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1 Specifikace 

Systém bateriové fotovoltaické hybridní/ostrovní elektrárny, určený pro napájení objektů ve 

spolupráci s veřejnou distribuční sítí, s elektrocentrálou či v čistém ostrovním režimu. Systém 

ohřevu TUV z přebytků solární energie. Možnost začlenění alternativních zdrojů energie (malá 

vodní/větrná elektrárna, TEG, apod.). 

1.1 Typické vlastnosti 

 Maximální využití solární energie, za běžného provozu bez dobíjení baterie z 

distribuční sítě. 

 Anti-blackout systém – zvýšení energetické bezpečnosti, napájení objektu 

v podmínkách krátkodobého i dlouhodobého blackoutu (výpadku vnější sítě). 

 Zdroj energie pro ohřev vody – využití solárních přebytků pro ohřev TUV a přípravu 

topné vody, inteligentní algoritmus a regulátor v základní výbavě, jištění a polovodičové 

SSR relé spínání ohřevu, přednostní proudové relé (odpojení ohřevu TUV v případě 

zvýšení odběru domu nad nastavenou mez). 

 Funkce posilovače výkonu (E-kompresor) - možnost snížení velikosti hlavního jističe 

a přechod na jednofázový hlavní jistič objektu (v případě plánované a cenově 

nevýhodné tarifní revoluce – NTS). 

 Manažer přetížení, propracovaná funkce zpracování velkých nárazových odběrů, 

vysoká přetížitelnost systému. 

 Kompaktní provedení, plně automatický provoz, snadná a rychlá montáž (Plug & play 

koncepce). Výrobce rozváděče certifikace ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001, Vyhl. č. 

132/2008 Sb.- jaderná energetika, OHSAS 18001. 

 Funkce Virtual – 3f, plnohodnotné napájení třífázových rozvodů domu z robustního 

jednofázového měniče (plný výkon hybridního systému dostupný v každém fázovém 

vodiči objektu), bezproblémové zálohování a napájení 3x230V stávajících spotřebičů 

objektu vč. sporáku (mimo 3f motorů a zařízení, vyžadujících rotační magnetické pole).  

 Integrovaný automatický i ruční bypass pro překlenutí systému v případě poruchy a 

masivního přetížení (přechod na původní třífázové napájení, hlavní silový vypínač 

systému). 

 Rozpadové stykače KM1, KM3, relé hlídání fází, bezpečné odpojení systému 

hybridní elektrárny od distribuční sítě v případě jejího výpadku (v souladu s PPDS 

příloha 4 – povinnost odpojení celého odběrného místa). 

 Nulový přetok do distribuční sítě (při měření 4-Q elektroměry s časovou integrační 

konstantou 1 sec). 

 Ruční nabíjení baterie, funkce přípravy na plánované vypnutí distribuční sítě. 

 Vestavěný barevný LCD displej pro kompletní vizualizaci provozních stavů, základní 

výbava. 

 Vzdálený monitoring provozních stavů přes internet – vizualizace na mobilním 

telefonu a PC, základní výbava. 

 Možnost připojení elektrocentrály nebo dalších alternativních zdrojů (volitelné 

rozšíření = přepínač sítí). Systém rozezná provoz s elektrocentrálou a automaticky 

upraví odběr tak, aby nedošlo k její přetížení (bez nutnosti uživatelského zásahu). 

http://www.neosolar.cz/
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 Integrován FV rozvaděč – kompletní AC a DC jištění, hlavní vypínač, přepínač sítí, DC 

a AC přepěťové ochrany (AC ochrana chrání nulový vodič, vstup i výstup měniče). Obě 

ochrany AC/DC typu 2 (In 15kA).  

 Li-Ion baterie 6,7kWh na bázi cylindrických článků SONY formátu 18650 (koncepce 

Tesla, s integrovaným a plně autonomním BMS, propojeným se zobrazovacím panelem 

CCGX). 

 

Poznámka: Změny zapojení bez vlivu na funkci vyhrazeny. 

2 Popis funkce 

2.1 Součásti systému 

Systém hybridní elektrárny se skládá z následujících zařízení: 

 Vnější fotovoltaický generátor (FV panely a nosné konstrukce). 

 Kompaktní rozváděč ASO1, obsahující: hybridní měnič/nabíječ, MPPT nabíječ, 

zobrazovací a ovládací panel CCGX na dveřích rozváděče, AC / DC elektrovýstroj. 

 Baterie ESS3 (Li-Ion). 

 Kabelová propojovací DC a AC vedení. 

 Elektrocentrála (volitelné příslušenství). 

 Ohřívač TUV (AC ev. DC ohřev - volitelné příslušenství). 

