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Zelená energie budovám
Solární elektrárna

Instalace jednofázové solární elektrárny bez baterie o 
výkonu 3,6 kWp, která vyrobí elektřinu pro okamžité 
využití v domácnosti stojí přibližně 180 tisíc Kč
Lze získat podporu 56 tis Kč z Nové zelené úsporám
Ročně vyrobí 3,5 MWh. Vlastní spotřeby se bude 
pohybovat okolo 2 MWh/rok a přebytky je možné prodat 
do sítě
Při ceně nakupované / prodávané elektřiny ze sítě 6 / 3 
Kč/kWh domácnost ušetří zhruba 16,5 tis. Kč za rok. 
Návratnost vložených prostředků se započtením dotace 
tedy bude okolo 7 let

Foto: pixabay



Zelená energie budovám
Solární elektrárna s akumulací

Instalace solární elektrárny s výkonem 7,36 kWp, 16 
panelů/460 Wp a kapacitou baterie 3x3,55 = 10,65 kWh 
Cena okolo 520 tis. Kč, díky podpoře Nová zelená 
úsporám snížena o 200 tis. Kč
Při ceně nakupované / prodávané elektřiny ze sítě 6 / 3 
Kč/kWh domácnost ušetří zhruba 35 tis. Kč za rok. 
Návratnost vložených prostředků tedy bude okolo 9 let
Za 20 let provozu ušetří domácností 700 tis. Kč

Foto: pixabay
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Důvěra v technologii
Energetická návratnost

Energie nutná pro výrobu solárního panelu se v našich 
podmínkách vrátí do 1,5 roku činnosti fotovoltaické 
elektrárny

Životnost vs. garantovaný výkon
Životnost solárních panelů je 35 a více let. Výrobci
garantují výkon (zachování účinnosti) fotovoltaického
modulu po dobu 20-25 let

Jedno řešení na dva problémy
Pokud si domácnost pořídí na svůj dům 5 kW solární 
elektrárnu, pomůže ročně ušetřit 4,5 tuny uhlí a cca 5 tun 
oxidu uhličitého Foto: unsplash



Důvěra v technologii
Jižní střecha není podmínkou

Při umístění polovin panelů na východ/západ získáme 
instalaci, která začíná vyrábět brzy ráno a končí později 
večer - lépe tak kopíruje spotřebu v domě
Takto umístěné panely vyrobí zhruba 70% energie, 
kterou by vyrobily při ideální orientaci na jih - pokud tedy 
přidáme navíc 50 % panelů (místo 6 kWp nainstalujeme 9 
kWp), získáme obdobný celkový výkon jako z 6 kWp na 
jih
Plochá střecha s minimálním sklonem není problém, při 
instalaci nízkých rámů (10-15°) dochází k poklesu výroby 
maximálně 10-15 % dle lokality

Foto: unsplash


