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AZ ÁRNYÉKOLÁSRA ADOTT 
EGYSZERŰ VÁLASZ 
DYNAMIC PEAK MANAGER.



RÉSZLEGESEN ÁRNYÉKOLT 
NAPELEMES RENDSZEREK

Az árnyékolás befolyásolhatja a napelemes rendszer energiahozamát.
Az intenzitástól és az árnyékolt területektől függően ez rendkívül kedvezőtlenül 
érintheti a napelemes rendszer összhozamát.
Ennélfogva az intelligens rendszertervezés és a hatékony árnyékkezelés elengedhe-
tetlenül fontos az árnyékolt napelemes rendszerek lehető leghatékonyabb üzemel-
tetéséhez.
A Fronius Dynamic Peak Manager segítségével minden körülmények között a lehető legtöbbet nyújthatja ügyfelei számára – akár 
részleges árnyékolásnál is.

A maximális teljesítménypontot (MPP – Maximum Power Point) kivételesen hatékonyan nyomon követő algoritmus a legkisebb 
árnyékot is felismeri, a hozamoptimalizálást pedig a napelem modulsor szintjén végzi el. Az inverteres integrációnak köszönhetően

semmilyen további érzékeny alkatrész nem szükséges modul szinten.

Mivel a kisebb számú rendszerelem alacsonyabb beszerelési és szervizeltetési költséggel párosul, kifejezetten költségtakarékos 
megoldás.

100%-OS 
INTEGRÁCIÓ *

A FRONIUS DYNAMIC PEAK MANAGER 
AZ ALÁBBI ELŐNYÖKET KÍNÁLJA: 

/ Maximális szintű energiahozam, akár részleges  
  árnyékolásnál is
/ Napelem modulsor szintű optimalizálás
/ Nem szükségesek további alkatrészek
/ Megbízhatóbb rendszer
/ Nem igényel beszerelést

EGYENÁRAM-OPTIMALIZÁLT 
RENDSZEREK

NEM 
INTEGRÁLT 
MEGOLDÁS

* az árnyékkezelő rendszer 
a SnapINverter és GEN24 
készülék családhoz tartozó 
modellek integrált részét 
képezi.



MAGASABB HOZAM RÉSZLEGES 
ÁRNYÉK ELLENÉRE IS:

PV rendszer mérete: 3,3 kWp
Régió: Közép-Európa
Ország: Magyarország
Orientáció: Dél-nyugat tájolás 
Dőlésszög: 19,5°
Árnyék: Részlegesen árnyékolt

Ebben a háromfázisú rendszerben 12 napelemet telepítettek. Ez pontosan megegyezik a DC optimalizált rendszerek jól ismert 
gyártójának minimális sztringhosszával. Azonban a modulok nagy része árnyékban van, például részleges árnyékban van reggel 
8: 45-10: 00 között, ekkor a sztring feszültsége csökken. A teljesítményoptimalizálók már nem működnek megfelelően. 

FRONIUS DYNAMIC PEAK MANAGER NÉLKÜL:

EGYENÁRAM-OPTIMALIZÁLT 
RENDSZEREK

7%-AL 
MAGASABB 

HOZAM*

* A hozam a rendszertől függően változhat.

Ezért ebben a rendszerben a teljesítményoptimalizálókkal megegyező hozam megegyezik az árnyékkezelés nélküli sztring 
inverterek hozamával!

FRONIUS DYNAMIC PEAK MANAGER-REL:

Tegye online rendszerét. Az 
energiaáramlások világos 
bemutatása érdekében. 

A Dynamic Peak Manager hatása különösen jól látható a Fronius Solar.web 
vizualizáció segítségével. A hozam összességében 7% -kal magasabb ezen a 
napon.



A teljesítményoptimalizálók energiát igényelnek a fe-
szültség megnöveléséhez, illetve lecsökkentéséhez. Minél 
több az árnyék, annál nagyobb az optimalizáló energia-
fogyasztása és annál alacsonyabb a hatásfoka. Ez külö-
nösen részleges árnyékolásnál okozhat gondot, ugyanis 
ilyen esetekben a teljesítményoptimalizálók gyakran nem 
tudják az árnyékhatást kompenzálni, így pedig a nagyobb 
energiahozam sem érhető el.

Az egyenáram-optimalizált rendszerek másik 
hátránya, hogy  jelentős    számú tetőre  felszerelendő   
alkatrész szükséges a használatukhoz. Mivel a 
teljesítményoptimalizálók közvetlenül a szolármodulok 
mögött helyezkednek el, egész évben hőnek, hidegnek, 
esőnek és hónak vannak kitéve. Ez egyrészt kedvezőtlen 
az érzékeny elektromos alkatrészek szempontjából, 
másrészt megnöveli a rendszer szervizigényét és 
fokozza a tűzveszélyt. A napelemes rendszerek egyik 
legproblémásabb részének a DC oldali csatlakozók 
tekinthetők. A teljesítményoptimalizálóval ellátott 
rendszereknél pedig hozzávetőleg háromszor annyi 
használatos belőlük, mint általában.
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EGYENÁRAMÚ TELJESÍTMÉNYOPTIMALIZÁLÓVAL 
ELLÁTOTT RENDSZER:

Egyenáramú DC oldali csatlakozó

INVERTER

A biztonságról és a 
napelemes rendszerekről 

itt olvashat bővebben:

NEM, a teljesítményoptimalizálók beállítják az 
egyes szolármodulok feszültségét, megnövelve 
vagy lecsökkentve azt. Ezzel egymáshoz igazítják 
az árnyékolt és az árnyékolás nélküli modulok 
feszültségét.

