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1 PÍSOMNÁ ČASŤ 

1.1 POPIS FVE 1f SYSTÉMU 
 

1.1.1 Pripojovacie miesta rozvádzača - Kompletný rám 1F FOTO48 s akumulátorom 
 
Hlavný prívod distribučnej vstupnej siete  3/PE/N ~ 50Hz, 400V/TN-S (napríklad z domového rozvádzača) sa 
pripája na vstupný istič –QFA (fázy L1, L2, L3) a na vstupné svorky X1:N, X1:PE. 
 
Zálohované AC spotrebiče (PMAX=2kW) sa pripájajú na svorky X2:L1, X2:N, X2:PE. Nezálohované AC 
spotrebiče sa pripájajú na svorky X3:L1, X3:L2, X3:L3, X3:N, X3:PE. 
 
DC vstupné napätie FV panelov sa pripája na vstupné DC+ a DC- konektory. 
 

1.1.2 Základné technické údaje rozvádzača 
 
VSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PE/N ~ 50Hz 400V/TN-S 
MENOVITÝ PRÚD : In=25A 
OVLÁDACIE NAPÄTIE : 24VDC 
ROZMERY: 608 x 1207 x 198mm [š x v x h] 
KRYTIE: IP 20 
 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000 – 4 – 41: 
 
V normálnej prevádzke:  
- izolovaním živých častí (412.1) 
- krytmi (412.2) 
- umiestnením mimo dosahu (412.4) 
 
Pri poruche:   
- samočinným odpojením napájania (413.1) 

 
1.1.3 Zariadenia a popis technológie rozvádzača – FVE 1f hybridného systému 

 
Na vstupe rozvádzača je osadený hlavný sieťový stýkač KM-HRM (hlavné rozpojovacie miesto) a stýkač 
KM1 (stýkač odpojenia FV výrobne). Na spínanie a rozpínanie týchto stýkačov je inštalované ochranné 
sieťové monitorovacie relé KA0 U-f guard výrobcu CZ–elektronika plus, ktoré plní funkciu sieťovej ochrany 
HRM v zmysle normy DIN VDE 0126-1-1 s nasledujúcimi ochrannými funkciami: 
 

- Prepätie, podpätie 
- Napäťová symetria , sled fáz 
- Nadfrekvencia, podfrekvencia 

 
Hranice poruchových veličín , hysteréziu , vybavovacie časy a čas opätovného spustenia po poruche siete je 
možné nastaviť cez prístupový kód podľa požiadaviek distribučnej siete. 
 
Ochranu voči prepätiam pre všetky zariadenia rozvádzača by mala zabezpečiť AC prepäťová ochrana stupňa 
B+C inštalovaná (na sieťovom prívode) v domovom rozvádzači a DC prepäťová ochrana v string boxe.  Vo 
fotovoltickej elektrárni treba chrániť pred účinkami bleskových prúdov a prepätia nielen jednosmernú stranu 
(DC) – priamy alebo blízky úder blesku do FVE – ale aj striedavú stranu (AC)– proti prepätiu, ktoré vznikne 
pri údere blesku do napájacej siete alebo do jej blízkosti, ale aj pred spínacími dejmi v napájacej sieti. 
Jedným z najdôležitejších a najdrahších prvkov FVE je striedač a nabíjačka. Vyradenie hlavných 
komponentov fotovoltického systému v dôsledku prepätia je veľmi závažné a môže spôsobiť aj dlhodobú 
odstávku FVE. Inštalovanie kvalitnej prepäťovej ochrany zásadne zníži riziká porúch vplyvom prepätia ! 
Elektrovýzbroj fotovoltického hybridného 1f systému je inštalovaná v rozvádzači – rám s akumulátorom   
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s krytím IP 20 a s rozmermi š x v x h = [608x1207x198]mm. Do rozvádzača sa pripája DC napätie 
fotovoltických panelov, AC zálohované a nezálohované spotrebiče, prívod distribučnej siete a sieťový FTP 
kábel do routra. Systém pracuje s autonómnym Li-ion batériovým systémom LG Chem RESU 6,5kWh, 
UN=48VDC , C=126Ah. Rozmery batériového systému sú: š x v x h = [452x654x120] mm. Batériový systém 
komunikuje s protokolom CAN 2.0B.  
 
