
KORSZERÛ ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK 

 
4.4 
2.4 Hálózatra csatlakozó napelemes berendezés 

műszaki és gazdaságossági feltételei 
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A napelemek felhasználása szoros kapcsolatban van az ökoturizmussal, 

amelyik viszont kiemelten foglalkozik folyékony és szilárd hulladékok kezelésé-
vel, levegő-, tengervíz- és talajszennyezés megelőzésével, az ivóvíz minőségé-
vel, mechanikai zajok korlátozásával, ásványi tüzelőanyagok energiatermelésre 
való felhasználásának minimumra csökkentésével, villamos, valamint hőigény-
bevételek ésszerűsítésével. Ügyel létesítményeinek a helyi mikrokörnyezet sajá-
tosságaihoz esztétikai, építészeti szempontból való alkalmazkodására. 

Bár 1980 és 2000 között a napelemes rendszerek beruházási költségei 
mintegy 70%-kal csökkentek, a napelemek által termelt villamos energia to-
vábbra is drágább, mint amit a széntüzelésű erőművek szolgáltatnak. A ha-
gyományos gazdaságossági összehasonlítás eredményeit azonban eltorzítják 
az ásványi energia felhasználásával kapcsolatos, rejtett környezetkárosítási 
és egészségügyi költségek, amelyeket nem vesznek figyelembe az energia 
árában, továbbá azt sem veszik figyelembe, hogy sok hagyományos energia-
hordozó támogatásban részesül. 

A napelemes rendszerek megbízható villamosenergia-ellátást tesznek 
lehetővé meglévő vagy tervezett turistatelepeken, akár rendelkeznek villamos-
energia-hálózattal, akár nem. Létesítésükhöz nincs szükség újabb területek 
igénybevételére, és közvetve energiamegtakarítást is eredményeznek, tekin-
tettel arra, hogy a fogyasztó részt vesz a saját energiaellátásában.  

Napelemes villamosenergia-ellátási rendszert létesítettek a Paros szigeti 
„Paros Philoxenia” szállodacsoport számára. A rendszer előnye, hogy Görög-
országban a turistaszezonban akkor lép fel maximális igény, amikor a napsu-
gárzás a legintenzívebb. 

A napelemes rendszer leírása 
A rendszert 1999 áprilisában létesítették, és működését ellenőrizték. A 

hálózathoz csatlakozó napenergia-rendszer 10 kW teljesítményével Görögor-
szágban egyike a legnagyobbaknak. 

A beruházás egyik célja az volt, hogy különösen a csúcsidényben csök-
kentsék a hálózati villamosenergia-igényt. Ez egyidejűleg a turisták környezet-
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védelmi szemléletét is erősíti, miután a gyakorlatban tapasztalják, hogy lehet 
kényelmesen nyaralni a környezet kímélése mellett. 

A napelemes rendszer a görög villamosenergia-hálózatra csatlakozik és 
a felesleges villamos energiát a hálózatba táplálja. Amikor a szálloda zárva 
van (főként télen), a teljes villamosenergia-termelés a hálózatba jut.  

A napelemeket a szálloda tetejére szerelték, dél felé tájolták 52 fokos dő-
lésszöggel. Ez teszi lehetővé, hogy maximális mennyiségű villamos energiát 
termeljen a nyári hónapok alatt, amikor a szálloda vendégeket fogad. A nap-
elemek névleges feszültsége 24 V. Nem csak az olyan műszaki jellemzőkre for-
dítottak gondot, mint a kedvező teljesítőképesség és megbízhatóság, hanem 
arra is, hogy a napsugárzás hatására milyen lesz a napelemek színe. A felsze-
relt rendszernek az architekturális követelményeket is ki kellett elégítenie.  

