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hobby ostrovní fotovoltaika

Těm, kteří o něčem podobném uva-
žují, nabízím informace z dlouho-
dobých zkušeností, které jsem se 

solární energií získal jako kutil. Problema-
tikou se zabývám od roku 1994 a ostrovní 
solární elektrárnu jsem sám postavil od 

Slunce

Přebytky elektřiny vyrobené sluncem, které nespotřebujeme, 
nebudeme dodávat do veřejné elektrické sítě, ale zachytávat 
v akumulátoru. Tomu se říká ostrovní fotovoltaika. Je to dobré 
řešení, jak ušetřit nebo dopřát energii spotřebičům i v místech, 
kam nevede elektrická přípojka.
Radim Řehák

pracuje pro nás

A do Z a navíc skoro celou z odpadu. Od 
té doby se však mnohé změnilo, přede-
vším výrazně zlevnily fotovoltaické panely 
a objevily se kvalitní komponenty, bez 
kterých by to celé nefungovalo. K elek-
trárnám „pro vlastní potřebu“ je navíc od 

příštího roku vstřícná i legislativa: nebude 
potřeba úřední licence, která je spojená 
s neuvěřitelným papírováním.
Nejdříve jsem si ujasnil, k čemu budu 
solární elektrárnu používat. Každá domác-
nost totiž požaduje jiný výkon a má jiné 
technologické zázemí. Můžeme pak zvolit 
buď čistě ostrovní systém (panel – regulá-
tor – akumulátor – měnič napětí – spotře-
bič), systém GridFree (panel – regulátor/
měnič napětí – spotřebič), nebo ostrovní 
hybrid (spojení předchozích). Začínal jsem 
s ostrovní sestavou o napětí 24 V zcela 
oddělenou od síťového rozvodu 230 V. Už 
v první fázi jsem zamítl měniče z 24 V na 
230 V, a protože jsem elektrikář, velkou 
část spotřebičů jsem upravil na 24 V. 
Mimo motorů a topných spirál si stejně 
asi 80 % spotřebičů převádí střídavé 
napětí 230 V na nižší stejnosměrné. Úpra-
vami lze získat energii navíc, kterou by 
jinak spotřebovaly měniče napětí.
Že se budou panely natáčet, jsem věděl 
také od začátku. Jednak jich pro stejný 
výkon není potřeba tolik, jako když jsou 
fixované, elektrárna dává za slunečného 
dne stále stejný výkon a navíc dokáže 
daleko lépe využít i globální světlo, když je 
zamračeno.
Nynější výkon je 820 W, plánovaný 
2,24 kW. Vše upravuji postupně při rekon-
strukcích jednotlivých místností v domě. 
Uvedený výkon dokáže pokrýt: 2x PC 
(jeden počítač nonstop, automaticky se 
přepínaná na síť při nízkém napětí v aku-
mulátorech), externí HDD (3x příležitost-
ně), 2x reproduktory k PC, 3x AP routery 
se switchem (květen–září 100% pokrytí 
energií, zbytek asi 50%), celoroční osvět-
lení v domě (halogenové žárovky 35 W 
a 20 W/12 V spojené sériově, čímž je lze 
využít na 24 V; v zimě úsporný režim LED 
nonstop), televizní zesilovač (nonstop), 
obsluha solární elektrárny (denní provoz), 
automatický kurník (nonstop), řízení 
dopouštění studniční vody (nonstop), 
vzduchový solární panel (ventilátor, denní 

Mechanismus 
natáčení panelů

82_84_solar.indd   84 6/10/15   5:39 PM



85

provoz), notebook (příležitostně, HP a Dell 
nelze připojit do ostrovní fotovoltaiky bez 
speciálního měniče), nabíjení akumuláto-
rových spotřebičů (mobil, tablet, příleži-
tostně) a nakonec chladnička, mrazák, 
oběhové čerpadlo a ventilátory krbu 
a televizor (ve dne v systému GridFree, 
snižuje se tím odběr elektřiny ze sítě). Po 
plném osazení solární elektrárny předpo-
kládám, že bude domácnost soběstačná 
po dvě třetiny roku.

