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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem trhu autonomních zdrojů elektrické energie nízkého 

napětí. 

V první části jsou autonomní zdroje rozděleny podle způsobu výroby elektrické energie. 

Autonomní zdroje elektrické energie se dělí na větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, 

motorgenerátory a záloţní zdroje UPS. Dále jsou zde popsány historické vývoje, principy funkce a 

základní rozdělení. 

V druhé části je popsána kontinuita dodávky a moţností akumulace elektrické energie 

z autonomních zdrojů.  

V třetí části práce je popsán průzkum trhu autonomních zdrojů napětí v ČR. Tato část se zabývá 

základním popisem jednotlivých firem a jsou zde vypsány jejich základní produkty. Dále je zde 

závěrečné zhodnocení daných zdrojů. 

Klíčová slova: 

Autonomní zdroj, ostrovní systém, akumulátor, regulátor, střídač, větrná elektrárna, fotovoltaická 

elektrárna, záloţní zdroj, motorgenerátor 

 

Abstract: 

This bachelor thesis addresses marketing research of autonomous low voltage power supplies. 

 In the first part the autonomous supplies are devided according to the method of electric power 

generation. The autonomous power supplies are wind power plants, photovoltaic power plants, motor 

generators and back-up UPS. Furthermore, historical evolution, principles of functioning and basic 

division are described here.  

In the second part of this paper, continuity of supply and the options of energy storage from 

autonomous power supplies are dealt with.  

The third part is devoted to the description of autonomous power supplies market exploration in 

Czech Republic. This part of my thesis includes basic description of individual companies and as well 

as their main products. The thesis ends with final assessment of given sources.  

Keyword: 

Autonomous supplie, island system, battery, regulator, invertor, wind power, photovoltaic power 

plant, Uninterruptible Power Supply, generator 



Seznam pouţitých zkratek a symbolů: 

ČR    Česká republika 

FVE    Fotovoltaická elektrárna 

FVP   Fotovoltaický panel 

FV   Fotovoltaika 

FVČ   Fotovoltaické články 

FVS   Fotovoltaické systémy 

VTE    Větrná elektrárna 

f  [Hz]  Frekvence 

P  [W]  Činný výkon 

S  [VA]  Zdánlivý výkon 

Pi [W]  Instalovaný činný výkon 

U  [V]  Napětí 

vn   Vysoké napětí 

Wp   Špičkový výkon 

U  [V]  Napětí 

LPG   Liquefied petroleum gas 

UPS   Uninterruptible power supply 

El.   Elektrická 

Ni-Cd   Nikl-kadmiové 

NiMH   Nikl-metalhydridové 

Li-Ion   Lithium-Iontové 

Li-Pol   Lithium-polymerové 

Li-MnO  Lithium-manganové 

ot/min   Otáček za minutu 

VRB   Vanad redoxové 

  

k   Kilo jednotka SI soustavy 10
3
  

M   Mega jednotka SI soustavy 10
6
 

G   Giga jednotka SI soustavy 10
9
 

m   Mili jednotka SI soustavy 10
-3

 

µ   Mikro jednotka SI soustavy 10
-6
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1. Úvod  

Cílem této bakalářské práce je průzkum trhu autonomní zdrojů elektrické energie nízkého napětí, 

coţ jsou systémy nezávislé na rozvodné síti, které vyuţívají malých elektráren s výkonem od 0,1kW 

do 5kW, které nejsou připojeny k rozvodné síti.  

Autonomní zdroje el. energie se vyuţívají na odlehlých místech, samotách, v karavanech, na 

jachtách a horských chatách, které jsou daleko od rozvodné sítě, nebo by bylo připojení velmi sloţité a 

ekonomicky náročné.  

Takovéto systémy fungují samostatně bez vnějšího napájení. Vyrábí elektrickou energii pouze pro 

vlastní spotřebu. Autonomní zdroje el. energie se dělí podle druhu energie, která je převáděna na 

energii elektrickou. Jedna ze základních energii je energie slunce. Elektrickou energii můţeme získat 

ze slunce přímo i nepřímo. Přímá přeměna vyuţívá energii slunce, kde se při fotovoltaickém jevu 

působením světla (fotonů) na určitou látku uvolňují elektrony. Nepřímá přeměna vyuţívá získávání 

světla pomocí sběračů. Následně jsou v ohnisku sběračů umístěny termočlánky, které převádějí teplo 

na elektrickou energii. Jako další zdroj energie se vyuţívá energie větru. Aerodynamické síly působící 

na listy rotoru jsou převáděny větrnou turbínou umístěnou na stoţáru na energii rotační mechanickou. 

Tato energie je poté v generátoru převáděna na energii elektrickou. Pro provoz se vyuţívají různé typy 

akumulátorů z kterých je napájen napěťový střídač převádějící stejnosměrné napětí na střídavé 

s parametry el. sítě (230V, 50Hz). Dalším autonomním zdrojem jsou elektrocentrály. Soustrojí je 

sloţené ze spalovacího motoru a generátoru na společné hřídeli. Spalovací motor můţe být buď 

benzínový, naftový, nebo na LPG. Jako generátor se pouţívá dynamo, nebo alternátor. Pouţitím 

vhodného motoru a alternátoru lze docílit libovolného výstupního výkonu. 
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2. Větrné elektrárny 

2.1. Historie 

Energie větru vyuţívá lidstvo uţ dlouho. Vítr poháněl plachetnice, větrné mlýny, větrné motory 

a vodní čerpadla. První větrný motor byl pouţit ve starověké Číně. Na území ČR se nacházel první 

větrný mlýn uţ v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera. Ve 40. aţ 70. letech 19. století byl 

zaznamenán veliký rozmach větrného mlynářství. Počátkem 20. Století se vyuţívalo větrných turbín  

k pohonu vodních čerpadel. K rozvoji větrných elektráren pro výrobu el. energie došlo v 70. letech 

minulého století. K hlavním průkopníkům a velmocím v oblasti energie získávané z větru patřili 

Dánsko a tehdejší západní Německo ve světě pak USA. U nás začala výroba větrných elektráren 

koncem 80. a začátkem 90. let minulého století. Tyto VTE tuzemských výrobců nebyly vyzrálým 

komerčním výrobkem, neboť nebyly ověřeny zkušebním provozem nebo neprošly atestačním 

měřením. Tyto elektrárny byly postupně zdokonalovány, avšak některé VTE nebyly vůbec do provozu 

uvedeny nebo byly demontovány. Od roku 1990 se začala větrná energetika rozvíjet bez odborného 

zázemí, bez určení větrného potenciálu konkrétní lokality, bez znalosti správného umístění turbiny 

v terénu, hlukových emisí, klimatických vlivů na elektrárnu a bez znalostí z oblasti silnoproudu 

a automatického řízení. Tento rozvoj neprospěl větrné energetice u nás. V letech 1993 aţ 1995 

vstoupili na náš trh velcí výrobci a dodavatelé VTE ze zahraničí a zároveň některé typy VTE 

tuzemských výrobců se podařilo udrţet na provozuschopné úrovni. Tím byla zahájena nová etapa 

rozvoje větrné energetiky v ČR. Byla zahájena nebo připravena výstavba větrných elektráren 

o výkonech VTE 600 aţ 2 000 kW. Připravuje se i výstavba větrných parků o celkovém el. výkonu 

několika desítek MW. Instalovaný výkon větrných elektráren u nás ke konci roku 2010 dosáhl  

215 MW. [1] 

 

Obr. 2 - 1 Graf instalovaného výkonu VTE v ČR v letech 2005 až 2010 
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2.2. Vítr 

Česká republika, jakoţto stát leţící uprostřed Evropy je typický vnitrozemský stát  

s kontinentálním klimatem. Hlavní nevýhodou je sezónní kolísání rychlosti větru. Vítr, coţ je  

v podstatě proudící vzduch v přírodě, vznikající ohříváním pevniny, která ohřívá vzduch, coţ má za 

následek zvýšení jeho tlaku. Naopak vzduch nad mořem je chladnější a tedy je jeho hustota menší. 

Vzduch s větší hustotou proudí do místa s hustotou menší. Vzduch se neustále snaţí vyrovnávat 

hladinu tlaku, toto vyrovnávání tlaku nazýváme vítr. Další faktory ovlivňující rychlost větru jsou 

otáčení země a morfologie krajiny. Vítr je zpomalován různými terénními překáţkami, jako jsou hory, 

zástavby ale i druhem povrchu. Různé překáţky vytvářejí vzduchové víry a poryvy. Se zvyšující 

výškou od země se zvedá rychlost větru logaritmicky. Rychlost větru ve výšce 10 m a 100 m je tedy 

různá. Průměrnou rychlost větru pro danou lokalitu lze získat z větrné mapy, která byla vytvořena 

Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR interpolací údajů meteorologických stanic  

a z numerického modelu proudění nad naším územím. Tato rychlost se nejčastěji měří ve výšce 10 m 

nad povrchem země.  

 

Obr. 2 - 2 Mapa rychlosti větru v 10m 

 

Pro střední a velké VTE je nezbytné měřit sílu větru v daném místě alespoň půl roku registračním 

anemometrem. Toto měření se provádí nejčastěji ve výšce 10 m. Pokud je zapotřebí znát rychlost 

větru ve výšce 100 m lze pouţít vztah: 

𝑉ℎ
𝑉0

=  
ℎ

ℎ0
 
𝑛
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𝑉0 – naměřená rychlost větru ve výšce ℎ0 [𝑚/𝑠] 

𝑉ℎ  – vypočtená rychlost větru [𝑚/𝑠] 

ℎ0 – výška ve které se provádí měření [𝑚] 

ℎ – výška umístění rotoru [𝑚] 

𝑛 – exponent závisející na drsnosti povrchu 

𝑛 druhy povrchu 

0,16 hladký povrch, vodní hladina, písek 

0,18 vysoká tráva, nízké obilné porosty 

0,21 porosty vysokých kulturních plodin, nízké lesní porosty 

0,28 lesy s mnoha stromy 

0,48 vesnice a malá města 

Tab. 1. Exponent závislosti na drsnosti povrchu 

[1] 

2.3. Volba stanoviště 

Při stavbě VTE by mněla být splněna jedna ze základních věcí. A to správná volba stanoviště. 

Nejvýhodnější by bylo takové místo, kde by stromy, keře ani domy nezpůsobovaly větrné víry 

a poryvy. Při stavbě VTE bychom měli brát v úvahu ještě další kritéria, jako jsou chráněné krajinné 

oblasti, národní parky, vojenské prostory, velká letiště, silnice, dálnice, ţeleznice, velké městské 

aglomerace, vodní toky. Dále musíme respektovat ochranné pásmo o poloměru 10 km kolem 

historických a krajinných dominant. VTE by měla stát v otevřené krajině a nejlépe na vyvýšeném 

místě, kde by v okruhu alespoň 100 m aţ 200 m neměly stát ţádné překáţky. Hlavní nevýhodou 

takovéhoto místa je to, ţe musíme vést kabeláţ do domu a vzdálenost se určitě projeví na ceně. 

Základní podmínkou pro fungování je dostatečně silný vítr, který by měl ve výšce 100 m dosahovat 

průměrně rychlosti alespoň 6 m/s. Vítr by měl na rotor působit souměrně a nejlépe bez přerušení.  

U malých větrných elektráren takové stanoviště málokdy najdeme. Nejideálnější je umístit malou VTE 

do jihozápadního aţ západního koutu zahrady, protoţe odtud nejčastěji u nás nejvíce fouká. Na mapě 

jsou tedy patrná místa, která jsou ideální pro stavbu VTE. [2, 3] 
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Obr. 2 - 3 Území vhodná pro výstavbu VTE 

 

2.4. Princip funkce VTE 

Popis částí velké větrné elektrárny:  

1. Rotor s rotorovou hlavicí a listy  
2. Brzda rotoru 

3. Planetová převodovka  
4. Spojka 

5. Generátor 

6. Servo pohon (natočení strojovny) 

7. Brzda točny strojovny 

8. Loţiska točny strojovny  

9. Čidla rychlosti a směru větru 

10. Několika dílná věţ elektrárny 

11. Betonový základ elektrárny 

12. Elektrorozvaděče silnoproudého a řídícího obvodu 

13. El. přípojka 

 

 V dnešních moderních velkých elektrárnách se vyuţívá 

vyspělé automatické regulace, například sestávající se ze 

systému individuální regulace natáčení listů rotoru v kombinaci s převodovkou s integrovaným 

Obr. 2 - 4 Princip funkce velké VTE 
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systémem proměnlivého převodového poměru. Toto řešení poskytuje úplnou kontrolu nad přenosem 

energie získávané z vysoce proměnného prostředí větru a umoţňuje výrobu el. energie pomocí 

standardního synchronního generátoru s konstantními otáčkami. Individuální regulace natáčení listů 

rotoru zajišťuje dynamické nastavení optimálního úhlu jednotlivých listů pro maximální účinnost 

získávání větrné energie v samém počátku. Další fáze regulace je prováděna převodovkou  

s integrovaným systémem proměnlivého převodového poměru, která umoţňuje plynulou změnou 

převodového poměru udrţovat konstantní otáčky synchronního generátoru v celém rozsahu 

pracovních otáček rotoru větrné elektrárny. Regulace umoţňuje provozovat větrnou elektrárnu při 

otáčkách rotoru určovaných rychlostí větru a zároveň udrţovat konstantní výstupní otáčky pro pohon 

generátoru. Funkce je zajištěna nastavitelným zdvihem hydraulické jednotky poháněné hřídelí 

generátoru. V případě, ţe poryvy větru způsobí nárůst přenášeného momentu ve vztahu k daným 

otáčkám, potom automaticky dojde ke sníţení převodového poměru a tím je umoţněno rychlejší 

otáčení rotoru elektrárny v závislosti na síle a rychlosti větru. Toto umoţňuje pohlcovat náhlé výkyvy 

větrné energie akcelerací rotoru na vyšší otáčky a zároveň tak dochází k ochraně celého pohonného 

soustrojí před destruktivními výkyvy přenášeného momentu. [5, 31] 

 

2.5. Základní rozdělení VTE 

2.5.1. Podle výkonu: 

2.5.1.1. Mikroelektrárny 

Mikroelektrárny jsou elektrárny s výkonem do 2,5 kW a průměrem vrtulí od 0,5 m do 3 m. VTE 

malých výkonů jsou alternativou slunečních článků v místech, kde je dostatek větru, ale naopak 

nedostatek slunečního záření. Slouţí pro napájení jednotlivých zařízení a nedodávají energii do sítě. 