Obr. 1: Součásti systému a základní obvodové schéma systému ASO1 

 

 

http://www.neosolar.cz/
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2.2 Obecné skutečnosti 

Systém hybridní elektrárny je plně automatický a je provozován ve dvou základních režimech: 

 Režim „SÍŤ DOSTUPNÁ“ 

 Režim „SÍŤ NEDOSTUPNÁ – BLACKOUT“  

2.3 Režim SÍŤ DOSTUPNÁ 

Předpokladem tohoto provozního režimu je přítomnost vnější distribuční sítě. Systém je  

v tomto režimu provozován v pěti základních módech (ostrovní mód / polosíťový transferový 

mód / síťový transferový mód / mód automatického bypassu / mód ručního bypassu), 

přepínání mezi prvními čtyřmi módy probíhá automaticky dle aktuálních provozních 

parametrů, ruční bypass je aktivován zásahem obsluhy. 

 Ostrovní mód (příloha v. č. 1) – systém setrvává v napájení objektu odpojen od sítě. 

V tomto módu se systém nachází, pokud je aktivní baterie v povoleném pracovním 

rozsahu (viz. kapitola 3. Návod k obsluze hybridního systému) a pokud není překročen 

nastavený základní odběr z měniče INV (není přetížení). Tento stav je signalizován na 

panelu CCGX ikonou s nápisem Inverting, svítí pravá zelená LED na panelu měniče 

Inverter on. Pomocí zkratovacího stykače funkce Virtual-3f (KM2) je zajištěno napájení 

všech fázových vodičů objektu (3x230VAC) do jmenovitého výkonu měniče (17A/4kW). 

 

Obr. 2: Ikona na panelu CCGX – ostrovní mód 

 Polosíťový transferový mód (příloha v. č. 4) – systém se spojí se sítí (bez přerušení) a 

aktivně s ní spolupracuje v pevně nastaveném poměru baterie / síť, míra podílu sítě 

(typicky 10A) je dána HW nastavením (potenciometr přisávání R2 v rozváděči ASO1), do 

polosíťového módu systém přejde překročením nastavené odběrové úrovně K1 ON na 

výstupu měniče. Zpět do ostrovního módu se systém vrátí po poklesu odběru objektu 

pod odpínací úroveň K1 OFF (parametry v měniči). Při aktivaci tohoto módu svítí relé 

KA1 v ASO1. 

 

Tento mód je signalizován na panelu CCGX ikonou s nápisem Assisting, svítí levá zelená 

LED na panelu měniče Mains on (a některá ze žlutých LED) a pomalu bliká pravá zelená 

LED na panelu měniče Inverter on.  

http://www.neosolar.cz/
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Obr. 4: Ikona na panelu CCGX – polosíťový mód 

 Síťový transferový mód (100% transfer – příloha v. č. 5) - systém se plně spojí se sítí, 

která dotuje odběr objektu proudem 25A, při překročení této úrovně odběru dojde 

opět k aktivní spolupráci měniče se sítí (Assisting) až do výše jmenovitého výkonu 

měniče (25A + 17A/MP5000). Do tohoto módu systém přejde v těchto případech: 

 

- Překročení nastavené úrovně odběru K2 ON. Návrat podkročením úrovně odběru 

K2 OFF (parametry v měniči). 

 

- Podkročení dolní meze baterie – SOC1 (relé KA4 svítí, vybitá baterie). Návrat dobitím 

baterie nad nastavenou mez SOC2. Hranice SOC1, SOC2 = uživatelské nastavení 

na panelu CCGX – viz. Návod k obsluze. 

 

- Je aktivní preventivní 100%-ní přídrž časovačem KT1 (relé pomalu bliká) po 

rozepnutí automatického bypassu. Návrat po ukončení časování (60 sec). 

 

- Je spuštěno ruční nabíjení spínačem SB2 na dveřích rozváděče ASO1 (přepínač 

v červené výseči). Návrat vypnutím spínače nabíjení (přepínač v modré výseči). 

 

Obr. 5: Relé SOC, KA4 – ručním sepnutím lze simulovat 100% transfer,                                                                                                                                                                                                                                                         

časovač KT1 přídrže 100% transferu po přepnutí bypassu. 

http://www.neosolar.cz/
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Tento mód je signalizován na panelu CCGX ikonou s nápisem Bulk/Absorbtion/Float 

(ev. Assisting), svítí levá zelená LED na panelu měniče Mains on (a některé ze žlutých 

LED). V případě překročení odběru a zapnutí asistence pomalu bliká pravá zelená LED 

na panelu měniče Inverter on.  

  nebo  

Obr. 6: Ikony na panelu CCGX – síťový transferový mód – 100% transfer 

 Mód automatického bypassu (příloha v. č. 6) – pomocí hlavních stykačů KM1 

(AUTOMATICKÝ BYPASS) a KM2 (VIRTUAL-3F) je možné odpojit odběr objektu od 

výstupu měniče a připojit přímo k distribuční síti (čas přepnutí měnič/síť cca 20msec, 

čas přepnutí síť/měnič cca 50msec). K tomuto přepnutí dojde v následujících případech: 

 

- Výskyt havarijní poruchy (overload/low battery/temperature) na měniči (červené 

LED trvale svítí), návrat po resetu poruchy (OFF/ON měniče) a odeznění časového 

zámku (nastaven v měniči). Časový zámek je resetován vypnutím/zapnutím měniče. 

