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1 Specifikace 

Systém dodatečné elektrické a tepelné akumulace pro stávající fotovoltaické elektrárny 

s měniči, schopnými ostrovního provozu v lokální ostrovní síti (typicky vybrané produkty firmy 

SMA). Antiblackout systém pro trvalou dodávku elektrické energie v případě dlouhodobých 

výpadků distribuční sítě (blackout).  

2 Cílová skupina zákazníků 

Majitelé stávajících 3-fázových síťových fotovoltaických elektráren v režimu zelený bonus. 

Elektrárny uvedené do provozu před nabytím účinnosti Vyhlášky č. 82/2011 Sb. (vybavené 4Q 

elektroměry se součtovým měřením – podrobnosti viz. kapitola 4.7).  

3 Základní teze – filosofie řešení a požadavky 

Správně navržený systém akumulace musí kromě řízeného ukládání přebytků elektrické 

energie do baterie zajistit sekundární akumulaci do ohřevu TUV. Zařízení, které kromě 

elektrické akumulace nedokáže efektivně ohřívat TUV, nelze považovat za správně 

navržený systém.  

Systém musí minimalizovat nežádoucí nabíjení baterie kupovaným proudem (v rámci možností 

použité regulace a její dynamiky). Systém musí v ostrovním módu pružně reagovat na přetížení 

(je-li k dispozici podpůrná síť). 

Nezbytnou vlastností správně navrženého systému je možnost provozu při dlouhodobém 

výpadku vnější sítě (blackout) a zajištění napájení objektu v podmínkách blackoutu. 

4 Popis funkce 

4.1 Součásti systému 

Systém se skládá ze stávající fotovoltaické elektrárny FVE, doplněné následujícími komponenty: 

 rozváděče RHF-AC/RHF-DC, obsahující řídící (regulátor přetoku PLC vč. měřící sondy) 

a silové obvody systému,   

 měniče/nabíječe INV1, INV2, INV3, 230/400VAC,   

 baterie BAT (složená z jednotlivých bloků BAT1 – BAT6 v bateriové skříni) 

 bateriový monitor BMV,  

 zásobník TUV (není součástí dodávky ASO, jednotlivé topné patrony), 

 kabelová propojovací vedení. 

 

 

http://www.asolar.cz/
../016%20-%20VYHLASKA%2082Sb/Vyhlaska_82_2011_Sb.pdf
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4.2 Obecné skutečnosti 

Navržený systém bude provozován ve třech základních režimech: 

 Režim „DEN“ – fáze akumulace přebytečné energie (baterie, TUV) 

 Režim „NOC“ – fáze vybíjení baterie – využití akumulované energie 

 Režim „BLACKOUT“ – provoz systému v podmínkách nedostupné vnější sítě 

Přepínání mezi jednotlivými režimy probíhá automaticky. 

4.3 Režim DEN 

 Přepnutí do režimu „DEN“ probíhá automaticky po zahájení výroby síťových měničů 

(přepnutí nastane při překročení výkonu 100W na kterémkoliv měniči).  

 

 V režimu „DEN“ je systém připojen k vnější distribuční síti (ON-GRID), síťová 

fotovoltaická elektrárna produkuje elektrickou energii (běžný síťový provoz), která je 

v prioritě 1 nabízena elektrickým rozvodům domu. Případné vznikající přetoky do vnější 

distribuční sítě jsou měřeny proudovou sondou regulátoru přebytku 

(www.solarcontrols.cz) a na základě jejich velikosti je modulován nabíjecí výkon do 

baterie BAT (priorita 2) a nabíjecí výkon do zásobníku TUV (priorita 3) – příklady 1, 2 – 

funkční schémata v Příloze A2. Pořadí priorit je možno zaměnit nastavením v regulátoru 

přebytku. Regulace je podrobně popsána v kapitole 4.7. 

            

Obr.1: Příklad 1 – režim „DEN“, podrobný náhled viz. Příloha A2 

http://www.asolar.cz/
http://www.solarcontrols.cz/
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4.4 Režim NOC 

 

 Přepnutí do režimu „NOC“ probíhá automaticky po ukončení výroby síťových měničů 

(přepnutí nastane při poklesu výkonu pod 100W na všech síťových měničích). Systém 

nepřejde do režimu „NOC“ v případě: 

 

o Vybité baterie (stav nabití baterie není v nastavených mezích bateriového 

monitoru BMV – viz. Návod k obsluze – kapitola 5.5) 

o Přetížení systému (1. a 2. stupeň) 

o Ručního sepnutí nabíjení 

o Profylaktického nabíjení (roční spínací hodiny) 

 

 V režimu „NOC“, po ukončení provozu fotovoltaické elektrárny, systém přejde do 

ostrovního módu (OFF-GRID), rozvody domu jsou napájeny z měničů INV1, INV2, 

INV3. Po vybití baterie BAT pod nastavenou mez jsou rozvody domu připojeny zpět 

k distribuční síti (ON-GRID) a celý cyklus se opakuje – příklady 3, 4, 5 – funkční schémata 

v Příloze A2. 

