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Bevezetés
Azzal az energiával, amit a Nap egyetlen nap alatt termel, 180 évig lehetne az emberiség teljes energiaszükségletét fedezni.
A legnagyszerűbb ebben, hogy ez a kimeríthetetlen és ingyenes energiaforrás nagyon egyszerűen hasznosítható. Napelemes rendszerrel az ügyfelek saját maguk tudnak áramot termelni, így ennek az energiának egy része felhasználható a háztartási eszközök működtetésére, a fűtés és a melegvíz-készítés számára, a villamos-energia szolgáltatók árképzésétől függetlenül.
Az auroPOWER a Vaillant megbízható napelemes rendszere, egymással tökéletesen összehangolt alkotóelemekkel, a legjobb márkaminőségben a napelemes moduloktól kezdve, az invertereken és rögzítő
rendszereken keresztül, egészen az akkus tárolókig.
Az egyetlen beszerzési forrásból származó, megbízható minőség az alábbi előnyöket nyújtja:
- Komplett napelemes rendszer egyetlen beszállítótól
- Egymással összehangolt alkotóelemek a legjobb márkaminőségben
- Hosszú éves garancia a napelemes modulokra és az inverterre
- Intelligens energia-menedzsment a maximális hozam biztosításáért
Függetlenül attól, hogy egy új építésű objektumról, épület felújításról vagy egy hatékonyságot növelő beruházásról van szó, minden esetben számos adatot kell összegyűjteni, illetve kiértékelni, hogy hatékony
megoldást találjuk a napenergia hasznosítására.
Ehhez talál tudnivalókat ebben a tervezési segédletben.
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1. Alapelvek
1.1 A napenergia hasznosítás lehetőségei

Napenergia – a kézenfekvő megoldás
A Nap 5 milliárd éve látja el energiával a Földet és ez még hosszú évszázadokon át így is marad. Mi is
lehetne kézenfekvőbb, mint ezt az energiát hasznosítani? A Föld teljes felületét érő 8 perces napsugárzás
képes a világ jelenlegi, egész éves energiaigényét lefedni. Ehhez képest könnyen összehasonlítható az
is, mennyire csekély mértékű a rendelkezésre álló atom- és fosszilis energiamennyiség.
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Besugárzási értékek
A Nap sugárzási teljesítményét, amely a Föld felszínének valamekkora felületét éri, globális sugárzásnak
nevezzük. Hosszú éves mérési adatok alapján kijelenthető, hogy Magyarországon a Nap vízszintes sugárzási szórása kb. 1300 kW/m2 és 1600 kW/m2 közé esik.

Globális besugárzás Európában – az éves összeg átlaga, kW/m2-ben
A közvetlen és a diffúz sugárzás nagysága, illetve hányada nagymértékben függ az évszakoktól, a földrajzi fekvéstől valamint a helyi, időjárási viszonyoktól. A diffúz sugárzás a felhőkön és a levegőben lévő
részecskéken bekövetkező szóródás, visszaverődés és törés révén keletkezik.

Globális besugárzás az évszakok függvényében (Berlinben)
Nem szabad azonban ezt sem figyelmen kívül hagyni, mert ez a fény még a szolár rendszereken hasznosítható. Egy 80%-nál nagyobb diffúz sugárzási hányadú, borús napon még mindig 300 W/m2 napsugárzás
mérhető.
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A közvetlen és a diffúz sugárzás is hasznosítható
A mindenkori földrajzi elhelyezkedés átlagos besugárzása a napbesugárzási térképekről olvasható le. Az
éves hozam megközelítő becslésére a gyakorlatban egy 1400 kW/m2/év értékből indulnak ki.

1.2 A napelemes rendszer hozama
A napelemes rendszer éves hozama lényegében az alábbi tényezőktől függ:
- A felállítási hely szolár besugárzása
- A modul dőlésszöge (β) és tájolása (α)
- Az adott esetben fellépő árnyékolás
- A napelemes rendszer alkotóelemeinek technikai tulajdonságai, főleg a PV generátor és az
inverter tekintetében

Dőlésszög jelölések a szolár technikában
αS
γS
α
β

A Nap azimutja
A Nap magassági szöge
A PV generátor azimutja
A PV generátor dőlésszöge

1.3 Napelem tervezés és dőlésszög
Egy 3 kWp generátor teljesítménnyel rendelkező napelemes rendszer évente (a földrajzi elhelyezkedés,
tájolás és dőlésszög függvényében) 2000 és 3000 kWh közötti környezetbarát PV áramot termel. Ez körülbelül egy 3 főből álló háztartás teljes áramszükségletének felel meg, ezen kívül akár 2000 kg CO2 megtakarítást eredményez.
A legmagasabb hozamok déli tájolással és a modulok 30-45⁰ közötti dőlésszögével érhetők el. Azonban
ahhoz, hogy a por és az esőtől származó szennyeződések lemoshatóak legyenek, a napelemnek legalább
10⁰-os dőlésszöggel kell rendelkeznie.
© Vaillant Saunier Duval Kft.
7 / 87. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroPOWER tervezési segédlet
2. kiadás

A százalékos besugárzás a napelem optimálistól eltérő tájolás esetén az alábbi ábráról olvasható le:

A besugárzás %-os eltérése nem ideális tájolás esetén
Amennyiben a napelemet minél keletebbre vagy nyugatabbra tájoljuk, annál előnyösebbek lesznek a meredekebb dőlésszögek. Mivel a keleti- és nyugati tájolású tetők esetén nem csak a besugárzás csökken,
hanem a visszaverődés is növekedik az üvegtábla felületén, ezért a várható hozamok néha jóval alacsonyabbak, mint a fent bemutatott hozamadatok eltérései.
Nagyon magas hozamveszteséget okozhatnak a környezeti „akadályok” árnyékhatása. A gondos tervezés
során még azokat a berendezéseket is figyelembe kell venni, amelyek relatív csekély beárnyékolást okoznak (pl.: antennák, áram- és telefonvezetékek, villámhárítók). Arra is tekintettel lenni, hogy a kertben ültetett fák 25 év alatt megnőnek, valamint a szomszédos telket adott esetben be is építhetik.
Az esetleg árnyékolást okozó antennákat az északi tetőn kell elhelyezni, új épületeknél pedig a kéményt
vagy a parabola antennát már eleve a tető északi oldalára kell megtervezni. Amennyiben olyan árnyékoló
hatások is vannak, amelyeket nem lehet kiküszöbölni, akkor a napelem modulok elrendezését és összekapcsolását ennek figyelembe vételével kell megtervezni.
Problémás esetekben szimulációs programok segítségét lehet igénybe venni az árnyékolási hatások analizálására, hogy láthatóvá váljon az árnyékolás a Nap állásának függvényében, a különböző év- és napszakokban.

Napállás a különböző évszakokban
1
2
3

Nyári napforduló
Ősz/tavasz
Téli napforduló
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Eltérő tájolású napelem mezők
Amint a napelemes modulokat felosztottuk a különböző tájolású tetőfelületeken, minden egyes rész generátort saját MPP-Tracker-hez kell csatlakoztatni, ami a napelem alkotóeleme.
Az inverteren belüli MPP-Tracker arról gondoskodik, hogy a stringre „fűzött” modulok teljesítménye mindig
optimálisan igazodhasson a mindenkori besugárzási- és hőmérsékleti viszonyokhoz. Csak így lehet megfelelően alkalmazkodni a különböző besugárzási feltételekhez.

1.4 Napelemes rendszerek és felhasználási lehetőségeik
A napelemes rendszerek fő alkalmazási lehetőségei az alábbiak:
- Olyan végfelhasználói rendszerek, amelyek a „normál” elektromos hálózattal vannak összekötve
(villamos hálózatra kötött rendszerek)
- Elektromos tároló-rendszerek sziget üzemmódban
- Nagyteljesítményű napelemes rendszerek, amelyek közvetlenül csatlakoznak a középfeszültségű
villamos hálózatra

A fotovoltaikus rendszerek áttekintése
Elektromos tároló-rendszerek sziget üzemmódban
Egy tipikus sziget üzemű rendszer az alábbi főbb alkotóelemekből áll:

Napelemes, sziget üzemű rendszer
1
2
3
4

PV generátor (napelem)
Inverter
Akkumulátor
Fogyasztó
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Sziget üzemű rendszereket alapvetően ott alkalmaznak, ahol nincs lehetőség a hálózati villamos-energia
ellátásra, ha az nem kifizetődő vagy annak használata nem kívánatos.
A sziget üzemű napelemes rendszerek alkalmazási lehetőségei:
- Akkumulátor töltő; napelemes zsebszámológép, kerti lámpa, stb.
- Mobil rendszerek autók, lakókocsik, hajók, stb. számára
- Távol eső objektumok (hegyi menedékház, hétvégi házak, tanyák (váltakozó áramú elektromos
hálózat nélkül)
- Villamos hálózattól messze lévő kis rendszerek (vészhívó állomás, parkolójegy automata, útjelző
bója, stb.)
- Napelemes szivattyú-rendszerek ivóvíz szállításra vagy ellátásra
- Épületek vagy kisebb települések elektromos energiaellátása
Hálózatra kötött rendszerek
A hálózatra rákötött napelemes rendszerek fő jellemzője azok csatlakozása a nyilvános villamos áramellátó hálózatra. A felesleges elektromos energia egy részét akkus tároló segítségével lehet átmenetileg
eltárolni.
Egy hálózatra kötött napelemes rendszer alapvetően az alábbi főbb alkotóelemekből áll:

Hálózatra kötött napelemes rendszer főbb alkotóelemei
1
2
3
4
5
6
7
8
a
b

Villamos hálózat (230/400 V)
Házi villamos kapcsolószekrény
A fogyasztás és visszatáplálás mérőórája
Elosztó/megszakító szekrény
Fogyasztók
Napelemes generátor
Inverter
Napelemes betáplálás mérő
PV áram
kevert PV és hálózati áram
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1.5 A napelem alkotóelemei

A napelem alkotóelemei
A napelem cellán belül a napfény elektromos teljesítménnyé alakul át. Az önálló napelem cellák sorba
kapcsolásával egy úgynevezett stringet kapunk. Egy napelem modul viszont több napelem cella stringből
áll, ezen kívül a fotovoltaikus modul hátoldalán egy kötődoboz is található, bypass diódákkal.
Több fotovoltaikus modul elektromos csatlakoztatása a fotovoltaikus generátort (napelem) eredményezi.
Ilyenkor a PV modulokat sorban, párhuzamosan vagy a kétféle kapcsolási lehetőséget mixelve lehet öszszekötni. A kapcsolásnak illeszkednie kell az alkalmazni kívánt iverterhez, mert nem mindegyik inverterre
lehet több stringet rákötni.
Ahhoz, hogy az önálló PV modulokat egymáshoz kapcsolhassuk, minden egyes Vaillant napelem csatlakozóval ellátott egyenáramú kábellel rendelkezik, ennek köszönhetően az önálló PV modulok biztonságos
összekötése biztosítható. A generátor mező az összes pólusra lekapcsolható a Vaillant inverterekbe épített DC-kapcsolónak köszönhetően. Ennek alapján nem kell külön generátor kötődobozt a Vaillant napelemek bekötéséhez telepíteni.
A napelem cella részletei – felépítés és működés
A napelem cellák túlnyomórészt nagy tisztaságú szilíciumból készülnek, az elektrotechnikában a félvezető
eszközök gyártásához hasonlóan. A kiindulási anyag a kvarchomok, amely nagy mennyiségben áll rendelkezésre.

A szennyezett szilícium atomok töltési potenciálja
© Vaillant Saunier Duval Kft.
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A szilícium atomok stabil kristályrácsot képeznek. Speciális szennyeződések hozzáadásával különböző
töltési potenciálokat lehet létrehozni. A napfény felé eső réteget foszforral „negatívan” (elektron-többlet),
míg az alatta elhelyezkedő szilícium réteget ezzel szemben bóratomok hozzáadásával lehet „pozitívan”
(elektron-hiány) szennyezni.
A határfelületen egy polarizált elektromos mező keletkezik a szennyeződésekhez képest, aminek a napsütés segítségével történő szétválasztása felszabadított töltéshez vezet: a fény beesése során ennek köszönhetően elektromos energia-potenciál (elektromos feszültség) keletkezik.

A kristályos napelem cella felépítése és működése
1
2
3
4

Töltés elkülönítés
Rekombináció
Felhasználatlan foton energia (például a transzmisszió miatt)
A front-érintkezések visszaverődése és árnyékolása

Ahhoz, hogy egy napelem cella elektronos energiát termelhessen, napfénynek (fotonoknak) kell kitenni. A
fotonok az elektromágneses sugárzás „alkotóelemei”. Ha a fotonok kapcsolatba lépnek a cellával, akkor
az elektronok – azok energia-bevitele miatt – szabadon mozoghatnak, és újból visszakerülnek a negatív
szennyezettségű területre. Ezzel egyidejűleg újabb elektron-hiány keletkezik a pozitív szennyezettségű
területen. Ezt a folyamatot nevezik fotovoltaikus hatásnak.
Az elektronok a felbomlott kapcsolatok irányába mozognak, így elektromos feszültség keletkezik a cellában. Amennyiben a cella nincs terhelve, akkor ezt a feszültséget üresjárási feszültségnek nevezzük. Ha
azonban zárjuk az áramkört, egyenáram folyik.
Napelemes cellatípusok
A két, leggyakrabban használt cella típus a monokristályos, illetve a polikristályos szilícium cella. Az alábbi
áttekintés bemutatja a cellatípusokat, valamint azok hatékonyságát 1 kWp teljesítményre vonatkoztatva:
A cella anyaga
Monokristály
Polikristály
Vékony réteg: Réz-Indium-Diszelenid (CIS)
Kadmium Tellurid (CdTe)
Amorf szilícium (a-Si)

A modul hatásfoka
15-20%
14-18%
10-12%
10-14%
6-10%

Cellanagyság
5-7 m2
6-7 m2
8-10 m2
7-10 m2
10-17 m2

Monokristáyos napelem cellák
A tégely-húzó folyamat során egy magkristályt olvadt szilíciumba merítenek, majd lassú forgatás mellett
húzzák ki az olvadékból. Ezzel a módszerrel lehetőség van arra, hogy teljesen szabályos, kb. 30 cm átmérőjű és több méter hosszú egyen kristályokat állítsunk elő. Ezek a rudak kb. 0,18-0,22 mm vastagságú
„szeletekre” vághatóak. A p-típusú szennyezéssel ellátott lapokból kiindulva, foszfor diffúzióval vékony, ntípusú szennyeződést visznek fel. A hátsó érintkező-réteg felhordása után a lapot az elülső oldalán áram© Vaillant Saunier Duval Kft.
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leadásra képes vonalakkal és antireflexiós réteggel látják el. Az antireflexiós réteg miatt van az, hogy az
alapvetően ezüstszürke cellák kékes, feketés színben látszanak.
Polikristályos napelem cellák
Az öntési eljárás során a szilíciumot vákuumban hevítik fel és formába öntik. A lehűlés során számos,
kisméretű kristály keletkezik. A szilícium blokkokat először hasábokra, majd végül lapokra fűrészelik, amelyeknek így már négyzetes alakjuk van. Ezt követően hordanak ismét fel egy n-típusú szennyező-, és egy
hátsó érintkező réteget, valamint az elülső oldalra az áramleadó vezetékeket és az antireflexiós bevonatot.
A napelemes modulok fő jellemzői
Fénybeesés során elektromos energia-potenciál (elektromos feszültség) keletkezik. A cellák elülső- és
hátsó oldalán fémes érintkezések találhatóak. Amennyiben a két pólus közötti áramkört egy fogyasztóval
zárjuk rövidre, áram folyik. Az áram és ezzel együtt a PV-cella elektromos teljesítménye közvetlenül függ a
besugárzás erősségétől.
Ezért van az, hogy a PV-cellák a legtöbb energiát direkt napsütésnél termelik. Diffúz fény esetén azonban
csak alacsonyabb teljesítmény érhető el. Ezen kívül a napelemes cella hatásfoka jelentős mértékben függ
a hőmérséklettől. Minél alacsonyabb a cella hőmérséklete, annál nagyobb az ekvivalens felület az áramfeszültség körben, ami a termék maximális teljesítményeként a feszültség- és áramerősségnek felel meg.
Annak érdekében, hogy optimalizálható legyen az energiahozam, a napelemes rendszer invertere folyamatosan próbálja elérni az áram és feszültség optimális arányát az aktuális besugárzás és cellahőmérséklet mellett. Ez az úgynevezett MPP-pont (Maximum Power Point = maximális teljesítmény pont).
Egy napelemes cella csúcsteljesítményét (Wp = Watt peak) szabvány által rögzített tesztfeltételek (STC =
Standard Test Conditions) mellett határozzák meg. Az STC vizsgálati eljárást azért hozták létre, hogy a
napelemes cellák vagy a modulok is egymással összehasonlíthatóak legyenek.
A STC-t az EN 60904, illetve az IEC 60904 szabványok az alábbiak szerint definiálják:
- 1000 W/m2 besugárzás
- 25⁰C (± 2⁰C)-os cella hőmérséklet
- definiált fényspektrum (az IEC 60904-3 szerint)
Minden fotovoltaikus modul névleges teljesítménye az alábbi kiegészítést kapja: „Wp az STC feltételek
szerint”. Ezen kívül meg szokták adni még az NOCT értéket. Az NOCT egy angol rövidítés (Normal
Operating Cell Temperature = normál működési cella hőmérséklet). Ez azt jelenti, hogy a fotovoltaikus
cellát normál üzemi feltételek mellett tesztelték.
Az STC vizsgálati eljáráshoz képest az alábbi NOCT átlagértékeket használják:
NOCT átlagértékek
Szélsebesség
A besugárzás erőssége
Légtömeg
Környezeti hőmérséklet
Cella hőmérséklet