- Vypnutí měniče jeho provozním vypínačem, návrat ihned po zapnutí měniče. 

- Hluboké vybití baterie pod nastavenou mez (parametr v měniči, SOC 20%), návrat 

po dobití baterie nad nastavenou hodnotu (parametr v měniči, SOC 25 %). 

Tento mód je povelován pomocí relé KA3 (ERROR) v ASO1, relé svítí = OK, relé nesvítí 

= aktivace bypassu (ERROR). Systém setrvá v tomto módu po dobu trvání výše 

uvedených podmínek. 

 
Obr. 7: Relé KA3 (ERROR), relé svítí = OK, relé nesvítí = aktivace bypassu (ERROR) 

http://www.neosolar.cz/
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Aktivace automatického bypassu je signalizována oranžovou signálkou na dveřích 

rozváděče ASO (svítí pravé oko Fotona ). 

 

 Mód ručního bypassu (příloha v. č. 7) – v případě celkové poruchy systému je možno 

zařízení ASO1 přepínačem SB1 zcela obejít (s výjimkou rozpadového stykače KM3) a 

odběr objektu připojit přímo k distribuční síti či odběr objektu zcela vypnout (funkce 

hlavního vypínače).  

 

 
Obr. 8: Ruční bypass SB1 (hlavní vypínač), potenciometr přisávání sítě R2 

2.4 Režim SÍŤ NEDOSTUPNÁ – BLACKOUT 

Do režimu BLACKOUT systém přejde automaticky po výpadku vnější sítě (téměř bez přerušení 

<5msec, pokud je systém v okamžiku blackoutu spojen s distribuční sítí – funkce UPS). V režimu 

BLACKOUT systém dle potřeby spolupracuje s elektrocentrálou (ruční ev. automatické 

spuštění). Systém je v tomto režimu provozován ve dvou základních módech (ostrovní mód / 

elektrocentrálový transferový mód). 

 Ostrovní mód (příloha v. č. 1) – identická funkce jako v režimu SÍŤ DOSTUPNÁ. Okamžitý 

odběr objektu je nutno omezit na velikost jmenovitého výkonu měniče (17A/MP5000). 

 

 Elektrocentrálový transferový mód (příloha v. č. 8) – po vybití baterie (SOC 20%) 

přepnout přepínač sítí SB3 do pozice CENTRÁLA. Přepínačem SB2 na dveřích rozváděče 

ASO1 aktivovat ruční nabíjení baterie (červená výseč) a ručně nastartovat 

elektrocentrálu. Po technologické prodlevě (řádově desítky sekund) dojde k přifázování 

elektrocentrály k měniči (svítí signálka Mains on na měniči – levá strana měniče, 

v případě asistence měniče pomalu bliká pravá LED Inverter on). Prioritu 1 má v tomto 

případě přímé napájení objektu z elektrocentrály (přes měnič), v prioritě 2 je přebytečná 

energie ukládána do baterie. V tomto módu lze objekt provozovat do výkonu, který je 

součtem výkonu měniče (17A/MP5000) a výkonu elektrocentrály (doporučeno 

provozovat EC na 75% jmenovité hodnoty, přisávání nastaveno odporem R3 v rozváděči 

ASO1 – pod přepínačem sítí SB3). Ruční odstavení elektrocentrály po nabití baterie. 

Možnost automatického startu centrály – k dispozici startovací kontakt v ASO1. 

http://www.neosolar.cz/
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Obr. 9: Přepínač sítí SB3, potenciometr přisávání z EC R3 

 

Poznámka 1: Po dosažení úrovně SOC, která aktivuje ohřev TUV (96%), je výkon 

elektrocentrály přesměrován do TUV (neekonomické), je tedy účelné nabíjení baterie 

elektrocentrálou ukončit před dosažením této úrovně nebo ohřev TUV vypnout jističem 

TUV (jistič F1). 

Poznámka 2: Z důvodu uzemněného středu pracovního vinutí běžných elektrocentrál, 

jež je neslučitelné s rozvodnou soustavou s uzemněným uzlem (TN-C-S), je nutno 

použít výhradně invertorové elektrocentrály, umožňující vodivé propojení jejich PE 

a N vodiče. 

Poznámka 3: Tento mód je dostupný v rozšířené verzi systému MP3000EC a 

MP5000EC. 

