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KDO / KAJ JE BISOL GROUP?

Ustanovljen 2006

Primarna dejavnost proizvodnja PV modulov

Izvažamo v 80 držav (Slovenija lani 1% celotnih prihodkov Skupine)

Izvedli preko 300 (40+ MWp) projektov postavitev SE „na ključ“; večino v 
SLO, na strehah, največje v tujini (CZ, KZ, BLRS), na tleh

Investitor v skoraj 20 MWp lastnih SE (SLO, IT)

Nadziramo in vzdržujemo preko 150 SE (SLO)

Zaposlujemo 180 ljudi

V zasebnem lastništvu, ves čas profitabilni (velika redkost v tej branži v 
svetu!)



VSEBINA

SONČNE ELEKTRARNE (SE) 

 Glavne komponente

 Kako delimo SE

OBRATOVANJE SE

 Ključna tveganja

 Najpogostejše napake

 Nadzor obratovanja

VZDRŽEVANJE SE

 Vzdrževanje in servisiranje (V&S)

 Primeri slabih praks

VPRAŠANJA

ZAKLJUČEK



KAKO JE SESTAVLJENA SE?

1. PV moduli
(+ optimizatorji)

3. Razsmerniki
2. Podkonstrukcija

4. Ostalo:
- DC/AC omarice
- DC/AC kabli

SE – Glavne komponente



SE – GLEDE NA TEHNOLOGIJO PV MODULOV

Silicijev kristal Tankoplastna

Dominantna tehnologija,            
> 90% obstoječih svetovnih PV 
inštalacij, v SLO > 98%

• Velik padec cen silicija
• Konstantna rast izkoristkov
• Preverjenost tehnologije

(Potencialna) tehnologija
prihodnosti,
< 10% obstoječih svetovnih PV 
inštalacij, delež novih še pada

Monokristalni
(c-Si)

Polikristalni
(pc-Si)

Cadmium 
Telluride 

(CdTe)

Copper Indium 
Gallium 

Selenide (CIGS)

Amorphous 
silicon (a-Si)



SE – GLEDE NA NAČIN PRIKLOPA

Priključene na 
distribucijsko omrežje

Otočne (niso priključene na 
distribucijsko omrežje)

Vsa elektrika 
prodana v omrežje

Lastni 
odjem

• Dominanten način priklopa = > 
99,9% obstoječih svetovnih PV 
inštalacij

• Glavno vodilo: donosnost naložbe 
/ prihranki

• (Potencialen) način priklopa 
prihodnosti

• < 0,1% obstoječih svetovnih 
PV inštalacij

• Glavno vodilo: zagotovitev 
elektrike, kjer ni dostopna; 
stabiliziranje električne 
dobave; prihranki

Prodaja viškov
(0,8xPobj)

Samooskrba
(Net-metering)



SE – GLEDE NA NAČIN IZVEDBE INŠTALACIJE

Na tleh Na strehah (fasadi) kot 
del „zgradbe“

Fiksno
Sledilniki

(eno- ali dvo-osni 
trackerji)

Streha Fasada
Drugo (npr. plovila, 
avtodomi, vodne 

površine…)

Integrirano kot 
del kritine

Na površini 
obstoječe 

kritine

Najbolj pogost način inštalacije v svetu
~ 75% obstoječih svetovnih PV inštalacij

Najbolj pogost način inštalacij v 
prihodnosti; danes ~ 25% obstoječih 
svetovnih PV inštalacij
> 90% obstoječih SLO PV inštalacij



SE – GLEDE NA TIP RAZSMERNIKA

Mikro String
(+ optimizatorji)

• Moč = moč posameznega  
modula

• Z Uredbo o samooskrbi 
(december 2015) 
način v manjšini v     
Sloveniji

• Možnost nadzora na 
posameznem modulu

Centralni

• Prevladujoče moči 5 – 60 
kW (1000VDC)

• Dominanten (praktično 
edini) tip prisoten v 
Sloveniji

• Z Uredbo o samooskrbi 
(december 2015) 
prevladujoči način v 
Sloveniji

• Možnost nadzora na 
posameznem modulu

• Prevladujoče moči > 100 
kWp

• Uporabljan predvsem za 
SE več MWp = v Sloveniji 
praktično nepoznan



OBRATOVANJE SE



KLJUČNA TVEGANJA?

