 - Maximální vybíjecí proud (okamţitý): 300 A (3 sec.) 

 - Při překročení max. okamţitého proudu se baterie vypne 

 - Maximální vybíjecí výkon: 16 kW 

 - Efektivita cyklu nabití/vybití: 97% 

 - Ţivotnost: 5000 cyklů při 80% DoD - nejvyšší ze všech Li baterií  

 - Stupeň krytí: IP21 

 - Váha: 95 kg 

 - Rozměry: 639 x 453 x 457 mm 

 - Sloţení článků: Li-Ion LiNiMnCo (NMC) 

 - Pracovní teplota: 0 aţ 45 stupňů Celsia (baterie je určena pro instalace do interiéru 

rodinných domů a průmyslu a ochranná BMS ji pod 0 stupni Celsia vypne). 

 

Výrobce: BMZ Německo 
 

Datasheet : http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Data-Sheet-ESS-3-english.pdf  
Detailní instalační manuál:  http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ESS_30_installation_manual.pdf  

 

 

 

Česká revoluční baterie HE3DA (High Energy 3D Accumulator) 

 
Kromě společnosti HE3DA se na vývoji 3D baterie podílejí i přední 

české výzkumné instituce (ČVUT, VUT, Ústav fyzikální chemie 

J.Heyrovského AV ČR a Elektrotechnický zkušební ústav).  

Baterie je revoluční v řadě ohledů: 

 Velmi vysoký výkon – nabíjecí a vybíjecí proudy 15-20 c. 

Standardní typy baterií mají 1-3 c. 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Data-Sheet-ESS-3-english.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ESS_30_installation_manual.pdf
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 Vyšší bezpečnost – kromě toho, ţe je baterie odolná mechanickému poškození , se při 

zkratovém vybíjení ohřeje jen o 20 
0 

C 

 Pracuje beze ztráty kapacity i při vysokých vnějších teplotách 

 Niţší náklady – HE3DA má vyvinutý nejen prototyp, ale i výrobní postup, kdy by se 

náklady na 1 kWh kapacity baterie měly pohybovat okolo 200 €, coţ je méně neţ 

poloviční hodnota oproti tradičním technologiím.   

 

Při instalaci k FVE není u  HE3DA potřebný power management systém pro řízení nabíjení a 

vybíjení baterií. Baterie HE3DA je libovolně škálovatelná – od minibaterií v řádu mWh aţ po 

kWh a do budoucna i MWh. Dobrá zpráva je, ţe u revoluční baterie nezůstává u prototypu, 

ale její sériová výroba v řádu MWh/měsíc by se měla rozjet do konce roku 2016. 

         
 

Podpůrná elektronika 

 

a) Balancování baterií  LiFePO4 (balancing) 
 

Články LiFePO4 jsou citlivé na přebíjení. Kaţdá baterie proto musí obsahovat balancovaní 

moduly, které hlídají stejnoměrné nabití všech článků. Balancování můţe být buď pasivní 

(hlídá se elektronic-ky napětí článků a jakmile by nastalo přebíjení, nabíjecí proud se maří 

v odporech, tj. zapojením přídavné zátěţe) nebo aktivní. Aktivní balancování je energeticky 

efektivnější. Porovnává napětí jednotlivých článků v baterii a energii těch více nabitých 

předává článkům méně nabitým – dochází k řízenému nabíjení nebo vybíjení. Bateriový pack 

by měl vţdy obsahovat moţnost vyvedení varovných signálů o tom, ţe se napětí některého 

z článků dostalo na dolní nebo horní kritickou mez. Podpůrná elektronika zvyšuje finanční 

náročnost akumulátorů a celkovou sloţitost celého systému akumulace energie.  

Články LiFePO4 není moţné přebíjet, nemají jak odvést přebytečnou energii. To je důvodem 

balancování. V případě přebití nebo hlubokého vybití ztrácí článek kapacitu, můţe dojít i 
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k jeho poškození. Balancování má za úkol udrţet články v bateriovém packu srovnané a 

v operačních mezích. Balancování výrazně prodluţuje ţivotnost. 
 

 

Ukázky některých balancovacích systémů: 
 

Pasivní balancovací modul CBM 3,6V  1,7A 
 

Balanční obvod pro LiFePO4 články - pro napětí 3.60V. 

  

Řízený odporový balanční modul pro omezení přebití LiFePO4 

článku (3.2V).  Pro získání většího balančního proudu je moţné 

tyto obvody zapojovat paralelně.  

 

 

Provozní parametry: 

 - Balanční napětí hraniční: 3.60 V (+/- 0.05V) [detection voltage] 

 - Balanční napětí uvolňovací: 3.50 V (+/- 0.05V) [release voltage] 

 - Maximální napětí: <5 V [maximal voltage] 

 - Balanční proud: 0 ~ 1.7 A 

 - Vlastní spotřeba: <20 mikroA 

 - Pracovní teplota: -40 aţ +125 st. C 

 - Teplota rezistorů aţ 85 st. C 

 

 Příklady pouţití:  

 

     

 

Cell Logger – hlídač pro 8 článků 3,2V 

 

Toto uţitečné zařízení hlídá stav aţ 8 článků 3.2V nebo jedné baterie (aţ do napětí 43V). 

Zobrazuje na displeji aktuální napětí článků. Přepětí na baterii či její hluboké vybití spouští 

alarm. Zařízení umí komunikovat s PC po USB portu a hodí se pro trvalé sledování stavu 

bateriové sady. Na těle přístroje je "suchý" kontakt, který se spíná při dosaţení kritického 

stavu, je moţné s ním ovládat 5-12V relé, které můţe zase ovládat velké stykače. 
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Návod k instalaci a pouţití:  http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/CellLog_8S.pdf 

Program pro monitorování napětí pomocí Cell Logu a zpracování v počítači – LogView: 

http://www.logview.info/forum/index.php?resources/logview-v2.1/ 

 

Aktivní balancovaní systém UTP  16x7,5A 

 

 Tato varianta je určena pro 48V LiFePO4 baterie sloţené ze 16 článků po 3,2V.  

 

               
 

Aktivní balancovací systém se skládá z: 

- mikroprocesorové řídící jednotky Arduino Mega 2560  

- měřícího shieldu pro Arduino s 16 nezávislými meřícími kanály 

- jednoho, dvou nebo čtyř aktivních balancovacích modulů ON4  

  (podle počtu článků) s balancovacím proudem 7 aţ 20A (podle typu modulu) 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/CellLog_8S.pdf
http://www.logview.info/forum/index.php?resources/logview-v2.1/
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- kabeláţe a dalších drobných doplňků 

 

Aktivní balancování probíhá nezávisle na pouţívání baterií, při nabíjení, vybíjení nebo klidu. Nabíjecí 

nebo vybíjecí proudy baterie nejsou přítomností balancéru nijak omezeny. 

 

V programové paměti řídící jednotky je nahrán program, který průběţně měří napětí jednotlivých 

článků a na jejich základě řídí balancovací moduly.   Pokud se stane, ţe se napětí některého z článků 

výrazně odchýlí od ostatních, nebo přesáhne limitní napětí 3.6V, aktivní balancování zařídí odvedení 

přebytečné energie ven ze systému. 

 

Napětí jednotlivých článků je tak udrţováno stále shodné a ţivotnost LiFePO4 baterií se výrazně 

prodluţuje. 

 

Balancér poskytuje dále signály TTL při přepětí, podpětí a odpojení článku s moţností řídit stykače / 

odpojovače. 

 

Aktivní balancování je vhodné instalovat  do všech typů ostrovních elektráren. 

 

Popis balancovacího modulu a návod k pouţití: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ON4_UTP.pdf 

Popis a návod k pouţití: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/PN16_UTP.pdf 

Návod k instalaci kompletní jednotky: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Navod_BEL_UTP.pdf 

 
Desulfátor olověných baterií (ochrana baterií) 

 

Klíčovým prvkem kaţdého ostrovního energetického systému je zařízení pro ukládání energie. Na 

tomto místě sehrává v této době ještě pořád klíčovou roli technologie olověných akumulátorů. A 

klíčovým faktorem určujícím dobu ţivotnosti a pouţitelnosti olověných akumulátorů je tzv. sulfatace 

(při vybití baterie pod 65% dochází ke ztrátě kapacity).  Dle některých zdrojů více neţ 80% všech 

olověných akumulátorů končí svoji ţivotnost právě kvůli sulfataci. 

 

          
 

Desulfátor je hotový sloţený výrobek určený k trvalému připojení k 12V olověné baterii a její ochraně 

před neţádoucí sulfatací. Zařízení pracuje od napětí 13.3V, tedy pouze při nabité baterii nebo kdyţ 

napětí baterie vzroste v důsledku právě probíhajího nabíjení. 

 

Zařízení je také moţné podle níţe uvedeného návodu pouţít k oţivení starších olověných baterií, u 

kterých se negativně projevilo dlouhodobé stání při nedostatečné úrovni nabití. Neţádoucí sulfatace a 

sníţení kapacity se můţe projevit uţ v řádu dní ! pomocí VN impulzů (cca 150V) dochází k odstranění 

sulfátu na deskách. Zařízení je důleţité pro servis Pb akumulátorů. 

 

Více viz: http://wiki.mypower.cz/desulfator 
 

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ON4_UTP.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/PN16_UTP.pdf
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Navod_BEL_UTP.pdf
http://wiki.mypower.cz/desulfator
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14.1  Kompletní solární systémy – ukázky 
 

Pro ilustraci jsou zde uvedeny některé příklady návrhů fotovoltaických solárních systémů. 

Jedná se o ukázky běţných síťových systémů, hybridních i čistě ostrovních systémů. 

  

Síťové elektrárny (On-Grid) 

 

Pro příklad uvádíme fotovoltaický systém o výkonu FV panelů 4,5kW (18 FV modulů o 

výkonu 250Wp), s výkonem na AC straně 4,5kW, zapojeného do 3 fází (orientační cena 

včetně konstrukce, elektrorozvaděče a montáţe se pohybuje kolem 180.000 Kč – bez DPH).  

  
Fotovoltaická elektrárna o výkonu 4,5kW připojená na síť s 

polykrystalickými panely 250Wp a střídačem Fronius Symo. 

 Předpokládaná roční výroba 5000kW 

 Plocha potřebná pro instalaci panelů je 30m2 

 Záruka na panely 5 let na výrobní vady a 25 let na 

účinnost 80% 

 Sestava obsahuje: 

 18x fotovoltaický panel polykrystal 250Wp 

 1x třífázový střídač Fronius SYMO 4.5-3 M 

 1x set hliníková konstrukce pro šikmou střechu (taška, plech,...) vč. úchytů pro panely 

 Elektromateriál 

 Kompletní montáţ 

 Doprava 

 Revize 

Hybridní ostrovní elektrárny 

Pro příklad uvádíme hybridní systém o výkonu FV panelů 3kW (12 FV modulů o výkonu 

250Wp), výkonem na AC straně 2,4kW, zapojeného do jedné fáze a 48V gelovými bateriemi 

200Ah s vyuţitelnou kapacitou 6720 VAh, hliníkovou konstrukcí, komplet montáţí za cenu 

180.000,-Kč (bez DPH). Celý systém s jiným typem baterií např. s trakčními bateriemi 48V 

240Ah poté vyjde na 125.000,-Kč (bez DPH). 

 

Hybridní ostrovní elektrárna DC 3kW/AC 4kW 

Hybridní ostrovní fotovoltaická elektrárna s 12ti polykrystalickými 

panely 250Wp a střídačem Axpert MKS 5k-48. Systém je postaven na 

48V s výkonem na DC straně 3kW a AC max. výstupem 4kW. 

Špičkové gelové baterie s kapacitou 6720Wh při vybíjení na 30% 

kapacity. Při správné údrţbě ţivotnost min. 18 let. Cena bez montáţe 

cca 192.000 Kč (bez DPH). 

   

Sestava obsahuje: 

 12x fotovoltaický panel 250Wp 

 1x jednofázový hybridní/ostrovní střídač Axpert MKS 5k-48 

http://www.sticka.cz/user/10774/upload/stuff/resized/3461892_1100-1100-true.jpg
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 1x set hliníková konstrukce pro šikmou střechu (taška, plech,...) vč. úchytů pro panely 

 24x 2V 4OPzV 200 Narada 

 Elektromateriál 

 Cena nezahrnuje dopravu a montáţ. 

Hybridní systém pro výrobu a akumulaci elektrické energie v rodinných domech. 

Výrobek je určen pro rodinné domy. Jeho varianty odpovídají technickým poţadavkům pro 

získání dotací z titulů Nová zelená úsporám. 

  

Savebox HOME obsahuje veškerou potřebnou elektroniku plně funkčního hybridního systému 

(měnič, MPPT tracker pro výrobu energie z fotovoltaiky, akumulátory, přepěťovou ochranu 

atd.). Je to all-in-one zařízení určené pro rezidenční vyuţití = připojení ke stávajícím 

elektrickým rozvodům v interiéru rodinných domů a chat. 

  

Savebox HOME zapadá do kategorie „Mikro-zdroj“ (výrobna elektrické energie s 

instalovaným výkonem do 10kWp) a vztahuje se na něj proces zjednodušeného připojení. To 

znamená, ţe nový majitel Saveboxu HOME pouze oznámí provozovateli distribuční soustavy, 

ţe toto zařízení vlastní a provozuje. 
 

