
Гаряче 
водопостачання від 
сонячних панелей 
взимку

можливо чи ні



Потенціал

Літній 
день

2,5 кВт*год

50 л/день

20 модулів - 40 м2

Зимовий 
день

0,5 кВт*год

10 л/день

100 модулів - 200 м2

Добова генерація [500 
Вт панелі]

Добовий понетціал 
нагріву води ГВП (60 °
C) [500 Вт панелі]

Для нагріву 1 000 літрів 
води в день для ГВП 
(60 °C)

500 Вт

2м x 1м



Схема №1 - Виділений контролер на ГВП

Оптимальна система при наявності діючих 
електричних бойлерів на об'єктах.

Побутові споживачі - з навантаженням ГВП 
50-250 л/доба (1,5-2 кВт системи)

Можуть працювати без мережі - лише від 
фотомодулів

3

1

2

1. Фотомодулі, 2. Контролер нагріву (Nectar Sun / 
Kerberos), 3. Бак-накопичувач, 4. ТЕН, 
5. Електрична мережа, 6. Ввідний лічильник 
енергії, 7. Споживачі електроенергії



Схема №2 - нагрів ГВП з надлишків електричної 
енергії

Оптимальна система при наявності діючих 
мережевих станція на інверторах Fronius - 
коли надлишки можна використовувати на 
ГВП чи опалення.

Споживачі з навантаженням ГВП до 2000 л 
(обмеження 9 кВт по ТЕНам)

НЕ працює без мережі (але схожу 
принципову схему можна реалізувати на 
гібридних інверторах з АКБ)

3

1

2

1. Фотомодулі, 2. Мережевий інвертор,               
3. Пристрій контроля нагріву (Fronius Ohmpilot), 
4. Лічильник перетоків (Fronius Smart Meter), 
5. Бак-накопичувач, 6. ТЕН, 7. Електрична 
мережа, 8. Ввідний лічильник енергії, 
9. Споживачі електроенергії, 10. Котел - основне 
джерело теплової енергії



Схема №3 - окрема мережева станція на ГВП

Сама універсальна система - при 
необхідності сонячна станція може живити 
не тільки ГВП, а й всі інші споживачі 
електричної енергії на об'єкті

НЕ працює без мережі (але схожу 
принципову схему можна реалізувати на 
гібридних інверторах з АКБ)

3

1

2

1. Фотомодулі, 2. Мережевий інвертор,              
3. Лічильник перетоків (Fronius Smart Meter),       
4. Бак-накопичувач, 5. ТЕН, 6. Електрична 
мережа, 7. Ввідний лічильник енергії,                 
8. Споживачі електроенергії

Фактично необмежене навантаження ГВП - 
обмежене потужністю фотоелектричних 
модулів та інверторів.



Економіка / Кейси
Економіка проектів сонячної енергетики фактично зводиться до порівняння з електромережею

Побутовий 
споживач

1,68 грн / 0,04 $Вартість 1 кВт*год

1 267 $Щорічна економія

15 роківТермін окупності

Комерційний 
об'єкт

5,1 грн / 0,13 $

4 118 $

4,7 роки

26,4 кВт - встановлена потужність 
фотомоудлів

48 модуля [550 Вт]

31 680 кВт*год - річна 
продуктивність станції

633 тони ГВП за рік / 
1 750л в середньому за день

19 500 $ - вартість станції
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