2.5 Funkce ručního spuštění nabíjení  

Ovladačem SB2 na dveřích rozváděče ASO1 lze ručně spustit (červená výseč) aktivní nabíjení 

baterie z vnější distribuční sítě nebo elektrocentrály. Typické použití – nabití baterie v očekávání 

plánovaného blackoutu – výluky napájení.  

Poznámka 1: Ruční nabíjení aktivovat buď v době, kdy není aktivní solární nabíjení (noc) nebo 

omezit solární nabíjecí výkon na bezpečnou mez vypnutím jednoho z FV jističů. Maximální 

povolený nabíjecí proud baterie je 80A. Dodavatelská firma doporučí postup nabíjení 

s ohledem na velikost FV pole. Dlouhodobé překračování velikosti nabíjecího proudu 

baterie může být důvodem ztráty záruky baterie!! Po skončení potřeby nuceného nabíjení 

přepnout přepínač SB2 na dveřích ASO1 zpět do modré výseče. 

2.6 Rozpadová relé KM1, KM3, relé hlídání fází KU1 

Při ztrátě napětí ve vnější distribuční síti (blackout) dojde k rozepnutí stykače automatického 

bypassu KM1 (pokud byl sepnut) a rozpadového stykače KM3 (současně rozepíná i vnitřní 

transferové relé měniče). Tím dojde k bezpečnému odpojení vstupu i výstupu hybridního 

měniče od vnější distribuční sítě (Uimp=6kV), odepnutí zajištěno hlídacím fázovým relé. 

http://www.neosolar.cz/
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2.7 230VAC ohřev TUV (příloha v. č. 2) 

Po dosažení nastavené úrovně SOC (96%, pevně nastavený parametr v systému) je spuštěn 

230VAC  ohřev TUV (polovodičové relé KM4). Po poklesu SOC pod nastavenou úroveň (95%, 

pevně nastavený parametr v systému) je ohřev TUV opět ukončen. Regulace TUV je tedy na 

konstantní hodnotu SOC s diferencí 1%. Ohřev TUV je připojen na výstup měniče a je aktivní 

pouze v ostrovním módu. Ohřev TUV je zablokován, pokud se měnič nachází v jednom 

z transferových módů (je připojen k síti), pokud je spuštěno ruční nabíjení baterie a pokud je 

vybita baterie pod nastavenou mez SOC1 (pracovní interval baterie na panelu CCGX). Ohřev 

TUV je též blokován při překročení nastavené úrovně odběru objektu (přednostní proudové 

relé KI1). Po natopení zásobníku TUV a jeho odpojení provozním termostatem je při dostatku 

solární energie baterie dobita na SOC 100%.  

Poznámka 1: Pokud je zásobník TUV velký či přísun solární energie malý, nedojde k ukončení 

ohřevu zásobníku TUV, tedy ani k následnému dobití baterie na 100%, koncová hodnota nabití 

baterie je v takovém případě max. 95%. Pokud je požadováno dobíjet baterii na 100%, je 

možno posunout pracovní diferenci ohřevu TUV na hodnoty 100%/99% (změna parametrů). 

Tímto opatřením se však sníží efektivita ohřevu TUV (regulace ohřevu v koncovém absorbčním 

pásmu baterie). 

Poznámka 2: Z důvodu použití MPP nabíječe (společný jak pro nabíjení baterie, tak i pro ohřev 

TUV) lze ohřev TUV považovat za MPP přizpůsobený (z hlediska aktuálních dotačních titulů). 

Poznámka 3: Funkce ohřevu TUV je dostupná v rozšířené verzi systému MP5000TV. 

 

 

Obr. 11: Ukázka regulace ohřevu TUV na konstantní SOC, následné dobití baterie na 100% 

http://www.neosolar.cz/
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2.8 60VDC ohřev TUV (příloha v. č. 3) 

V současné době nejefektivnější způsob ohřevu TUV v hybridních a ostrovních systémech. 

Regulace identická s ohřevem 230VAC (na konstantní hodnotu SOC s diferencí 1%) s tím 

rozdílem, že atypická topná vložka (60VDC) je připojena přímo na stejnosměrný okruh baterie 

(napájený předřazeným MPP nabíječem solární energií – systém ohřevu s MPP přizpůsobením). 

Oproti systému AC ohřevu na napěťové úrovni 230VAC za měničem má toto řešení řadu 

předností: 

 Ohřev TUV není zatížen provozní ztrátou měniče. 

 Ohřev TUV nezatěžuje hybridní měnič (prodloužení životnosti). 

 Ohřev TUV neubírá výkonovou kapacitu hybridního měniče (není nutno řešit 

proudovou výhybku – přednostní relé). 

 Topná vložka je tvořena odporovým drátem velkého průřezu, předpoklad dlouhé 

životnosti vložky. 

 Systém umožňuje přímé maření přebytečné energie z 48-60VDC systému malé větrné 

elektrárny - topná vložka TUV tvoří brzdný odpor VTE. 

