
Сонячна енергетика для «чайників». 
У сучасному вжитку з'явився такий термін як «сонячні батареї» або «сонячна 

електроустановка», геліоелектростанція. У сучасних умовах значного подорожчання 

електроенергії це «диво техніки» обростає всілякими чутками і домислами. «Кулібіни» 

пропонують найдивовижнішим чином забезпечити очманілого слухача «дармовою» 

електроенергією та ще з можливістю продажу її в електричну мережу. 

Що ж таке «сонячна батарея» для будинку? Як вибрати і купити складові? 

На мій погляд, дуже вдала стаття із цього приводу була опублікована на сайті kottedjj.ru в 

травні 2011р, деякі викладення з якої я частково використав в написанні цієї статті для 

загалу. 

Щоб бути не занадто «незрозумілим» і «ближче до народу» поясню деякі терміни, щоб 

вони легше сприймалися для розуміння: 

Фотоелектричний елемент (фотоелемент, сонячний елемент, по англійскі Solar Cell) - 

перетворювач світла в постійний електричний струм, можна зустріти назву осередок, 

сонячний осередок.  

Сонячна панель - фотоелементи, сполучені послідовно для видачі потрібної напруги 

(сонячний фотомодуль, фотоелектричний модуль, по англійскі  Solar Panel). В побуті, 

помилково, це називають сонячною батареєю, але у більшості статтей сонячною батареєю 

є весь комплект для автономного електропостачання від сонця.  

Контроллер заряду - пристрій, контролюючий заряд акумуляторів від сонячної панелі. 

Інвертор - перетворювач постійного струму з сонячних панелей (12вольт або 24вольти)  в 

змінний 220вольт. 

Таким чином, з пояснення термінів вже видно головні складові «сонячної батареї» або 

електричної станції (геліоелектричної) яка працює від сонячної енергії. 

Так, це 4-и головні складові такої станції: 

- сонячна панель (набір фотоелементів); 

- контролер заряду акумулятора; 

- інвертор (перетворюч постійного струму в змінний); 

- акумулятор (накопичення електричної енергії для більш стабільної роботи, та в разі 

відсутності сонця).  

Для повноти складу потрібно ще додати кабелі для з’єднань окремих частин. 

Можна зустріти назву повного комплекту як: фотоелектричний комплект, фотоелектрична 

система, сонячний зарядний пристрій, сонячна батарея, сонячна електростанція. 

Для чого потрібні складові і яку функцію вони виконують? 

Сонячний фотомодуль - це напівпровідниковий пристрій який перетворює світлову 

сонячну енергію в постійний електричний струм. Сонячний фотомодуль складається з 

певної кількості сонячних елементів.  Окремі сонячні елементи, як правило, невеликого 

розміру. Їх потужність може досягати до 1..2Вт електроенергії. З метою збільшення 

обсягів виробництва електроенергії сонячні елементи з'єднують у великі блоки, які 

називаються - сонячні фотомодулі. 

В основному використовують два типи сонячних фотоелементів, які виготовляються на 

основі монокристалу та полікристалу. 

При наземному використанні вони, зазвичай, використовуються для зарядки 

акумуляторних батарей з номінальною напругою 12В. В цьому випадку, як правило, 36 

сонячних елементів з'єднуються послідовно і герметизуються за допомогою ламінації на 

склі, текстоліті, алюмінії. Елементи при цьому знаходяться між двома шарами 

герметизуючої плівки, без повітряного проміжку. Технологія вакуумної ламінації 

дозволяє виконати цю вимогу. У разі повітряного прошарку між захисним склом і 

елементом, втрати на відображення і поглинання досягли б 20-30 %% в порівнянні з 12% - 

без повітряного прошарку. 

Контролер заряду є важливою частиною системи альтернативної енергетики, а не тільки 

сонячної. Він регулює напругу, що генерується альтернативним джерелом електроенергії, 



наприклад сонячною панеллю або вітро генератором - і подає на акумуляторну батарею 

для її заряду. 