1 m/s
Az 1-es szélerősség (3,6 km/óra) alsó tartománya
800 W/m2
Közép-Európába egy nyári napon a besugárzás értéke
700 W/m2 körül van
1,5
A délelőtti/délutáni, ferdén beeső sugarak (48,2⁰)
20⁰C
46⁰C (+/-2⁰C)
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Az áram/feszültség jelleggörbe függősége a besugárzástól

Üresjárati feszültség, rövidzárlati áram a besugárzás függvényében
Egyenáramú (DC) kábel
Annak érdekében, hogy a rendszer teljes élettartama során biztosítható legyen az elektromos biztonság,
az egyenáramú kábelezésnek rendkívül hosszú életűnek és ellenállónak kell lennie.

Speciális, 1-eres kábel, dupla szigeteléssel
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A DC kábellel kapcsolatos követelmények:
- mechanikai szilárdság
- UV, ózon- és időjárás állóság
- Hőállóság
- Méretezési hőmérséklet a tetőn: 70⁰C
- Gyors és biztonságos szerelés
A föld- és rövidzárlat ellen biztosított telepítés miatt sodort, duplán szigetelt kábelt használunk, a pozitív és
negatív pólust pedig egymástól elkülönítjük. Az összes Vaillant napelem és egyenáramú kábel érintésbiztos és felcserélés ellen védett MultiContact csatlakozóval készül, amelyek lehetővé teszik a szerszámmentes szerelést és segítenek elkerülni a polaritás felcserélését. Éppen ezért nincsenek a kábelek sem
piros vagy kék színnel megjelölve. A vezetékek rögzítésére UV-álló segédeszközöket kell használni.

1.6 Az inverter
Az inverter a napelem által előállított egyenáramot alakítja át egyfázisú, 230V feszültségű, illetve nagyobb
rendszereknél 3-fázisú, 400 Voltos hálózati feszültséggé. Az invertert, többféle teljesítmény-osztályban
központi, string, illetve multi-string inverterként vagy inverter modulként kínálják. Központi inverter esetén
az összes napelem egyetlen inverterre kapcsolódik.

Napelemes rendszer napelemes rendszerrel
Sok rendszer esetén lehetséges, illetve szükséges, hogy a generátort (napelem mező) több inverterre
osszuk fel, például nagyobb generátor teljesítmények, részleges árnyékolás vagy a napelemek eltérő tájolása vagy dőlésszöge esetén.

Napelemes rendszer kétféle tájolással
© Vaillant Saunier Duval Kft.
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MPP-szabályozó Multi-string koncepció
A string inverterek alkalmazása részben árnyékolt vagy eltérő tájolású napelemes rendszerek esetén jelentős energiaveszteségeket eredményezhet. Ahhoz, hogy ezeket a veszteségeket csökkenthessük, az
azonos tájolású napelemeket stringgé tudjuk csoportosítani. Minden stringet, illetve rész-generátort külön
MPP-szabályozó működtet. Ezt az elvet hívják multi-string koncepciónak.
Ennek a koncepciónak az előnye, hogy csak egyetlen ivertert lehet több, eltérő tájolású rész-generátorhoz
használni.

Multi-string inverter
1
2
3
4
5
6

Nyugati tájolású napelem mező (PV generátor)
Déli tájolású napelem mező
Keleti tájolású napelem mező
Vezérlő-, szabályozó és védőberendezések
DC-Bus
Közös inverter

1.7 Az akkus tároló
Az akkumulátoros tároló működése
Az akkus tároló intelligens energia menedzsmentet tesz lehetővé az épületben. Az akkus tároló segítségével a megtermelt, de az adott pillanatban felesleges elektromos energiát lehet eltárolni. Szükség esetén
ezzel az energiával tudjuk a villamos fogyasztókat ellátni.
Annak érdekében, hogy optimalizálhassuk a megtermelt saját energiafelhasználást, illetve minimalizálhassuk a külső energia-ellátástól való függőséget, méri és vezérelni kell a ház energiaáramlásait. Ehhez az
elektromos fogyasztókat célzottan kapcsoljuk be vagy ki, rádiójel vezérelt konnektorok segítségével.
A gázmotor vagy napelemes rendszer (1) által termelt áramot mérőeszköz (2) segítségével mérjük. Egy
további mérőeszköz (3) méri a ház aktuális fogyasztását. Amennyiben a megtermelt saját elektromos
energia magasabb, mint a fogyasztók által a házban szükséges igény, energiafelesleg keletkezik. Ezt a
felesleget eltároljuk.
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Ilyenkor az akkus tároló invertere (5) az energiát egyenárammá alakítja át az akkumulátoros tárolóban.
Végezetül a termelt energiát az akkumulátorokban (4) tároljuk.

Az akkus tároló működési elve
Abban az esetben, ha az aktuális fogyasztás magasabb, mint a megtermelt saját elektromos energia, akkor elektromos energia szabadul fel a tároló-rendszerből. A háztartás elektromos fogyasztóinak (6) ellátása előtt az eltárolt energiát az akkus tároló inverterének segítségével (5) ismét váltóárammá kell átalakítani. Egy két irányban (ad-vesz) mérő (7) gondoskodik arról, hogy pontosan meghatározható legyen a villamos-hálózatból felvett, valamint a hálózatba leadott energia mennyisége.
Lítium-ion akkumulátorok
A lítium-ion akkumulátor egy gyűjtő-fogalom a lítium vegyületeken alapuló akkumulátorokra. A lítiumfoszfát-akkumulátorokat (LiFePO4) gyakran használják az épülettechnológiában, mivel jó hőmérsékleti
stabilitásuk, hosszú élettartamuk és magas töltési-, illetve kisütési áramuk van.

Lítium-ion akku
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1.8 Rendszer koncepciók
Az alábbi ábrák egy családi ház tipikus terhelési eseteit mutatják be.
Terhelési folyamat energia-termelő berendezés nélkül
Az alábbi grafikon egy családi ház tipikus terhelési folyamatát ábrázolja, energiatermelő berendezés (pl.:
gázmotor vagy napelemes rendszer) nélkül. A szükséges elektromos energiát a villamos hálózatból vételezzük.

Terhelési folyamat energiatermelő berendezés nélkül
Terhelési folyamat napelemes rendszerrel
Jelentősen lecsökkenthető a villamos hálózatból felvett elektromos energia egy már meglévő napelemes
rendszer hozamával.
Családi ház esetén a saját felhasználás aránya (intelligens energia-menedzsment és villamos-energia
tárolás nélkül) kb. 30% körül van. A fennmaradó, megtermelt energia, amit nem lehet felhasználni, a hálózatba juttatható vissza.

Terhelési folyamat napenergiás rendszerrel
Az esti terhelési csúcsot például egy mosógép okozhatja, ami azonban kézzel lekapcsolható.
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Terhelési folyamat napelemes rendszerrel és energia menedzsmenttel
A megfelelő energia menedzsmenttel a keletkező terhelési csúcsok eltolhatóak a napsütéses időszakokba, ennek köszönhetően kevesebb energiát kell a hálózatba betáplálni. Ezzel a megoldással akár kb.
45%-ra emelhető a saját energiafelhasználási ráta.

Terhelési folyamat PV rendszerrel és energia menedzsmenttel
Itt a terhelési csúcsok eltolása a délutáni időszakra történik. Az energia-menedzsment automatikus vezérlése a mosógép működését olyan időszakra helyezi, amikor már biztosan rendelkezésre áll a napelemek
által megtermelt elektromos energia. Ennek köszönhetően növekszik a megtermelt PV-energia saját felhasználási rátája, valamint csökken a hálózati villamos-energia fogyasztás költsége.
Terhelési folyamat napelemes rendszerrel és akkumulátoros tárolóval
A saját felhasználás rátája kiegészítésként tovább emelhető egy intelligens töltőmenedzsmenttel rendelkező akkumulátoros tároló rendszer használatával. Az intelligens töltőmenedzsment egyrészt arról gondoskodik, hogy kellő mértékű kapacitás álljon rendelkezésre a déli hozamcsúcsok tárolására. Másrészt
biztosítja, hogy a tároló-rendszer estig teljesen feltöltődjön, hogy éjszakára kellő mennyiségű energia álljon rendelkezésre. Az ilyen rendszerek saját PV-energia felhasználási rátája akár 85% is lehet.

Terhelési folyamat PV rendszerrel és akkus tároló rendszerrel
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2. Épületek tervezése
Egy napelemes rendszer hatékony működése csak akkor érhető el, ha a teljes rendszer gondosan méretezett, részletesen megtervezett és ennek megfelelően telepített, illetve üzembe helyezett.

2.1 Tervezési áttekintő
A következő áttekintő oldalak az általános tervezési folyamatokat foglalják össze. A tervezési folyamat
legfontosabb lépései mellett nagyon sok fontos aspektust sorol fel, amelyeket egy napelemes rendszer
tervezésének keretein belül figyelembe kell venni vagy vizsgálni szükséges.
Tudnivaló:
A Solar.Pro.Tool tervező-szoftver segítségével lehetőség van a hozam-szimuláció, az
árnyékolások analízisének, valamint a megfelelő inverter kiválasztásának elvégzésére.
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Épület típusa

Meglévő

Új építés

Eredmény:
- Meg van tervezve a fűtés típusa
(központi/egyedi)

Tervezési információk:
- Új építés
- Meglévő épület
- Családi ház
- Társasház
- Lakó- és üzletház
- A lakó- vagy használati helyiségek száma
- Lakók/felhasználók száma

Elhelyezkedés és környezet

- Figyelembe lettek véve a törvényi
és szabványi előírások

- Az épület felújításával kapcsolatos intézkedések figyelembe vétele

A napelemek tájolása

- Optimálisan megtervezett napelemek
- Optimálisan megválasztott dőlésszög és napelem kiosztás

Tervezési információk:
- A besugárzási értékek az adott
telepítési helynek megfelelően

Eredmény:

Árnyékolás
Eredmény:
- Fák megmetszése, illetve kivágása (amennyiben ez lehetséges)
- Amennyiben lehetséges, akkor
más épületrészt kell az elhelyezésre kiválasztani

Rendszerverzió kiválasztása

Betáplálás/saját felhasználás

Eredmény:
- Rendszerverzió meghatározása

Tervezési információk:
- Áramfogyasztás megadása

Napelemes generátor tervezés
Napelemek/inverterek száma

Eredmény:
- Maximális modulszám meghatározása
- Kémény, kiálló épületrész árnyékoló hatásainak figyelembe vétele
- Megtervezett inverter

Tervezési információk:
- Tetőgeometria/beárnyékolás
- Tetőfelület nagysága
A PV telepítésének tervezése
Telepítés ferde vagy lapos tetőn

Eredmény:

Tervezési információk:

- Ismert a telepítés módja
- Meg van határozva a bekötés
típusa

- Tetőszerkezet, hó-/ szélteher
- Szabadban történő felállítás?

Tervezési áttekintő
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2.2 Helyszíni felmérés
Időpont egyeztetés és helyszíni felmérés során az alábbi pontokat kell figyelembe venni, amelyek egyben
a gondos tervezéshez is alapul szolgálnak:
- A végfelhasználó elképzelései a napelem típusáról, a rendszer koncepciójáról, valamint a telepítés
módjáról
- Elvárt napelem-teljesítmény vagy energia-hozam
- Éves áramfogyasztás, a házban található fogyasztók figyelembe vétele, a terhelési görbe megsaccolása
- A mindenkori állami támogatások financiális lehetőségei
- Felhasználható tető- vagy szabad felületek, illetve területek
- Tájolás és dőlésszög
- Tetőforma, tetőfelépítés, tető alépítmény és a tetőfedés típusa
- Felhasználható tetőátvezetések (szellőző cserepek, szabad kürtők, …)
- Az árnyékolással kapcsolatos információk
- Felszerelésként szolgáló helyek a generátor kapcsolódoboz, a hálózati megszakító és az inverter
számára
- Mérőóra szekrény és hely a további mérőórák vagy egyéb, opcionális tartozékok számára
- Vezeték hosszúságok, vezeték nyomvonalak és azok fektetési módja
- A megközelíthetőség figyelembe vétele, különösen akkor, ha a napelemek elhelyezésére segédeszközökre (daru, állványzat) van szükség
- Tervrajz a ház elhelyezkedéséről (a tájolás meghatározása miatt szükséges)
- Építész tervek a tető dőlésszögének meghatározására
- Fényképek a tetőről és a mérőóra elhelyezési lehetőségeiről

2.3 A napelemek felállítása
Az egyes modulok felszerelése során ügyelni kell az árnyékolás elkerülésére. tetőablakok, kémények vagy
akár fák is okozhatnak árnyékolást meghatározott napszakokban vagy évszakokban, napállás függvényében. Az érintett modulokat vagy cellákat ilyenkor automatikusan üzemen kívül helyezi a bypass dióda, így
az elektromos energia-termelés csak korlátozottan lehetséges. A termikus szolárrendszerekhez hasonlóan
a napelemes berendezések esetén ugyanazok a feltételek érvényesek a tájolás, a felállítás dőlésszöge és
a PV generátorok elhelyezése kapcsán.
Az egyes alkotóelemek tervezéséhez a megfelelő szoftveres segítség is igénybe vehető. Az optimális felállítási hely meghatározásához feltétlenül szükség van árnyékolási analízisre. Ennek támogatására speciális szimulációs programok vagy napjárás jelzők léteznek, amelyekkel a felállítási hely alapján meghatározható a napsugárzás pályája.

2.4 Bypass diódák – a belső védőkapcsolás
A „normál” üzemállapotban ugyanakkor elektromos áram folyik keresztül az összes napelem cellán (elektromos sorkapcsolás).

