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Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.
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Návrh solárního fotovoltaického systému a jeho komponenty:

1) Spotřeba tepla pro ohřev teplé vody:

Objem solárního zásobníku pro ohřev teplé vody se navrhuje 40 – 80 l / osoba . den. Při návrhu 
objemu solárního zásobníku se musí počítat s rezervou, například pro ranní hygienu, kdy slunce 
ještě nehřeje. 

Potřeba tepla pro ohřev teplé vody je vypočtena 2.636 kWh/rok(3 osoby).

V solární tepelné soustavě pro ohřev teplé vody budeme uvažovat zásobník teplé vody o objemu 
160 l, sloužící k zachycení slunečního záření a jeho následnému využití pro ohřev teplé vody v 
domě. 

Optimální teplota pro sprchování je 43°C a pro vanu 47°C. Pokrytí potřeby tepla pro ohřev teplé 
vody se navrhuje dle TNI 73 0302:2014 na teplotu 55°C.

2) Plocha fotovoltaického pole, jeho umístění a typ konstrukce:

Návrh plochy kolektorového pole vychází z procenta pokrytí roční potřeby tepla na ohřev teplé 
vody.

Pro rodinné domy se navrhuje procento pokrytí v rozmezí 50 % - 60 %. Vyšší pokrytí nelze 
realizovat.

Pokud bychom realizovali větší plochy, zásobník by byl rychleji nahřátý ale v letních měsících by 
docházelo k neefektivnímu využití solárních panelů.

V tabulce můžete vidět, za jakou dobu lze nahřát daný objem vody panely o určitém výkonu z 
počáteční teploty 10°C na teplotu 55°C.

Nejvýhodnější je zvolit střední hodnotu, tj. např. pro 200 l zásobník zvolit 2 kW, pro 300 l zásobník 
3 kW atd. .

Příkon 1 kW 1,5 kW 2 kW 2,5 kW 3 kW
100 l 5 hod 19 min 3 hod 32 min 2 hod 39 min 2 hod 7 min 1 hod 46 min
160 l 8 hod 30 min 5 hod 40 min 4 hod 15 min 3 hod 24 min 2 hod 50 min
200 l 10 hod 37 min 7 hod 5 min 5 hod 19 min 4 hod 15 min 3 hod 32 min
250 l 13 hod 16 min 8 hod 51 min 6 hod 38 min 5 hod 19 min 4 hod 26 min
300 l 15 hod 56 min 10 hod 37 min 7 hod 58 min 6 hod 22 min 5 hod 19 min
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Systém bude v létě generovat jisté přebytky tepla ale zase na druhou stranu bude solární zisk 
rovnoměrně rozprostřen během celého roku.

Pokud bude zajištěn odběr teplé vody, nemůže v žádném případě dojít k přehřátí zásobníku.

Umístění pole se volí tak, aby bylo co nejvíce orientováno na jižní stranu. 

Panelové pole je složeno ze jedné řady po 5 ks solárních panelů – celkový výkon solárního systému
je  tedy 1,525 kWp.

Fotovoltaické panely jsou umístěny na střeše rodinného domu s odklonem 0° na jih.
Zatížení na 1 m² dosahuje cca 35 kg. Systém kotvení, navržený výrobcem, odolá mnohokrát 
silnějším větrům, než je dlouhodobý průměr.

Kotvení je provedeno pomocí nerezových kotvících prvků.
Panelové pole i nosná konstrukce je rozebíratelná.
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2) Solární panely:

Solární panely jsou hlavním prvkem solárního systému, přeměňují dopadající energii slunečního 
záření na elektrickou energii.
Každý kvalitní solární panel musí mít k dispozici datasheet, ve kterém jsou uvedeny všechny údaje 
vyrobeného zařízení.
Pro návrh fotovoltaického systému jsou nejdůležitějšími parametry:
jmenovitý výkon Pmax  a ůčinnost modulu.
Další parametry jsou například: jmenovité napětí Umpp, jmenovitý proud Impp, NOCT a další..

Navrženy jsou solární panely SUNTECH ALLBLACK HALFCUT MONO 305 Wp.

