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Úvod

Primární funkcí hybridního systému domovní elektrárny je zajištění energetické bezpečnosti
domácnosti (anti-blackout systém) a zvýšení nezávislosti na centrálních dodavatelích elektrické
energie. Ekonomický profit (úspora samovýrobou elektrické energie a ohřevem TUV) je sekundární
funkcí systému.
Možnost výstavby po etapách – dodávka systému s mikrobaterií a ohřevem TUV = ekonomická
varianta.
Součástí systému užitečné funkce:
systém rozeznání přebytku energie a ohřevu TUV PowerSky
reléová kombinace Virtual-3f
Podrobnosti v kapitole 2.3. Vlastnosti systému

2
2.1

Popis systému hybridní elektrárny
Součásti systému

Systém hybridní elektrárny se skládá z následujících částí:
fotovoltaický generátor - sério-paralelní kombinace fotovoltaických panelů, montovaná na
střechu objektu (panel typicky jednotkového výkonu 250Wp, o rozměrech 1650x990x40mm),
členění 2-3 panely v sérii / 1 string
rozváděč RHF, obsahující řídící systém s bateriovým monitorem, jištění DC panelů a baterie,
stykače systému Virtual-3f a nouzový bypass pro případ poruchy systému, jištění AC
měnič/nabíječ INV, 230VAC
solární nabíječ MPPT, impedanční přizpůsobení panelů baterii a měniči
olověná baterie BAT
kabelová propojovací vedení, uzemnění (ekvipotenciální přípojnice)

2.2

Popis technologie

Tento popis je univerzální pro hybridní i ostrovní systémy. V případě ostrovního systému je alternativním
zdrojem energie při nedostatku osvitu elektrocentrála (1-fázová / 3-fázová).
Navržené zařízení je systémem domovní elektrárny, umožňující ostrovní i síťový provoz elektrorozvodů
(v případě dostupné sítě). V principu se jedná o solární UPS, nabíjenou sluneční energií, která v případě
nedostatečného osvitu či přetížení dočerpá energii z alternativního zdroje (síť/elektrocentrála). Zařízení
v režimu UPS pracuje galvanicky odděleně od veřejné distribuční sítě, nevztahuje se na něj povinnost
licence ani povinnost platby poplatku na podporu obnovitelných zdrojů z titulu vlastní spotřeby.
Dodávka do vnější distribuční sítě (zpětný proud) není možná.
Popisovaný systém zajišťuje v rámci svého instalovaného výkonu dodávku elektrické energie a ohřev
teplé a užitkové vody (TUV).
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Systém se skládá z pole fotovoltaických panelů, připojených na nabíječ MPPT, nabíječem MPPT je
fotovoltaickou energií nabíjena olověná baterie BAT, případně přes měnič INV přímo napájena
spotřeba domu. Z baterie BAT je napojen hybridní měnič/AC nabíječ INV, na jehož výstupu ACOUT-1
je z baterie vytvořené síťové napětí 230VAC. Dále je tento měnič vybaven vstupem ACIN, na který je
možno přiložit napětí 230VAC sítě (generátoru). Po přiložení tohoto napětí dojde k synchronizaci
měniče s vnější sítí (generátorem), sepnutí transferového relé v měniči a buď transferu přiloženého
síťového napětí na výstup ACOUT-1 (stav po vybití baterie a přechod na síťové/generátorové napájení,
doba přechodu tam i zpět 0msec = kontinuální napájení) a nebo též ke spuštění nabíječe baterie
230V/48VDC, vestavěného v měniči – nabíjení spuštěno externě bezpotenciálovým kontaktem
regulátoru = profylaktické nabíjení baterie. Měnič je vybaven signalizačním kontaktem =
naprogramován na indikaci přetížení na ACOUT-1.
Toky energie na baterii a stav baterie jsou monitorovány bateriovým monitorem BM1, propojeným
s řídícím systémem elektrárny. Jednotlivé provozní stavy systému a technologické schéma je na
přiložených obrázcích – příloha A2. Výkresová dokumentace.
Provozní stavy hybridní elektrárny budou přepínány pomocí 3 stykačů KM1, KM2, KM3. Stykače KM1 a
KM2 jsou vzájemně blokované a ovládány jedním povelem z řídícího systému, tato kombinace stykačů
slouží pro napájení domu buď 3-fázově ze sítě nebo generátoru (při přetížení nebo v zimě nebo při
poruše zařízení = funkce bypass) nebo 1-fázově z hybridního měniče. Při napájení z měniče je
sepnutím stykače KM2 zajištěno vyzkratování všech fázových vodičů do domu = zajištění napájení ve
všech rozvodech domu (1-fázově bez fázového posunu = pozor na přetížení nulového vodiče např. u
sporáku). Stykač KM3 slouží pro přivedení napětí 230VAC sítě/generátoru na vstup měniče a slouží pro
převzetí napájení domu sítí v případě vybití baterie (čas přechodu 0 msec = kontinuální napájení) a
také pro nucené nabití baterie z vnější sítě/generátoru.
Olověná baterie bude nabíjena solárním nabíječem MPPT nebo z vnější sítě/generátoru interním
nabíječem v měniči INV. Nabíjení bude v obou případech 3-stupňové, skládající se z fází BULK,
ABSORBTION, FLOAT (standardní nabíjecí proces).
Systém umožňuje paralelní řazení nabíječů MPPT a měničů INV pro zvýšení celkového výkonu zařízení.