Mikroelektrárny s malým výkonem (cca 100 W) se pouţívali k napájení veřejného osvětlení, osvětlení 

panelů kolem dálnic, aktivních inteligentních dopravních značek apod. Mikroelektrárny s výkonem 

cca 1 kW, fungují v reţimu „grid-off“ tzn. systémy nezávislé na rozvodné síti se pouţívají jako zdroj 

el. energie pro osamělé sruby, chaty,apod. Tyto mikroelektrárny vyrábějí stejnosměrné napětí 

o velikosti 12 V popřípadě 24 V. Takto vyrobená el energie se akumuluje do akumulátorů a kdykoliv 

později můţe být pouţita pro napájení nízkonapěťových spotřebičů, lze ji pouţít i k napájení 

elektrických spotřebičů s napětím 230 V, ale je potřeba pouţít střídač. [4, 5] 

2.5.1.2. Malé VTE 

Malé VTE jsou elektrárny o instalovaném výkonu v rozmezí 2,5 kW aţ 60 kW a průměrem vrtulí 

od 3 m do 16 m, jejich výkon je uţ dostačující pro napájení rodinného domku. Tyto systémy pracují 

jako tzv. „grid on“ systémy dodávající energii do rozvodné sítě. Výkon 1 kW je uţ dostačující pro 

čerpání vody ze studny a následný rozvod do kohoutků v objektu. Pro výrobu el. energie vyuţívají 
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nejčastěji synchronní generátory s permanentními magnety. Tyto malé VTE vyrábějí stejnosměrné 

napětí o velikosti 24 V nebo střídavé 230 V, 50 Hz. Energie z elektráren s výkonem větším jak 3 kW 

se můţe ukládat ve formě tepla ohříváním akumulačních kamen nebo pro ohřev vody v bojleru.  

U větších elektráren se nespotřebovaná energie můţe dodávat do rozvodné sítě, kdy majitel má dva 

elektroměry, jedním měří mnoţství spotřebované energie a druhým mnoţství energie které do sítě 

dodal. Pro napájení rodinných domů jsou dostačující VTE s nominálním výkonem 5 kW aţ 10 kW. 

Konstrukce malých VTE s výkonem od 1 kW do 5 kW můţe ještě vypadat jako větší mikroelektrárna, 

avšak konstrukce pro elektrárny nad 10 kW vypadá jiţ jako zmenšenina velké VTE. Většinou jiţ mají 

gondolu vybavenou převodovkou, brzdou a generátor připojený přes hřídel na rotor. [5] 

2.5.1.3. Velké VTE 

Velké VTE jsou elektrárny o nominálním výkonu turbíny v rozsahu 60 kW aţ 6400 kW 

a s průměrem vrtulí od 16 m do 128 m. Tyto VTE jsou určeny k dodávce energie do veřejné rozvodné 

sítě. Mají asynchronní nebo synchronní generátor, který dodává střídavý proud o napětí 660 V 

a vyšších a tudíţ nemohou pracovat jako autonomní zdroje energie. Existují i elektrárny se speciálním 

mnohapólovým generátorem, který nevyţaduje převodovou skříň. Většina elektráren má konstantní 

otáčky regulované natáčením listů a proměnným převodovým poměrem převodovky. Některé typy 

mají i dvě rychlosti otáčení. Některé střední elektrárny mohou však mít i proměnné otáčky podle 

okamţité rychlosti větru. V praxi se pouţívají většinou větrné elektrárny s horizontální osou rotace. 

Trendem poslední doby je zvětšování výkonu větrných elektráren a zvyšování stoţárů. Nejnovější 

zařízení instalovaná ve světě pracují s generátorem o výkonu aţ 6,4 MW. Důvodem jsou niţší měrné 

náklady na výrobu energie a optimální vyuţití lokalit, kterých je omezený počet. K zefektivnění 

provozu a sníţení nákladů na projektování a výstavbu se velké elektrárny sdruţují do skupin (obvykle 

5 aţ 30 elektráren) tzv. větrných farem. [5, 31] 

 

2.5.2. Podle aerodynamického principu: 

Větrné motory se podle aerodynamického principu dělí na odporové a vztlakové. 

2.5.2.1. Odporové 

Větrné motory pracující na odporovém principu patří mezi nejstarší. Mohou mít vodorovnou 

i svislou osu otáčení. Princip jejich funkce vychází z aerodynamického odporu, kdy na nastavenou 

plochou působí síla větru. Tato plocha zpomaluje proud vzduchu a je mechanicky přeměňována na 

rotační pohyb.  

 Savoniův rotor – účinnost tohoto typu rotoru se pohybuje v rozmezí 23 % aţ 30 %. Rotor 

vyuţívá rozdílného koeficientu odporu proudícího média, působícího na vydutou a vypuklou 
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plochu. Rotor běţné Savoniovy turbíny je tvořen dvojicí či trojicí lopatek polokruhovitého 

nebo ledvinovitého tvaru. Vnitřní okraje lopatek zasahují aţ za střed rotoru, a tak umoţňují 

průtok média mezi jejich zadními stranami. Osa otáčení je kolmá na směr proudění. 

 

 Darrieův rotor – Rotor můţe mít dvou, tří i čtyřlisté provedení. Listy s aerodynamickým 

profilem jsou většinou tvarovány tak, aby jejich namáhání odstředivými silami bylo co 

nejmenší. Rotor připomíná řecké písmeno f, byly provedeny i rotory ve tvaru trojúhelníku 

nebo ve tvaru písmene H. Uspořádání rotoru s prizmatickými listy umoţňuje regulovat výkon 

při velkých rychlostech větru změnou sklonu listů. A tím změnou velikosti pracovní plochy. 

Účinnost tohoto typu rotoru dosahuje 38 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

2.5.2.2. Vztlakové 

Na vztlakovém principu pracují vrtule a větrná kola s vodorovnou osou, které jsou orientovány 

svojí rovinou otáčení kolmo ke směru větru.  

 Vrtule – většinou se vyskytují ve dvou nebo třílistém provedení, byly však téţ vyrobeny 

jednolisté vrtule s protizávaţím. U některých rotorů jsou vrtulové listy kolem své podélné osy 

natáčivé a umoţňují tak snadnější rozběh rotoru, lepší regulaci otáček a výkonu, aerodynamické 

brzdění a sníţení odporu vrtule při zastaveném rotoru. Jejich účinnost se pohybuje okolo 45 %. 

 Větrná kola - mají jednoduché obvykle plechové lopatky, jejichţ počet se pohybuje od čtyř do 

několika desítek podle velikosti kola poţadované rychloběţnosti. Platí, ţe frekvence otáčení při 

Obr. 2 - 5 Darriův rotor  Obr. 2 - 6 Savoniův motor 
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stejném průměru rotoru nepřímo závisí na počtu lopatek, při větším počtu lopatek se větrný motor 

zase snadněji rozbíhá a má při rozběhu větší moment síly. Jejich účinnost se pohybuje v rozmezí 

20 % aţ 40 %. [6, 7, 8] 

2.6. Regulace VTE 

Vzhledem ke značně proměnlivým rychlostem větru, musí být větrné motory chráněny proti 

překročení maximálních bezpečných otáček, v mnoha případech pak jsou omezeny otáčky i výkon 

pracovního stroje. Podle provedení rotorů existují v podstatě dvě základní skupiny regulačních 

principů: 

 Pro rotory s pevnými lopatkami nebo listy – regulace či odstavení rotoru z provozu probíhá na 

základě natáčení rotoru pomocí čepu, čímţ se sniţuje jeho výkon, aţ do okamţiku vytočení 

o 90° oproti směru větru, kdy výkon větrného motoru je nulový. Pro udrţení rotoru v pracovní 

poloze je zabudováno protizávaţí či pruţina. Regulační síla, zajišťující vychýlení rotoru, je 

vyvolána pomocí postranní desky umístěné vedle rotoru svojí plochou proti větru či rotorem 

vyoseným vzhledem k čepu. Při této regulaci však musíme brát v úvahu gyroskopické jevy při 

větrných poryvech.  

Někdy se aerodynamické brzdy umisťují přímo na lopatky vrtule blízko k její špičce, kde mají 

velký vliv, díky čemuţ nemusí být tak velké. Pouţívají se například principy běţné jako 

aerodynamické brzdy na křídlech letadel, různé klapky, vysouvatelné výstupky na profilech či 

oddělené konce listů otáčející se při překročení stanovené rychlosti kolem radiální osy listu. 

 Vrtule s natáčivými listy – jak uţ z názvu vyplývá, pouţívají k regulaci natáčení vrtulových 

listů. Tento princip zajišťuje chod větrného motoru při konstantních a málo proměnných 

otáčkách v relativně velkém rozsahu rychlostí větru, aniţ by se výrazně měnila jeho účinnost. 

Současně umoţňuje tento princip snadnější rozběh větrného motoru při vhodném natočení 

vrtulových listů na stojícím rotoru. Systém brzd bývá doplněn brzdami hydraulickými. [8] 
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3. Fotovoltaické elektrárny 

3.1. Historie 

Fotoelektrický jev byl poprvé objeven ve Francii v roce 1939, tehdy devatenáctiletý fyzik 

Alexandre Edmond Becquerel popsal pokus, kdy na kovových elektrodách ponořených v elektrolytu 

se měnilo napětí v závislosti, zda na elektrody svítilo či nikoli. První FVČ bez elektrolytu vytvořili 

W. G. Adams a R. E. Day v roce 1877 za pomocí selenu. Tyto pokusy ukázaly, ţe pro fotoelektrický 

jev je nejvýhodnější pouţít polovodičový prvek. Další významný fyzik, který se zaslouţil o rozvoj byl 

C. E. Fritts, kdy v roce 1883 sestrojil článek o ploše 30 𝑐𝑚2  s účinností do 1 %. Jako první také 

odhadl, jak velký potenciál toto zařízení má. 

Albert Einstein 17. března 1905 popsal fotoelektrický jev na základě kvantové fyziky pevných 

látek ve své práci "Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen 

Gesichtspunkt" za kterou získal v roce 1921 Nobelovu cenu. Nedostal jí však za teorii relativity, jak se 

spousta lidí domnívá, ale právě za popsání zákonitostí fotoelektrického jevu ve zmíněném článku, 

i kdyţ má tato práce pouze 17 stran. V roce 1916 Jan Czochralski vynalezl metodu získávání velkých 

monokrystalů. Téhoţ roku potvrdil pomocí experimentu platnost fotoelektrického jevu Robert 

Millikan.  

FVČ si nechal v roce 1946 patentovat (US Patent 2402662) americký inţenýr Russell Shoemaker 

Ohl (1898 - 1987), který pracoval na výzkumu materiálů pro telekomunikační firmu AT&T Bell 

Laboratories (známé jako Bellovy laboratoře), kde byl také roku 1954 vynálezci G.L. Pearson, Daryl 

Chapin, Calvin Fuller vyroben první solární článek zaloţený na monokryslalickém křemíku  

s účinností cca 6 %. [32] 

Rovněţ významným impulzem pro rozvoj FV bylo vyuţívání FVČ jako zdroje el. energie na 

umělých druţicích po roce 1957. Cena FVČ nebyla aţ tak důleţitá, protoţe byla jedinou moţností, jak 

zajistit napájení druţic. Na zemi se FVČ rozšířily aţ v 70. letech minulého století, kdy se jejich cena 

sníţila. Stejně bylo jejich pouţití omezeno jen pro napájení navigačních světel v místech bez el. sítě. 

Větší vyuţité FVČ nastalo po ropné krizi, kdy se hledaly cesty, jak se zbavit závislosti na fosilních 

palivech. Vlády financovaly výzkum nových technologií pro výrobu energie. Masová výroba čistého 

křemíku způsobila rozšíření křemíkových polovodičových součástek. [9, 10, 11] 

3.2. Situace v ČR 

Na území České republiky dopadá ročně 80 000 TWh na 1m
2 
sluneční energie, coţ je skoro 250 krát 

víc neţ je roční spotřeba. Na zemskou atmosféru dopadá na 1m
2 

přibliţně 1,4 kW zářivého výkonu, 

pokud je plocha nastavena kolmo k slunečním paprskům. Průchodem atmosférou je velké část 

zadrţena. Na zemský povrch dopadá necelý 1kW na 1m
2 
při jasné obloze. Toto záření se dělí na přímé, 
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rozptýlené a odraţené od mraků. Při zataţené obloze dopadá na zemský povrch difuzní záření, které je 

přibliţně 10 krát menší. Celkové mnoţství energie, která se dá získat závisí především na poloze 

a na klimatu (počet slunečních dnů, oblačnost, roční doba), dále závisí na sklonu plochy na níţ 

sluneční záření dopadá. Na 1 m
2 

v České republice dopadá přibliţně 950 – 1340 kWh. Slunečných 

hodin je 1331 – 1844 h. [11, 12, 13] 

 

Obr. 3 - 1 Množství dopadající energie na m2 

 

 

 

Obr. 3 - 2 Množství slunečních dnů v ČR 
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3.3. Princip FVČ 

K tomu, abychom byli schopni převést proud fotonů (slunečního záření) v energii pohybujících se 

elektronů (elektrického proudu) jsou zapotřebí pouze dvě věci: 

Volné elektrony 

Elektrický potenciál (pole), který je uveden do pohybu směrem ze zdroje do spotřebiče. 