Solární panely
Na trhu se prodávají různé panely, ale 
ne všechny se pro ostrovní fotovoltaiku 
hodí. Musíme hlavně vybrat správné pra-
covní napětí. Instaloval jsem dva panely 
280 W s pracovním napětím 36 V (bez 
zatížení 43 V). Jsou relativně dražší, ale 
při napětí 36 V dokáží být výkonnější 
na globálním světle, čímž získáme více 
energie, i když nesvítí slunce. Někdo 
se možná podiví různorodosti panelů 
na fotografiích. Využil jsem totiž i pa-
nely, s kterými jsem v solární energii 
začínal, jsou staré 25 let a mají hodnotu 
30 W/17,5 V, přidal jsem ještě malé pane-
ly 10 W/17,5 V a oboje využil jako aktivní 
protiváhu k vyvážení celé konstrukce. 
Díky sérioparalelnímu zapojení jsem 
získal dalších 260 W příkonu. A protože 
v mém případě je vzdálenost mezi panely 
a akumulátory 22 m, což je vzhledem 
k přenášeným proudům (23 A) hodně, 
použil jsem větší průměry vodičů, než se 
standardně doporučuje.

Regulátor dobíjení
Je dalším důležitým prvkem pro dobré 
hospodaření s příchozí energií z panelů 
a nabíjení baterií. Druhů je spousta, od 
primitivních až po vysoce inteligentní, 
které lze připojit k internetu, takže může-
me průběžně získávat informace o stavu 
celé solární sítě. Začínal jsem s vlastní 

výrobou, postupem času se však do 
prodeje dostávaly tovární regulátory. Ty 
s funkcí PWR (Pulse Width Modulation 
– pulsní šířková modulace) bych dopo-
ručil pro chaty, protože celý pracovní 
týden nabíjejí a o víkendu akumulovanou 
energii spotřebujeme. MPPT regulá-
tory (Maximum Power Point Tracking 
– „maximální sledování napěťového 
bodu“) jsou v příjmu energie asi o 30 % 
účinnější a plně je lze využít v ostrovních 
systémech pro domácnosti. Oba typy 
regulátorů jsem vyzkoušel a mohu potvr-
dit že MPPT je pro ostrovní fotovoltaiku 
nejlepší řešení.

Akumulátor
Startovací akumulátor z automobilu není 
pro ostrovní fotovoltaiku vhodný. I s ta-
kovými jsem začínal, životnost obvykle 
nebyla vyšší než tři roky, každopádně 
jsou to vyhozené peníze. Když už olověné 
akumulátory, pak jedině ty určené pro 
solární energii, obytné přívěsy nebo třeba 
lodě. Trakční baterie mají totiž relativně 
dlouhou životnost a zvládají cykly nabí-
jení a vybíjení. Při opravdu dobré údržbě 
a kvalitním regulátoru nabíjení lze počítat 
s 5–6 lety provozu. Z vlastní zkušenosti 
doporučuji akumulátory nezatěžovat více 
než desetinou jejich kapacity. Zjednodu-
šeně řečeno, při kapacitě 230 Ah budu 
akumulátor nabíjet maximálně 23 ampéry 

a stejným proudem je zase stabilně 
vybíjet. Pak bude všechno v pořádku. 
Velké opakující se proudové nárazy aku-
mulátorům neprospívají a mohou jejich 
životnost zkrátit až o polovinu. Rozhodně 
nedoporučuji takzvané balancování. Co 
to znamená? Rozvod na 24 V se skládá 
ze dvou akumulátorů po 12 V, jenže spo-
třebič, který potřebuje 12 V, lze připojit 
pouze k jednomu akumulátoru (tomu se 
právě říká balancování). Tím však akumu-
látor úplně zlikvidujeme, nevydrží pak ani 
půl roku. Lepší je, když použijeme DC/
DC měnič, který napětí 24 V přemění na 
požadovanou hodnotu.
Kolik elektrické energie můžeme do 
akumulátoru uložit? Matematicky to lze 
vyjádřit rovnicí 24 V x 230 Ah = 5520 W. 
V praxi je to ale trochu jinak, z olověné-
ho akumulátoru není možné vyčerpat 
všechnu energii, protože by jej to zničilo. 
Nejvíce můžeme vyčerpat 2760 W, tedy 
polovinu, než udává výpočet.
Po celou dobu používám olověné aku-

Měnič napětí

Procesové bloky

MPPT regulátor Automatický zdroj pro PC
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mulátory, jednak ze zvyku, pak také hrají 
roli přijatelné ceny a navíc se za posled-
ní roky kvalita trakčních akumulátorů 
velice zlepšila. Existují samozřejmě i jiné 
typy akumulátorů. Například LiFePO4, 
které pracují na principu známých Li–Ion 
baterií, ale mají lepší vlastnosti, zejména 
v cyklech a v rychlosti nabíjení a poslední 
dobou pronikají i do ostrovní fotovol-
taiky. Výrobce sice garantuje pětadva-
cetiletou funkčnost, jenže jsou zatím 
příliš drahé. Za tu dobu vyměním několik 
olověných baterií a přijde mě to levněji. 
Pravda, není třeba dolévat elektrolyt.