Poznámka 1: Systém 60VDC ohřevu vyžaduje použití zásobníků a topných přírub DZD Dražice, 

www.dzd.cz. 

Poznámka 2: Funkce DC ohřevu TUV je dostupná ve verzi systému MP3000TVDC a 

MP5000TVDC (doplněno DC jištění topné vložky). Silové spínání v samostatné spínací skříňce 

REH poblíž zásobníku TUV (není standardní součástí systému ASO1). 

 

Obr. 11: Obvodové schéma systému ASO1 s 60VDC ohřevem TUV 

http://www.neosolar.cz/
http://asolar.cz/data/010-60VDC_FV_OHREV/ASO_60VDC_OHREV_TUV_v08_06_2015.pdf
http://www.dzd.cz/
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3 Návod k obsluze hybridního systému 

3.1 Obecné skutečnosti 

Vždy měj na paměti, že v základním ostrovním módu (po zapnutí) má systém omezenou 

výkonovou kapacitu 4kW/MP5000. Proto při každé manipulaci s ručním bypassem, při 

restartu a zapínání systému se ujisti, že je odběr redukován na tuto hodnotu.  

Systém provozuj s vědomím a za podmínek příslušné distribuční společnosti. Výrobce 

nenese zodpovědnost za případné postihy z neoprávněného provozování systému. 

3.2 Zapnutí systému ASO1 ze stavu úplného vypnutí 

Výchozí stav: systém byl zcela odstaven – viz. bod 3.3., je vypnuta baterie, měnič a vypnuto DC 

jištění baterie, ruční bypass v pozici BYPASS, objekt je napájen přímo distribuční sítí. 

 Zkontroluj vypnutí všech DC jištění (pojistkový odpínač v baterii, jističe panelů FV1 a 

FV2), vypnutí měniče INV a baterie (nesvítí žádná LED), ruční bypass SB1 v pozici 

BYPASS, přepínač sítí SB3 v pozici 0. Vypni AC jištění – jističe F1 a pojistky na výstupu 

měniče FU1 (viz. kapitola Jištění). Jištění fázového relé FUL1, FUL2, FUL3 ponechat 

zapnuté. 

  

 Vypni jištění panelu CCGX – jednopólový pojistkový odpínač trubičkových pojistek 

FUO1 a jištění pomocných obvodů FUO2 (viz. kapitola Jištění) – snížení DC odběru při 

náběhu baterie (nabíjení kondenzátorů). 

 

 Zapni pojistkový odpínač baterie a krátkým stiskem startovacího tlačítka (obr. 12) zapni 

baterii, stisk je popsán v manuálu baterie, po stisknutí startovacího tlačítka se rozbliká 

zelená LED a probíhá náběhová sekvence (malým proudem jsou nabíjeny kondenzátory 

měniče a MPP nabíječe), po určité době se baterie připojí (svítí trvale zelená LED a sepne 

její vnitřní relé).  

 

 
Obr. 12: DE manuál baterie 
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Pokud se baterii nedaří připojit k systému, může pomoci vypnutí/zapnutí jejího 

pojistkového odpínače. Podrobný postup zapnutí vč. chybových hlášení je popsán 

v manuálu baterie (součást dodávky baterie). Zapni jištění panelu CCGX – 

jednopólový pojistkový odpínač trubičkových pojistek FUO1. Výsledkem 

předchozích kroků je zprovozněná baterie a panel CCGX, komunikující s baterií, ikona 

baterie se zobrazí na panelu CCGX (zkontroluj SOC a napětí baterie). Komunikace 

s CCGX je důležitá pro funkci baterie, nemůže fungovat bez této komunikace (po 15 

minutách bez komunikace a bez pracovního proudu se automaticky vypne). Při 

problémech se zapnutím baterie kontaktovat: Ing. Martin Kolařík +420 608 812 787, 

info@ostrovni-elektrarny.cz. 

 

 Zapni jističe panelů FV1 a FV2, pokud je dostatek osvitu, na panelu CCGX na ikoně 

solárního nabíječe zkontroluj výrobu = nabíjení baterie. 

 

 Zapni pojistku pomocných obvodů FUO2, sepne zkratovací stykač KM2 (VIRTUAL-3f). 

 

 Zapni jistič TUV F1. Zapni výstupní pojistky měniče FU1. 

 

 Přepni kolébkový přepínač měniče INV do horní polohy ON. Po krátké době se uvede 

měnič do provozu – svítí na panelu měniče LED Inverter on. V krátké době se objeví 

ikona měniče na panelu CCGX.  

