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1. Saulės elektrinių efektyvaus darbo pagrindas; 
2. Saulės moduliai ir jų pagrindiniai parametrai; 
3. Saulės modulių bandymo ir testavimo poreikis; 
4. PROTECHLAB kalibravimo ir bandymų 
laboratorija; 
5. Reikalavimai saulės elektrinių instaliavimui, 
testavimui, dokumentavimui ir priežiūrai; 
6. Sutartis “Užsakovas-Pardavėjas“. 
 

Saulės  elektrinių ir fotovoltinių modulių efektyvumo 
matavimai ir testavimo galimybės 

mailto:info@protechnology.lt
mailto:info@protechnology.lt
mailto:info@protechnology.lt
mailto:info@protechnology.lt
http://protechnology.lt/


VŠĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas 

Vismaliukų g.  34,  LT-10243 Vilnius          El.paštas: info@protechnology.lt  
 Tel. +370 5 2500616                             http://protechnology.lt 

1. Saulės elektrinių efektyvaus darbo pagrindas 

1.1 Įrangos kokybė ir efektyvumas (saulės moduliai, 
inverteriai, instaliacija ir kita) ; 
1.2 Teisingas saulės modulių sumontavimo vietos 
pasirinkimas ir pozicionavimas; 
1.3 Nuolatinė stebėsena: sugeneruotos galios statistikos 
kaupimas ir periodinis vertinimas; 
1.4 Periodinė saulės elektrinės ir jos atskirų sudedamųjų 
dalių techninė priežiūra. 
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1.1 Įrangos kokybė ir efektyvumas, Saulės moduliai 
 
Kas turi būti parašyta modulio duomenų lentelėje 
(pagal EN 61251-1): 
 
• Pavadinamas, registruotas prekinis pavadinimas ar 

gamintojo prekės ženklas; 
• Tipo ar modulio numerio žymėjimas; 
• Serijinis numeris (SN) (arba pažymėta kitoje modulio 

vietoje); 
• Gamybos vieta ir laikas ( arba SN leidžia atsekti vietą ir 

laiką); 
• Maksimali sistemos įtampa; 
• Apsaugos nuo elektros smūgio klasė; 
• Atviros grandinės įtampa VOC; 
• Trumpojo jungimo srovė ISC; 
• Modulio maksimali galia PMAX.   
• Visi duomenys turi būti pateikiami, kaip santykiniai, 

esant sąlygoms (1000 W/m2, AM 1,5, 25oC)  
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1.1 Įrangos kokybė ir efektyvumas, Saulės moduliai 
 

• Galia (PMAX); 
• Tipas (mono, poly); 
• Temperatūriniai nuostoliai (koeficientai); 
• Konstrukcija (patvarumas, lėtas degradavimas)(pvz. stiklas/plastikas 

prieš stiklas/stiklas modulius); 
• GARANTINIS APTARNAVIMAS LIETUVOJE. 
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1.1 Įrangos kokybė ir efektyvumas, Saulės moduliai 
 

MODULIŲ VEIKLOS (PERFORMANCE) IR PRODUKTO (EQUIPMENT) GARANTIJA 
• Veiklos (arba efektyvumo) garantija apibrėžia, kokia kreive laike natūraliai 

mažėja modulių galingumas dėl ultravioletinių spindulių ir kitų aplinkos 
veiksnių poveikio. 

• Produkto garantija, apibrėžia fizinių gaminio defektų atsiradimą. Modulio 
rėmo įtrūkimai, tinkamas kontaktų dėžutės veikimas, paviršiaus spalvos 
kitimas, įskilimai, kontaktų užsitrumpinimai ir kiti mechaniniai išoriniai ir 
vidiniai pakitimai.  

• Dažniausiai moduliai turi tipinę 90% veiklos garantiją 10-čiai  metų ir 80% 
25-iems metams, bei produkto garantiją 10-12-ai metų. 

• Pasaulio rinkose keli procentai gamintojų suteikia 85-95% veiklos garantiją 
moduliams 25 –iems metams ir produkto garantiją 15-25-iems metams. 
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1.1 Įrangos kokybė ir efektyvumas, Saulės moduliai 

 

GARANTIJŲ ĮVAIROVĖ 
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1.1 Įrangos kokybė ir efektyvumas, Inverteriai 
 

• Tinkami inverterio elektriniai parametrai pasirinktiems moduliams; 
• Modulių grupių pajungimo kanalų kiekis (stringai); 
• Perdavimo nuostoliai (DC į AC); 
• Gedimams atspari konstrukcija; 
• Patogus interfeisas (PC + TELEFONAS); 
• GARANTINIS APTARNAVIMAS LIETUVOJE. 
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1.1 Įrangos kokybė ir efektyvumas, Instaliacija  
 