 Savebox HOME 4,5 

SBH 2,6 – 4,5 – 2,3 

Pro domy s roční spotřebou větší než 3,5 MWh. 

 Savebox HOME 7,5 

SBH 2,6 – 7,5 – 3,5 

Pro domy s roční spotřebou větší než 5,5 MWh. 

Uloţená energie 4,5 kVAh 
Kapacitu lze zvýšit 

postupně až na 12 kVAh. 
 

Trvalý výstupní výkon 

měniče 
2 kVA 

Výstupní výkon měniče (30 

min) 
2,6 kVA 

Výstupní výkon měniče 

(5s) 
4 kVA 

Akumulátor 3 ks LiFePO4 

Ţivotnost baterií >4000 cyklů 

Doporučený výkon FV 

elektrárny 
2,3 kWp 

Doporučený počet FV 

panelů (290 Wp) 
8 ks 

Plocha doporučené FV 

elektrárny 
cca 10,4 m2 

Maximální výkon FV 

elektrárny 
4 kWp 

Rozměry 
1400 x 650 x 

300 mm 
 

Uloţená energie 7,5 kVAh 
Kapacitu lze zvýšit 

postupně až na 12 kVAh. 
 

Trvalý výstupní výkon 

měniče 
2 kVA 

Výstupní výkon měniče (30 

min) 
2,6 kVA 

Výstupní výkon měniče 

(5s) 
6,5 kVA 

Akumulátor 5 ks LiFePO4 

Ţivotnost baterií >4000 cyklů 

Doporučený výkon FV 

elektrárny 
3,5 kWp 

Doporučený počet FV 

panelů (290 Wp) 
12 ks 

Plocha doporučené FV 

elektrárny 
cca 15,6 m2 

Maximální výkon FV 

elektrárny 
4,8 kWp 

Rozměry 
1400 x 650 x 

300 mm 
 

http://www.novazelenausporam.cz/
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Schéma instalace 

 
  Schéma toku elektrické energie 

Popis zařízení: 

 Dotace Nová zelená úsporám – obě verze Saveboxu HOME odpovídají technickým 

podmínkám pro získání dotací z programu C.3.5 a C.3.6. 

 Finanční návratnost – díky nízké pořizovací ceně lze kalkulovat velmi zajímavou 

návratnost. 

 Záruka 5 let – v případě zájmu lze záruku za poplatek prodlouţit aţ na 10 let. 

 Jednoduchá instalace –  ţádná komplikovaná elektroinstalace.   

 Kvalitní design – design výrobku reflektuje jeho funkci. 

 Dlouhá ţivotnost – ţivotnost akumulátoru je více neţ 4000 nabíjecích cyklů. Při 

jednom nabití denně je to více neţ 10 let! 

 Vyrobeno v ČR –  Savebox HOME je vyráběn v České republice, k dispozici je 

podpora i servis v češtině. 

 Bezpečnost a nulová údrţba – můţete na Saveboxu HOME občas utřít prach, ale nic 

dalšího dělat nemusíte. 

 Ţádné přetoky do sítě – zařízení nedodává vyrobenou energii zpět do sítě. V případě 

nadbytku vyrobené energie dokáţe Savebox HOME zapnout další významný spotřebič 

(např. bojler) a nadbytečnou energii akumulovat do něj. 

 Navýšení rezervovaného příkonu – díky instalaci Saveboxu HOME lze navýšit 

rezervovaný příkon aţ o 12 A (při plně nabitých bateriích). Díky tomu lze sníţit 

hodnotu hlavního jističe. 

 Dlouhodobý monitoring – výrobu i spotřebu elektrické energie můţete kontrolovat 

on-line pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo PC. 

 Aktuální stav na telefonu – díky NFC technologii lze sledovat aktuální stav zařízení. 

Přiloţíte telefon k určenému místu na Saveboxu HOME a aplikace ve vašem telefonu 

vám zobrazí aktuální stav zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fitcraftenergy.cz/wp-content/uploads/fe_sbh_instalace-3.png
http://www.fitcraftenergy.cz/wp-content/uploads/fe_sbh_infografika_toky_v4.jpg
http://www.novazelenausporam.cz/
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Ostrovní elektrárna na chatu  750Wp 

 

 
 

Typický ostrovní systém o výkonu 750Wp se můţe skládat např. z těchto komponent: 

 

3x FV solární panel 250Wp  

4x trakční akumulátor Trojan T105 Plus 6V 225Ah 

1x regulátor nabíjení Epsolar 3215 do 780Wp 

1x displej MT-5 pro regulátory Epsolar 

1x měnič napětí SINUS 24V 1500W  

1sd solární kabel (2x10m + 2x2m k baterii) 

1sd 2x MC4 konektory 

Elektrárna vyrobí během slunečného dne cca 3-4kWh el. energie, která vám postačí např. na 

26 hodin práce na PC či třídenní práci na notebooku. Elektrárna s tímto výkonem můţe 

pokrývat významné procento spotřeby menší domácnosti. Měnič zvládá napájet menší 

spotřebiče s motory a kompresory, jako jsou ledničky, vrtačky či malé rychlovarné konvice. 

Tuto elektrárnu také můţete vyuţít pro napájení zabezpečovacích zařízení nebo internetových 

routerů a vysílačů. V bateriích je uloţeno maximálně 5,4kWh, kvůli ţivotnosti se doporučuje 

odebírat max. 2,7kWh denně. 

 

Za rok vyrobí přibliţně 650kWh elektrické energie. 

 

Výše popsanou konfiguraci je moţné jednoduše rozšířit o tři nebo dokonce šest dalších FV 

panelů (bez výměny ostatních komponent) a výrazně tak zvýšit zisk energie a zlepšit finanční 

návratnost.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:preview('image/katalog_vzorova_chata_na_vysku.jpg')
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Ostrovní elektrárna na chatu  1000Wp 

 
 

Ostrovní systém o výkonu 1000Wp vhodný pro rekreační objekty nebo domácnosti s nízkou 

spotřebou se můţe skládat např. z těchto komponent: 

 

4x FV solární panel 250Wp 1x1,6m (2x sériově, 2x paralelně) 

4x trakční akumulátor Trojan T105 Plus 6V 225Ah 

1x solární regulátor a měnič Axpert MKS 24V Plus, výkon 2400W čistý sinus 

1sd solární kabel (2x10m + 2x2m k baterii) 

1x přepěťová ochrana, batery monitoring 

1sd háky, montáţní, spojovací a elektro materiál 

 

Vlastnosti systému:  

Elektrárna je kompletní včetně elektroinstalace a montáţního materiálu pro taškovou, 

šindelovou nebo plechovou střechu.   

Výroba na nezastíněném stanovišti, při sklonu cca 30-45 stupňů, orientace jihovýchod aţ 

jihozápad:  

cca 850 kWh ročně, cca 200 Wh – 4 kWh denně  

Zásoba energie v bateriích  max. 5,4 kWh, prakticky vyčerpatelné max. 3kWh denně;  

baterie se dobijí z prázdna na 100% za 1 den plného slunečního svitu  

Výkon měniče a průměrný denní zisk energie stačí trvale max. 2400W kvůli měniči, měnič se 

automaticky při přetíţení přepíná na záloţní linku 

Ţivotnost olověných baterií:  olověné baterie nesmí hluboce cyklovat a nesmí stát dlouho 

prázdné.   Pokud bude tato podmínka dodrţena, pak je bude moţné pouţívat cca 5-7 let. 

 

Spotřebiče vhodné pro připojení:   světla úsporné zářivky, malé ţárovky, LED ,TV , rádio , 

PC, notebook, nabíječky mobilů, lednička, elektrické nářadí do 1500W, čerpadla 24V nebo 

230V do 600W  

a velká lednička, mrazák, rychlovarná konvice. 

 

 

 

 

 

 

javascript:preview('image/axpert_chata.jpg')
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Ostrovní fotovoltaická elektrárma  4500Wp 

 

 

 

  

Typický ostrovní systém o výkonu 4500Wp se můţe skládat z těchto komponent: 

 

18x FV solární panel 250 Wp  

1x montáţní konstrukce pro 2x9 panelů pro taškovou střechu 

1x Li-ion akumulátor BMZ ESS 3.0 6,5kWh 

1x regulátor nabíjení Midnite Classic Lite 150 (do 4,6kWp) 

1x hybridní měnič Victron Multiplus 48/5000 (4500W, špičkově 8kW) 

1x SDS Micro DIN pro dálkové ovládání a monitoring  

1sd solární kabel (2x10m + 2x2m k baterii ) 

1sd MC4 konektory, spojky a další elektromateriál 

 

 

Elektrárna má tyto rozšířené funkce: 

* ochrana baterií před hlubokým vybitím - dobíjení ze sítě 

* zálohování výkonu a energie veřejnou sítí nebo vlastním generátorem  

* moţnost překročení maximálního výkonu měniče aţ do 8kW 

  (PowerAssist = součet výkonu záloţního zdroje/linky a výkonu měniče) 

* tiché provedení regulátoru a měniče - moţnost vnitřní instalace 

* webové rozhraní, hlídání a ovládání stavu systému přes internet 

 

Elektrárna vyrobí během slunečného dne aţ 28 kWh el. energie, která postačí na napájení 

kompletního odběru rodinného domku nebo firmy. Měnič zvládá bez problémů napájet 

náročnější spotřebiče s motory a kompresory, jako jsou ledničky, mrazáky, bojlery, vrtačky či 

rychlovarné konvice. V bateriích je uloţeno maximálně 8kWh, je moţné je však kaţdodenně 

vyčerpat. Ţivotnost baterií LiFeYPO4 je dle výrobce cca 2000 cyklů nabití / vybití (0 do 

100%), při mírnějším provozu aţ 5000 cyklů. 

 

Za rok vyrobí přibliţně 4 MWh (4000kWh) elektrické energie. Výše popsanou konfiguraci je 

moţné jednoduše rozšířit o tři nebo dokonce aţ dvanáct dalších FV panelů.   
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Varianta síťového systému zálohovaného z trakčních baterií 
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Ukázka zapojení hybridního systému firmy FRONIUS 
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14.2  Nejčastější chyby při instalacích fotovoltaických elektráren 
 

V této kapitole jsou zrekapitulovány nejčastější a nejběţnější chyby, které se vyskytují při 

stavbě fotovoltaické elektrárny. Většina nedostatků je stejná pro všechny běţné typy instalací 

(střešní síťové instalace, ostrovní systémy i elektrárny umístěné na volné ploše).   

 

Nejčastěji se vyskytující chyby: 

 V projektové dokumentaci je nevhodný návrh nosné konstrukce s ohledem na větrnou 

a sněhovou mapu místa instalace 

 Chyby projektanta při výpočtu a dimenzování celého FV systému (zvláště důleţité u 

ostrovních systémů s ohledem na pouţité spotřebiče a četnost jejich pouţití) 

 Ochrana proti úderu blesku není správně dimenzovaná nebo zhotovená 

 Nevhodné řešení stringů (sériové spojení různých typů FV panelů; nesymetrický počet 

panelů ve stringu v případě, kdy to střídač neumoţňuje) 

 Absence jištění stringů proti nadproudu a proti přepětí 

 Nevhodné nosné konstrukce pro uchycení FV panelů, chybné upevnění panelů a 

solárních kabelů 

 Nerespektování stínění okolními předměty (komín, sousední dům, střecha, vegetace 

atd.) 

 Při rozsáhlejších aplikacích je velkou chybou nevytvoření montáţní uličky pro 

budoucí servis, opravy, případně čistění povrchu FV panelů (event. i stahování sněhu) 

 Zvláštní kapitolou jsou chyby (poruchy) samotných FV panelů, způsobené mimo jiné 

nákupem velmi levných neznačkových výrobků (poškození laminace, hotpoty, prasklé 

FV články, silné znečištění, PID  a zrychlená degradace daná popsanými vadami) 

 Nevhodná volba regulátoru nabíjení akumulátoru (u ostrovních či hybridních systémů) 

 Nevhodné připojení stringů ke vstupu střídače 

 Nevhodná klasifikace vlivu okolního prostředí (důleţité zejména u velkých instalací 

na volné ploše, kdy nevhodně stanovená klasifikace prostředí můţe mít za následek aţ 

odebrání licence). 

 

Podle studie TÜV trpí 70% fotovoltaických elektráren v Německu (hlavně velkých) chybami. 

Polovina těchto nedostatků má kořeny jiţ při instalaci. Podle vyjádření expertů z firmy Proton 

Energy Operations je situace v ČR velmi podobná.  

 

Řada elektráren se stavěla v určitých letech pod velkým časovým tlakem a z tohoto důvodu i 

za nepříznivého počasí (důvodem byla hlavně klesající výkupní cena vyrobené elektřiny). Asi 

polovina poruch u FVE o velikosti nad 1 MWp je způsobena chybami při instalaci (chybně 

instalované panely, kabeláţ i střídače). To můţe způsobit zkrácení ţivotnosti elektrárny a 

v důsledku vést k finančně nákladným výpadkům a opravám.  

 

V důsledku významného růstu cen pozemků se řada podnikatelů rozhodla pro instalaci s 

částečným zastíněním panelů. Spočítali si, ţe z pohledu výroby se jim vyšší instalovaný 

výkon i při částečné,m zastínění vyplatí. Dnes se ale jiţ ví, ţe zastínění nemá dopad jen na 

výkon elektrárny. V případě dlouhodobějšího zastínění v letních měsících vznikají tzv. 

hotspoty a roste tempo degradace FV panelů. V důsledku zastínění články vyrábějí elektřinu 

nerovnoměrně a zahřívají se. Křemík v článku rychleji stárne.  

