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FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE

cesta k čistému prostředí
Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá elektrická energie pochází
ze slunečního záření. K přeměně slunečního záření na elektrickou energii dochází
ve fotovoltaických panelech, které vyrábí stejnosměrný proud. Ten může být
následně v invertoru přeměněn na střídavý (230/400V).
Fotovoltaické elektrárny pracují v souladu s přírodou. Mýtem je, že za svoji životnost
vyrobí méně energie, než je potřeba pro jejich výstavbu. Opak je pravdou. Životnost
celého systému je při využití kvalitních komponent až 40 let. Další možností je využít
fotovoltaiku v ostrovním provozu pro napájení chat, karavanů a dalších objektů, kde
není přípojka elektrické energie.

akumulace do baterií
Velká část stávajících fotovoltaických elektráren na rodinných domech řeší problém jak
zužitkovat denní přebytky vyrobené energie. Řešení spočívá v rozšíření stá-vajícího
systému o staniční baterie, díky nimž lze přes den vyrobenou a uloženou energii
si spotřebovat večer či za špatného počasí. Začleněním takového systému se může
rodinný dům stát v ideálních podmínkách téměř soběstačnou jednotkou bez
závislosti na okolní síti.

ČÍSLA Z PRAXE: firma s NN přípojkou elektřiny, roční odběr 500 MWh
NÁVRH ŘEŠENÍ: fotovoltaická elektrárna o výkonu 100 kWp, roční výroba
100 MWh. Investice cca 3 000 000 Kč (110 000 €), roční úspora na neodebrané elektřině cca 400 000 – 500 000 Kč (14 000 - 17 000 €).

FOTOVOLTAICKÉ MIKROSYSTÉMY

Fotovoltaika (NEJEN) na balkon
ČÍSLA Z PRAXE: byt nebo rodinný dům se spotřebou 3 MWh ročně
NÁVRH ŘEŠENÍ: dva fotovoltaické panely s mikro střídači o špičkovém výkonu 500 Wp, roční výroba 500 kWh. Investice cca 28 000 Kč (1 000 €),
roční úspora na neodebrané elektřině cca 2 500 - 3 000 Kč (100 - 120 €).

Současným trendem v oblasti úspory energií je pokrytí minimální spotřeby
v domácnostech nebo bytech, například z obnovitelného zdroje energie. V praxi
to znamená instalaci několika fotovoltaických panelů na střechu nebo balkon
a následné napojení do rozvodů domu. Tento systém je možné použít už od instalace
jednoho panelu o výkonu 250 W a roční výrobě 250 kWh. Každý panel je vybaven
samostatným mikrostřídačem. Předností je velmi jednoduchá montáž a možnost
zapojení přímo do stávající zásuvky.

TEPELNÁ ČERPADLA

levné, ČISTÉ a bezstarostné teplo
Výhody tepelných čerpadel jsou nesporné. Energie ze země, vody či vzduchu je
teoreticky zdarma a bez omezení, samozřejmě když nebereme v potaz elektřinu
pro pohon čerpadla. Instalací tepelného čerpadla, které je napojeno na podlahové
vytápění nebo velkoplošné radiátory, klesá energetická náročnost domu až o 60 %.
Při výběru TČ je důležité si ověřit údaje o maximálním výkonu a topném faktoru
(COP). Při porovnávání cen tepelných čerpadel se nezapomeňte ujistit, co vše
obsahuje základní cena nabídnutého systému. Součástí nemusí být např. trojcestný
ventil, řídící člen oběhového čerpadla, zásobník teplé vody nebo datové rozhraní.

ČÍSLA Z PRAXE: starší RD s tepelnou ztrátou 11 kW (5+1, 150 m2)
NÁVRH ŘEŠENÍ: tepelné čerpadlo o výkonu 11 kW. Roční spotřeba
energie na vytápění a TUV je cca 27 MWh, spotřeba elektřiny je cca
5 MWh. Provozní náklady při vytápění a ohřevu TUV plynem a na elektřinu
jsou 73 000 Kč (2 700 €) za rok. Náklady při zachování stejného komfortu
a s použitím tepelného čerpadla budou 42 000 Kč (1 500 €). Roční provozní
úspora činí 31 000 Kč (1 150 €). Při investici cca 270 000 Kč (10 000 €) je
návratnost necelých 9 let.

KOMBINACE FOTOVOLTAIKY A TEPELNÉHO ČERPADLA

ČÍSLA Z PRAXE: novostavba RD, tepelné ztráty 10 kW
NÁVRH ŘEŠENÍ: celková spotřeba elektřiny na vytápění, ohřev TUV
a běžný provoz domu je cca 12 MWh/rok. Investice do TČ (o výkonu 8 kW)
+ FVE (4 kW) je cca 550 000 Kč (21 000 €) vč. DPH. Roční provozní náklady
oproti řešení s plynem budou o 40 000 Kč (1 500 €) nižší. Při odečtení
investice do plynové kotelny (cca 110 000 Kč/4 000 €) dostaneme
návratnost kombinovaného řešení na úrovni 10 let.