Energia z fotovoltických panelov je počas dňa zhromažďovaná v akumulátoroch s UNOM = 48VDC  a je 
dodávaná prostredníctvom modulu striedača M1 typu FOTO CONTROL 1f 230/48 DC_R1 s nominálnym  
výkonom PN = 2000VA do spotrebičov podľa potreby. Akumulátor energie  je  nabíjaný  pomocou modulu 
MPPT nabíjačky N1 typu FOTO CHARGER DC 48 s nominálnym  výkonom PN = 3000W. Nabíjačka N1 je 
pripojená na vetvu FV panelov zapojených do jedného stringu s maximálnym  výkonom  solárnych  panelov  
3500Wp.  Kladný  aj  záporný  výstupný  pól nabíjačky N1 je istený poistkou typu 63A gG. 
 
Striedač M1 je menič DC/AC, ktorý mení jednosmerné napätie 48VDC akumulátora LG Chem RESU 6,5kWh 
na výstupné AC jednofázové napätie 1x230V~AC. Kladný aj záporný vstupný pól striedača je istený poistkou 
typu 50A gG. 
 
Hybridný systém pracuje v AUTOMATICKOM režime s pripojením a nafázovaním invertora M1 na sieť (on-
grid) s pokrývaním vlastnej spotreby. Len rozdiel energie pri vyššej záťaži sa odoberie zo siete. Nulová 
dodávka do distribučnej siete je zabezpečená pomocou rozširovacieho modulu pre meranie napätia a prúdu - 
RM GRID MONITOR zapojeného vo fáze, kde je pripojený striedač. Podľa aktuálneho odberu a stavu toku 
energie do objektu sa nastavuje výkon hybridného striedača tak, aby bol maximálne využitý podiel FV 
energie a tiež aby sa táto energia nedodávala  do verejnej siete. Dodávanie energie a pokrývanie vlastnej 
spotreby je v tomto režime pre zálohované aj nezálohované spotrebiče. V prípade výpadku distribučnej siete 
systém bezvýpadkovo prejde do ostrovného režimu (ak je v akumulátore dostatočná kapacita) a energia je 
dodávaná striedačom do zálohovaných spotrebičov s maximálnym výkonom PMAX=2kW!! Po obnovení siete 
nastáva spätné bezvýpadkové prepnutie na režim on-grid (striedač sa na sieť opäť nafázuje). Domáce 
spotrebiče o výpadku energie ani „nevedia“. 
 
Parametre distribučnej siete (medzné hodnoty pre nadfrekvenciu, podfrekvenciu, podpätie, prepätie) sú 
neustále monitorované pomocou kontrolného sieťového relé schváleného DS (KA0 -> U-f guard) a pomocou 
vnútorných obvodov striedača. 
 
Stýkač KM-HRM (stýkač odpojenia celého objektu pri poruche siete, hlavné rozpojovacie miesto) je 
samostatne ovládaný priamo od relé U-f guard (KA0) a stýkač KM1 (stýkač odpojenia FV výrobne) je 
ovládaný z DO kontaktu striedača (ktorý ovláda relé na RM GRID MONITORE) zapojený v sérii s kontaktom 
relé U-f guard (KA0). V bezporuchovom stave je zapnutý stýkač KM-HRM aj KM1 – energia sa dodáva do 
zálohovaných aj nezálohovaných spotrebičov. Pri poruche siete zareaguje kontrolné monitorovacie relé U-f 
guard a tak isto striedač  pomocou obvodov merania impedancie a parametrov siete. Týmto je prevedená 
dvojnásobná ochrana a zabezpečené bezpečné vypnutie FV výrobne od DS. V tomto stave pri dostatočnej 
kapacite batérie striedač pracuje v režime OFF-GRID a dodáva energiu pre zálohované spotrebiče.  
 
Pri obnovení siete sa zopne stýkač KM-HRM, striedač sa nafázuje na DS a pomocou svojich obvodov meria, 
či sa sieťové napätie a frekvencia počas definovanej doby nachádzajú 
v stanovenom intervale hodnôt. Po uplynutí tejto doby – splnení podmienok pre medzné hodnoty siete má 
menič povel štart a opäť je pripojený do verejnej distribučnej siete pomocou stýkača KM1. 
 
