


Megváltozott a terv
Történt valami március 8-10 között.











A kulcsszó: “SMART”





















Minden nap tanulni valami újat

Közös felelősségünk a tudás, ismeret 

megosztása







Lehetőségek a 

Napelemes Piacon
(Jogok kötelezettségek együttműködési lehetőségek, 

technikai technológiai megoldások alkalmazása kkv 

szereplői részére.) - Petre András, EU-SOLAR Kft. 



Mekkora üzlet a napelem?

• 1100 Mrd Uniós támogatás az energetikába 2020

• Minden információ mindenki számára elérhető

• Az egyes szereplőkhöz képest a piac nagysága 

végtelen.



Mit kell tenni érte?

• Miből áll a napelemes rendszer

• Napelem inverter, villamos és mechanikai kötő 

elemek, stb.

• Szakértelem

• Jogosultságok



Napelemek veszélyei

• Megvannak-e a szükséges tanúsítások

• Eredeti, vagy hamis?

• Hol gyártották valójában?



12 napelem hiba:

12/1. A láthatatlan

Napelem Gyilkos: PID
50% telepítési 50%-ban gyártói felelősség 



Mi az a PID? potential initiated degradation

• Elektrokémiai korróziós folyamat

• Nedvesség

• Hőmérséklet /10C emelkedés duplájára emeli a hatást/

• A napelem cella szilíciumból készül, mely érzékeny a szennyeződésekre (pl. gyorsan mozgó nátrium ionok, 

vas, stb)

• A környezettől teljesen el kell határolni.

• Potenciál különbség



• EVA fólia gél tartalmát látjuk egy vizsgálati 

felmérésben. A gél mennyisége kritikus a minőségre. 

Az ábra tanúsága szerint csak kevés gyártó tartja be a 

kötelező 70% feletti arányt, és technológiai fegyelmet.



• A laminálási folyamat során betartandó folyamatok vázlatos képét mutatja.

• Az eljárások szigorú betartása nélkül a modul minősége vitatható lesz. 

Hiába írnak rá CE jelet ettől a minősége nem változik meg.



• Láthatjuk, hogy a PID, a feszültség növekedésével fokozódik.

• Az újabb rendszerek előnyben részesítik a magasabb 

rendszerfeszültséget, (több modult kapcsolhatunk be a stringbe, Vsys 

1000 V dc körül van).

• Ezzel azonban fokozzuk a PID kialakulásának veszélyét.



Mit tehetünk Mi a PID 

hatás ellen?

Tippek és trükkök



• egy transzformátoros 

illesztésű invertert 

mutat. Figyeljük meg 

a nagy 

rendszerfeszültséget

.

• A transzformátor 

nélküli inverter 

rendszert mutat. 

Amegoldás 

nagymértékben véd 

a PID ellen.

A maradék 11 napelemes trükkért iratkozzon fel az

www.EU-Solar.hu oldalon a GYIK-ra.

http://www.eu-solar.hu


A napelem gyártási 

kultúrában nagy a szórás





A pénzéhes kereskedők ön 

és közveszélyesek

• Azért mert német-holland a partner nem biztos, 

hogy megbízható!

• Ki vannak fizetve az környezetvédelmi és egyéb 

adók?

• Hogy fogjuk érvényesíteni a garanciát? /minden 

napelemes rendszer tönkre fog menni egyszer/



Közeleg a húsvét…



A NAPELEM szerelők 

kívánság listája:



Legyen…



Fejlett…
a piacon egyedülálló



Minőségi…
mint egy amerikai



Törvényes…
Feleljen meg a legújabb szabályoknak



Kezd úgy kinézni a 

kívánság listánk mintha…



Egy szuper telefonról 

beszélnénk





Vagy egy szuper 

számítógépről





Valahonnan a jövőből?



Nekünk mindig van egy 

”+“ kívánságunk…



Legyen…



Olcsó…
mint egy kínai



Ezek szép kívánságok

Ez biztos nem lehetséges…



Melyik invertert válasszam?

