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FVOS TPS-220 

 

Uživatelský manuál 

 
Fotovoltaický ostrovní systém (dále jen FVOS) TPS-220 slouží jako zdroj napájení stejnosměrným 
proudem o napětí 12V. Systém tvoří základní sestava TPS-220-CS100, která může být rozšířena 
až o čtyři rozšiřující moduly TPS-220-CA100. 

1. Základní sestava FVOS TPS-220 – TPS-220-CS100 – sestává z:  
i. 1 ks FV panelu na bázi monokrystalického křemíku o špičkovém výkonu 100Wp. 
 rozměry panelu:  663 x 1007 x 35 mm 
 Isc (zkratový proud):  6,45A 
 Imp (špičkový proud):  5,81A 
 Voc (napětí naprázdno): 22,3V 
 Vmp (špičkové napětí): 17,2V     

ii. 1 ks nosné fixační konstrukce FV panelu. 
 Konstrukce je tvořena dvěma trojúhelníkovými rameny připevnitelnými šroubovými spoji 

k FV panelu. Konstrukce zajišťuje fixaci FV panelu v náklonech 30, 45, 60 a 70°. 
Ke konstrukci se standardně dodává 10 ks montážních šroubů s matkami. 

 

 

 

Připevnění panelu ke konstrukci 
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Fixace sklonu panelu na konstrukci 
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Montáž konstrukce 

na rovnou podložku 

Montáž konstrukce 

na sedlovou střechu 

Montáž konstrukce na zeď 
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iii. 1 ks solárního regulátoru dobíjení TPS-555 12V / 30A. 
 Regulátor dobíjení slouží ke stabilizaci hodnot stejnosměrného proudu produkovaného FV 

panelem. Chrání připojenou systémovou akumulátorovou baterii (není součástí dodávky) 
před jejím přebitím nebo nadměrným vybitím. 

iv. 1 sady kabeláže: 
 kabelová spojka 0,3m pro připojení FV panelu k regulátoru dobíjení. 
 prodlužovací kabel 5m pro připojení FV panelu. 
 kabel 2m pro připojení systémové akumulátorové baterie k regulátoru dobíjení, sloužící 

současně pro připojení měniče 12V stejnosměrných / 230V střídavých (není součástí 
dodávky) k systémové akumulátorové baterii. 

 kabel 1m pro připojení zátěže (spotřebičů s napájením 12V stejnosměrných) k regulátoru 
dobíjení. 

 
2. Postup zapojování základní sestavy TPS-220-CS100 

a) Základní sestavu zapojujte vždy v pořadí: 
i. K solárnímu regulátoru dobíjení, ke svorkám označeným logem baterie, připojte 

systémovou akumulátorovou baterii. Volný kabelový pár pro připojení měniče ponechejte 
nezapojený. 

ii. K solárnímu regulátoru dobíjení, ke svorkám označeným logem FV panelu, připojte 
kabelovou spojku 0,3m a k jejímu konektoru konektor kabelu FV panelu. V případě 
nutnosti, kdy kabel FV panelu svojí délkou k připojení k solárnímu regulátoru nedostačuje, 
vložte mezi kabel FV panelu a kabelovou spojku zapojenou do solárního regulátoru 
prodlužovací kabel 5m. 

iii. K volnému kabelovému páru kabelu pro připojení systémové akumulátorové baterie připojte 
měnič. Měnič k baterii připojujte vždy ve vypnutém stavu! 

iv. K solárnímu regulátoru dobíjení, ke svorkám označeným logem žárovky, připojte zátěž 
(spotřebiče s napájením 12V stejnosměrných). Spotřebiče připojujte vždy paralelně za 
sebou – jejich „+“ a „-“ svorky na „+“ a „-“ svorky předchozího připojeného spotřebiče. Mějte 
na paměti, že jejich celkový příkon nesmí přesáhnout maximální proudovou hodnotu 
solárního regulátoru dobíjení 30A. 
 

b) Základní sestavu rozpojujte vždy v pořadí: 
i. Od solárního regulátoru dobíjení, svorek označených logem žárovky, odpojte zátěž 

