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5. rész 

Fotoelektromos energiaforrások alkalmazása 
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A lehetőségek: 
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 A nap által a Földre eljuttatott teljesítmény elképesztő mértékű: a 
Földre a napból átlagosan kb. 1.2x1017W teljesítmény jut 
el. 

 A megújuló energiák legtöbbjének forrása szintén a nap 
(vízenergia, szélenergia, hullámenergia, stb.) közvetett módon.  

 A napenergia közvetlen hasznosításának két módja lehetséges: 
melegítés (elsősorban víz) és elektromos áram termelés. Mi az 
utóbbival foglalkozunk. 



Történeti áttekintés, 

mérföldkövek 
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 Felfedezés: Edmund Becquerel francia fizikus. 

 A szilárd fotovillamos anyagok kifejlesztése.  

 Az első félvezető alapú napelem 1953-ban.  

 Az első alkalmazás az űrtechnikában1958-ban.  

 Szélesebbkörű földi alkalmazását a hetvenes évek olajválsága indította el.  

 Napjainkban a fejlődés egyre gyorsuló. 

 2002-ben a világon üzembenlévő fotovillamos energiatermelő 
rendszerek teljesítménye 2000MWp volt. 

 A gyártás évente legalább 20%-al nőtt az elmúlt években. A visszafogott 
becslések is nagy arányú fejlődést prognosztizálnak az elkövetkező 
évtizedekre. 



Előnyök-hátrányok 
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 A fotovillamos energiatermelésnek számos előnye van: 

  Nincsenek mozgó alkatrészek, ezért csendes, megbízható, nincs kopás. 

 Működési és fenntartási költségei alacsonyak (nincs üzemanyag igény). 

 Nem termel a Földet és légkörét szennyező anyagokat, hulladékot. 

 Az energia ott termelhető, ahol elfogyasztják. 

  Két hátrányát kell kiemelni: 

 A telepítés tőkeigénye nagy. 

 Általában akkor jelentkezik nagyobb energiaigény, amikor a sugárzás intenzitása kicsi. 

  Ezek alapján lehet megtalálni a fotovillamos energiatermelés 
szóbajöhető területeit: 

 Űrtechnika, ahol a fotoelektromos áramforrás költségigénye az egyéb költségek mellett 
nem túl jelentős és nincs túl sok választási lehetőség. 

 A villamos hálózattól távolfekvő helyek (híradástechnikai berendezések, 
jelzőberendezések, mérőállomások, biztonsági berendezések, közlekedési alkalmazások, 
víz szivattyúk, stb). 



5.1. A napelemek működése, 

villamos jellemzői, konstrukciós 

felépítése 
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 A napelemek, vagy fotovillamos elemek félvezető anyagból 
készülnek (szilícium). 

 Napelem készíthető kristályos és amorf szilíciumból. A kristályos 
szilícium lehet egykristályos és  polikristályos. 

 A napelemek alapvető felépítése a félvezető elemekhez hasonló (p-n 
átmenet).  

 A két réteg határán kialakuló p-n átmenet diódaként működne. 
Napelem úgy lesz belőle, ha a félvezetőt fény éri, és a fény energiája 
készteti a töltéshordozókat az energialépcső leküzdésére.  

 A megfelelő energiájú fotonok elnyelése elektron-lyuk párokat hoz 
létre a félvezető mindkét rétegében. A kisebbségi töltéshordozók 
átvándorolnak a p-n átmeneten keresztül a másik rétegbe, ami áramot 
hoz létre, a napelem áramforrásként használható. 

 



A napelemek villamos jellemzői 
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 A napelem helyettesítő 
kapcsolása ezek alapján 
felrajzolható  

 Az If fotoelektromos áram, 
amelyet a megvilágítás hoz létre, 
egy áramgenerátorral 
reprezentálható,  

 a félvezető p-n átmenete pedig 
egy vele párhuzamosan kapcsolt 
diódát alkot.  