Контроллер заряду призначений, в першу чергу, для захисту акумуляторів від перезаряду.  

Контролер заряду забезпечує надійну роботу системи в цілому, захищаючи її від 

перевантаження, перезаряду, статичних напруг і коротких замикань. 

Двома головними параметрами є напруга і максимальний струм. Напруга може бути 

12вольт або 24вольти, струм від 1Ампера. 

Інвертор є імпульсний перетворювач постійного струму напругою 12 (24, 48, 60)В у 

змінний струм із стабілізованою напругою 220В частотою 50Гц, призначений для 

забезпечення якісного електроживлення різної апаратури і приладів в умовах відсутності 

або низької якості електромережі змінного струму частотою 50Гц напругою 220В, різних 

аварійних ситуаціях і т. п. 

Більшість інверторів має на виході СТАБІЛІЗОВАНУ напругу СИНУСОЇДАЛЬНОЇ 

форми, що дозволяє використати їх для електроживлення практично будь-якого 

устаткування і приладів. 

Конструктивно інвертор виконаний у вигляді настільного блоку. На передній панелі 

інвертора розташовані вимикач роботи виробу і індикатор роботи перетворювача. На 

задній панелі виробу знаходяться виведення (клеми) для підключення джерела постійного 

струму, наприклад, акумуляторної батареї, виведення заземлення корпусу інвертора, отвір 

з кріпленням вентилятора (охолодження), триполюсна євро розетка для підключення 

навантаження. 

Акумуляторні батареї для забезпечення безперебійного електропостачання. Акумулятор 

накопичує енергію від сонячних панелей і віддає її споживачеві. У простих випадках деякі 

пристрої можна підключати прямо до сонячної панелі, але працювати вони будуть, поки 

досить сонця, тому без акумуляторів сонячній батареї не обійтися. 

У акумулятора два головні параметри: напруга і місткість. 

Чим більше місткості акумулятора, тим більше він може накопити енергії. 

Таким чином, ще раз заначимо, що геліоэнергетический комплект складається з наступних 

компонентів: 

- Сонячний модуль (один або декілька) - головна частина комплекту, батарея зібраних 

заразом на каркасі, або безкаркасний, фотоелементів. 

- Контроллер - пристрій, що регулює роботу акумуляторів, і що не дає їм перезаряджатися 

або розряджатися понад міру, що може привести до виходу їх з ладу. 

- Акумуляторні батареї для забезпечення безперебійного електропостачання. Накопичує 

енергію, що поступає від сонячного модуля під час його роботи, і віддає його в темний час 

доби або коли погода не дозволяє виробляти електрику з сонячного світла ефективно. 

- Інвертор - пристрій для перетворення що виробляється сонячним модулем постійного 

струму в змінний струм стандартної напруги (220В для країн СНД), споживаної 

побутовими електроприладами. 

- Кабелі для з'єднань. 

Розглянемо приклад критеріїв вибору елементів геліоелектричної станції 

потужністю до 1кВт, напругою 220В, змінного струму 50Гц. 

1). Вибір та придбання фотоелементів для створення сонячної панелі. 

Сонячна панель складається з фотоелектричних елементів, які перетворять світло в 

електрику. Це основна частина сонячної батареї. 

При виборі фотоелементів важливим параметром є вартість 1Вата елементу. Наприклад, 

елемент на 2Вати коштує 10доларів, тобто 5доларів за 1Ват, але ціна елементу 

потужністю 1Ват коштує 1,5долара без вартості доставки. 

Для сонячної батареї необхідно вибирати не просто фотоелектричні елементи, а набір для 

складання сонячної батареї. Він включає фотоелементи, плоский дріт для з'єднання, один 

блокуючий діод і олівець для пайки. 