 

Dopad zastínění na výrobu se liší v závislosti od velikosti zastínění a orientace panelů na šířku 

nebo na výšku. Nejčastěji dochází k zastínění spodní řady článků. V případě orientace na 
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výšku klesne výroba panelů aţ o 40%; v případě orientace na šířku aţ téměř o 80%. 

Podrobnější údaje jsou v tabulce: 

 

 

 

 

 

Velikost zastínění Výkon FV panelu [W] 

---------------------------------------------------------- 

Bez stínění   100   

¼ článku   82 

½ článku   63 

Celý článek   62 

1 svislá řada   60 

1 vodorovná řada  23  

2 vodorovné řady   18 

--------------------------------------------------------- 

Zdroj: ČVUT 

 

Nedostatek speciálních fotovoltaických komponent (v určitých letech) a jejich vyšší cena 

vedly k tomu, ţe mnohé instalační firmy pouţívaly různé náhraţky, které nevíc nevhodně 

kombinovaly. Typickým problémem je poddimenzování kabelů a nebo spojování navzájem 

oxidujících materiálů. To negativně dopadá na výrobu a také na ţivotnost zařízení. 

 

Častým problémem je u velkých FV systémů voda v trafostanici jako důsledek nedostatečně 

utěsněných vstupů a kabelových průchodek. Zvýšená vlhkost a kondenzovaná voda působí 

korozívně na všechny mechanické součástky. V případě zaprášené trafostanice můţe 

kondenzovaná voda působit doslova jako výbušnina. Vlhký prach totiţ vede elektrický proud, 

můţe tak způsobit přeskočení napětí a zahoření trafostanice. 

 

Problémem můţe být také neodborná montáţ kabelů. Například souběh datové a silové 

kabeláţe způsobuje rušení datových signálů, výpadek monitoringu a v krajních případech 

můţe vést k poškození zařízení. Dalším problémem můţe být špatně uchycená kabeláţ na 

konstrukci a nedostatečná ochrana kabelů před klimatickými vlivy. Důsledkem je praskání 

izolace. U velkých systémů instalovaných na polích navíc zahřívané kabely zejména v zimě 

lákají hlodavce. Také při nedostatečné ochraně kabeláţe chráničkami a neodborném kosení 

trávy můţe dojít k přetrţení kabeláţe (omezení výroby a v horším případě k nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem). 

 

U rozvaděčů, které jsou instalovány hlavně ve venkovním prostředí, se někdy projeví 

nedostatečné IP krytí (ochrana před vodou a prachem), nesprávné průchodky a chlazení. 

Značný problém vzniká v pouţité kabeláţi a nevhodně pouţitých jistících prvků, které se 

přehřívají a tím sniţují ţivotnost zařízení. V letních měsících rozvaděče dosahují teploty aţ 60 
0 

C a na přechodových odporech je moţná ztráta okolo 3% výkonu FVE. 

 

Střídače (centrální i decentralizované) tvoří srdce elektrárny. Zde se určitě vyplatí při nákupu 

orientace na kvalitní výrobce. Rozdíly v poruchovosti jednotlivých typů jsou značné. U 

dobrých typů se poruchovost pohybuje v rozmezí 1-2% ročně; řada výrobců se nedostane 

ovšem s poruchovostí pod 5%. Zvláště u větších instalací to způsobuje nemalé finanční ztráty 

způsobené nutnou odstávkou spojenou s opravou nebo výměnou poškozeného střídače. 
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Poruchám se dá předejít jedině důslednou preventivní kontrolou. Při nedodatečné údrţbě 

v důsledku nečistot nasávaných otvorem chlazení dochází k přehřívání střídačů, coţ se 

negativně odráţí na jejich ţivotnosti. 

 

Výpadek (porucha) některých komponent FVE můţe způsobit odstavení části nebo dokonce i 

celé FVE a to na několik hodin aţ dnů. Informativně výši ztráty pro jednotlivé poruchy 

ukazuje následující tabulka. Ztráty jsou spočítány  pro FVE o instalovaném výkonu 1 MWp, 

při podpoře z roku 2010 (výkupní cena vyrobené elektřiny) a pro běţný letní den (výroba 

dosahuje cca 6-7 kWh / kWp): 

 

Porucha:  výpadek střídače porucha trafostanice poruch rozvaděče 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doba mimo provoz: 1/3 dne   1 den   1/3 dne 

Ztráta:    cca 800 €   cca 3 000 €  cca 900 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Průběţná preventivní údrţba je jediným účinným nástrojem jak efektivně minimalizovat 

výskyt poruch elektrárny a řídit náklady spojené se servisem zařízení.  
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

311 

 

14.3  Fotovoltaické elektrárny a ochrana před bleskem 
 

Vzhledem k neustále sílícímu trendu prosazování alternativních a především 

obnovitelných zdrojů energie je moţné se stále častěji setkávat s fotovoltaickými zdroji, 

které vyuţívají nejdostupnější zdroj energie – Slunce. V současné době jiţ není vyuţívání 

tohoto zdroje energie v České republice, ať jiţ v podobě rozsáhlých ploch slunečních 

elektráren, panelů umístěných na střechách administrativních budov a škol nebo malých 

zdrojů energie na střechách rodinných domků (obr. 1), ţádnou výjimkou. 

 

  

Obr. 1. Sluneční kolektory na střeše rodinného domku 

Z principu fotovoltaických (FV) elektráren vyplývá, ţe FV panely pro svou funkci a pro 

dosaţení co největšího vyrobeného výkonu musí být instalovány v místě s co nejdelší 

dobou slunečního svitu. Těmito místy jsou fasády a střechy objektů nebo rozsáhlé plochy 

velkých elektráren o výměře několika stovek čtverečních metrů. Téměř vţdy jde o místo, 

které je ohroţeno přímým úderem blesku, neboť sběrná plocha pro určení 

pravděpodobnosti úderu blesku, zejména u velkých elektráren s výkonem řádově stovek 

kilowattů, je skutečně velká. Elektrárny jsou navíc postaveny v lokalitě, v jejímţ 

nejbliţším okolí není ţádný vysoký objekt, který by snad mohl být náhodným jímačem 

(výškové budovy, stromy apod.). Důvodem je skutečnost, ţe v časných ranních a 

pozdních odpoledních hodinách tyto objekty vytvářejí stín. Situace FV elektráren je z 

hlediska ochrany před bleskem skutečně nepříznivá, navíc jsou pouţité komponenty 

citlivé i na přepětí šířící se distribuční soustavou. Typická hodnota izolační pevnosti FV 

panelu je přibliţně 1kV a měniče 4kV. Při ochraně před bleskem je třeba počítat i s tím, 

ţe výstupní stejnosměrné napětí z FV článků se pohybuje v rozmezí 200 aţ 600V. 

Jestliţe se tedy majitel rozhodne zařízení chránit před bleskem a přepětím, s největší 

pravděpodobností nevystačí jen např. s ochranami pro běţné napájecí instalace. 

Je skutečně třeba FV elektrárnu chránit před bleskem (popř. spínacím přepětím), 

kdyţ je pojištěná?  

V první řadě je zapotřebí zajistit její trvalý bezporuchový provoz. FV aplikace nejsou 

investicí s rychlou návratností, která by se zhodnotila během dvou či tří let. Běţná 
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návratnost investovaných peněz při zachování současných výkupních cen elektrické 

energie vyráběné FV elektrárnou se pohybuje v rozpětí osmi aţ dvanácti let. Jakýkoliv 

výpadek provozu se projeví např. zhoršenou moţností splácet poskytnutý úvěr. Převáţná 

většina FV panelů instalovaných v České republice je sloţena výhradně ze zahraničních 

komponent. Jejich poškození je spojeno s výměnou za nové prvky, které nebývají vţdy 

„po ruce“. Čekací doba můţe být i několik týdnů; to se projeví na ztrátovosti uvedené 

aplikace. Pro pojišťovací společnosti nejsou FV aplikace příliš výhodným obchodem 

vzhledem k velkému riziku jejich poškození. Například podle Svazu německých 

pojišťoven tvoří škody způsobené přepětím a bleskem aţ 45% z celkově vyplácených 

částek. Situace bude nejspíše obdobná jako u větrných elektráren. Trend v provozování 

FV elektráren se bude projevovat růstem cen jejich pojištění a zaváděním spoluúčasti 

klienta na škodě, přičemţ výše spoluúčasti se bude odvíjet od míry rizika ohroţení 

aplikace. Jestliţe se tedy klient rozhodne zmíněné riziko sníţit, projeví se tato skutečnost 

na jím vynaloţených nákladech na pojištění a rovněţ vyloučením práce a starostí při 

řešení škod. 

Návrhy řešení ochrany před bleskem je moţné rozdělit do tří skupin: 

1. Malé FV elektrárny s panely na střeše rodinného domku. 

2. Velké FV elektrárny s panely na plochých střechách. 

3. Fotovoltaické pole – sluneční elektrárna. 

Skupinu podle bodu 1 lze rozdělit do několika podskupin: 

 1.1 Panely na střeše rodinného domu se střešní krytinou z nevodivého 

materiálu, 

kdy:  

a) celou aplikaci je moţné umístit do ochranného prostoru jímací soustavy, 

b) celou aplikaci není moţné umístit do ochranného prostoru jímací soustavy. 

 1.2 Panely na střeše rodinného domu se střešní krytinou z vodivého 

materiálu. 

Návrh řešení ochrany před bleskem podle 1.1a 

V tomto případě je třeba především zkontrolovat prostorové řešení rozmístě-ní panelů na 

střeše objektu. Panely budou umístěny v dostatečné vzdálenosti s od jímací 

soustavy. Ochranný prostor jímací soustavy je moţné ještě zvětšit jímači na hřebenáčích 

nebo vyuţitím malých pomocných jímačů vytvořených z kousků drátu. Vše je zřejmé z 

obr. 2. 
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Obr. 2. Ochranný úhel jímací soustavy podle 1.1a 

Důleţité upozornění: 

Nosnou konstrukci FV panelů je třeba pospojovat s ekvipotenciální přípojnicí (EP) 

měděným vodičem (lanem) o minimálním průřezu  6mm
2 

.  Vodič pospo-jování ani 

kabely od FV článků se nikde nesmí přiblíţit k jímací soustavě na vzdálenost menší, neţ 

je vypočítaná vzdálenost s. Při této variantě umístění FV panelů je zapotřebí se dále 

zabývat pouze indukovaným přepětím. Přímý úder blesku nebo nekontrolované přeskoky 

nehrozí. Podle výstupního stejnosměrného napětí z FV panelů je nutné zvolit přepěťovou 

ochranu, která bude umístěna co nejblíţe k FV panelům pro jejich ochranu před 

indukova-                                                                            ným přepětím. Na vstupu do 

měniče bude instalována stejná přepěťová ochrana pro zabezpečení bezporuchového 

provozu měniče. 

 

Poznámka: 

Jeli vzdálenost mezi FV panely a měničem řádově několik metrů (měřeno po vedení), 

není třeba instalovat svodiče přepětí na oba konce, ale postačí je umístit pouze u měničů. 

Taková situace nastane v mnoha případech. Měniče se často instalují těsně pod střechou. 

Toto řešení má několik výhod, neboť po objektu není taţeno stejnosměrné vedení s 

poměrně vysokým napětím, které navíc nelze v podstatě vypnout. Dále je třeba se zaměřit 

na ochranu celé aplikace ze strany distribuční soustavy, neboť odtud bude ohroţena přece 

jenom častěji neţ od přímého úderu blesku do objektu (spínací přepětí, blízké i vzdálené 

údery blesku, jejichţ energie se šíří distribuční soustavou do značných vzdáleností). A 

zde je nutné věnovat velkou pozornost způsobu napojení FV elektrárny na distribuční 

soustavu. V kaţdém případě jde o samostatné rozvody, které se netýkají běţných rozvodů 

v objektu. Střídavý výstup 230V je veden do nového elektroměrového rozváděče (EMR), 

který se většinou umísťuje vedle dosavadního EMR určeného pro měření spotřeby v 

objektu, a dále do přípojkové skříně. Pro správné rozmístění svodičů přepětí je třeba znát, 

kde bude EMR instalován. Jeli EMR umístěn na obvodové zdi objektu nebo uvnitř těsně 

za obvodovou zdí, nenastanou větší problémy. Je výhodné instalovat svodič bleskových 

proudů Typ 1 do samostatného rozváděče před oba elektroměry (nutný souhlas 

http://elektrika.cz/obr/070627_dehn_tipy8_x2.jpg
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rozvodných závodů). Můţe být pouţit modul DEHNbloc Maxi; ten potom chrání nejen 

FV elektrárnu, ale i všechny běţné rozvody v objektu. Samozřejmostí je instalace svodiče 

Typ 2 do hlavního rozváděče (HR), popř. podruţného rozváděče (PR) uvnitř objektu. 

Těsně před měnič se umísťují svodiče přepětí Typ 2, např. DEHNguard 275 M. Důleţité 

je zřídit u měniče pomocnou ekvipotenciální přípojnici a všechny neţivé části mezi sebou 

kvalitně propojit (obr. 3). 