Belső modul-összekötés bypass diódákkal
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Amennyiben ezek közül valamelyik cella, például egy lehulló levél miatt árnyéka alá kerül, akkor ez a cella
nem termel többé elektromos energiát. Mivel több cella van egymással sorba kötve, jelentősen csökken az
árnyékolás miatt a teljes modul teljesítménye. Ezen kívül ez a cella generátorból fogyasztóvá alakul át,
aminek következtében az elektromos energia egy része hővé alakul át. Ezek a helyi, nagyon magas hőmérsékletek a cella tartós károsodásához vezethetnek, valamint jól felismerhető fekete pontokat okozhatnak a napelem felületén. Ennek következtében tartósan lecsökken a modul teljesítménye.
Ez az oka annak, hogy miért védenek több cellát bypass diódák egy modulon belül a gyakorlatban.
Túl magas feszültség esetén a dióda egy bypass-t nyit meg és így az árnyékolt ág már nem vesz részt az
áramtermelésben. Ez ideiglenesen csökkenti a napelem teljesítményét. Amennyiben a cella már nem árnyékolt, akkor a dióda ismét bezár és folytatódik a normál generátor-üzem.
A modulok elhelyezése
A bypass diódák elhelyezkedése és a modulok tájolása az áramtermelést takarás esetén (pl.: hóréteg
miatt) többé vagy kevésbé hátrányosan befolyásolja.

Napelemek elhelyezése
A baloldali ábrán látható generátort csak kis mértékben korlátozza az alsó napelem árnyékolása az energiatermelésben. Az alsó bypass dióda 20 db cellát véd. A jobb oldalon látható generátor esetén a teljes
generátor-teljesítmény kiesik, mert minden stringben legalább egy cella érintett az árnyékolásban. Emiatt
az összes ágat lekapcsolnak a bypass diódák.
A lapos tetős felállítással kapcsolatos tudnivalók
Kiemelt napelemes rendszerek esetén kiemelt fontossága van a modul-sorok közötti távolságnak is. A
napelemek nem árnyékolhatják kölcsönösen egymást.

A napelemek távolsága
1
2

Magasság
Távolság = a magasság x 4 - 6
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Ökölszabályként az alábbi érvényes: a napelemes modulok közötti távolság a kiemelés keretmagasságának legalább 4-6 szorosa legyen.
A Vaillant által forgalmazott telepítő készletekkel szinte teljes mértékben kizárható a kölcsönös árnyékolás, mert alacsony a szerelőkeretek dőlésszöge.

A déli tájolás lapos tetős telepítő készlete

A kelet/nyugati tájolás lapos tetős telepítő készlete

2.5 A napelem generátorok méretezése
A napelem modulok kiválasztása a tulajdonos elképzeléseitől, valamint a rendszer felépítésének általános
feltételeitől függ. A modultípust előre megadhatja a tulajdonos, de ennek végeredményét az alábbi fontos
kérdésekre adott válaszok is befolyásolhatják:
- Milyen magas lehet a beruházás teljes költségvetése?
- Figyelembe kell venni egy meghatározott hozamot?
- Milyen felületek állnak rendelkezésre?
- Mekkora mértékű a besugárzás a felállítás helyén?
- Van-e a tulajdonosnak bármilyen elvárása a napelemes rendszer felszerelése kapcsán?
- Vannak-e olyan építészeti adottságok, amelyek befolyásolhatják a napelemes rendszer felszerelését?
- Vissza kell a hálózatba táplálni a megtermelt energiát vagy csak saját felhasználásról van szó?
A projekttervezés során a tervezőnek meg kell vizsgálnia, hogy mely modulok képesek leginkább megfelelni a tulajdonos elképzeléseinek az adott építési feltételek mellett.
Ökölszabály a napelemes rendszer felületének meghatározására: 1 kWp = kb. 5-7 m2 napelem felület
Ökölszabály a déli tájolású rendszer várható hozamára: 1 kWp termel évenként 1000 kWh-t
Tudnivaló:
A fent megadott értékek eltérhetnek a modul típusának, tájolásának, valamint a telepítési
hely adottságainak függvényében!
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2.6 Inverter kiválasztás
Az inverter egy feszültség-ablakon belül működik, amelyben a rendelkezésre álló napsugárzásnak megfelelőn beállítja a maximális generátor teljesítmény pontot (MPP követés). Ezt a feszültség ablakot a legkisebb MPP feszültség, valamint az inverter maximálisan megengedett feszültsége korlátozza.
Az inverter napelemekhez történő illesztése során az alábbi jellemzőket kell figyelembe venni:
- maximálisan megengedett generátor teljesítmény az inverteren
- az inverter minimális MPP feszültsége
- az inverter és a napelemes modulok maximális üres-járási feszültsége
valamint
- az inverter maximálisan megengedett generátorárama
A generátor- és az inverter névleges teljesítményének viszonya egy 0,9-1,1 közötti sávtartományban lehet. Kerülni kell ennek az aránynak a túllépését, mert akkor a napelemes mező – mindenek előtt nyáron,
de napos téli napokon is – teljes terhelésnél jelentősen több energiát termelhet, mint amit az inverter képes feldolgozni. Az inverter tartós túlterhelése idő előtti meghibásodáshoz vezethet. Ezzel szemben a
generátor névleges teljesítménye alacsonyabb lehet, mint az inverteré. Ilyenkor teljesen elfogadott tény,
hogy részterhelésen az inverter hatásfoka rosszabb, mint egy olyan inverter esetén, amelyik jobban illeszkedik a rendszer pillanatnyi teljesítményéhez.
Az auroPOWER rendszernél a napelemes modulokat minden esetben sorba kötjük be.
Rendszerkombinációk és mintapéldák
Az alábbiakban példaként rendszerkombinációkat mutatunk meg az egy-, kettő- és háromsoros telepítésre. A következő oldalakon található táblázatok áttekintést nyújtanak az auroPOWER napelemek különböző inverterekkel történő kombinációs lehetőségeiről.
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Első példa – egyfázisú inverter
Elvárás: 10 db auroPOWER VPV P 290 napelem 2900 Wp össz-teljesítménnyel. Ehhez szükség van az
auroPOWER VPV I 3000/2 230V inverter alkalmazására.
Az összes modul egymással sorba köthető.
Második példa – háromfázisú inverter
Elvárás: 20 db auroPOWER VPV P 305 napelem 6100 Wp össz-teljesítménnyel. Sorba a mindenkori
modulokból 6 db van kötve. Ehhez szükség van az auroPOWER VPV I 6000/1 400V inverter alkalmazására.
Az összes modul egymással sorba köthető.
auroPOWER modul és inverter – kombinációs lehetőségek/1
Rendszerteljesítmény (kWp)

2,90
3,05
auroPOWER napelem modul
2 sor 5 db napelemmel
VPV P 290/2 M SWF
10 x 0020273303

-

-

3,00
-

2 sor 5 db napelemmel
VPV P 305/2 M BWF
10 x 0020273301

-

-

2 sor 5 db napelemmel
VPV P 300/2 M BWF
10 x 0020273302

auroPOWER inverter
1 x VPV I 3000/2 230V
0010024755

1 x VPV I 3000/2 230V
0010024755
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1 x VPV I 3000/2 230V
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auroPOWER modul és inverter – kombinációs lehetőségek/2
Rendszerteljesítmény (kWp)

3,48
3,66
auroPOWER napelem modul
2 sor 6 db napelemmel
VPV P 290/2 M SWF
12 x 0020273303

-

-

3,60
-

2 sor 6 db napelemmel
VPV P 305/2 M BWF
12 x 0020273301

-

-

2 sor 6 db napelemmel
VPV P 300/2 M BWF
12 x 0020273302

auroPOWER inverter
1 x VPV I 4000/2 230V
0010024756

1 x VPV I 4000/2 230V
0010024756
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auroPOWER modul és inverter – kombinációs lehetőségek/3
Rendszerteljesítmény (kWp)

2,90
3,05
auroPOWER napelem modul
2 sor 5 db napelemmel
VPV P 290/2 M SWF
10 x 0020273303

-

-

3,00
-

2 sor 5 db napelemmel
VPV P 305/2 M BWF
10 x 0020273301

-

-

2 sor 5 db napelemmel
VPV P 300/2 M BWF
10 x 0020273302

auroPOWER inverter
1 x VPV I 3000/1 400V
0010024726

1 x VPV I 3000/1 400V
0010024726
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1 x VPV I 3000/1 400V
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auroPOWER modul és inverter – kombinációs lehetőségek/4
Rendszerteljesítmény (kWp)

3,48
3,66
auroPOWER napelem modul
2 sor 6 db napelemmel
VPV P 290/2 M SWF
12 x 0020273303

-

-

3,60
-

2 sor 6 db napelemmel
VPV P 305/2 M BWF
12 x 0020273301

-

-

2 sor 6 db napelemmel
VPV P 300/2 M BWF
12 x 0020273302

auroPOWER inverter
1 x VPV I 4000/1 400V
0010024727

1 x VPV I 4000/1 400V
0010024727
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auroPOWER modul és inverter – kombinációs lehetőségek/5
Rendszerteljesítmény (kWp)

4,64
4,88
auroPOWER napelem modul
2 sor 8 db napelemmel
VPV P 290/2 M SWF
16 x 0020273303

-

-

4,80
-

2 sor 8 db napelemmel
VPV P 305/2 M BWF
16 x 0020273301

-

-

2 sor 8 db napelemmel
VPV P 300/2 M BWF
16 x 0020273302

auroPOWER inverter
1 x VPV I 5000/1 400V
0010024728

1 x VPV I 5000/1 400V
0010024728
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auroPOWER modul és inverter – kombinációs lehetőségek/6
Rendszerteljesítmény (kWp)

5,80
6,10
auroPOWER napelem modul
2 sor 10 db napelemmel
VPV P 290/2 M SWF
20 x 0020273303

-

-

6,00
-

2 sor 10 db napelemmel
VPV P 305/2 M BWF
20 x 0020273301

-

-

2 sor 10 db napelemmel
VPV P 300/2 M BWF
20 x 0020273302

auroPOWER inverter
1 x VPV I 6000/1 400V
0010024729

1 x VPV I 6000/1 400V
0010024729

1 x VPV I 6000/1 400V
0010024729

2.7 A modulok összekapcsolása
Sorba kötés

Napelemes modulok – soros kapcsolás
A modulok sorba kötésével összeadódik azok saját feszültsége. Az áramerősség azonban nem változik. A
napelemes modulok sorba kötése esetén az MPP áramerősségeknek alapvetően azonosnak kell lenniük.
Az eltérő áramerősségek csökkentik a modulteljesítményt.
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A napelem modul összekapcsolása az auroPOWER rendszerben

auroPOWER rendszer – sorba kötés
Az auroPOWER rendszer esetén a napelemes modulokat mindig sorba kell kötni.

2.8 Egyenáramú kábelezés
A generátor-mező és az inverter közötti összekapcsolás egyenáramú kábellel történik. Az egyenáramú
kábel méretezésére ökölszabályként az érvényes, hogy a teljesítmény veszteségnek 1% alatt kell maradnia. A szükséges vezeték-keresztmetszet kiszámítása során szintén a maximálisan lehetséges fázisáramot és a vezetékek hosszúságát kell figyelembe venni. Feltétlenül ügyelni kell arra, hogy a polaritás ne
legyen egymással felcserélve.
Az elektromos vezetékek kábelrögzítővel történő megfogatása során gondoskodni kell róla, hogy azok UVállók legyenek. Ezt a kábelkötözőbe integrált fémszál biztosítja. A generátor mező az összes pólusra lekapcsolható az inverterbe beépített DC főkapcsoló útján. Ennek köszönhetően nincs szükség külön főkapcsoló szekrényre.
A kereskedelemben több olyan rendszer is rendelkezésre áll, amelyek kizárják a PLUSZ és MÍNUSZ felcserélését. A Vaillant által kínált rendszer érintésmentes csatlakozódugóból áll, ami lehetővé teszi a dugaszaljzat és a csatlakozó szerszám nélküli csatlakoztatását az egyenáramú kábelekhez.
A DC kábel dugós csatlakozója
Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy a bekötések saját magukat reteszelik, így a szél hatására sem
lazulnak ki. Fontos, hogy a kábel UV-álló legyen vagy kültéri felhasználás esetén egy védőcsőbe helyezzük. A Vaillant kábelek UV-állóak.

A DC kábel dugós csatlakozója
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2.9 Biztonsági berendezések
Védelem a villámcsapás ellen
A gyakorlatban nincs szükség kiegészítő villámelhárító rendszerre napelemes rendszerek esetén, mert a
fotovoltaikus berendezés telepítésével nem növekszik az épület károsodásának veszélye.
Nagyobb teljesítményű, 10 kWp feletti napelemes rendszerek esetén azonban előfordulhat, hogy a helyi
előírások villám- és túlfeszültség elleni védelmet követelnek meg, amit a III-as villámvédelmi osztályra
érvényes intézkedések figyelembe vételével kell kivitelezni.
Azoknál a napelemes rendszereknél, amelyek villámcsapásnak jelentősen kitett lapos tetőn vannak elhelyezve, a fotovoltaikus berendezést megfelelő villámvédelemmel kell ellátni. Amennyiben ez már rendelkezésre áll, akkor erre kell a napelemes rendszert bekötni.
Tudnivaló:
Megfelelő villámcsapás védelmi koncepció kialakítása során forduljon erre szakosodott
szakipari céghez.

Túlfeszültség elleni védelem
Túlfeszültség az elektromos vezetékekben keletkezhet, pl.: az épület közelében fellépő vihar vagy villámbecsapódás következtében.
A túlfeszültség elleni védelem nem csak azokat az épületen belül intézkedéseket és berendezéseket foglalja magában, amelyek az elektronikus készülékek indirekt villámbecsapódásból adódó károsodásainak
elkerülését szolgálja, hanem figyelembe veszi a közüzemi hálózatból eredő behatásokat is.
A légköri túlfeszültség elleni védelemhez a generátor pozitív, valamint az ahhoz tartozó negatív pólusainak
szorosan egymás mellett kell elhelyezkedniük.

Túlfeszültség elleni védelem a generátor helyes kábelezésével
Minél kisebb a fenti ábrán a nyitott vezetékhurok szaggatottal jelölt területe a generátor körben, annál kisebb a leválasztás a modul vezetékekben.
A túlfeszültség elvezető vezetékek általában a napelem kapcsolódobozába vannak beépítve, a potenciálkiegyenlítő vezeték a napelem kapcsolódobozához, illetve az inverterhez csatlakozik. Mivel az összes
auroPOWER inverter gyárilag beépített túlfeszültség-levezetőt (varisztor) tartalmaz, a kisebb napelemes
rendszerek esetén el lehet tekinteni kiegészítő túlfeszültség elvezetőtől a generátor kapcsolódobozában.
Az inverter hálózati (AC) oldalán a túlfeszültség elleni védelem alapvetően ajánlott, de a villamos-energia
szolgáltató kéri!
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Hálózatra kötött napelemes rendszer sematikus ábrája túlfeszültség
elleni védelemmel (villámelhárító berendezés nélkül)
Földelés- és potenciálkiegyenlítés
A villám- és túlfeszültség elleni védelem kiegészítéseként a földelést és potenciálkiegyenlítést is figyelembe kell venni a napelemes rendszer biztonságos működéséhez. Ennek során a földelés és potenciálkiegyenlítés fogalmait az alábbiak szerint differenciáljuk:
Definíció

Földelés
A földelés egy elektromosan
vezető kapcsolat a talaj potenciáljával.

Végrehajtás

A (védő) földelésnél az összes,
könnyen hozzáférhető – és az
áramkörbe nem tartozó – fém
alkotóelemet össze kell kötni a
föld potenciállal.

Funkció

A (védő) földelésnek az embereket és állatokat kell az elektromosan üzemelő eszközök, illetve
rendszerek meghibásodása
esetén az áramütéstől megóvnia.

Potenciálkiegyenlítés
A potenciálkiegyenlítés egy olyan
elektromos kapcsolat, amely
elektromos energiával működő
egységeket és idegen, vezetőképes elemeket azonos vagy közel
azonos potenciálra hoz.
Először a fő védővezetéket,
földelő vezetéket és a fő földelő
kapcsot, illetve sínt kell egymással összekötni. Ezen kívül a
vezetőképes alkotóelemeket,
mint például az épületek csővezetékei vagy a napelemes rendszer alépítményeit kell a potenciálkiegyenlítésre rákötni.
A (védő) potenciálkiegyenlítés
célja, hogy megelőzhető legyen a
potenciálkülönbségek kialakulása, amelyek veszélyes szikraképződés, magas érintkezési
feszültségek vagy működési
zavarok esetén léphetnek fel.