Volné elektrony, které jsou k dispozici v kaţdém běţném kovu nepředstavují ţádný problém. 

Největší problém je, jak jim dodat potřebnou energii a usměrnit jejich tok potřebným směrem. Foton 

slunečního záření je schopen předat svou energii elektronu v kovu nebo polovodiči, samotný přenos 

energie ze slunečního záření na elektron je moţný. Jiţ od 19. století víme, ţe dochází k uvolnění 

elektronů z povrchu, pokud na kov dopadá sluneční záření. Elektron vylétne z povrchu kovu a zanechá 

kladný náboj, jen pokud je energie záření dostatečná. Tomu se říká fotoelektrický jev. Pokud elektron 

zůstane v kovu, je velmi rychle vtaţen do nějaké díry a jeho energie se přemění v teplo. Proto je nutné 

od sebe oddělit elektrony od děr. Přimět elektrony rychleji neţ zapadnou zpět do díry, aby prošly 

elektrickým obvodem a vydaly přijatou sluneční energii ve formě uţitečné práce v našem spotřebiči. 

Pro tento proces jsou lépe pouţitelné polovodiče neţ kovy. Polovodiče jsou materiály, kdy jejich 

el. vlastnosti leţí mezi vodiči a izolanty. Neobsahují volné elektrony jako v kovech, ale relativně 

jednoduše zde mohou vzniknout. Například zahřátím nebo dopadem slunečního záření. 

K takovému oddělení elektronů z děr je potřeba vytvořit v polovodiči P-N přechod, který je 

základem celé naší moderní elektroniky. Podstatu vzniku lze vysvětlit na nejčastěji pouţívaném 

materiálu. Atom křemíku má ve valenční sféře čtyři elektrony a potřebuje získat další čtyři, aby dosáhl 

stabilního uspořádání valenční sféry. V krystalu křemíku kaţdý atom zaujímá takové uspořádání, aby 

sdílel čtyři elektrony se sousedními atomy a proto vytvoří čtyři vazby se sousedními atomy. V tuhém 

křemíku na rozdíl od kovu se ţádné volné, k atomům nevázané elektrony, nevyskytují. Toto ovšem 

platí jen při velmi nízkých teplotách. Při pokojové teplotě dochází k přerušení některých vazeb 

a uvolnění malého mnoţství elektronů. Protoţe vazby v křemíku nejsou tak pevné jako v uhlíku. 

K uvolnění elektronů stačí dodat malé mnoţství energie. Malé mnoţství elektronů má dostatečné 

mnoţství energie, aby se uvolnilo a dostalo do neobsazeného pásu i při pokojové teplotě. Křemík 

proto vede elektrický proud. 

Aby bylo moţno křemík pouţít ve FVČ musí se vylepšit přidáním malého mnoţství jiných 

prvků. Křemík obohacený fosforem má elektrickou vodivost výrazně větší neţ křemík čistý 

a nazýváme ho křemík typu n. Naopak, pokud přidáme bor, nazýváme ho křemík typu p, který má 

nadbytek děr. Spojením obou typů polovodičů, vzniká p-n přechod, který umoţňuje pohyb elektronů 

jen z n do p. 
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Základem FVČ je velkoplošný p-n přechod orientovaný kolmo na plochu článku. Pokud na něj 

dopadne dostatečně velké mnoţství slunečního záření, dojde k uvolnění elektronů a vzniku stejného 

mnoţství děr. El. pole p-n přechodu přetahuje elektrony z polovodiče typu n do polovodiče typu p. 

Proud elektronů, který takto vznikne, můţe být vyveden pomocí vhodných kontaktů umístěných na 

obou stranách p-n přechodu z FVČ, aby foton uvolnil elektron, musí jeho energie být větší neţ šířka 

tzv. zakázaného pásu. Křemík, který má šířku zakázaného pásu přibliţně 1,1 eV, musí být vlnová 

délka záření kratší neţ 1000 nm. Do 

této oblasti spadá celá oblast 

viditelného slunečního záření a část 

infračerveného. Při přeměně FVČ se 

vyuţije jen ta část energie fotonu, 

která se rovná šířce zakázaného pásu. 

Zbývající energie se promění na 

kinetickou energii uvolněného 

elektronu a na teplo. Kaţdý foton 

uvolní tímto způsobem jeden 

elektron.  

Velikost proudu závisí na intenzitě slunečního záření, tedy na počtu fotonů, které na FVČ za 

jednotku času dopadnou. 

Napětí na FVČ závisí na intenzitě elektromagnetického pole, které přesouvá elektrony, a ta je 

závislá na materiálu polovodiče (šířce zakázaného pásu). Při optimálním proudu, kdy je výkon článku 

maximální se toto napětí pohybuje kolem 0,5 V. Proto se musí články spojovat do série, aby se získalo 

vyuţitelné napětí. A to pro napětí 18 V musí být v sérii 36 článků a pro 36 V musí být 72 článků. 

 Sluneční záření, které 

prochází atmosférou, obsahuje fotony 

s energií od 0,5 eV (infračervené) do 

2,9 eV (ultrafialové). Energie fotonů, 

kdy jejich vlnová délka je kratší má 

větší energii. Tato energie není 

vyuţita bezezbytku. Kaţdý foton 

uvolní jen jeden elektron, zbytek se  

přemění na teplo. Díky tomu je 

účinnost reálného FVČ jen 10 % aţ 

20 %. [11, 13] 
Obr. 3 - 4 Graf energie fotonů 

Obr. 3 - 3 Princip činnosti FVČ 
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3.4. Základní typy FVČ 

FVČ mají za sebou jiţ 50 let pouţívání. Za tu dobu byla vyvinuta celá řada typů a konstrukcí  

s vyuţitím různých materiálů. Rozlišují se základní čtyři generace pro lepší přehlednost: 

První generace 

Tyto typy FVČ byly vyráběny z monokrystalických destiček křemíku. V nichţ je vytvořen 

velkoplošný p-n přechod. Jsou doposud jedny z nejpouţívanějších technologií, na trhu se nejčastěji 

pouţívají pro velké aplikace. Vyznačují se dobrou účinností a dlouhodobou stabilitou výkonu. Jejich 

účinnost dosahuje aţ 25 %. Jejich hlavní nevýhoda je relativně velká spotřeba velmi čistého křemíku. 

Komerčně se tento typ začal prodávat v sedmdesátých letech minulého století. 

Druhá generace 

Hlavním impulsem pro výrobu druhé generace baly snaha sníţit výrobní náklady. Destičky 

monokrystalického křemíku byly nahrazeny tenkovrstvými články. Tyto články se vyznačují 100 krát 

aţ 1000 krát tenčí absorpční polovodičovou vrstvou. Nejčastější jsou polykrystalické, 

mikrokrystalické články nebo články z amorfního křemíku. Při výrobě došlo k úspoře materiálu a to 

vedlo k poklesu ceny. Hlavní nevýhodou je malá účinnost, která se pohybuje při sériové výrobě pod 

10 %. Hlavní výhodou tenkovrstvých článků je jejich pruţnost a ohebnost. Dají se uţ pouţít i FV fólie, 

které se nalepí na plochou střechu. Tyto fólie plní funkci nepropustné fólie a současně vyrábí 

elektrickou energii. Dají se taky pouţít jako součást oblečení a umoţňují napájet přenosná zařízení. 

Komerčně se začaly prodávat v polovině osmdesátých let. 

Třetí generace 

Do třetí generace se řadí systémy, které pouţívají k separaci nábojů jiné metody neţ p-n přechod 

a často i jiné materiály, neţ polovodiče. Jsou to např. fotogalvanické nebo polymerní články. Začínají 

se také uplatňovat nanostruktury ve formě uhlíkových nanotrubiček či nanotyčinek. Výhodou těchto 

struktur je moţnost cíleně ovlivňovat (vyladit) optické a elektrické vlastnosti. Nevýhodou je zatím 

nízká účinnost a často malá stabilita vlastností a účinnost. [33] 

Čtvrtá generace 

Čtvrtou generaci tvoří kompozitní, z jednotlivých vrstev sloţené FVČ, které jsou schopnější 

efektivně vyuţívat širokou část slunečního spektra. Je to dáno tím, ţe kaţdá vrstva dokáţe vyuţít 

světlo v určitém rozsahu vlnových délek a to záření, které vyuţít nemůţe, propustí do hlubších vrstev, 

kde je vyuţito. Důvodem je snaha o maximalizaci počtu absorbovaných fotonů a následně 

generovaných párů elektron - díra („proudový“ zisk), ale i maximalizace vyuţití energie dopadajících 

fotonů („napěťový“ zisk fotovoltaických článků). Existuje řada směrů, kterým je ve výzkumu 

věnována pozornost:  
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 vícevrstvé solárních články (z tenkých vrstev) 

 články s vícenásobnými pásy  

 články, které by vyuţívaly „horké“ nosiče náboje pro generaci více párů elektronů a děr  

 termofotovoltaická přeměna, kde absorbér je současně i radiátorem vyzařujícím selektivně 

na jedné energii  

 termofotonická přeměna, kde absorbér je nahrazen elektroluminiscencí  

 články vyuţívají kvantových jevů v kvantových tečkách nebo kvantových jamách  

 prostorově strukturované články vznikající samo organizací při růstu aktivní vrstvy 

 organické články 

[10,11,13] 

 

3.5. Rozdělení podle pouţití 

Podle účelu lze FVS rozdělit do 3 skupin. Nejvýznamnější skupinou jsou síťové systémy.  

3.5.1. Drobné aplikace 

Kapesní aplikace jsou jedny z nejrozšířenějších moţností vyuţití FVČ. Slouţí zejména pro 

napájení přístrojů malých výkonů. Pouţívají se pro dobíjení akumulátorů. V poslední době jsou velmi 

rozšířené FV nabíječky mobilních telefonů, notebooků, kalkulaček atd. Tyto malé zdroje odstraňují 

odpad v podobě alkalických baterií, které jsou potřebné pro provoz těchto přístrojů. 

3.5.2. Ostrovní systémy „grid-off“ 

Vyuţívají se všude tam, kde není k dispozici rozvodná síť a je zapotřebí střídavé napětí 230 V. 

Nejčastěji jsou instalovány na místech, kde není vhodné nebo moţné vybudovat elektrickou přípojku. 

Často tyto důvody mohou být spíše ekonomického rázu, tzn. náklady na vybudování přípojky jsou 

srovnatelné (nebo vyšší) s náklady na FVS (vzdálenost k přípojce do rozvodné sítě je značná). Jedná 

se zejména o odlehlé objekty, karavany, jachty, napájení dopravní signalizace a telekomunikačních 

zařízení, zahradní svítidla, světelné reklamy apod. Tyto FVS se dělí na systémy s přímým napájením, 

hybridní systémy a systémy s akumulací el. energie.  

 Systémy s přímým napájením 

U těchto FVS s přímým napájením se jedná o propojení solárního panelu a spotřebiče. Spotřebič 

funguje pouze v době dostatečné intenzity slunečního záření (čerpání vody pro závlahu, napájení 

ventilátorů k odvětrání uzavřených prostor, atd.). 
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 Systémy s akumulací el. energie  

Oproti síťové verzi vyţaduje tento systém navíc solární baterie, které uchovají vyrobenou energii 

na dobu, kdy není dostatek slunečního záření. Optimální dobíjení a vybíjení akumulátorové baterie je 

zajištěno elektronickým regulátorem. K tomuto systému lze připojit spotřebiče na stejnosměrné napětí 

(12 V nebo 24 V) i na střídavé (230 V, 50 Hz), kdy jsou napájeny přes střídač.  

 Hybridní systémy 

Hybridních systémy se pouţívají tam, kde je nutný celoroční provoz se značným vytíţením. Tím, 

ţe v zimních měsících nedosahují FVS poţadovaných výkonů, je třeba je navrhovat tak, aby i v této 

době dosahovali poţadovaných výkonů. Dobré pouţít kombinaci FVS s dalším systémem, jako jsou 

například VTE a elektrocentrály. 

3.5.3. Síťové systémy 

Tyto systémy jsou nejrozšířenější u nás i v Evropě, kde hustota sítí elektrických rozvodů je 

naprosto dostatečná. Důvod pro stavbu není nedostatek el. energie, jako je tomu u ostrovních systémů. 

Vyuţívání obnovitelných zdrojů je ekologické, protoţe při výrobě el. energie nevzniká oxid uhličitý. 