 

 

 

 Így az I kimenő áram a 
fotoelektromos If áram és az ID 
dióda áram különbségeként 
adódik: 

   I=If-ID  
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 Ismerve a dióda ID-U jelleggörbéjét, a napelem I-U jelleggörbéje 
felrajzolható egy adott If áramra, ami több tényezőtől is függ: 



Alapvető villamos jellemzők 
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 Uü üresjárási feszültség (I=0).  

 Irz rövidzárási áram (U=0).  

 Maximális leadott teljesítmény Pmax. A napelem 
jellemzésére bevezetnek egy kitöltési tényezőt (K), amivel a 
maximális teljesítmény az üresjárási feszültségből és rövidzárási 
áramból kiszámolható: 

   Pmax=KUüIrz  

 A napelemek és napelem modulok névleges teljesítményét Wp-
ben (Watt peak, Watt csúcs) adják meg. Ez az a maximális 
teljesítmény érték, amit szabványos körülmények között (lásd a 
hatásfoknál) szolgáltat. 



Hatásfok 
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 A napelemek hatásfokát jól definiált szabványos 
körülmények között a napelem által szolgáltatott 
maximális teljesítmény Pmax és az őt ért sugárzás 
teljesítményének hányadosával definiálják. A 
leggyakrabban használt szabványos 
körülmények a következők: 

 A napsugárzás területegységre eső teljesítménye: 
100mW/cm2=1kW/m2. 

 A levegőben megtett út hatása a napsugárzás 
beesési szögének függvényében (levegő tömeg Air 
Mass;  
AM=1 merőleges,  
AM=0 űrbeli alkalmazás, ld. ábra),  
ennek szabványos értéke: AM=1,5 

 A napelem hőmérséklete: 25°C 
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 Napjainkban a megfelelően kialakított 
egykristályos napelemek hatásfoka 15-17% 
körüli.  

 Az egyszerűbben előállítható és így olcsóbb 
polikristályos szilícium napelemek 
hatásfoka kisebb, 13% körüli.  

 Az amorf szilíciumból előállított napelemek 
még olcsóbban állíthatók elő, hatásfokuk 
azonban jóval kisebb (6%).  

 Laboratóriumi körülmények között 22%-os 
hatásfokú szilícium napelemek is készültek.  

 Többrétegű napelemekkel már 30% 
feletti hatásfokot is mértek.  

 



Veszteségek 
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 Alapveszteségek: 

 Hő disszipáció.  

 A fénynek csak bizonyos spektrumát használja fel a napelem. 

 Rekombináció: 

 Újra egyesülés.  

 Fény veszteségek: 

 A sugárzás egy része nem éri 
el a félvezetőt. 
 



A villamos jellemzőket 

befolyásoló tényezők 
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 A hőmérséklet hatása: 

 A hőmérséklet változás leginkább a 
napelem feszültségét 
befolyásolja: növekvő 
hőmérséklettel csökken.  

  A sugárzás intenzitásának hatása: 

 A napelem működéséből következik, 
hogy ha minél nagyobb a sugárzás 
intenzitása, annál nagyobb a generált 
töltéshordozók száma, és így nagyobb 
a napelem árama. A napelem 
rövidzárási árama egyenesen 
arányos a sugárzás 
intenzitásával.  
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 Soros ellenállás hatása. 

 A napelem áramának elvezetése óhatatlanul Joule hő-
veszteséget okoz. Mint látható, a soros ellenállás főként a 
kitöltési tényező csökkentésén keresztül hat a napelem 
jellemzőire. 

 



A napelem konstrukciós felépítése 
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 A kristályos szilícium napelemek szokásos alakja vagy kör, vagy 
négyzet, kb. 100mm-es méretekkel.  

 A napelem lapka szokásos felépítése az ábrán látható.  