A szakszerűen kivitelezett potenciálkiegyenlítésnek és földelésnek kiemelt jelenősége van, mert a tetőn
bekövetkező áramütés személyi sérülést, a keletkező zárlat pedig akár tüzet is okozhat.
Alapvetően egy elektromos rendszer összes fém alkotóelemének földelését a vonatkozó szabványok előírásai szabályozzák. Ezen kívül mindenek előtt a modulkeretek földelését kell létrehozni, beleértve a napelemes rendszerek alépítményeit, a trafómentes inverterrel, mert nem zárható ki a modulon belüli magas
egyenfeszültségek kapacitív töltése.
Rákötés az elektromos hálózatra
Az elektromos telepítést az inverter bekötésétől kezdve, egészen a napelemes rendszer beüzemeléséig,
minden esetben képesített villanyszerelőnek kell elvégeznie.
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Tudnivaló:
A villanyszerelő felel a teljes rendszeren végzett elektromos munkákért még akkor is, ha
a telepítési műveleteket nem ő végezte el.

2.10 Hálózati bekötés és mérőberendezések
A napelemes rendszerek elektromos hálózatra történő rákötésének követelményeit különböző szabványok
és előírások tartalmazzák. A tervezés és megbízás elfogadását követően a napelemes rendszert a helyi
villamos-energia szolgáltató által regisztrált villanyszerelőnek kell lejelentenie. Ilyenkor tisztázható a csatlakoztatás módja és a hálózati betáplálási pont.
Az összes auroPOWER inverter védőberendezésekkel rendelkezik az elektromos hálózatról történő leválasztásra, így bármilyen al-elosztóhoz vagy már meglévő áramkörökhöz csatlakoztatható. A hálózati rákötéssel kapcsolatos problémák esetén megfelelő technikai tanácsot kell kérni a kölcsönösen elfogadható
megoldás megtalálása érdekében.
4,6 kVA betáplálási váltóáram feszültségéig engedélyezett a napelemes rendszerek egyfázisú villamos
hálózatra történő rákötése.
A hálózatra kötött napelemes rendszer az alábbi főbb alkotóelemekből áll:

Hálózatra kötött napelemes rendszer főbb alkotóelemei
1
2
3
4
5
6
7
8
a
b

Villamos hálózat (230/400 V)
Házi villamos kapcsolószekrény
A fogyasztás és visszatáplálás mérőórája
Elosztó/megszakító szekrény
Fogyasztók
Napelemes generátor
Inverter
Napelemes betáplálás mérő
PV áram
kevert PV és hálózati áram
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Betáplálás mérő
A megtermelt áram párhuzamosan, egy betáplálás mérőn keresztül táplálható be az elektromos hálózatba. Az erre engedélyezetett mérőórát a végfelhasználónak kell a villamos hálózat üzemeltetőjétől bérelnie.
A szükséges kapcsolószekrénybe a betáplálás mérőt, valamint minden az elektromos hálózat üzemeltetője által megkövetelt mérő-, kapcsoló- és védőberendezést be kell építeni.
Alapvetően a szolgáltatótól függ az, hogy ha a mérőóra szekrényben a normál villanyóra mellett egy másik
mérő számára is van hely, akkor ez felhasználható-e a betáplálás mérő beépítésére vagy nem. Ha azonban erre nincs lehetőség, kell külsőleg helyet biztosítani a mérő számára a villanyóra szekrénye mellett.
Emellett engedélyezettek az oda-vissza mérő (ad-vesz) órák is.
Tudnivaló:
A megfelelő és kalibrált mérőt a helyi villamos-energia szolgáltatóval kell jóváhagyatni.
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3. A napelemek szerelése
3.1 A telepítési módok áttekintése
Elvileg minden épületfelület rész, amely közvetlen napsütésnek van kitéve, alkalmas napelemes rendszerek telepítésére: ferde és lapos tetők, valamint homlokzatok, stb. Additív és integratív megoldásokat különböztetünk meg, ezen kívül pedig természetesen minden, szabad telekfelület is szóba jöhet, mint telepítési helyszín.

Ferde tető

Lapos tető

Homlokzat

Könnyű szerk.
tető

Árnyékolás

A napelemes rendszerek telepítési lehetőségei
Az alkalmazható felszerelési mód, a statika és egyéb keretfeltételek adják mindig meg a választ arra, hogy
az adott projekt esetén melyik szerelőrendszert lehet alkalmazni. További figyelembe kell azt is venni,
speciális követelmények és szabványok vonatkoznak a homlokzati és tető feletti telepítésekre.
A napelemes rendszerek telepítése szükségessé teheti több, különböző területen (villanyszerelés, ács,
fűtésszerelő, kőműves, stb.) dolgozó szakemberek együttműködését. A korábbi kivitelezésre vonatkozó
jótállási kötelezettségeket figyelembe kell venni a tetőszerkezeten történő utólagos munkavégzések során,
valamint adott esetben (főleg lapos tetős telepítés esetén) a tetőszigetelési műveleteket erre szakosodott
szakipari céggel javasolt elvégeztetni.
Az érintés- és felcserélés ellen biztosított dugós csatlakozások lehetővé teszik, hogy az egyenáramú oldal
elektromos telepítését villanyszerelői végzettséggel nem rendelkező személyek is elvégezhessék.
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Azonban az inverter elektromos hálózatra történő rácsatlakoztatását, valamint a napelemes rendszer
üzembe helyezését minden esetben a helyi villamos áram-szolgáltató által feljogosított villamos szakembernek kell elvégeznie.
Tudnivaló:
Abban az esetben is, ha az egyenáramú oldalon a villanyszerelő nem végzett semmilyen
munkát, akkor is ő felel a teljes rendszer villamossági telepítésének megfelelőségéért.

A tetőn végzett munkálatok biztonsági előírásainak figyelembe vétele
A tetőn végrehajtott szerelések során feltétlenül be kell tartani a tetőn történő munkavégzésre vonatkozó
biztonsági előírásokat. 3 méteres magasság felett megfelelő védőintézkedéseket kell tenni a munka- és
balesetvédelmi előírásoknak megfelelően. Alapvetően védőfal, biztonsági háló vagy kötél, valamint biztonsági állvány használható. A leesés elleni védőintézkedéseknek összhangban kell állniuk a helyi előírásokkal.

Leesés elleni védőállvány a tetőn történő szerelésekhez
A napelemek felszerelése
A tetőhorgok, rögzítő sínek, napelemek és PV kábelek gondos, illetve szakszerű telepítése az egyik előfeltétele a tetőfedés hosszú távú üzembiztonságának, valamint a megfelelő vízzárásnak.
A napelemes mező telepítése során tekintettel kell lenni az egyenáramú szerelés sajátosságaira. Amenynyiben fény éri a modult, akkor a napelemben feszültség generálódik, a telepítéstől, villanyszereléstől
vagy a szükséges karbantartási műveletektől függetlenül. Az egyenáramú kábelek szigetelésének meghibásodása miatt tartós ív keletkezhet, így feltétlenül szükséges a föld- és rövidzárlat ellen biztosított telepítés.
A védőberendezések tervezése során figyelembe kell azt is venni, hogy nem alkalmazhatóak a hagyományos, váltakozó áramú biztosítékok, illetve megszakítók, mert a napelemes rendszerek rövidzárlati árama
kb. 20%-kal magasabb, mint a névleges érték. Figyelembe kell venni a villámvédelem (amennyiben lehetséges), a napelemek földelési és túlfeszültség elleni védelmének lehetőségeit.
A kábelelvezetéssel kapcsolatos tudnivalók
A napelemes kábeleket megfelelő szellőzőcserepeken keresztül vezetjük át. A mechanikai károsodások
elkerülésének érdekében a napelemes mező vezetékei nem helyezkedhetnek közvetlenül el a tetőn, hanem azokat hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló védőcsőben, kábelkötözőkkel kell például a szerelőkerethez hozzárögzíteni. Minden esetben kerülni kell a nagy kiterjedésű hurkokat. Az épületen belül az elágazó
vezetékeknek a lehető legrövidebb úton kell eljutniuk az inverterhez. Az épületen belül futó összes egyenáramú vezetéket egyértelműen kell megjelölni.
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3.2 Az inverter szerelése
Az invertert egy közvetlen napsugárzásnak ki nem tett, kellően hűvös és száraz, esőtől védett, nem gyúlékony helyre kell felszerelni (ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a megengedett környezeti hőmérsékletet). Ebből adódóan feltétlenül be kell tartani a más készülékekhez, berendezési tárgyakhoz, födémhez
képest előírt minimális oldaltávolságokat, hogy semmi se akadályozhassa a szabad légáramlást a burkolat
és a hűtőbordák körül.
Kapcsolószekrénybe történő beépítés esetén mesterséges szellőztetést kell biztosítani ahhoz, hogy kellő
mértékben hűthessük az invertert. A szemmagasságban történő felszerelés leegyszerűsíti a kijelző leolvasását.

3.3 Telepítés ferde tetőn
Amíg lapos tetők esetén a napelemes rendszer tervezőjének kellő mértékű szabadsága van, addig a ferde
tetők esetén a legtöbbször már eleve adott a modulok tájolása és dőlésszöge. Éppen ezért a tervezés
megkezdése előtt először a tető dőlésszögét kell megvizsgálni.
Ferde tetős telepítés esetén a napelemeket fémszerkezet segítségével rögzítjük a már elkészült tetőfedés
felett. A tetőszerkezet változatlan marad és megőrzi vízelvezetési funkcióját. Meglévő tetőfedésekre történő utólagos felszerelések esetén a ferde tetős telepítés a gyakorlatban egy költség optimális megoldás,
mivel a szerelési- és anyagigény viszonylag csekély.

Ferde tetős telepítés – sematikus ábrázolás
1
2
3
4
5
6
7

Szarufa
Tetőléc
Tetőcserép
Tetőhorog
Rögzítő elem
Rendszertartó (alumínium sín)
Napelem (PV modul)

A tetőfelületen megfogási pontokat kell meghatározni a szerelőkeret rögzítésére. Az alkalmazott rögzítési
módnak minden esetben igazodnia kell a meglévő tetőfedéshez. A megfelelő rögzítő eszköz a tetőszerkezethez kapcsolható vagy közvetlenül hozzáköthető a tetőfedéshez.
Az alépítménynek képesnek kell lennie arra, hogy felvegye a napelemet ért erőhatásokat és azokat átadja
a tetőszerkezetre. A forró nyári termikus igénybevételektől eltekintve ezek elsősorban mechanikus terhelések, amelyeknek a modulok ki vannak téve.
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A napelemes modulok vízszintes és függőleges elhelyezése
A kívánt napelem elrendezésnek megfelelően a rögzítő rendszer számára eltérő alépítményeket kell megtervezni:
- Egyrétegű alépítmény szerkezet a függőleges napelem elrendezéshez
- Kétrétegű alépítmény szerkezet (kereszt-sín rendszer) a vízszintes napelem elrendezéshez
A napelemes modulok függőleges szereléséhez szükséges egyrétegű alépítmény szerkezet az alábbi fő
alkotóelemekből tevődik össze:

Egyrétegű alépítmény szerkezet
1
2
3
4
5

Tetőhorog
Rendszertartó (alumínium sín)
Sínösszekötő
Közbenső rögzítő karmantyú
Szélső rögzítő karmantyú

Ahhoz, hogy a napelemeket vízszintesen szerelhessük a rögzítő keretre, függőleges síneket kell kiegészítésként a kétrétegű alépítmény szerkezet számára (kereszt-sín rendszer) betervezni.

Kétrétegű alépítmény szerkezet
1
2
3
4

Tetőhorog
Rendszertartó (alumínium sín)
Sínösszekötő
Közbenső rögzítő karmantyú
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5
6

Szélső rögzítő karmantyú
Kereszt-irányú sínösszekötő

Tetőhorog
A telepítés során úgynevezett tetőhorgokat vezetünk át a cserépfedésen, amit aztán a szarufákhoz vagy a
tetőlécekhez rögzítünk. Különböző tetőhorog készletek állnak rendelkezésre a ferde tetős szereléshez,
amelyek a szinte az összes cserép- és zsindelytető esetén alkalmazhatóak.
Tetőhorog típusok
Elem

Ismertetés
Standard tetőhorog
Alkalmas az összes hagyományos tetőcseréphez
Rendelési szám: 0020228531 (10 db-os készletben)

Tetőhorog hódfarkú cseréphez
Rendelési szám: 0020228534 (10 db-os készletben)

Tetőhorog palatetőre
Rendelési szám: 0020228536 (10 db-os készletben)

A magasság beállíthatósága a tetőléc- és síntartományban még egyenetlen tetőfelületek esetén is lehetővé teszi a sík napelem felület kialakítását, ezért egyaránt biztosítható problémák nélküli telepítés régi- és
újépítésű épületek esetén. Az áramvezeték átvezetését alátét lemezen és szellőző/csőátvezető cserépen
keresztül valósítjuk meg.
A ferde tetős telepítés sínkészletei
A tetőhorogra alumínium síneket szerelünk, amelyek egy tartóval és a napelemmel együtt problémák nélkül, illetve könnyen rögzíthetőek a tetőhorgon. A tetőhorgok, sínek és tartók egyaránt profillal vannak ellátva, amely lehetővé teszi a napelem modulok egyszerű elhelyezését és egyben biztosítja a fix, illetve egyszerű telepítést.
Sínkészletek
Elem

Ismertetés
Alumínium sín, 40 x 37 mm
VPV P napelemek szerelésére, hossza 2080 mm
Rendelési szám: 0020228532 (1 db) / 0020273247 (12 db - ezüst)
Rendelési szám: 0020228542 (1 db) / 0020273248 (12 db - fekete)

Sínösszekötő alumínium sínhez
Rendelési szám: 0020271099 (2 db) / 00202734246 (10 db)
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Több napelem egymás mellé történő szerelésénél a síneket egy egyszerűen behelyezhető sínösszekötő
kapcsolja össze.

Alumínium sínek összefűzése sínösszekötővel
1
2

Alumínium sín
Sínösszekötő alumínium sínhez

Kereszt-irányú sínösszekötő
Kereszteződési pontok kereszt-irányú sínösszekötőkkel létesíthetők. A létesítési hely és a beépítési helyzet statikai követelményeinek függvényében minden egyes csomóponthoz egy kereszt-irányú sínösszekötőt kell hozzárendelni.
Elem

Ismertetés
Kereszt-irányú sínösszekötő alumínium sínhez
Rendelési szám: 0020271100 (4 db)
0020228545 (20 db)

Kereszt-irányú sínösszekötő a csomópontban
1
2
3

Alumínium sín
Sínösszekötő alumínium sínhez
Alumínium sín (vízszintes)
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Tartók a ferde tetős szereléshez
A napelemek és szerelősínek tetőhoroghoz történő rögzítésének tartói (rögzítő elemei) kétféle típusban
kaphatóak:
Elem

Ismertetés
Szélső rögzítő karmantyú a napelem alumínium sínre történő rögzítésére
Rendelési szám: 0020276016 (10 db) / 0020276020 (4 db - ezüst)
Rendelési szám: 0020276025 (10 db) / 0020276029 (4 db - fekete)
Közbenső rögzítő karmantyú a napelem alumínium sínre történő rögzítésére
Rendelési szám: 0020276021 (2 db - ezüst)
Rendelési szám: 0020276030 (2 db - fekete)

Egyoldalú tartót (szélső rögzítő karmantyú) sorba kötött napelemek telepítéséhez használunk fent és lent.

