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NAPELEMES RENDSZEREK 
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                     Napelemes rendszerek 
 

 

 

 A napelemes rendszereknek alapvetően két fajtája van. A hálózatba visszatápláló (On-

Grid) és a szigetüzemű (Off-Grid) rendszerek. A hálózatba visszatápláló rendszert olyan 

helyen érdemes telepíteni, ahol már ki van építve a közüzemi villamos hálózat (pl. családi 

házak). Ilyen rendszer esetén egy ad-vesz mérőórát lehet felszereltetni az illetékes villamos 

energiaszolgáltatóval, amely visszafelé pörög, ha a megtermelt energia több, mint az 

elfogyasztott. A többletenergiát az áramszolgáltató megveszi valamilyen áron. A hálózatba 

visszatápláló rendszerek nagy előnye, hogy nem kellenek akkumulátorok a többletenergia 

tárolásához, ezáltal olcsóbbak, mint a szigetüzemű rendszerek. A szigetüzemű rendszereket 

értelem szerűen olyan helyen érdemes telepíteni, ahol nincs kiépített villamos hálózat (pl. 

elszigetelt helyen lévő tanyák). A szigetüzemű rendszerek csak annyiban különböznek a 

hálózatba visszatápláló rendszerektől, hogy a többletenergiát akkumulátorokban tárolják 

későbbi (éjszakai) felhasználásra. 

 

 

Hálózatba visszatápláló rendszerek: 

 

 

 A napelemek által termelt 

egyenfeszültségből az inverter 

állítja elő a szabványos 230V-os 

50Hz-es jelet. Egy 

biztosítéktáblán keresztül 

csatlakozik rá a ház villamos 

hálózatára, amelyen keresztül 

működtetni lehet az otthoni 

berendezéseket, majd ezek után 

csatlakozik rá egy speciális ad-

vesz mérőórára. Ha a házban 

nagyobb a fogyasztás, mint a 

megtermelt energia, akkor az óra 

a megszokott irányba forog. Ha a 

napelemes rendszer több energiát 

állít elő, mint amennyit elfogyasztanak a ház berendezései, akkor a többletenergia bekerül a 

közüzemi villamos hálózatba, a villanyóra ekkor visszafelé pörög. 

 

 

Szigetüzemű rendszerek: 

 

 A szigetüzemű rendszer annyiban különbözik, hogy 

a napelemek által termelt energia egy töltésszabályzón 

keresztül akkumulátorokba kerül, amelyekből egy inverter 

segítségével előállítható a 230V-os 50Hz-es hálózati 

feszültség a hagyományos berendezések számára. A 

töltésszabályzó lehetőséget ad egyenáramú hálózat 

kiépítésére is, amennyiben erre szükség van. Kellően nagy 

és jól méretezett szigetüzemű rendszer képes folyamatos 

áramellátást biztosítani olyan helyeken, ahol nincs kiépített 

közüzemi villamos hálózat. 
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A rendszerek építőelemei 
 

 

Napelemek 

 

 Ez az egyik legfontosabb építőelem. Alapjában véve ezek teljesítménye és minősége 

határozza meg a megtermelhető energia mennyiségét. A napelemek hatásfokán múlik, hogy 

egységnyi felületen mennyi energiát képesek termelni. A napelemek egyenfeszültséget 

állítanak elő. A feszültség és az áram a megvilágítás mértékétől függ. 

 

 
  

 

Az ábrán látható egy napelem szerkezete. A legfelső réteg egy különösen nagy fényáteresztő 

képességű üveg. Ezt követi egy réteg lamináló fólia, a cellák, majd egy újabb réteg lamináló 

fólia. A legalsó réteg készülhet szintén üvegből, azonban a súlycsökkentés érdekében ez 

általában valamilyen nagy szilárdságú műanyag (pl. Tedlar). A lamináló fólia a laminálást 

követően teljesen átlátszó lesz, feladata, hogy jól összeragassza az egész szendvics 

szerkezetet. A legvégén kerül fel az ún. J-Box (Junction box), amelynek feladata, hogy a 

villamos kivezetéseket megvédje a külső behatásoktól. Ebben a dobozban kapnak helyet a 

védődiódák is (bypass diódák), amelyek védelmi funkciókat látnak el. A cellák számától és 

típusától függően változik a kimeneti feszültség és a maximális áram értéke. 

