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SOLÁRNÍ
ELEKTRÁRNY

SOLARIUS ENERGY
Sluneční energie je nevyčerpatelný zdroj, který je po celém světě zcela
zdarma. S využitím solární elektrárny je možné tuto energii přeměnit na
elektřinu a tím získávat energii na provoz domácnosti nebo ﬁremních prostor.

DO EXTERIÉRU

TECHNICKÉ PARAMETRY
Výkon elektrárny:

4-100 kW dle kombinace
a typu panelů

Solární panely se skládají z dílčích solárních článků, které po dopadu světla
generují elektrické napětí. Celý tento proces však závisí na chemickém
prvku, který má pro tento jev speciﬁcké vlastnosti a tím je křemík. Tento
prvek má polovodivé vlastnosti a jeho zpracováním z křemenného písku
získáme čistý krystalický křemík. Z něj se pak vyrábí solární články.

Komponenty:

měniče a panely
z evropské distribuce

Podle krystalové struktury a technologie zpracování, je možné výsledné
produkty rozdělit na:
Monokrystalické solární články
Polykrystalické solární články
Tenkovrstvé solární články
V teritoriu, kde je vysoký úhrn slunečního záření se používají monokrystalické články, které mají vysokou účinnost. Jsou charakteristické
svým zabarvením, které má namodralou až černou barvu.
Články, které se převážně používají v našich zeměpisných šířkách, jsou
polykrystalické. Jsou výrobně jednodušší a jejich spektrum výkonu je
v závislosti na dopadajícím světle lépe rozložené. Jejich využití je tedy
efektivnější i za horších slunečných podmínek.

Garance lineární záruky na výkon panelů
Baterie:

NiCd, Li-Ion, Li-Pol, GEL

Pracovní napětí na straně
panelů:

až 650V

Pracovní napětí
na straně baterií:

závislé na typu
použitých baterií

Doporučená kapacita baterií: 3-20 kWh
Ochrana pro bezpečné připojení a odpojení od sítě
Rám:

nerez ocel, pozink

Konstrukce:

vlastní technologie uchycení
na střechy i volné plochy

UPOZORNĚNÍ
Výrobek splňuje podmínky pro bezpečné
připojení k síti. V návaznosti na platnou
legislativu v ČR by uživatel FVE měl mít
platnou smlouvu o připojení k distribuční síti
podepsanou s provozovateem distribuční sítě
(ČEZ, E.ON, PRE) v místě instalace FVE.

ož
Tenkovrstvé (amorfní) články mají nejnižší spotřebu materiálu, což
ou
ovlivňuje i nižší účinnost, ale v prostorách, kde není třeba šetřit plochou
m
instalace, jsou dobrým řešením. Jejich výhody se projevují především
ipři nízké intenzitě dopadajícího světla. Používají se především v lokalitách, kde je trvalý dostatek slunečního svitu.
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PŘÍPRAVA NÁVRHU REALIZACE, OPTIMALIZACE S DALŠÍMI ENERGETICKÝMI PRVKY
PŮVODNÍ KONSTRUKCE, VYSOKÁ KVALITA ZPRACOVÁNÍ, KVALITNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY
VYSOKÁ ODOLNOST SYSTÉMU VŮČI VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ
VYSOKÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
SNADNÁ MONTÁŽ DÍKY VLASTNÍ KONSTRUKCI, MONTÁŽ NA PLOCHÉ I ŠIKMÉ STŘECHY
ZÁRUKA NA VÝROBEK 10 LET
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INTENZITA DOPADAJÍCÍHO SVĚTLA A VÝKON:
Pokud na solární článek dopadá sluneční záření, tak platí, že čím více dopadajícího světla, tím více elektrického proudu vyrobíme.
Solární články ale fungují i za mlhavého počasí, nebo při zatažené obloze. Vyrobená elektrická energie je sice menší, ale určitý
výkon je přesto produkován i díky difuznímu světlu. Obecně platí, že solární panely fungují lépe za nižších teplot, než v přímém
slunečním žáru. Proto je vhodné konstrukčně zabezpečit proudění vzduchu kolem solárních panelů a tím zvýšit generovaný výkon
jejich ochlazováním.

VÝKON SOLÁRNÍCH PANELŮ:
Špičkový výkon solárního panelu je uváděn v jednotkách watt peak (z angličtiny „peak = špička, vrchol“) a je označen
malým písmenem „p“ za údajem ve wattech či kilowattech: Wp, kWp. Tato hodnota udává výkon, kterého je dosaženo
u solárního panelu při plném slunečním ozáření a při definovaných testovacích podmínkách. Tento peak či špičkový
výkon se často označuje také jako „jmenovitá hodnota“ nebo „jmenovitý výkon“ a platí pro hodnoty naměřené za optimálních podmínek.
Firma Solarius Energy díky svým letitým zkušenostem, může využívat pro konstrukci fotovoltaických elektráren jen ty
nejlépe vybrané komponenty a materiály.
Firma má vlastní konstrukci kotvících mechanizmů pro uchycení solárních panelů, střešní instalace jsou vhodně doplněny o pochozí servisní lávky, aby případná údržba a čištění byla pro obsluhu bezpečná. Výchozím konstrukčním materiálem pro rámy solárních panelů je nerezový kov, nosné systémy jsou protikorozně ošetřeny žárovým zinkováním,
což dovolí výrobci garantovat záruku v délce 20ti let.
Solarius Energy používá polykrystalické solární panely optimálně vybrané pro použití v našem teritoriu, což v globálním součtu zajišťuje maximální vytěžitelnost energie.
Se solární elektrárnou od firmy Solarius Energy Vám využití sluneční energie dá smysl…
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