Pri načrtovanju

statika

umestitev

izbor podkonstrucijskih rešitev

pravilno dimenzioniranje razsmernikov, kablov

Gradbeno dovoljenje



KJE SO KLJUČNA TVEGANJA?

Pri izbiri ključnih komponent

Moduli 

• običajne garancije: 10 (produktna), 25 let (izhodna moč)

• pričakovana življenjska doba: 30+ let

• če možno, preverite: delovanje referenčnih SE, rezultati 
testnih laboratorijev, uveljavljene garancije (BISOL: < 0,1%!)

Razsmerniki

• običajne garancije: 5-7 let, možen dokup / podaljšanje

• pričakovana življenjska doba: 7-12 let

• naše izkušnje (5+ let): uveljavljali garancijo na 5-10% 
razsmernikov



KJE SO KLJUČNA TVEGANJA?

Pri izvedbi

 Kabliranje in izvedba kabelskih tras!

Pravno / administrativna

 služnosti

 pogodbe o (zagotovoljenem) odkupu

 Gradbeno dovoljenje



NA KAJ BITI POSEBEJ POZOREN?

Garancije (pro)izvajalcev

(Finančna) trdnost poslovanja (pro)izvajalcev

Reference (pro)izvajalcev

Pravni skrbni pregled projekta

Pogodba o vzdrževanju SE



NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE V OBRATOVANJU –
MODULI

Vrsta napake Tveganje Identifikacija Odprava
Hot-spot Slabše delovanje / požar Vizualni pregled / pregled z IR kamero Zamenjava modula
Napaka na priključni dozi Slabše delovanje / požar Vizualni pregled / pregled z IR kamero Zamenjava modula
Razbito steklo Slabše delovanje SE Vizualni pregled Zamenjava modula
Delaminacija hrbtne folije Slabše delovanje SE Vizualni pregled Zamenjava modula
Porumenelost modula Slabše delovanje SE Vizualni pregled Zamenjava modula
Slabo tesnjenje okvirja Slabše delovanje SE Vizualni pregled Zamenjava modula
Degradacija Slabše delovanje SE Analiza podatkov nadzora delovanja Zamenjava modula
Umazanija na modulih Slabše delovanje SE Vizualni pregled / Analiza podatkov nadzora delovanja Čiščenje



NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE V OBRATOVANJU –
RAZSMERNIKI

Vrsta napake Tveganje Identifikacija Odprava
Eksplozija elektronskih komponent v 
razsmerniku (kondenzatorji, 
tiristorji,…)

Nedelovanje razsmernika / 
požar

Analiza podatkov nadzora delovanja Zamenjava razsmernika

Odpoved delovanja LCD display-a
(izpostavljenost direktnemu soncu, 
ali visoki temp. okolice – slabo 
hlajenje)

Nezmožnost spremljanja 
delovanja

Vizualni pregled Popravilo / zamenjava razsmernika +  
korektivni ukrepi

Nedelovanje razsmernika
(delovanje zaščite zaradi napak na 
AC/DC inštalaciji; razsmernik kot 
varovalka)

Izpad delovanja (dela) SE Analiza podatkov nadzora delovanja Popravilo / zamenjava razsmernika / 
odprava napak na AC/DC inštalaciji

Mehanske poškodbe
(lom DC konektorjev,…)

Izpad delovanja (dela) SE Vizualni pregled Popravilo / zamenjava razsmernika



NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE V OBRATOVANJU –
KABELSKI MATERIAL

Vrsta napake Tveganje Identifikacija Odprava
Pregorena varovalka
(AC, DC)

Nedelovanje / požar Vizualni pregled / Analiza podatkov nadzora 
delovanja

Zamenjava varovalke

Mehanske poškodbe na kablih 
(izolaciji-dilatacija, glodavci, 
zaključevanje v konektorjih / 
sponkah)

Nedelovanje / iskrenje / 
požar

Vizualni pregled / pregled z IR kamero Popravilo / menjava / korektivni 
ukrepi

Vandalizem (na vseh komponentah) Izpad delovanja (dela) SE Vizualni pregled / Analiza podatkov nadzora 
delovanja

