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Proč optimalizovat vaši FVE?
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Získejte více enrgie ze své 
fotovoltaické elektrárny

Řešení SolarEdge zamezuje energetickým 

ztrátám, poskytuje až o 25 % více energie a 

řeší i jiné systémové nedostatky. 

Tradiční FV systémy trpí typickými problémy:

Ztráta energie

̶ Nesoulad panelů (3-5% ztráta)

̶ Částečné stínění(2-25% ztráta)  

Monitoring není na úrovni panelů

Bezpečnostní rizika
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Ztráty nesouladem typické pro 
tradiční systémy

Panely poskytují max. výkon za určitého optimálního proudu & napětí

Optimální proud (Impp) závisí na osvitu

Optimální napětí (Vmpp) závisí na teplotě

Panely vystavené různému osvitu/teplotě potřebují odlišný proud a 
napětí, aby poskytovaly maximální výkon

I1

I1

I1

V1 V1 V1 V1

Tradiční
střídač

Tradiční
střídač

Tradiční FV pole:
V sérii: stejný proud

Paralelně: stejné napětí
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Černé linky: Výkonová odchylka identických panelů po 20 letech

Nesoulad panelů znamená 
energetické ztráty

Nesoulad panelů je výzvou pro projektanty, instalatéry & vlastníky

Výrobní tolerance

Nesoulad teplot

Nesoulad znečištěním

Neodhalené poškození při transportu

Různé tempo stárnutí panelů

Částečné stínění – mezi řadami, 

postupující mraky

Ani perfektní projekt, ochrana před stíněním

a dokonce ani třídění panelů podle                                                    
továrních flash testů nemůže vyřešit                                                          
energetické ztráty způsobené nesouladem.

Různé tempo stárnutí panelů

Teplotní nesoulad
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Částečné stínění, tradiční systémy

Stínění se u FV systémů prakticky nelze vyhnout a může být 
způsobeno blízkými překážkami, nerovnoměrným znečištěním, 
postupujícími mraky, sousedními panely atd. 

Díky centrálnímu sledování MPP a funkci bypass diod je 
energetická ztráta díky částečnému zastínění mnohem větší než 
je aktuální ztráta v osvětlované oblasti.
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Řešení SolarEdge chrání před 
ztrátami nesouladem

Oproti centrálnímu sledování maximálního bodu výkonu (MPP), výkonové 
optimizéry provádějí sledování MPP na úrovni jednotlivých panelů

Nesoulad panelů je eliminován: každý panel pracuje při optimálním proudu a 
napětí nezávisle na ostatních panelech fotovoltaického systému 

Optimizéry nastavují stringové napětí na stanovenou úroveň a eliminují 
odchylky v teplotách a provozních podmínkách
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Sledování Maximum Power Point (MPP) každého panelu

99.5% maximální účinnost, 98.8% evropská účinnost

Pokročilé měření výkonu v reálném čase

Automatické vypnutí panelů při instalaci a požárním 
nebezpečí

Technologie Independent optimization (IndOP™) –
umožňuje provoz s jakýmkoli střídačem a nevyžaduje 
dodatečné hardwarové rozhraní

Připojeny k c-Si a tenkovrstvým panelům instalatéry 

Výkonové optimizéry SolarEdge

250W-400W Module add-on
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SolarEdge Safety & Monitoring 
Interface

Výhoda bezpečnosti a monitoringu na úrovni panelů také                                         
u jiných výrobců střídačů

Kompatibilita Podpora funkcí výkonových optimizérů s tradičními střídači

Bezpečnost Odpojení napětí panelů pro instalatéry a hasiče

Monitoring Sběr výkonových dat panelů

Komunikace Přenos výkonových dat přes RS232, RS485 nebo Ethernet
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2 možnosti optimalizace

Optimalizace výkonu panelů
̶ Více získané energie díky sledování MPP na úrovni panelů

Smart Module – chytrý panel
̶ Více získané energie
̶ Lepší servis a údržba díky monitoringu jednotlivých panelů
̶ Bezpečnost DC na úrovni panelů
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Optimalizace vaší stávající 
FVE pomocí SolarEdge
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Krok 1 – Ekonomické vyhodnocení

Analyzujte očekávané dodatečné příjmy vs. dodatečné náklady optimalizace

Příklad

Výkon FVE

Výkon panelů

Počet panelů

Současná výroba FVE

Celkové náklady optimalizace

Náklady optimalizace*

FiT

Úroková míra

Požadované ROI

Zlepšení výnosu požadované pro bod zvratu

V případě částečného zastínění, může analýza pomocí softwaru PVsyst

doplnit ekonomické vyhodnocení o indikativní hodnoty možných 

energetických zisků
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Krok 2 – Instalace zkušeb. systému

Výkon systému je závislý na četných faktorech včetně 
kvality panelů, střídače, okolních podmínk atd.