 

           

Obr.2: Příklad 3 – režim „NOC“, podrobný náhled viz. Příloha A2 

 

http://www.asolar.cz/
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4.5 Režim BLACKOUT 

 

 V případě krátkodobého či dlouhodobého blackoutu (výpadku vnější distribuční sítě) je 

systém provozován v ostrovním módu (OFF-GRID), díky spolupráci síťových měničů 

stávající elektrárny (vybrané typy – SMA apod.) a ostrovních/hybridních měničů INV1, 

INV2 a INV3 je zajištěno napájení domu a dobíjení baterie BAT solární energií 

(vzájemná komunikace měničů prostřednictvím frekvence ostrovní sítě, tzv. funkce 

Frequency-Shift Power Control - regulace výkonu síťových měničů frekvenční rampou 

51-52 Hz v závislosti na odběru ostrovního systému). Rozsah pokrytí energetické 

potřeby domu je plně závislý na aktuálních solárních podmínkách. V případě 

nedostatku solární energie je možno systém doplnit alternativním zdrojem energie 

(elektrocentrála, větrná elektrárna – volitelné příslušenství). V režimu „BLACKOUT“ je 

nutno velikost odběru domu podřídit zatížitelnosti měničů INV1, INV2, INV3. (Příklad 

6 výkresové dokumentace v Příloze A2). 

             

Obr.3: Příklad 6 – režim „BLACKOUT“, podrobný náhled viz. Příloha A2 

 

 

 

 

http://www.asolar.cz/


    a s o l a r 

 

 

Asolar s.r.o., Palliardiho 2a, 669 02 Znojmo, IČ: 03203786, DIČ: CZ03203786 

www.asolar.cz 

 

4.6 Funkce při přetížení systému – dvoustupňový transfer 

 

V případě dostupné vnější sítě a aktivním módu „NOC“ (ostrovní provoz) systém pružně 

reaguje na nebezpečí přetížení a následnou poruchovou odstávku zařízení. 

 

 V případě 1. stupně přetížení (parametrem definovaný výkon 3500W v libovolné fázi) 

dojde k připojení systému k distribuční síti, ze které je odebírán výkon cca 1500W na 

jednu fázi, zbývající výkon (2000W/fázi) je nadále čerpán z baterie (funkce PowerAssist, 

omezena transferová kapacita na cca 6A, funkce aktivní do vybití baterie). 

 

 V případě 2. stupně přetížení (parametrem definovaný výkon 4500W v libovolné fázi) 

dojde k plnému připojení systému k distribuční síti (plný transferový výkon, baterie není 

nadále používána, síť přebírá zatížení v plném rozsahu). Pokud přetížení 2. stupně 

odezní, systém setrvá na síti po parametrem nastavenou dobu (10 minut), je-li poté 

aktuální odběr v intervalu 3500W – 4500W, přejde do režimu transferu 1. stupně 

přetížení, je-li aktuální odběr nižší než 3500W, vrátí se systém zpět do OFF-GRID módu 

(ostrovní provoz). 

 

 Přechody ostrov/síť a naopak jsou bez přerušení napájení – funkce online UPS. 

 

 

Obr.4: Příklad 5 – 2. stupeň přetížení, podrobný náhled viz. Příloha A2 

 

http://www.asolar.cz/
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4.7 Popis regulace  

 

Systém využívá vynikajících vlastností regulátoru přetoku od www.solarcontrols.cz, podrobná 

funkce regulátoru je popsána v návodu k jeho použití.  

Zásadní pro správnou funkci navrženého zařízení je skutečnost, že se jedná o elektrárnu s tzv. 

součtovým měřením vyrobené/odebrané energie, tzn. reguluje se na celkové saldo energií a 

ne po jednotlivých fázích.  