• Turintis patirtį rangovas (jo specialistai - taip pat) 
• Ilga rangovo teigiama veiklos istorija  
• Elektrosauga: montuojant ir eksploatuojant 
• Priešgaisrinė sauga eksploatuojant 
 

 

mailto:info@protechnology.lt
mailto:info@protechnology.lt
mailto:info@protechnology.lt
mailto:info@protechnology.lt
http://protechnology.lt/


VŠĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas 

Vismaliukų g.  34,  LT-10243 Vilnius          El.paštas: info@protechnology.lt  
 Tel. +370 5 2500616                             http://protechnology.lt 

1.2 Teisingos modulių sumontavimo vietos pasirinkimo privalumai 
ir santykis su maksimaliu efektyvumu (vieta, kryptis, kampas, kiti 

įtakos faktoriai)  

• KRYPTIS – efektyviausia esamoje situacijoje (Į pietus ar …… ?); 
• KAMPAS – efektyviausias bendras (34o), reguliuojamas pagal metų laiką (30o ir 38o), 

automatinis reguliavimas (30o - 38o). 
•  VIETA – pasikartojantis šešėliavimas, paviršiaus tarša (pastatai, medžiai, dulkės iš 

šalia esančių objektų, kelių); 
• KITA ĮTAKA – laikinos konstrukcijos, judantys objektai (šešėliavimas), šilumos 

šaltiniai (šiluminiai nuostoliai); 
• ATEITIS –20 ir daugiau metų neužstatymo garantija. 
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1.3 Nuolatinė stebėsena: sugeneruotos galios statistikos kaupimas 
ir periodinis vertinimas 

• Sugeneruotos elektros 
energijos stebėjimas realiame 
laike – patogi inverterio 
gamintojo programa; 

• Santykinis sugeneruotos 
energijos vertinimas palyginus 
su praėjusiais laikotarpiais; 

• Sprendimų priėmimas 
nustačius energijos 
generavimo sumažėjimą; 

• Savalaikis gedimų  nustatymas 
ir šalinimas. 
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1.4 Periodinė saulės elektrinės ir jos atskirų sudedamųjų dalių 
priežiūra 

1. Saulės modulių priežiūra – PLOVIMAS! 1-2 kartus į metus ir 
dažniau; 

2. Ventiliacijos ir šešėliavimo sąlygų moduliams užtikrinimas – žolės 
pjovimas, laisvas saulės patekimas; 
3. Saulės elektrinės apžiūra – galimų įtrūkimų paieška, laidininkų ir 
jungčių apžiūra, konstrukcijų stabilumo įvertinimas. 
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2. Saulės moduliai ir jų pagrindiniai parametrai 

• I-V charakteristikos 
(Pmax, Vmp, Imp, Voc, 
Isc) 

310W (0 ~ +3%) 
t.y. 310 (0+ 9,3)W  

• STC – standard test 
Conditions  

• (1000 W/m2, AM 1,5, 
25oC)  

• Sys. Volt. – 1000V 
• IEC 61215 (ed.2) 
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2. Saulės moduliai ir jų pagrindiniai parametrai 

 

 

 

 

VIENOS IŠ ES ŠALIŲ LABORATORIJOS TYRIMŲ REZULTATAI 
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2. Saulės moduliai ir jų pagrindiniai parametrai 

Maksimalus saulės modulių efektyvumas būna esant jų temperatūrai nuo 15 °C iki 
35 °C 
• Saulės modulių temperatūriniai koeficientai 
• Fotovoltinių saulės modulių, priklausomai nuo jų elementų technologijos, 

temperatūriniai koeficientai esant maksimaliai generuojamai galiai (MPP) 
būna nuo -0,3 iki -0,5% / °C. 

 
Temperatūrinių nuostolių paskaičiavimo pavyzdys: 
 
• 65°C – 25°C = 40°C, kur temperatūrų skirtumas tarp modulio Pmax esant STC 

(25°C) ir esant 65°C. 
• 40°C x -0.40% = -16,0%, kas reiškia, kad modulis praranda 16,0% galios išėjime 

kai elementai pasieka 65°C temperatūrą. 
• Saulės modulio galios nuostolis: -16.0% x 300W = 48 W.  
Maksimali modulio, esant 65°C sąlygoms, galia yra : 252W. 
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2. Saulės moduliai ir jų pagrindiniai parametrai 

• Užpildymo faktorius FF (Fill Factor) 
 
 
 
 
 
 
 

• Tai rodiklis nusakantis celės galios konvertavimo efektyvumą 
palyginus su idealia cele. 

• Vertė būna nuo 40 iki 85%. 
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2. Saulės moduliai ir jų pagrindiniai parametrai 

• Saulės modulių, celių efektyvumas 

Tai saulės elemento generuojamos energijos ir 
iš saulės gaunamos energijos santykis. 