Takto vyrobená energie můţe být pouţita pro vlastní spotřebu, nebo můţe být dodávaná do rozvodné 

sítě. Systém funguje zcela automaticky díky elektronice řízení síťového střídače. Dodávání el. energie 

do rozvodné sítě se jeví, jako velice zajímavá investiční příleţitost. V ČR je výkupní cena pro  

rok 2010 stanovena na 13,40 Kč/kWh, jakoţto cena minimální s garancí této částky po dobu 

minimálně 20 let. Moţnosti aplikace jsou většinou střechy rodinných domů s potenciálem  

cca 1-10 kWp. [13, 14] 
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4. Záloţní napájecí systém 

Historie 

Záloţní napájecí systémy se začaly objevovat ve druhé světové válce na válečných lodích. Kdy 

mohly lodě v boji přijít o jejich primární zdroj energie. To by znamenalo jejich zkázu, protoţe by 

nemohly dále v boji pokračovat, proto se začaly pouţívat sekundární zdroje (diesel-agregáty), ale i ty 

byly poměrně často ničeny. V tomto případě se muselo přejít k manuálnímu provozu. Přechod na 

náhradní zdroj trval dlouho, coţ mohlo vést ke zničení lodi z důvodů nefunkčních obranných 

mechanizmů. To vedlo k rozvoji náhradních zdrojů el. energie. 

Po skončení války se to příznivě projevilo i v běţném ţivotě. Nejprve byly záloţní zdroje 

realizovány výhradně pomocí elektrických točivých strojů, kdy stejnosměrný motor poháněl 

synchronní alternátor. Po příchodu výkonných polovodičových prvků byly motorgenerátory vytlačeny. 

Momentálně se motorgenerátory pouţívají jen ve speciálních případech. [15] 

4.1. UPS 

UPS slouţí jako náhradní zdroj el. energie pro jakýkoliv spotřebič, který potřebuje pro své 

napájení střídavé napětí 230 V v době výpadku energie. Pouţívá se dokud nezačne fungovat stálý 

zdroj el. energie (generátor) nebo dokud nedojde k obnovení dodávky. Můţe slouţit jako poslední 

záchrana pro zálohu dat v počítačích, v lékařství , ap.  

4.1.1. Základní parametry UPS 

Pro výběr správného zařízení jsou důleţité tyto parametry: 

 Výstupní výkon UPS 

Určujeme pro zařízení, které se bude z UPS napájet. Podle výkonu se volí typ zdroje a jeho 

jmenovitý výkon. Poţadovaný výstupní výkon UPS bychom měli volit s rezervou, kdy by měl být 

výstupní výkon UPS větší alespoň o 50 – 80 % neţ je známá velikost zátěţe. Tato rezerva se vyuţívá, 

kdyţ zařízení pracuje při vyšších neţ jmenovitých parametrech. 

 Doba zálohování  

Určuje, jak dlouho pojede UPS z vlastní baterie při výpadku a jmenovité hodnotě zátěţe. Doba 

zálohování se většinou pohybuje v řádech desítek minut. Pokud je potřeba delší doba zálohování je 

potřeba pouţít přídavné baterie. Nejčastěji se pouţívají bezúdrţbové zatavené akumulátory. Ţivotnost 

akumulátorů se pohybuje od tří do deseti let, závisí na způsobu dobíjení a provozní teplotě.  
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 Kvalita napájecí sítě v místě pouţití UPS  

Pro méně náročné spotřebiče stačí i méně nákladný zdroj v uspořádání off-line nebo line 

interactive. Naopak systém on-line je vhodný do míst, kde dochází k častým a rychlým kolísáním 

napětí nebo do míst, kde se vyskytují jiné poruchy sítě.  

 Kvalita výstupního napětí UPS 

Pokud je zapotřebí pro napájení spotřebiče čistě sinusové napětí je lepší pouţít zdroj  

s architekturou on-line. Pokud stačí modifikovaný sinusový signál, můţeme pouţít zdroje typu off-line 

nebo line interactive. 

 Komunikace s UPS 

Standardní komunikace je optická (LED nebo LCD), akustická (signalizace kritických provozních 

stavů) a manuální (zapnutí – vypnutí, popř. měření některých provozních veličin). Většina UPS je 

vybavena softwarem pro správu UPS v počítači.  

Pro správný výběr UPS je nejdůleţitějším parametrem výstupní výkon, který je udáván ve volt-

ampérech (dále jen VA). Zde si musíme dát pozor na to, ţe příkon zařízení, pro který UPS 

poţadujeme, se udává ve wattech. Např. UPS s výkonem 1500 VA můţeme zatíţit příkonem 865 W. 

[15,16,17] 

4.1.2. Základní typy nestabilit sítě 

Existuje devět obecných typů problémů s napájením z veřejné rozvodné sítě, které UPS mohou 

eliminovat s moţnými nebezpečími při nepouţití UPS: 

 Ztráta napájení (blackout) – Úplná ztráta napájecího napětí po dobu delší neţ 2 sinusové 

cykly - způsobí, ţe připojená zátěţ přestane fungovat. 

 Krátkodobý pokles – Velmi krátkodobý pokles napětí o 15 - 20 % („bliknutí světel“) - 

většinou neškodné. 

 Napěťová špička – Krátkodobé přepětí o více neţ 10 % – můţe způsobit poškození zařízení. 

 Dlouhodobé podpětí – Dlouhá linie nízkého napětí – můţe způsobit nadměrné opotřebování 

spotřebičů., popř. i nefunkčnost citlivých zařízení. 

 Dlouhodobé přepětí – Dlouhá linie vysokého napětí – způsobuje poškození/rychlé 

opotřebování spotřebičů. 

 Rušení v síti (šum) – Způsobuje elektromagnetické rušení. 

 Změna frekvence – Odchylka od standardní frekvence 50 Hz - způsobuje např. změnu 

rychlosti motorů, „spadnutí“ počítače. 

 Napěťové rázy – Mţikové špičky aţ 20 000 V, způsobovány přeskokem jisker při spínání 

 a elektrostatickými výboji - mohou mít za následek chyby dat nebo i poškození počítačů. 
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 Harmonické zkreslení – Harmonické zkreslení sinusového průběhu. Obvykle způsobeno 

nelineární zátěţí (motory…) Způsobuje chyby v komunikaci nebo i poškození hardware. 

[18, 34] 

4.1.3. Typy UPS 

 offline 

 line interaktivní 

 offline s izolačním transformátorem 

 online s dvojí konverzí 

 online s delta konverzí 

 

4.1.3.1. Off-line systém 

Tyto pasivní systémy jsou nejpouţívanější pro osobní počítače. Přepínač určuje jako primární 

napájecí zdroj filtrované střídavé napětí (plná čára). V případě jeho výpadku musí přepínač přepnout 

zatíţení na baterii, která slouţí jako záloţní zdroj (přerušovaná čára). Invertor je spuštěn jen v případě 

výpadku napájení. Hlavní výhodou tohoto systému je vysoká účinnost, malé rozměry a nízká cena.  

4.1.3.2. Line interaktivní systém 

Tento systém se nejčastěji pouţívá pro malé podniky a střediskové servery. Invertor, který převádí 

stejnosměrné napětí z baterie na střídavé je stále připojen k výstupu UPS. Po dobu, kdy je k dispozici 

vstupní střídavé napětí, funguje opačně a dobíjí baterii. Dojde-li k výpadku vstupního napájení, 

přepínač se otevře a energie z baterie proudí na výstup UPS. Toto uspořádání poskytuje vyšší filtraci 

a redukci spínacích proudových rázů díky stále zapnutému invertoru. Toto uspořádání obvykle navíc 

obsahuje transformátor s odbočkami. Nastavením odbočky transformátoru je moţné regulovat měnící 

se vstupní napětí. V oblasti od 0,5 do 5 kVA je tento systém nejpouţívanější díky vysoké účinnosti, 

malým rozměrům, nízké ceně a vysoké spolehlivosti.  

4.1.3.3. Off-line systém s izolačním transformátorem 

Tyto systémy se vyuţívaly od 3 do 15 kVA. Primární trasa napájení vede z vstupního střídavého 

napětí přes přepínač a transformátor do výstupu. V případě výpadku napájení se přepínač otevře 

a výstupní zatíţení převezme invertor. Jejich největší výhoda je vysoká spolehlivost a filtrace. Tyto 

systémy se jiţ prakticky nepouţívají z důvodu nestability při napájení moderních počítačů a velmi 

nízké účinnosti.  

4.1.3.4. On-line systém s dvojí konverzí 

Je to nejpouţívanější systém nad 10 kVA. Hlavní výhoda tohoto typu okamţité zahájení napájení 

z baterie při výpadku, jelikoţ vstupní střídavé napětí přímo nabíjí baterii a ta napájí výstupní invertor. 

Tento typ poskytuje ideální el. výstupní parametry. Hlavní nevýhodou je niţší účinnost, protoţe 
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neustálá zátěţ výkonových součástí sniţuje spolehlivost. Vstupní energie odebíraná dobíječkou baterie 

je často nelineární, coţ můţe mít nepříznivý vliv na el. rozvody v budově nebo můţe způsobovat 

problémy se záloţními generátory. 

4.1.3.5. On-line systém s delta konverzí 

Tento systém je k dostání pro oblast výkonu od 5kVA do 1,6 MVA. Je zaloţen na principu 10 let 

staré technologie, která byla vyvinuta tak, aby byly odstraněny nedostatky typu online s dvojí 

konverzí. Invertor stále dodává napětí pro zatíţení, ale energii do výstupu invertoru dodává také 

přídavný delta převodník. Při výpadku se tento typ chová stejně jako online s dvojí konverzí. Delta 

převodník plní dvě funkce. Řídí charakteristiky vstupního napětí, řídí vstupní proud a reguluje tak 

dobíjení baterie. Nejvýznamnějším přínosem je sníţení energetických ztrát. Díky řízení vstupního 

výkonu je tento systém kompatibilní se všemi typy generátorů a omezuje nutnost pouţití 

elektroinstalace a generátoru s nadměrnou kapacitou. Za stabilních podmínek umoţňuje dodávat na 

výstupu energii s mnohem vyšší účinností neţ u typu s dvojí konverzí. [16,17] 

 Rozsah 

výkonu 

[kVA] 

Úprava 

napětí 

Cena na VA Účinnost Stále 

spuštěný 

invertor 

Offline: 0 – 0,5 Nízká Nízká Velmi vysoká Ne 

Line interaktivní: 0,5 – 5 Závisí na 
návrhu 

Střední Velmi vysoká Závisí na 
návrhu 

S izolačním 

transformátorem: 

3 – 15 Vysoká Vysoká Nízká – střední Ne 

Online s dvojí 

konverzí: 

5 – 5000 Vysoká Střední Nízká – střední Ano 

Online s delta 

konverzí: 

5 - 16000 Vysoká Střední Vysoká Ano 

Tab. 2. Rozdělení záloţních zdrojů UPS 

4.2. Motorgenerátor (elektrocentrála) 

Motorgenerátor se spalovacím motorem je soustrojí sloţené ze spalovacího motoru a generátoru 

na společné hřídeli. Spalovací motor můţe být buď benzínový, naftový, nebo na LPG. Jako generátor 

se pouţívá buď dynamo, nebo alternátor. Pouţitím vhodného motoru a alternátoru lze docílit 

libovolného výstupního výkonu. 

Toto zařízení se pouţívá jako záloţní zdroj el. energie, v místech kde není k dispozici rozvodná 

síť, jako špičkový generátor, nebo jako dlouhodobý záloţní zdroj pro zajištění nepřetrţité dodávky 

 el. energie. Můţe být konstruován jako stacionární nebo jako přenosný.  
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4.2.1. Typy 

Motorgenerátory lze rozdělit podle rozměrů a účelu pouţití na mobilní a stacionární: 

 Mobilní – bývají většinou sloţeny z trubkového rámu, ve kterém je umístěn pevně spojený 

motor s generátorem. Hmotnost zpravidla nepřekročuje 100 kg, aby se zachovala mobilita. 

Pouţívá se především na místech, kde není moţnost napájení z rozvodné sítě. 

 Stacionární – bývají většinou sloţeny z pevného kvádrovitého rámu, ve kterém je pevně 

posazeno motorgenerátorové soustrojí. Palivová nádrţ bývá zpravidla umístěna uvnitř rámu. 

Hmotnost zařízení začíná na 150 kg. Pouţívají se pro zálohu důleţitých zařízení. 

Podle činnosti se motorgenerátory dělí na: 

 Záskokové zdroje - Hlavní funkcí těchto zdrojů je schopnost dodávat elektrickou energii při 

výpadku el. energie. Hlavní součástí záskokového zdroje je záskokový automat. Záskokový 

automat hlídá stav hlavní napájecí sítě a vyhodnocuje její parametry. Jakmile nastane 

poruchový stav, automat musí zareagovat a po splnění zadaných podmínek co nejdříve vyslat 

impulz k odpojení hlavního zdroje a připojení zdroje záloţního. 

 Neustále pracující zdroje – Tyto zdroje se pouţívají, v případech, kde není zavedeno síťové 

napájecí napětí. Tyto zdroje musí být speciálně navrţeny, z hlediska opotřebení součástí tak, 

aby byly schopny vydrţet nepřetrţitý provoz. [17,19, 20] 

4.2.2. Výkon 

Nejdůleţitější při výběru motorgenerátoru je znát velikost, charakter a chování napájené zátěţe. 