Popravilo / menjava  + ukrepi 
varovanja



NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE V OBRATOVANJU –
PROJEKTIRANJE

Vrsta napake Tveganje Identifikacija Odprava
Podcenjena statika Zrušenje SE Vizualni pregled / statične kalkulacije Preprojektiranje

Pod/Pre-dimenzionirani razsmerniki
/ kabli / varovalke…

Slabše delovanje / 
pregrevanje / požar

Analiza podatkov nadzora delovanja Preprojektiranje

Senčenje
(ovire na strehi, vegetacija, 
horizont,…)

Slabše delovanje SE Analiza podatkov nadzora delovanja / Vizualni 
pregled

Preprojektiranje

Neupoštevanje meteoroloških 
pogojev (sneg, veter, poplave)

Slabše delovanje / lom SE Analiza podatkov nadzora delovanja / Vizualni 
pregled

Preprojektiranje



NADZOR OBRATOVANJA SE

24/7/365 nadzor in obveščanje

Razsmernik – spremljanje preko 150 SE, prenos podatkov vsakih 15 minut

Trenutna moč = Pac (W)

Proizvedena energija = E-Total (kWh)

Vrsta, čas napake, serijska številka

Identifikacija napak & analiza delovanja

Poročanje (mesečno / četrtletno / letno)



STORITEV NADZORA – SMA



STORITEV NADZORA – SOLAREDGE



STORITEV NADZORA – BISOL

https://mose.bisol.com/page.php



VZDRŽEVANJE SE



ZAKAJ VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE (V&S)?

Ob kar najnižjih stroških

Zagotavljanje pričakovanih donosov

Izogibanje katastrofičnim scenarijem

Optimiranje delovanja



GLAVNI ELEMENTI V&S

V&S

ADMINISTRACIJA 
V&S

PREVENTIVNO 
V&S

KOREKTIVNO 
V&S

(s specifičnimi 
okoliščinami) 

POGOJENO V&S



ADMINISTRACIJA V&S

Nadzor V&S dejavnosti in dokumentacija rezultatov

Določanje proračunov preventivnih vzdrževanj

Načrtovanje V&S aktivnosti, korespondenca s strankami

Stiki s podizvajalci ter dobavitelji opreme

Uveljavljanje garancij

Vodenje evidence in priprava letnih poročil

Zagotavljanje povratnih informacij projektivi



PREVENTIVNO V&S

Frekvenca preventivnega V&S je odvisna od mnogoterih dejavnikov, npr.:

Vrste opreme

Kvalitete izvedbe inštalacije

Okoljskih dejavnikov (sol, sneg, pelod, vlaga, prah, živali,…)

Garancijskih pogojev

Načrtovano V&S se običajno izvaja v intervalih, ki sledijo priporočilom 
proizvajalcev, kot so zapisana v garancijah



PREVENTIVNO V&S

Splošni letni pregled vsebuje:

Preverbo parametrov na razsmernikih

Vizualni pregled modulov

Splošni pregled z IR kamero

Preverbo, da ni znakov zastajanja vode

Preverbo rasti vegetacije ali drugih potencialnih virov senčenja

Preverbo podkonstrukcije

Preverba stanja spojnih elementov

Prilagoditve, čiščenja, manjša popravila…



KOREKTIVNO V&S

Potrebno za popravilo napak oz. zamenjavo komponent

Nekatero korektivno V&S, kot npr. resetiranje razsmernikov ali 
komunikacije, se lahko opravi na daljavo

Prav tako se manj urgentne naloge korektivnega V&S lahko 
odložijo / združijo z rednim, preventivnim V&S



POGOJENO V&S

Praksa, kjer se z uporabo informacij v realnem času načrtuje 
preventivne ukrepe kot npr. čiščenje, ali v izogib korektivnemu V&S 
s predvidenjem napak oz. njihovo zgodnjo zaznavo

Ključen namen Pogojenega V&S je zmanjšanje frekvence 
preventivnih ukrepov ter znižanja vpliva in stroškov korektivnega 
V&S



SLABE PRAKSE - NAČRTOVANJE



SLABE PRAKSE – EVA / LAMINIRANJE



SLABE PRAKSE – EVA / LAMINIRANJE



SLABE PRAKSE – EVA / LAMINIRANJE



SLABE PRAKSE – HOT SPOTS



SLABE PRAKSE – OKVIRJANJE, HRBTNA FOLIJA



SLABE PRAKSE – PRIKLJUČNE DOZE, KONEKTORJI

Razlog za stečaj priznanega nizozemskega 
proizvajalca Scheuten Solar v 2012!