 

 Obr. 3. Malá FV elektrárna na RD s hromosvodem – dostatečná vzdálenost s je 

dodržena 

Jestliţe je EMR usazen na hranici pozemku ve větší vzdálenosti od rodinného domku 

(RD), coţ je běţné u nových objektů, lze volit z několika způsobů instalace svodičů 

přepětí:  

A. Výstupní vedení z FV měniče se přeruší v místě, kde opouští budovu, a zde se do 

nového rozváděče umístěného zvenčí nebo zevnitř objektu instalují svodiče Typ 1 (obr. 

4). Důleţité je kvalitní pospojování a vyrovnání potenciálů. Stejně by se měly instalovat 

svodiče pro běţnou spotřebu RD. 

 

 

Obr. 4. V hodné umístění svodičů bleskového proudu 
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B. Nechce-li majitel RD poškodit fasádu nebo není-li zde instalace moţná, umístí se 

svodiče Typ 1 stejně jako v případě A, tedy před elektroměry do samostatného 

rozváděče. Vedení k FV elektrárně, ale i do RD pro běţnou spotřebu se umístí do kovové 

stínicí trubky na obou koncích pospojované na EP a uzemněné (obr. 5). 

 

  

Obr. 5. Kompromisní umístění svodičů bleskového proudu 

Z hlediska ochrany před bleskem je řešení A výhodnější neţ řešení B, z finančního 

hlediska je to naopak. Svodiče bleskových proudů Typ 1 je vhodné instalovat na 

rozhraní zón bleskové ochrany LPZ 0 a LPZ 1; tím je obvodová zeď objektu. 

Pozor! Toto řešení je při přímém úderu blesku do objektu nedostatečné! Opět záleţí na 

majiteli, jak kvalitní ochranu chce mít a kolik prostředků do ní bude investovat. 

Návrh řešení ochrany před bleskem podle 1.1b 

V tomto případě půjde o kompromisní řešení, kde není moţné zaručit kvalitní ochranu 

zejména FV panelů. Bohuţel právě ty jsou nejdraţší poloţkou v rozpočtu celé elektrárny, 

navíc je jejich výměna při případném poškození dosti sloţitá. Proto je třeba hledat 

všechny cesty, aby bylo moţné FV panely umístit do ochranného prostoru jímací 

soustavy, včetně dodrţení dostatečné vzdálenosti s. Co tedy dělat, kdyţ tento postup 

nebude moţný (např.z důvodu rozměrů panelů nelze dodrţet dostatečnou vzdálenost s)? 

Nosné rámy panelů se pečlivě propojí s jímací soustavou na několika místech (obr. 6). 

 

  

Obr. 6. Kvalitní propojení nosných rámů panelů s jímací soustavou 
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Nesmí vzniknout tzv. slepé konce svodů – bleskový proud by v těchto místech mohl 

nekontrolovaně přeskočit na nejbliţší uzemněný kovový předmět (tím můţe být i 

napájecí vedení uloţené na půdě pod střechou). Dále je třeba zajistit, aby panely FV 

článků netvořily část jímací soustavy, do které by mohl přímo udeřit blesk. Toho lze 

dosáhnout instalací pomocných jímačů. Rovněţ je vhodné zvýšit počet svodů a rozmístit 

je symetricky okolo objektu tak, aby celý bleskový proud neprocházel přes nosnou 

konstrukci panelů, ale měl moţnost se rozdělit. Stejnosměrné vedení od FV panelů k 

měniči bude chráněno speciálním svodičem bleskových proudů. Zde je moţné s výhodou 

pouţít zcela unikátní svodič DEHNlimit PV 1000, který je speciálně určen pro sítě do 

1000V DC a dokáţe omezit stejnosměrný následný proud aţ do velikosti 100A. Jeho 

ochranná úroveň up ≤ 3kV je pod hranicí impulsní odolnosti na vstupních svorkách 

měniče. Tento svodič se instaluje těsně před vstup do měniče. Vedení od FV článků se 

uloţí do kovové trubky nebo ţlabu. Opět je třeba dbát na dobré pospojování. U napojení 

na distribuční soustavu se postupuje stejně jako v bodě 1.1a (obr. 7). 

 

 Obr. 7. Malá FV elektrárna na RD s hromosvodem – dostatečná vzdálenost s není 

dodržena 

Návrh řešení ochrany před bleskem podle 1.2 

Nelze -li dodrţet dostatečnou vzdálenost s mezi jímací soustavou a nosnou konstrukcí 

panelů, je nutné volit stejný postup jako v případě 1.1b. Je tedy vhodné na kovové střeše 

vytvořit samostatnou jímací soustavu kvalitně pospojovanou se střešní krytinou. 

Důvodem je moţné poškození krytiny při přímém úderu blesku (propálení). 

 

  Obr. 8. Podpěra vedení pro střechy z trapézového plechu 
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Obr. 9. Detail samostatné jímací soustavy na kovové střeše 

Moţnosti jsou znázorněny na obr. 8 a obr. 9. Svodiče přepětí pro stejnosměrné napětí, 

včetně základních technických údajů, jsou ukázány na obr. 10 a obr. 11. 

 

  

Obr. 10. Svodič přepětí pro stejnosměrné napětí DEHNguard PV 500 

Ochrana velkých FV elektráren (na střechách objektů nebo samostatně stojících přímo na 

zemi) bude popsána v příštím pokračování tohoto seriálu o přepěťových ochranách. 

 

  

Obr. 11. Svodič přepětí pro stejnosměrné napětí DEHNlimit PV 1000 
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15.1  Dimenzování vodičů pro FVE 
 

U FVE se pouţívají kabely k připojení FV panelů a také k připojení baterií (pokud se 

v systému pouţívají). Jde o připojení baterií k regulátorům nabíjení, resp. k napojení baterií na 

střídače, které slouţí k napájení standardních střídavých spotřebičů. Kabely je nutné 

dimenzovat jednak s ohledem na protékající proud, ale také i s ohledem na ztrátový výkon na 

kabelu (vlivem ztrátového odporu vodiče se mění v teplo). 

 

a) propojení baterie s regulátorem nabíjení  

 

Pro vyuţití plné kapacity baterie je třeba pouţít kabely s dostatečným průřezem a dostatečně 

dimenzovanou pojistku. Příklady vzorců pro měděné kabely: 
 

Odpor Rc (mΩ při 47 ° C) kabelem o délce L (m) a průřezu A (mm ²):  

Rc = 20 * L / A        (1)  

Nebo s Rc v Ω (Ohm):  

Rc = 0,02 * L /A        (2)  

Ztrátový výkon PC (W) v kabelu vedoucím proud I (A):  

PC = I ² * Rc = 0,02 * l ² * L /A      (3)  

Ztrátový výkon PC ve vztahu k výstupu solárních panelů  

PV : v procentech: α = (PC / PV) * 100     (4)  

Průřez kabelu nutný k omezení relativní výkonové ztráty na α (%):  

A = 2 * 2L * I / (α * V)       (5)  

(pro kabel o celkové délce 2L; V je výstupní napětí regulátoru)  

nebo:  

A = 2 * 2L * PV / (α * V ²)       (6) 

 

Poznámka: 

V následujících tabulkách byl průřez vodičů vypočítán dle vzorce (5). 

Běţně se průřezy pohybují v rozsahu 16-35 mm
2
. Konkrétní průřez závisí také na 

systémovém napětí 12-48V. 
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b) připojení fotovoltaických panelů 
 

K připojení FV panelů pouţíváme standardně vodiče o průřezu 4 mm
2
 nebo 6 mm

2
 (proudy 

max. 16A, resp. 24A). Pro větší proudy, tj. větší mnoţství stringů řazených paralelně, je třeba 

pouţívat kabely s větším průřezem. Průřez závisí také na délce kabelu. Z praktického hlediska 

je výhodnější natáhnout jednotlivé stringy samostatně ze střechy aţ k regulátoru (měniči) a 

teprve v těsné blízkosti vstupu do regulátoru je paralelně pospojovat. Pokud bychom stringy 
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pospojovali paralelně jiţ na střeše, potom je nutné k regulátoru natáhnout kabel s velkým 

průřezem. Kabel musí mít potřebný průřez nejen kvůli potřebnému proudovému zatíţení, ale 

také i z důvodu vnitřního odporu a tím velikosti ztrát.  

Pokud má kabel malý průřez, špatně pracuje sledovač MPP (velké napěťové ztráty) a také 

monitoring baterie dává nesprávná hlášení o stavu nabití.  

 

Další tabulka ukazuje potřebné průřezy kabelů vypočtené dle vzorce (5). U výpočtu 

představuje V výstupní napětí solárního panelu. 
 

 
 

 
 

 

 

Poznámka: 

V tabulkách je průřez vodiče uveden v [mm
2
] a průměr v AWG. AWG (American Wire 

Gauge) je způsob značení průměru vodičů. Je to americká norma a značí počet průchodů 

výsledného vodiče taţným zařízením při výrobě. Platí závislost, ţe čím je vyšší AWG, tím je 

menší průměr drátu. Pro představu uvádíme dále převodní tabulku mezi značením AWG, 

průřezem a průměrem vodiče. 
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Označení AWG Průměr [mm]  Průřez  [mm
2
]  

---------------------------------------------------------------------------------- 

000000   14,733   170,00 

00000   13,13   135,00 

0000   11,684   103,80 

000   10,40   79,00 

00   9,27   67,50 

0   8,25   53,40 

1   7,34   42,20 

2   6,55   33,70 

3   5,82   26,60 

4   5,18   21,00 

5   4,62   16,90 

6   4,115   13,25  

7   3,66   10,25 

8   3,26   8,34 

9   2,90   6,60 

10   2,59   5,27 

11   2,30   4,15 

12   2,05   3,30 

13   1,83   2,63 

14   1,63   2,08 

15   1,45   1,65 

16   1,29   1,305 

17   1,14   1,01 

18   1,02   0,79 

19   0,91   0,65 

20   0,81   0,51 

21   0,72   0,407 

22   0,64   0,32 

23   0,57   0,255 

24   0,51   0,205 

25   0,455   0,162  

26   0,40   0,125 

27   0,36   0,102 

28   0,32   0,080 

29   0,287   0,0646 

30   0,254   0,0516 

31   0,226   0,040 

32   0,203   0,0324 

33   0,180   0,0255 

34   0,160   0,020 

35   0,142   0,0158 

36   0,127   0,0127 

37   0,114   0,010 

38   0,101   0,008 

39   0,089   0,0062 

40   0,079   0,0049 

41   0,071   0,00395 

42   0,064   0,00321 

43   0,056   0,00246 

44   0,050   0,00196 

45   0,045   neuvedeno 



Solární Energie s.r.o., Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava, www.solarnienergie.cz, Autorizace č. 112/2015 

 

325 

 

46   0,040   neuvedeno 

47   0,036   neuvedeno 

48   0,031   neuvedeno 

49   0,028   neuvedeno 

50   0,025   neuvedeno 
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15.2  Proudová zatíţitelnost měděných vodičů a kabelů podle uloţení  (U= 

25 
o 
C) 
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Proudová zatíţitelnost měděných vodičů a kabelů podle uloţení  (U= 35 
o 

C) 
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Proudová zatíţitelnost flexibilních a tepelně odolných kabelů 
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Korekční činitele pro proudovou zatíţitelnost 
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15.3  Minimální průřezy a zatíţitelnost silových kabelů 
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15.4  Způsoby uloţení kabelů a vodičů 
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15.5  Ukládání zemních kabelů 
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16.1 Program „Nová zelená úsporám“  oblasti podpory a podmínky  

 poskytování podpory 

 
V další části jsou uvedeny pouze některé části Závazných pokynů k dotačnímu programu 

„Nová zelená úsporám“, které se (vedle základních a obecných podmínek poskytování 

dotace) týkají zejména instalací solárních systémů (termických i fotovoltaických).  Přesné 

znění včetně detailních podmínek pro podávání ţádostí o dotaci jsou uvedeny v Závazných 

pokynech k tomuto programu (viz www.sfzp.cz ). 

 

Základní zásady a podmínky poskytování podpory 

Pro 3. výzvu k podávání ţádostí o podporu (dále jen „Výzva“), určenou pro rodinné domy, 

jsou definovány obecné zásady a podmínky, se kterými by se měl kaţdý ţadatel, chce-li být 

rovněţ úspěšným příjemcem podpory, seznámit a které musí po celou dobu administrace 

ţádosti o podporu (dále jen „ţádost“) dodrţovat. 

 

Základní podmínky poskytování podpory: 

1) Definice rodinného domu dle kapitoly 11 musí být pro poskytnutí podpory v oblastech 

podpory A a C naplněna jak pro budovu před realizací podporovaných opatření (tj. ve 

výchozím stavu), tak i pro budovu v navrhovaném stavu po dokončení realizace podporova-

ných opatření. 

 

2) Budova, na kterou je poskytnuta podpora, musí po celou dobu udrţitelnosti splňovat defi-

nici rodinného domu uvedenou v kapitole 11. 

 

3) Ţadatelem o podporu můţe být pouze vlastník nebo stavebník rodinného domu (jak fyzická 

osoba, tak i právnická osoba) podléhající daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., o 

dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků od daně ze staveb a 

jednotek osvobozených dle ustanovení § 9 tohoto zákona). 