Smíšená zátěţ se obvykle skládá ze spotřeby převáţně činného charakteru (ţárovkové osvětlení), 

induktivních spotřebičů (motory, čerpadla, ventilátory), zátěţ bývá i UPS. Pro správné stanovení 

jmenovitého výkonu nestačí znát pouze instalovaný výkon spotřebičů a koeficient soudobosti, ale 

i rozběhové proudy a účiníky. Dále je důleţité mít v paměti symetrii zatíţení.  

Výkyvy v napájení mohou vést k vypínání přístrojů v některých případech můţe dojít 

i k poškození přístroje. Regulátor napětí kontroluje výkon generátoru. Existuje několik různých 

způsobů, jak regulovat napětí na generátoru: 

  Střídavé – vyskytují se nejčastěji v průmyslu, protoţe je jejich konstrukce levná jsou 

nejméně spolehlivé co se týče napětí. Tento generátor nemůţe reagovat na změnu zatíţení, 

protoţe je schopen vyrábět nízký nebo vysoký výkon. 

 Automatický regulátor napětí - Funkce AVR je důleţitá neboť důsledně kontroluje 

napětí. AVR udrţuje výstupní napětí na konstantní úrovni bez ohledu na zatíţení. 

U tohoto generátoru nenastane pokles napětí. 
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 Invertor – Generátory s invertorem vyrábějí nejčistší napětí ze všech. Tyto jednotky se 

hodí pro citlivou elektroniku. [17,19, 20, 21] 

4.2.3. Motor 

Kaţdý typ motoru má své výhody, ale i nevýhody a kaţdý je určen pro určité pouţití. Můţe být pouţit 

motor benzínový, naftový nebo plynový, nejčastěji se pouţívá benzínový a naftový. 

 Benzínový – díky své niţší hmotnosti se pouţívá především pro centrály s menším výkonem. 

Hlavní výhoda oproti naftovému je niţší hlučnost a niţší cena. Hlavní nevýhodou je kratší 

ţivotnost, spolehlivost při startu i při chodu a nutnost pouţít sytič při studeném startu. 

Nejčastěji se pouţívají dvoutaktní motory. 

 Naftový – pouţívá se pro větší výkony nebo tam, kde je potřeba dlouhé doby provozu 

a bezproblémový start 

4.2.4. Spojení motorgenerátoru a UPS 

Toto spojení se často vyuţívá. Při výpadku sítě dojde k napájení bez přerušení pomocí UPS 

a současně se zapne motorgenerátor, který je nutný pro zajištění dlouhodobé dodávky energie do 

všech potřebných obvodů. Motorgenerátor musí zajistit dodávku pro důleţité obvody do 120 sekund 

od výpadku. V současné době není výpadek ani patrný. Veškeré obvody je tedy dobré napájet přímo  

z UPS, ke které se při výpadku připojí motorgenerátor. Při výpadku napájení dojde  

k automatizovanému startu motorgenerátoru a jeho synchronizaci s UPS a konečnému napájení. Zcela 

automatizované soustavy pro náročné pouţití zajišťující nepřetrţitou dodávku el. energie se nazývají 

energocentra. [17,19] 
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5. Kontinuita dodávky el. energie 

Hlavní nevýhodou některých elektráren, které pro svůj provoz vyuţívají energii z obnovitelných 

zdrojů je nerovnoměrnost dodávek energie. Proto jsou úvahy o nahrazení významné části spotřeby 

energie těmito zdroji problematické. Neboť, díky změnám povětrnostních podmínek, můţe dojít 

k změně dodávaného výkonu v řádech minut.  

5.1. Větrné elektrárny 

Hlavní výhodou VTE oproti FVE, je moţnost výroby el. energie i v noci. Mnoţství vyrobené 

energie závisí jen na síle větru. Další výhodou je pomalejší kolísání výkonu. Pokles nebo nárůst 

výkonu o více neţ 50 % je otázkou hodiny, nebo více. Toto však platí u velkých VTE o výkonech  

v řádu MW, jelikoţ mají větší setrvačnost. U malých VTE se můţe výstupní výkon měnit během jedné 

hodiny od 0 do 100 %, během jedné minuty o desítky % jmenovitého výkonu. Instalovaný výkon VTE 

v naší republice je jen 215 MW, proto se u nás nevyskytují větší problémy se zálohováním a větrné 

farmy jsou docela rozptýlené. Nedochází proto k nárazovému zatěţování rozvodné soustavy, jak je 

tomu v Německu. Oproti FVE se větrné koncentrují v určitých oblastech a ve větším mnoţství, 

vytvářejí tzv. větrné farmy. Hlavní nevýhodou těchto větrných farem je fakt, ţe příznivé podmínky pro 

vyuţití větru jsou většinou v místech, s málo rozvinutou rozvodnou soustavou (Krušné hory, Jeseníky, 

Českomoravská vrchovina). Proto je třeba stavět nová vedení (většinou 22 kV) často o délce několika 

desítek kilometrů do vhodné rozvodny.  

5.2. Fotovoltaické elektrárny 

U tohoto typu elektráren je změna výroby energie nejrychlejší, protoţe závisí nejen na denním 

období, ale i na oblačnosti. Změny výkonu někdy i o desítky procent nastávají v řádech desítek, někdy 

i jednotek minut. U FVE instalovaných na rodinných domcích a jiných budovách, které disponují 

výkonem v řádech kW, není vliv na rozvodnou síť příliš velký, jelikoţ se značná část vyrobené 

energie spotřebuje v místě výroby. Problém můţe nastat, jestliţe je vysoký počet takovýchto malých 

elektráren připojen k rozvodné síti 0,4 kV, která je napájena z jednoho transformátoru 22/0,4 kV, kdy 

při plném slunečním svitu můţe dojít k přetoku energie na vyšší napěťovou hladinu, pokud není 

dostatečný odběr domácností ze sítě. U ostrovních systémů je změna výkonu z FVE dotována 

z akumulátoru takţe nedojde k výpadku. 

5.3. Elektrocentrály 

Hlavní výhodou elektrocentrály je schopnost dodávat el. energii neustále, jelikoţ dodávka závisí 

jen na mnoţství paliva v nádrţi. K moderním elektrocentrálám se dají dokoupit nádrţe s objemem 

v řádech desítek litrů. S takovouto nádrţí je schopna fungovat i více jak 20 hodin. A po doplnění 

nádrţe můţe pracovat znovu.   
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6. Akumulace el. energie 

Akumulace el. energie, kterou nelze ihned spotřebovat, je jedním ze základních problémů 

obnovitelných zdrojů a elektroenergetiky vůbec. V dnešní době se vyrábí mnohem více energie, neţ je 

momentální spotřeba, díky tomu vznikají nemalé ztráty. Pro akumulaci el. energie existuje celá řada 

technologií, přičemţ konkrétní aplikace závisí na mnoha okolnostech. 

6.1. Elektrochemické akumulátory 

6.1.1. Olověné akumulátory 

Olověné akumulátory jsou nejpouţívanější sekundární elektrochemické zdroje energie. Jsou 

vyráběny v kapacitách od 1 do 10000 Ah. Tyto akumulátory jsou tvořeny dvěma olověnými deskami, 

které jsou ponořeny do nádoby s roztokem kyseliny sírové (H2SO4). Na deskách nenabitého 

akumulátoru se usazuje síran olovnatý. Při nabíjení pomocí stejnosměrného napětí se na kladné 

elektrodě vytváří oxid olovičitý, na záporné vrstva houbovitého olova. Vlivem probíhající chemické 

reakce klesá obsah vody a zvyšuje se koncentrace kyseliny sírové v elektrolytu z 1,12 g/cm
3
 na 1,28 

g/cm
3
. Ihned po nabití má akumulátor napětí 2,7 V. Napětí však rychle klesá na stálou hodnotu 2 V. 

Článek se nemá vybíjet pod napětí 1,8 V a neměl by se nechávat v nedobitém stavu, jelikoţ rychle 

degradují a ztrácejí kapacitu. Ţivotnost olověného akumulátoru se pohybuje mezi 500 aţ 800 cykly 

 a záleţí na hloubce vybíjení. [22, 23] 

6.1.2. Niklové akumulátory 

Obecně mají větší hmotnost, mohou se nabíjet rychle a mohou dodávat trvale velký proud.  

 Nikl-kadmiové akumulátory (Ni-Cd) 

Nikl-kadmiové akumulátory jsou známé jako spolehlivé nabíjecí články s vysokou spolehlivostí, 

dlouhou ţivotností a vysokou výtěţností. Pro kladnou desku se pouţívá jako aktivní materiál hydroxid 

nikelnatý a pro zápornou hydroxid kademnatý. Elektrolyt je vodný roztok hydroxidu draselného. Pro 

zlepšení ţivotnosti během cyklů a pro zlepšení funkce při vysokých teplotách obsahuje elektrolyt malé 

mnoţství hydroxidu lithého. Pokud jsou tyto akumulátory nabity dříve, neţ jsou úplně vybité dochází 

u nich k “paměťovému efektu”, který výrazně sniţuje jejich kapacitu. Napětí článku je 1,2 V. 

Ţivotnost takovýchto akumulátorů je aţ 3000 cyklů. [22, 24] 

 Nikl-metalhydridové akumulátory (NiMH) 

Nikl - Metal hydridové akumulátory představují další vývojový stupeň NiCd akumulátorů. Mají 

větší kapacitu v  porovnání s NiCd a menší nabíjecí proud. Své uplatnění našli v mobilních 

technologiích. Náhradou kadmia za směs jiných kovů došlo ke zvětšení kapacity o 40 %. Pouţitelnost 

v mezních klimatických podmínkách je horší zaručená funkčnost je do max -10°C. Skladování těchto 

akumulátorů je moţné v nabitém i vybitém stavu. Je ale nutné minimálně 3 krát v průběhu jednoho 
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roku články několikrát nabít a vybít, jinak vlivem chemických reakcí dojde k znehodnocení elektrod 

akumulátoru a tudíţ nevratné ztrátě kapacity. Stejně jako u NiCd je napětí článku 1,2 V. 

Podobně jako u NiCd akumulátorů dochází k samovybíjení a k “paměťovému efektu“. [22] 

6.1.3. Lithiové akumulátory 

Zásadním pokrokem v oblasti akumulace el. energie bylo vyvinutí lithiových akumulátorů. 

Lithium má vysokou hodnotu elektrochemického potenciálu. V porovnání s NiMH akumulátory 

umoţňují lithiové akumulátory uloţit 2 aţ 4 krát více energie do stejného objemu. [22] 

 Lithium-Iontové akumulátory (Li-Ion) 

Energetická hustota lithium-iontových akumulátorů je nejméně dvojnásobná v porovnání s NiCd 

a zátěţový proud je o poznání vyšší. Mají relativně malé samovybíjení. Z důvodu bezpečnosti 

a dlouhověkosti musí být kaţdý li-iontový akumulátor vybaven ochranným obvodem, který hlídá 

maximální napětí kaţdého článku během nabíjení a minimální při vybíjení. Napětí jednoho článku je 

3,6 V a nabíjí se na 4,2 V. Mohou být vyrobeny v různých tvarech. Nemají paměťový efekt. Ţivotnost 

Li-Ion akumulátoru je 500 aţ 2000 nabíjecích cyklů. Není třeba je formátovat. Hlavní nevýhodou je 

ztrácení kapacity. [22] 

 Lithium-polymerové akumulátory (Li-Pol) 

Tyto akumulátory nabízejí aţ trojnásobnou energetickou hustotu oproti NiCd akumulátorům, 

jedinečnou flexibilitu provedení a nízkou hmotnost. Jsou levnějším provedením lithium-iontových 

akumulátorů. Hlavní nevýhodou je náchylnost k mechanickému poškození. Další nevýhodou je 

mnohem niţší zátěţový proud a ţivotnost akumulátorů. Nabíjejí se na napětí 4,2 V, napětí jednoho 

článku dosahuje 3,7 V. Nejsou náchylné na samovybíjení a mohou se velmi rychle nabíjet. [22] 

 Lithium-manganové akumulátory (Li-MnO) 

Lithium-manganové akumulátory, jsou zapouzdřeny v kovovém obalu, které je chrání před 

mechanickým poškozením. Tyto články obsahují tepelnou pojistku, která při přehřátí článku přeruší 

odběr proudu. Hlavní výhodou je moţnost rychlého nabíjení, bezpečný provoz a dlouhá ţivotnost. 

Hlavní nevýhodou je vyšší hmotnost oproti Li-Pol akumulátorům.  

6.2. Supravodivé indukční akumulátory 

Supravodivost je stav, při kterém v látkách zcela vymizí elektrický odpor. Supravodivost umíme 

vyvolat při teplotách kapalného hélia, kapalného dusíku a vodíku v řadě kovů, slitin, a dokonce ve 

speciální keramice. 
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První malé supravodivé akumulátory UPS (Uninterruptible Power Supplies) pocházejí z USA. 

Pracují se supravodivou cívkou ponořenou do kapalného 

hélia, která je nabíjena přes usměrňovač. Proud v ní 

cirkuluje se ztrátou 0,3 kWh za 24 hodin. Akumulátor 

reaguje během 0,2 µs na první hlubší pokles napětí sítě.  

Je schopen po překlenovací dobu dodávat síti výkon 

kolem 1 MW.  

Velká kapacita supravodivých akumulátorů je dána 

tím, ţe jsou elektrody vyrobeny ze speciálního mikro 

porézního aktivovaného uhlíku a také tím, ţe vzdálenost 

mezi nabitými vrstvami je jen několik nanometrů. Doba 

nabíjení a vybíjení je extrémně krátká. Účinnost dosahuje 

aţ 95 %. Cyklus nabíjení a vybíjení se můţe opakovat 

více jak milión krát.  