 

Obr.5: Ukázka vyregulovaného systému na žádaný přetok  

 

Měření po jednotlivých fázích zavedla Vyhláška č. 82/2011 Sb., konkrétně jeden jediný její 

paragraf 5., odstavec 2. Uplatnění této vyhlášky u mnohých FVE významným způsobem 

komplikuje či znemožňuje efektivní regulaci přetoku a ukládání energie do baterie v 3-fázových 

systémech (evropské systémy Victron/Studer/SMA neumí v síťovém módu u 3-fázového 

zařízení regulovat nabíjecí výkon v každé fázi zvlášť). Toto opatření je evropskou raritou a 

neslouží ke zlepšení technického stavu, ale ke zvýšení zisku distribučních společností. 

V použitém regulátoru přetoku jsou definovány jednotlivé stupně maření energie a jejich 

priority. Prioritu 1 má nabíječka baterií, následné priority jsou rozděleny mezi příslušné topné 

vložky zásobní nádrže a ostatní ohřev. 

Regulace je nastavena na udržení malého konstantního přetoku, doporučená hodnota cca 0,1 

až 0,2 kW. Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že ačkoliv je regulace velice rychlá a přesná, 

z fyzikálních důvodů (časové konstanty regulace) a vlivem proměnlivosti podmínek, nelze 

zajistit naprosto přesnou hodnotu vyregulované veličiny. Kdyby tedy požadovaná hodnota 

přetoku byla 0,0 kW, mohlo by vlivem rozkmitu docházet k nežádoucím drobným nákupům 

energie. 

 

 

http://www.asolar.cz/
http://www.solarcontrols.cz/
http://www.solarcontrols.cz/archives/eshop/WATTrouterM_CZ.pdf
file:///C:/Dropbox/ASOLAR/016%20-%20VYHLASKA%2082Sb/Vyhlaska_82_2011_Sb.pdf
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Obr.6: Výkon FVE 7,54 kW je mařen v rozvodech domu a nabíjením baterie – výkon nabíječe 

(SSR1 – CHARGER) 56% jmenovité hodnoty, výsledný přetok 0,22 kW (požadovaná hodnota 

0,2 kW) 

 

 

 

 

http://www.asolar.cz/
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Obr.7: Výkon FVE 10,33 kW je mařen v rozvodech domu, nabíjením baterie – výkon nabíječe 

(SSR1 – CHARGER) 100% jmenovité hodnoty a v topných vložkách (TUV1/2/3), výsledný 

přetok 0,22 kW (požadovaná hodnota 0,2 kW) 

 

 

http://www.asolar.cz/


    a s o l a r 

 

 

Asolar s.r.o., Palliardiho 2a, 669 02 Znojmo, IČ: 03203786, DIČ: CZ03203786 

www.asolar.cz 

 

5 Návod k obsluze hybridního systému 

5.1 Aktivace baterie 

Prováděno při zprovoznění systému a po havarijním odstavení baterie (překročení havarijních 

mezí nadproud/nadpětí/podpětí).  

 Hlavní vypínače na panelech měničů INV1/2/3 do polohy „OFF“. 

 

 
 

 Hlavní vypínač na rozváděči RHF-AC1 do polohy „SÍŤ“ (aktivace AC-Bypassu, dům 

napájen přímo vnější sítí) 

 

 
 

 Aktivaci baterií lze provést jako celek propojením Pinu 5 (prostřední pin/dutinka) kabelu 

RS485 baterie s minus pólem baterie. 

 

 
 

http://www.asolar.cz/
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Krátkým propojením (1-3 sec) dojde ke stupňovitému zapnutí baterie, dlouhým 

propojením (5-6 sec) k jejímu vypnutí. Aktivaci všech baterií zkontrolovat změřením 

napětí při vyjmutých pojistkách FU-BAT1 / FU-BAT6 v rozváděči RHF-DC. 

 

 
 

5.2 Zapnutí hybridního systému – automatický provoz (FVE v provozu) 

Předpokladem spuštění je kontrola, nastavení a revize celého zařízení a aktivovaná baterie BAT. 

 Hlavní vypínače na panelech měničů INV1/2/3 do polohy „ON“, v uvedeném pořadí, 

během několika sekund dojde k aktivaci měničů, signalizace zelené LED „inverter ON“. 

 

 Hlavní vypínač na rozváděči RHF-AC1 přepnout do polohy „MĚNIČE“. 

 

5.3 Restart hybridního systému 

Při masivním přetížení systému může dojít k výpadku měničů a následné odstávce napájení, 

v některých případech je nutno pro obnovení dodávky elektrické energie provést restart 

systému (během restartu lze přepnout napájení domu na vnější síť pomocí přepínače AC-

Bypassu – poloha „SÍŤ“) 

 Odstranit příčinu přetížení (vypnout spotřebiče, odstranit případný zkrat, apod.). 

 Hlavní vypínače na panelech měničů INV1/2/3 do polohy „OFF“, vyčkat cca 15 sec. 