 A félvezető rétegektől az áramot a kontaktusok viszik el. A 
megvilágítás oldali kontaktust minél kevésbé árnyékolóvá kell 
készíteni.  

 A szilícium lapka felső oldalát bevonják visszaverődést csökkentő 
réteggel. 

 



5.2. Fotoelektromos rendszerek 

felépítése 
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 A fotoelektromos rendszerek legáltalánosabb osztályozása a villamos 
szolgáltató hálózatra való csatlakozása vagy attól független működése 
alapján lehetséges:  

 Ez alapján lehet autonóm vagy hálózatra kapcsolt a rendszer. A 
hálózatra kapcsolt üzem egyik formájában a hálózat csak segéd 
táplálást nyújt. A másik formában a fotoelektromos rendszer terhelés 
által el nem fogyasztott többlet energiáját visszatáplálja a hálózatba.  

 
 Nem a napelemek az egyetlen 

összetevői egy fotoelektromos 
rendszernek: 

 Energiatároló 

 Áramirányitó 

 Szabályozó 



A fotoelektromos generátor 
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 Ez az egység végzi a 
fényenergia átalakítását 
elektromos energiává. Egy 
napelem feszültsége és 
teljesítménye nem elegendő 
a fogyasztó vagy az 
energiatároló táplálásához, 
több napelem 
összekapcsolására van 
szükség, napelem modullá. 



Teljesítmény átalakító és 

szabályozó 
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 Ez teremti meg a kapcsolatot a fotoelektromos generátor és a 
többi egység között.  

 Az energiatároló akkumulátor felé a megfelelő mértékű 
töltésről és a túlzott mértékű kisütés elkerüléséről kell 
gondoskodnia.  

 A fogyasztó felé pedig a megfelelő nagyságú és áramnemű 
feszültség és teljesítmény biztosítása a feladata. 

 



Energiatárolás 
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 Mivel a napelem által termelt energia időben szélsőséges 
mértékben változik a körülményeknek megfelelően és a legtöbb 
esetben nem azonnal kerül felhasználásra, fotovillamos 
áramforrások esetén energiatárolóra van szükség (ENERGIA 
EGYENSÚLY).  

 Hálózatra kapcsolt rendszer esetén az energiatárolás megoldott, 
maga a hálózat képes felvenni az energiát.  

 A hálózattól függetlenül működő, autonóm, önálló fotovillamos 
áramforrás esetén meg kell oldani az energiatárolás módját.  

 Az energiatárolásról külön lesz szó, itt csak összefoglalás 
szintjén kerül elő, részletesebben az akkumulátoros 
energiatárolás speciális kérdéseivel foglalkozunk fotovillamos 
rendszerekben: 

 



Összefoglaló 
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 Tárolási 

technológia 

Tulajdonságai 

M
ec
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n
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a
i Vízszivattyúzás 

Számos helyen alkalmaznak fotovillamos áramforrást vízellátás biztosítására 

(használati víz, öntöző víz). Akár nagy mennyiségű energia egyszerű és 

gazdaságos tárolása lehetséges ily módon. 

Levegősűrítés 
Kompresszor által összenyomott levegőben tárolódik a kompresszor hajtására 

használt fotovillamos energia.  

Lendítőkerék 
Ez a módszer fejlesztési stádiumban van, főleg kisebb rendszerekben. Rövid 

idejű tárolásra alkalmas. 

E
le

k
tr

o
-

m
á

g
n

es
es

 

Elektromos 

áram 

szupravezetős 

gyűrűben 

Szintén új és ígéretes fejlesztések vannak ezen a területen, amit a 

magashőmérsékletű szupravezetők felfedezése tett elérhetővé. Ma még 

költséges megoldás. 

K
ém

ia
i Hidrogén 

előállítás 

Olcsó, sokat ígérő, környezetkímélő tiszta technológia a hidrogén előállítása 

vízből, ami az energiatároláson túlmenően egy új energiaforrás felhasználását 

és új energiagazdálkodás megjelenését is jelenti.  