(spotřebiče s napájením 12V stejnosměrných). Spotřebiče odpojujte vždy ve vypnutém 
stavu! 

ii. Vypněte měnič a odpojte od něj kabelový pár z kabelu pro připojení systémové 
akumulátorové baterie, který slouží k jeho připojení. 

iii. Od kabelové spojky 0,3m připojené ke svorkám solárního regulátoru dobíjení označeným 
logem FV panelu odpojte kabel vedoucí k FV panelu. 

iv. Na závěr od solárního regulátoru dobíjení odpojte systémovou akumulátorovou baterii. 
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Zapojení TPS-220-CS100 

3. Rozšiřující modul FVOS TPS-220 – TPS-220-CA100 – sestává z:  
i. 1 ks FV panelu na bázi monokrystalického křemíku o špičkovém výkonu 100Wp. 
 rozměry panelu:  663 x 1007 x 35 mm 
 Isc (zkratový proud):  6,45A 
 Imp (špičkový proud):  5,81A 
 Voc (napětí naprázdno): 22,3V 
 Vmp (špičkové napětí): 17,2V     

ii. 1 ks nosné fixační konstrukce FV panelu. 
 Konstrukce je tvořena dvěma trojúhelníkovými rameny připevnitelnými šroubovými spoji 

k FV panelu. Konstrukce zajišťuje fixaci FV panelu v náklonech 30, 45, 60 a 70°. 
Ke konstrukci se standardně dodává 10 ks montážních šroubů s matkami. 

iii. 1 ks prodlužovacího kabelu 5m pro připojení FV panelu. 

Rozšiřující moduly doporučujeme k TPS-220-CA100 připojovat prostřednictvím kabelového 
propojovače TPS-221 (není součástí dodávky). Vyhnete se tím nutným složitým úpravám dodané 
propojovací kabeláže. 

4. Postup zapojování rozšiřujícího modulu TPS-220-CA100   
i. Společně s rozšiřujícím modulem TPS-220-CA100 si pořiďte kabelový propojovač        

TPS-221. 

ii. Vypněte zátěž (spotřebiče s napájením 12V stejnosměrných) a měnič. 

TPS-555 

Systémová baterie 12V 

Měnič z 12V stejnosměrných 

na 230V střídavých 

Fotovoltaický monokrystalický panel 

o špičkovém výkonu 100Wp 
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iii. Od kabelové spojky 0,3m připojené ke svorkám solárního regulátoru dobíjení označeným 

logem FV panelu odpojte kabel vedoucí k FV panelu. 

iv. Konektor kabelové spojky 0,3m připojené ke svorkám solárního regulátoru dobíjení zasuňte 

do libovolného z konektorů na obvodu disku kabelového propojovače TPS-221. 

v. Konektory kabelů stávajícího i rozšiřujícího FV panelu systému zasuňte do libovolných 
z neobsazených konektorů na obvodu disku kabelového propojovače TPS-221. V případě 
nutnosti, kdy kabely FV panelů svojí délkou k připojení ke kabelovému propojovači 
nedostačují, vložte mezi kabely FV panelů a kabelový propojovač prodlužovací kabely 5m. 

Systém rozšířený p TPS-220-CA100 prostřednictvím kabelového propojovače TPS-221 rozpojujte 

analogicky dle bodu 3., odstavce b) tohoto manuálu v pořadí: 

i. zátěž od regulátoru, 

ii. měnič od baterie, 

iii. FV panely od kabelového propojovače, 

iv. kabelový propojovač od regulátoru, 

v. baterii od regulátoru. 

 

 

 

Připojení TPS-220-CA100 k TPS-220-CS100 

TPS-221 

TPS-555 

Systémová baterie 12V Měnič z 12V 

stejnosměrných 

na 230V střídavých 

2 x fotovoltaický monokrystalický panel o špičkovém výkonu 100Wp 
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5. Jak používat FVOS TPS-220 
Fotovoltaické ostrovní systémy je nutné chápat jako náhradní či nouzové zdroje elektřiny tam, kde 
není dostupná přípojka elektrické sítě 230/400V. V zeměpisných šířkách, ve kterých se nachází 
ČR, v závislosti na jejich špičkovém výkonu spolehlivě poskytují požadované množství elektřiny 
v období od prvního jarního do prvního podzimního dne roku. 
 
