
Prevádzkovatelia FVE sa z dôvo- čo znamená zníženie prenoso- typového radu FOTOCONTROL 
du nerovnomernosti výkonu  vých strát, avšak za cenu zvýše- dokážu uvedenej požiadavke 
často stretávajú s požiadavkami nia strát danej FVE, pretože pri distribučných spoločností plne 
distribučných spoločností na riadení účinníka mimo -1 samo- vyhovieť samotné alebo pri 
sprístupnenie  informácií o sta- zrejme dochádza k zvýšeniu jalo- nasadení niekoľkých invertorov 
ve FVE (okamžitý výkon, výkon   vého výkonu elektrárne, čo spô- v spolupráci s  monitorovacím 
v danom období, účinník - cos φ) sobuje vyššie výstupné prúdy systémom VONSCH MONITOR.
ako aj s požiadavkou na mož- invertorov, a tým aj vyššie prúdy Moderné trojfázové fotovoltic-

distribučného transformátora, ké invertory FOTOCONTROL nosť diaľkovo ovládať nielen 
pričom uvedené zariadenia majú v sebe zabudované výkon FVE, ale aj cos φ vyro-
musia byť na tieto vyššie hodno- vektorové algoritmy riadenia, benej energie. Obvykle distri-
ty navrhnuté.  ktorých  regulované veličiny sú bučná spoločnosť požaduje  
Splnenie uvedených požiada- činný a jalový prúd. Takýto sys-obmedzenie činného výkonu             
viek je možné vo fotovoltickej tém regulácie s vhodnou nad-v štyroch stupňoch na 0 %, 30 %, 
elektrárni realizovať rôznymi stavbou umožňuje nastaviť  žela-60 % a 100 % nominálneho výko-
spôsobmi. Z technického aj ce- ný jalový výkon a ohraničiť činný nu zdroja. Ovládanie účinníka 
nového hľadiska je ideálne, keď výkon. Softvérové vybavenie distribučná spoločnosť požadu-
uvedené požiadavky na riade- invertorov ponúka pre používa-je prevažne v piatich stupňoch: 
nie výkonu a cos φ dokážu za- teľa univerzálne rozhranie, cez cos φ = -0,95 a -0,97 induktívne-
bezpečiť priamo použité inver- ktoré sa dá priamo nastavo-    ho charakteru, -1, -0.95 a - 0.97 
tory, a to bez akýchkoľvek ďal- vať maximálny činný výkon             kapacitného charakteru. Toto ria-
ších zariadení a nových prídav- invertora a uhol fázového posu-denie účinníka je výhodné pre 
ných systémov. Invertory dodá- nu medzi výstupným napätím           kompenzáciu prenášaného jalo-
vané spoločnosťou VONSCH a  prúdom.  vého výkonu v rozvodnej sieti, 

Riadenie činného a jalového výkonu 

FVE s invertormi FOTOCONTROL 

Samostatné inver tor y  
FOTOCONTROL dokážu 
b e z  a k ýc h k o ľ ve k  p r í -
davných zariadení vyhovieť 
požiadavkám distribuč-
ných spoločností.

Technická realizácia preno-
su požiadaviek z distribuč-
nej spoločnosti a jej prak-
tická realizácia vo fotovol-
tickej elektrárni s niekoľký-
mi paralelne pracujúcimi 
invertormi je zvládnuteľná 
pomocou monitorovacie-
ho a vizualizačného systé-
mu VONSCH MONITOR, kto-
rý bezproblémovo dokáže 
sprostredkovať používate-
ľovi informácie o fotovoltic-
kej elektrárni. 
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Vzhľadom na striedanie dňa a noci patria fotovoltické elektrárne (FVE) medzi 

zdroje s časovo premenlivým výkonom a vzhľadom na rozmanitosť počasia                

v našich zemepisných šírkach (hlavne na oblačnosť oblohy)  aj k zdrojom s ťažko 

predvídateľnou hodnotou vyrábaného výkonu. Táto nerovnomernosť výkonu       

spôsobuje neplánované prenosy energie a z toho dôvodu  distribučné spoločnosti 

požadujú mať k dispozícii možnosť obmedzovať výkon na zaistenie vyrovnanej 

bilancie medzi spotrebou a výrobou elektriny v reálnom čase v konkrétnej regu-

lovanej oblasti. 