Akkumulátorok Részletesen lesz tárgyalva ebben a fejezetben. 

 



5.3. Akkumulátorok fotovillamos 

rendszerben 
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 Fotovillamos rendszerben az akkumulátorok speciális, nem 
szokásos körülmények között működnek  élettartam, a 
rendszer hatásfoka.  

 Az akkumulátorban alapvetően két folyamat zajlik: a töltés és a 
kisütés, ciklikusan: 

 



Az akkumulátorok legfontosabb 

jellemzői fotoelektromos 

rendszerben 
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 Ezek általában az ilyen rendszerekben fellépő különleges, 
szélsőségesnek is tekinthető üzemi körülményekből következnek. Ez a 
szélsőséges körülmény legtöbbször arra vezethető vissza, hogy nincs 
meg az ENERGIA EGYENSÚLY a fotoelektromos áramforrás és a 
fogyasztó között. Ez motiválja azt az igényt, hogy tűrje el az 
akkumulátor a szélsőséges töltési körülményeket, jó hatásfoka legyen, 
hogy minél több energiát ki lehessen venni belőle.  

 A szélsőséges töltési körülmények tűrésének képessége.  

 Töltés-kisütési energetikai hatásfok.  

 Működési hőmérséklet tartomány.  

 Karbantartás igény.  

 Az akkumulátor ára, élettartama. 



Savas ólomakkumulátorok 
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 Fotovillamos rendszerekben energiatárolási célra legáltalánosabban 
savas ólomakkumulátorokat használnak elsősorban 
hozzáférhetőségük és költséghatékonyságuk miatt. 

 Gépjármű indító akkumulátorok triviális választásnak tűnnek, de: 

 Rövid ideig nagy teljesítménycsúcs leadására képes.  

 Tömeggyártmány. 

 Viszonylag rövid az élettartamuk.  

 A fotovillamos rendszerek terjedésével a gyártók felismerve ennek 
jelentőségét, a hagyományos gépjárműindító akkumulátorok csekély 
módosításával "szoláris" akkumulátort is gyártanak és 
forgalmaznak, vastagabb lemezekkel, több és hígabb 
elektrolittal. Ezt módosított gépjárműindító akkumulátornak 
nevezzük. 

 



A kisütési sebesség hatása 
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 Fotovillamos rendszerben lényeges kihangsúlyozni a kisütési 
sebesség hatását az akkumulátor kapacitására.  

 A savas ólomakkumulátor feszültségének tipikus viselkedése 
látható az ábrán, kétféle kisütési sebességre. Látható, hogy az 
akkumulátor kapacitása jelentősen csökken gyors 
kisütés esetén.  



Töltésszabályozó 
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 A káros folyamatok elkerülésének feltételei közül néhány 
egymásnak ellentmondó.  

 A töltésszabályozó elsődleges feladata az akkumulátor 
megvédése a túltöltéstől és a túlzott kisütéstől. Szintén feladata 
megvédeni a fogyasztót az extrém üzemállapotoktól.  

 Egyszerű feszültségvezérelt töltésszabályozót használnak. 

 Mélykisütés elleni védelemmel 

 Túltöltés megakadályozással 
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 Alapvetően a töltésszabályozónak kétféle típusa van attól 
függően, hogy a kapcsoló hol helyezkedik el.  

 A "soros" típusú töltésszabályozó beavatkozásakor megszakítja 
a napelem és az akkumulátor közti kapcsolatot,  

 a "sönt" típusú pedig rövidre zárja a napelemeket.  

 Az elsőt a nagyobb, a másodikat a kisebb teljesítményű 
alkalmazásokban használják.  