 

 Přepínač sítí SB3 přepni do polohy SÍŤ, ověř, že aktuální odběr domu není větší než 

výkon měniče (4kW/MP5000) – vypni případné velké spotřebiče. Hlavní vypínač SB1 

přepni přes nulovou polohu do pozice MĚNIČ (sepne rozpadový stykač KM3, ev. pokud 

je baterie nabita a není systém přetížen, sepne stykač KM4 ohřevu TUV). Od této chvíle 

zahájí systém hybridní provoz, monitoruje odběr a případné výkonové a energetické 

požadavky začne automaticky pokrývat sítí (viz. kapitola Popis funkce). Chod a aktuální 

provozní parametry zkontroluj na panelu CCGX. 

 

3.3 Restart systému ASO1 po ERRORu měniče 

V případě závažné poruchy na měniči (červené LED na panelu měniče) se systém automaticky 

přepne do módu automatického bypassu. Napájení objektu v této situaci převezme 

automaticky vnější distribuční síť (přerušení napájení na cca 20msec). Pokud se neprovede 

autoreset měniče (i po odstranění příčiny poruchy svítí červené LED na panelu měniče), 

uvedeme systém do původního hybridního provozu následovně: 

 Odstraň příčinu ERROR stavu, pokud se tak již nestalo. 
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 Ověř, že aktuální odběr domu není větší než výkon měniče (4kW/MP5000) – vypni 

případné velké spotřebiče. 

 

 Přepni kolébkový přepínač měniče INV do střední polohy OFF.  

 

 Přepni kolébkový přepínač měniče INV do horní polohy ON.  

Pokud ERROR stav odezní a dále netrvá (nesvítí červené LED), měnič se automaticky zapne (svítí 

pravá LED Inverter on) a automatický bypass se samočinně přepne (přerušení napájení na cca 

50msec) do původní provozní polohy a tím se obnoví hybridní 3x230VAC napájení objektu. 

V krátké době se systém připojí k síti a setrvá z bezpečnostních důvodů 60sec v síťovém 

transferovém módu (100% transfer). Po uplynutí ochranné lhůty 60sec pokračuje systém 

v běžném hybridním provozu. 

3.4 Úplné vypnutí systému ASO1  

Výchozím staven je ASO1 v běžném hybridním provozu. Úplné vypnutí (bez dobíjení baterie 

solární energií) je doporučeno provést při revizních manipulacích s ASO1 a opravách.  

 Přepni ruční bypass z pozice MĚNIČ přes 0 do pozice BYPASS. Tímto krokem převezme 

napájení objektu distribuční síť. 

 

 Přepni kolébkový přepínač měniče INV do střední polohy OFF. 

 

 Vypni DC jističe panelů FV1 a FV2, přepínač sítí SB3 přepni do pozice 0. Vypni AC jištění 

– jistič F1 a pojistky na výstupu měniče FU1 (viz. kapitola Jištění). 

 

 Dle manuálu baterie dlouhým stiskem (10 sec) vypni baterii. Zhasne zelená signalizační 

LED provozu baterie. Vypni (vyjmi) pojistkový odpínač baterie. 

 

 
Obr. 13: DE manuál baterie 
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3.5 Částečné vypnutí systému ASO1 

Možné využití při dlouhodobém opuštění objektu, systém je uveden do stavu nízké vlastní 

spotřeby (se zachováním řídících funkcí), objekt je napájen vnější distribuční sítí a solární 

energie udržuje baterii plně nabitou. Funkce UPS není dostupná, při výpadku vnější sítě je 

objekt bez napájení. 

 Ruční bypass přepni do pozice BYPASS. 

 

 Přepni kolébkový přepínač měniče INV do spodní polohy – Charger only. Tato volba 

zachová řídící funkce měniče, ale významně sníží jeho vlastní spotřebu. 

 

3.6 Provoz systému ASO1 při dlouhodobém blackoutu 

Systém přejde do režimu BLACKOUT automaticky po výpadku sítě, všechny funkce systému 

s výjimkou podpory sítě jsou nadále k dispozici. 

 Nutno dodržovat odběrovou kázeň s ohledem na maximální výkon měniče 

4kW/MP5000, kapacitu baterie a aktuální solární zisk. 

 

 Při poklesu nabití baterie pod kritickou mez (20%) přepni přepínač sítí SB3 do polohy 

CENTRÁLA, připoj a nastartuj elektrocentrálu. Ruční ovladač na dveřích rozváděče ASO1 

přepni doleva z modré výseče do červené výseče. Nabíjení baterie elektrocentrálou 

ukonči při dosažení SOC 95%. Po nabití baterie vrať ruční ovladač na dveřích ASO1 do 

původní pozice v modré výseči (svislá poloha ovladače). Vypni a odpoj elektrocentrálu. 

 

 Během nabíjení kontroluj maximální nabíjecí proud baterie 80A, případně omez výkon 

fotovoltaického generátoru (vypnutím jističe FV1 ev. FV2 – konzultovat s dodavatelem). 