 

 

Kábelek: 

 

 Az elektromos veszteségek és a környezeti hatások kiküszöbölése miatt speciális 

borítású, jó vezetőképességű kábelek szükségesek. Egyenfeszültségi oldalon mindenképpen 

ilyet kell használni, mert itt a legnagyobbak a veszteségek. 
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Inverter: 

 

 Az inverter feladata, hogy a napelemek által megtermelt egyenfeszültségből váltakozó 

feszültséget állítson elő. A legtöbb inverter már 90%-os hatásfokkal dolgozik, a legjobbak 

már akár 98-99%-ot is elérhetnek. Éjjel természetesen nem működik, mert a napelemek nem 

szolgáltatnak elegendő energiát a működéshez, de amint felkel a Nap és a feszültség értéke 

eléri a minimális szintet, az inverter működésbe lép. Egészen addig szolgáltatja az áramot, 

amíg a Nap le nem nyugszik és a feszültségszint ismét a minimális érték alá nem esik. Az 

invereterek teljesítményét mindig úgy kell megválasztani, hogy az összhangban legyen a 

telepített napelemek teljesítményével, különben nem lesz költséghatékony a rendszerünk. A 

kihasználatlan tartalékok vagy a túlterhelés további költségeket és veszteségeket okozhatnak. 

Az inverterek folyamatosan figyelik a működési feltételeket és hiba esetén azonnal 

lekapcsolódnak a villamos hálózatról. Teszik ezt a rendszer és a berendezések érdekében. Az 

inverterek általában fel vannak szerelve naplózási funkcióval is, amellyel jól nyomon 

követhető a működéstől kezdve, hogy mennyi energiát termelt meg idáig, ez mennyi szén-

dioxid kibocsátást váltott ki, stb. 

 

 
 

Védelmi berendezések: 

 

 Mint minden elektromos rendszernél, itt is szükség van 

védelmi funkciót ellátó kiegészítő berendezésekre. Némely inverter 

már gyárilag tartalmaz ilyet, azonban érdemes legalább egy, a 

túlterhelés ellen védő biztosítéktáblát közbeiktatni. Erre szükség 

lehet tesztelés során, de megkönnyíti a biztos leválasztást a 

karbantartási munkák idejére is. 
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Töltésszabályzó: 

 

 A töltésszabályzó csak a szigetüzemű rendszerekben található meg. Feladata az 

akkumulátorok töltése, folyamatos ellenőrzése. Többnyire rendelkeznek stabilizált 

egyenfeszültségű kimenettel is, amely lehetővé teszi olyan hálózat kiépítését is, amelyen 

kimondottan csak egyenfeszültségű berendezéseket szeretnénk működtetni (pl. LED-es 

világítás). 

 

 
 

 

Akkumulátorok: 

 

  

Energiatárolásra speciálisan erre a feladatra kifejlesztett akkumulátorokra van szükség. A 

hagyományos autó akkumulátorokhoz képest ezek olyan paraméterekkel rendelkeznek, 

amelyek alkalmasabbá teszik őket az ilyen jellegű energiatárolásra. 
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Minta rendszerek 
 

 

50kW példa 

 

 Napelem: 250 W (~200 db) 

 Speciális szolár vezetékek, csatlakozók (mennyisége függ az alkalmazott inverterek 

számától, az inverterek távolsága a nepelemes moduloktól, csatlakozási pontok 

számától) 

 Inverterek: többféle megoldás lehetséges. Lehet több kisebb inverter (nem 

központosított) vagy kevesebb nagyobb teljesítményű (központosított). 

o 5000W inverter (10 db) 

o Vagy 

o 50kW inverter (1 db) 

 Az invertereket megfelelően méretezett kábelekkel lehet rákötni a közhasznú villamos 

hálózaton kialakított csatlakozási pontra. Az inverterek és a csatlakozási pont közé 

biztonsági okokból további védelmet (biztosítékokat) kell beépíteni. 