Studie energetických supravodivých akumulátorů 

mluví o kapacitě aţ 4000 MW, které mněly být schopny 

nahradit přečerpávací akumulační elektrárny. Mněly by mít 

podobu prstence, v němţ je v kapalném heliu ponořena smyčka z tlustého měděného vodiče. Ztráty by 

neměly být větší jak 1 % při teplotě – 269°C, tedy teplotě kapalného hélia. [25, 26] 

6.3. Vanad redoxové akumulátory (VRB) 

Vanad redoxové akumulátory vyuţívají vlastnosti vanadu vyskytovat se ve více valenčních 

uspořádáních, kdy je schopen dvojmocného aţ pětimocného výskytu. Tyto VRB akumulátory se jeví 

jako velmi dobrá moţnost akumulace el. energie. Jsou dostačující pro akumulaci od stovek kWh aţ po 

desítky MWh. 

Je to systém zaloţený na redukčně-oxidačním regeneračním článku. Princip spočívá v přeměně 

chemické energie na energii elektrickou. Energie je chemicky uskladněná v elektrolytu i různých 

iontových tvarech vanadu v zředěné kyselině sírové. Elektrolyt se čerpá ze dvou oddělených 

plastových nádrţí do palivových článků přes membránu (PEM). V něm se jedna forma elektrolytu 

elektrochemicky oxiduje a druhá elektrochemicky redukuje. Při tom vzniká proud, který se přes 

elektrody odvádí do vnějšího obvodu. Tuto reakci lze obrátit, při které lze akumulátor znovu nabíjet. 

Hlavní výhodou je moţnost změny výkonu a kapacity, jelikoţ tento systém je modulovatelný. 

Jmenovitý výkon závisí na počtu článků. Přidáním článků se zvýší i výkon. Kapacitu určuje mnoţství 

elektrolytu v litrech. Očekávaná ţivotnost baterie je více jak 10 let. Tato ţivotnost se dá prodlouţit 

Obr. 6 - 1 Malý supravodivý akumulátor 

UPS 

http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy_slovnik_energetiky/hesla/vodic.html
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výměnou opotřebovaných membrán v 

palivových článcích. Kapacita 

akumulátoru se nemění po plném 

nabití a vybití. Její cyklus se pohybuje 

okolo 13000 krát bez výměny 

membrány. 

Tyto akumulátory se hodí pro 

akumulaci el. energie z obnovitelných 

zdrojů zejména u VTE, kdy dodávky 

nebývají zcela konstantní, jelikoţ je 

poměr času nabíjení a vybíjení 

teoreticky 1:1 m,coţ umoţňuje mimo 

špičkové nabíjení a dodávku 

 el. energie ve špičkách. 

Další výhodou je vysoká účinnost a to okolo 75 % při velkých aplikacích a 65 % v menších 

aplikacích. [27, 28] 

6.4. Superkondenzátory 

Superkondenzátory jsou kondenzátory vyrobeny speciální technologií s vysokou kapacitou v 

řádech stovek či tisíců faradů. Jsou tvořeny kladnou a zápornou elektrodou z hliníkové fólie, dvou 

vrstev aktivního uhlíku a mezi nimi separátor.  

V nenabitém stavu jsou částice s nenulovým nábojem rovnoměrně rozloţeny ve vodivém 

elektrolytu, který se nachází mezi elektrodami. Po přiloţení napětí se záporné ionty začnou pohybovat 

ke kladné elektrodě a kladné ionty k záporné elektrodě. Na obou elektrodách se tak vytváří dvouvrstva 

se zrcadlovým rozloţením elektrického náboje. Díky velmi malému průraznému napětí el. dvouvrstvy 

je typické provozní napětí superkondenzátorové buňky od 2,3 V do 2,7 V. 

Mezi výhody superkondenzátoru patří velmi nízká hodnota vnitrního odporu, která je jednotky 

mΩ. Účinnost se pohybuje kolem 98 %. Superkondenzátory dosahují aţ 1 000 000 nabíjecích 

 a vybíjecích cyklů. [29, 30] 

 

6.5. Setrvačníkové akumulátory 

Setrvačníky jsou prvním historickým akumulátorem energie. Vyuţívají se dva typy 

setrvačníkových akumulátorů. Jeden typ vyuţívá setrvačníky velké hmotnosti uspořádané do takového 

Obr. 6 - 2 Blokové schéma vanad redoxového akumulátoru 
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tvaru, aby bylo dosaţeno co největšího momentu setrvačnosti. Pracují do 8 000 ot/min. Druhý typ 

naopak pouţívá lehčí setrvačníky pracující při vysokých otáčkách aţ 100 000 ot/min. Pro tak vysoké 

otáčky musí být rotor uloţen ve vakuu, aby se zamezilo tření o vzduch. Často bývá uloţen ještě 

v magnetických loţiskách s magnetickou levitací. 
 

Se zdokonalením vývoje se vyuţívají mnohem lehčí a menší setrvačníky z vyztuţených plastů, 

které se ve speciálních loţiskách ve vakuovém nebo heliovém prostředí otáčí aţ 10 000 ot/min. 

Setrvačníky mohou být vyuţívány pro překonání krátkodobého výpadku v rozvodné síti, které 

mohou způsobit problémy v řídící a počítačovém systému. Setrvačníky se pouţívají zejména při 

zásobování kritických provozů, jakou jsou nemocnice, řídící střediska. [25, 26] 
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7. Průzkum trhu komerčně dostupných autonomních zdrojů napětí 

s výstupem 230 V AC a výkonem do 5 kVA 

V této kapitole je rozpracován průzkum trhu autonomních zdrojů napětí pro komerční vyuţití. Na 

trhu se objevuje celá řada firem, která se tímto odvětvím zabývá. Většina firem však dodává 

autonomní zdroje po dohodě s investorem na zakázku. Kdy nejdříve projednají typ, výkon, kapacitu 

zdroje, typ střídače atd. S prodejem celých sestav to u nás aţ tak růţové není, ale i přes to se prodejem 

celých sestav pár firem zabývá. Porovnání různých typů autonomních zdrojů naleznete v příloze. 

7.1. Rozdělení podle výkonů: 

 Do 200 W - Tento malý ostrovní systém je určen zejména pro svícení. Výkon dostačuje i ke 

krátkodobému napájení drobných spotřebičů. 

 200 W - 500W- Tento ostrovní systém je určen pro dodávku el. energie pro základní 

osvětlení, případně pro menší spotřebiče zejména v letních měsících. 

 500 W – 1000 W - Tento ostrovní systém je určen pro pohodlný letní provoz, kde zajistí 

dodávku elektřiny pro osvětlení a případné spotřebiče. 

 1000 W – 2500 W - Tento ostrovní systém je určen pro velmi pohodlný celoroční provoz 

chaty, kde zajistí dodávku el. energie pro osvětlení a také spotřebiče. 

 2500 W – 5000 W - Tento ostrovní systém je velmi vhodným řešením pro místa bez moţnosti 

na napojení na rozvodnou síť. Výkon dostačuje k napájení i větší chaty popřípadě rodinného 

domu. 

7.2. Rozdělení autonomních zdrojů el. energie: 

Větrné elektrárny 

V oblasti ostrovních systémů vyuţívajících jako zdroj el. energie malou větrnou elektrárnu není 

trh v naší republice pokryt ideálně. I přesto firmy zabývající se tímto odvětvím jsou schopny dodat 

ostrovní systém na přání zákazníka, jak z předem připravených sestav, tak jsou schopny na přání 

poskládat systém po dohodě s investorem, kdy zvolí tu nejlepší volbu pro dané místo a způsob vyuţití. 

Většina firem vyuţívá zahraničních výrobců VTE, kdy samy jen systém sloţí a zapojí. Firma 

Aeroplast s.r.o. jako jediná u nás pro ostrovní systémy dodává své vlastní elektrárny s výkonem od 

300 W aţ po 22 kW. Ostrovní systémy dodávané na český trh obsahují dostupné olověné akumulátory 

a kvalitní střídače Studer a SMA.  

Fotovoltaické elektrárny  

Fotovoltaické autonomní zdroje el. energie, jsou jedny z nejrozšířenějších autonomních zdrojů 

vůbec. Jako zdroj vyuţívají energii slunce, kterou převádějí na energii elektrickou. V této oblasti byly 
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srovnávány tři firmy, které na trh dodávají ostrovní systémy. S instalovaným výkonem od 80 Wp do 4 

000 Wp. Většina z firem dodává ostrovní systémy s kvalitními střídači Studer.  

 

Elektrocentrály  

Elektrocentrály jsou nejpouţívanější autonomní zdroje el. energie vůbec. Vyuţívány jsou zejména 

při práci v místech, kdy není moţno napojení spotřebičů na rozvodnou síť. Mohou být pouţívány 

i jako doplňující zdroje energie pro různě fotovoltaické a větrné ostrovní systémy, kdy slouţí jako 

záloţní zdroj energie při špatných klimatických podmínkách. Na trhu je celá řada výrobců 

elektrocentrál. Jejich výrobky se liší, jak kvalitou zpracování, tak kvalitu výstupního napětí. 

U nekvalitních elektrocentrál se mění amplituda výstupního napětí v závislosti se zatíţením, naopak ty 

nejkvalitnější jsou vybaveny invertorem. Tyto elektrocentrály vyrábějí nejčistší napětí ze všech. Je 

vhodné pro napájení citlivé elektroniky. Dále mohou být elektrocentrály vybaveny automatickým 

startem. Záskokový automat hlídá stav hlavní napájecí sítě a vyhodnocuje její parametry. Jakmile 

nastane poruchový stav, automat musí zareagovat a po splnění zadaných podmínek co nejdříve vyslat 

impulz k odpojení hlavního zdroje a připojení zdroje záloţního. Cena automatického startu začíná na 

25 000 Kč. Porovnávány byly tři firmy, které k nám elektrocentrály dováţejí. S výkonem od  

850 VA do 5 000 VA. 

UPS 

Záloţní zdroje (UPS) se v dnešní době stávají nepostradatelnou součástí moderních firem. Veškerá 

výroba zboţí a poskytování sluţeb, které vyţaduje současná společnost, závisí na perfektní funkci 

mnoha elektronických systémů jako jsou řídící systémy, počítače, bezpečnostní a kontrolní systémy, 

komunikační systémy, výpočetní a datová centra a mnoha dalších. Nemocnice, průmysl, obchod, 

doprava, armáda, telekomunikace, banky, pojišťovny a další důleţité organizace jsou více a více 

závislé na stále náročnějším elektronickém vybavení., proto jsou nezbytné nepřerušitelné záloţní 

zdroje elektrického napětí. Veřejná elektrická síť však z různých důvodů nedodává vţdy potřebnou, 

dostatečně kvalitní elektrickou energii. I proto jsou důleţité záloţní zdroje nepřetrţitého napájení, 

které zajistí, ţe všechno elektronické vybavení a systémy a taktéţ všechna důleţitá data v nich uloţená 

jsou trvale chráněna. Pokud nejsou tyto UPS systémy doplněny dalším zdrojem, je jejich výdrţ na 

baterie malá. Doba zálohování na poloviční výkon se pohybuje v řádech desítek minut. Při plném 

výkonu to jsou pouhé minuty. Rovněţ v tomto bodě byly srovnávány produkty tři firem, které k nám 

tyto záloţní systémy dováţejí s výkonem od 325 VA do 5 000 VA. 
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8. Srovnání vybraných typů autonomních zdrojů 

Ostrovní systémy vyuţívající jako zdroj el. energie malé větrné elektrárny v ČR příliš rozšířeny 

nejsou, jelikoţ ideálních míst u nás není mnoho. Další nevýhodou, je počet hodin, po kterou vítr fouká 

dostatečnou silou. Jelikoţ malé větrné elektrárny potřebují pro rozběh vítr o rychlosti minimálně 3 m/s 

a jmenovitého výkonu dosahují aţ při rychlosti okolo 10 m/s. Další nespornou nevýhodou je cena 

stoţáru, která začíná na 15 000 Kč pro nejmenší VTE u elektráren s výkonem cca. 5 000 W se můţe 

cena pohybovat okolo 100 000 Kč. Proto bych doporučil tyto elektrárny jako doplňující zdroj 

ostrovního systému vyuţívající FVP. Nebo v přímořských oblastech. Pro nákup tohoto typu 

ostrovního systému bych doporučil firmu Aeroplast s.r.o., která je výrobcem VTE a vyuţívá střídače 

fy SMA. 

Ostrovní systémy vyuţívající jako zdroj el. energie fotovoltaické panely jsou v ČR v oblasti 

obnovitelných zdrojů nejrozšířenější, jelikoţ jsou umístěny většinou na střechách objektů, nebo 

mohou být umístěny v blízkosti objektu na zemi. Počet slunečních hodin se u nás pohybuje kolem 

1500 hodin za rok. Výhodou těchto systémů je schopnost vyrábět el. energii i z difúzního světla 

i kdyţ jejich účinnost není nejvyšší. Pro nákup ostrovního systémy bych doporučil firmu Solární 

Panely.cz nabízí sestavy od instalovaného výkonu 230 Wp aţ po 3 kWp, na přání jsou schopni dodat 

systém různých výkonů. Vyuţívají kvalitní střídače s čistou sinusovkou fy Studer.  

