
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ
MODULY



Hybridní modul

Proč?

Jeden z hlavních problémů,ztrát 
elektrické energie ve fotovoltaických
panelech, je přehřívání FV modulu.

Tento problém je vyjádřen 
tepelným koeficientem.



Hybridní modul

• zvyšuje účinnost FV modulu

• používá k ohřevu vody teplo, které by bylo ztraceno

• šetří místo na střeše



Výhody

• výroba elektrické a tepelné energie

• nižší cena, instaluje se jeden panel místo dvou samostatných panelůà
levnější instalace a nižší náklady

• ušetření místaà nižší vliv na životní prostředí

• pomalejší stárnutí a vyšší účinnost fotovoltaického panelu

• jednoduchá technologieàminimální údržba a snadná instalace

• možnost údržby tepelných částí za stálé výroby elektrické 
energie



tJak je to vyrobené?
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Jak je to vyrobené ? 

FV panel

teplotní pasta

hliníkový 
teplotní pohlcovač

teplotně izolační bariéra,
nízké znečištění

upevnění



Technické parametry FV panelu



Technické parametry FV panelu



icTechnické parametry tepelného modulu



Technické parametry tepelného modulu



Jak to funguje?

fotovoltaický panel
převádí pouze část slunečního 
záření na elektrickou energii 
zbytek se přemění na teplo

Tepelný panel ochlazuje 
fotovoltaický panel a značně 
zlepšuje elektrickou účinnost



Jak to funguje?
Odstraňování tepla z FV panelu :

• vysoký zisk díky zvýšené tepelné vodivosti 
teplotní pasty

• Konstantní teplota na ploše celého panelu bez 
výkyvů teplot (laboratorní testy viz. obrázek)

Části systému

• stejné jako u solárních

• možnost zapojení sériově a / nebo paralelně
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Systémový diagram

3kWp - 3/4 osoby
Solární systém

4 Hybrid modules

FV systém

8 FV modulů
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12 PV modules
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Systémový diagram

6kWp - 5/6 osob
Solární systém

6 Hybridních modulů 6 FV modulů

FV systém
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Systémový diagram

10kWp - 6/8 osob
Solární systém

8 Hybridních modulů 12 FV modulů

FV systém

10 + 10 FV modulů
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Česká republika:
Tribase Networks s.r.o.
Slunečná 1162, Prachatice
www.tribase.cz
info@tribase.cz

Projekce, prodej a montáž

http://www.tribase.cz
mailto:info@tribase.cz