 

4) Ţadatel musí zůstat vlastníkem budovy, na kterou je ţádáno o podporu, od podání ţádosti 

aţ do vydání Registrace  akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a 

rozhodnutí“), respektive vydání Registrace akce a stanovení výdajů na fi nancování akce 

organizační sloţky státu (dále jen „Registrace a stanovení výdajů“). Změny vlastníků 

nemovitosti v průběhu administrace ţádosti a po dobu udrţitelnosti jsou umoţněny pouze 

v případech  uvedených v kapitole 9. 

 

5) Podporu lze poskytnout i na opatření prováděná na rodinném domě, na který je nebo byla 

individuálně poskytnuta podpora ze státního rozpočtu nebo jiná podpora z dalších veřejných 

zdrojů, ne však na stejné poloţky nebo dříve podpořená opatření. V případě podpory z více 

veřejných zdrojů je ţadatel povinen tuto skutečnost oznámit Státnímu fondu ţivotního 

prostředí ČR (dále jen „Fond“) nejpozději před závěrečným vyhodnocením ţádosti. 

 

6) V rámci Výzvy je moţno na jeden objekt uplatnit pouze jednu ţádost, která můţe 

obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory. Další ţádost je moţné podat aţ po 

vyplacení podpory v rámci předchozí ţádosti nebo v případě zpětvzetí předchozí ţádosti, 

ukončení administrace předchozí ţádosti v případě neplnění podmínek Programu Nová zelená 

úsporám (dále jen „Program“) nebo v případě nevydání Registrace a rozhodnutí, respektive 

Registrace a stanovení výdajů, k předchozí ţádosti. 

 

http://www.sfzp.cz/
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7) Ţadatel je oprávněn kdykoliv od podání ţádosti aţ do vydání Registrace a rozhodnutí, 

respektive Registrace a stanovení výdajů, vzít podanou ţádost zpět, a to buď přímo přes 

webové rozhraní informačního systému Programu nebo formou písemného oznámení Fondu. 

 

8) Celková výše podpory na jednu ţádost je omezena na max. 50 % řádně doloţených 

způsobilých výdajů. 

9) V případě podání ţádosti v reţimu veřejné podpory je podpora omezena také příslušnými 

pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory. 

 

10) V případě, ţe ţádost o podporu obsahuje více opatření z několika různých podoblastí 

podpory, je konečná výše podpory v jednotlivých podoblastech zároveň omezena doloţenými 

způsobilými výdaji pro tuto podoblast podpory. 

 

11) Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskos-

lezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Zvýhodnění se 

nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického 

dozoru (podoblasti podpory A.4, B.3 a C.5) a na zvýhodnění při pouţití výrobků se zpracova-

ným environmentálním prohlášením typu III v podoblastech podpory B.4 a C.6. 

 

12) Po dokončení realizace podporovaných opatření je ţadatel povinen prokázat technické 

vlastnosti pouţitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze 

Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) ţadatel technické vlastnosti nedokládá. 

  

13) Z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání 

ţádostí je maximální výše podpory pro jednoho ţadatele je v rámci Výzvy stanovena na 5 mil. 

Kč. 

 

14) Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem 

evidence ţádosti a zároveň ne dříve neţ 1. 1. 2014. 

 

15) Ţadatel o podporu je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby. 

Pro potřeby Programu jsou poţadavky na odborný technický dozor stavebníka uvedeny v 

kapitole 11. 

 

16) Podpora bude poskytnuta na všechny úplné, řádně podané a doručené ţádosti, které splní 

všechny podmínky Programu a budou kryty finančními prostředky určenými pro Výzvu. 

Disponibilní alokace pro Výzvu můţe být průběţně navyšována, a to rozhodnutím 

Ministerstva ţivotního prostředí jako správce Programu. Informační systém průběţně sleduje 

aktuální stav alokace finančních prostředků v rámci Výzvy. V případě, ţe prostředky 

rezervované na základě podaných ţádostí dosáhnou maximální stanovené alokace pro Výzvu, 

informační systém upozorní ţadatele, ţe dočasný limit disponibilní alokace byl vyčerpán. 

Ţádosti nad rámec disponibilní alokace mohou být evidovány v tzv. zásobníku ţádostí. 

 

17) Příjemce podpory umoţní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou a pouţití 

technických, ekonomických a environmentálních údajů ze ţádosti a jejích příloh za účelem 

prezentace projektů podpořených z Programu. 

 

18) Tyto Závazné pokyny pro ţadatele mohou být aktualizovány dodatky k Výzvě 

vydávanými správcem Programu. Pro ţadatele je závazné znění účinné ke dni evidence 

ţádosti. 
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Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie 

V této oblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní vyuţití energie v rodinných 

domech. 

 

Společné podmínky oblasti podpory C: 

Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, a to dodavatelem s příslušnými 

oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu. Podporu nelze čerpat 

na budovy, které byly jiţ dříve podpořeny v oblasti podpory B – Výstavba rodinných domů 

s velmi nízkou energetickou náročností z Programu Nová zelená úsporám 2013 nebo Nová 

zelená úsporám. Výjimku tvoří podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a 

fotovoltaických systémů, kde je podání ţádosti při splnění níţe uvedených podmínek moţné: 

– podat ţádost v podoblasti C.3 je moţné aţ po vyplacení podpory v oblasti B; 

– nelze ţádat o podporu na instalaci nebo úpravu solárního systému, který byl součástí ţádosti 

v oblasti podpory B; 

– pokud byl součástí ţádosti v oblasti podpory B solární systém pro ohřev vody či přitápění 

(termický či fotovoltaický), lze ţádat pouze o fotovoltaické systémy s akumulací elektřiny 

výhradně do akumulátorů (tj. v podoblasti podpory C.3.5 nebo C.3.6); 

– pokud byl součástí ţádosti v oblasti podpory B solární fotovoltaický systém připojený do 

distribuční soustavy či ostrovní fotovoltaický systém nelze podat ţádost v podoblasti podpory 

C.3. 

 

Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů 

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) 

systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně 

rozestavěných). O dotaci v této podoblasti podpory můţe vlastník domu poţádat na jeden 

rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více 

bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé 

vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory 

C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů. 

 

Podmínky podoblastí podpory C.3.1 a C.3.2 – solární termické systémy 

Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na 

přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2). Podporovány jsou pouze solární 

termické systémy s kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 

441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti uţití energie při výrobě elektřiny a tepelné 

energie. Podmínkou pro poskytnutí dotace v podoblastech podpory C.3.1 a C.3.2 je dosaţení 

parametrů uvedených v následující tabulce 7. 

  

Tabulka 7: Poţadované parametry v podoblastech podpory C.3.1 a C.3.2 

 
Sledovaný parametr     Označení [jednotky]    C.3.1   C.3.2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vypočtený celkový vyuţitelný zisk solární soustavy  Qss.u         bez poţadavku  ≥ 2200 

          [kWh.rok-1] 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vypočtený měrný vyuţitelný zisk solární soustavy  qss,u  ≥ 350  ≥ 280 

              [kWh.m-2.rok-1] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody   [%]         50   bez poţadavku 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla 

vztaţený k celkové ploše apertury    [l.m-2]         45   45 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Podmínky podoblasti podpory C.3.3 – solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody 

s přímým ohřevem 

Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem. Instalovaný fotovol-

taický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti 

na zátěţi (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“). Minimální účinnost (vztaţena 

k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách  (STC1)) 

je: 

– 15 % pro mono- a polykrystalické moduly; 

– 10 % pro tenkovrstvé amorfní moduly. 

 

Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou. 

 

Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí. 

 

Podmínkou pro poskytnutí dotace v podoblasti podpory C.3.3 je dosaţení parametrů 

uvedených v tabulce 8: 

 

 

Tabulka 8: Poţadované parametry v podoblasti podpory C.3.3 

 
Sledovaný parametr       Označení [Jednotky] C.3.3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody    [%]   50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztaţený 

k instalovanému výkonu solárního systému     [l·kWp-1]  ≥ 80 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Platí pro následující podmínky: 

Sluneční ozáření 1000 W.m-2, teplota FV článků 25 °C, spektrum záření podle AM = 1,5. Bliţší informace viz ČSN EN 

61215, ČSN EN 50380, ČSN CLC/TS 61836. 

 

 

  

Podmínky podoblastí podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 – solární fotovoltaické systémy propojené 

s distribuční soustavou 

Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší neţ 10kWp. 

 

Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Podpora se poskytuje pouze na systémy 

připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016. 

 

Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí. 

 

Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 % (Euro účinnost) a technologií 

pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %. 

 

Minimální účinnost (vztaţena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních 

testovacích podmínkách (STC2)) je: 

– 15% pro mono- a polykrystalické moduly; 

– 10% pro tenkovrstvé amorfní moduly. 

 

Míra vyuţití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70 % z 

celkového teoretického zisku systému. Celkový teoretický zisk ze systému zohledňuje 
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klimatická data, parametry fotovoltaických modulů vč. orientace ke světovým stranám, ztráty 

v rozvodech, parametry měniče a dalších komponent systému a stanoví se přesným výpočtem 

nebo zjednodušeně ze špičkového instalovaného výkonu jako:  

QFV,celk [kWh·rok
-1

] = Pinst [kWp]· 1000. 

 

Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě 

elektrické energie s prioritním vyuţitím pro krytí okamţité spotřeby elektrické energie 

(zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků 

energie. 

 

 

Podoblast podpory C.3.4 – solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným 

využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok
-1

 

Systém musí dosáhnout alespoň minimálního vyuţitelného zisku v budově 1 700 kWh·rok
-1

. 

 

Systém musí umoţnit akumulaci přebytků energie ve formě tepelné energie. Minimální měrný 

objem instalovaného zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrţe je 80 l·kWp
-1

 instalova-

ného výkonu. Do objemu se nezapočítává objem zásobníku nebo akumulační nádrţe, který je 

zároveň ohříván prostřednictvím termického solárního  systému. 

 

 

Podoblast podpory C.3.5 – solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým 

využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok
-1

 

Systém musí dosáhnout alespoň minimálního vyuţitelného zisku v budově 1 700 kWh·rok
-1

. 

 

Systém musí umoţnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná 

kapacita akumulátoru je 1,75 kWh·kWp
-1

 instalovaného výkonu. 

  

 

Podoblast podpory C.3.6 – solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým 

využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh·rok
-1

 

Systém musí dosáhnout alespoň minimálního vyuţitelného zisku v budově 3 000 kWh·rok
-1

. 

 

Systém musí umoţnit akumulaci přebytků energie ve formě elektřiny. Minimální měrná 

kapacita akumulátoru je 1,75 kWh·kWp
-1

 instalovaného výkonu. 

 

 
Platí pro následující podmínky: 

Sluneční ozáření 1000 W.m-2, teplota FV článků 25 °C, spektrum záření podle AM = 1,5. Bliţší informace viz ČSN EN 

61215, ČSN EN 50380, ČSN CLC/TS 61836. 

 

  

  

 

 

Podmínkou pro poskytnutí dotace v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 je dosaţení 

parametrů uvedených v tabulce 9: 
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Tabulka 9: Poţadované parametry v podoblastech podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 

 
Sledovaný parametr   Označení  C.3.4   C.3.5   C.3.6 

     [Jednotky] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkový vyuţitelný zisk v budově  QFV.u  

     [kWh.rok-1]  ≥ 1 700  ≥ 1 700  ≥ 3 000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minimální míra vyuţití vyrobené elektřiny pro krytí 

spotřeby v místě výroby    [%]    70   70   70 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akumulace přebytků energie do teplé vody -     Povinná   Moţná   Moţná 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo 

akumulační nádrţe    [l·kWp-1]   80   -   - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akumulace přebytků energie do elektrických 

akumulátorů    -    Moţná               Povinná               Povinná 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minimální měrná kapacita akumulátorů  [kWh·kWp-1]   -   1,75   1,75 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Výše podpory 

 

Tabulka 10: Výše podpory v podoblasti podpory C.3 

 
Podoblast Typ systému       Výše podpory 

podpory          [Kč/dům] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.3.1   Solární termický systém na přípravu teplé vody     35 000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.3.2   Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění   50 000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.3.3   Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem   35 000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.3.4  Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným vyuţitím  

přebytků  a celkovým vyuţitelným ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1   55 000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.3.5  Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým vyuţitelným  

ziskem ≥ 1 700 kWh·rok-1       70 000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.3.6  Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým vyuţitelným 

ziskem  ≥ 3 000 kWh·rok-1       100 000 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření 

průvzdušnosti obálky budovy 

O podporu v této podoblasti lze ţádat pouze současně s podáním ţádosti z podoblasti podpory 

C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 

 

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku a na zajištění měření průvzdušnosti 

obálky budovy (blowerdoor test) pro podoblast podpory C.4. 

 

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je ţádáno na 

více opatření z oblasti C současně, max. však 15 % z alokované částky podpory v 

podoblastech C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 
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Podpora v této podoblasti je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a 

stanovení výdajů současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti 

podpory C.1, C.2., C.3 nebo C.4. 

 

 

Podoblast podpory C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným 

environmentálním prohlášením typu III 

O podporu v této podoblasti lze ţádat pouze současně s podáním ţádosti z podoblasti podpory 

C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 

 

Je-li pro realizaci opatření pouţit zdroj tepla, solární panely či jednotka nuceného větrání se 

zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato 

instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč. V případě pouţití více výrobků s vydaným 

environmentálním prohlášením se podpora u kombinovaných ţádostí v podoblasti podpory 

C.6 nezvyšuje. 