A napelemes rendszer háromfázisú üzemmódban csatlakozott a 
villamosenergia-hálózathoz. 96 darab, egyenként 100 W-s, NAPS típusú nap-
elemből állt, amelyek egyenként 1500 W teljesítményű, hat darab szinuszos 
inverterhez csatlakoztak. A rendszer paramétereinek szabályozását és ellen-
őrzését mikroprocesszoros vezérlő tábla tette lehetővé. A mikroprocesszor 
egyidejűleg a különböző mérési eredményeket is tárolta. Mindegyik konverter-
hez tizenhat napelem csatlakozott. A napelemes villamosenergia-termelő 
rendszer vázlatát az 1. ábra tünteti fel. 
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1. ábra Hálózatra csatlakoz
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Villamosenergia-igény és a napelemes rendszer költségei 
Terhelést jelent a belső és külső világítás, 43 kis hűtőszekrény, két ét-

termi hűtőszekrény, egy éttermi mélyhűtő, egy víznyomásnövelő szivattyú, 
egy mikrohullámú sütő, egy szennyvízkezelő berendezés, 55 légkondicionáló 
egység, belső és külszíni rovarcsapdák és egyéb háztartási készülékek, mint 
pl. TV, hajszárítók, stb. 

Egy tipikus nyári nap esetére tünteti fel az egyes készülékek villamos-
energia-fogyasztását az 1. táblázat. 

1. táblázat 
A „Paros Philoxenia” szálloda tipikus napi villamosenergia-igénye 

augusztusban 
 

Villamos készülék Névleges Egységek Napi 
üzemidő (h) 

Igény 

Belső világítás 
Külső világítás 
Szállodai hűtőszekrények 
Légkondicionálás 
Éttermi mélyhűtő 
Éttermi hűtőszekrény 
Víznyomás-növelő szivattyú 

Rovarcsapda 
Egyéb villamos készülékek 
Teljes napi villamos terhelés 

30 
  25 
100 

 
400 
300 
750 
400 
  20 
200 

110 
30 
43 
55 

1 
2 
1 
1 

15 
22 

1 
  6 
  6 

 
11 
11 
24 
  2 
  5 
  1 

3,3 
4,5 

25,8 
400 

4,4 
6,6 

18 
0,8 
1,5 
4,4 

469,3 

teljesítmény (W) száma (kWh) 

Szennyvízkezelés 

 
A maximális napi energiafogyasztás júliusban és augusztusban (a sze-

zon derekán) mintegy 450–500 kWh. A szezon alatt a napelemes rendszer a 
napi villamosenergia-fogyasztás 10%-át fedezi, vagyis 50 kWh-t szolgáltat. 
Becslés szerint az installált rendszer évi energiatermelése mintegy 13 000–
14 000 kWh. A szállodacsoport évi energiaigénye 65 000–70 000 kWh.  

Bár elsőosztályú alkatrészeket használtak fel, a berendezés költségeit a 
lehető legalacsonyabb szinten tartották. A teljes költség forgalmi adó nélkül 
mintegy 90 000 euró volt. A költségeket a 2. táblázat részletezi. 

2. táblázat  
Napelemrendszer részköltségei 

 
Alkatrész Költség (1000 euró) 
Napelemsor 
Tartószerkezet 
Inverterek 
Egyéb berendezések 

Szállítás és beszerzés 
Felügyelet 
Összesen 

52 
6,5 

12,5 
2 

11 
3 
3 
9 

Tervezés, gyártás és felszerelés 

 3



Rendszeres gazdaságossági értékelés 
A megújuló energiaforrások technológiájának számítógépes értékelésére 

fejlesztett „RETScreen” eszközzel modellezték a műszaki–gazdasági mutató-
kat. Ezzel a módszerrel végzik világszerte a hálózatra kapcsolt napelemes 
berendezések műszaki és pénzügyi elemzését. A görögországi körülményeket 
is figyelembe veszi, beleértve a görög fejlesztési irányzatokat, az energetikai 
törvényt, az állami támogatást és a villamosenergia-termelő vállalat áramvá-
sárlási, ill. eladási árait. A napelemes rendszer teljes költségeinek 55%-át a 
Görög Energetikai Program fedezte, amelyik támogatja a termelő jellegű beru-
házásokat. A maradék 45%-ot a szállodatulajdonos fizette. 