 Hlavní vypínače na panelech měničů INV1/2/3 do polohy „ON“. 

 AC-Bypass vrátit do pozice „MĚNIČE“ (pokud byl přepnut). 

 

 

 

 

http://www.asolar.cz/
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5.4 AC-Bypass 

V případě poruchy měničů lze pomocí AC-Bypassu obnovit napájení domu z vnější sítě. AC-

Bypass je realizován přepínačem na rozváděči RHF-AC1 (hlavní vypínač). 

  

 Poloha „SÍŤ“, dům je napájen přímo z vnější sítě, funkce řízené akumulace TUV zůstává 

zachována. 

 Poloha „0“, rozvody domu jsou bez napájení – hlavní vypnutí napájení domu. 

 Poloha „MĚNIČE“, dům je napájen z hybridního systému (základní automatický 

provoz). 

 Doporučeno přepínat s časovou prodlevou (cca 1 sec = odeznění přechodových dějů). 

 

5.5 Meze vybíjení/nabíjení baterie, alarm baterie 

Nastavení intervalu SOC (State of charge), ve kterém systém udržuje baterii, lze nastavit 

změnou parametrů v bateriovém monitoru BMV, obsluha BMV dle přiloženého manuálu. 

 

 Dolní mez SOC - odstavení baterie se provede změnou parametru na ř. 16 menu BMV. 

 Horní mez SOC - povolení baterie se provede změnou parametru na ř. 17 menu BMV. 

 Dle nastavení parametru na ř. 16 nutno změnit meze alarmu nízkého stavu baterie (ř. 

33 a ř. 34). 

 Doporučený interval SOC léto: dolní mez 30% / horní mez 50%. 

 Doporučený interval SOC zima: dolní mez 30% / horní mez 100%. 

 Minimální doporučená dolní mez SOC: 20% (používat v krajním případě, může 

hrozit havarijní odstavení baterie při masivním proudovém odběru – teoretická 

možnost poškození měničů, nutný restart baterie). 

 

http://www.asolar.cz/
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5.6 Ruční/profylaktické nabíjení 

V některých případech může být žádoucí spustit ruční nabíjení baterie (porucha automatické 

regulace a následné dlouhodobé a hluboké vybití baterie). Předpokladem ručního nabití 

baterie je přítomnost vnější sítě a funkční měniče INV1/2/3. Ruční nabíjení není aktivní 

v režimu „BLACKOUT“. 

 Spuštění ručního nabíjení se provede přepnutím přepínače SA1 v rozváděči RHF-AC2 

do polohy „RUČNĚ“ (horní poloha). 

 
 

 Během cca 15 sec dojde ke spuštění nabíjecího procesu, velikost nabíjecího proudu 

kontrolovat bateriovým monitorem BMV (dle míry vybití baterie nabíjecí proud cca 

300A). 

 Po dosažení SOC 100% na bateriovém monitoru ruční nabíjení ukončit přepnutím SA1 

do polohy „AUTOMATICKY“ (dolní poloha). 

 Pomocí spínacích ročních hodin KT1 lze v naprogramovaných dnech spustit 

profylaktické nabíjení. 

5.7 Maření přebytečného výkonu do topných spirál TUV  

Systém umožňuje mařit přebytečnou energii automatickou regulací do topných spirál TUV, 

jež jsou umístěny v akumulačním zásobníku: 

 

http://www.asolar.cz/
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Poslední stupeň ON/OFF 6kW ohřev bazénu je umístěn mimo místnost technologie. Povel 

ON/OFF je přenášen bezdrátově. Předpokladem automatické regulace je funkční regulátor 

přetoku, funkční FVE a zapnuté hlavní vypínače topných spirál – viz. foto skříňky hlavních 

vypínačů R-TUV (v blízkosti akumulační nádrže): 

 

Na provozních termostatech jednotlivých topných vložek nastavit požadovanou regulovanou 

teplotu. Zelená signálka signalizuje ovládací obvody pod napětím (podmínka funkce), oranžová 

signálka blikání/svit signalizuje regulované natápění daného stupně, červená signálka 

signalizuje vybavení havarijního termostatu: 

 

 

 

http://www.asolar.cz/
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Část topných spirál lze ručně zapnout jističi F11 a F14 v rozváděči RHF-AC2: 

 

Všechny regulované výstupy lze ručně spustit testovacími virtuálními tlačítky v obslužném SW 

regulátoru přetoku (viz. návod k jeho použití ): 

 

6 Provozní podmínky 

6.1 Společná ustanovení 

 

 Elektrické zařízení je navrženo takovým způsobem, aby osoby při obsluze el. zařízení  

nemohly přijít do styku s částmi, které mají nebezpečné napětí  proti zemi. 