Předpokládané průměrné denní hodnoty elektřiny vyrobené systémem v období od druhé poloviny 
měsíce března do poloviny měsíce září naleznete v následující tabulce. Mimo uvedené období 
roku produkuje systém energii ve výši 20 – 40% v tabulce uvedených hodnot. 

  
Instalovaný 

výkon 
(Wp) 

Počet 
rozšiřujících 

modulů 

Předpokládané hodnoty 
denní výroby 

Doporučená 
minimální 
kapacita 

systémové baterie 
12V 
(Ah) 

Svorková výroba 
elektřiny 

(kWh) 

Energie 

dodaná do baterie * 

(Ah) 

100 0 0,390 25 50 

200 1 0,780 50 100 

300 2 1,170 75 150 

400 3 1,560 100 200 

500 4 1,950 125 250 

* Množství energie denně dodané systémem do baterie je shodné s velikostí nejvyššího 

přípustného denního odběru energie z ní.   

Z tabulky vyplývá, že nejvyšší přípustný denní odběr energie spotřebičů napájených 
stejnosměrným proudem o napětí 12V z baterie je v případě systému tvořeného základní sestavou 
TPS-220 25Ah (cca 0,300kWh). Pokud bude k takovému systému připojen měnič 12V 
stejnosměrných / 230V střídavých, bude nejvyšší přípustná denní spotřeba spotřebičů napájených 
střídavým proudem o napětí 230V cca 0,250kWh. Nejvyšší přípustný denní odběr energie z baterie 
se zvětšuje v násobku počtu připojovaných rozšiřujících modulů systému. Se stoupajícím 
instalovaným výkonem systému by měla růst i kapacita systémové baterie, která by nikdy neměla 
být nižší než dvojnásobek nejvyššího přípustného denního odběru energie z ní.  

Praktické používání systému vyžaduje detailní znalosti o připojovaných spotřebičích a režimu jejich 
používání. Denní spotřeby spotřebičů napájených stejnosměrným a střídavým proudem se sčítají. 
Pokud budete z baterie opakovaně odebírat větší množství energie než je udaný nejvyšší 
přípustný denní odběr, její kapacita bude postupně klesat až na hodnotu, kdy od ní solární 
regulátor odpojí zátěž. Totéž udělá kvalitní měnič, který se od baterie při poklesu jejího svorkového 
napětí automaticky odpojí. V takovém případě nezbývá než vyčkat až systém baterii dobije a její 
svorkové napětí dosáhne 12,4V, nebo baterii od systému odpojit (viz odstavec 2. b)) a dobít ji 
síťovou nabíječkou. 

V případě zapojování systému důsledně dbejte na dodržování polarity. Propojovací kabely jsou 
rozlišeny barevně – kladný pól červenou a záporný černou barvou. 

FV panely instalujte ve směru největší intenzity slunečního záření (jih 0°). Monokrystalické 
křemíkové panely pro svoji činnost vyžadují přímé ozáření slunečním svitem. Sklon jejich horních 
hran k severu volte v úhlu 30° - jarní a letní období roku, případně 45° - podzimní a zimní období 
roku.  
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6. Bezpečnost práce s FVOS TPS-220 
Provozní napětí systému 12V je obecně považované za bezpečné. Systémem však může protékat 
proud až 30A. Ten může způsobit vážné popáleniny, případně i požár. Zabraňte všem možným 
zkratům na propojovací kabeláži, svorkách solárního regulátoru dobíjení a systémové baterii. 
Solární regulátor dobíjení, kabelový propojovač ani systémová baterie nejsou určeny pro venkovní 
instalaci. Instalujte je výhradně v suchém větratelném prostoru, který není vystavený přímému 
slunečnímu nebo jinému tepelnému záření. Při používání VRLA olovo kyselinové baterie v AGM 
provedení dodržujte pokyny jejího výrobce. To platí i pro připojování měničů z 12V stejnosměrných 
na 230V střídavých a spotřebičů. 
 

 
Poznámky: 
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