TELJESÍTMÉNY-
OPTIMALIZÁLÓK 
HATÉKONY MEGOLDÁST 
NYÚJTANAK-E AZ EGYENÁRAMÚ 
TELJESÍTMÉNYOPTIMALIZÁLÓK AZ 
ÁRNYÉKRA?



? ??
„A napelem 

modulsor 
egészének 

lecsökken a 
teljesítménye”

TÉVHIT: 

„Rugalmasan 
tervezhető 
rendszerek”

TÉVHIT: 

Az utóbbi években meglehetősen széles körben elterjedt az a 

tévhit, miszerint az árnyékolt szolármodulok a teljes napelem 

modulsor teljesítményét lecsökkentik. Azonban a napelemes 

modulok celláit általában három úgynevezett bypass diódával 

is kiegészítik.

Ha a szolármodul árnyékos helyen található, a dióda 

vezetőképessé válik, és megkerüli a modul érintett részét.

A többi szolármodult azonban mindez egyáltalán nem érinti, 

azok teljes kapacitással működnek!

Az árnyékolt modul NEM befolyásolja az ugyanazon napelem 

modulsorhoz tartozó többi modul teljesítményét.

TÉNY:
Bár a teljesítményoptimalizálókról általában 

az a vélemény, hogy rugalmassá teszik 
a rendszerek tervezhetőségét, de mivel 

saját fejlesztésű egyenáram-optimalizált 
rendszereink az állandó feszültség elve 

alapján működnek, a napelem modulsornak 
jelentős számú szolármodulból kell állnia 

ahhoz, hogy ez az állandó feszültség 
elérhetővé váljon. ?

BYPASS DIÓDÁK

100%-OS 
TELJESÍTMÉNY

66%-OS 
TELJESÍTMÉNY

TÉVHITEK 
AZ EGYENÁRAM-OPTIMALIZÁLT 
RENDSZEREKKEL KAPCSOLATBAN

100%-OS 
TELJESÍTMÉNY

100%-OS 
TELJESÍTMÉNY

100%-OS 
TELJESÍTMÉNY
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1 
36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
Telefon +49 6655 91694-0
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch
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Az összes Fronius termékről, valamint világszerte működő értékesítő partnereinkről és képviselőinkről bővebb tájékoztatást talál a következő honlapon: www.fronius.com

PERFECT CHARGING
Az akkumulátortöltő rendszerekkel 
kapcsolatos know-how terén vezető 
szerepet betöltve kiváló megoldásokkal 
optimális nyereséget biztosítunk ügyfe-
leink számára. A belső logisztika terüle-
tén átvállaljuk az elektromos targoncák 
körüli energiaáramlás optimalizálását, 
és folyamatosan innovációk megvalósí-
tására törekszünk. A gépjármű-szerelő-
műhelyekben nagy teljesítményű akku-
mulátortöltő rendszereink szolgálják a 
biztonságos folyamatokat.

SOLAR ENERGY
Nagy célunk a 24 órás napsütés és nap 
mint nap azon dolgozunk, hogy megva-
lósítsuk azt a jövőképet, amelyben a 
világ energiaigénye 100 százalékig  
megújuló energiából fedezhető. Ennek 
megfelelően olyan megoldásokra kon-
centrálunk, amelyek a napenergia költ-
séghatékony és intelligens előállítását, 
tárolását, elosztását és felhasználását 
eredményezik.

PERFECT WELDING
Küldetésünk a Perfect Welding. Ez egy 
olyan folyamat, amelyet szenvedélye-
sen és minden tudásunkkal támoga-
tunk évtizedek óta, hogy ügyfeleink 
számára létrehozzuk a tökéletes kötést 
hegesztési varrat formájában. Arra 
törekszünk, hogy kimagasló technoló-
giáinkkal és szolgáltatásainkkal, ügyfe-
leink alkalmazásai segítségével ne csak 
specifikus hegesztéstechnikai problé-
máikat oldjuk meg, hanem vállalataik 
termelékenységének növeléséhez is 
jelentősen hozzájáruljunk.

Ami 1945-ben egy fős üzemként kezdődött, mára a hegesztéstechnika, a fotovoltaikus 
berendezések, valamint az akkumulátortöltő rendszerek területén mértékadóvá vált. Jelen-

leg világszerte kereken 4760 munkatársunk tevékenykedik, és 1253 termékfejlesztési szaba-
dalom teszi egyértelművé az innovatív szellemet a vállalatnál. A fenntartható fejlődés 

számunkra azt jelenti, hogy a környezet szempontjából fontos és a szociális szempontokat 
a gazdasági tényezőkkel egyenjogúan valósítjuk meg. Ennek során soha nem változott a 

szándékunk: vezető szerepet akarunk betölteni az innováció területén. 

HáROm üzLETáG, EGY SzENVEDÉLY: 
A mÉRTÉkADó TECHNOLóGIA.

?

Fronius Hungary Kft.
Szolnoki út 23.
6000 Kecskemét
www.fronius.hu