 

 Je možná výkonová spolupráce elektrocentrály a měniče (součet výkonu obou zařízení), 

podmínkou je alespoň částečně nabitá baterie (nad úroveň 20%). 

 

 Po ukončení provozu elektrocentrály přepni přepínač sítí SB3 zpět do polohy SÍŤ. 

 

3.7 Ruční nabíjení baterie sítí 

Typické použití v případě plánované výluky napájení, nabití baterie na plnou kapacitu. 

 Ruční ovladač na dveřích rozváděče ASO1 přepni doleva z modré výseče do červené 

výseče. 

  

 Kontroluj maximální nabíjecí proud baterie 80A, případně omez výkon fotovoltaického 

generátoru (vypnutím jističe FV1 ev. FV2). 
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 Po nabití baterie vrať ruční ovladač na dveřích rozváděče ASO1 do původní pozice 

v modré výseči (svislá poloha ovladače). 

 

 

Obr. 14: Tvář Fotona , panel CCGX, ovladač SB2 nabíjení baterie (levé oko Fotona), 

signalizace BYPASS (pravé oko Fotona) na dveřích rozváděče ASO1 

 

3.8 Vzdálený přístup 

Nastaví dodavatelská firma, logování na portále https://vrm.victronenergy.com/. 

3.9 Nouzový provoz při poruše hlídacího fázového relé KI1 

Pokud dojde k poruše fázového hlídacího relé (nebo k přerušení jeho libovolné pojistky), dojde 

k rozepnutí rozpadového stykač KM3 a k přerušení napájení domu. Nouzově je možno 

napájení domu obnovit sepnutím jističe FO1. Nutno zajistit urgentní opravu poškozeného 

fázového relé.  

Poznámka: ochranná funkce rozpadového relé je i v tomto případě zachována, je však snímáno 

napětí pouze v jedné fázi (L1). 

3.10 Nastavení pracovního intervalu baterie na panelu CCGX (ev. vzdáleným přístupem) 

Při běžném hybridním provozu (stav bez blackoutu s aktivní vnější sítí) systém umožňuje 

uživatelské nastavení pracovního intervalu baterie. Nastavuje se dolní mez použití baterie 

(typicky SOC1 = 30%), pokud je baterie vybita pod tuto hodnotu, aktivuje se 100% podpora 

sítě (25A) a baterie přestane být do odběru 25A používána. Systém čeká na její dobití solární 

energií na nastavenou mez SOC2 (typicky zima = 50%, léto = 35%), kdy systém opět přejde do 

běžného provozu s využitím baterie. Doporučená definice období zima 1.10. – 28.2., léto 1.3 – 

30.9. Pracovní interval baterie se nastavuje na panelu CCGX (možno i vzdáleným přístupem): 

http://www.neosolar.cz/
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Stiskni ENTER, následně ovládej šipkami / ESC / ENTER / MEZERNÍK 

 

Device List - Settings 

 

Settings – Generator start/stop 
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Generator start/stop - Settings 

 

Generator start/stop settings - Condition 

 

Conditions – Battery SOC 
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Battery SOC – nastav dolní a horní mez baterie – rozkliknutí čísla MEZERNÍKEM, změna čísla 

šipkami, potvrzení čísla MEZERNÍKEM 

 

 

3.11 Kvitace poruchy na zobrazovacím panelu CCGX (ev. vzdáleném přístupu) 

Řada ERROR hlášení je opticky i akusticky signalizována na panelu CCGX. Při výskytu chyby se 

na panelu objeví její popis a bliká vykřičník do doby kvitace poruchy, jež se provede 

následujícím způsobem: 

 Odstraň příčinu poruchy. 

 

 ENTEREM na panelu CCGX kvituj poruchu (nalistuj šipkami). 

 

Pokud je potřeba kvitaci provést dodatečně, nalistuj stránku Notifications: 
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Zde nalistuj nový ERROR a ENTEREM (MEZERNÍKEM) potvrď 

 

4 Jištění 

V systému ASO1 se nachází následující jistící prvky, při výměně pojistkových vložek dodržet 

uvedené parametry jištění: 

 Jištění fotovoltaických panelů, FV1/FV2:  2x jistič 32ADC 

 Jištění MPP nabíječe FU-MPP:  MEGA-fuse 125A/58V for 48V products 

 Jištění měniče INV FU-INV (MP5000): MEGA-fuse 200A/58V for 48V products 

 Jištění pomocných obvodů DC FUO1/2: 2x trubičková pojistka 4A 

 Jištění fázového relé FUL1/2/3:  3x trubičková pojistka 4A 

 Jištění výstup měniče FU1:   3x válcová pojistka, velikost 10x38 mm,                       

                           32A, Gg, 500V AC      

 Jištění TUV F1:     jistič 16B/1 

 Jištění baterie:     2x PN1, 200A Gg 
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Obr. 15: Jištění FV panelů – 2 sekce 

 

 
Obr. 16: Jištění nabíječe MPP a měniče (pod perforovaným krytem) 

 

 
Obr. 17: Jištění FUO1/2, F1, FU1 
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Obr. 18: Jištění baterie – odpínač součástí baterie 

5 Kontrola, údržba 

Systém hybridní elektrárny je téměř bezúdržbový, v pravidelných intervalech je doporučena 

následující kontrola a údržba (zanesena do Provozního deníku FVE): 

 Dotažení všech spojů (zejména DC) dle provozního předpisu výrobce rozváděče. 

