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Modulių rinka

PV-Magazine žurnalo ištraukos:

„PV panels market is one of the rarest where 
innovation implementations go before R&D. [...]

[...] .This is due to chasing of the best price per Wp“

„Market has forgotten the true comparison figure: 
LCOE“

Kaina
EUR/kW (Ah)

Ar visada santykinė kaina atskleidžia viską?
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Bifacial moduliai
Bifacial išvertus į lietuvių kalbą – dviveidis

Ką duoda antrasis veidas:

1. Geresnes technologines stabilumo 
savybes. 

2. Papildomą elektros energijos 
gamybą.

3. „Plokštesnę“ elektros energijos 
gamybos kreivę naudojant su saulės 
sekimo sistemomis.

4. Geresnę elektros energijos gamybą 
išsklaidytos spinduliuotės apšvietoje

Tipai: nPERT, PERC+, PERL  Silicio rūšys : N(-), P(+)
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Bifacial moduliai

• Pagal stebimas tarptautines tendencijas 
Bifacial modulių instaliacijų skaičius 
didėja. 

• Prognozuojama, kad ši tendencija išliks.

Bifacial moduliai taip pat efektyvūs 
kitokiose instaliacijose
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Bifacial gain skaičiavimai

1 sun 0.X sun

Module

Dark soil:  a ~ 10%
Grass: a ~ 15%
Sand: a ~ 30%
White roof: a ~ 70% 

Ground

80 cm

Construction: Fixed tilt

BG: 10±3%

BG: 8±3%

BG: 5±3%
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Inverterių tendencijos 

Inverterių rinkoje 
prognozuojamos tokios 
tendencijos:

• 1500 V sistemų vystymas

• Inverterių ir load
management integracija

• Inverterių integravimas į 
virtualias elektrines

• Centrinio tipo inverterių 
išstūmimas iš rinkos

Nors ir grandinių tipo inverteriai 
elektrinių BoS‘ą išbrangina, tačiau 
sumažina O&M kaštus
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Elektros energijos kaupikliai

• Įrengiamų saulės elektrinių su 
elektros energijos kaupikliais 
kiekis tinkle didėja

• Vokietijoje 2018 m. kas antra 
įrengta elektrinė buvo įrengta 
su kaupikliais

• Norvegijoje įvedus staigaus 
elektros energijos poreikio 
kiekį, kaupiklių rinka išsiplėtė
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Hibridiniai kaupikliai

• Skirtingų tipų akumuliatoriai turi 
skirtingas charakteristikas

• Darbo režimams kintant 
reikalingos vis skirtingos 
akumuliatoriaus savybės

• Parinkti vieną energijos 
saugojimo technologiją sunku, 
komponentai išnaudojami ne 
efektyviai
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Hibridiniai kaupikliai
• Vis labiau stebima pasaulinė tendencija 

naudoti skirtingus akumuliatorius vienoje 
akumuliatorių sistemoje (baterijoje)

• Skirtingų tipų akumuliatoriai 
kompensuodami vieni kitus prailgina visos 
baterijų sistemos gyvavimo laiką.
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Saulės elektrinių gedimų statistika
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Dažniausios klaidos modulių grandinių planavime

• Voc -10°C kriterijaus nesilaikymas

• Vmpp +60°C kriterijaus nesilaikymas

• Lygiagrečiai sujungtose grandinėse saugiklių nenaudojimas

• Skirtingai orientuotų modulių jungimas į vieną MPPT
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Galimi sistemų patikrinimai įrengimo 
vietoje

Kokį būdą pasirinkti?
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Patikrinimai termovizoriumi

Privalumai:

• Greita

• Galima pamatyti visų komponentų paviršių 
temperatūras

• Matomi defektai susiję su srovės 
netolygumais ir prastais kontaktais

Trūkumai:

• Nematoma modulių degradacija

• Gedimai matomi tik esant stipriai apšvietai 13



Patikrinimai I-V kreivės matuokliu

kokia informacija slypi kreivėje?

Šeši volt-amperinių
chrakteristikų
pakitimai
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Monitoringo galimybės 
gedimams identifikuoti

Skirtingi gamintojai savo produktuose yra įvedę įvairių 
sprendimų  lanksčiai ir išsamiai stebėsenai:

ABB – custom monitoring rules

Huawei - Smart I-V curve check

Tigo – guide for individual parameters check

Išsami stebėsena ir parametrų analizė leidžia sutaupyti 
eksploatacinių kaštų ir apsaugoti sistemą/turtą nuo 
ateities gedimų
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Dėkoju už dėmesį
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