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A 1. P o p i s  s y s t é m u 

 

 

Vypracoval:                                                 

Asolar s.r.o., Palliardiho 2a, 669 02 Znojmo                                                                                                                                                   

Ing. Tomáš Vocílka, +420 736 625 020, tomas.vocilka@asolar.cz                                               

 

Ve Znojmě, 5.6.2015 

Návrh 60VDC ohřevu je duševním vlastnictvím Ing. Tomáše Vocílky a slouží pro potřeby realizace systémů ohřevu firmou Asolar 

s.r.o a jejími smluvními partnery. Porušování  práv vlastníka autorského práva bude stíháno dle platných právních předpisů.     
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1 Specifikace 

 

Systém pro ohřev TUV a topné vody z přebytků energie fotovoltaických systémů. 

2 Cílová skupina uživatelů 

 

Systém byl vyvinut a otestován primárně pro potřeby našich rodin . Je vhodný pro uživatele ostrovních 

a poloostrovních pasivních i běžných rodinných domů, slouží pro zvýšení jejich energetické nezávislosti 

a energetické bezpečnosti. Systém je vhodným doplňkem hybridních systémů ASO-1. 

3 Základní teze – filosofie řešení a požadavky         

 

Správně navržený ostrovní fotovoltaický systém musí kromě zajištění dodávky elektrické energie 

(primární funkce) zajistit výrobu maximálního možného množství TUV (nutná sekundární funkce). Systém 

musí umět rozeznat přebytek energie a přesměrovat jej aktivně do ohřevu TUV. Musí být zajištěna 

priorita nabíjení baterie před ohřevem TUV. Systém musí být maximálně účinný a spolehlivý. 

Ostrovní fotovoltaický systém rodinného domu, který nedokáže efektivně ohřívat TUV, 

nepovažujeme za správně navržený systém. 

4 Stávající řešení 

 

Známé systémy ohřevu v ostrovních aplikacích spustí ohřev TUV po dosažení určitého stupně nabití 

baterie. Energie pro ohřev je čerpána na výstupu měniče 230V se všemi negativními důsledky – 

popsáno níže. 

5 Popis systému 60VDC ohřevu 

 

Na níže uvedeném obrázku je blokové schéma komfortního ostrovního systému s 60VDC ohřevem (lze 

libovolně modifikovat). 

 

http://www.asolar.cz/
http://www.neosolar.cz/
http://www.victronenergy.cz/
http://asolar.cz/
https://www.dropbox.com/sh/d842a6rm2hncxur/AAAjN5y1fKJ6bu9tlICX2zGwa?dl=0
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Základními součástmi navrženého systému jsou: 

 Regulace spuštění ohřevu (MaR) – rozeznání přebytku, v základní verzi toto zajistí např. vhodně 

nastavený bateriový monitor (uvolnění ohřevu TUV v intervalu SOC 97% – 100%). 

 

 

 

http://www.asolar.cz/
http://www.neosolar.cz/
http://www.victronenergy.cz/
http://asolar.cz/
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 Provozní spínač DC okruhu topné patrony, ovládaný provozním termostatem ohřevu. Spínač 

typu DC SSR relé. Nutno zajistit dostatečné a kvalitní chlazení (polovodič). 

 

 

 

 

 Havarijní spínač DC okruhu topné patrony, ovládaný nezávislým havarijním termostatem. 

Vypínač musí spolehlivě vypnout pracovní DC proud topné vložky (certifikace výrobce pro danou 

hodnotu DC proudu a napětí). 

 

 

 

http://www.asolar.cz/
http://www.neosolar.cz/
http://www.victronenergy.cz/
http://asolar.cz/
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 Atypická topná patrona (60VDC / 2kW) kompatibilní s dražickými topnými přírubami TPK, 

podrobnosti na www.dzd.cz. 