A szélső rögzítő karmantyú szerelése
A napelemek egymás mellé történő telepítésénél a kétoldalú tartót (közbenső rögzítő karmantyú) lehet 2
db napelem rögzítésére használni.

A közbenső rögzítő elem alkalmazása
Ilyenkor vegye figyelembe az alkalmazás korlátozásait és a keret vastagságára vonatkozó karmantyú
befogási tartományát (42 mm vagy 35 mm), valamint a szükséges terhelést (lásd következő oldal ábrája).
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A terhelési fokozatok (I és V között) szerelési rajzai
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Jelmagyarázat a terhelési fokozatok (I és V között) szerelési rajzaihoz
Jelölés
42 mm
35 mm
A
B
I
II
III
IV
V
1
2
3
4
D

Magyarázat
Termék 42 mm-es kerettel
Termék 35 mm-es kerettel
Rögzítő rendszer (hosszú PV modul-oldal, vízszintes/függőleges)
Rögzítő rendszer (rövid PV modul-oldal, vízszintes/függőleges)
I-es terhelési fokozat: nyomás és szívás 1400 Pa-ig (kb. 140 kg/m2)
II-es terhelési fokozat: nyomás és szívás 2400 Pa-ig (kb. 240 kg/m2)
III-as terhelési fokozat: nyomás 3900 Pa-ig, szívás 2400 Pa-ig
IV-es terhelési fokozat: nyomás 5400 Pa-ig, szívás 2400 Pa-ig
V-ös terhelési fokozat: nyomás 7500 Pa-ig, szívás 2400 Pa-ig
1-es lehetőség (szimmetrikus rögzítés), 2-es lehetőség (asszimmetrikus rögzítés)
430 ≤ a ≤ 560 esetén válasszon b ≥ 300 és c ≥800. a és b felcserélhető
Figyelem: maximálisan megengedett szívóterhelés: 2400 Pa
Legalább 1 alátámasztás
Megengedett rögzítési tartomány
Alátámasztás

Tudnivaló:
Statikailag minden egyes projektet a Solar.Pro.Tool szoftver segítségével kell felülvizsgálni. A szükséges tetőhorgok száma nagyobb is lehet a szél- és hóterhelés miatt, mint a
gyári készletekben található darabszám.
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Napelemek megfogatása közbenső rögzítővel
Ebben az esetben azonban feltétlenül figyelembe kell venni a statikai követelményeket (hóterhelés, a felszerelés helyéül szolgáló objektum tető-dőlésszöge és magassága).
Alkotóelem-összeállítás a legelterjedtebb cseréptetők számára
Az egyszerű és átlátható rendelés megkönnyítésére a Vaillant előre összeállított készleteket kínál, amelyeket a szükségletek, valamint a rendszerkialakítás alapján kell a megfelelő számban megrendelni. Ezek
a készletek már előre tartalmazzák a szükséges mennyiségű komponenseket a tetőhorgoktól kezdve a
megfelelő számú szélső- és közbenső rögzítő kapcsokon át egészen a rögzítő klipszekig. Ezzel kapcsolatban további részletek a napelemes rendszerek opcionálisan rendelhető tartozékai alatt találhatóak.
Alkotóelem-összeállítás a legelterjedtebb cseréptípusok számára
Készlet
Alapkészlet ferde tetős telepítésre
Rendelési szám: 0020275996 (ezüst)
Rendelési szám: 0020276002 (fekete)
Bővítő készlet +1 napelem ferde tetős telepítésére
Rendelési szám: 0020275997 (ezüst)
Rendelési szám: 0020276004 (fekete)
Bővítő készlet +2 napelem ferde tetős telepítésére
Rendelési szám: 0020275998 (ezüst)
Rendelési szám: 0020276003 (fekete)
Alumínium sín
Rendelési szám: 0020228532 (ezüst)
Rendelési szám: 0020228542 (fekete)

Napelem szám/sor egysoros telepítésnél
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

1

2

2

3

3

4

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ennek megfelelően lesz szükség a két-, illetve háromsoros telepítésnél a készletek dupla, valamint
tripla mennyiségére.
Minimális oldaltávolságok

A ferde tetős telepítés oldaltávolságai

A A napelem mező szélessége
B A napelem mező magassága
C Minimális oldaltávolság a tető élétől: minden esetben a
kisebb értéket kell figyelembe venni az épület szélességének
1/10-e vagy az épület magasságának 1/5-e közül az oldalsó
élekhez képest
D Távolság a tetőgerinchez képest: legalább kettó tetőcserép
sor, illetve mindegyik esetben a kisebb érték az épülethossz
1/10-e (eresz hossza) vagy az épület magasságának 1/5-e
közül az eresztől a gerincig
F Minimális távolság a tető alsó éléhez képest (lásd D méret)
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3.4 Hóterhelés
A tervezés során az alábbi szabványi előírások figyelembe vételét javasoljuk:
- MSZ EN 1991-1-1: 2005 (Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei)
- MSZ EN 1991-1-3: 2005 (Hóteher)
Németországgal ellentétben Magyarországon nincsenek eltérő karakterisztikus értékek a különböző régiókra érvényes hóterhelési zónák tekintetében.

Tengerszint feletti magasságok (forrás: BME előadás)
A tető hóterhének tervezési értéke
sd = γQ * Ce * Ct * μi * sk (kN/m2)
ahol:
γQ: biztonsági tényező (1,0-1,5)
Ce: szélhatás (0,8-1,0-1,2)
Ct: hőmérséklet-hatás (általában 1,0)
μi: alaki tényező (0,0-0,8-1,6)
A felszíni hóteher karakterisztikus értékét (sk) a vonatozó szabványból kell kiolvasni.
A szükséges tetőhorog szám a tengerszint feletti magasság és a tető dőlésszögének függvényében
Ferde tetős telepítés esetén alapvetően legalább 4 db tetőhorog szükséges modulonként. Ez az elv általában 400 méteres tengerszint feletti magasságok esetén érvényes, a tető dőlésszögétől és a hótehertől
függetlenül. Mindenek előtt a statikus hóterhelés a mértékadó. Ennek alapján a tető dőlésszögének, a
tetőcsúcs magasságának, a szarufák közötti távolságnak és a szélterhelésnek különös jelentősége van.
400 méter tengerszint feletti magasságok esetén az alábbiak szerint kell a szükséges tetőhorog darabszámot meghatározni:
TengerHóterhelés 0,85 kN/m2-ig
Hóterhelés 1,06 kN/m2-ig
Hóterhelés 1,10 kN/m2-ig
szint fel. Tető dőlésszöge:
mag. (m) 30⁰
45⁰
60⁰
30⁰
45⁰
60⁰
30⁰
45⁰
60⁰
400
+2 tetőh. ●
●
●
●
+2 tetőh. ●
600
+2 tetőh. ●
●
●
900
●
●
●
1200
●
●
●
● = engedélyezett, - = nem engedélyezett, +2 tetőh. = további 2 db tetőhorog szükséges kiegészítésként még

Tudnivaló:
90 km/óra szélsebesség felett és 80 cm-nél nagyobb szarufa távolság esetén egyedi rögzítő rendszert kell használni.
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3.5 Szabadtéri felállítás, illetve lapos tetős telepítés

Déli tájolású lapos tetős rendszer

Keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszer
A szabadtéri felállítás lehetővé teszi a napelemek telepítését lapos tetőkön vagy egy tetszőleges, sík területen. Lapos tetőnek azokat a tetőfelületeket tekinthetjük, amelyeknek nincs dőlésszöge, vagy ha van is,
az csekély mértékű.
A szabadtérben történő felállítás jellemzői:
- Optimálisan beállítható a tájolás és a dőlésszög
- A szükséges súlyterhelés figyelembe vétele az épület, valamint a talajszint feletti magasság függvénye
- Ügyelni kell a tető terhelhetőségére, legfőképp a teherhordó lemezek és a lehetséges hóteher
kapcsán
- Több napelem-modul sor egymás mögötti elhelyezése esetén kellően nagy távolságot kell választani, hogy elkerülhető legyen az esetleges árnyékolás
A napelemek rögzítésére szolgáló lapos tetős szerelőkészlet az alábbi alkotóelemekből tevődik össze:

A déli tájolású lapos tetős rendszer alkotóelemei
1
2

Kezdőelem
Összekötő
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3
4
5
6

Szélterelő lemez
Alpesi hóterhelő lemez (Magyarországon ez nincs kereskedelmi forgalomban)
Alpesi hóterhelő támaszték (Magyarországon ez nincs kereskedelmi forgalomban)
Ballaszt kő

A déli tájolású lapos tetős rendszer alkotóelemei
1
2
3
4
5

Kezdő-/végelem
Közbenső elem
Összekötő
Alpesi alátámasztó lábazat (opcionális, Magyarországon ez nincs kereskedelmi forgalomban)
Ballaszt kő

A lapos tetős vagy szabadtéri felállításhoz állványrendszerek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a 10⁰-os déli és a 10⁰-os kelet/nyugati tájolású telepítést. Ez a szerelőrendszer biztosítja a lapos tetőn
történő elhelyezést a tetőfödém és szigetelés megbontása nélkül.
Lapos tetőn a napelemek telepítését úgy kell elvégezni, hogy azok képesek legyenek ellenállni a helyszínen fellépő maximális szél- és hóterhelésnek. Ezzel kapcsolatban az MSZ EN 1991-1-4 szabvány előírásait kell figyelembe venni.
Feltétlenül ellenőrizni kell a tető teherbíró képességét (tető statikája) annak meghatározására, hogy a
szerelőrendszer rögzítéséhez szükséges súlyokat elbírja-e a tetőszerkezet.
A szabadtéri/lapos tetős telepítés lehetővé teszi a tetőn – többek között – az úszó szerelést teherhordó
lemezekkel és rögzítő súlyokkal. Teherhordó lemezek használata esetén ezeket a helyszínen kell még
súlyokkal rögzíteni (pl.: 40 x 40-es beton járólapokkal). Ennél a telepítési módnál nem sérül meg az épületek tetőszerkezete, illetve héjalása. Feltétlenül ügyeljen azonban a tetőszerkezet statikájára, valamint a
szükséges súlyozása a szélterhelésnek megfelelően.

Teherhordó lemezek déli tájolású lapos tetős telepítésnél
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Teherhordó lemezek keleti/nyugati tájolású lapos tetős telepítésnél
A biztonságos felállítás támogatása érdekében megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, a tető
szigetelését védő speciális lapokat javaslunk, amelyek szintén védik a tető szigetelését a sérülésektől.
A megfelelő súlyokat keretenként kell feltenni az épület elhelyezkedésének és magasságának függvényében.
Szélterhelés

Éves átlagos szélsebességek (m/s) területi eloszlása, 50 m-es magasságban (OMSZ)
Védőtávolságok a lapos tetőn
Az épület sarkain a szélhatás miatt általában szívó és nyomóhatások keletkeznek. A napelemek telepítése
során ügyeljen arra, hogy legalább 1 méteres védőtávolságot tartson a tető szélétől.
A németországi ajánlások szerint az alábbi minimális távolságokat kell figyelembe venni: minden esetben
a kisebb érték az épület szélességének 1/10-e vagy az épület magasságának 1/5-e közül az oldalsó élekhez képest.
Tudnivaló:
A modulmező szükséges nagyságát, valamint a szükséges rögzítő terheléseket a
Solar.Pro.Tool szoftver segítségével kell méretezni.
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Alkotóelem-összeállítás szabadtéri vagy lapos tetős telepítés számára
Az egyszerű és átlátható rendelés megkönnyítésére a Vaillant előre összeállított készleteket kínál, amelyeket a szükségletek, valamint a rendszerkialakítás alapján kell a megfelelő számban megrendelni. Ezek
a készletek már előre tartalmazzák a szükséges mennyiségű komponenseket a tartóktól kezdve, a megfelelő számú záró- és közbenső leszorítón keresztül, egészen a rögzítő klipszekig. Ezzel kapcsolatban további részletek a napelemes rendszerek opcionálisan rendelhető tartozékai alatt találhatóak.
Alkotóelem-összeállítás déli tájolású lapos tetős rendszer számára
Készlet
Déli tájolású lapos tetős rendszer, 10⁰-os szögben
Alapkészlet az első sor számára
Rendelési szám: 0020276008
Alapkészlet minden további sor számára
Rendelési szám: 0020273239
Bővítő készlet az első sor számára
Rendelési szám: 0020228559
Bővítő készlet a második sortól kezdve
Rendelési szám: 0020228560
Teherhordó lemez kiegészítő készlet (1 db VPV P)
Rendelési szám: 0020228530

Napelem szám, soronként (hézagok nélkül)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Például:
Egy déli tájolású, 9 napelemből álló három soros telepítéshez 1 db 0020276008 alapkészlet, 2 db
0020228559 bővítő készlet, 2 db 0020273239 alapkészlet és 4 db 0020228560 bővítő készlet szükséges:

Déli tájolású lapos tetős rendszer - áttekintés
Déli tájolású lapos tetős rendszer – rendelési áttekintő
1. sor
2. sor
3. sor
Opcionális

1. napelem modul
2. + 3. napelem modul
1. napelem modul
2. + 3. napelem modul
1. napelem modul
2. + 3. napelem modul
9 x 0020228530

1 x 0020276008
2 x 0020228559
1 x 0020273239
2 x 0020228560
1 x 0020273239
2 x 0020228560
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Alkotóelem-összeállítás keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszer számára
Készlet
Kelet/nyugat tájolású lapos tetős rendszer (10⁰-os)
Alapkészlet az első sor számára
Rendelési szám: 0020276012
Alapkészlet minden további sor számára
Rendelési szám: 0020273245
Bővítő készlet az első sor számára
Rendelési szám: 0020273242
Bővítő készlet a második sortól kezdve
Rendelési szám: 0020273243
Teherhordó lemez kiegészítő készlet (1 db VPV P)
Rendelési szám: 0020228530

Napelem szám, soronként (hézagok nélkül)
2
4
6
8
10
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

-

1

2

3

4

-

1

2

3

4

Például:
Egy keleti/nyugati tájolású, 18 napelemből álló három soros telepítéshez 1 db 0020276012 alapkészlet,
2 db 0020273242 bővítő készlet, 2 db 0020273245 alapkészlet és 4 db 0020273243 bővítő készlet szükséges:

Keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszer - áttekintés
Déli tájolású lapos tetős rendszer – rendelési áttekintő
1. sor
2. sor
3. sor
Opcionális

1. + 2. napelem modul
3. - 6. napelem modul
1. + 2. napelem modul
3. - 6. napelem modul
1. + 2. napelem modul
3. - 6. napelem modul
18 x 0020228530

1 x 0020276012
2 x 0020273242
1 x 0020273245
2 x 0020273243
1 x 0020273245
2 x 0020273243
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3.6 Potenciál kiegyenlítés
A 2.9-es fejezetben ismertetett biztonsági okok miatt a napelemes rendszert földeléssel, valamint potenciál kiegyenlítéssel kell ellátni, amit a ház fő földelő sínéhez vagy a fő potenciál-kiegyenlítő sínhez kell közvetlenül hozzákötni.

Hálózatra kötött napelemes rendszer sematikus ábrája túlfeszültség
elleni védelemmel (villámelhárító berendezés nélkül)
A földelő és potenciál-kiegyenlítő vezetéket alapvetően zöld-sárga színnel jelöljük, de természetesen engedélyezett a más színjelölés is. Védő potenciál-kiegyenlítő vezeték kábel keresztmetszete réz esetén
nem lehet 6 mm2-nél, alumínium esetén pedig 16 mm2-nél kisebb. Földeléshez és potenciál kiegyenlítéshez azonban 16mm2-es keresztmetszetű réz vagy 25 mm2-es alumínium vezetékeket javaslunk, mert
ezeknek más funkciókat (pl.: védőföld vagy villámvédelem) is el kell látniuk.