 

Environmentální prohlášení musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně 

EN 15 804, a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou. 

 
 
 

Základní definice uţívaných pojmů a zkratek (kap. 11) 

(jedná se pouze o výběr pojmů, které mají vztah k dotacím pro solární systémy) 

 

Automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie 

je technologie pro řízení spínání několika spotřebičů v RD (např. elektrický boiler, tepelné 

čerpadlo, klimatizační zařízení, pračka, myčka…) v závislosti na aktuální výrobě elektrické 

energie z fotovoltaického systému a případně dalších okolnostech (aktuální tarif, stav nabití 

akumulátorů, …). Její účelem je dosáhnout maximálního vyuţití elektrické energie vyrobené 

fotovoltaickým systémem v domácnosti. 

 

Byt 

je místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a 

uţívány k bydlení. Bytem je tedy pouze takový prostor, který byl stavebním úřadem „určen“ k 

bydlení, tj. takový, který byl zkolaudován. 

 

Celková energeticky vztaţná plocha (energeticky vztaţná plocha) 

je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, 

vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. 

 

Doba udrţitelnosti 

je doba, po kterou musí příjemce podpory zachovat účel uţívání předmětu podpory, řádně jej 

uţívat a dodrţovat podmínky Programu. Její délka je stanovena na 10 let ode dne vydání 

Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů. 

 

Environmentální prohlášení typu III 

je soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo sluţby) na ţivotní prostředí 

v průběhu celého ţivotního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na 

změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují 

metodou analýzy ţivotního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49. Výsledná zpráva 
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s těmito údaji musí být veřejně přístupná a údaje v ní obsaţené musí být ověřitelné. 

Environmentální prohlášení, která nejsou ověřena nezávislou akreditovanou osobou, nelze 

vyuţít pro doloţení splnění podmínek v Programu. 

 

Euro účinnost střídače – průměrná účinnost střídače pod různým zatíţením ve středoevrop-

ských klimatických podmínkách  stanovená dle ČSN EN 61 683. 

 

Hlavní zdroj tepla na vytápění 

je zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok 

vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům. 

 

Instalovaný výkon fotovoltaického systému 

V případě instalace modulů se stejným typovým označením se instalovaný (špičkový) výkon 

fotovoltaického systému určí jako součet jmenovitých (nominálních) výkonů všech instalova-

ných fotovoltaických modulů při standardních testovacích podmínkách STC. Výkon fotovol-

taického systému se uvádí v kWp (kilowatty špičkového výkonu). 

 

Objem zásobníku 

je součet objemů všech kapalin uvnitř zásobníku tepla, tj. včetně případných objemů 

vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody. 

 

Obnovitelné zdroje energie (také jen „OZE“) 

jsou nefosilní přírodní zdroje energie, jimiţ jsou energie větru, energie slunečního záření, 

geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie 

skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu. 

 

Podporované opatření 

je opatření nebo soubor opatření, na něţ je poskytována podpora z Programu. 

 

Program 

je Program Nová zelená úsporám. 

 

Rodinný dům 

je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na 

vyuţívání území, ve znění pozdějších předpisů, více neţ polovina podlahové plochy odpovídá 

poţadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a uţívána, v níţ jsou 

nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaţí a podkroví. 

Za rodinný dům jsou pro účely Programu povaţovány téţ stávající stavby pro bydlení, v nichţ 

jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje 

definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovaţují rodinné domy či jiné 

budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy uţívány v rozporu s účelem 

„trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci 

apod.). Pro účely Programu je za podlahovou plochu povaţována celková vnitřní podlahová 

plocha všech podlaţí budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy. 

 

Seznam výrobků a technologií (také jen „SVT“) 

je seznam materiálů, výrobků a technologií s ověřenými technickými parametry. Výrobky do 

SVT registruje zdarma jejich výrobce/dodavatel. Seznam výrobků a technologií je veden 

Fondem a spolu s pokyny pro jeho vyuţití je zveřejněn na webových stránkách Programu. 
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Solární systém pro přípravu teplé vody 

je solární termický systém s kolektorovým okruhem napojeným do zásobníku teplé vody. 

 

Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění 

je solární termický systém s kolektorovým okruhem napojeným na zásobník tepla (otopné 

vody), kde je příprava teplé vody řešena přes teplosměnnou plochu uvnitř zásobníku tepla, 

přes externí výměník tepla, případně v samostatném zásobníku teplé vody. 

 

Stavba pro bydlení 

je ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění 

pozdějších předpisů bytový a rodinný dům, který je svým stavebním uspořádáním určen pro 

trvalé bydlení. 

 

Technologie pro účinnou optimalizaci fotovoltaického systému v závislosti na zátěţi 

je technologie pro přizpůsobení kolektorového pole fotovoltaického systému a jeho zátěţe za 

účelem dosaţení maximálního výkonu systému při proměnlivých podmínkách oslunění. 

 . 

Výzva 

je 3. výzva k podávání ţádostí o podporu pro rodinné domy. 

 

Zásobník ţádostí 

je seznam ţádostí, které byly zaevidovány nad rámec aktuálně disponibilních finančních 

prostředků pro danou Výzvu. Dojde-li k uvolnění či navýšení finančních prostředků, budou 

ţádosti ze zásobníku automaticky dle pořadí, ve kterém byly do informačního systému 

zaevidovány, zařazeny mezi aktivní ţádosti k další administraci. 

 

 

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek (RODINNÉ 

DOMY, 3.výzva, podoblast podpory C.3) 

 

Metodický pokyn doplňuje a upřesňuje výpočetní postupy a vybrané okrajové podmínky pro 

provádění energetických výpočtů pro podoblast podpory C.3. 

  

 C.3.1 a C.3.2 – solární termické systémy 

U systému z podoblasti podpory C.3.1 se připouští vyuţití přebytečného tepla např. v systému 

vytápění a propojení se systémem UT. U obou systémů (C.3.1 a C.3.2) je umoţněno vyuţití 

přebytečného tepla i k jiným účelům v rámci řešeného domu. Primární účel podpory, tj. ohřev 

teplé vody a popř. přitápění, však musí být upřednostněn. 

 

Pro účely hodnocení je v rámci energetického posouzení stanovena jako referenční 

zjednodušená měsíční bilanční metoda výpočtu v souladu s TNI 73 0302.2014. 

 

Výpočet se provede pomocí výpočtového nástroje uvedeného na webových stránkách 

programu NZÚ. Pokud nelze tuto zjednodušenou metodiku pouţít, např. je-li odklon solárních 

kolektorů od jihu větší neţ 45 
0 

nebo jsou-li kolektory orientovány na různé světové strany, 

částečně zastíněny apod., můţe být splnění podmínek programu doloţeno kompletním 

protokolem ze specializovaného simulačního programu (s hodinovým, případně kratším 

krokem klimatických dat). Protokol musí obsahovat zejména základní vstupní údaje a 

výsledky nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu. 
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Objem solárního zásobníku. Rozumí se objem vybraného zásobníku na přípravu TV, který 

bude napojen na solární systém. Do objemu zásobníku se započítává součet objemů všech 

kapalin uvnitř zásobníku tepla, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či 

zásobníků teplé vody. Pokud je navrţeno více zásobníků, započítává se objem pouze 

zásobníku přímo ohřívaného solárním systémem (tj. solárním výměníkem). Objem zásobníku 

bez solárního výměníku lze započítat pouze tehdy,  je-li zajištěna cirkulace vody nebo jiný 

způsob předání tepla mezi tímto zásobníkem a zásobníkem ohřívaným solárním systémem a 

tím vyrovnávání teplot v zásobnících nezávisle na odběru TV.  

 

Pouţití dat z výpočtu podle ČSN EN ISO 13 790.  Z výběrové lišty je moţno volit 

ANO/NE. Při volbě ANO do výpočtu vstupují hodnoty zadané na listu „Výpočtová část“ 

(S4:S15) získané externím výpočtem podle poţadavků ČSN EN ISO 13 790. Pokud je zadáno 

NE, probíhá výpočet potřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou podle hodnot 

zadaných v dalších řádcích programu. Pokud je vybraná solární soustava určena pouze pro 

ohřev přípravu TV, nejsou hodnoty potřeby tepla na vytápění zahrnuty do výpočtu, ani pokud 

jsou zadány (jsou nutné pouze  pro podoblast C.3.2). 

 

Celkový vyuţitelný zisk solárního systému Qss,u [kWh/rok]. Jedná se o vyuţitelný zisk 

solární soustavy ke krytí potřeby tepla v dané aplikaci. Ve vyuţitém zisku nejsou zahrnuty 

nevyuţitelné přebytky, např. v letním období.  

 

C.3.3. – solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 

Podporovány jsou systému určené pro přípravu teplé vody v zásobníkových ohřívačích. 

Ohřev můţe být zajištěn odporovým tělesem na stejnosměrný nebo střídavý proud, je moţná i 

kombinace ohřevu s jinými zdroji, např.s  tepelným čerpadlem. Energii ze solárního systému, 

která nebude vyuţita pro ohřev teplé vody, je moţno v řešeném objektu vyuţít k jiným 

účelům. Zde náleţí i ostrovní systémy zcela oddělené od distribuční soustavy a vyuţívající 

v rámci objektu vlastní rozvod elektrické energie, které splňují poţadavek na minimální 

pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody a objem akumulačního zásobníku.  

 

Pouţití MPP trackeru není pro tuto podoblast podpory povinné. Lze navrhnout i systémy 

s jednodušším způsobem přizpůsobení zátěţe proměnlivému výkonu soustavy fotovoltaických 

panelů. 

 

Výrobcem deklarovanou účinnost fotovoltaických modulů je moţno pro účel srovnání 

s poţadavky programu zaokrouhlit matematicky na celá procenta. 

 

Výpočet se provede pomocí výpočtového nástroje uvedeného na webových stránkách 

programu NZÚ. Pokud nelze tuto zjednodušenou metodiku pouţít, např. je-li odklon solárních 

kolektorů od jihu větší neţ 45 
0 

nebo jsou-li kolektory orientovány na různé světové strany, 

částečně zastíněny apod., můţe být splnění podmínek programu doloţeno kompletním 

protokolem ze specializovaného simulačního programu. Protokol musí obsahovat zejména 

základní vstupní údaje a výsledky nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu. 

 

Objem solárního zásobníku. Rozumí se objem vybraného zásobníku na přípravu TV, který 

bude napojen na fotovoltaický systém. Do objemu zásobníku se započítává součet objemů 

všech kapalin uvnitř zásobníku tepla, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla 

či zásobníků teplé vody. Pokud je navrţeno více zásobníků, započítává se objem pouze 

zásobníku přímo ohřívaného solárním systémem. Objem zásobníku bez přímého ohřevu lze 

započítat pouze tehdy,  je-li zajištěna cirkulace vody nebo jiný způsob předání tepla mezi 
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tímto zásobníkem a zásobníkem ohřívaným solárním systémem a tím vyrovnávání teplot 

v zásobnících nezávisle na odběru teplé vody.  

 

Špičkový výkon systému Ppk . Jedná se o součet jmenovitých elektrických výkonů FV 

modulů pouţitých v systému. 

 

Jmenovitá provozní teplota článku – NOCT. U různých modulů a technologií se pohybuje 

zhruba v rozsahu od 33 
0
C do 58 

0
C; typická hodnota  je okolo 45 

0
C. Pokud není hodnota 

uvedena v technické dokumentaci k fotovoltaickému panelu nebo na seznamu SVT, použijte 

hodnotu 45¨
0
C. 

 

Sníţení účinnosti panelu při změně intenzity ozáření z 1000 na 200 W/m
2 

- G . Relativní 

změna (v %) se opíše z technické dokumentace panelu (resp. ze seznamu SVT). Pokud 

hodnota není uvedena, použije se hodnota 4%. 

 

Podíl elektrických ztrát. Jde o elektrické ztráty v budově (ztráta AC a DC vedení a ztráty na 

regulátoru, resp. měniči). Zjednodušeně se uvažuje hodnota 8%. 

 

Pokrytí potřeby tepla na přípravu TV. Jedná se o procentuální pokrytí potřeby tepla na 

přípravu teplé vody vypočítané jako poměr celkového vyuţitelného zisku solárního systému a 

velikosti potřeby tepla na přípravu teplé vody.  

 

 

C.3.4, C.3.5 a C.3.6 – solární fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou 

Podporovány jsou systémy určené pro zásobování řešeného objektu elektrickou energií 

vyráběnou přímo přeměnou slunečního záření. Nejméně 70% z celkového teoretického zisku 

solárního systému musí být účelně využito ke krytí spotřeby řešeného domu, např. na úpravu 

vnitřního prostředí domu (vytápění, nucené větrání, strojní chlazení), přípravu teplé vody, 

osvětlení a k provozu běţných domácích elektrických spotřebičů (vč. jejich stand-by reţimů). 

Tato energie můţe být spotřebována přímo nebo uloţena do elektrických akumulátorů pro 

pozdější spotřebu či vyrovnání odběrových špiček. 