 

 Pracovat na elektrickém zařízení může z hlediska elektrotechnické kvalifikace pracovník 

alespoň  znalý, podle ČSN 34 3100, mající zkoušky podle Vyhlášky č.50 / 1978 Sb.. 

 

 Projekt je zpracovaný podle platných norem ČSN a EN.  

 

 AC rozvody za rozváděčem RHF-AC1 směrem k domu lze vypnout hlavním vypínačem 

AC-Bypass na rozváděči RHF-AC1. AC rozvod za měniči INV1/2/3 lze vypnout hlavními 

vypínači na měničích INV1/2/3. 

 

 Navržené DC rozvody baterie lze odpojit od rozvodů hybridní elektrárny pojistkami FU-

BAT1/6 v rozváděči RHF-DC. 

 

 Navržené DC rozvody měničů INV1/2/3 lze odpojit od rozvodů hybridní elektrárny 

http://www.asolar.cz/
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pojistkami FU-INV1/2/3 v rozváděči RHF-DC. 

 

 Jištění pomocných obvodů DC lze odpojit od napájení pojistkami FU1 a FU2 v rozváděči 

RHF-DC a FU3 v rozváděči RHF-AC2. 

 

 Jištění topných vložek TUV lze odpojit od napájení pojistkovými odpínači FU11,  FU12, 

FU14 v rozváděči RHF-AC2. 

 

 JE ZAKÁZÁNO ODPOJOVAT PŘIVÁDĚNÉ STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ OD 

AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ (POJISTKAMI FU-BAT1/6, FU-INV1/3) POD 

ZÁTĚŽÍ !!!! NEBEZPEČÍ VYTAŽENÍ OBLOUKU, POPÁLENIN A POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ 

!!!! SPRÁVNÝ POSTUP PŘI POTŘEBĚ ODPOJENÍ DC PŘÍVODU OD BATERIE JE 

NEJDŘÍVE VYPNUTÍ MĚNIČŮ INV1/2/3 A TEPRVE POTÉ VE STAVU VYPNUTO 

ODPOJENÍ DC PŘÍVODU.   

 

6.2 Kontrola zařízení 

V pravidelných intervalech nutno provádět následující kontrolu: 

 Pomocí klešťového ampérmetru kontrola proudů na jednotlivých bateriích 

(rovnoměrné rozložení na všech bateriích BAT1 – BAT6). 

 Jednou za rok provést preventivní dotažení všech spojů (rozváděče, baterie). Kabelová 

oka a šrouby svorníků chránit před korozí tenkou vrstvou antikorozního oleje. 

 Kontrola přepěťových ochran na vstupu a výstupu hybridní elektrárny (stávající 

rozváděč). 

 Ruční spuštění TUV topných vložek (virtuálním tlačítkem v obslužném SW regulátoru 

přetoku) – kontrola jištění TUV. 

7 Základní technické parametry hybridního systému 

 

 rozvodná soustava distribuční síť: 3 NPE, stř. 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S 

 rozvodná soustava měniče: 3 NPE, stř. 50 Hz, 400/230 V, TN-S 

 rozvodná soustava baterie: 2DC - 30V/ IT 

 jmenovitý proud DC okruhů (hlavní sběrnice):        600 A 

 jmenovitý proud AC okruhů:              32 A 

 ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: základní, automatickým odpojením, 

podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 

 instalovaný výkon fotovoltaických panelů (stávající FVE):              3x 5,0 kWp  

 typ síťových měničů (3 kusy): SunnyBoy SB5000TL-20 

 jmenovitý AC výkon měniče SB5000TL-20:                                     4,6 kW  

 typ hybridního měniče/nabíječe (3 kusy): Multiplus 24/5000VA/120A-100A, transfer 

100A, nabíjecí proud 120A / Victronenergy, www.victronenergy.com 

http://www.asolar.cz/
http://www.victronenergy.com/
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 Baterie BAT1-6: Li-Ion, 24V, 108Ah, 2,7 kWh vč. BMS                              6 kusů 

 Jmenovitá kapacita bateriového setu:                     648 Ah 

 Ujmenovité baterie:                                    25,2 V 

 Uabsorbtion baterie:           29,05V / nastaveno  28,8 V           

 Ufloat: baterie:                 nastaveno  28,6 V 

 Koncové vybité napětí baterie:                        21,0 V  

 Maximální vybíjecí proud (1 baterie):            108 A 
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