A tető alépítmény földelése – 1. rész*
* Jelmagyarázat a következő oldalon!
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A tető alépítmény földelése – 2. rész
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Napelem modul
Szélső rögzítő karmantyú
Közbenső rögzítő karmantyú
Univerzális földelő bilincs
Szerelősín
Két modulsín összekötője
Sínösszekötő potenciál kiegyenlítéssel
Sínösszekötő potenciál kiegyenlítés nélkül
Dilatációs fuga
Potenciál-kiegyenlítés földelési ponttal a modulon
Zavaró felületek
Kereszt-irányú összekötő

Általánosságban elmondható, a potenciál-kiegyenlítés megvalósítható a napelemes moduloknál, amenynyiben elektromosan vezető összeköttetést létesítünk a moduloktól kezdve a síneken át, egészen a potenciál-kiegyenlítő sínig. A modulok és az alépítmény közötti elektromosan vezető összeköttetés alapvetően kétféle módon létesíthető.
Amennyiben a telepítés során több modult kötünk sorba, akkor az összekötést közbenső rögzítő karmantyú (3) biztosíthatja. Az elektromos vezetőképességű összekötéshez azonban szükség van még a külön
rendelhető földelő lemezre is, amit a közbenső rögzítő karmantyúba kell behelyezni.
A második alternatíva az elektromosan vezető összeköttetés létrehozására az univerzális földelő bilinccsel
(4) lehetséges, amit a modul mellett egy földelési pont (10) útján biztosítunk. A földelési pont létesítése
során ügyelni kell arra, hogy a Vaillant napelemek kerete eloxált alumíniumból készült. A napelem keretét
ez az eloxált réteg védi a környezeti behatásoktól, de egyben elektromosan is szigetel. Emiatt azok a felületek, amelyeken földelési pont létesül, megsérülnek.
Miután biztosított az elektromosan vezető összeköttetés a napelemes modulok és az alépítmény között,
az alépítményeket is össze kell egymással elektromosan kötni. Egyrészt összeköttetést kell létesíteni az
egyes modul sorok (6) között. Ezt az összeköttetést 2 db univerzális földelő bilincs (4) használatával biztosítjuk. Másrészt ugyanabban a sorban két modul sín összekapcsolását kell figyelembe venni. Ha a sínöszszekötő (7) potenciálkiegyenlítéssel rendelkezik, akkor a két sín között elektromosan vezető kapcsolat
van. Ha azonban egy sínösszekötőt potenciál kiegyenlítés nélkül használunk (8), akkor itt is az univerzális
földelő bilincs (4) segítségével kell a két sín között elektromosan vezető összeköttetést kialakítani.
Hasonló a helyzet a dilatációs kötőanyagoknál is: amennyiben szükség van dilatációs kötőanyagra, akkor
minden esetben 2 db univerzális földelő bilincs (4) segítségével kell az elektromosan vezető összeköttetést (9) létrehozni. Ezen kívül egymást keresztező sínek (12) esetén az összeköttetést 2 db univerzális
földelő bilinccsel (4) kell kialakítani, mert az elektromosan vezető összeköttetés nem lehetséges a keresztirányú sínösszekötővel.
Amennyiben az összes alkotóelem egymással össze van elektromosan kötve, akkor a generátor mezőt a
potenciál-kiegyenlítő sínnel kell összekötni.
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4. Felügyelet és szabályozás
4.1 Rendszerfelügyelet és megjelenítés
Egy napelemes berendezés rendszerfelügyelete áttekintés ad a hozamokról és így, kiegészítésként az
üzembiztonságról is gondoskodik. Ezeket az adatokat online tudja a rendszer üzemeltetője lehívni, hogy
azokat aztán statisztikailag kiértékelhesse vagy akár grafikusan is felhasználhassa. Ezen kívül az online
hozzáférés lehetővé teszi a berendezés távfelügyeletét, hiba esetén az automatikus figyelmeztetést, valamint a könnyebb energia-mérlegelést.
A napelemes rendszer üzemi adatait az inverter gyűjti. Ezek közvetlenül az inverteren, egy grafikus kijelző
segítségével vagy az integrált online portál-funkció által, távolról lehet megtekinteni. A felügyeletnek köszönhetően a hozam folyamatosan nyomon követhető, a zavarok pedig idejében felismerhetők.

4.2 Betáplálás-menedzsment és energia-monitoring
3-fázisú mérőórával kombinálva, a Modbus (RTU) csatlakozón keresztül, közvetlenül a VPV I inverterrel
összekötve lehetőség van arra, hogy mérjük a megtermelt saját villamos-áram épületen belüli felhasználását és egyben dinamikus betáplálás menedzsmentet létesítsünk.
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3-fázisú mérőóra a dinamikus betáplálás menedzsment számára
A betáplálás menedzsment bővítő modulja lehetőséget biztosít arra, hogy napelemes rendszerrel visszatáplálást biztosítsunk. Így lehet például a mindenkori villamos-hálózat üzemeltetőjének rádiófrekvenciás
vevőjét csatlakoztatni.
A rádiófrekvenciás vevő által biztosított digitális jeleket alternatív esetben a Vaillant eloPACK akkus tároló
rendszere is rendelkezésre bocsáthatja. Kiegészítésként, egy potenciál-mentes kapcsoló-kontakt útján
egy elektromos fogyasztót lehet be- vagy kikapcsolni. Ezt a kapcsoló kontaktust a hőszivattyú PV-ready
funkciójához használjuk, amennyiben az eloPACK nem tartozik a rendszer alkotóelemei közé.

A betáplálás menedzsment bővítő modulja

4.3 SG ready
Az SG ready címkét (SG = Smart Grid) azoknak a hőszivattyúknak adják, amelyek szabályozási technikája lehetővé teszi az önálló hőszivattyú bekötését egy intelligens hálózatba. Ezt a hőszivattyú gyártóktól és
értékesítő vállalatoktól lehet igényelni.
Ezt a címkét csak Németországban használják és ebből adódóan nincs érvényessége. Jelenleg az alábbi
Vaillant hőszivattyúknak van SG ready címkéje:
- flexoTHERM exclusive
- flexoCOMPACT exclusive
- aroTHERM
- aroSTOR
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A telepítés szempontjából releváns készülékek és tartozékok
- Vaillant flexoTHERM VWF 57/4, VWF 87/4, VWF 117/4, VWF 157/4, VWF 197/4 hőszivattyúk
illetve
- Vaillant flexoCOMPACT VWF 58/4, VWF 88/4, VWF 118/4
illetve
- Vaillant aroTHERM VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, VWL 155/2 hőszivattyú és a kiegészítő
VWZ MEH 61 hidraulikus modul (2019-től az aroTHERM VWL AS split hőszivattyúk is)
ehhez
-

Vaillant multiMATIC 700 rendszerszabályozó
Vaillant VR 70/VR 71rendszerbővítő-modul
2 db külső relé, egyenként egy nyitó és egy záró érintkezővel (24 V/20 mA)
Nr. 0020212759-es rendszerkapcsolás flexoTHERM hőszivattyúkhoz
Nr. 0020212760-as rendszerkapcsolás aroTHERM hőszivattyúkhoz

VAGY
- Vaillant aroSTOR VWL B 290/4, VWL BM 290/4 használati meleg víz hőszivattyú
Működési mód
Az intelligens hálózat 0:0, 0:1, 1:0, 1:1 kapcsolási állapotait egy lokális átadási pont továbbítja a Vaillant
rendszer felé. Ennek két reléből kell állnia.

Helyszíni átadási pont / a jelek feldolgozása
A jelfeldolgozás magyarázata flexoTHERM és flexoCOMPACT hőszivattyúk számára
flexoTHERM / flexoCOMPACT
Multi-funkciós kontakt
EVU kontakt
Fűtési kör igényjelzés kontakt

Sorkapocs
FB/OT 0-föld” a vezérlőpanel X41-es sorkapcsán
S21-es pont a hőszivattyú vezérlőpaneljén
S2-es pont a VR 70-es modulon

aroTHERM
Multi-funkciós kontakt
EVU kontakt
Fűtési kör igényjelzés kontakt

Sorkapocs
ME sorkapocs (VWZ AI vagy MEH 61)
VWZ AI vagy MEH 61
S2-es pont a VR 70-es modulon

1-es, illetve 1:0-s kapcsolási állapotban (K1 = 1; K2 = 0) – kényszer lekapcsolás
Viselkedés: lekapcsol a hőszivattyú és az elektromos rásegítő fűtés
2-es, illetve 0:0 kapcsolási állapotban (K1 = 0; K2 = 0) – normál működés
Viselkedés: nincs korlátozás a hőszivattyú viselkedésére
3-as, illetve 0:1 kapcsolási állapotban (K1 = 0; K2 = 1) – bekapcsolási javaslat
Viselkedés: a rendszer energiát tárol el a melegvíz-tárolóban a tároló töltés kioldása útján. Ezután a rendszer energiát tárol a pufferbe, miközben a hőmérséklet a multiMATIC 700 szabályozóban beállított parancsolt érték fölé emelkedik. Melegvíz-készítésnél a „kényszer” feltöltés dominál a használati melegvízkészítésre beállított időprogramok helyett.
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Abban az esetben, ha nincs hőszükséglet és a kapcsolási állapot 3-asban van, fűtési üzemben nem történik tároló-töltés.
4-es, illetve 1:1 kapcsolási állapotban (K1 = 1; K2 = 1) – kényszer bekapcsolás
Viselkedés: a rendszer energiát tárol el a melegvíz-tárolóban a tároló töltés kioldása útján. Ezután a rendszer energiát tárol a pufferbe, miközben a hőmérséklet a multiMATIC 700 szabályozóban beállított parancsolt (+ szabadon beállítható ofszet) érték fölé emelkedik. A hőmérséklet értéke a 3-as kapcsolási állapotra beállított érték fölött van.
Eltérés a fűtési üzemtől:
Minden esetben egy mesterséges hőszükséglet (szabadon beállítható saját parancsolt értékkel) generálódik egy virtuális kiegészítő fűtési kör útján, amely a puffer tartály feltöltését eredményezi (parancsolt érték
+ 0-20 K között szabadon beállítható ofszet érték).
A 3-as és 4-es állapot ofszet állapota azonos.
Egy normál fűtési körre a tároló feltöltésének nincs kihatása.

Tudnivaló:
Több, valódi fűtési kör esetén nem számít az, hogy a 4-es állapot alkalmazásakor kevert
vagy direkt fűtési kört kell-e használni.
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SG ready bekötés flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive hőszivattyúval
- Az átadási pont csatlakoztatása a Vaillant rendszerre a 0020212759_01_03 számú rendszerösszekapcsolásban leírtaknak megfelelően.
- A K1 záró és K2 nyitó érintkezőből álló párhuzamos kapcsolást a flexoTHERM/flexoCOMPACT
hőszivattyú S21-es EVU csatlakozójával kell összekötni. A K2-es záró érintkezőt az X41-es csatlakozó FB (multifunkciós bemenet) és OT (nullpont) pontjaira kell bekötni.
- A K1 és K2 nyitó érintkezőből álló párhuzamos kapcsolást a külső VR 70 modul S2-es pontjával
kell összekötni. A VR 70 modult a hőszivattyú mellett kell felszerelni és azt az eBUS rendszerbe
bekötni.

Szabályozó panel megjelölt EVU bemenettel (S21)

VR 70 alappanel megjelölt S2 bemenettel és eBUS csatlakozóval
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SG ready bekötés aroTHERM hőszivattyúval
- Az átadási pont csatlakoztatása a Vaillant rendszerre a 0020212760_01_03 számú rendszerösszekapcsolásban leírtaknak megfelelően.
- A K1 záró és K2 nyitó érintkezőből álló soros kapcsolást az EVU bemenettel kell összekötni.
- A K2 záró érintkezőjét az ME bemenethez kell bekötni.
- A K1 és K2 nyitó érintkezőből álló soros kapcsolást a külső VR 70 modul S2-es pontjával kell öszszekötni. A VR 70 modult a hőszivattyú mellett kell felszerelni és azt az eBUS rendszerbe bekötni.

Az aroTHERM tartozék (hidraulikus modul) vezérlőpanelje

VR 70 alappanel megjelölt S2 bemenettel és eBUS csatlakozóval
Beállítások a multiMATIC 700 rendszerszabályozón a flexoTHERM, flexoCOMPACT és aroTHERM
számára
- VRC700_1-5576 – 8-as rendszerséma
- VRC700_1-5512 – VR 70 konfiguráció, 1-es cím = 1
- VRC700_1-7697 – Energiaszolgáltató = HSZ & KF KI
- VRC700_1-9784 – Multifunkciós bemenet = intelligens napelemes rendszer (PV)
- VRC700_1-9920 – PV puffer tartály ofszet = pl.: 10 K
- VRC700_1-7923 – Aktivált zóna = igen (zónára / HK B)
- VRC700_1-5391 – Kör típusa = állandó érték tartása (HK A számára)
- VRC700_15392 – Kör típusa = fűtés (HK B számára)
- VRC700_5401 – Nappali parancsolt előremenő hőmérséklet = pl.: 50⁰C (HK A számára)
- VRC700_5402 – Éjszakai parancsolt előremenő hőmérséklet = pl.: 0⁰C (HK A számára)
- VRC700_1-4504 – Üzemmód / fűtés = Nappal (zónára / HK A)
További funkciók a VRC 700 szerelési útmutatójában leírtaknak megfelelően.
Beállítás a flexoTHERM / flexoCOMPACT hőszivattyúkban
Hűtés: hűtés KI
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Rendszerpéldák
flexoTHERM és flexoCOMPACT
flexoTHERM VWF 57/4, VWF 87/4, VWF 117/4, VWF 157/4 és VWF 197/4
flexoCOMPACT VWF 58/4, VWF 88/4 és VWF 118/4

flexoTHERM / flexoCOMPACT hidraulikus felépítés
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flexoTHERM / flexoCOMPACT elektromos huzalozás
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aroTHERM
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2 és VWL 115/2

aroTHERM hidraulikus felépítés
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aroTHERM elektromos huzalozás
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aroTHERM Split, hidraulikus állomással
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS, VWL 105/5 AS és VWL 125/5 AS + VWL IS

aroTHERM Split hidraulikus felépítés
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aroTHERM Split elektromos huzalozás
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4.4 PV ready
A napelemes rendszer által termelt felesleges áramot a hőszivattyúval is fel lehet használni. Ennek köszönhetően a nap által termelt villamos-energia nem csak a saját háztartásban hasznosul, hanem ezzel
egyidejűleg – a hőszivattyús technikának köszönhetően – hatékonyan alakítható át és tárolható el hőenergia formájában. Ezáltal optimálisan használható a napelemes rendszer által termelt energia, valamint
növelhető a megtermelt villamos energia saját felhasználása is.
Ahhoz, hogy a hőszivattyút felesleges fotovoltaikus energia esetén célirányosan vezérelhessük, a PV
ready funkció 1-es és 2-es kapcsolási állapotait használjuk.
Működési mód
Az 1-es és 2-es kapcsolási állapotokat egy lokális átadási pont továbbítja a Vaillant rendszer felé.