• A gyártási kultúra egyformán magas

• Inverterek szigorú követelményeknek kell 

megfelelniük Magyarországon
IEC-MSZ-EN 62109-1, IEC-MSZ-EN 61727, IEC-MSZ-EN 61000-6, IEC-EN 62116, IEC-

MSZ-EN 50438



SIEMENS beültető gépek

Gyártási kultúra



Nagy precizitású összeszerelés



Szoftveres teszt ellenőrzés



Minden inverter 4 órás

teljes terhelésű teszten



2016 Január 1-től új 

előírásoknak kell 

megfelelni

EN50438 és VDE N4105

és a

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet 5. § (5)



EN50438 és VDE N4105

Elosztói szabályzat 9. módosítása, amelynek 6/B melléklete
lényeges módosításokat tartalmaz a HMKE célú inverterek minősítési 

előírásaira vonatkozóan. 

A módosítás alapján a jelenleg minősítéssel rendelkező inverterekre 

vonatkozóan az újonnan előírt MSZ EN 50438 szabvány szerinti 

kiegészítő minősítést kell elvégezni!

A minősítéshez nem szükséges a már korábban beadott és még 

érvényes szabvány megfelelőségre vonatkozó igazolások benyújtása.

Mivel az MSZ EN 50438 szabvány A melléklete nem tartalmaz külön 

magyarországi alkalmazásra vonatkozó előírásokat, a Németországra 
vonatkozó előírások betartását írjuk elő. Az A6. pont a VDE-AR-N 
4105 szabvány szerinti alkalmasság igazolást (CERTIFICATE) ír elő, 

így erre vonatkozó bizonyítványt kell beadni a készülékek 

minősítésének megújításához. 



Összes inverter rendelkezik a megfelelő 

tanúsításokkal



CE jelölés

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet 5. § (5)

A használati kezelési útmutatót magyar nyelven kell 
rendelkezésre bocsátani. Az EK megfelelőségi 

nyilatkozat és az EK típusvizsgálati tanúsítvány az 

Európai Unió bármely tagállamának hivatalos nyelvén 

kiállítható.



Összes kézi könyv Magyar nyelvű és a Szabadalmi 

Hivatalban védett mű. Gyári számra adjuk ki a könyveket.



Mi történik azokkal a 

rendszerekkel ahova 

olyan invertert 

építenek be ami nem 

felel meg a 

szabályoknak?



Katasztrófa!
A szolgáltató levághatja a vezetéket.

/A medve nem játék!/

- Eldobhatjuk az invertert

- Fizethetjük a büntetést

- Új terv

- Új engedélyeztetési eljárás

- Rengeteg plusz pénz és idő

/Arról nem beszélve, hogy az ügyfelek mit szólnak majd hozzá. - a 

balhé garantált -/

Legyenek körültekintőek a tervezgetés időszakában!
- Csak olyan helyen vásároljanak ahol be tudják mutatni a 

szükséges dokumentumokat.



Vajon kik felelnek meg  

a mai napon?



Jó Hír:



GROWATT
Megfelelőség = 100%



Nézzük a többi 

kívánságunkat:



Fejlett mert…



Fronius Galvo Kívánságaink

Hatásfok 95,4% Túl alacsony

Súly 16.8 kg Túl nehéz

Méret 645 x 431 x 204 mm Túl nagy



Fronius Galvo
transzformátoros

Grovatt-s
transzformátor nélküli

Hatásfok 95,4% 97,3%

Súly 16.8 kg 5kg

Méret 645 x 431 x 204 mm 271 x 267 x 127 mm









Mit is jelent néhány 
százalék különbség a 

gyakorlatban?

20 000Ft-os villany számlánál:
havi 600 Ft

A napelemes rendszer termelési garanciális időszaka alatt:
30 x 12 x 600Ft = 216 000 Ft

Nem is tudom, hogy kell-e ennyit fizetni egy Growattért.

Csak a különbség visszahozza a Growatt teljes árát.



Minőségi mert…



Mitől függ a minőség?
A befektetők elvárásaitól!



A világ legsikeresebb 

kockázati tőkebefektetője: 

Nézzük mibe fektetett eddig ez a cég?











A Sequila Capital eddig elég 

jól beletrafált a tutiba…



A napelemes piacon a 

A

-ot választotta!

