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Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do
baterií.
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Návrh solárního fotovoltaického systému a jeho komponenty:
1) Výkon fotovoltaických panelů a celkový zisk solárního systému:
Návrh fotovoltaického systému se provádí tak, aby byl zajištěn maximální energetický zisk ze
solárních panelů a zároveň zde musí dojít k maximálnímu využití vyrobené elektrické energie v
domě.
Vyrobená elektrická energie, kterou v dané chvíli nelze využít se ukládá v bateriích.
Výkon fotovoltaických panelů je navržen 2,15 kWp.
Pinst[kWp] = 2,15 [kWp]
Celkový energetický zisk ze solárního systému zohledňuje klimatická data, parametry
fotovoltaických modulů, včetně orientace ke světovým stranám, ztráty v rozvodech, parametry
měniče a dalších komponent systému. Pro malé instalace do 10 kW lze stanovit celkový zisk
solárního fotovoltaického systému takto:
QFV,celk[kWh.rok-1] = Pinst[kWp] . 1000
QFV,celk[kWh.rok-1] = 2,15 [kWp] . 1000 = 2150 kWh.rok-1 – celková roční výroba.
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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 430 Wp.

Solární panely mají záruku 25 let na pokles výkonu a 10 let na mechanické poškození.
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3) Měnič:
Měnič transformuje stejnosměrný proud vyrobený ve fotovoltaických panelech na střídavý proud,
který se využívá v domovních rozvodech. Měnič je srdcem celého systému. Na kvalitě měniče
závisí, jak čistý výstup z fotovoltaických panelů půjde do domovní sítě.
Výběr měniče se navrhuje podle následujících parametrů:
výkon AC a DC strany, maximální/minimální vstupní napětí, maximální/minimální vstupní proud,
rozsah napětí MPPT trackeru, účinnost střídače a další...
Navržený je jednofázový hybridní měnič GOODWE.

GOODWE má základní záruku 5 let.
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4) Baterie:
Nejmodernější bateriové uložiště s bateriemi s technologií LiFePO4.
Tyto baterie jsou charakteristické vysokým počtem nabíjecích cyklů – typicky 6000 cyklů.
Baterie mají SMART battery management systém.
Každý battery pack má úložnou kapacitu 2,4 kWh.

PYLONTECH má základní záruku 5 let a po registraci až 10 let.

5) Kabeláž 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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Cenová nabídka solárního systému 2,150 kWp – 4,8 kWh:
Název položky
Solární panel 430 Wp
Nosná konstrukce šikmá střecha
GW3648 ES
Bat. PYLONTECH US2000 2,4 kW
Rozvodná skříň
Rozpínač
Pojistka 25 A
Svodič bleskových proudů
Přepínač sítí
Jistič B20/3F
CYKy 5x4,0mm2
Solární kabel 6mm2
Konektor MC4 samec
Konektor MC4 samice
Drobný elektro materiál
Materiál celkem
Doprava
Revize
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Celková cena solárního systému na klíč je 182.000 s DPH 15 %.

K rozpočtu:
Navržený měnič GOODWE je vybaven WLAN, LAN a Webservrem.

Dotace Nová Zelená Úsporám:
Celková cena je 182.000 Kč.
Solární systémy a akumulací jsou podporovány částkou 77.000 Kč, maximálně do výše 50%
nákladů.
Déle je podporováno vypracování projektové dokumentace částkou 5.000 Kč.
Výpočet výše dotace – 50% z 182.000 Kč = 91.000 Kč, maximálně však 77.000 Kč.
Celková cena po odečtení dotace – 182.000 Kč – 77.000 Kč = 105.000 Kč
Celkem nám uhradíte 105.000 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 pro jednání s provozovatelem distribuční soustavy – PDS ohledně připojení solárního systému. Po obdržení připojovacích podmínek vyhotovíme projektovou
dokumentaci, kterou opět pošleme PDS.
Po schválení projektové dokumentace vyhotovíme energetický posudek.
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.
Po realizaci předložíme PDS revizi a další podklady a PDS provede první paralelní připojení.
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
3 den – montáž v technické místnosti

Proč si nás vybrat:
1)
2)
3)
4)

na panely dáváme 25-ti letou záruku poklesu výkonu
jsem členem Československé společnosti pro sluneční energii - ČSSE
máme více než 9-ti leté zkušenosti s montážemi solárních kolektorů
máme zkušenosti s předešlým dotačním programem Zelená Úsporám (2008-2012) –
všechny naše projekty byly schváleny a proplaceny
5) Smluvně garantujeme získání dotace

