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Пилотна автономна фотоволтаична система 

2008 г. 



Хибридна фотоволтаична система 

Икономия на гориво 

 
Денонощен дизел генератор 

консумира 17 000 -18 500 литра на 

година 

 

Обект с дизел генератор, оборудван с 

батерии за хибридно приложение 

консумира 8 200 литра на година 

 

Обект с дизел генератор, слънчеви 

панели и батерии за хибридно 

приложение консумира 6 000 литра 

за година 

 

За допълнително спестяване се 

използват слънчевите панели за 

засенчване. 

 



Хибридна фотоволтаична система  

Работен цикъл 



Хибридна фотоволтаична система 

Разположение на панелите 



Хибридна фотоволтаична система 

Предимства 

До 3000 kWh годишен добив на генерирана от слънцето енергия 

 

2000 литра по-малко използвано гориво на година спрямо 

хибриден обект без слънчеви панели 

 

12 000 литра по-малко гориво на година спрямо обект с 

денонощен дизел генератор 

 

Увеличаване експлоатационния живот на батериите и дизел 

генератора 

 

Намалени експлоатационни разходи на годишна база 

 

60% по-малко вредни емисии от обекта 



Система за свободно охлаждане  

Free Cooling 

Намалява консумираната от базовата станция енергия за 

климатизация с около 70%. 

Намалява общата консумация на електроенергия от базовата станция 

с от 3% до 15% месечно.  



Система за свободно охлаждане  

Принцип на работа 

При външна температура до 20°C сайта се охлажда изцяло от free 

cooling системата. При вътрешна температура над 23°C охлаждането 

се осъществява чрез климатиците на базовата станция.  

При отпадане на захранването и достигане на 28°C вътрешна 

температура и външна  темп. по-ниска от 25 °C free cooling 

системата охлажда базовата станция, захранена от 48V DC. 

Свободното охлаждане 

използва студения външен 

въздух, който се филтрира и се 

нагнетява в помещението, чрез 

центробежен вентилатор с 

инверторно управление. 

Топлият вътрешен въздух се 

отвежда през компенсационен 

отвор, който се отваря/затваря 

чрез решетка с жалузи. 

 



Фотоволтаична централа 

Осигурява слънчево захранване на част от консуматорите в 

сградата. 

 

Проектирана като напълно автоматична енергийна система.  

 

Умното управление осъществява трансфер между 

фотоволтаичната система и електрическата мрежа. 

 

Предимства : 

Съкращаване на оперативни разходи 

Лесно изпълнение и поддръжка 

Възможност за оптимизация 

Намаляване на вредни емисии 

Надеждно захранване на консуматори 

 

 



Фотоволтаична централа 

Концепция 



Фотоволтаична централа 

Характеристики 

 Общо 60 соларни 

монокристални панела, 

поставени на покрива и 

върху 3 "соларни"  

дървета 

 

4 групи x 15 соларни 

панела 

 

3 инвертора х 5 kW 

 

Капацитет: 14.7 kW  

 

Нощно LED осветление 

от слънчева енергия 

 



 

Проектът в дати 



PV Панели 

PV Зарядни  

устройства 

Батерии 

Инвертори 

Мрежа 

Товар 

Автоматично вкл. на резерва 

Как работи? 