Helyszíni átadási pont
1-es kapcsolási állapot (K1 = 0) – normál működés
Viselkedés: nincs korlátozás a hőszivattyú viselkedésére
2-es kapcsolási állapot (K1 = 1) – bekapcsolási javaslat
Viselkedés: a rendszer energiát a használati melegvíz-tárolóban tárol az egyszeri tároló-töltés kioldásával,
egészen a szabályozón beállított kívánt hőmérsékletig. Ezután a berendezés a további energiát a pufferbe
tölti (amennyiben az rendelkezésre áll), amíg a hőmérséklet el nem éri a szabályozón beállított parancsolt
értéket. Melegvíz-készítés esetén a kényszer-feltöltés dominál a HMV készítés időprogramjával szemben.
A beállított időablakon túl is végbemegy a HMV tároló feltöltése.
Amennyiben nincs hőszükséglet és a 2-es kapcsolási állapot áll fenn, nem történik tároló-feltöltés a fűtési
üzem közben.
Bekötés flexoTHERM/flexoCOMPACT hőszivattyúval
flexoTHERM/flexoCOMPACT hőszivattyúnál az X41-es csatlakozó „FB és OT” kapcsait a napelemes
rendszer energia-menedzserének bekötésére használjuk (a 304.03.00 szoftver-verziótól kezdve). Előtte
azonban a „Multifunkciós bemenet” lekérdezésnél a beüzemelést végző szakembernek a „PV” értéket kell
a multiMATIC 700-as szabályozón beállítania.
A PV-funkció a VRC 700/2-es szabályozótól kezdve érhető el. Amennyiben a rendszerben van egy VR 70es bővítő modul, akkor azon az S2-es szenzor bemenetnél egy áthidalást kell létesíteni.
-

Kösse rá az átadási pontot a rendszerre úgy, ahogy azt a 0020177918-as rendszerkapcsolási példa ismerteti
Bekapcsolási javaslat: a K2-es záró kontaktot az X41-es csatlakozó FB és OT kapcsaival kell
összekötni
Opció: amennyiben rendelkezésre áll a VR 70-es bővítő modul, akkor az S2-es szenzor bemeneten egy áthidalást kell létrehozni

© Vaillant Saunier Duval Kft.
70 / 87. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroPOWER tervezési segédlet
2. kiadás

FB és OT kapcsok a szabályozó panelen
Bekötés aroTHERM hőszivattyúval
aroTHERM hőszivattyúnál a VWZ MEH 61, a VWZ AI vagy a VIH QW 190 vezérlőpaneljének „ME” multifunkciós bemenetét kell az energia-menedzser potenciál-mentes kontaktjával összekötni.

A VWZ MEH 61 vezérlőpaneljének ME és EVU bemenete
-

Kösse rá az átadási pontot a rendszerre úgy, ahogy azt a 0020223729-es rendszerkapcsolási példa ismerteti
Bekapcsolási javaslat: a K2-es záró kontaktot az ME bemenettel kell összekötni
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Rendszerpéldák
flexoTHERM és flexoCOMPACT
flexoTHERM VWF 57/4, VWF 87/4, VWF 117/4, VWF 157/4 és VWF 197/4
flexoCOMPACT VWF 58/4, VWF 88/4 és VWF 118/4

flexoTHERM / flexoCOMPACT hidraulikus felépítés
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flexoTHERM / flexoCOMPACT elektromos huzalozás
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aroTHERM
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2 és VWL 115/2

aroTHERM hidraulikus felépítés
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aroTHERM elektromos huzalozás
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5. Intelligens rendszerkombinációk a Vaillanttól
5.1 Vaillant rendszermegoldások
Több függetlenség hőszivattyúval és napelemmel újépítésű lakóingatlanokban
Egy hőszivattyúból, lakásszellőztetőtől, napelemekből, akkus tárolóból álló rendszer kimondottan óvja a
természetes erőforrásokat, valamint segít teljesíteni a legszigorúbb energiafelhasználási rendeleteket is.
Annak köszönhetően, hogy a Vaillant hőszivattyúk „SG ready” termékek, így lehetővé teszik az intelligens
hálózatokba (SG = Smart Grids) történő bekötést. Ennek alapján maguk biztosítják a napenergia által
megtermelt saját áram és az intelligens energiamenedzsment legalacsonyabb üzemeltetési költségeit.
A tervezéstől a működésig
A Vaillant nem csupán az optimális fűtési, illetve napelemes rendszer kiválasztásánál és tervezésénél,
hanem a beüzemelés és a karbantartás során is átfogó támogatást kínál.
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aroTHERM – kombinációsban az uniTOWER kompakt beltéri egységgel
Az aroTHERM hőszivattyú alkalmazása a környezeti levegő, mint hőforrás költséghatékony felhasználásával a hőtermelő egyszerű és egyben rugalmas telepíthetőségét biztosítja. Ebben a rendszerkialakításban lehetőség van a hőszivattyú monoenergikus üzemére.
Az alábbi rendszerkialakításban a hőszivattyút az uniTOWER egységgel kombináljuk. Két fűtési kört az
uniTOWER egységbe integrálható hidraulikus alkotóelemeken keresztül látunk el, hidraulikus váltó, egy
direkt és egy kevert köri beépítő-készlet segítségével.
A tároló-töltést a hőszivattyú látja el, amennyiben szükséges, akkor az uniTOWER egységbe épített
elektromos rásegítő fűtés bekapcsolásával. A (falra szerelt) multiMATIC 700 rendszerszabályozó kezeli a
teljes hőszivattyús rendszert. Az összes fűtési rendszer a recoVAIR lakásszellőztetővel kombinálható a
kontrollált lakásszellőztetéshez, hővisszanyeréssel.
A napelemes rendszer egy digitális mérőórával, valamint a betáplálás menedzsment bővítő moduljával
készült a dinamikus visszatáplálás kezelésére. Így lehetőség van arra, hogy a hőszivattyút a napelemes
rendszer üzemeltesse.
A legfontosabb rendszerkomponensek:
- fűtőkészülék: aroTHERM hőszivattyú
- lakásszellőztető: recoVAIR
- uniTOWER kompakt beltéri egység melegvíz-tárolóval és a hőelosztás komponenseivel
- multiMATIC 700 időjárás-követő szabályozó fűtésre, hűtésre, szellőztetésre és HMV készítésre
- napelemes rendszer: auroPOWER PV modulok és inverter, háromfázisú mérőóra Modbus csatlakozóval a betáplálás menedzsment bővítő modulja.

aroTHERM – kombinációban az uniTOWER kompakt beltéri egységgel
A hőszivattyús rendszert a multiMATIC 700 időjárás-követő fűtésszabályozó segítségével lehet szabályozni és beállítani.
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flexoCOMPACT hőszivattyús rendszer
Az új flexoCOMPACT exclusive hőszivattyúk rendkívül egyszerűen telepíthetők. A használati melegvízkomfortról a beépített 171 liter űrtartalmú melegvíz-tároló gondoskodik, ehhez azonban feltétlenül szükséges a kívánt melegvíz-igényt már előre tisztázni. Ez a helytakarékos megoldás főleg a pincével nem rendelkező új építményeknél hasznos.
A recoVAIR lakásszellőztető, mint a kontrollált, hővisszanyeréssel ellátott lakásszellőztetés önálló rendszere az összes hőszivattyús rendszerrel kombinálható.
A napelemes rendszer egy digitális mérőórával, valamint a betáplálás menedzsment bővítő moduljával
készült a dinamikus visszatáplálás kezelésére. Így lehetőség van arra, hogy a hőszivattyút a napelemes
rendszer üzemeltesse.
A legfontosabb rendszerkomponensek:
- fűtőkészülék: flexoCOMPACT hőszivattyú
- recoVAIR lakásszellőztető
- napelemes rendszer: auroPOWER PV modulok és inverter, háromfázisú mérőóra Modbus csatlakozóval a betáplálás menedzsment bővítő modulja
- eloPACK akkus tároló-rendszer
- multiMATIC 700 időjárás-követő szabályozó fűtésre, hűtésre, szellőztetésre és HMV készítésre
- VR 920 kommunikációs egység az applikáció (iOS és Android) bázisú működtetésre
- hidraulikus alkotóelemek

flexoCOMPACT hőszivattyús rendszer eloPACK akkus tárolóval és recoVAIR lakásszellőztetővel
A fent bemutatott megoldás az összes hőforrással biztosítható. A hűtési funkció az összes hőforrásnál
rendelkezésre áll.
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5.2 A napelemes rendszerek opcionálisan rendelhető tartozékai
A betáplálás menedzsment tartozékai
Kábel és dugós DC csatlakozó
Tartozék

Megnevezés
Betáplálás menedzsment bővítő modul az auroPOWER VPV I inverter számára.
Ez a bővítő modul egy potenciál-mentes kapcsoló kontakttal rendelkezik az intelligens csúcsterhelés eltolásra. Ezt a kontaktot lehet például a PV ready funkció
vezérlésére felhasználni a flexoTHERM, flexoCOMPACT és aroTHERM Vaillant
hőszivattyúk esetén. Ezen kívül a bővítő modul a napelemes rendszer 4-fokozatú
teljesítmény-csökkentésére is alkalmazható.

Háromfázisú mérőóra a dinamikus betáplálás menedzsment számára. A mérőóra
az RTU Modbus csatlakozón (RS 485) keresztül lehetővé teszi, hogy közvetlenül
csatlakoztassuk a VPV I széria invertereit. Ezzel a mérőórával kombinálva lehetővé
válik az épület energiafogyasztásának mérése, dinamikus betáplálás menedzsmenttel együtt.

Cikkszám
0010024948

0020276031

Tudnivaló: az RTU Modbus összekötő vezetéket (0020228555) külön kell
megrendelni.
RTU Modbus (RS 485) összekötő vezeték a dinamikus betáplálás menedzsment
számára, eloPACK VSE akkus tárolóval együtt.

0020228555

Tudnivaló: a háromfázisú mérőórát (0020276031) külön kell megrendelni

Elektromos fűtőpatron napelemes kombinációra. Fűtési teljesítmény 0.5-3.5 kW
között / 1N PE 230V, 16 A, amelyet a termékkel együtt szállított energia-menedzser
vezérel (a napelemes rendszer áram-többlettermelésének függvényében).

0020230738

Tudnivaló: felhasználásával emelhető a napelemes rendszer kihasználtsága.
Alkalmazható a 300 és 500 liter űrtartalom közötti uniSTOR plus és auroSTOR
plus tárolók esetén
Dugós DC csatlakozó pár a VPV P napelem szerszámot nem igénylő összekötéséhez a DC kábellel

0020253028

6 mm2 keresztmetszetű DC kábel (100 méter) csatlakozó nélkül a modul és az
inverter összekapcsolására

0020062076
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Vaillant auroPOWER tervezési segédlet
2. kiadás

A ferde tetős telepítés rögzítő anyagai
Tartozék

Megnevezés
Ezüstszínű alapkészlet 1 db ezüst keretű VPV P modul telepítésére, ferde tetős
felszerelés esetén. A készlet tartalma:
- 4 db standard, magasságában állítható tetőhorog
- 12 db nemesacél facsavar (A2, TX 30, 6 x 80)
- 1 db rögzítő klipsz kábelkötővel a DC kábel rögzítésére
- 2 db csúszásvédő ferde tetőhöz
- 4 db ezüstszínű, 30-50 mm között állítható záró karmantyú
- 4 db záró fedél az ezüstszínű 40 x 37 mm-es szerelősín számára

Cikkszám
0020275996

Tudnivaló: külön kell megrendelni az ezüstszínű VPV P napelem szereléséhez
a 40 x 37 mm-es, 2080 mm hosszú alumínium sínt (1 x 0020228532)
Ezüstszínű bővítő készlet további 1 db ezüst keretű VPV P modul telepítésére,
ferde tetős felszerelés esetén. A készlet tartalma:
- 2 db standard, magasságában állítható tetőhorog
- 6 db nemesacél facsavar (A2, TX 30, 6 x 80)
- 1 db rögzítő klipsz kábelkötővel a DC kábel rögzítésére
- 2 db csúszásvédő ferde tetőhöz
- 2 db ezüstszínű, 30-50 mm között állítható közbenső karmantyú

0020275997

Tudnivaló: külön kell megrendelni az ezüstszínű VPV P napelem szereléséhez
a 40 x 37 mm-es, 2080 mm hosszú alumínium sínt (1 x 0020228532)

Ezüstszínű bővítő készlet további 2 db ezüst keretű VPV P modul telepítésére,
ferde tetős felszerelés esetén. A készlet tartalma:
- 4 db standard, magasságában állítható tetőhorog
- 12 db nemesacél facsavar (A2, TX 30, 6 x 80)
- 1 db rögzítő klipsz kábelkötővel a DC kábel rögzítésére
- 4 db csúszásvédő ferde tetőhöz
- 4 db ezüstszínű, 30-50 mm között állítható közbenső karmantyú
- 2 db sínösszekötő a 40 x 37 mm-es alumínium sín számára

0020275998

Tudnivaló: külön kell megrendelni az ezüstszínű VPV P napelem szereléséhez
a 40 x 37 mm-es, 2080 mm hosszú alumínium sínt (2 x 0020228532)

Fekete színű alapkészlet 1 db fekete keretű VPV P modul telepítésére, ferde tetős
felszerelés esetén. A készlet tartalma:
- 4 db standard, magasságában állítható tetőhorog
- 12 db nemesacél facsavar (A2, TX 30, 6 x 80)
- 1 db rögzítő klipsz kábelkötővel a DC kábel rögzítésére
- 2 db csúszásvédő ferde tetőhöz
- 4 db fekete színű, 30-50 mm között állítható záró karmantyú
- 4 db záró fedél a fekete 40 x 37 mm-es szerelősín számára

0020276002

Tudnivaló: külön kell megrendelni a fekete színű VPV P napelem szereléséhez a 40 x 37 mm-es, 2080 mm hosszú alumínium sínt (1 x 0020228542)
Fekete színű bővítő készlet további 1 db fekete keretű VPV P modul telepítésére,
ferde tetős felszerelés esetén. A készlet tartalma:
- 2 db standard, magasságában állítható tetőhorog
- 6 db nemesacél facsavar (A2, TX 30, 6 x 80)
- 1 db rögzítő klipsz kábelkötővel a DC kábel rögzítésére
- 2 db csúszásvédő ferde tetőhöz
- 2 db fekete színű, 30-50 mm között állítható közbenső karmantyú

0020276004

Tudnivaló: külön kell megrendelni a fekete színű VPV P napelem szereléséhez a 40 x 37 mm-es, 2080 mm hosszú alumínium sínt (1 x 0020228542)
Fekete színű bővítő készlet további 2 db fekete keretű VPV P modul telepítésére,
ferde tetős felszerelés esetén. A készlet tartalma:
- 4 db standard, magasságában állítható tetőhorog
- 12 db nemesacél facsavar (A2, TX 30, 6 x 80)
- 1 db rögzítő klipsz kábelkötővel a DC kábel rögzítésére
- 4 db csúszásvédő ferde tetőhöz
- 4 db fekete színű, 30-50 mm között állítható közbenső karmantyú
- 2 db sínösszekötő a 40 x 37 mm-es alumínium sín számára

0020276003

Tudnivaló: külön kell megrendelni a fekete színű VPV P napelem szereléséhez a 40 x 37 mm-es, 2080 mm hosszú alumínium sínt (2 x 0020228542)

© Vaillant Saunier Duval Kft.
81 / 87. oldal
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!