2011-ben 10 000 000 USD-t fektettek a Growattba.





Ezek alapján 

összegezhetjük:

Ez a kínai nem az a kínai.

Odáig jutottunk, hogy a “Made in China" menő márka lett!



Maradnak kérdések 

• Teljes a termékskála?

• Ígéretet árulnak vagy valódi termékeket?

• Folyamatos a fejlesztés?

• Magas a hatásfok? /mikor térül meg/

• Gyors a garancia ügyintézés?





Több mint 500 inverter raktáron.



Kiegészítőkkel együtt 

több mint 800 Growatt 

termék.



Garanciális raktárkészlet,

Csere akár 24 óra alatt.





• A nyereség jelentős hányadát kutatás fejlesztésre 

fordítja a gyártó 

• Több mint 50 szabadalom és újítással rendelkezik

• Kutatás fejlesztés csapat  több mint 100 mérnökből 

áll!

• Jelenleg a legmagasabb hatásfokú inverter amit 

meg lehet vásárolni. /photon.info teszt/





Jogok és kötelességek
Ijesztő ugye?



Ez egy nagyon villamos szakma…

Napelem szereléshez szükséges jogosítványok:



Table 1

OKJ szám Képzési idő órában Megnevezés Leírás - mihez kell

Villamos munkákhoz 33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Az épületvillamos berendezés szerelés keretében a szakember elosztóberendezést szerel, 
fogyasztásmérő helyet alakít ki, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot szerel, világítási 

berendezést és készüléket szerel, villámhárító berendezést szerel, épületvillamos berendezést, 

készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja 

Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsolóberendezést, elosztóberendezést szerel, ipari 
energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózatot szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést 

szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja 

A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort 

szerel, villamos gépet, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja 

A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és 
csatlakozó szabadvezetéket szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellen

méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával 

Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével 

végzi, munkájáról dokumentációt készít

Felelős műszaki vezető Készre jelentéshez

33 522 04 0001 33 01 Érintésvédelmi felülvizsgáló Az épületvillamos berendezés szerelés keretében a szakember elosztóberendezést szerel, 
fogyasztásmérő helyet alakít ki, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot szerel, világítási 

berendezést és készüléket szerel, villámhárító berendezést szerel, épületvillamos berendezést, 

készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja 

Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsolóberendezést, elosztóberendezést szerel, ipari 
energiaelosztó vezeték- és kiskábelhálózatot szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést 

szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja 

61 582 01 0000 00 00 Építési Műszaki ellenőr Ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési szerelési munka szakszer

végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedélyes 

a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési 

tervdokumentáció alapján.

Erősáramú berendezés szabványossági 

felülvizsgáló

Karbantartáshoz

Kisfeszültségű FAM szerelő Mert a napelem feszültség alatt van, ha süt a nap

33 522 04 0000 33 13 Kisfeszültségű kábel szerelő Az épület villamos berendezés szerelés keretében a szakember elosztó berendezést szerel, 
fogyasztásmérő
helyet alakít ki, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot szerel, világítási berendezést és 

készüléket szerel, villámhárító berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, 

karbantart, 

kezelését betanítja. 

Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést szerel, ipari 
energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést 

szerel, 

ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. 

A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort 
telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. 

A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és 

csatlakozó 
szabadvezetéket szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellen

vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. 

Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével 

végzi, munkájáról dokumentációt készít.



Együttműködés nélkül 

nem fog menni!



Akkor működjünk együtt!

Szeretne Ön is részesülni abból az

1100 Mrd Ft EU támogatásból?



Amiben az EU-Solar Kft. segíteni tud:

• Alapanyagok beszerzése, házhoz szállítása 

országosan.

• Telepítést követő mérések mérnök munkák, 

szakértések.

• HMKE és Kis erőművi engedélyeztetés.







Köszönöm a megtisztelő 

figyelmüket.

Petre András

EU-Solar Kft.

www.growatt.hu

www.eu-solar.hu

+36 20 800 4000

http://www.growatt.hu
http://www.eu-solar.hu

