Proud ze slunce se vyplatí

Využívejte střechu s každou orientací
Také v roce 2012 nabízí fotovoltaická zařízení pro vlastníky
rodinných domů atraktivní výnosy. Zejména v době rostoucích cen energií je to vhodná investice, jak získat energii ze
slunečního světla. Zákon o obnovitelných zdrojích zaručuje
po dobu 20 let stálou náhradu za vyrobený fotovoltaický
proud. Dokonce i vlastní spotřeba z vlastního vyrobeného
proudu je zisková a snižuje také náklady na elektřinu, protože
se od dodavatele elektřiny odebírá méně proudu.
Střecha orientovaná východ – západ se vyplatí dvojnásobně
Není žádný důvod vzdát se výhody fotovoltaiky jen proto, že
střecha není otočena směrem na jih. Naopak, u východně a
západně orientovaných střech se mohou použít pro fotovoltaický systém obě strany střechy. Tím je ve srovnání se
střechou orientovanou na jih, kde protější severní strana
není zpravidla vhodná, k dispozici dvakrát více plochy pro
výrobu elektrické energie. To znamená více instalovaného
výkonu, více hodin provozu ve dnech, ve kterých se vyrábí
sluneční proud, vyšší výnosy: po 20 letech kolem 64 %.

Šetřete s větším využitím vlastního vyrobeného proudu
Orientace východ – západ vašeho FV systému je také
výhodná, pokud sami spotřebováváte vámi vyrobený sluneční proud. Vzhledem k tomu, že již dopoledne dodává
výrazně vyšší výnosy než zařízení orientované na jih, a také
odpoledne FV zařízení pracuje déle, máte vlastní vyrobený
proud déle k dispozici. A větší spotřeba vlastního vyrobeného
proudu znamená, že nakupujete od dodavatele proudu méně
energie. Jednoduše získáte větší nezávislost na růstu cen
energií.

Výhoda orientace východ – západ

Sečteno a podtrženo: více čistého výnosu
Například střecha veliká cca 72 m 2 s orientací východ −
západ je ve srovnání se systémem orientovaným čistě na jih
výrazně lepší. Zisk je i přes vyšší pořizovací a provozní náklady

za 20 let vyšší asi o 38 %. Výpočet je proveden pro střechu
o velikosti 6,5 × 11 m se sklonem 28°.

Srovnávací výpočet při uvedení
do provozu v r. 2012

Orientace na jih,
sklon střechy 28°

Orientace východ a západ,
sklon střechy 28°

Výhody střechy
východ − západ

Instalovaný výkon

9,88 kWh/kWp

2 × 9,88 kWp = 19,76 kWp

–

Výnos v prvním roce

968 kWh/kWp

795 kWh/kWp

–

Výnos po 20 letech

176 700 kWh

290 300 kWh

+64 %

Příjmy za 20 let

1 315 100 Kč

2 160 200 Kč

+64 %

−503 900 Kč

−1 007 800 Kč

–

Provozní náklady za 20 let

−80 600 Kč

−141 000 Kč

–

Zisk po 20 letech

730 600 Kč

1 011 400 Kč

+38 %

Pořizovací náklady

+280 800 Kč
Výpočet: leden 2012
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U střechy s orientací východ – západ se vyrábí proud více hodin za
den.

Vysok ý v ýnos není otázka orientace střechy. Tento zákazní k
IBC SOLAR z jižního Bavorska dosáhl na západně orientované střeše
v roce 2011 výnosu cca 960 kWh/kWp.

Váš odborný partner IBC SOLAR:

www.ibc-solar.cz

IBC SOLAR s. r. o. | Klikatá 13/353 | CZ-158 00 Praha 5 – Jinonice | Tel. +420 235 097 430

