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1. invertoru tips - paneļu ķēdes maksimālā 
jaudas punkta vadības algoritms



2. Invertoru tips - saules paneļa maksimālā 
jaudas punkta vadības algoritms



SolarEdge saules elektrostacijas darbības princips



Lielās saules elektrostacijas ar jaudu līdz 
3,2 MW vidējā sprieguma tīklā

�SolarEdge tehnoloģija

�100 kW invertori, 480 V AC spriegums

�DC pieslēgtā jauda līdz 135 kW vienam invertoram

�Līdz 32 invertoriem – kopējā AC jauda līdz 3.2 MW

�Pieslēdzamas 480V/20kW transformatoru apakšstacijai 
un paredzētas elektroenerģijas komerciālai ražošanai



Saules elektrostacijas ar jaudu no 11 kW līdz 
2.6 MW 400V elektrotīklam

� SolarEdge, Kostal Electric vai ABB invertori, tehnoloģijas

� Invertoru jauda no 15 kW līdz 82.8 kW (SolarEdge) vai 100 
kW (ABB)

� Pieslēdzamā DC jauda līdz 135% no invertoru nominālās 
jaudas

� Līdz 32 invertoriem (SolarEdge), kopējā nominālā jauda 
līdz 2.6 MW

� Pieslēdzamas 400V  elektrotīklā un paredzētas 
elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam un komerciālai 
pārdošanai

� Realizēts projekts ar kopējo saules bateriju jaudu 105 kW 
Ventspilī, AS ““Ventspils Nafta” terminals” teritorijā 



105 kW sistēma, SolarEdge tehnoloģija, 
2018.gads



Mazās saules elektrostacijas 
(mikroģeneratori) ar jaudu līdz 11 kW

� SolarEdge vai Kostal Electric invertori, tehnoloģijas

� Invertoru jauda no 1.5 kW līdz 10 kW

� Pieslēdzamā DC jauda līdz 135% no invertoru nominālās 
jaudas

� Pieslēdzamas 230 V vienfāzu tīklā (līdz 3.6kW) vai 400V  
elektrotīklā līdz 11 kW, un paredzētas elektroenerģijas 
ražošanai pašpatēriņam NETO norēķinu sistēmas ietvaros

� Realizēti 28 projekti ar kopējo saules bateriju jaudu vairāk 
kā 200 kW



12 kW sistēma, SolarEdge tehnoloģija



Tīkla sistēmas ar enerģijas uzkrāšanu 
akumulatoru baterijās

� SolarEdge, Kostal Electric un Victron Energy tehnoloģijas

� Victron Energy, BYD, LG CHEM u.c. akumulatori

� Svina/ skābes, svina/ gela, svina /AGM, LiFePO4 , svina/ oglekļa 
akumulatoru tipi

� 12V, 24V, 48V un 400V DC spriegums

� Sistēmas ar vai bez autonomas darbības iespējām

� Vienfāzu un trīsfāzu

� Pašpatēriņa, UPS, elektroenerģijas cenas optimizēšnas u.c. algoritmi

� Realizēti 8 projekti





Autonomās saules bateriju sistēmas ar/bez 
papildus enerģijas avota 230/400V

� Victron Energy tehnoloģijas

� Sistēmas invertoru jauda no 0.5 kW līdz 144 kW

� Vienfāzu, divfāzu un trīsfāzu sistēmas 

� Automātiska papildus enerģijas avota iedarbināšana, 
izslēgšana

� Realizēti 15 pojekti 



Autonomās saules bateriju sistēmas ar/bez 
papildus enerģijas avota 230/400V



Autonomās saules bateriju sistēmas 
līdzstrāvas tīklam 12V/24V/48V

� Sistēmas jauda tehniski nav ierobežota

� Pielietojums – apgaismojums, informatīvi stendi, ielu 
tirdzniecības aprīkojums, tūrisma aprīkojums, transporta 
līdzekļi, vasarnīcas, kempingi, laivas

� Izaicinājums – ziemas sezona un zemas temperatūras



Saules bateriju sistēmas izmaksas 
atkarībā no sistēmas lieluma
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Pētnieciskais darbs

� Sadarbība ar Latvijas Universitāti:
“Development, optimisation and sustainability evaluation of smart 
solutions for nearly zero energy buildings in real climate 
conditions” (No. 1.1.1.1/16/A/192)

�Dažādu saules bateriju tehnoloģiju salīdzināšana (JA Solar 
JAP60S01-270/SC - 270 Wp (5BB) un LG NeON R LG365Q1C-A5)

�Saules bateriju dažādas novietojuma orentācijas ražīguma un 
izmaksu analīze

�Dažādu akumulatoru veidu salīdzinājums reālos darba 
apstākļos

� SolarEdge un klasisko sistēmu salīdzināšana

� Saules saražotās elektroenerģijas transformēšana siltuma enerģijā
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