 

Fotovoltaický systém musí být propojen s vnitřními rozvody elektrické energie v řešeném 

domě a dodávat střídavé napětí odpovídající síťovému napětí pro provoz běžných domácích 

spotřebičů. Systém musí být propojen s distribuční soustavou. Za takové systémy jsou 

povaţovány pro účely programu i tzv. hybridní FV systémy, které vyuţívají napojení na 

distribuční síť jako doplňující napájení, schopné pracovat v reţimu grid-on i grid-off. 

Poţadavek je splněn i pro systémy vyuţívající napojení na distribuční síť výhradně k dobíjení 

elektrických akumulátorů. 

 

Systém můţe dodávat nevyuţitou vyrobenou elektrickou energii do distribuční sítě (pokud 

takové řešení umoţní platné právní předpisy, distributor elektřiny a případně také 

dodavatel/obchodník s elektřinou). Můţe tak být uplatněn i princip tzv. net-meteringu (NEM), 

avšak v tomto případě se energie dodávaná do sítě v rámci NEM nezapočítává pro plnění 

minimálního podílu krytí vlastní spotřeby. 

 

Vyuţití energie vyrobené pro vlastní spotřebu je optimalizováno automatickým řídícím 

systémem, jehoţ funkcí je řízení nabíjení akumulátorů elektrické energie, zásobníku teplé 

vody a vybíjení elektrických akumulátorů v závislosti na stavu jejich nabití, aktuální výrobě 
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elektrické energie FV systémem, popř. na aktuálním tarifu. Doporučena je i moţnost řízení 

vybraných elektrických spotřebičů a dalších funkcí, pokud to systém a spotřebiče umoţňují. 

 

Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby (v řešeném RD) se prokazuje 

výpočtem. Cílem je navrhnout systém, u kterého je časový profil výroby a spotřeby vzájemně 

přizpůsoben, a u kterého je tak dosaţeno minimálně poţadovaného podílu vyuţití 

teoretického zisku z FV systému. V rámci nastavení parametrů modelu lze zohlednit i 

očekávanou změnu v chování uţivatelů ovlivňující rozloţení denní spotřeby elektrické 

energie tak, aby docházelo k vyššímu přímému vyuţití energie vyrobené FV systémem. 

 

Účinnosti fotovoltaických modulů, střídačů a technologie sledování bodu maximálního 

výkonu (MPPT) deklarované výrobci je možno pro účel srovnání s požadavky programu 

matematicky zaokrouhlit na celá procenta. 

 

Poţadovaná minimální průměrná účinnost měniče 94% (Euro účinnost), uvedená 

v Závazných pokynech, je platná pro měniče určené k přímé přeměně napětí z FV panelů na 

napětí pouţívané ve vnitřních rozvodech elektrické energie v RD nebo v distribuční síti. 

 

U měničů určených k přeměně nízkého stejnosměrného napětí elektrických akumulátorů na 

vyšší střídavé napětí pouţívané ve vnitřních rozvodech se z důvodu vyššího rozdílu 

napěťových úrovní připouští sníţení poţadavku minimální průměrné účinnosti na 92% (Euro  

účinnost). 

 

Pro účely programu lze tzv. Euro účinnost stanovit jako váţený průměr účinnosti 

v definovaných výkonových úrovních, měřených např. dle ČSN EN 61 683: 

 

eurox5%PNx %PNx 20%PNx 30%PN

x  50%PNx 100%PN 

 

K zajištění ukládání přebytků produkce vyrobené elektrické energie se předpokládá vyuţití 

akumulace (pro C.3.4 ve formě tepelné energie). U podoblasti C.3.5 a C.3.6 musí být splněna 

minimální kapacita akumulátorů elektrické energie.  

 

U akumulátorů elektrické energie  se pro účely porovnání s podmínkami programu uvaţuje 

jmenovitá kapacita baterií deklarovaná výrobcem (neuvaţuje se sníţení vlivem vybíjecích 

cyklů). Není dovoleno používat olověné startovací akumulátory a Ni.Cd akumulátory. 

V návrhu projektu musí být zohledněna výrobcem doporučená maximální hloubka vybíjení 

akumulátorů, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá ţivotnost a udrţitelnost projektu. 

 

Jsou-li v systému použity akumulátory využívající moderních technologií umožňující využít 

vysoký počet hlubokých vybíjecích cyklů bez výrazné ztráty kapacity, lze pro podoblast 

podpory C.3.5 a C.3.6 uvažovat se sníženým požadavkem na minimální měrnou kapacitu 

akumulátorů, nejméně však 1,25 kWh/kWp. Za vhodné technologie jsou povaţovány zejména 

akumulátory na bázi lithia (Li-Ion, LiFePO4, LiFeYPO). Sníţený poţadavek nelze uplatnit 

pro akumulátory na bázi olova (vč. gelových. AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe. 

 

 Do objemu zásobníku teplé vody se započítává součet objemů všech kapalin uvnitř zásobníku 

tepla, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody. Pokud 

je navrţeno více zásobníků, započítává se objem pouze zásobníku přímo ohřívaného solárním 

systémem. Objem zásobníku bez přímého ohřevu lze započítat pouze tehdy,  je-li zajištěna 
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cirkulace vody nebo jiný způsob předání tepla mezi tímto zásobníkem a zásobníkem 

ohřívaným solárním systémem a tím vyrovnávání teplot v zásobnících nezávisle na odběru 

teplé vody.  

 

Vychází-li pro podoblast podpory C.3.4 požadovaný objem zásobníku teplé vody dle podmínek 

programu (tj. stanovený dle instalovaného výkonu FV systému) výrazně vyšší, než odpovídá 

počtu členů domácnosti a spotřebě teplé vody dle platných norem, lze navrhnout objem 

zásobníku nižší, odpovídající normovým požadavkům, minimálně však 120 litrů. I v tomto 

případě musí být splněna podmínka vyuţití min. 70% z celkového teoretického zisku 

solárního systému pro vlastní spotřebu (např. vyuţitím akumulace do elektrických 

akumulátorů nebo přímou spotřebou elektrické energie v čase výroby). 

 

Pro vyhodnocení FV systému je moţné vyuţít následující software: 

- zjednodušený výpočtový nástroj zveřejněný na webových stránkách programu pro 

příslušnou podoblast podpory 

- specielní výpočtový (simulační) software. Výpočet vyuţití míry zisku solárního 

systému ke krytí spotřeby domu musí zohledňovat nesoudobost spotřeby elektrické 

energie objektu a proměnlivost výroby elektrické energie z FV systému během dne v 

závislosti na slunečním ozáření, stínění horizontem či okolní zástavbou a případně i na 

dalších významných vlivech (např. teplota FV panelů). Pokud řídící systém umoţňuje 

inteligentní řízení dalších spotřebičů v domácnosti, je moţno k tomu přihlédnout při 

stanovení denního průběhu spotřeby elektrické energie a dosáhnout tak vyššího podílu 

vlastní spotřeby. V případě systémů s akumulací musí výpočet zohledňovat úroveň 

nabití baterie a její přípustnou mez vybití. V případě akumulace tepla do teplé vody 

bude výpočet vycházet ze skutečného počtu členů domácnosti a spotřeby teplé vody 

dle ČSN EN 15316-3-1, popř. je moţno uvaţovat se spotřebou 40 litrů vody o teplotě 

55 
0
C na osobu a den. 

 

Způsob stanovení typického průběhu denní spotřeby energie se liší podle toho, zda jde o 

stávající objekt nebo novostavbu. Pro stávající objekty budou jako základní podklad ke 

stanovení průběhu denní spotřeby pouţity údaje z ročního vyúčtování spotřeby elektrické 

energie v objektu (celková roční spotřeba, popř. podrobnější údaje, jsou-li k dispozici). Na 

základě celkové spotřeby vybavení objektu různými typy spotřebičů budou stanoveny 

předpokládané denní průběhy spotřeby. Umoţní-li to pouţitý program, je moţno stanovit více 

charakteristických průběhů pro různá období a dny v týdnu. Zadaný průběh spotřeby bude 

uveden v posudku (např. jako součást protokolu výpočtu, ve formě tabulky a grafu).  U 

novostavby nebo staveb, pro něţ nejsou tato data dostupná, je stanoví zpracovatel hodnocení 

odborným odhadem s přihlédnutím předpokládanému vybavení objektu elektrickými 

spotřebiči. Vzhledem k poţadovanému vybavení FV systému automatickým řízením 

v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie musí být v energetickém 

hodnocení uvedeno, u kterých spotřebičů se předpokládá napojení na tento systém (k vyuţití 

okamţitých přebytků FV systému nebo akumulaci) a případně doporučení dalších spotřebičů 

s moţností odloţeného startu vhodných k napojení. 
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2. kontinuální výzva pro bytové domy (BD) 
 

C.3 – instalace solárních termických a fotovoltaických systémů 

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) 

systémů do dokončených bytových domů (BD). Na opatření v této podoblasti podpory lze 

ţádat současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně. 

 

C.3.1 – Solární termické systémy 

 podporovány jsou solární termické systémy na přípravu teplé vody (TV) a přitápění 

 podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených BD včetně 

příslušenství, montáţe, regulace a zapojení do systému ohřevu TV nebo vytápění 

 podpora je přidělována formou fixní dotace na napojenou bytovou jednotku. 

 

 

Poţadované parametry v oblasti podpory C.3.1 

 
Sledované technické parametry    Označení [jednotky]     Poţadovaná hodnota 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Měrný vyuţitelný zisk solárního systému na připojenou 

bytovou jednotku      Qss.u              ≥ 600 

          [kWh.rok-1b.j.-1] 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném 

objemu vztaţeném k celkové ploše apertury     [l.m-2]            ≥ 45 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

. C.3.2 – Fotovoltaické systémy 

 výroba elektrické energie z fotovoltaického systému musí být primárně vyuţita pro 

společné prostory BD, dále je ji moţné vyuţít také v bytových jednotkách a k ohřevu 

teplé vody  

 podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených BD včetně 

příslušenství, montáţe, regulace a zapojení do systému 

 podpora je přidělována formou fixní dotace na instalovaný výkon 

 

Poţadavky na instalaci fotovoltaických systémů 

 maximální celkový instalovaný výkon systémů (včetně stávajících) nesmí být vyšší 

neţ 30 kWp na číslo popisné dané budovy 

 podporovány jsou pouze fotovoltaické systémy propojené s distribuční sítí. Za takový 

systém jsou pro účely programu povaţovány i tzv. hybridní FV systémy, které 

vyuţívají napojení na distribuční síť jako doplňující napájení, schopné pracovat 

v reţimu grid-on i grid-off (poţadavek je splněni i pro systémy vyuţívající napojení na 

distribuční síť výhradně k dobíjení akumulátorů) 

 podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1.1.2016 

 systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí 

 systém musí být vybaven měničem s účinností stanovenou v metodickém pokynu pro 

podoblast C.3 a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální 

účinností přizpůsobení 

 minimální účinnost (vztaţená k celkové ploše FV modulu) při standardních 

testovacích podmínkách je: 

= 15% pro mono – a polykrystalické moduly 

= 10% pro tenkovrstvé amorfní moduly 
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 míra vyuţití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 

70% z celkového teoretického zisku systému 

 řídící systém musí zajistit optimální vyuţívání vyrobené elektrické energie zejména 

pro vlastní spotřebu (např. spínáním spotřebičů s moţností odloţeného startu, vyuţití 

akumulace spod.) v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie 

 

Výše podpory 

 

Maximální celková výše podpory v podoblasti C.3.1 se stanoví jako součin jednotkové výše 

podpory (viz tabulka) a počtu bytových jednotek, které budou na tento zdroj napojeny. 

 

 
Podoblast podpory   Typ systému     Jednotková výše podpory [Kč / b.j.] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.3.1   Solární termické systémy   7 500 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Maximální celková výše podpory  v podoblasti C.3.2 se stanoví jako součin jednotkové výše 

podpory (viz tabulka) a velikosti instalovaného výkonu zaokrouhleného na jedno desetinné 

místo směrem dolů. 

 

 
Podoblast podpory   Typ systému     Jednotková výše podpory [Kč / b.j.] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.3.2   Fotovoltaické systémy   12 500 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16.2 Bilance FV systémů pro potřebu programu NZÚ (C.3.3) – výpočetní  

 program 
 

Výpočetní program provádí kontrolu , zda navrţený FV systém splňuje poţadavky dotačního 

programu „Nová zelená úsporám“ (podoblast podpory C.3.3 – solární FV systém pro přípravu 

TV s přímým ohřevem).  Program je moţné stáhnout zdarma na internetové adrese: 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-

domy/vypocetni-nastroj-pro-bilancovani-solarnich-fotovoltaickych-systemu-3-vyzva-rodinne-

domy-1-1/  

 

Do formuláře doplňuje údaje pouze do modrých kolonek. Na základě těchto zadaných údajů 

potom program provede výpočet a závěrečné vyhodnocení, zda navrţený FV systém splňuje 

poţadavky pro udělení dotace.  

 

V zadání je třeba uvést následující informace – viz ukázka vyplněného zadání (detailní 

poţadavky vč. upřesnění najdete v Metodických pokynech, které jsou zveřejněny na stránkách 

serveru www.novazelenausporam.cz ). :  

- počet osob 

- objem solárního zásobníku (do objemu zásobníku se započítává součet objemů všech 

kapalin uvnitř zásobníku) 

- typ pouţitého solárního zásobníku 

- zvolit typ cirkulace. Program nabízí následující moţnosti (vybrat z roletky): 

= centrální zásobníkový ohřev bez cirkulace 

= centrální zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací 

= centrální zásobníkový ohřev s neřízenou cirkulací 

- řádky 10 – 14 představují bliţší specifikaci pouţitých FV panelů. Detailní informace 

najdete v katalogových listech těchto panelů (informace od výrobce) nebo na seznamu 

SVT (seznam výrobků a technologií) na serveru www.novazelenausporam.cz . 