 

Celé zařízení bylo sestaveno do testovací sestavy a bylo provedeno několik zátěžových testů: 

 

 
 Při plném výkonu topné vložky (cca 1900W) byl cca 1000x zapnut a vypnut havarijní spínač DC 

okruhu (DC stykač), střída ON/OFF = 20 sec / 20 sec. Byl změřen úbytek napětí na sepnutém 

kontaktu před započetím testu a po ukončení testu (obě hodnoty a průběžně měřené hodnoty 

v rozsahu cca 30 – 60mV). Nebyl shledán rozdíl v úbytku napětí, z čehož lze odvodit, že nedošlo 

k destruktivním změnám na pracovním kontaktu. Vzhledem k tomu, že havarijní vypnutí za 

běžného provozu nebude nastávat, je test 1000x ON/OFF dostatečně průkazný. Garantovaný 

počet sepnutí dle podkladů výrobce stykače: 1,5 milionu. 

http://www.asolar.cz/
http://www.neosolar.cz/
http://www.victronenergy.cz/
http://asolar.cz/
http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojlery/prislusenstvi/topna-priruba
http://www.dzd.cz/
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 Bylo provedeno dlouhodobé sepnutí provozního DC spínače a celého systému (cca 5 hodin 

provozu 20sec ON/20sec OFF, následně 60 minut ON). Teplota v testovaném prostoru cca 20°C. 

Chlazení SSR relé pasivní, chladič 2K/W. Po uplynutí výše uvedené doby byla termokamerou 

změřena teplota chladiče v blízkosti SSR relé (cca 62°C) a teplota havarijního stykače. Vzhledem 

k tomu, že v reálné instalaci bude použit významně větší chladič a rozváděč bude aktivně větrán, 

lze změřené hodnoty považovat za velmi dobré. Reálný ztrátový výkon provozního DC spínače 

byl při proudu cca 35A a úbytku napětí cca 0,5V stanoven na hodnotu cca 17,5W. 

 

 Byl proveden test regulace ohřevu (zákaz/uvolnění) dle SOC a simulace fotovoltaického nabíjení 

pomocí síťového nabíječe testovacího měniče Multiplus.  

 

6 Přednosti a výhody navrženého systému ohřevu 

 

 Topná zátěž je plnohodnotně přizpůsobena fotovoltaickým panelům díky použitému MPPT 

nabíječi (slouží primárně pro potřeby účinného nabíjení baterie). Jedná se tedy o systém s MPPT 

přizpůsobením (obdoba systému Kerberos s tím rozdílem, že je realizován dvojí účel = 

plnohodnotné nabíjení baterie velkým výkonem a současně ohřev TUV = to Kerberos v plném 

rozsahu nezajistí). 

 Atypická topná patrona je tvořena odporovým drátem velkého průřezu, lze tedy očekávat 

dlouhou životnost topné patrony. 

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

maření do TUV je namísto standardního topného brzdného odporu VTE. 

Topný výkon je veden zcela mimo hlavní měnič/e ostrovního systému, z čehož vyplývají tyto 

významné výhody: 

 Měnič = složité a drahé zařízení není zbytečně dlouhodobě (po celou dobu životnosti panelů 

– 20-30 let) zatěžován a opotřebováván ohřevem TUV. 

 Topný výkon vložky neubírá výkonovou kapacitu ostrovního/hybridního měniče = jeho výkon je 

plně k dispozici k jiným účelům. 

 Díky tomu, že topný výkon není distribuován měničem, není ohřev zatížen provozní ztrátou 

měniče 10 – 15%. Přepokládané ztráty 60VDC ohřevu lze uvažovat v řádu jednotek procent, cca 

2-3% (úbytek napětí na SSR relé a na přechodových odporech DC okruhu = nutné kvalitní 

provedení a použití dostatečně nadimenzovaného vedení). 

      Srovnání se systémem Logitex www.logitex.cz 

 Díky MPPT přizpůsobení maximální výnos (neoptimalizovaný Logitex dosahuje v průměru pouze 

60% účinnosti 60VDC systému – podorobnosti viz. tento článek). 

 Cenově srovnatelné náklady na topný set 3x2kW. 