Vaillant auroPOWER tervezési segédlet
2. kiadás

Rögzítő anyagok / a ferde tetős telepítés önálló alkotóelemei
Tartozék

Megnevezés
Alumínium sín (1 db), 40 x 37 mm. Hossza 2080 mm, az ezüstszínű VPV P napelemek ferde tetős telepítésére. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6. Tehetetlenségi
nyomaték (I): 5,078 cm3; ellenállási nyomaték (W): 2,501 cm3. Tömeg: 1,275 kg/db

Cikkszám
0020228532

A sín felső felületén nincs kalapácsos csatorna.
Alumínium sín (12 db), 40 x 37 mm. Hossza 2080 mm, az ezüstszínű VPV P napelemek ferde tetős telepítésére. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6. Tehetetlenségi
nyomaték (I): 5,078 cm3; ellenállási nyomaték (W): 2,501 cm3. Tömeg: 1,275 kg/db

0020273247

A sín felső felületén nincs kalapácsos csatorna.
Alumínium sín (1 db), 40 x 37 mm. Hossza 2080 mm, a fekete színű VPV P napelemek ferde tetős telepítésére. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6. Tehetetlenségi
nyomaték (I): 5,078 cm3; ellenállási nyomaték (W): 2,501 cm3. Tömeg: 1,275 kg/db

0020228542

A sín felső felületén nincs kalapácsos csatorna.
Alumínium sín (12 db), 40 x 37 mm. Hossza 2080 mm, a fekete színű VPV P napelemek ferde tetős telepítésére. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6. Tehetetlenségi
nyomaték (I): 5,078 cm3; ellenállási nyomaték (W): 2,501 cm3. Tömeg: 1,275 kg/db

0020273248

A sín felső felületén nincs kalapácsos csatorna.
Alumínium sínösszekötő (2 db) a 40 x 37 mm-es alumínium sínek számára. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6. Tehetetlenségi nyomaték (I): 5,594 cm3; ellenállási
nyomaték (W): 2,910 cm3. Tömeg: 0,174 kg/db; befoglaló méretek (ma x szé x mé):
37,1 x 25,6 x 195 mm

0020271099

Alumínium sínösszekötő (10 db) a 40 x 37 mm-es alumínium sínek számára.
Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6. Tehetetlenségi nyomaték (I): 5,594 cm3; ellenállási nyomaték (W): 2,910 cm3. Tömeg: 0,174 kg/db; befoglaló méretek (ma x szé x
mé): 37,1 x 25,6 x 195 mm

0020273246

Kereszt-irányú összekötő (20 db) a 40 x 37 mm-es alumínium sín számára. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6, nemesacél csavarzat: X5Cr-Ni18-10 A2-70. Előszerelt,
tömege: 0,048 kg/db

0020228545

Kereszt-irányú összekötő (4 db) a 40 x 37 mm-es alumínium sín számára. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6, nemesacél csavarzat: X5Cr-Ni18-10 A2-70. Előszerelt,
tömege: 0,048 kg/db

0020271100

Ezüstszínű, 35-55 mm között beállítható szélső rögzítő karmantyú (10 db) a napelem rögzítésére. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6, nemesacél csavarzat: X5CrNi18-10 A2-70, karmantyú távolság: 25 mm. Előszerelt, tömege: 0,055 kg/db

0020276016

Ezüstszínű, 35-55 mm között beállítható szélső rögzítő karmantyú (4 db) a napelem rögzítésére. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6, nemesacél csavarzat: X5CrNi18-10 A2-70, karmantyú távolság: 25 mm. Előszerelt, tömege: 0,055 kg/db

0020276020

Ezüstszínű, 35-55 mm között beállítható közbenső rögzítő karmantyú (2 db) a
napelem rögzítésére. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6, nemesacél csavarzat: X5CrNi18-10 A2-70, karmantyú távolság: 19 mm. Előszerelt, tömege: 0,048 kg/db

0020276021

Fekete színű, 35-55 mm között beállítható szélső rögzítő karmantyú (10 db) a
napelem rögzítésére. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6, nemesacél csavarzat: X5CrNi18-10 A2-70, karmantyú távolság: 25 mm. Előszerelt, tömege: 0,055 kg/db

0020276025

Fekete színű, 35-55 mm között beállítható szélső rögzítő karmantyú (4 db) a napelem rögzítésére. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6, nemesacél csavarzat: X5CrNi18-10 A2-70, karmantyú távolság: 25 mm. Előszerelt, tömege: 0,055 kg/db

0020276029

Fekete színű, 35-55 mm között beállítható közbenső rögzítő karmantyú (2 db) a
napelem rögzítésére. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6, nemesacél csavarzat: X5CrNi18-10 A2-70, karmantyú távolság: 19 mm. Előszerelt, tömege: 0,048 kg/db

0020276030
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Vaillant auroPOWER tervezési segédlet
2. kiadás

Tartozék

Megnevezés
Standard tetőhorog (10 db) kalapácsfejű csavarral, 45-58 mm közötti magasságban
állítható. Anyagjelölése: EN-AW-6063 T6, nemesacél csavarzat: X5Cr-Ni18-10 A270. Jellemzői:
- alaplemez: 93 x 95 x 40 mm
- furat: 10 x 7 mm
- tetőfedési forma: cserép
- max. magasság-kiegyenlítés 45-58 mm között a tetőléc síkjában, 21 mm a sínek
szintjén
- tömeg: 0,446 kg/db (előszerelve, kalapácsfejű csavarral (M8 x 25 együtt)
- háromféle tengelyhelyzetbe állítható be

Cikkszám
0020228531

Nemesacél tetőhorog (10 db) palatetőre. Anyagjelölése: nemesacél A2; 1.4301,
nemesacél csavarzat: X5Cr-Ni18-10 A2-70. Jellemzői:
- tetőfedési forma: pala
- tömeg: 0,45 kg/db
- méretek (szé x ma): 30 x 5 mm
- furat: 3 x 7 mm süllyesztett fejű facsavarok számára
- előszerelt, kalapácsfejű csavar-készlettel együtt (M8 x 25)
- egyféle tengelyhelyzetbe állítható be

0020228536

Nemesacél tetőhorog (10 db) hódfarkú cseréphez. Anyagjelölése: nemesacél A2;
1.4301, nemesacél csavarzat: X5Cr-Ni18-10 A2-70. Jellemzői:
- tetőfedési forma: hódfarkú cserép
- tömeg: 0,592 kg/db
- méretek (szé x ma): 30 x 6 mm
- furat: 2 x 9 mm tányérfejű facsavarok számára
- előszerelt, kalapácsfejű csavar-készlettel együtt (M8 x 25)
- egyféle tengelyhelyzetbe állítható be

0020228534

Hódfarkú nemesacél tetőcserép (2 db). Galvanizált, felületnagysága: 180 x 370
mm, lemezvastagsága: 0,7 mm. Tömege: 0,516 kg/db. A beragasztáshoz habékekkel szállítva

0020271094

Univerzális alumínium fedőlemez (2 db) palatetőre. Méretei: 246 x 205 mm

0020271097

Rögzítő klipsz (100 db) kábelkötővel a DC kábel rögzítésére. Anyaga: UV-álló
poliamid. Mérete: 200 x 3,6 mm; karmantyú tartomány: 0,7-3,0 mm között

0020228533

Univerzális földelő bilincs (5 db) a potenciál kiegyenlítés szerelősínre csatlakoztatására. A készlet tartalma:
- 5 db univerzális földelő bilincs
- 5 db vékony fémlemez hatlapfejű csavar (5,5 x 35), a kalapácsfejű csatorna nélküli szerelősínekre rákötött potenciálkiegyenlítés csatlakoztatása esetén. Alkalmazása az auroPOWER VPV P napelemek esetén

0020271105

Tőcsavar M10 x 200 mm (10 db). Anyaga: nemesacél A2
Jellemzői:
- tetőfedési forma: trapéz és hullámlemez
- tömeg: 0,123 kg/db
- előszerelve 3 db kontra-anyával (M10) és 1 db EPDM tömítéssel
- laptávolság: SW 7

0020228539

Tudnivaló: külön kell megrendelni az alumínium sín univerzális adapterét
(0020228540)
Univerzális adapter (10 db) tőcsavarral rögzített alumínium sínek számára, alapvetően fémből készült tetőfedések esetén. Jellemzői:
- 60 x 60 mm
- anyaga: EN-AW-6063 T6, nemesacél csavarzat: X5Cr-Ni18-10 A2-70
- tömeg: 0,087 kg/db
- furat: 10 mm
- csavarral előszerelve, beleértve az M8 x 25-ös kalapácsfejű csavarkészletet is
- egyféle tengelyhelyzetbe állítható be
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0020228540

Vaillant auroPOWER tervezési segédlet
2. kiadás

A lapos tetős telepítés rögzítő anyagai
Déli tájolású, kiemelt szerelés
Tartozék

Megnevezés
Déli tájolású, 10⁰-os lapos tetős alapkészlet (1. sor) 1 db VPV P napelem számára.
A készlet tartalma:
- 1 db rögzítő klipsz kábelkötözővel a DC kábel kötözőjéhez
- 2 db felső támaszték 10⁰-os, déli tájolású lapos tetős rendszerhez
- 2 db alsó támaszték 10⁰-os, déli tájolású lapos tetős rendszerhez
- 1 db szélterelő lemez 10⁰-os, déli tájolású lapos tetős rendszerhez
- 2 db, belső hatlapfejű csavar (M8 x 30) a lapos tetős rendszer szélterelő lemezéhez és a ballaszt kádhoz
- 2 db alátét az M8 x 30-as csavar számára
- 8 db tetőszigetelés védő filc lapok (200 x 80 x 10 mm)

Cikkszám
0020276008

Tudnivaló: a lapos tetős telepítés szélső rögzítő karmantyúit külön kell megrendelni a modul-keret vastagságának függvényében.
Déli tájolású, 10⁰-os lapos tetős alapkészlet további sorok számára, 1 db VPV P
napelem esetén. A készlet tartalma:
- 1 db rögzítő klipsz kábelkötözővel a DC kábel kötözőjéhez
- 2 db kombinált támaszték 10⁰-os, déli tájolású lapos tetős rendszerhez
- 1 db szélterelő lemez 10⁰-os, déli tájolású lapos tetős rendszerhez
- 2 db, belső hatlapfejű csavar (M8 x 30) a lapos tetős rendszer szélterelő lemezéhez és a ballaszt kádhoz
- 2 db alátét az M8 x 30-as csavar számára
- 4 db tetőszigetelés védő filc lapok (200 x 80 x 10 mm)

0020273239

Tudnivaló: a lapos tetős telepítés szélső rögzítő karmantyúit külön kell megrendelni a modul-keret vastagságának függvényében.
Déli tájolású, 10⁰-os lapos tetős bővítő készlet (1. sor) 1 db VPV P napelem számára. A készlet tartalma:
- 1 db rögzítő klipsz kábelkötözővel a DC kábel kötözőjéhez
- 1 db klipsz a lapos tetős rendszer szélterelő lemezéhez
- 2 db közbenső modul-rögzítő a lapos tetős rendszerre
- 1 db felső támaszték 10⁰-os, déli tájolású lapos tetős rendszerhez
- 1 db alsó támaszték 10⁰-os, déli tájolású lapos tetős rendszerhez
- 1 db szélterelő lemez 10⁰-os, déli tájolású lapos tetős rendszerhez
- 1 db, belső hatlapfejű csavar (M8 x 30) a lapos tetős rendszer szélterelő lemezéhez és a ballaszt kádhoz
- 1 db alátét az M8 x 30-as csavar számára
- 4 db tetőszigetelés védő filc lapok (200 x 80 x 10 mm)

0020228559

Déli tájolású, 10⁰-os lapos tetős bővítő készlet a 2. sortól kezdve, 1 db VPV P
napelem esetén. A készlet tartalma:
- 1 db rögzítő klipsz kábelkötözővel a DC kábel kötözőjéhez
- 1 db klipsz a lapos tetős rendszer szélterelő lemezéhez
- 2 db közbenső modul-rögzítő a lapos tetős rendszerre
- 1 db kombinált támaszték 10⁰-os, déli tájolású lapos tetős rendszerhez
- 1 db szélterelő lemez 10⁰-os, déli tájolású lapos tetős rendszerhez
- 1 db, belső hatlapfejű csavar (M8 x 30) a lapos tetős rendszer szélterelő lemezéhez és a ballaszt kádhoz
- 1 db alátét az M8 x 30-as csavar számára
- 2 db tetőszigetelés védő filc lapok (200 x 80 x 10 mm)

0020228560

Ballaszt kád kiegészítő készlet 10⁰-os lapos tetős rendszerhez (déli tájolásra).
A szett tartalma:
- 1 db ballaszt kád lapos tetős rendszerre
- 4 db lencsefejű csavar (M8 x 20) a lapos tetős rendszer ballaszt kádjához
- 4 db belső hatlapfejű anya (M8 x 16)
- 4 db alátét (M8 x 30) a szélterelő lemez és ballaszt kád belső hatlapfejű anyáihoz
- 1 db vakdugós acél anya VZ M8
- 2 db tetőszigetelés védő filc lapok (200 x 80 x 10 mm)

0020228530
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Vaillant auroPOWER tervezési segédlet
2. kiadás

A lapos tetős telepítés rögzítő anyagai
Keleti/nyugati tájolású, kiemelt szerelés
Tartozék

Megnevezés
Keleti/nyugati tájolású, 10⁰-os lapos tetős alapkészlet (1. sor) 2 db VPV P napelem
számára. A készlet tartalma:
- 2 db rögzítő klipsz kábelkötözővel a DC kábel kötözőjéhez
- 2 db felső támaszték 10⁰-os, keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszerhez
- 4 db alsó támaszték 10⁰-os, keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszerhez
- 12 db tetőszigetelés védő filc lapok (200 x 80 x 10 mm)

Cikkszám
0020276012

Tudnivaló: a lapos tetős telepítés szélső rögzítő karmantyúit külön kell megrendelni a modul-keret vastagságának függvényében.
Keleti/nyugati tájolású, 10⁰-os lapos tetős alapkészlet további sorok számára, 2 db
VPV P napelem esetén. A készlet tartalma:
- 2 db rögzítő klipsz kábelkötözővel a DC kábel kötözőjéhez
- 2 db felső támaszték 10⁰-os, keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszerhez
- 2 db alsó támaszték 10⁰-os, keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszerhez
- 8 db tetőszigetelés védő filc lapok (200 x 80 x 10 mm)

0020273245

Tudnivaló: a lapos tetős telepítés szélső rögzítő karmantyúit külön kell megrendelni a modul-keret vastagságának függvényében.
Keleti/nyugati tájolású, 10⁰-os lapos tetős bővítő készlet (1. sor) 2 db VPV P napelem számára. A készlet tartalma:
- 2 db rögzítő klipsz kábelkötözővel a DC kábel kötözőjéhez
- 4 db közbenső modul-rögzítő a lapos tetős rendszerre
- 1 db felső támaszték 10⁰-os, keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszerhez
- 2 db alsó támaszték 10⁰-os, keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszerhez
- 6 db tetőszigetelés védő filc lapok (200 x 80 x 10 mm)

0020273242

Tudnivaló: a lapos tetős telepítés szélső rögzítő karmantyúit külön kell megrendelni a modul-keret vastagságának függvényében.
Keleti/nyugati tájolású, 10⁰-os lapos tetős bővítő készlet a 2. sortól kezdve, 2 db
VPV P napelem esetén. A készlet tartalma:
- 2 db rögzítő klipsz kábelkötözővel a DC kábel kötözőjéhez
- 4 db közbenső modul-rögzítő a lapos tetős rendszerre
- 1 db felső támaszték 10⁰-os, keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszerhez
- 1 db alsó támaszték 10⁰-os, keleti/nyugati tájolású lapos tetős rendszerhez
- 4 db tetőszigetelés védő filc lapok (200 x 80 x 10 mm)

0020273243

Ballaszt kád kiegészítő készlet 10⁰-os lapos tetős rendszerhez (déli tájolásra).
A szett tartalma:
- 1 db ballaszt kád lapos tetős rendszerre
- 4 db lencsefejű csavar (M8 x 20) a lapos tetős rendszer ballaszt kádjához
- 4 db belső hatlapfejű anya (M8 x 16)
- 4 db alátét (M8 x 30) a szélterelő lemez és ballaszt kád belső hatlapfejű anyáihoz
- 1 db vakdugós acél anya VZ M8
- 2 db tetőszigetelés védő filc lapok (200 x 80 x 10 mm)

0020228530

A lapos tetős telepítés rögzítő anyagai
Tartozék

Megnevezés
Szélső, 35 mm-es ezüstszínű rögzítő karmantyú (4 db), 10⁰-os lapos tetős rendszerekhez a 0020276008; 0020273239, valamint a 0020276012; 0020273245 és a
0020273242-es rendelési számú készletek esetén.
Szélső, 42 mm-es ezüstszínű rögzítő karmantyú (4 db), 10⁰-os lapos tetős rendszerekhez a 0020276008; 0020273239, valamint a 0020276012; 0020273245 és a
0020273242-es rendelési számú készletek esetén.
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Jegyzeteim:

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a tervezési segédletben közölt információkban, termékképekben és a
műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges.
A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a tervezési segédletben
szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a
tervezési segédletben közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben sem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviseletünknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.
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