Populiariausių modulių ir celių efektyvumas 
siekia 16-22%, eksperimentinių - iki 47%. 

 =
𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝑖𝑛

=
𝐼𝑆𝐶𝑉𝑂𝐶𝐹𝐹

𝑃𝑖𝑛
 

Kur: 

Pout  modulio, celės generuojama galia; 

Pin  saulės generuojama galia į modulį, celę; 
Voc atviros grandinės įtampa; 
Isc trumpo jungimo srovė; 
FF užpildymo faktorius; 
η efektyvumas. 
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2. Saulės moduliai ir jų pagrindiniai parametrai 
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3. Saulės modulių bandymo ir testavimo poreikis 

Klausimai: Kam reikalingi modulių bandymai, testavimas? Gamintojo ar trečiosios šalies? 
Modulių sertifikavimas? 

Atsakymas:  

• Gamybos technologijos ir proceso kokybės patikrinimui bei patvirtinimui; 

• Kokybės garantijai (ir pasitikėjimui) ne vienetiniams ir atsitiktiniams darbams, o 
atskiroms gamybos partijoms ar bendrai įmonės produkcija; 

• Modulių senėjimo (degradavimo) sekimas, gamintojo garantinių veiklos įsiapreigojimų 
kontrolė; 

• Nepriklausomo (trečiosios šalies akredituotos laboratorijos) bandymo ar sertifikavimo 
kokybė yra objektyviausia ir labiausias kelianti pasitikėjimą gamintoju;  

• Deklaruojamų parametrų vienovės užtikrinimas rinkoje. 
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4.                                kalibravimo ir bandymų laboratorija 

4.1 PROTECHLAB kalibravimo ir bandymų laboratorijos paslaugos; 

4.2 PROTECHLAB veiklos atitikimas standartams; 
4.3  Saulės modulių bandymai, kalibravimas (testavimas); 
4.4 Saulės elektrinių veiklos monitoringas, gedimų nustatymas. 
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4. 1                              kalibravimo ir bandymų laboratorijos paslaugos 

 
     

Saulės elementų charakterizavimas; 
1. Fotovoltinių modulių 
charakterizavimas, kalibravimas; 
2. Pagreitinto senėjimo fotovoltinių 
modulių bandymai; 
Fotovoltinių modulių gamybos proceso 
vertinimas; 
3. Saulės elektrinių kokybės užtikrinimas.  
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4.2                                veiklos atitikimas standartams 

VEIKLOS STANDARTAI 
 

REIKALAVIMAI FOTOVOLTINIŲ MODULIŲ BANDYMAMS IR JŲ 
BANDYMO PROCEDŪROMS 
• Requirements for Type approval testing of PV modules (IEC 

61215-1); 
• Special requirements for testing of  crystalline silicon PV 

modules (IEC 61215-1-1); 
• Test procedures for terrestrial PV modules (IEC 61215-2); 
 

REIKALAVIMAI LABORATORIJAI  
 
Dirbame remdamiesi geriausia kalibravimo ir bandymų 
laboratorijų praktika – diegiamas standartas LST EN ISO/IEC 
17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų 
kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ 
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4.2                                veiklos atitikimas standartams  

       BANDYMŲ  IR TESTAVIMO ĮRANGA 

• „Flash“ simuliatorius (Pasan (A+A+A+)) 

• Klimatinė kamera (Weiss) 

• Elektroliuminescencijos matavimo įranga 
(Greateyes Lumisolar Outdoor GE 1024) 

• Izoliacijos, įžeminimo varžos, nuotėkio 
srovės  matavimo sistema (Sefelec SXS56) 

• Dielektrinio atsparumo bandymo sistema 
(Guardian 1030s) 

• IR kamera (HT Instruments) 

• Fotovoltinės sistemos analizatorius (HT 
Instruments Solar I-V, Solar 300N) 

• Meteorologinė stotelė (Ahlborn) 
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4.3 Saulės modulių bandymai, kalibravimas (testavimas) 

Elektriniai bandymai, matavimai 

 

• Izoliacijos varžos matavimai 

• Nuotėkio srovės bandymai 
(drėgmėje)  

• Izoliacijos varžos bandymai iki 6 kV 
(Hi Pot) 
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4.3 Saulės modulių bandymai, kalibravimas (testavimas) 

Termografija & karštų taškų (Hot-
spot) analizė 

 Celių ir modulių gamybos defektų 
nustatymas 

 Transportavimo ir instaliavimo 
defektų nustatymas 

 Eksploatavimo defektų 
nustatymas 
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4.3 Saulės modulių bandymai, kalibravimas (testavimas) 

Voltamperinių charakteristikų (I-V) 
matavimas 

 I-V charakteristikų matavimas esant 
STC sąlygoms: Standard Testing 
Conditions (1000 W/m2 , 25°C (celės, 
modulio)) 

