VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS-TERMELÉS
IGAZOLÁSA
(KEHOP- 5.2.11-16-2017 PÁLYÁZATI ELJÁRÁSHOZ)

NAPELEMES ENERGIA TERMELŐ RENDSZER (NEETR) TELEPÍTÉSE
ÁLTALÁNOS ADATOK
Tervezett telepítés helye: 5700 Gyula, Szentháromság u. 14/A hrsz.: 3640/4
Épület rendeltetése: Mosoda
Pályázó: Békés Megyei Központi Kórház

ELŐZMÉNYEK
Megyei szintű feladatokat ellátó integrált kórház nagyszámú olyan épülettel, épületrésszel bír,
amelyek gazdaságos üzemeltetésüket, energetikai jellemzőiket tekintve rendkívül kedvezőtlen
állapotban vannak. Energiahatékonyságot is növelő pályázat lévén rendkívül fontos a
beruházás környezetre gyakorolt kedvező hatása is, mellyel növelni tudjuk a megújuló
energiafogyasztásunk részarányát a teljes fogyasztáshoz képest, köszönhetően a beszerelésre
kerülő napelemeknek. E pályázati felhívás szellemében tulajdonosi - pályázói döntés alapján a
Békés Megyei Központi Kórház menedzsmentje, a hrsz.: 3640/4 fejlesztés alatt álló
"Mosoda"ingatlanján (1.ábra) tervezi összesen 400 kWp teljesítményű napelemes energia
termelő rendszer (NEETR) építését .
A napelemek elhelyezésére az 3640/4 helyrajzi számú ingatlanon lehetőség van földre
telepített tartószerkezeten. A szükséges terület megközelítően 6400 m2.
A pályázati kiírás szerint a napelemes rendszer tervezett termelése nem haladja meg a
fejlesztéssel érintett épület/létesítmény villamos energia felhasználását, valamint az
áramszolgáltató hálózatába való visszatáplálás nem megengedett!

A fenti előírások miatt a NEETR nem építési engedély köteles, de az illetékes DÉMÁSZ
Hálózati elosztói engedélyeshez engedélytervet (Csatlakozási tervet) kell benyújtani.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A rendszer, három jól elkülönülő, de szervesen összefüggő részből áll.

I. napelem modulok
II. inverter
III. csatlakozó berendezés /meglevő belső mért 0,4 kV-os hálózathoz

Alapadatok:
Csatlakozási teljesítmény:
(Mosoda bővítés után)
Éves energia fogyasztás:
(Mosoda bővítés után)
Csatlakozási teljesítmény:
(Mosoda bővítés előtt)
Éves energia fogyasztás:
(Mosoda bővítés előtt)
Betáplálás módja
Fogyasztói hely azonosító
Telepítési mód:

3 x630 A 391,23 kW (szerződés
kötés folyamatban)
700 000 kWh

Rendszerméret
String kiosztás(A" "MPP/"B"
MPP)
Napelemek

360 /400kW/kWp
2x20+2x22 modul/inverter 17db
2x21+2x20 modul/ inverter 1db
1510 darab Heckert Solar Nemo 60P
265Wp/db
2454 m2
~6400 m2
Fix alumínium / tűzi horganyzott
18 db Fronius Symo 20.0-3-M
3~
MC 4 dugós
~458 000 kWh (tájolás /dőlésdél/30o)
TN/TN-S +EPH
kettős szigetelés (II. osztály) +EPH

Napelemek teljes felülete
Szükséges föld terület:
Tartó
Inverter
Szolár kábel és csatlakozó szett
Éves tervezett energiatermelés
AC oldal érintés védelme
DC oldal hiba védelem

2x60+75A= 195 A

40,365kW

21 505kWh/év
"KIF" 3 fázis földkábeles
Földre telepített „déli tájolás” 30o
dőlés

Névleges "AC" oldali teljesítmény: 360,0 kW( inverter AC oldal névleges teljesítménye)
Primer energia forrás: nap (megújuló)
Csatlakozás módja: Háromfázisú
Csatlakozás feszültség szintje: 0,4 kV
Csatlakozási pont: Mosoda épület főelosztó

A napelem modulok adatai
Napelem modul adatok:
265 Wp polykristályos napelem modul napelem rendszerfeszültség 1000 Vdc.
pozitív teljesítmény tolerancia
10 év termékgarancia,

első 12 évben a névleges teljesítményének 90%
minimum 20 éven keresztül pedig a 80%
PV rendszer összes napelem darabszáma:
1510 db
A napelemek összes DC oldali teljesítménye: 400,15 kWp
Gyártó:
Típus:
Maximális teljesítmény:
Maximális feszültség:
Üresjárási feszültség / U0C:
Névleges áram:
Zárlati áram / ISC:
Maximális rendszerfeszültség:

Heckert Solar
NEMO 60P
265 W
31,41 V
38,26 V
8,54 A
9,07 A
1000 V

Inverterek lényeges adatai
18 db Fronius gyártmányú Symo 20.0-3-M string inverter kerül beépítésre
2 db MPP /inverter
Összes "AC" oldali teljesítmény 360 kW.
A tervezett inverterek az illetékes hálózati elosztó területén illetve hálózatán alkalmazhatóak
úgynevezett "rendszerengedélyes" gyártmányok és típusok.
I. Beruházás előtti villamos energia fogyasztás: (megbízói adatközlés alapján)
Számítás módja, beépített teljesítmény, egyidejűségi tényező, tervezett
figyelembevételével.
Bővítés utáni tervezett villamos energia fogyasztás: 700 000 kWh/év

munkaidő

II. Beruházás utáni állapotban NEETR termelése:
A létesítés helyszínére az európai közösség PVGÍS-CMSAF jelű szoftverével számított
éves termelés 458 000-Wh. (azimuth 0o, dőlés 30o) (2. ábra)
III. Igazolás:
A beruházás előtti és a beruházás utáni energetikai adatokból egyértelműen megállapítható és
igazolható, hogy a pályázati előírásnak a napelemes rendszer tervezett létesítése annak
termelése megfelel, azaz továbbra sem fogja meghaladni
a fejlesztéssel érintett
épület/létesítmény villamos energia felhasználását.

1. ábra napelemek tervezett helye

2. ábra NEETR termelés számítás

Békéscsaba 2017- 04-18
……………………………
Imrovicz András
Energetikai Szakértő, SZÉM-6/04-497
Energetikai Tervező, ET-É/04-497
Épület Energetikai tanúsító, TÉ/04-497