 

100kW példa 

 

 Napelem: 250 W (~400 db) 

 Speciális szolár vezetékek, csatlakozók (mennyisége függ az alkalmazott inverterek 

számától, az inverterek távolsága a nepelemes moduloktól, csatlakozási pontok 

számától) 

 Inverterek: többféle megoldás lehetséges. Lehet több kisebb inverter (nem 

központosított) vagy kevesebb nagyobb teljesítményű (központosított). 

o 5000 W inverter (20 db) 

o Vagy 

o 50 kW inverter (2 db) 

o Vagy 

o 100 kW inverter (1 db) 

 Az invertereket megfelelően méretezett kábelekkel lehet rákötni a közhasznú villamos 

hálózaton kialakított csatlakozási pontra. Az inverterek és a csatlakozási pont közé 

biztonsági okokból további védelmet (biztosítékokat) kell beépíteni. 

 

500kW példa 

 

 Napelem: 250 W (~2000 db) 

 Speciális szolár vezetékek, csatlakozók (mennyisége függ az alkalmazott inverterek 

számától, az inverterek távolsága a nepelemes moduloktól, csatlakozási pontok 

számától) 

 Inverterek: többféle megoldás lehetséges. Lehet több kisebb inverter (nem 

központosított) vagy kevesebb nagyobb teljesítményű (központosított). 

o 5000 W inverter (100 db) 

o Vagy 

o 50 kW inverter (10 db) 

o Vagy 

o 500 kW inverter (1 db) 
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Az invertereket megfelelően méretezett kábelekkel lehet rákötni a közhasznú villamos 

hálózaton kialakított csatlakozási pontra. Az inverterek és a csatlakozási pont közé biztonsági 

okokból további védelmet (biztosítékokat) kell beépíteni. 

 

 

A példa rendszerekhez szükséges továbbá a megfelelő tartószerkezet kiépítése. Az 

rendszerekhez érdemes további beavatkozási, felügyeleti pontokat létesíteni. Az inverterek 

működése automatikus, az alapvető hibavédelem be van építve, de a rendszer egészéről csak 

további monitorozási eszközök beépítésével lehet jobb képet kapni. 

 

 Az alkalmazott inverterek egyfázisú inverterek, amennyiben 3 fázisú rendszer 

szükséges, az inverterek típusát és számát úgy kell megválasztani, hogy elosztásukkal 

kialakítható legyen a 3 fázis. Ebben az esetben olyan inverterre van szükség, amelyben van 

olyan funkció, ami a fázisok közötti terhelési különbséget képes figyelni, majd kiegyenlíteni. 

Vannak speciálisan 3 fázisú inverterek is. 

 

 

Rendszerek méretezése 
 

 Egy 1 kW-os rendszer 7-8 m2 felületet igényel 250 W-os, polikristályos napelemek 

esetén. Egy ekkora rendszer megközelítőleg 1100 kWh energiát termel évente. Ha ismerjük az 

évi fogyasztást, energiaigényt, akkor ez alapján kiszámítható a szükséges rendszer 

teljesítménye. Ez alapján ha például egy családi háznak éves szinten 3000kWh az 

energiaigénye, akkor ((3000 kWh/1100 kWh)*1 kW=2.72 kW) egy 2.72 kW-os rendszerre 

van szükség legalább. 

 

Karbantartás 

 
A rendszerek karbantartást nem igényelnek, teljesítményükre a gyártók az alábbi garanciát 

adják: 

 

Napelem Anyag és gyártási garancia 10 év 

  90%-os teljesítménygarancia 10 év 

  805-os teljesítménygarancia 25 év 

 

Inverter Gyártótól függően (általában) 5 év 

 

A napelem panelek az időjárásnak ellenállnak, kizárólag a mechanikai szennyezéseket 

szükséges tisztítani (pl. madár ürülék), mert az rontja a panelek teljesítményét. 

 

 

 

 

 