Egy adott napelemes berendezés lehetőségeinek értékelésére szolgáló 
számítógépes program három fázisból tevődik össze. A 2. ábra a megújuló 
energiatechnológia számítógépes értékelési módszerének folyamatábráját 
mutatja be. 
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2. ábra A RETScreen modell folyamatábrája 
 

Az első fázisban össze kell gyűjteni a helyi körülményekre vonatkozó infor-
mációkat (napsugárzás, a létesítmény helyének földrajzi szélessége, átlagos évi 
hőmérséklet) és a rendszer jellemzőit (a napelemsor műszaki paraméterei és 
energiatermelési feltételei). A napelemes berendezés üzemeltetője a helyi 
villamosenergia-szolgáltatásra vonatkozó információkat (az igényelt csúcsfo-
gyasztás, az évi energiafogyasztás) is fel kell, hogy használja azért, hogy képes 
legyen becsülni, mekkora energiahányadot tud a napelemes rendszer pótolni. 

A részletes költségelemzés fázisában veszik figyelembe a javasolt nap-
elemes program létesítményköltségeit és évi üzemeltetési költségeit. Tehát 
ebben a fázisban az alábbi költségkategóriák fognak szerepelni: 

• Beruházási költségek 
○ Megvalósíthatósági vizsgálat (a helyszín vizsgálata, előzetes tervek, 

jelentés előkészítése). 
○ Fejlesztés (engedélyezések, a projekt kezelése, utazás és szállás). 
○ Műszaki munkák (a napelemes rendszer tervezése, szerkezeti terv, 

villamos terv, pályázatkiírás és szerződéskötés, az építés felügyelete). 
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○ Az energiahasznosító berendezés (napelemes modulok, inverterek, 
szállítás). 

○ Kiegészítő berendezések (a modulok tartószerkezete, villamos be-
rendezés, a rendszer felszerelése, szállítás). 

○ Egyéb (képzés, előre nem látott kiadások). 
• Éves költségek 

○ Üzemeltetés és karbantartás (ingatlanadó, biztosítás, egyéb, előre 
nem látott kiadások). 

A harmadik, a pénzügyi összegző fázis az alábbi fő kategóriákból áll: 
• Energiamérleg 
• Pénzügyi paraméterek 
• A program költségei és megtakarítások 
• A pénzügyi megvalósíthatóság  
• Éves pénzforgalom. 
Különböző gazdasági és pénzügyi megvalósíthatósági indexeket hatá-

roznak meg, mint amilyenek az éves pozitív készpénzforgalom, a belső meg-
térülési arány, a beruházás megtérülése, jelenlegi nettó érték. Az eredménye-
ket a 3. ábra tünteti fel. 
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3. ábra A napelemes rendszer megtérülési üteme 
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A napelemes rendszer által termelt villamos energia költségeinek pontos 
számítása alapján arra a következtetésre jutunk, hogy eltekintve néhány távoli 
területtől, mint amilyenek például a görög szigetek, ahol drága a villamos-
energia-szolgáltatás, a fogyasztót nem ösztönzi semmi arra, hogy villamos-
energia-ellátásának céljaira napenergia-rendszert szerezzen be.  

A napelemes villamosenergia-termelés értékelésekor a fogyasztó általá-
ban a termelési és a villamosenergia-szolgáltatási költségeket hasonlítja ösz-
sze. A szolgáltató a termelési költségeket és a lehetőségek költségeit veti 
egybe, a kormány pedig a szociális haszon és az elkerülhető szociális költsé-
gek szempontjából értékeli a prioritásokat. A fogyasztó döntése számos szo-
ciális-gazdasági változótól függ: neveltetés, jövedelem, kényelem, minőség, 
méret, energetikai hatékonyság, környezetvédelmi szempontok és nem utolsó 
sorban a költségek. A szolgáltató vállalatok és a kormány (vagy a helyi ható-
ságok) esetében a legfontosabb kérdés, hogy milyen mértékig indokolt a nap-
elemes technológia szubvencionálása. 

