Solar Roof
Solární systémy integrované
ve střechách budov

5000 m² střechy s integrovaným fotovoltaickým systémem - Fulda

Atraktivní, bez emisí,
lehké a bezúdržbové
Využívání solární energie je rozumné a
bezpečné. Solární energie je efektivní
moderní technologie, která poskytuje
energii dlouhodobě nezatěžující životní
prostředí.
Globální partnerství specialistů
Díky spolupráci specialistů na výrobu
střešních fólií zpracovávajících plast a
odborníkům na výzkum a výrobu
amorfního křemíku je uvedena na trh
vysoce kvalitní fotovoltaická střešní
membrána na bázi flexibilního polyolefinu
– FPO a PVC. Tento materiál spojuje
výhody kvaltní střešní fóliové membrány a
výhody výkonného fotovoltaického prvku,
které jsou integrovány do jednoho pásu.

Fotovoltaickou střešní fólii je možno využít
jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce
budov, kde nenarušuje okolí a nezabírá
zelenou plochu. Ideální využití je při
instalaci na obchodních centrech,
výrobních halách, skladech, školách,
sportovních zařízení, rezidentních a
Společnost Jäger - Fulda
kancelářských budovách.
Poradenský servis
• kalkulace výkonu
• plánování systému
• plánování instalace
• provádění instalace

Wald-Solar-Heim building - Eberswalde
blízko Berlína

FVE Kouřim – Montáž flexibilních fotovoltaických pásů na nosiči z PVC

Maximalizaci ročního výnosu energie
přispívají 3 solární články ležící jeden
na druhém

Flexibilní, odolné
a výkonné solární panely
Každý jednotlivý článek je opatřen
bypassovou diodou, zajišťující optimální
výkon při částečném zastínění, který je
významně vyšší než u tradičních článků.

Citlivost článků s technologií Unisolar
Triple Junction na světelné spektrum
1.0

Vysoce efektivní rovněž v difúzním
světle
Flexibilnost tenkovrstvé solární články
používané na střešních pásech generují
nadprůměrnou hodnotu výroby elektrické
energie při zamračené obloze a
zhoršených povětrnostních podmínkách.

Vyšší efektivita v létě při vysokých
teplotách
Při teplotách nad 40 ºC v modulech začne
působit samoopravný proces, který zajistí
vysokou výkonnost technologie Triple
Junction v letních měsících. Významnou
výhodou je možnost instalování tohoto
systému bez zadního provětrávání na
střechách.
Výhody:
• lehké
• flexibilní
• odolné

0.6

celkem
modrý článek
zelený článek
červený článek

0.4
0.2
0.0
300

400

500

600 700 800
Vlnová délka (nm)

900

1000

Vyšši efektivita v létě při vysokých
teplotách

P skut. / P nom. (STC) (%)

Solární články (nanesené na nerezový pás
a zatavené do plastového pouzdra pro
zajištění dlouhotrvající odolnosti proti
povětrnostním vlivům) jsou vzájemně
pospojovány a přímo intergrovány na
běžně používané střešní pásy z PVC nebo
FPO.
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Energie

Výroba solárních fólií podléhá důsledným
kontrolám, jak kvality podkladového
materiálu, tak i výkonu fotovoltaického
článku.
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Technologie Triple Junction (solární střechy)
Krystalické moduly

Coca-cola sklad lahví – Los Angeles

Výroba čisté elektrické
energie
Čistá elektrická energie vyrobená
střešními fotovoltaickými pásy může být
přímo přenesena do distribuční sítě, nebo
může být využita pro vlastní spotřebu
budovy a vlastníka.
Jednotka generující 30 kWp může být
instalována na střechu o hrubé ploše 900
m².
Vysoce výkonné flexibilní solární články
přinášející roční výnos elektrické energie,
který je o 15 až 20% vyšší než většina
tradičních krystalických technologií.

Stále se zvyšuje počet zemí, které
podporují obnovitelné zdroje energie tím,
že distribuční společnost je povinna
vykupovat za dlouhodobě fixní cenu
elektrickou energii z těchto zdrojů.
Současně pro fotovoltaické střešní
systémy je určen zvýšený cenový tarif pro
výkup vyrobené energie, který podstatně
ovlivňuje finanční atraktivitu projektu.
Dodatečná popora je možná ve formě
daňových úlev nebo investičních dotací.
Solární energie ze střešních pásů je
dodávána v čase okolo poledne, kdy je
největší poptávka po elektrické energii a
tím rovněž výhodně zabezpečit dodávku
energie v těchto špičkách.
Rádi Vám zpracujeme možnost podpor
Vašeho projektu a ostatních souvisejících
výhod, které zvýší efektivitu Vaší
investice.
Vyrábíte vlastní elektrickou energii bez
produkce CO2 a skleníkových plynů.

Příklad dodávky energie do distribuční
sítě.

Roční výroba energie:
Mnichov
30 kWp x 942 kWh = 28 260 kWh/rok
Atény:
30 kWp x 1 280 kWh = 38 400 kWh/rok

FVE Kouřim - Fotovoltaické pásy na pozinkovaném nosiči

Public Relations
a společná odpovědnost
30 kWp solární střechy, 645 m²

Solární energie se stává stále více
populární. Je evidentní z průzkumů, že
stále narůstá počet lidí, kteří preferují
solární energii jako zdroj energie pro
budoucnost před ostatními zdroji.