• Ne-atestirani konektorji → 
prisotnost vlage → elektro korozija

• Slabo vijačenje ob inštalaciji / čas → 
termično pregrevanje kontaktov na 
sponkah / izgube / kratek stik

SLABE PRAKSE – IZVEDBA

DC povezave



• Slabo privijačeni vijaki na 
priključnih sponkah

SLABE PRAKSE – IZVEDBA

• Slabo vijačenje ob inštalaciji / čas 
→ termično pregrevanje 
kontaktov na sponkah

AC povezave



• Nezavarovani kabli (poškodovana izolacija)

SLABE PRAKSE – IZVEDBA

Namestitev kablov



• Premajhna razdalja med razsmernikom in kabelsko 
polico (pregrevanje, težavna manipulacija,…)

SLABE PRAKSE – IZVEDBA

• Nezavarovani kabli (poškodovana izolacija)

Namestitev kablov



VPRAŠANJA



POŽAR – KAJ JE TREBA VEDETI?

Objekt naj bi bil (priporočila GZS) na vidnem mestu označen s tablo, ki 
opozarja, da je na strehi SE

Pravilnik o požarnem redu nalaga lastniku SE, da izdela požarni načrt in 
ga pošlje lokalni gasilski enoti

Gasilske enote so o specifikah gašenja informirane (usposabljanje GZS) 
– ključno:

5 – 10 m = gašenje z vodno meglo;

> 10 m = gašenje z vodnim curkom.



ALI SE POVEČUJE POŽARNO OGROŽENOST?

Načeloma ne, razen če so PV komponente v notranjosti objekta (t.j. 
enosmerni tok pripeljemo v objekt; enosmerna napetost ostane v 
kablih dokler moduli proizvajajo elektriko (so obsijani));

čemur pa se lahko ognemo tako, da

na točki, kjer kabli vstopijo v objekt, se postavi DC omarica, kjer lahko 
zagotovimo breznapetostno stanje DC kablov v objektu

Namestitev opreme na zunanjem ovoju zgradbe



ALI SE POVEČUJE MOŽNOST UDARA STRELE?

Zakon določa, kje / kdaj je strelovodna zaščita potrebna (obvezna na 
industrijskih, javnih, itd… objektih)

Namestitev SE načeloma ne povečuje tveganja direktnega udara strele v 
objekt



JE SE POTREBNO ČISTITI (UMAZANIJA)?

Ob podnebnih pogojih, ki so prisotni pri nas, ob „normalnih“ specifičnih 
pogojih in namestitvi SE pod dovoljšnim naklonom, „normalne“ 
padavine načeloma zadoščajo

Naši empirični podatki kažejo, da čiščenje vseeno lahko prispeva k nekje 
3-5% boljšemu izplenu

Enkrat letno aprila / maja (po cvetenju, pred „glavno sezono“) optimalni 
timing

Pri večjih SE, s pogodbami po višjih odkupnih cenah elektrike, „se bolj 
izplača“; načeloma razmerje med stroškom in dodatnim izplenom nekje 
1 : 3-5

Specifične situacije glede onesnaženosti (npr. ob intenzivnih izpuhih, 
kamnolomih, smetiščih,…) lahko zahtevajo drugače



JE SE POTREBNO ČISTITI (SNEG)?

Ob predpostavki, da ni težav s statiko

Odvisno od dostopnosti ter odkupne cene elektrike

vendar načeloma

Že nekaj dni brez padavin, s sončnim (čeprav ob zgolj zimskem 
osončenju) vremenom povrne stroške čiščenja

„landscape“ postavitev modulov omogoča hitrejše taljenje snega na 
površini modula



BISOL Group, d.o.o.  I Latkova vas 59a I 3312 Prebold I Slovenia I www.bisol.com
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NAJLEPŠA HVALA!

Miroslav Lesjak u.d.i.e
miran.lesjak@bisol.si