Solární panely mají záruku 25 let na pokles výkonu a 10 let na mechanické poškození.
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4) SOLAR KERBEROS:

Solar Kerberos je chytrý systém pro fotovoltaický ohřev vody. Fotovoltaické panely vyrobí 
elektrickou energii a ta ohřívá vodu. Potřebujete k tomu standardní elektrický bojler, třeba ten, co už
máte doma. 
Systém zajišťuje i zálohování pro případ, že slunce dodá energie málo. V tomto případě se pro 
ohřev vody využívá energie ze sítě, řídicí systém se ale stará o to, aby spotřeba "placené" energie ze
sítě byla co nejnižší a využilo se co nejvíce solární energie, která je "zadarmo". 

Jedná se o MPPT DC DC měnič, díky kterému získáte maximum energie za jakýchkoli světelných 
podmínek.

Díky přesnému monitoringu přesně víte kolik energie jste ušetřili, kolik spotřebovali a jaký je stav 
systému.

SOLAR KERBEROS má základní záruku 2 roky.

5) Kabeláž, technická místnost a ostatní prvky:

Přenos elektrického proudu z panelů do měniče zajišťují DC kabely. Průřez kabelů se volí na 
základě výpočtu.
Solární systém je vybaven požárním jištěním, odpojovači, nadproudovou ochranou a dalšími 
bezpečnostními prvky. 
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Ideové schéma zapojení:

Výkon ze solárních panelů je přenášen na AC topnou tyč v zásobníku teplé vody.
Dohřev zásobníku zabezpečuje topná tyč AC v době, kdy je výkon z panelů nižší.
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Cenová nabídka solárního systému o výkonu 1,525 kWp:

Celková cena solárního systému na klíč s panely 305 Wp je 78.000 s DPH 15 %.

Název položky Počet Jednotka
Solární panel 305 Wp 5 ks
Nosná konstrukce 1 panel 5 ks
Solar Kerberos 1 ks
Rozvodná skříň 1 ks
Rozpínač 1 ks
Pojistka 25 A 1 ks
Svodič bleskových proudů 1 ks
Jistič B16/1F 1 ks
CYKy 3x2,5mm 20 m
Solární kabel 6mm2 50 m
Konektor MC4 samec 4 ks
Konektor MC4 samice 4 ks
Drobný elektro materiál 1 ks
Materiál celkem ###
Doprava 100 km
Revize 1 ks
Montáž 1 ks
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Dotace Nová Zelená Úsporám:

Celková cena je 78.000 Kč.

Solární fotovoltaické systémy pro ohřev teplé vody jsou podporovány částkou 38.500 Kč, 
maximálně do výše 50% nákladů.
Déle je podporováno vypracování projektové dokumentace částkou 5.000 Kč.

Výpočet výše dotace – 50% z 78.000 Kč = 39.000 Kč, maximálně však 38.500 Kč

Celková cena po odečtení dotace – 78.000 Kč – 38.500 Kč = 39.500 Kč

Celkem nám uhradíte 39.500 Kč, až Vám příjde dotace, provedete doplatek.

Vyřízení dotací zařizujeme pro naše zákazníky zdarma.

Postup při žádosti o dotaci:
Nejprve je nutné podepsat plnou moc a poté se podává žádost o dotaci. Po schválení žádosti 
můžeme přikročit k realizaci. Je však nutné provést realizaci do 9-ti měsíců od schválení dotace.
Poté se předloží protokoly po ukončení montáže, konečná faktura a doklad o zaplacení. Dotaci 
dostanete do 6-ti týdnů po předání dokumentace.

Vše řešíme za Vás na plnou moc.

Harmonogram montáže:

1 den – montáž panelů
2 den – montáž panelů, montáž v technické místnosti

Proč si nás vybrat:

1) na panely dáváme 25-ti letou záruku poklesu výkonu
2) jsem členem Československé společnosti pro sluneční energii - ČSSE
3) máme více než 9-ti leté zkušenosti s montážemi solárních kolektorů
4) máme zkušenosti s předešlým dotačním programem Zelená Úsporám (2008-2012) – 

všechny naše projekty byly schváleny a proplaceny
5) Smluvně garantujeme získání dotace
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