- do řádku 10 doplňte přesné označení FV panelu 

- špičkový výkon PPK je součet špičkových výkonů nainstalovaných FRV panelů (počet 

panelů x špičkový výkon jednoho) 

- referenční účinnost ref  odečteme z katalogu a zaokrouhlíme na jedno desetinné číslo 

- jmenovitá provozní teplota článku – NOCT je uvedena v katalogu; pokud není 

výrobcem uvedena pouţijeme hodnotu 45 
0
C 

- sníţená účinnost z 1000 na 200 W/m
2 
je opět uvedena v katalogu seriozního výrobce; 

pokud není uvedena tato hodnota, potom pouţijeme do výpočtu hodnotu 4%. 

- výkonový teplotní součinitel – součást katalogových údajů 

- pohltivost FV se běţně pohybuje na úrovni 0,92 – 0,95 

- azimut (tj. odklon od jihu). Program nabízí jednu z následujících moţností (0, 15, 30 a 

45 stupňů). Při odchylce větší neţ je 45 stupňů, je třeba pouţít k výpočtu sloţitější 

simulační program /většinou jiţ není k dispozici zdarma). 

- sklon solárního kolektoru (v rozsahu 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 stupňů). 

 

Po vyplnění všech údajů program provede výpočet a kontrolu poţadovaných parametrů pro 

podprogram podpory C.3.3. Program vypočítá a posoudí tyto údaje: 

- potřebu tepla pro přípravu TV [kWh/rok] 

- měrný vyuţitelný zisk solárního systému [kWh/m
2
.rok ] 

- celkový vyuţitelný zisk solárního systému [kWh/rok] 

- minimální pokrytí potřeby tepla pro přípravu TV (musí být větší neţ 50%) 

- minimální poţadovaný objem solárního zásobníku [litr]. 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/vypocetni-nastroj-pro-bilancovani-solarnich-fotovoltaickych-systemu-3-vyzva-rodinne-domy-1-1/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/vypocetni-nastroj-pro-bilancovani-solarnich-fotovoltaickych-systemu-3-vyzva-rodinne-domy-1-1/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/3-vyzva-rodinne-domy/vypocetni-nastroj-pro-bilancovani-solarnich-fotovoltaickych-systemu-3-vyzva-rodinne-domy-1-1/
http://www.novazelenausporam.cz/
http://www.novazelenausporam.cz/
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Závěrem program vyhodnotí, zda všechny poţadované výpočtové parametry pro 

podoblast dotace C.3.3 jsou splněny.  
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17.1 Zjednodušení provozování domácích výroben FVE a podmínky  

 připojování malých zdrojů do 10 kW  
 

Zjednodušení provozování domácích výroben 

 Administrativní (do 10 kW výkonu není zapotřebí licence Energetického regulačního 

úřadu – ERÚ) 

 Technické (zjednodušené podmínky připojení) 

 Obchodní (moţnost dodávek vyrobené elektřiny jako nepodnikatelská činnost) 

 Daňové (příjem za dodanou elektřinu pro daňové přiznání je kvalifikován jako ostatní 

příjem) 

 

Nové relevantní právní předpisy 

 Novela energetického zákona (schválená pod č. 131/2015 Sb., a účinná od 1.1.2016) 

 Novela vyhlášky o podmínkách připojení (ERÚ č. 16/2016 Sb.) 

 Návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (v současné době 

v legislativním procesu, projednává Senát) 

 

Varianty provozu domácí výrobny do 10 kW 

 

a) Výrobna s nulovým přetokem do distribuční sítě (mikrozdroj) 

 Není zapotřebí licence ERÚ (nejde o podnikání) 

 Zjednodušený proces připojování na základě impedance sítě 

 

b) Výrobna dodávající přetoky do DS, nesloužící k podnikání 

 Není zapotřebí licence ERÚ (nejde o podnikání) 

 Výroba pro vlastní spotřebu s moţnými přetoky 

 Umoţněn finanční příjem za dodávku přetoků do sítě (nutná smlouva s obchodníkem) 

 Standardní proces připojení 

 

c) Výrobna dodávající elektřinu do DS k podnikání 

 Nezbytná je licence ERÚ 

 Moţnost dodávat veškerou výrobu do sítě (nutná smlouva s obchodníkem) 

 

 

Provoz výrobny do 10 kW bez licence 

 

a) Licence ERÚ se nevyžaduje (dle §3 odst. 3 energetického zákona) pro výrobny: 

- s instalovaným výkonem do 10 kW včetně 

- propojené s distribuční soustavou (připojené) 

- s výrobou pro vlastní spotřebu zákazníka (avšak nikoliv výhradně) 

- pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna 

 

b) Zákazník musí při provozu takové výrobny dodržovat následující povinnosti: 

- výrobnu můţe instalovat pouze osoba s odbornou způsobilostí 

- zajistit připojení výrobny k DS na své náklady 

- zpřístupnit provozovateli DS měřící zařízení 

- pokud výrobna dodává do DS, dodrţovat parametry dodávané elektřiny dle podmínek pro 

připojení  

  k DS (PPDS distributora 
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Varianty připojování výrobny do 10 kW 

 

a) Připojení mikrozdroje (do 10 kW výkonu na panelech, bez přetoků) 

b) Připojení ostatních výroben do 10 kW bez licence (s přetoky do DS) 

c) Připojení výroben do DS, provozovaných na základě licence 

 

Zjednodušené připojování mikrozdrojů  (vyhláška ERÚ č. 16/2016 Sb.) 

Vyhláška také stanoví měrný podíl ţadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených 

s připojením ve výši 200 – 500 Kč/A (podle toho zda jde o 1-fázové nebo 3-fázové připojení).   

 

Celá text vyhláška je uveden na  adrese:    https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=onrf6mrqge3f6mjwfuya   

 

 

Mikrozdroj je definován jako výrobna: 

 s výkonem do 10 kW včetně 

 určená pro paralelní provoz s DS na úrovni NN (připojená) 

 se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16A na fázi včetně 

 vybavena zařízením, které zamezuje dodávce elektřiny do DS v místě připojení, 

s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do DS, které slouţí pro reakci 

omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení. 

 

 

Nárok na připojení: 

Ţadatel provede na vlastní náklady měření impedance v místě připojení a to postupem podle 

normy ČSN 33 15 00. Hodnota limitní impedance nepřesáhne: 

  

  

 

 

Pokuty za přetoky z mikrozdrojů do DS: 

 

Hodnota překročení rezervovaného   Pokuta 

výkonu       (Kč/kW/měsíc) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 do 2,5% včetně z instalovaného výkonu 

výrobny v odběrném místě     36 Kč 

 

od 2,5% do 5% včetně z instalovaného 

výkonu výrobny v odběrném místě    72 Kč 

 

od 5% do 10% včetně z instalovaného 

výkonu výrobny v odběrném místě              145 Kč 

 

od 10% včetně z instalovaného výkonu 

výrobny v odběrném místě             1449 Kč 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge3f6mjwfuya
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge3f6mjwfuya
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Přetoky – novela zákona o daních z příjmů (ZDP) 

 

U výroben dodávajících elektřinu do DS a které neslouţí k podnikání (tj. které jsou 

provozovány bez licence) je umoţněn příjem za dodávku přetoků (elektřiny) do sítě.  Aby se 

nejednalo o neoprávněnou dodávku, musí být uzavřena smlouva obchodníkem, který elektřinu 

odebere a převezme odpovědnost za odchylku, k níţ dochází v důsledku dodávky přetoků. 

 

Příjem výrobce za dodávku přetoků bude po schválení novely ZDP tzv. ostatním zdanitelným 

příjmem (nikoliv příjmem z podnikání). Bude moţné inkasovat za dodávku přetoků peněţní 

příjem. 
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17.2   NET - METERING 
 

Net – Metering je nejpokrokovější způsob ukládání elektrické energie. Ţádné akumulátory ani 

speciální baterie není třeba, ale pouze stávající síť, kam se ukládají přebytky elektřiny 

zpravidla ve špičce a odkud se odebírají přebytky elektřiny zpět, většinou mimo špičku. Tento 

systém není zatím v ČR legislativně podporován. Uvádíme ho v tomto materiálu pouze 

z důvodu, ţe se o něm zmiňují Metodické pokyny pro dotační systém „Nová zelená úsporám“ 

(NZÚ). Vzhledem k tomu, ţe podle podmínek NZÚ (platných v současné době), jsou 

podporovány mnohem investičně náročnější  FV systémy s akumulací do vody nebo do 

akumulátorů, nedá se předpokládat brzké zavedení Net -  Metringu v našem státě. Tento 

systém jde také proti zájmům distributorů energie, protoţe sniţuje celkovou spotřebu 

elektřiny z DS a tím i  zisky výrobců elektřiny a obchodníků. 

 

Net – Metering jiţ funguje v mnoha zemích Ameriky (USA, Kanada, Austrálie, Brazílie, 

Mexiko, Čile) a také v Evropě (Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Itálie; připravuje se Slovensko, 

Francie, Kypr) a to jiţ od 80. let. Jsou s tímto systémem jiţ mnohaleté dobré zkušenosti. 

Systém poţaduje především politické rozhodnutí a vytvoření potřebné legislativy. Z veřejných 

zdrojů pak vyţaduje jen minimální finanční podporu.  

 

V rámci  Net – Meteringu je podpora zaloţena na tom, ţe majitel fotovoltaické elektrárny 

(domácnost, obec, malá firma) dodává svoji přebytečnou produkci bezplatně do sítě a 

ekvivalentní mnoţství elektřiny můţe bezplatně odebrat (bez ohledu na čas odběru). Dodá-li 

provozovatel elektrárny více elektřiny neţ spotřebuje, distribuční společnost mu přebytek 

neplatí. Odebere-li však více elektřiny neţ dodal, zaplatí to mnoţství odebrané navíc podle 

platných tarifů. Bilančním obdobím se předpokládá jeden rok. Dojde ke zjednodušení 

evidence odběru a dodávky a celé administrace výrobny elektřiny. Systém podporuje 

decentralizaci, dojde také ke sníţení zatíţení elektrické sítě, ale především dojde k lepšímu 

vyuţití fotovoltaické elektrárny. 

 

Tzv. net-metering je nepraktičtější způsob obchodování s elektřinou pro malé solární 

elektrárny. V tomto reţimu by totiţ mohla být rodina schopna pokrýt veškerou spotřebu 

z vlastní vyrobené elektřiny a sníţit tím své účty aţ na nulu.  
 

 
 

Průběh výroby vlastní energie v domácí solární elektrárně průběh spotřeby el. energie 

domácnosti 
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Podstatou net meteringu je právo na výrobu energie pro krytí vlastní spotřeby a právo 

vyuţívat sítě jako veřejného statku, ovšem podle dohodnutých pravidel. Pokud solární 

elektrárna vyrobí více, neţ v dané době rodinný dům spotřebuje, elektřina přeteče do sítě a 

spotřebuje se v sousedství s minimálními ztrátami. Pokud se vyrobí méně, rodinný dům čerpá 

elektřinu ze sítě jako doposud. V ročním úhrnu má majitel elektrárny právo odebrat 

bezplatně ze sítě maximálně tolik energie, kolik do ní dodal. 

 
 

 

 
Princip net – meteringu: vyrobenou energii dodanou do sítě lze v případě potřeby odebrat zpět 

 

Systém má samoregulační efekt. Rodině se vyplatí mít jenom tak velkou elektrárnu, která 

vyrobí tolik, kolik rodinný dům spotřebuje. Za nadvýrobu totiţ majitel nedostane nic, 

elektřina propadne distribuční společnosti. 

 

Zavedením net – meteringu by se rozšířily  moţnosti vyuţívání elektřiny z vlastního zdroje 

bez nutnosti finančně nákladné vlastní akumulace (el. akumulátory, voda v bojleru). Sníţily 

by se tím náklady na pořízení vlastního zdroje elektřiny a podpořilo především jednoduché 

technické řešení. Podpořila by se energetická samostatnost domácností (a to není ţádoucí pro 

všechny účastníky).  

 

Výše popsané důvody dokazují, ţe pro malého výrobce je toto řešení jednoznačně výhodné. 

Pro ostatní účastníky trhu s elektřinou (ERÚ, OTE, distributor, obchodník) tomu tak vţdy ale 

není. Pro některé je mnohem náročnější administrace spojená s prodejem elektřiny v systému 

net-metering. Případné zavedení net-meteringu nesníţí poţadavky na kapacitu sítí. U 

některých účastníků trhu s elektřinou můţe dojít k mírnému nárůstu nákladů (sloţitější 

vyhodnocení a vedení účtů) – např. pro distributora a OTE. V ČR by bylo zapotřebí ještě 

změnit základní energetický zákon (165/2012 Sb. ve znění pozdějších úprav). To všechno 

signalizuje, ţe pravděpodobně ještě nenastal vhodný čas pro tuto změnu v ČR. 
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17.3  Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
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