cosφ = -1  Štandardné 
nastavenie invertora 

cosφ= - 0.95   
kapacitný charakter

Príklady nastavenia cos φ

Štandardný účinník
Účinník pri požiadavke  
na “zhoršenie”
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Vizualizačný a monitorovací sys- v sebe implementovaný komu- V prípade, že prevádzkovateľ 
tém pozostáva z niekoľkých   nikačný protokol MODBUS TCP, FVE  súhlasí s monitoringom sta-
zariadení: ktorým si môžu vymieňať medzi vu invertorov, a tým aj pre-
EWON – priemyselný modem - sebou údaje po sieti Ethernet, vádzkových stavov celej FVE aj 
router alebo Wi-Fi). Takto môže EWON zo  strany dodávateľa invertorov 
PLC VIPA – programovateľný komunikujúci  s PLC pripojeným (VONSCH), má tento monitoring 
automat k dispečerskému rozvádzaču veľký význam z hľadiska  profy-
NAS – FTP server s úložiskom dát distribuovať informácie na PLC  laktiky, kedy je možné ihneď rea-

Štandardné rozšíriteľné PLC v ostatných dátových uzloch. govať na prípadné neštan-
VIPA je možné doplniť o vhodné Toto moderné riešenie umožňu- dardné stavy prevádzky, a tým 
vstupno-výstupné karty na pri- je zakomponovať dispečerské odstrániť potenciálne problémy 
pojenie ovládacích a signalizač- signály do vizualizácie a do ešte pred ich vznikom.
ných signálov z dispečerského archívov. Škoda, že fotovoltika ako per-
rozvádzača distribučnej spoloč- Popísané technické riešenie nie- spektívne odvetvie obnoviteľ-
nosti. PLC vyhodnocuje zadané lenže splní požiadavky distri- ných zdrojov energie je z legisla-
obmedzenia činného výkonu   bu č n ej  s po lo č n os ti, ale zároveň tívnych dôvodov v útlme, ale 
a požadovanú veľkosť jalového umožní aj užívateľovi vizualizá- dúfame, že nedávna tragédia vo 
výkonu a následne cez protokol cie sledovať zásahy zo strany Fukushime vráti pozornosť k bez-
MODBUS zašle požiadavku jed- distribučnej spoločnosti do pre- pečnej slnečnej energii ako aj         
notlivým pripojeným inverto- vádzky FVE. k iným alternatívnym zdrojom 
rom. Po akceptovaní a vyregulo- energie. 
vaní invertory spätne oznámia Vyššie uvedené riešenia moni- Viac o výrobkoch  a riešeniach 
nový stav cez komunikáciu do toringu nasadených invertorov VONSCH radi zodpovieme 
PLC a to môže následne aktivo- VONSCH na FVE prispievajú ku telefonicky, e-mailom alebo na 
vať príslušné signály v distribuč- kvalitnej prevádzke a dobrej spo- osobnom stretnutí. 
nom rozvádzači. lupráci s jednotlivými distribuč- VONSCH, s. r. o.
V prípade zložitejšej topológie nými spoločnosťami. Komfort- Budovateľská 13
FVE, ak je nainštalovaných viac ná komunikácia FVE s užívate- SK 977 03 Brezno
dátových uzlov pre väčšie množ- ľom zas pomáha obsluhe k jed- Tel.: 00421  48  612 2944
stvo invertorov, pomôže prie- noduchému, rýchlemu, ale kva- vonsch@vonsch.sk

www.vonsch.sk, myselný modem - router – litnému monitoringu fotovoltic-
EWON. Zariadenia EWON majú   kej elektrárne. www.vonsch.cz
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Schéma monitorovania FVE 
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