GridFree
Tímto názvem se označuje takzvaná vol-
ná síť, to znamená dodávání sluncem vy-
robené energie přímo do síťové zásuvky 
bytu. Schéma je: solární panel – měnič 

(GridFree) – vyhodnocení a hlídání odbě-
ru domácnosti – přímý odběr. Z toho je 
zřejmé, že chybí akumulátory. Spotřebiče 
odebírají námi vyrobenou energii pouze 
za denního světla, přebytečná energie 
se neskladuje. Měnič je velice inteligent-
ní zařízení, které hlídá veškeré odběry, 
a je-li to potřeba, upřednostňuje solární 
energii před síťovou, takže pak méně 
odebereme a tím i méně zaplatíme. Také 
jsem se tím zabýval, hlavně v souvislosti 
s lednicemi, které spotřebovávají velké 
množství elektřiny a prakticky nepřetrži-
tě. V ostrovním solárním systému je ře-
šení pro jejich napájení velice nákladné. 
Lednice totiž potřebují vysoký počáteční 
příkon (u některých typů až 1200 W), 
což nemusí akceptovat každý sinusový 
měnič, který si pořídíme. A dostatečnou 
kapacitu by měly mít i akumulátory. Šel 
jsem však na to kulišácky: počáteční 

špičku si vezmu z veřejné sítě a zby-
tek dodá solární panel s inventorem 
GridFree. Upřednostnil jsem jednoduchý 
systém řízení, aby jej dokázal sestrojit 
každý školák, který dával pozor v ho-
dinách fyziky. Mým cílem bylo pokrýt 
spotřebu chladničky, mrazáku a oběho-
vého čerpadla s ventilátory krbu. Díky 
různorodosti solárních panelů, o kterých 
jsem se již zmiňoval, jsem dokázal sesta-
vit tabulku výkonu měniče a panelu v zá-
vislosti příkonu na spotřebič. Údaje platí 
při maximálním osvitu panelů. Pokud 
není dostatek světla, výkon samozřejmě 
klesá, ale i to stokrát nic, udělá několik 
desítek KW/h za měsíc.
Seskupení panelů používám ve třech 
výkonech: 1) 70 W (lednice nebo mrazák 
+ TV–LED), 4x 30 W/12 V sérioparalelní 
zapojení; 2) 153 W (lednice + mrazák), 
4x 30 W/12 V sérioparalelní zapojení 
(60 W/24 V), 14x 10 W/12 V sériopara-
lelní zapojení (70 W/24 V) a 3) 230 W 
(zbytek skrytých domácích spotřebičů), 
panely celé elektrárny 820 W + nabíjení 
baterií, měnič o výkonu 230 W.
Takže jsem vlastně přes den zkrotil 
stálou a občasnou spotřebu domácnosti 
z průměrných 170 W na 20 W, které zů-
stávají jako pojistka pro zabránění přeto-
ku mé elektřiny za hranice domu. V šes-
tém měsíci tato úspora dělá 1,5– 2 kW/h 
denně jen na systému GridFree a na ba-
teriích 3–3,4 kW/h denně. Celkem jsme 
ve spotřebě solární energie na maximální 
hodnotě 5,4 kW/h při slunečném počasí 
a na 820 W výkonu solární elektrárny 
s natáčením panelů. A stále ještě zůstává 
rezerva. V létě lze v této sestavě vyrobit 
až 10 kWh za den. ■

Je jasné, že při zamračených 
dnech jsou hodnoty jinde, ale to 

i aktivity v domě jsou  
v té době jinde. Prostě jsme 
se jako rodina časem naučili 

s energií hospodařit.  
Žijeme zkrátka v energetické 

symbióze s počasím.

Energetické zázemí s akumulátory Aktuální spotřeba, napětí a inventor
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