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Jak minimalizovat přetoky 
elektřiny z FVE do sítě 



Využití 

Příklad 
 
Instalovaný výkon FVE je 153 kWp  
a potřebujeme, aby ve špičkách činný 
výkon nepřesáhl 150 kW.  
 
Hodnota 150 kW odpovídá 98% 
instalovaného výkonu. 

Potřebujeme-li snížit výkon fotovoltaické elektrárny v období, kdy jsou optimální 
sluneční podmínky. 



Co je cílem? 

Minimalizace přetoků elektřiny nad smluvní výkon z FVE do sítě. 



Řešení - systém Solar Monitor 

 Solar Monitor zajišťuje vzdálený dohled FVE 
pro většinu výrobců střídačů, včetně některých 
hybridních. 

 Je modulární, tedy snadno rozšiřitelný pomocí 
dalších funkčních modulů.  

 Se zařízeními komunikuje pomocí RS485, 
RS232 a Ethernetu.  

 Umožňuje jednotný dohled pro různé 
technologie na různých FVE. Na elektrárnu lze 
pak přistoupit po internetu přímo přes IP adresu 
jednotky Solar Monitor anebo prostřednictvím 
webového Portálu. 

 U větších projektů též řídíme výkon 
prostřednictvím povelů od HDO/RTU jednotky, 
příp. manuálně, avšak vzdáleně (např. v 
Bulharsku, kde nemají HDO). 



Modul pro řízení výkonu 

Monitorovací jednotka SM2-MU, ke které připojíme rozšiřující modul SM2-PC 
pro řízení činného i jalového výkonu střídače. 
 
SM2-PC modul byl vyvinut pro dispečerské řízení pomocí HDO, ale bez problému 
lze využít i pro tyto účely. 



Podporované střídače 



Nastavení systému 

Nastavíme maximální povolenou hodnotu 
činného výkonu na 98%, což odpovídá 
výkonu 150kW z možných 153kW. 



Jeden modul pro více míst 

Je-li potřeba omezovat výkon na stejnou 
hodnotu na více místech, postačí k tomu 
jeden modul pro řízení výkonu. 



Omezení přetoků v součinnosti s dalšími systémy 

Jednotky Solar Monitor úspěšně komunikují s dalšími systémy, kde mohou plnit 
úlohu tzv. Energetické brány z FVE. 



SM2-MU + SM2-PC + PLC 

Vstupy na SM2-PC modulu  
pro řízení výkonu propojíme 
s libovolným PLC. 
 
PLC pak dle potřeby dává 
povely jednotce Solar Monitor 
k omezení výkonu střídače 
a zamezení přetoků do sítě. 



Kombinace vstupů 

PLC pomocí Solar Monitoru nastavuje 
až 25 (tj. 32) kombinací vstupů a tedy 
32 různých hodnot činného výkonu. 
 
Stejně tak může nastavovat i až 32 
různých hodnot pro jalový výkon. 



SM2-MU + PLC 

Omezení skutečného výkonu FVE ve výkonových špičkách zajistíme instalací 
monitorovací jednotky SM2-MU, vynecháme však rozšiřující modul SM2-PC.  
 
Jednotku SM2-MU propojíme s PLC, které je vybaveno knihovnou pro řízení 
výkonu FVE prostřednictvím Solar Monitoru. PLC pak dle potřeby dává povely 
jednotce Solar Monitor k omezení výkonu a zamezení přetoků do sítě. 
 
Oba systémy spolu komunikují pomocí HTTP a XML. 



Automatické vykazování do CS OTE 



Přímé propojení FVE s CS OTE 

portal.solarmonitor.cz 





Solar Monitor RM a RM-GSM moduly 

 SM2-RM modul slouží pro vzdálený odečet 
elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů nebo 
pro připojení i k jinému zařízení, u kterého 
potřebujeme měřit pulzy nebo zjišťovat 
binární stavy. 

 
 Takto naměřené hodnoty pak zařízení 

poskytuje našemu webovému Portálu a dále 
do CS OTE nebo jiných systémů. 

 
 Tam kde není k dispozici Internet, je možné 

nasadit model SM2-RM-GSM, který používá 
GPRS spojení. 

 
 Oba moduly jsou dostupné za velmi 

příznivou cenu. 
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Děkuji za pozornost! 


