
A napelemes 

rendszer központja 

Az inverter a napelemes rend-

szer szíve, központi egysége.  
Az inverter szó jelentése: 

áramátalakító, feladata a nap-

elemről a töltésszabályzón 

keresztül jövő egyenáramot 

váltóárammá alakítani.  
 

Mire jó, mire lehet használ-

ni egy invertert ? 

 

Röviden, a lényeg, ha 12 vagy 

24V -os egyenáramú feszült-
ség, (akku) áll rendelkezésére, 

de Ön ~230V-os hálózatra 

készült készüléket akar 

üzemeltettni, akkor jöhet szá-

mításba egy inverter. 
 

Kisebb rendszereket egyfázisú 

inverterekkel szokás szerelni 

(családi házaknál ez a jellem-

ző), nagyobb rendszereket 

háromfázisú inverterekkel.  
 

Az inverterek méretezésénél a 

beépíteni kívánt napelemek 

összteljesítménye határozza 

meg. Javasolt a kiépített rend-
szerhez méretezett invertert 

használni, mert bár az 

inverterek széles tartomány-

ban tudnak dolgozni, jó hatás-

fokkal (ld. később) megfelelő 

méretezés mellett tudnak dol-
gozni.   

 

Jó minőségű hálózati 

inverterek általában 2kW-nál 

indulnak. Ennél kisebb 
inverterek is léteznek, de álta-

lános szabályként elmondha-

tó, hogy minél kisebb az 

inverter, annál drágább az 1 

Wattra jutó költsége. 
 

Inverterek szinuszos kimeneti 

jelalakjuknak és nagy indító-

áram leadási képességüknek 

köszönhetően igen széleskö-
rűen alkalmazhatóak a legkü-

lönfélébb felhasználásokhoz. 

Kitűnő paramétereik (magas 

hatásfok, alacsony üresjárati 

áramfelvétel, sokrétű védelmi 

funkciók, alacsony tömeg, 
stb.) miatt az alább felsorolt 

területeken méltán népszerűek 

és közkedveltek. Farmokon, 

tanyákon, hétvégi házakban 

gyakran nem megoldott a 
hálózati 230V-os betáplálás, 

illetve a bevezetése a helyi 

áramszolgáltató által túl költ-

séges lenne.   

Inverterek, feszültség átalakítók 

Ilyenkor több megoldás is 

lehetséges. A legismertebb 
talán a benzin- vagy dízelüze-

mű aggregátor alkalmazása, 

amelynek, amellett hogy nagy 

zajkibocsátással rendelkezik, 

túl költséges az üzemeltetése. 
Előnye a nagy teljesítmény-

leadási képesség. A másik 

kevesek által ismert környe-

zetbarát alternatíva a 230V - 
50Hz-es feszültség előállítása 

akkumulátorból egy inverter 

segítségével. Az akkumuláto-

rok feltöltése történhet köz-

vetlenül hálózatról egy hagyo-
mányos akkutöltő segítségével 

(pl. hétvégi házak, horgászta-

nyák esetében, természetesen 

más helyszínen), illetve az 
alternatív energiák folyamatos 

és ingyenes felhasználásával. 

A kiválasztásnál gondoljunk 

arra, ha bővíteni szeretnénk a 

napelem rendszerünket, akkor 
ajánlott nagyobb teljesítményű 

invertert választani. 
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A tartalomból: 

Hálózati inverterek fő 
funkciói: 

• a napelemek által termel 
egyenáramot váltóáram-
má alakítja (piros vonal a 
fenti ábrán), 

 
• a váltóáramot a villamos 

hálózat értékeihez szink-
ronizálja, védelmi funkci-
ókat lát el, 

 
• megjeleníti a termelt 

áram mennyiségét, moni-
toring rendszerrel kiegé-
szítve számítógépen is 
követhető részletes infor-
mációkat ad az áramter-
melésről. 



Az első hírlevelünkben bemutattuk a napból érkező ingyenes, 

megújuló energiát, valamint azokat a berendezéseket, amelyek a 

napfény hasznosítva elektromos áram előállítására képesek.  

Ismertettük a napelemes rendszerek kiépítésének lehetőségei, 

bemutatva a sziget üzemű és a hálózatra visszatápláló modellt.  

Jelen számban a napelemek elhelyezését mutattuk meg, illetve a 

napelem rendszer szívéről, az invertről tudhattak meg informáci-

ókat. 

 

Következő hírlevelünkben Magyarország és a napsütés viszonyát 

mutatjuk meg Önöknek! Mennyit süt a nap hazánkban? Érde-

mes-e napelemes rendszert építeni?  

 

Keressen bennünket az interneten: 

www.napelem-solar.hu 

szert építünk, ami követi a 

Nap mozgását és így jóval 
optimálisabb teljesítményt 

érhetünk. Ennek a napköve-

A napelemeket nem mindegy, 

hogy milyen tájolás és dőlés-
szög szerint helyezzük el. Egy 

rosszul megválasztott beállítás 

miatt csökken a villa-

mos energia előállításá-

nak mennyiség. Magyar-
országon déli tájolás és 

40˚-os dőlési szöget 

szokás megadni.  

Az alábbi ábrán a nap-

sugárzás-jövedelem 

csökkenése az elnyelő 

felület dőlésszöge és 
tájolása függvényében.  

A  napelem táblákat úgy 
is helyezhetjük el, hogy 

egy napkövető rend-

tős rendszernek a hátránya, 

hogy bonyolult automatizálási 
rendszer szükséges és megnö-

veli a napelem rendszer költ-

Napelemek elhelyezése 

 

Ami ingyen van, biztosan megéri! 

Használjuk ki a természet 
adta lehetőségeket, pénz 
spórolhatunk és a környeze-
tünket is megóvjuk! 
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