2.3

Vlastnosti systému
Systém je plně automatický.
Systém

je

sestaven

z produktů

renomovaných

firem:

měnič/nabíječ/monitor

www.victronenergy.com (Nizozemsko), baterie www.hoppecke.de (Německo), řídící systém
www.amit.cz (Česká republika)
Systém je možno zřídit po etapách, možnost provozování systému s mikrobaterií a ohřevem
TUV = ekonomická varianta s možností plného rozšíření baterie
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Systém v maximální možné míře využívá sluneční energii a pracuje v ostrovním režimu, na
distribuční síť/generátor se připojuje pouze v případě vybití baterie pod stanovenou mez a při
přetížení.
Systém je vybaven nezávislým bateriovým monitorem, který snímá základní parametry baterie
a na základě jejich vyhodnocení provádí regulaci systému. Při náhlém výpadku vnější sítě
(blackout) přechází okamžitě na ostrovní režim bez ohledu na stav baterie, případné hluboké
vybití baterie je poté korigováno automatickým plným nabití po obnovení napájení (platí pro
hybridní systémy a ostrovní systémy s elektrocentrálou s automatickým startem).
Systém standardně pracuje ve dvou režimech – „léto/zima“. Pro každý z těchto režimů je
možno nastavit maximální hloubku vybití baterie (DOD).
Při dlouhodobém nedosažení stavu 100% nabití systém automaticky provádí nabití na 100%
nejdříve pouze sluneční energií (nepoužívá baterii k napájení domu), pokud je slunečního svitu
málo, dojde k přepnutí nabíjení ze sítě.
Systém v pravidelných nastavených intervalech zajistí 100% profylaktické nabití baterie.
Systém je vybaven stykačovou kombinací Virtual 3-f, zajišťující v ostrovním režimu napájení
všech tří fází stávajícího elektrorozvodu za pomoci 1-fázového měniče (zkratovací stykač KM2),
dále tato stykačová kombinace provádí galvanické oddělení od vnější sítě při ostrovním režimu
a připojení rozvodů na vnější síť při přetížení. Stykačová kombinace funguje i jako nouzový
bypass v případě poruchy zařízení.
Pracovní přechody ostrov/síť a zpět jsou s nulovým přerušením napájení následných obvodů =
kontinuální napájení (systém funguje jako online UPS !!). Při aktivaci Virtual 3-f (přetížení)
dojde k přerušení napájení při přechodu ostrov/síť na 12msec, při přechodu síť/ostrov na
18msec (dáno mechanickými vlastnostmi použitých stykačů, jedná se o téměř kontinuální
napájení), viz. video: http://youtu.be/J9C0MzCdmrU
Systém je vybaven blokací nabíjení baterie z vnější sítě s výjimkou nuceného nabíjení,
v maximální možné míře využívá sluneční energii a nedovolí nekontrolované nabíjení baterie
kupovaným proudem.
Systém je vybaven ON/OFF algoritmem pro natápění TUV nadbytečnou energií (energie, která
nebyla použita v rozvodech domu a pro nabíjení baterie) – systém PowerSky. Volitelně je
možno systém dodat s regulátorem spojitého přesměrování přebytku do TUV – viz. video:
http://youtu.be/nmni6Sa8SZ0
Hybridní systém je vybaven vstupem pro připojení elektrocentrály – možnost nabití baterie při
dlouhodobých blackoutech, systém je vybaven blokovacím relé, které nedovolí paralelní chod
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elektrocentrály s distribuční sítí. V ostrovním režimu je elektrocentrála připojena na vstup pro
distribuční síť.
Systém je schopen základní funkčnosti i při výpadku řídícího systému, bateriového monitoru i
nabíječe MPPT (v tom případě je nutno systém dovybavit ručním DC bypassem, umožňujícím
nouzové nabití baterie přímo z fotovoltaických panelů bez nabíječe MPPT)
Systém je navržen tak, aby hlavní komponenty (nabíječ MPPT a měnič INV) byly nahraditelné
produkty jiných výrobců. Podmínkou je pouze dodržení parametrů stávajícího zařízení =
budoucí snadná opravitelnost systému. Z toho důvodu je systém navržen striktně decentrálně
a skládá se z nezávislých funkčních celků: řídící systém, bateriový monitor, nabíječ MPPT,
měnič/nabíječ INV.
Systém

umožňuje

začlenění

dalších

alternativních

zdrojů

energie:

větrná

turbína,

termogenerátor TEG, parní motor, apod..
Systém je volně rozšiřitelný.

2.4

Hranice dodávky

Rozhraním dodávky v rámci typové cenové nabídky je ze strany zadavatele připravené přívodní a
odvodní vedení do místa rozváděče RHF včetně zemnícího přívodu. Bude upřesněno prováděcím
projektem včetně případných úprav stávajícího elektrorozvodu nebo může být dodáno dodavatelskou
firmou.

Znojmo, 23.9.2014

Ing. Tomáš Vocílka
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A 2. V ý k r e s o v á d o k u m e n t a c e
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A 3. F o t o d o k u m e n t a c e
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Obr. 1: Fotovoltaický generátor

Obr.2: Nabíječ MPPT a měnič INV
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Obr.3: Rozváděč RHF

Obr.4: Baterie BAT
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