 60VDC systém nepotřebuje pro svoji funkci napájení 230VAC, je tedy, na rozdíl od systému 

Logitex, schopen provozu i tam, kde není k dispozici 230V síť! 

http://www.asolar.cz/
http://www.neosolar.cz/
http://www.victronenergy.cz/
http://asolar.cz/
http://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec-victron-energy-multiplus-48v-5000va-70a-100a
http://www.logitex.cz/
http://asolar.cz/wp-content/uploads/2014/09/Stanoven%C3%AD-v%C3%BDnos%C5%AF-a-optimalizace-FV-oh%C5%99evu-bez-MPPT-sledova%C4%8De-alternativn%C3%AD-metody-p%C5%99izp%C5%AFsoben%C3%AD-v3.0.pdf
http://www.logitex.sk/8/index.php?ac=176
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7 Nevýhody navrženého 60VDC ohřevu 

 

 Ve srovnání s běžným ohřevem na napěťové úrovni 230VAC za ostrovním měničem (výše 

uvedené nevýhody) vykazuje 60VDC systém vyšší investiční náklady – nutnost atypické topné 

patrony, speciálních spínacích prvků a masivnější kabeláže. Tyto investiční náklady jsou však plně 

srovnatelné s DC topným setem Logitex (LX DC SET). 

 Nutnost použití akumulačních nádob od www.dzd.cz.  

Poznámka: z fyzikálních důvodů je 60VDC ohřev vhodný zejména pro systémy s LiIon a LiFePo 

bateriemi.  

8 Videodokumentace z testování systému – výběr 

 

Test1 – odolnost havarijního vypínacího stykače  

Test2 – oteplení SSR relé  

Atypická DC topná patrona 60VDC / 2 kW 

9 Vzorové řešení ohřevu, popis funkce 

 

Na níže uvedených obrázcích je uvedeno technologické a obvodové schéma 60VDC ohřevu 3x2kW s AC 

příhřevem 0,5kW + 2x2kW. Technologie se skládá z akumulační nádrže, vybavené typovými topnými 

přírubami TPK a havarijním termostatem (stavební připravenost).  

Popis funkce zařízení: Horní topná příruba EH2 bude zapojena tak, že bude probíhat nonstop příhřev o 

výkonu 0,5kW, na napěťové úrovni 230VAC (za měničem), k ohřevu bude použita přednostně 

fotovoltaická energie, pokud jí bude nedostatek, bude použit výkon podpůrné přípojky elektro 

230VAC/10A (je-li k dispozici), ohřev bude řízen termostatem, který je součástí příruby, typicky nastavit 

na 45°C. Výsledkem tohoto nonstop příhřevu bude stav, že v horní části akumulační nádrže bude 

neustále zásoba topné vody 45°C, která bude sloužit pro okamžitou přípravu TUV v kterémkoliv 

okamžiku roku. Volitelně lze ovladačem SA5 na dveřích rozváděče technologie tento ohřev úplně 

vypnout, nebo přepnout na „AC turboohřev“ výkonem 4kW = do vybití baterie = slouží pro okamžitou 

přípravu většího množství horké vody v horní části nádrže (na úkor baterie). 

Mimo tento AC příhřev bude ve spodní části nádrže osazena hlavní topná DC příruba EH1 o výkonu 

3x2kW. V tomto místě bude mařen veškerý přebytečný výkon FVE. Regulaci zajistí MaR, který povolí 

ohřev pouze při stavu nabití baterie v nastaveném intervalu (typicky 97% - 100%), tzn. ohřev TUV bude 

prováděn až po plném nabití baterie (ta má vždy přednost). Opět přepínačem SA4 na dveřích rozváděč 

lze tento ohřev buď vypnout nebo zapnout trvale (do vybití baterie – „DC turboohřev“). 

http://www.asolar.cz/
http://www.neosolar.cz/
http://www.victronenergy.cz/
http://asolar.cz/
http://www.logitex.sk/8/index.php?ac=176
http://www.dzd.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=XteUS41ojPA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y5Ha4pvBazY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7pPhqt12wlU
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Obr 1: Technologické schéma DC ohřevu 3x2kW s AC příhřevem 0,5kW+2x2kW 

 

Obr 2: Principiální obvodové schéma DC ohřevu 

http://www.asolar.cz/
http://www.neosolar.cz/
http://www.victronenergy.cz/
http://asolar.cz/
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Obr 3: Principiální obvodové schéma AC příhřevu 

 

Obr.4: Detail umístění spínacích prvků DC ohřevu v rozváděči FVE 

http://www.asolar.cz/
http://www.neosolar.cz/
http://www.victronenergy.cz/
http://asolar.cz/

