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Inverter működési elve, DC/AC átalakítás

H-híd kapcsolás



Inverter működési elve, elterjedt topológiák

Inverter HF 
transzformátorral

Inverter 50 Hz 
transzformátorral

Inverter
transzformátor nélkül



Transzformátoros vs. transzformátor mentes

Transzformátoros

galvanikus leválasztás
mindenféle napelem ráköthető
negatív v. pozitív földelés 
megoldható
alacsonyabb hatásfok (kb. -
2%)
kicsit magasabb ár
nehezebb a vasmag végett
„kihalófélben”

Transzformátor mentes

nincs galvanikus leválasztás
DC oldal nem földelhető
csak olyan modullal szerelhető ahol 

földelés nem előírás
magasabb hatásfok
könnyebb
olcsóbb
Legtöbb gyártó erre állt rá



Munkapont keresés (MPPT)

Rövidzárlati áram
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Önvédelem

DC oldal:

Feszültség

Áramerősség

Teljesítmény

Dobozon belül:

Víz

Por

Hőmérséklet

Túlfeszültség

Mitől kell védenie magát egy inverternek?

AC oldal:

Feszültség

Áramerősség

Frekvencia

Teljesítmény



Szolgáltatók által előírt védelmi beállítások

Hol találjuk?
Magyar Energia Hivatal -> Elosztói szabályzat 6. sz. módosítás -> 6/B sz. 
melléklet -> Háztartási méretű kiserőművek elosztói csatlakozásának 
műszaki feltételei

Mik is ezek az értékek?



Adatrögzítés/megjelenítés, távfelügyelet

Grafikus kijelző minden inverter része

Modern inverterekben beépített adatrögzítő/megjelenítő egység van 
(Ethernet, Wifi, USB, RS452 kapcsolattal)

Távfelügyelet általában külön külső adatrögzítőn (felügyeleti eszközön) 
keresztül történik

Online példa



Invertertípusok

Modul (mikro) inverterek, egy-két napelemhez

Mező (string) inverterek, egyfázisú visszatáplálás

Háromfázisú inverterek (fali)

Háromfázisú park inverterek (földön álló)

Központi inverterek

Kiegészítők távfelügyelet és adatrögzítés



Integrált transzformátor/inverter állomások 

2 x KACO Powador XP 550 HV TL outdoor + 20 kV transzformátorállomás
AC teljesítmény 1100 kVA
Max. DC feszültség 1100 V
Max. hatásfok 98,7%
Komplett előreszerelt kivitel



Mezőinverter (stringinverter) koncepció

Minden sorba kötött mező egy inverterhez fut amik aztán 
AC oldalon vannak összegyűjtve.



Parkinverter koncepció „az arany középút”

10-15 modulmező egy parkinverterhez fut össze, kb. 10 
parkinverter pedig egy transzformátorállomásba. 



Központi inverter koncepció

Minden modulmező (kb. 100 db) DC gyűjtődobozokon 
keresztül egy központi inverterhez fut össze.



Inverterméretezés

PmodSTC
Teljesítményarány = ____________

Sinv*cos(φ)

PmodSTC: napelemek névleges teljesítménye STC körülmények között (Wp)

Sinv: inverter névleges látszólagos teljesítménye (VA)

cos(φ): fázistolás, Magyarországon jelenleg az értéke 1 (előírás szerint)



Inverterméretezés és hozam összefüggése

Gyártói ajánlás általában 80-120%

teljesítményviszony
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Inverter technikai adatlap 1



Inverter technikai adatlap 2



Inverter technikai adatlap 3



Inverter technikai adatlap 4
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