  

 A vezérlési elv is kétféle lehet:  

 a "kétlépcsős" vezérlésnél a töltési végfeszültség elérésekor a 
töltőáram teljesen megszűnik,  

 míg az impulzusszélesség modulációs vezérlésnél fokozatosan 
csökken és így a feszültség állandó marad. 

 A terhelést tápláló teljesítményelektronikai egység elláthatja a 
töltésszabályozó szerepét is. 

 



Önszabályozott akkumulátor 

töltés 
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 Kis rendszerekben a fotoelektromos generátor, záró dióda, 
akkumulátor kapcsolás elegendő lehet a töltésszabályozás 
önműködő megvalósítására, ha a fotoelektromos generátor 
működési pontját az akkumulátor töltés igényeinek 
megfelelően állítjuk be.  

 



5.4. Maximális teljesítményre 

szabályozás (MTSZ) 
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 A napelem I-U jelleggörbéjének megfelelően van egy olyan pont, 
ahol a napelem a lehetséges maximális teljesítményt 
adja le. 

 Ez sajnos nem automatikusan áll elő. A napelem és a hozzá 
kapcsolódó terhelés munkapontját jelleggörbéik metszéspontja 
határozza meg.   

 A maximális teljesítményű munkapontot több tényező is 
befolyásolja.  

 A terhelés részéről 

 A napelem részéről 
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 Ha azt akarjuk, hogy fotoelektromos áramforrás mindig a 
maximális teljesítményű pontjában dolgozzon, akkor erről 
mesterségesen kell gondoskodni. 

 Ez az esetek többségében csak akkor tehető meg, ha a rendszer 
tartalmaz energiatárolási lehetőséget (pl. akkumulátor)  a 
maximális teljesítményre szabályozás rendszerfüggő 
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 A további megfontolásokhoz célszerű a napelem I-U 
jelleggörbéjét analitikusan is felírni: 

U = c1ln
If − I + Ir

Ir
− RsI 

     

 Ez alapján Pmax-G közel lineáris: 

 



MTSZ megvalósítási elv 
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 A maximális teljesítményre szabályozás bármely megvalósítása 
alapvetően visszavezethető egy impedancia illesztés megvalósítására.  

 Ez az érték változik és változtatható különféle módokon.  

 Az ábra ohmos terhelésre van.  

 A maximális teljesítményre szabályozás például egy DC/DC átalakítót 
alkalmazhat ebben az egyszerű esetben, amely a terhelés feszültségét Uo-ról 

 

UR = PmaxR 

    

 értékre növeli, a terhelés a 2. jelű pontban,  
a fotoelektromos generátor pedig a  
maximális teljesítményű  
pontban működik.  

 



A terhelés típusok összehasonlítása 

Pmax közelítése szempontjából 
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 A napelem-terhelés rendszer esetén a napelem által leadott 
munkaponti teljesítményt a napelem és a terhelés együttesen 
határozza meg. Előfordulhat, hogy megfelelő méretezés esetén a 
terhelés olyan, hogy a rendszer legtöbbször közel működik az 
optimális munkaponthoz, nincs szükség maximális teljesítményre 
szabályozásra. A vizsgált terheléstípusok: 

1. Ohmos terhelés. 

2. Akkumulátor terhelés. 

3. Víz elektrolízis (lásd hidrogén termelés). 

4. Egyenáramú motor, amely kétféle szivattyút hajt: volumetrikus 
(fordulatszámtól függően kb. állandó terhelőnyomatékot jelent), 
centrifugál (ekkor a terhelőnyomaték kb. négyzetesen függ a 
fordulatszámtól). 

 



Ohmos terhelés 
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 Az ohmos terhelés I-U jelleggörbéje a következő egyszerű 
összefüggéssel írható le:  

  U=IR  R=13 
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 A még érzékletesebb jellemzésre érdemes bevezetni egy 
kihasználási hatásfokot, ami az adott sugárzási intenzitásnak 
megfelelő teljesítmények hányadosával definiálható: 

 

    G=100P/Pmax 

 

 Látszik, hogy ennél a terhelés típusnál jelentős eltérések 
vannak, kell szabályozás (impedancia illesztés). 