(součást dodávky ASO1). 

 

 Kontrola rozpadového relé KM3: Při zapnutém měniči INV vypni hlavní jistič objektu, 

systém automaticky přejde do ostrovního módu a musí odpadnout relé KM1 a KM3. 

Vypni FUL1/2/3 a musí odpadnout relé KM1 a KM3.  

 

 Kontrola stavu přepěťových ochran FVD1, FVD2 (vedle jištění fotovoltaických panelů). 

Červený kontrolní terčík – ochrana k výměně. 

 

 Kontrola FV pole. Při rovnoměrně zataženém dni (difuzní světlo) zapsat hodnoty 

ustáleného výkonu MPP nabíječe při vypnutém jističi FV1 a následně FV2. Pokud jsou 

obě FV sekce identické, oba výkony by měly být přibližně stejné a shodně orientované. 

Postup kontroly zpřesní montážní firma.   

 

 Údržbu FV pole zpřesní dodavatel FV pole. 
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6 Technické parametry 

 

Vstupní napěťová soustava    3 NPE, AC 50Hz, 400V/230V, TN-C-S 

Výstupní napěťová soustava    3 NPE, AC 50Hz, 400V/3x230V/230V, TN-S 

Vstupní jištění      max. 3x 32A (možné navýšení na 100A) 

Maximální transferovaný proud   3x 32A (možné navýšení na 100A) 

Provozní přechod na spolupracující síť  < 5msec 

Přechod do ostrovního módu   < 15msec (5 – 15msec dle zatížení) 

Přechod na vnější třífázový transfer   20/50msec 

Akumulátor      Li-Ion, ESS3 (BMZ, Německo) 

Životnost akumulátoru    >5000 cyklů (při 80% DoD), záruka 7 let 

Krytí       IP20 / IP20  

Provozní teplota     0 °C až +45 °C (40°C limituje výkon měniče) 

Chlazení      aktivní, ventilátor v měniči  

ASO1 - typové označení MP3000**** MP5000**** 

Trvalý výstupní výkon měniče 3,0 kVA / 2,4 kW 5,0 kVA / 4,0 kW 

Špičkový výkon měniče 6,0 kW 10,0 kW 

Kapacita akumulátoru (DC) 6,74 kWh (1x ESS3/48V) 6,74 kWh (1xESS3/48V) 

Počet nezávislých MPPT vstupů 1xMPPT 150/70 1xMPPT 150/85 

Max. výkon připojených FV panelů 2-4 kWp 2-4,8 kWp 

Rozměry vč. baterie (V x H x Š) 

1150 x 350 x 640 + externí 

baterie 639 x 453 x 457 

1150 x 350 x 640 + externí 

baterie 639 x 453 x 457 

Hmotnost cca 160 kg cca 175 kg 

 

Volitelné příslušenství: 

** TV – silové relé 230VAC ohřevu TUV (pouze pro MP5000), EC – možnost připojení 

elektrocentrály, DC – úprava systému pro 60VDC ohřev TUV. Nelze kombinovat úpravu TV a 

DC. 

Příklad: MP5000TVEC – systém s výkonovým relé 230VAC ohřevu TUV a s možností připojení 

elektrocentrály. 
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7 Závěrečná ustanovení 

 

 Autor, výrobce a dodavatel zařízení ASO1 nenese odpovědnost za škody a postihy, 

způsobené provozováním systému bez vědomí správců distribučních sítí. 

 

 Autor, výrobce a dodavatel zařízení ASO1 nenese odpovědnost za škody, způsobené 

neodbornou montáží systému a neodbornou manipulací s ním.  

 

 Implementační dokumentace (samostatný dokument) nenahrazuje prováděcí 

dokumentaci zpracovanou odpovědnou osobou. Navržené dimenzace a zapojení do 

elektrorozvodů domu  jsou ideovým podnětem, musí být upraveny dle místních 

podmínek a provedeny dle projektové dokumentace a v souladu s platnými předpisy. 

Instalace systému musí být řádně zrevidována. 

 

 Technické řešení ASO1 a písemné a grafické dokumenty, související se systémem ASO1, 

stejně tak specifická terminologie (Virtual-3f, E-kompresor, apod..) podléhají ochraně 

Autorským zákonem (121/2000Sb.) v aktuálním znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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8 Poznámky 
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