Výhody Public relations při využívání Roční úspora CO2 33 t/rok
solární technologie mohou být jednoduše
použity v rozmanitosti komunikačních
nástrojů moderní technologie.

Čistá solární energie uspoří 1,17 t
CO2/MWh emisí narušující životní
prostředí. Efektivita této úspory je možná
demonstrovat na příkladu, kdy ji poměříme
s lesy, který absorbuje CO2. Solární
střecha spotřebuje pouze 2,6% plochy
lesa, která je zapotřebí k úspoře
ekvivalentní výši CO2.

Solární energie:
• je šetrná k životnímu prostředí
• využívá moderní technologii
• vytváří pracovní příležitosti
• je odpovědná pro budoucnost
Solární energie napomáhá pozitivní
image! Sluneční energie je jediný zdroj
energie, který je z pohledu lidstva jistý
a trvalý.

Plocha lesa 33 000 m²
Roční akumulace CO2 25 t/rok
Příklad
Úspora CO2 na instalaci 30 kWp v
Mnichově
Roční výroba energie:
30 x 942 kWh/kW p.a. = 28 260 kWp/rok
Roční úspora CO2:
1,17 kg CO2/kWh x 28 260 kWh/rok
= 33 000 kg/rok
Ekvivalent plochy lesa:
1kg/m² p.a. X 33 000 kg p.a. = 33 000 m²
Plocha solární střechy:
30 000 Wp/46,5 Wp/m² = 645 m²

Svařování fotovoltaických pásů

Rychlá a snadná
instalace

Solární střecha – plné využití plochy

Solární systémy mohou být na střechách
namontovány rychle a efektivně s
požadavkem minimální následné údržby.

Toto dovoluje instalaci systému rychlostí a
s jednoduchostí dosud nepoznanou.
Teoretické využití plochy

Fotovoltaické panely jsou svařovány
horkým
vzduchem
jako
běžné
hydroizolační
fólie.
Flexibilita
fotovoltaických panelů umožňuje chodit po
těchto pásech, jak při instalaci, tak i při
následné údržbě.

jsou ochráněny před povětrnostními vlivy
a tím je zachován hladký vzhled střechy.

Na fotovoltaických pásech se neotvoří
žádná zastíněná plocha i při celém zakrytí
střechy. Snížená expozice světla
způsobená horizontální orientací vůči
slunci
je
vykompenzována
díky
technologii Triple Junction. V ideálním
případě může být celá plocha střechy
využita k výrobě elektrické energie.
Se znalostí know-how je instalace
fotovoltaických fólií a elektrického
systému jednoduchá a rychlá.

100%
Ztráty vlivem zastínění
0%
Veškeré kabely odvádějící elektrickou Orientace FV článků podle výběru
energii z fotovoltaických pásů jsou Výnos při orientaci na jih
92%
propojovány na spodní straně fólie, kde Výnos při orient. na jiho-západ 92%

Stejnosměrný proud je kabely sveden do
podhledové části střechy, kde je v
invertorech přeměněn na proud střídavý.
Solární střecha – plné využití plochy
Solární střecha se může použít na
novostavby, při rekonstrukci a i na
historické budovy. K tomuto účelu se
panely pokládají na předem izolovanou
střechu a jsou k ní přivařeny. Není potřeba
dalších kovových nosných konstrukcí
(instalace je velmi drahá), a není zapotřebí
provádět statický test.

Teoretické využití plochy
33%
Ztráty vlivem zastínění
9%
Orientace FV článků
musí být jižní
Výnos při orientaci na jih
91%
Výnos při orient. na jiho-západ 87%

Sklad firmy ProLogis Francie

Solární střecha – nízká měrná
váha

Garance trvalé
odolnosti a výkonu

Solární střecha plné využití plochy
4,9 kg/m²

Integrované střešní systémy vyrábějí
elektrickou energii z ekologických
obnovitelných zdrojů. Jsou velmi odolné
proti
nepříznivým
povětrnostním
podmínkám, větru a blesku.

Flexibilní fotovoltaické systémy jsou
ideální pro instalaci na plochých a mírně
skloněných střechách průmyslových,
komerčních i rezidentních domů, hal a
skladů.

Vysoké standardy kvality dovolují
nabídnout garanci na výkon 20 let.
Současně jsou poskytovány garance na
fóliovou membránu a systém ukotvení.

Díky nízké hmotnosti systému není
ohrožena statika střešní konstrukce nebo
budovy. Při instalaci není potřeba žádné
další podpěrné konstrukce, která je nutná
při montáži běžných krystalických
fotovoltaických panelů. Toto se pozitivně Systém s podpěrnou konstrukcí
odráží v ceně instalace, funkčnosti a > 25 kg/m²
těsnosti střechy.