Snížení vlastní Spotřeby energie
Tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj provoz elektřinu. Řešením, jak snížit odběr
ze sítě, je kombinace tepelného čerpadla a malé fotovoltaické elektrárny.
Při dodržování určitých zásad pro činnost čerpadla a zařazení prvku akumulace teplé
vody je možné snížit spotřebu elektřiny na nejnutnější minimum. Energetická
náročnost novostaveb bude v budoucnu hrát velmi významnou roli, obzvláště při
snaze o dosažení úrovně pasivního domu. Kombinace tepelného čerpadla a FVE je
jedním z řešení. Klíčové je navrhnout ideální velikost jak tepelného čerpadla, tak
fotovoltaické elektrárny. Součástí realizace může být i rekonstrukce střešní krytiny.

Ohřev teplé užitkové vody

LEVNĚ A EFEKTIVNĚ
TUV ohříváme dnes v rodinných domech všichni. Každý přemýšlí, jak ji ohřívat co
nejlevněji. Poslední dobou se nejvíce hovoří o ohřevu vody pomocí slunečního
záření. Ano, z historického i logického hlediska se jeví tento způsob jako
nejekonomičtější, ale je nutné dobře vybrat způsob ohřevu. Existují dvě varianty,
termický ohřev a voltaický ohřev.
Pokud nebudeme brát v úvahu žádné finanční podpory ze strany státu, pak vychází
voltaický ohřev jako lepší varianta. Odpadá nejen potřeba čerpadla a dalších
instalatérských úprav, ale ohřev funguje i při nízkém osvitu a v zimních měsících,
což je výhodné obzvlášť v oblačném a chladném období. Nehrozí také zamrznutí
nebo přehřátí kolektoru. Na druhé straně je potřeba větší plochy pro stejný výkon
a také samozřejmě instalace akumulační nádoby.

ČÍSLA Z PRAXE: rodinný dům, domácnost se čtyřmi osobami
NÁVRH ŘEŠENÍ: DC bojler o velikosti 160 l. Roční výroba až 1 600 kWh,
což ohřeje 30 000 litrů vody. Úspora na neodebrané energii ze sítě je
8 000 Kč (300 €), investice cca 60 000 Kč (2 200 €). Předpokládá se ohřev
vody z 15 °C na 60 °C.

Audit, revize a servis systému

cesta ke správné funkčnosti
V případě polyfunkčních objektů, průmyslových areálů a velkých rodinných domů je
doporučováno provést kompletní energetický audit. Při něm bude zjištěno, jak je
využito stávajících zdrojů tepla (či chladu) a navržena optimalizace s doporučením
na doplnění systému, případně změnu technologií. Tento audit je vhodné
provést zejména v případě, že jsou stávající technologie již na hranici životnosti
a provozovatel by se nevyhnul investici do jejich obnovy. Sice může být navrženo
řešení, které je finančně náročnější na jednorázovou investici, ale není výjimkou, že
úspora na provozu objektu pak dosahuje více než 50 %.

ČÍSLA Z PRAXE: fotovoltaická elektrárna z roku 2010
NÁVRH ŘEŠENÍ: obnovení revize elektroinstalace, optická prohlídka
elektrárny, fotodokumentace panelů a rozvaděče termokamerou, kontrola
funkčnosti monitoringu a písemná zpráva, cena dle velikosti FVE, od
5 000 Kč (200 €)

Standardní platnost revize elektrárny platí 4 - 5 let, pokud nebylo určeno jinak.
Pro zaručení optimální funkčnosti elektrárny je třeba tyto revize obnovovat. Praxe
je velmi jednoduchá, na místo vyjede servisní technik, který provede kontrolu
a případný servis elektrárny. Výstupem práce je pak nová revizní zpráva. Součástí této
revize může být i prohlídka panelů termovizní kamerou.
Pravidelný servis odborníkem na fotovoltaiku a elektrozařízení v době záruky
i po záruce pak prodlouží životnost díla. Součástí servisní prohlídky může být také
diskuze o využití přebytků elektrické energie a návrh dodatečných řešení, která
zkrátí návratnost investice. Hlavní přínos je v prevenci vzniku závad, případně jejich
včasné odstranění a finanční zefektivnění provozu.

Fakta o NWT a.s.
1.

21 let historie, ISO 9 001, ISO 14 001, OHSAS 18 001, certifikát kvality řízení lidí,
certifikát bezúhonnosti NBÚ, certifikace na řízení projektů, odborné certifikáty.

2.

11 let zkušeností ve stavebnictví, vlastní stavební technika.

3.

Stabilní finanční zázemí, přidaná hodnota v podobě financování.

4.

6 let provozu vlastních elektráren s výrobou +31 % oproti energetickému auditu.

5.

Široké portfolio služeb i v příbuzných oborech a know-how.

6.

Vlastní projekce, proškolení specializovaní projektanti na FVE.

7.

Vlastní elektromontáže, konstrukce a monitoring.

8.

Přímá zastoupení výrobců panelů, měničů, transformátorů, přepěťových ochran
a dalších FV komponentů umožňuje dosahovat nízkých cen.

9.

Nezneužívání poptávky po komponentech, udržování rozumných cen.

10. Smluvní garance výkonu, výhodné záruční podmínky.
11. Vlastní kvalitní servis, dohledové a monitorovací centrum.
12. Společnost NWT ke každé stavbě přistupuje, jako by ji stavěla pro sebe.
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