Autonómny Li-ion batériový systém LG Chem RESU 6,5kWh má vlastný battery management a cez 
prevodník CAN / MODBUS RTU Slave komunikuje s rozširovacím modulom RM WEBi. 
Ochrana batérie je realizovaná pri definovanej nízkej kapacite batérie jej dobíjaním z distribučnej siete cez 
sieťovú nabíjačku Li-ion charger SN1 a pri definovanom nízkom napätí (havarijný stav) úplným odpojením 
batérie od hybridného 1f systému (hlboké vybitie má často za následok nevratné zničenie batérie). 
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ISTIČE: 
-FA1 – istenie cievky stýkača KM-HRM (hlavné rozpojovacie miesto) a cievky stýkača KM1 odpojenia 
fotovoltického zdroja 
-FA2 – istenie AC výstupu striedača, resp. AC vstupu spotrebičov 
-FA3 – istenie AC vstupu sieťovej nabíjačky SN1 pre batériový systém 
-QFA – istenie vstupu distribučnej siete 
 
POISTKY: 
-FU1 – istenie DC výstupu nabíjačky N1  
-FU2 – istenie DC vstupu striedača M1 
-FU3 – istenie vstupu zdroja napätia 24V (G1) 
-F0 – istenie napájacieho napätia sieťového monitorovacieho relé KA0 
-F1 – istenie vetvy merania fázy L1 sieťového monitorovacieho relé KA0 
-F2 – istenie vetvy merania fázy L2 sieťového monitorovacieho relé KA0 
-F3 – istenie vetvy merania fázy L3 sieťového monitorovacieho relé KA0 
-F4 – istenie DC výstupu sieťovej nabíjačky batérie (SN1) 
 
Rozširovací modul RM WEBi zabezpečuje vizualizáciu údajov zo striedača a nabíjačky cez www stránku v 
lokálne. 
 
Rozmery: 
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Rozvádzač-rám bol navrhnutý, vyrobený, posudzovaný a skúšaný podľa týchto slovenských a európskych 
harmonizovaných noriem: 
 
STN EN 50178, STN EN 61000 – 3 – 11, STN EN 61000 – 3 – 12, 
STN EN 61000 – 6 – 1, STN EN 61000 – 6 – 3 
 
Rozvádzač-rám zodpovedá smerniciam ES: 
 
Pre nízke napätie: 2014/35/EEC 
EMC: 2014/30/EEC 
RoHS: 2011/65/EEC 
Rozvádzač-rám je vyrobený v súlade so základnými technickými požiadavkami na elektrické zariadenia a to: 
 
Nariadenia vlády SR 148/2016 Z.z., 127/2016 Z.z. 
--------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRE STRIEDAČA M1 FOTO CONTROL 1f 230/48 DC_R1: 
 
VÝROBCA: VONSCH 
NOMINÁLNY TRVALÝ VÝKON: PN = 2000 VA pri teplote okolia TA = 25 °C 
Výkon PN je redukovaný so zvyšujúcou sa teplotou okolia. 
ŠPIČKOVÝ VÝKON: 
*Striedač vyhodnocuje preťaženie na základe prúdu – pri vyššom prúde vyhodnotí preťaženie rýchlejšie ako pri nižšom.  
 
Špičkový výkon striedača je 2400VA po dobu 10s každých 5 minút,   
6000VA (3x PN) po dobu 0,1s každých 30s pri teplote okolia TA = 25 °C.  
 
NOMINÁLNE DC VSTUPNÉ NAPÄTIE BATÉRIE UBAT: 48VDC 

PREVÁDZKOVÝ ROZSAH DC VSTUPNÉHO NAPÄTIA: 42-64VDC 
VÝSTUPNÉ NAPÄTIE: 1 x 230V AC ±10% (sínusové) 
VÝSTUPNÁ FREKVENCIA: 50 Hz ± 2% 
NOMINÁLNY VSTUPNÝ PRÚD STRIEDAČA InDC: 44,8A 
NOMINÁLNY VÝSTUPNÝ PRÚD STRIEDAČA InAC: 8,7A 
MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ: 95% 
--------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRE MPPT NABÍJAČKY N1 FOTO CHARGER DC 48: 
 
VÝROBCA: VONSCH 
NOMINÁLNY TRVALÝ VÝKON: PN = 3000 W pri teplote okolia TA do 25 °C a pri vstupnom napätí vyššom 
ako 375VDC.  
MINIMÁLNE VSTUPNÉ NAPÄTIE FV PANELOV: 170VDC 
MAXIMÁLNE VSTUPNÉ NAPÄTIE FV PANELOV: 600VDC 
ROZSAH NAPÄTIA MPPT NA VSTUPNEJ STRANE: 180-550VDC 
NOMINÁLNY VSTUPNÝ DC PRÚD: 9A 
NOMINÁLNY VÝSTUPNÝ DC PRÚD: 52 A 
MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ: 95% 
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2 VÝKRESOVÁ ČASŤ 

2.1 Schéma zapojenia FVE 1f hybridného systému 
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