Elektrocentrály jsou nejrozšířenějším zdrojem el. energie mimo dosah rozvodné sítě. Jsou 

vyuţívány zejména díky své mobilitě a pořizovací ceně. Která u těch nejkvalitnějších dosahuje  

70 000 Kč. Coţ je nesrovnatelné s cenou ostrovních systémů vyuţívajících jak VTE, tak FVE. Hlavní 

nevýhodou elektrocentrály je neustálé doplňování pohonných hmot do nádrţe. Pro nákup 

elektrocentrály bych doporučil výrobky společnosti Honda. Jsou proslulé svou vysokou kvalitou a 

nízkou hlučností. Dále nabízí fa Honda záruku 5 let. 

Záloţní zdroje UPS se jako autonomní zdroje pro napájení spotřebičů na další dobu se příliš 

nevyuţívají, jelikoţ jsou schopny dodávat jmenovitý výkon zařízení jen po dobu několik minut. Tato 

vlastnost se dá změnit doplněním akumulátorů vyšší kapacity, nebo paralelním zapojením více 

akumulátorů.  

Firem zabývajících se prodejem hybridních systémů u nás není mnoho. Většina firem, které tyto 

systémy prodávají, doplňují svůj ostrovní systém, který slouţí jako primární zdroj, zdrojem 

sekundárním. Tento zdroj při špatných klimatických podmínkách slouţí jako náhradní zdroj el. energie 

pro nabíjení akumulátorů. Hybridní systémy jsou dodávány na zakázku po dohodě s investorem.   
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9. Závěr: 

Cílem bakalářské práce byl průzkum trhu komerčně dostupných autonomních zdrojů elektrické 

energie nízkého napětí. 

V první částí byly rozděleny zdroje podle způsobu výroby a distribuce elektrické energie. 

Autonomní zdroje elektrické energie se dělí na větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, 

motorgenerátory a záloţní zdroje UPS. Dále byl popsán u jednotlivých zdrojů historický vývoj, 

princip funkce a základní rozdělení. Druhá část se zabývá kontinuitou dodávky a moţností akumulace 

elektrické energie z autonomních zdrojů. V třetí části je provedeno srovnání dodavatelů různých typů 

autonomních zdrojů, které se liší nejen výkonem, ale i typem. Z kaţdého typu autonomních zdrojů byl 

prozkoumán trh třech různých dodavatelů. 

S ohledem na umístění ČR bych doporučil, vyuţít jako autonomní zdroj napětí fotovoltaický 

ostrovní systém, jelikoţ tyto systémy jsou umístěny většinou na střechách objektů. Počet slunečních 

hodin se u nás pohybuje okolo 1500. Výhodou těchto systémů je schopnost vyrábět el. energii 

i z difúzního světla i kdyţ ne s úplně ideální účinností. Důleţitou podmínkou pro instalaci takovéhoto 

systému na střechu je správná orientace na světové strany. Nejlepší moţností je jiţní strana se sklonem 

střechy 35°. Pokud se investor rozhodne pro tento typ systému, bude jeho výběr projednán v dané 

firmě zabývající se touto tématikou. Vybrat si můţe ze sestav, které jsou uţ nakonfigurované, nebo po 

dohodě mu můţe být vytvořen systém přímo na zakázku. Výhodou systému přímo na zakázku je 

moţnost doplnění dalším sekundárním zdrojem. Jako sekundární zdroj se pouţívá větrná elektrárna 

popřípadě elektrocentrála.  
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Přílohy: 

1. Průzkum trhu komerčně dostupných autonomních zdrojů napětí s výstupem 230 V AC 

 a výkonem do 5 kVA 
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Průzkum trhu komerčně dostupných autonomních zdrojů napětí 

s výstupem 230 V AC a výkonem do 5 kVA 

 

Větrné autonomní zdroje el. energie: 

 

Tomorrow systems, s.r.o. 

Tato firma se zabývá prodejem zařízení pro výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů. Je schopna 

dodat FVE, VTE i malé vodní elektrárny. Dále zajišťuje vytvoření projektů, výpočtů, kalkulací, 

vyřízení povolení a dotací, instalací a záruční i pozáruční servis. Vybrat si můţete z 8 sestav různých 

výkonů od 300 W aţ po 20 kW. 

 

Tomorrow systems, s.r.o. 

 
Název produktu: 300 W 1000 W 3000 W 5000 W 

Typ větráku: WDW 300B WDW999WB WDW3kWAB WDW5kWAB 

Regulátor 

nabíjení: 

CX 20 PL40 PL60 PL60 

Počet regulátorů 

nabíjení: 

1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 

Typ 

akumulátoru: 

12V, 110 Ah 12V, 230 Ah 12V, 230 Ah 12V, 230 Ah 

Počet 

akumulátorů: 

3 ks 4 ks 8 ks 12 ks 
 

Typ střídače: Studer AJ 500-12 ZONHAN 1000-

48 

Studer XTM 

4000-48 

Studer XTH 

6000-48 

Výkon střídače:

  

400 VA 1200 VA 3500 VA 5000 VA 

Stoţár: 6 m 9 m 9 15 

Cena: 68 500 Kč 110 000 Kč 390 000 Kč 470 000 Kč 

Tab. 1. Produkty firmy Tomorrow systém, s.r.o. 

 

AgroStar Bohemia, s.r.o. 

Firma AgroStar Bohemia, s.r.o. byla zaloţena v roce 2005 cílem vyrábět a prodávat fekální 

cisterny. Firma se zabývá hlavně zemědělstvím, v posledních letech se začala zabývat prodejem 

ostrovních systému. Pro své VTE vyuţívá produkty německé firmy SinusWind. Vybrat si můţete z 3 

sestav s výkonem od 1 500 W aţ po 5 000 W. 
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AgroStar Bohemia, s.r.o. 
 

Název produktu: 1500 W 3000W 5000 W 

Typ větráku: SinusWindHome 1500 SinusWindHome 3000 SinusWind 
Professional 5000 

Regulátor nabíjení: PL40 PL60 PL60 

Počet regulátorů 

nabíjení: 

1 ks 1 ks 2 ks 

Typ akumulátoru: 12V, 230 Ah 12V, 230 Ah 12V, 230 Ah 

Počet akumulátorů: 4 ks 8 ks 12 ks 

Typ střídače: SMASunny Island 

Charger 40 

SMA Sunny Island SI 

4248 

SMA Sunny Island 

5048 

Výkon střídače: 2 000 VA 4 000 VA 5 000 VA 

Stoţár: 5 m 9 m 15 m 

Cena: 240 000 Kč 420 000 Kč 490 000 Kč 

Tab. 2. Produkty firmy AgroStar Bohemia, s.r.o. 

 

Aeroplast, s.r.o.  

Jedná se o českou společnost, která nabízí především malé větrné elektrárny menšího výkonu, 

které jsou určeny k dobíjení akumulátorů 12 nebo 24 V. V místech bez přípojky k rozvodné síti slouţí 

jako autonomní zdroj el. energie. Jako jediná firma na našem trhu si VTE vyrábí sama. Vybrat si 

můţete ze 7 elektráren s výkonem od 300 W a aţ po 22 kW. 

 

Aeroplast, s.r.o. 
 

Název produktu: AP 400 AP 700 AP1200 

Typ větráku: AP 400 W AP 700 W AP 1200 W 

Regulátor nabíjení: CX 20 CX 40 PL 40 

Počet regulátorů 

nabíjení: 

1 ks 1 ks 1 ks 

Typ akumulátoru: 12V, 230 Ah 12V, 230 Ah 12 V, 100 Ah 

Počet akumulátorů: 2 ks 4 ks 8 ks 

Typ střídače: SMA Sunny Island 

Charger 40 

SMA Sunny Island 

Charger 40 

SM Sunny Island 

Charger 40 

Výkon střídače: 500 VA 1 000 VA 2 000 VA 

Stoţár: 6 m 9 m 15 m 

Cena: 70 000 Kč 100 000 Kč 170 000 Kč 

Tab. 3. Produkty firmy Aeroplast, s.r.o. 
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Fotovoltaické autonomní zdroje el. energie 

Solární Panely.CZ, s.r.o. 

Firma Solární Panely.CZ, s.r.o. byla zaloţena v roce 2009 a specializuje se na montáţe solárních 

panelů, solárních elektráren, FVE, ostrovních systémů, hybridních systémů, ale je schopna dodat i 

měniče napětí, solární regulátory a hybridní měniče napětí. Vybrat si můţete z 11 sestav různých 

výkonů od instalovaného výkonu 230 Wp aţ po 3 kWp. Pro své systémy vyuţívá kvalitní střídače 

firmy Studer. 

 

Solární Panely.cz, s.r.o. 

 
Název produktu: Chata mini 230 Wp Chata 1610 Wp Avancis 3 kWp 

Typ FVP: Trina TSM PC05 230 
Wp 

Trina TSM PC05 230 
Wp 

AvancisPowerMax 
100Wp 

Počet FVP: 1 ks 7 ks 30 ks 

Regulátor nabíjení: MPPT 100/30 MPPT 100/30 OutBackFLEXmax 

FM60 

Počet regulátorů 

nabíjení: 

1 ks 2 ks 1 ks 

Typ akumulátoru: 12 V, 100 Ah 24 V, 100 Ah 12 V, 100 Ah 

Počet akumulátorů: 1 ks 8 ks 12 ks 

Typ střídače: Studer AJ 275-12 Studer AJ 2400-24 Studer XTM 4000-48 

Výkon střídače: 200 VA 2 000 VA 3 500 VA 

Cena: 36 600 Kč 160 000 Kč 430 000 Kč 

Tab. 4. Produkty firmy Solární Panely.cz, s.r.o. 

 

Solartec, s.r.o. 

Firma Solartec, s.r.o. byla zaloţena v roce 1993 pracovníky výzkumu a vývoje bývalé Tesly se 

specializací na oblast fotovoltaiky. Kromě výroby solárních článků z monokrystalického křemíku a 

panelů se dlouhodobě zabývají také projektováním a realizací FVS a FVE, dodávkami FV panelů a 

komponentů, řešením napájení průmyslových aplikací i elektrifikací míst bez el. energie. 

Vybrat si můţete z 6 sestav různých výkonů od instalovaného výkonu 100 Wp aţ po 800 Wp. 

Společnost Solartec dodává sestavy ostrovní systémy ve dvou variantách. S měničem Solarix nebo 

bez, kdy si investor dodá měnič podle svého uváţení. Pro normální pouţívání se dodávané měniče dají 

bez problému pouţít. Pokud chcete pomocí měniče napájet citlivé elektronické přístroje, měřící 

přístroje, lékařské přístroje apod. doporučoval bych je nahradit měniči s čistou sinusovkou, které mají 

zhruba 3 krát vyšší cenu neţ měniče s modifikovanou sinusovkou od stejného výrobce a se stejným 

výstupním výkonem. 
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Solartec, s.r.o. 

 
Název produktu: Solartecmaster 200 

Wp 

Solartecmaster 400 

Wp 

Solartecmaster 800 

Wp 

Typ FVP: Schott ASI100 Wp Schott ASI100 Wp Schott ASI100 Wp 

Počet FVP: 2 ks 4 ks 8 ks 

Regulátor nabíjení: CX20 CX 40 CX 40 

Počet regulátorů 

nabíjení: 

1 ks 1 ks 1 ks 

Typ akumulátoru: 12 V, 100 Ah 12 V, 100 Ah 12 V, 100 Ah 

Počet akumulátorů: 1 ks 3 ks 6 ks 

Typ střídače: Solarix SP 300 Solarix SP 1200 Solarix SP 3000 

Výkon střídače: 200 VA 1200 VA 3 000 VA 

Cena: 28 800 Kč 46 000 Kč 97 000 Kč 

Tab.5. Produkty firmy Solartec, s.r.o. 

 

ELIX, spol. s r.o. 

Firma Elix, s.r.o. byla zaloţena v roce 1991 se specializací na dovoz a distribuci 

radiokomunikační techniky. Před pár lety se začala věnovat výstavbě FVE a ostrovních systémů. Tato 

firma se zabývá dovozem a montáţí čínských výrobků, kdy v jedné skříni jsou umístěny akumulátory, 

regulátor dobíjení akumulátorů a střídače. Vybrat si můţete z 10 sestav různých výkonů od 

instalovaného výkonu 50 Wp aţ po 5000 Wp. 

 

ELIX, spol. s r.o. 

 
Název produktu: CNCH-80 Wp CNCH-500 Wp CNCH-2000 Wp CNCH-4000 Wp 

Typ FVP: Rich Solar 40 Wp Rich Solar 125 

Wp 

Rich Solar 125 Wp Rich Solar 125 Wp 

Počet FVP: 2 ks 4 ks 16 ks 32 ks 

Regulátor 

nabíjení: 

CX 10 CX 40 OutBackFLEXmax 
FM60 

OutBackFLEXmax 
FM60 

Počet regulátorů 

nabíjení: 

1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 

Typ 

akumulátoru: 

12 V, 65 Ah 12 V, 100 Ah 2 V, 600 Ah 2 V, 600 Ah 

Počet 

akumulátorů: 

1 ks 4 ks 24 ks 48 ks 

Typ střídače: Solarix SP 300 StuderAJ 1300-
24 

zzkino 3000 VA zzkino 5000 VA 

Výkon střídače: 200 VA 1 000 VA 3 000 VA 4 500 VA 

Cena: 15 000 Kč 42 000 Kč 280 000 kč 420 000 Kč 

Tab. 6. Produkty firmy ELIX, spol. s r.o. 
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Elektrocentrály jako autonomní zdroje napětí 

Elektrocentrály Honda 

Společnost Honda vyrábí ročně zhruba 48 000 kompaktních benzínových generátorů s výkonem 

od 0,6 kVA do 80 kVA.  