 



Akkumulátor terhelés 
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 Ez az az eset, amikor az akkumulátor egyedül csatlakozik a 
napelemhez. Ez a működés a terhelés lekapcsolásakor áll elő. 

 Az akkumulátor Uak feszültsége a működés során egy minimális és 
egy maximális érték között változhat, amelyek a kisütött és a 
feltöltött állapotoknak felelnek meg. Az akkumulátor I-U jelleggörbéje 
a következő egyenlettel jellemezhető: 

   U=Uak-IRb  

 Megfelelő méretezésével jó illesztést tudunk megvalósítani 

 



Víz elektrolízis 
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 Az elektrolízis terhelés I-U jelleggörbéjének egyenlete a 
következőképpen írható fel: 

   U=Uo+IRb  

 Az ábrából látható, hogy az illesztés csaknem tökéletes. Ez azt jelenti, 
hogy megfelelő méretezéssel a rendszer a maximális teljesítményű 
ponthoz közel működik önmagában. 

 



Egyenáramú szivattyúhajtás 
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 Ezt a terheléstípust széles körben alkalmazzák fotoelektromos 
áramforrás esetén. Két szivattyú típust használhatnak: a 
volumetrikus- (közel állandó terhelő nyomatékú) és a centrifugál 
szivattyú (kb. a fordulatszámmal négyzetesen változó 
terhelőnyomatékú).  

 A motor fordulatszám nyomaték jelleggörbéje: M~I; w~U.  
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 A Pmax vonaltól a terhelések jelleggörbéi messze vannak, főként 
az Mt1 terhelésé. Ismét szemléletesebb képet kapunk a 
teljesítmény viszonyokról a teljesítményeket és a hatásfokot 
ábrázolva. 

 Látható, hogy a P(Mt2) görbe sokkal jobban követi a Pmax 
görbét, mint a P(Mt1). Így a kihasználási hatásfok is nagyobb 
Mt2 terhelés esetén. 

 



5.5. Költségtakarékos, egyszerű 

analóg szabályozó 
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 A napelem egy DC-DC átalakítót (szaggatót) táplál (feszültségnövelő 
kapcsolás), amire egy centrifugál szivattyút hajtó külső gerjesztésű 
egyenáramú motor kapcsolódik. A beavatkozás a DC-DC szaggató 
relatív bekapcsolási viszonyának állításával lehetséges (ISZM). 

 A költségtakarékosság több tényezőben is megnyilvánul.  

 A rendszer akkumulátort nem tartalmaz,. 

 A szabályozási elv egyszerű. 
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 Egyszerűen belátható, hogy az optimális ponthoz tartozó áram (Iopt) 
közel lineárisan változik a sugárzás intenzitásával.  

  Ez azt jelenti, hogy a sugárzási intenzitással egyenes arányban lévő 
fotoelektromos áramhoz a maximális teljesítményt biztosító Iopt 
optimális áram egyszerű módon kiszámolható és egyszerű 
analóg szabályozóval kikényszeríthető.  



5.6. Aszinkron motoros szivattyú 

hajtás 
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 Ez is egy víz szivattyú hajtás, de a szivattyút egy váltakozó áramú 
motor, egy aszinkron motor hajtja. Az aszinkron motor egy inverteren 
keresztül kapcsolódik közvetlenül a napelemekre.  
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 A maximális teljesítményre szabályozás itt keresési módszerrel 
történik, számolva az egyenköri teljesítményt. A keresés kezdetének 
megállapítására közelítő becsült frekvencia értéket számol a következő 
feltételezések és elhanyagolások alkalmazásával: 

 A maximális teljesítményű ponthoz tartozó optimális feszültség  jó 
közelítéssel állandó: Uopt=áll. és ismert. 