A fogyasztói támogatás a napelemes rendszer létesítése következtében 
megváltoztatja a fogyasztó villamosenergia-felhasználási szokásait és az 
alábbi okoknál fogva csökkenti teljes villamosenergia-fogyasztását. 

Amennyiben saját villamosenergia-termelő rendszerrel rendelkezik, ener-
giafelhasználása tudatosabbá válik. Saját fogyasztását csökkentve maximális 
mennyiségű villamos energiát igyekszik a hálózatba táplálni. Az energiafel-
használási szokások változásához a „mérőóra-hatás” is hozzájárul, amennyi-
ben a napelemmel rendelkező fogyasztó gyakrabban fogja leolvasni a mérő-
órát, mint az átlagfogyasztó és több gondot fordít saját fogyasztására. Ez vég-
eredményben megtakarításokat fog eredményezni és a rövid távú fogyasztói 
szokások változtatásán kívül hosszú távú energiatakarékossági beruházások-
ra (pl. kompakt fénycsövekre) is áldozni fog. 

Következtetések 
Kis és közepes szigeteken az ökoturizmus szempontjából is ideális meg-

oldást jelentenek különböző alkalmazási területeken az 1 – 100 kW-os, háló-
zatra csatlakoztatott napelemes rendszerek. A szálloda déli tájolású tetőszer-
kezetére szerelt napelemes modul beruházási költségei elfogadhatók, és a 
berendezés esztétikailag is kielégítő. 

A legújabb hivatalos adatok szerint a villamosenergia-fogyasztás évről 
évre olyan ütemben növekszik, hogy a helyi gyenge villamosenergia-
szolgáltató hálózat azt most már képtelen kielégíteni, különösen az Égei-
tenger szigetein. A parti övezetekben mindennaposak az áramszünetek, ami 
kényes villamos készülékek, (pl. légkondicionálók) meghibásodásával járhat 
együtt. A váratlan javítások szükségessége növeli az üzemeltetési költsége-
ket, sőt a létfenntartási költségekre és a turisták életkörülményeire is hatással 
van. 
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Másik szempont a turistaszezon meghosszabbítása. A szakemberek fel-
tételezik, hogy a napenergetikai villamosítás ökológiai jellege az előszezont és 
az utószezont egyaránt egy-egy hónappal meghosszabbítja. 

A napenergetikai villamosenergia-ellátás sem a kényelem, sem a műkö-
dés megbízhatósága szempontjából nem kedvezőtlenebb a turistáknak, mint a 
hagyományos megoldás. Másrészt a turisták és a látogatók érdeklődnek a 
rendszer működési paraméterei iránt, vagyis, hogy a napi sugárzási energia 
milyen mértékben elégíti ki az igényeket, milyen a villamos készülékek éssze-
rű használata, stb. Az üdülésre érkező turistáknak lehetőségük van arra, hogy 
többletköltség nélkül hozzászokjanak a napelemes technológia mindennapos 
gyakorlatához, annak a városoktól távoli területeken való hasznosításához, a 
modern világ energiatakarékossági igényeihez. Ezáltal a napenergia rövid tá-
vú felhasználója tudatosabban kezeli a témát, rájöhet, hogy a megújuló ener-
giaforrások technológiája már érett, és alternatívákat nyújt a globális energeti-
kai problémák megoldásához. 

A napelemek decentralizált felhasználása fontos szerepet fog játszani a 
villamosenergia-ellátásban. Ez a jelenlegi kedvezőtlen gazdaságossági felté-
telek ellenére rohamos fejlődést eredményez majd a napelemek piacán. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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