Fotovoltaická elektrárna - Kouřim

Související zákony

Výhody střešních instalací

•Zákon č. 458/2000 Sb.
Energetický zákon

Fotovoltaická elektrárna na střeše (stavba)
splňuje podmínky § 18 stavebního zákona
a je budována v zastavěném území.

•Zákon č. 180/2005 o podpoře
výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie (zákon o podpoře
využívání obnovitelných zdrojů)

Dle stavebního zákona splňuje podmínky
jako součást energetické soustavy dle
§103 Stavebního zákona.
Z hlediska podmínek životního prostředí
se neřeší vyjmutí z půdního fondu ani vliv
na krajinný ráz.

Z hlediska dodávky elektřiny do distribuční
sítě se vhodné objekty nachází převážně v
lokalitách, kde pozemní elektrárny nejsou
uvažovány.
Instalace je možná na většinu plochých
střech a sedlových střech s malým
sklonem.
Vlastnicky je zařízení samostatným
objektem, zařazeným do odpisové skupiny
4, s dobou odpisu 20 let.

• Nedochází k záboru zemědělské půdy
• Nedochází k prostupům střešním
pláštěm a tím nehrozí nebezpečí
zatékání do objektu
• Není podmínkou sklon střechy k jihu

•Stavební zákon 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním
řádu

•Zákon č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny

•Zákon č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního
fondu

§

Vysoce výkonný
Účinnost > 98 %

SUNNY MINI CENTRAL
Žádný jiný se neamortizuje rychleji
Beztransformátorovým střídačem Sunny
Mini Central stanovuje SMA nová měřítka.

Navíc nabízejí tři různé výkonové třídy
maximální flexibilitu při návrhu větších a
velkých fotovoltaických systémů.

Díky naprosto nové topologii střídače
můžete poprvé dosáhnout účinnosti vyšší
než 98 % a optimalizované výrobní
postupy vedou ke specifické ceně, která je
v současné době nejnižší.

Kryt vhodný pro vnější instalaci umožňuje
instalaci v blízkosti generátoru a
usnadňuje tak kabelové propojení na DC
straně.

To umožňuje vynikající energetický výnos
za současně nízkých investičních nákladů,
a tím velice krátkou dobu amortizace
celkového systému.

Současně je prostřednictvím vytvoření
menších jednotek umožněn i u větších
systémů detailní dohled (monitoring)
jednotlivých úseků.

Výborné přizpůsobení
účinnosti prostřednictvím MPP
regulace OptiTrac
Vysoce účinný chladicí systém
OptiCool
Beztransformátorový
Bezpečný
Integrovaný DC výkonový
odpínač ESS
Pro vnější i vnitřní instalaci
Spolehlivý
SMA servis po celém světě
včetně servisní linky
Rozsáhlý
záruční program SMA

Fotovoltaická elektrárna - Kouřim

PV – Element SI 288 M2
Technická specifikace:
Délka
Šířka
Kovový podklad
Barva
Fotovoltaické moduly
Váha
Poměrné zatížení

5,60 m
0,90 m
ocelový plech s Al Zn povrchovou úpravou
hliník
2 x UNI-SOLAR PVL
45,0 kg
9,0 kg/m2

Elektrická specifikace:
Nominální výkon Pmmp (STC)
Napětí naprázdno Voc (STC)
Provozní napětí Vmpp (STC)
Zkratový proud Isc (STC)
Provozní proud Impp (STC)
Maximální napětí

288,0 Wp
92,4,0 V
66,0 V
5,30 A
4,37 A
1000 V

Specifikace záruky:
Tolerance nominálního výkonu
Záruka výkonu
Ochrana proti zasažení proudem
Certifikace
Konektory

+/- 5%
po 20-ti letech min. 80% nom. výkonu Pmpp
Bezpečnostní třída II (TÜV)
IEC 61646, IEC 61730
Multi Contact MC 3

Fotovoltaická elektrárna - Kouřim

PV – Element SI 544 T2
Technická specifikace:
Délka
Šířka
FPO fólie
Barva
Fotovoltaické moduly
Váha
Poměrné zatížení

5,80 m
2,00 m
TS 77-20
Béžová
4 x Uni-Solar 22-L-B zapojení v sérii
56,3 kg
4,9 kg/m2

Elektrická specifikace:
Nominální výkon Pmmp (STC)
Napětí naprázdno Voc (STC)
Provozní napětí Vmpp (STC)
Zkratový proud Isc (STC)
Provozní proud Impp (STC)
Maximální napětí

544,0 Wp
185,0 V
132,0 V
5,10 A
4,13 A
1000 V

Specifikace záruky:
Tolerance nominálního výkonu
Záruka výkonu
Ochrana proti zasažení proudem
Certifikace
Konektory

+/- 5%
po 20-ti letech min. 80% nom. výkonu Pmpp
Bezpečnostní třída II (TÜV)
IEC 61646
Multi Contact MC 4 PV-KST4/PV-KBT4

Firma KOROWATT s.r.o. zastupuje na Českém a
Slovenském trhu firmy:

Bušanovice 13, 384 22
Česká republika
Telefon: +420 605724853, +420 777207801
Fax: +420 338329552
e-mail: korowatt@seznam.cz
www.korowatt.cz