 A szivattyú mechanikai teljesítménye közelítőleg a frekvencia köbével 
arányos. 

 Az átalakítási folyamatban a mechanikai és a villamos veszteségeket 
elhanyagoljuk. 
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 A keresési algoritmus erről a becsült optimális frekvenciáról 
indítható. A keresési algoritmus egy lépésében a frekvenciát Δf 
értékkel megváltoztatja (növeli, vagy csökkenti, attól függően, hogy az 
előző ciklusban teljesítmény növekedés vagy csökkenés adódott, 
figyelembe véve Δf előző előjelét is).  

 

 Az algoritmus: hill climbing (más mennyiségekkel) 

 



5.7. Váltakozóáramú hajtások 
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 Igyekeznek kiváltani a bonyolult egyenáramú motort. 

 Előnyei: 

 Olcsó motor.  

 Egyszerű, karbantartást alig igénylő, robusztus motor. 

 Hátrányai: 

 Kell egy DC-AC átalakító (inverter) a motor táplálására. Ez egyrészt növeli a 
költségeket, másrészt még egy veszteségforrás.  

 A hajtás hatásfoka kisebb, mint az egyenáramú motoroké. 

 Az inverter megfelelő szabályozásával kell megfelelő indító nyomatékot 
biztosítani. 

 Stabilitási problémák. 

 Általános elvek: 

 Az alkalmazott DC-AC átalakító szinte kizárólagosan feszültséginverter. 

 Vezérlési módja lehet négyszögvezérlés vagy impulzusszélesség modulációs 
vezérlés.  

 Beavatkozó jele a kimenő alapharmonikus frekvencia (és ISZM esetén 
feszültség).  

 



5.8. Fotoelektromos rendszer 

gazdaságossága 
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 Esettanulmány: 

 Egy kis (50Wp) teljesítményű autonóm, pl. nyaralót ellátó rendszer 
költségeinek és megtérülési idejének vizsgálata. 

 Adatok:  

 90-es évek nagy-britanniai adataival (azóta némi csökkenés, és további is 
várható). 

ÁR 

 
TŐKEBEFEKTETÉS ÜZEMELTETÉS 

Tétel Ár Tétel Ár 

Napelem modulok 3£/Wp Akkumulátor csere 5 évente 80£/5év 

Kiegészítők: 

 Összekötés 

 Tartószerkezet 

 Terület alapozás 

 Töltésszabályzó 

 Akkumulátor 

5£/Wp Karbantartás saját munkával: 

 Tisztítás 

 Sérülések javítása (elemi kár) 

 Elektronika karbantartása 

Biztosítás: benne van az árban 

0£ 

Összesen: 8£/Wp 

400£ 

 80£/5év 

Éves költség (20 éves 8%-os 

kamatú hitel éves törlesztése): 
40£/év  16£/év 

Összes éves költség: 56£/év 
 



HASZON 
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CSAK HÁLÓZATTÓL TÁVOLI HELYEN ÉRDEMES 
INSTALLÁLNI, AHOL A HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE IS 

KÖLTSÉGES LENNE!! 

 Költségcsökkentés lehetőségei: 

 Rendelkezésre állás nagyobb lehet jobban megválasztott helyszínnél. 

 A tételek ára csökkenhet a tömegesebb gyártás és alkalmazás esetén 
(prognózis:1Euro/Wp 2020-ra) 

 Energia és környezet politika, állami támogatás. 

 

Adat, befolyásoló tényezők Számszerű érték 

Teljesítmény 50W 

Átlagos éve rendelkezésre állás 10% 

Átlagos éves kihasználás, veszteségek 

(nyaraló) 

50% 

Éves megtermelt energia 50W*0,1*0,5*24h*365nap=22kWh/év 

Fajlagos energia költség 56£/22kWh=2,5£/kWh, ~30-szorosa a 

normál tarifának!! 
 