 Galios matavimas esant NOCT 
sąlygoms: Nominal Operating Cell 
Temperature (800 W/m2, 20°C 
(aplinkos), vėjo greitis 1 m/s) 

 I-V charakteristikų matavimas 
žemesnės spinduliuotės lygmenyje 
200-1200 W/m2 
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4.3 Saulės modulių bandymai, kalibravimas (testavimas) 

Klimatiniai bandymai 

• „Thermal cycling“ bandymai  

Nuo -40°C iki 85°C , 6 h. ciklai (viso,  50 ar 
200 ciklų)  

• „Humidity freeze“ bandymai  

Nuo 85°C/85%RH iki -40°C , 10 ciklų (po 24 
h.)  

• „Damp heat“ bandymai 

85°C/85%RH, 100 h. 

Mūsų kameros galimybės 

• Temperatūra:    nuo -67°C iki 180°C 

• Santykinė drėgmė: nuo 10% iki 95% 

• Talpa: iki 10 modulių (2 x 2 m) 
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4.3 Saulės modulių bandymai, kalibravimas (testavimas) 

Saulės elektrinių kokybės užtikrinimo 
paslaugos 

• Modulių elektroliuminescencijos  
matavimai (Greateyes) 

• Termovizija su IR kamera (moduliai, 
jungtys) (HT Instruments) 

• I-V charakteristikų matavimai su PV 
galios analizatoriumi (HT Instruments) 
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4.4 Saulės elektrinių veiklos monitoringas, gedimų nustatymas 

Veiksmai, eksploatacijos metu leidžiantys nustatyti 
pagrindinius saulės modulių parametrų nuokrypius ir 

gedimus 
• Vizuali inspekcija (vietoje, laboratorijoje) 
• Instaliacijos, DC  ir AC grandinių patikrinimas (vietoje) 

•  Elektroliuminescencijos, IR matavimai (vietoje, laboratorijoje) 
• Izoliacijos varžos, nuotėkio srovės matavimai (vietoje, 

laboratorijoje) 
• I-V charakteristikų nustatymas (vietoje, laboratorijoje) 
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5. Reikalavimai saulės elektrinių instaliavimui, testavimui, 
dokumentavimui ir priežiūrai 

  LIETUVOS ĮSTAYMAI,  TAISYKLĖS  
 
                                                                                KOKIUOSE TEISĖS AKTUOSE REGLAMENTUOJAMA 
                                                                                SAULĖS ELEKTRINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA? 
 

https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/DUK/AEI/kokiuose-ta-reglamentuojama-saules-elektriniu-tech-prieziura.aspx 
 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMAS 2011 m. gegužės 12 d. Nr. 
XI-1375 

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1881 
• Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ 

ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ TVARKOS APRAŠAS 2012 m. liepos 4 d. Nr. 1-127 
• LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMAS ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDROSIOS 

TAISYKLĖS 2012 m. vasario 3 d. Nr. 1-22 
 

Tarptautiniai instaliavimo kokybės, išbandymo, dokumentavimo ir priežiūros reikalavimai 
• Low-voltage electrical installation – Requirements for special installations and locations – 

Photovoltaic (PV) systems (HD 60364-7-712); 
• Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – 

Part 1: Grid connection systems – Documentation, commissioning tests and inspection (IEC 
62446-1:2016, IEC 62446-1: 2016/A1:2018). 
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6. Sutartis “Užsakovas-Pardavėjas“ 

1. Saulės modulių, inverterio(-ių) ir kitų svarbių mazgų 
pagrindinių parametrų ir garantinių įsipareigojimų 
fiksavimas sutartyje; 

2. Kokybiško sumontavimo ir elektrinės paleidimo 
dokumentinis fiksavimas (patvirtinantys dokumentai 
priėmimo metu); 

3. Žaibosaugos / viršįtampių opcijos sutartyje (turto 
draudimas ir /ar viršįtampių instaliavimas); 

4. Pirminis įvertinimas (matavimai) ir periodinė 
elektrinės dalies priežiūra (izoliacijos ir įžeminimo 
varžos, pereinamųjų kontaktų matavimai); 

5. Saulės modulių efektyvumo patvirtinimas ir 
užtikrinimas viso garantinio periodo metu (pirminiai 
ir periodiniai saulės modulių testavimai – 
laboratorijoje ir /ar vietoje). 

Svarbūs projekto pilnumo prasme aspektai 
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KLAUSIMAI? 
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DĖKOJU UŽ DĖMESĮ! 
 
 
 

Darius Nislaitis 
Laboratorijos vadovas 

Tel: +370 686 69807  El.paštas: darius.nislaitis@protechnology.lt  
VšĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas 

 

 
 
 

Kalibravimo ir bandymų laboratorija 
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