Doporučujeme instalaci zkušebního systému pro ověření 
finanční rentability

Výkon zkušební řady bude porovnáván s vhodnou 
neoptimalizovanou řadou

Pro účely kalibrace/normalizace – by měla být k dispozici 
výkonová data obou řad 3-6 měsíců před instalací 
zkušebního systému
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50kW pole (řada)

50kW pole s výkonovými 
optimizéry SolarEdge

Krok 2 – Instalace zkušeb. systému

2 vhodné řady, asi 50kWp každá

Jedna z řad bude vybavena Solaredge optimizéry a jednotkami/rozhraním 

Safety and Monitoring Interface

Na konci každé řady bude instalováno měřidlo pro měření výkonu:

Pro řady se střídačem je doporučeno použít více přesný AC elektroměr

Pro DC měřidla by neměla tolerance přesáhnout ±1%

Doporučená zkušební doba – 2-3 měsíce
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Krok 3 – Monitoring & Analýza

Během zkušební doby bude SolarEdge provádět stálý monitoring těchto 

řad a poskytne výkonovou analýzu: 

S využitím AC nebo DC elektroměrů vygenerujeme měsíční srovnávací 

zprávu o výkonu zkušebního systému

Navíc, Safety & monitoring interface jednotky (SMI) sbírají výkonová 

data panelů a lze tak získat přehled o nesouladu panelů

Možnost sledovat panely a stringy
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SolarEdge jako partner

SolarEdge vás podpoří během procesu optimalizace 
poskytováním následujících služeb:

ROI analýza

Technická podpora:

̶ PVsyst analýza pokud bude zapotřebí

̶ Projekt zkušebního systému

Monitoring & analýza

̶ Měsíční srovnávací zpráva o výkonu zkušebního systému

̶ Náhled na nesoulad v systému

̶ Shrnutí zkušební instalace & ano/ne doporučení pro optimalizaci 
vaší FVE
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Co je v ceně zkušebního systému

Testovací balíček zahrnuje hardware a služby

Nákup není závislý na výsledcích zkušebního 
testu/doporučení

Hardware zkušebního systému se dá využít pro další testy 
v různých na různých instalacích
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Případová studie 1 –
2.5MW FVE, Itálie
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2.5MW FVE – Detaily systému

Střídače Power one PVI275 a PVI330 

22 panelů ve stringu (225W)

FVE je situována mezi elektrickými sloupy, dráty nadzemního 
vedení

Systém trpí stíněním a částečným stíněním
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2.5MW FVE – SolarEdge test

2 vhodné řady, jedna s výkonovými optimizéry SolarEdge a druhá jako 

referenční

̶ 12 stringů * 22 panelů ve stringu

Filed arrays diagram 
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2.5MW FVE – SolarEdge test

SolarEdge instaloval výkonové optimizéry na 12 stringů

̶ Každý string zahrnoval 22 panelů – celkem 4.95kWp na string 

System byl nainstalován a zprovozněn během 1 
pracovního dne

SolarEdge vs. referenční energetické srovnání bylo 
provedeno vlastníkem FVE na základě dat ze střídačů

Navíc, optimalizované panely byly monitorovány a 
analyzovány pracovníky SolaredEdge každý týden
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Graf níže ukazuje analýzu výkonu panelů, kterou umožňuje Solaredge 

monitorovací systém

Stínící efekt na výkon panelů

2% -5% „vrozený“ 
nesoulad mezi panely

Zhruba od poledne  je 
výkonový nepoměr mezi 
stíněnými a 
nezastíněnými panely až 
1:10
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SolarEdge test – výsledky

Testovací období – konec července až říjen

Energetický výstup byl měřen střídačem třetího výrobce

V sekci C9 – S9A(SolarEdge) vs. S9B(referenční) – průměrný denní 
energetický výnos 15.1% pro SolarEdge 

V sekci C5 – S5D (SolarEdge) vs. S5E (referenční) – průměrný denní 
energetický výnos 24.9% pro SolarEdge

Panelové sledování MPPT (výkonové optimizéry) eliminovalo ztráty stringu 
částečným zastíněním

86,0% 86,4%

110,9%
101,5%

Poměr SolarEdge C5D řady /
Referenční C5E řady

Poměr SolarEdge C9A řady /
Referenční C9B řady

12 měsíců před
optimalizací

3.5 měsíce testovací
období
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Shrnutí výhod

Nejlepší řešení pro optimalizaci FVE

Získejte více energie ze své stávající investice: 

Maximální energetický zisk
Eliminace ztrát způsobených nesouladem a částečným stíněním

Monitorování na úrovni panelů přes webové rozhraní
Přesná komparativní analýza a zvýšená doba provozuschopnosti

Ekonomicky rentabilní řešení
Analýza před instalací + zkušební systém pro maximalizaci výsledků

Automatické vypnutí panelů
Unikátní ochrana před zásahem elektrickým proudem a požární 
bezpečnost
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Děkuji

Ing. Petr Klimek

E-mail: petr.klimek@solaredge.com

Tel: +420 773 002 404