 

Elektrocentrály Honda: 

S invertorem: 

Název: EU 10 i EU 20 i EU 30 iS 

Výkon max. / provoz.: 1 kVA / 0,9 kVA 2 kVA / 1,6 kVA 3 kVA / 2,8 kVA 

Napětí / kmitočet: 230 V / 50 Hz 230 V /50 Hz 2 x 230 V /50 Hz 

Proud: 3,9 A 9,7 A 12,1 A 

Objem nádrţe: 2,3 l 4,1 l 13 l 

Spotřeba paliva: 0,5 l/h 0,7 l/h 1.34 - 3.23 l/h 

Stabilita napětí / 

kmitočtu: 

1% / 0,1Hz 1% / 0,1Hz 1% / 0,1Hz 

Startování: Ruční Ruční Elektrické / ruční 

Cena: 24 990 Kč 34 990 Kč 67 990 Kč 

Bez invertoru: 

Název: EC 2000 K ECM 2800 K EM 30 K2 F EM 5500 CX1 F 

Výkon max. / 

provoz.: 

2 kVA / 1,7 kVA 2,8 kVA / 2 kVA 3,0kVA / 2,6kVA 5,0 kVA / 4,5 

kVA 

Napětí / 

kmitočet: 

2 x 230 V /50 Hz 2 x 230 V /50 Hz 2 x 230 V /50 Hz 2 x 230 V /50 Hz 

Proud: 7,4 A 11 A 11,4 A 21,7A 

Objem nádrţe: 3,6 l 15 l 9,7 l 23,5 l 

Spotřeba paliva: 1,3 l/h 1,8 l/h 1,6 l/h 3,5 l/h 

Stabilita napětí / 

kmitočtu: 

1% / 1Hz 1% / 1Hz 1% / 1Hz 1% / 1Hz 

Startování: Ruční Ruční Ruční Elektrické / ruční 

Cena: 17 990 Kč 27 990 Kč 29 990 Kč 47 988 Kč 

Tab.7. Produkty firmy Honda 
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Elektrocentrály Heron 

Elektrocentrály a čerpadla Heron vznikají v moderních továrnách, které se zabývají výrobou 

industriálních spalovacích motorů s výkonem od 1 do 300 kVA. 

 

Elektrocentrály Heron: 
 

S invertorem: 

Název: DGI 10 Q DGI 20 Q DGI 30 Q 

Výkon max. / provoz.: 1,05 kVA / 0,85 kVA 1,8 kVA / 1,6 kVA 2,9 kVA / 2,4 kVA 

Napětí / kmitočet: 230 V / 50 Hz 2 x 230 V /50 Hz 2 x 230 V /50 Hz 

Proud: 3,9 A 7 A 10,4 A 

Objem nádrţe: 2,9 l 3,7 l 4,8 l 

Spotřeba paliva: 0,4 l/kWh 0,4 l/kWh 0,5 l/kWh 

Stabilita napětí / 

kmitočtu: 

1% / 0,1Hz 1% / 0,1Hz 1% / 0,1Hz 

Startování: Ruční Ruční Ruční 

Cena: 15 390 Kč 19 890 Kč 29 390 Kč 

Bez invertoru: 

Název: EG 11 IMR EGM 25 AVR EGM 30 AVR EGM 55 AVR-

1E 

Výkon max. / 

provoz.: 

1,1 kVA / 1,0 

kVA 

2,3 kVA / 2,0 

kVA 

2,8 kVA / 2,5 

kVA 

5,5 kVA / 5,0 

kVA 

Napětí / 

kmitočet: 

230 V /50 Hz 3 x 230 V /50 Hz 2 x 230 V /50 Hz 3 x 230 V /50 Hz 

Proud: 4,3 A 8,7 A 10,8 A 21,7 A 

Objem nádrţe: 6,7 l 15 l 15 l 25 l 

Spotřeba paliva: 0,6 l/kWh 0,6 l/kWh 0,6 l/kWh 0,8 l/kWh 

Stabilita napětí / 

kmitočtu: 

1% / 1Hz 1% / 1Hz 1% / 1Hz 1% / 1Hz 

Startování: Ruční Ruční Ruční Elektrické / ruční 

Cena: 7 490 Kč 11 290 Kč 12 990 Kč 27 990 Kč 

Tab.8. Produkty firmy Heron 
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Elektrocentrály Kipor 

Společnost Kipor působí na trhu elektrocentrál uţ více jak 17 let, do ČR dováţí od roku 2004. 

Vyrábí elektrocentrály od 1,6 kVA do 60 kVA. 

 

Elektrocentrály Kipor: 
 

S invertorem: 

Název: IG 1000 IG 2000 IG 2600 IG 3000 

Výkon max. / 

provoz.: 

1,0 kVA / 0,9 

kVA 

2,0 kVA / 1,6 

kVA 

2,6 kVA / 2,3 

kVA 

3,0 kVA / 2,8 

kVA 

Napětí / 

kmitočet: 

230 V /50 Hz 230 V /50 Hz 230 V /50 Hz 230 V /50 Hz 

Proud: 3,9 A 7,0 A 10,0 A 12,2 A 

Objem nádrţe: 3 l 3,7 l 4,8 l 13 l 

Spotřeba paliva: 0,55 l/kWh 0,4 l/kWh 0,6 l/kWh 0,65 l/kWh 

Stabilita napětí / 

kmitočtu: 

1% / 0,1Hz 1% / 0,1Hz 1% / 0,1Hz 1% / 0,1Hz 

Startování: Ruční Ruční Ruční Ruční 

Cena: 12 990 Kč 14 718 Kč 22 7988 Kč 27 500 Kč 

Bez invertoru: 

Název: KGE 2500 X KGE 4000 X KGE6500 E 

Výkon max. / provoz.: 2,2 kVA / 2,0 kVA 3,3 kVA / 3,0 kVA 5,5 kVA / 5,0 kVA 

Napětí / kmitočet: 230 V / 50 Hz 2 x 230 V /50 Hz 2 x 230 V /50 Hz 

Proud: 8,7 A 13,0 A 21,7 A 

Objem nádrţe: 15 l 30 l 30 l 

Spotřeba paliva: 0,4 l/kWh 1,5 l/h 2,5 l/h 

Stabilita napětí / 

kmitočtu: 

1% / 1Hz 1% / 1Hz 1% / 1Hz 

Startování: Ruční Ruční Elektrické / ruční 

Cena: 8 800 Kč 16 300 Kč 23 562 Kč 

Tab.9. Produkty firmy Kipor 
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UPS jako autonomní zdroj napětí 

AEG 

Firma AEG se zabývá výrobou záloţních zdrojů zejména pro průmysl. Je známá svou spolehlivostí 

a to zejména v extrémně náročných průmyslových a klimatických podmínkách. V nabídce má zdroje 

nepřerušeného napájením od 500 VA aţ po 1000 VA.  

AEG 
 

PROTECT A. 

Název: PROTECT A. 500 PROTECT A. 1000 PROTECT A. 1400 

Výkon: 500 VA 1000 VA 1400 VA 

Výstupní Napětí / 

kmitočet: 

230V / 50 Hz/60 Hz 

+/- 1 Hz 

230V / 50 Hz/60 Hz 

+/- 1 Hz 

230V / 50 Hz/60 Hz 

+/- 1 Hz 

Účiník: 0,9 0,9 0,9 

Doba provozu při 100 

% zatíţení: 

5 min 6 min 5 min 

Doba provozu při 50 

% zatíţení: 

17 min 17 min 16 min 

Topologie: Line interaktivní Line interaktivní Line interaktivní 

Cena: 1 850 Kč 4000 Kč 6000 Kč 

Protect C. 

Název: ProtectC. 1000 ProtectC. 2000 ProtectC. 3000 

Výkon: 1000 VA 2000 VA 3000 VA 

Výstupní Napětí / 

kmitočet: 

230V / 50 Hz/60 Hz 
+/- 2 % 

230V / 50 Hz/60 Hz 
+/- 2 % 

230V / 50 Hz/60 Hz 
+/- 2 % 

Účiník: 0,9 0,9 0,9 

Doba provozu při 100 

% zatíţení: 

6 min 10 min 5min 

Doba provozu při 50 

% zatíţení: 

20 min 30 min 16 min 

Topologie: On-line On-line On-line 

Cena: 10 910 Kč 23 000 Kč 28 000 Kč 

Tab.10. Produkty firmy AEG 
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APC 

Firma APC pochází ze státu Rhode Island v Americe, odtud řídí tři závody na třech různých 

kontinentech, kde si vyrábějí své záloţní zdroje. Zabývá se výrobou zdrojů nepřerušeného napájení od 

výkonu 325 VA aţ po 900 kVA s ochranou proti přepětí. 

APC 

Back-UPS 

Název: APC SurgeArrest + 

BatteryBackup 325 

VA 

APC Back-UPS ES 

550VA 230V 

APC Back-UPS ES 

700VA 230V 

Výkon: 325 VA 550 VA 700 VA 

Výstupní Napětí / 

kmitočet: 

230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 

Účiník: 0,9 0,9 0,9 

Doba provozu při 100 

% zatíţení: 

2 min 3 min 4 min 

Doba provozu při 50 

% zatíţení: 

6 min 12 min 13 min 

Topologie: Off-line Off-line Off-line 

Cena: 1 705 Kč 2 192 Kč 2 436 Kč 

Back-UPS Pro 
Název: APC Power-

SavingBack-UPS Pro 

900 

APC Power-

SavingBack-UPS Pro 

1200 

APC Power-

SavingBack-UPS Pro 

1500 

Výkon: 900 VA 1200 VA 1500 VA 

Výstupní Napětí / 

kmitočet: 

230V / 50 Hz/60 Hz 

+/- 3 Hz (autodetekce) 

230V / 50 Hz/60 Hz 

+/- 3 Hz (autodetekce) 

230V / 50 Hz/60 Hz 

+/- 3 Hz (autodetekce) 

Účiník: 0,89 0,89 0,89 

Doba provozu při 100 

% zatíţení: 

4,6 min 7,6 min 5,6 min 

Doba provozu při 50 

% zatíţení: 

16,3 min 20 min 16 min 

Topologie: Line interaktivní Line interaktivní Line interaktivní 

Cena: 4 385 Kč 6 335 Kč 8 528 Kč 

Smart-UPS 

Název: APC Smart-UPS 

2200VA 

APC Smart-UPS 

3000VA 

APC Smart-UPS 

5000VA 

Výkon: 2200 VA 3000VA 1500 VA 

Výstupní Napětí / 

kmitočet: 

230V / 50 Hz/60 Hz 

+/- 3 Hz (autodetekce) 

230V / 50 Hz/60 Hz 

+/- 3 Hz (autodetekce) 

230V / 50 Hz/60 Hz 

+/- 3 Hz (autodetekce) 

Účiník: 0,9 0,9 0,9 

Doba provozu při 100 

% zatíţení: 

8,8 min 5,1 min 9,4 min 

Doba provozu při 50 

% zatíţení: 

25 min 18,2 min 26,7 min 

Topologie: Line interaktivní Line interaktivní Line interaktivní 

Cena: 19 500 Kč 29 846 Kč 65 180 Kč 

Tab.11. Produkty firmy APC 
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Eaton 

Firma Eaton je výrobce kvalitních zařízení pro napájení, které zahrnuje kompletní nabídku řešení 

správy napájení od jediného dodavatele. Řešení obsahuje zdroje nepřerušeného napájením výkonu  

450 VA aţ po 1100 kV, ochrany proti přepětí, spínací zařízení, rozvaděče, dálkové monitorování, 

měření, software, komunikaci, stojany a sluţby. 

EATON 
 

Ellipse ASR 

Název: UPS EatonEllipse 

ASR 450 VA 

UPS EatonEllipse 

ASR 750 VA 

UPS EatonEllipse 

ASR 1500 VA 

Výkon: 450 VA 750 VA 1500 VA 

Výstupní Napětí / 

kmitočet: 

230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 

Účiník: 0,9 0,9 0,9 

Doba provozu při 100 

% zatíţení: 

4 min 5 min 7 min 

Doba provozu při 50 

% zatíţení: 

11 min 13 min 12 min 

Topologie: Off-line Off-line Off-line 

Cena: 2 000 Kč 3 300 Kč 6 500 Kč 

EX 

Název: Eaton EX 1500 Eaton EX 2200 Eaton EX 3000 

Výkon: 1500 VA 2200 VA 3000 VA 

Výstupní Napětí / 

kmitočet: 

230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 

Účiník: 0,9 0,9 0,9 

Doba provozu při 100 

% zatíţení: 

5 min 10 min 6 min 

Doba provozu při 50 

% zatíţení: 

13 min 17 min 15 min 

Topologie: On-line On-line On-line 

Cena: 24 000 Kč 28 000 Kč 35 000 Kč 

MX 

Název: UPS Eaton MX 4000 VA UPS Eaton MX 5000 VA 

Výkon: 4000 VA 5000 VA 

Výstupní Napětí / kmitočet: 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 

Účiník: 0,9 0,9 

Doba provozu při 100 % 

zatíţení: 

7 min 6 min 

Doba provozu při 50 % 

zatíţení: 

15 min 14 min 

Topologie: On-line On-line 

Cena: 58 000 Kč 65 000 Kč 

Tab.12. Produkty firmy EATON 