При виборі необхідно зветати увагу на опис елементів. Вони можуть бути без дефектів 

(клас A, A+), з дрібними дефектами (A-), із сколами і тріщинами (клас B) або бути 

битими. Чим більше у елементів вад, тим гірше вони працюватимуть, але тим менше вони 

коштуватимуть. Деякі вади (кути, що обколюють) не впливають на якість роботи, а тільки 

трохи погіршують зовнішній вигляд і коштують дешевше. З битих фотоелементів можна 

теж щось зібрати за скромні гроші. 

Ще зверніть увагу на вартість доставки. Можна знайти дешеві елементи, але буде дорога 

доставка. Чи дорогі елементи, але доставка дешева або навіть безкоштовна. Жоден 

продавець не працюватиме собі у збиток. Тому якщо знайшли дуже дешево, то пошукайте 

каверзу. 

Наприклад придбаний фотоелементи має наступні параметри: 

36 елементів в упаковці + декілька фотоелемент безкоштовно бонусом, на випадок якщо 

при доставці частина елементів буде пошкоджена або «криворукий паяльщик» зламає 

елемент. 

Розмір 3x6 дюймів (80x153міліметрів). 

Повністю перевірені і абсолютно без дефектів (заявлена категорія А). 

Максимальний струм 3,6А. 

Середня напруга 0,5В. 

Середня потужність 1,8Ватів на елемент. 

Тоді при послідовному з'єднанні усіх елементів отримаємо:  

напруга холостого ходу до 18вольт, струм до 3,6А, потужність до 64,8Ватів. Чому «до 

64,8Вт», тому що усі параметри схильні до змін залежно від якості фотоелементів, 

освітленості, температури довкілля і так далі. 

Вартість фотоелементів з додатковим приладдям 58,19доларів. 

Доставка із США в першим класом міжнародної пошти – 19,36доларів. 

Таким чином, набір для конструювання сонячної панелі потужністю 60ватів обійшовся 

77,55доларів. Тобто 1,3долара за ват. Фотоелементи класу А партіями до 100 елементів 

можна знайти по 1 долару за ват, класу B – 0,8 доларів за ват.  

В Китаї найдешевші товари, але китайські фотоелементи коштують більше ніж 

американські або англійські. 

Маленька примітка. Якщо брати елементи великими партіями (сподіваючись на 

економію), то посилка визнається комерційною, і доведеться платити митний збір, який 

може перекрити усю економію. Тому при великих партіях додайте 30% і зважте розумно 

або ні. 

2). Вибір та придбання контроллера заряду. 

Контроллер заряду призначений для захисту акумуляторів від перезаряду. Двома 

головними параметрами є напруга і максимальний струм. Напруга може бути 12В або 

24В, струм від 1Ампера. Чим більшу силу струму підтримує контроллер заряду, тим він 

дорожчий. Але перш ніж вибирати контроллер заряду для сонячної батареї, треба знати 

параметри сонячної панелі.  

Так, якщо куплені фотоелементи видають 3,6Ампера, то підійде контроллер заряду 12В 

(цей параметр диктується акумулятором) і силою 5А. Але якщо необхідно надалі мати 

можливість зібрати ще панель і під'єднати до цього ж контроллера, то необхідно купити 

контроллер заряду на 10А. 

Контроллери заряду сонячних батарей з такими параметрами коштують від 20 до 30 

доларів без доставки. Майже усі ці контроллери робляться в Китаї і можна знайти за 15-25 

доларів з безкоштовною доставкою з Китаю. 

Тож для наведеного варіанту необхідно придбати контроллер з наступними параметрами: 

-  Напруга заряду акумулятора 12/24 вольти (автопереключення). 

-  Максимальна сила струму від панелі 10А. 

-  Максимальна вхідна напруга 50В. 

-  Захист від перевантаження. 



-  Захист від короткого замикання. 

-  Захист від зворотного розряду (коли акумулятор розряджається через сонячні батареї). 

На цей контроллер можна підключити до 3-х вищеописаних сонячних панелей. 

В китайських магазинах  контроллер заряду можна придбати за 15,99 доларів з 

безкоштовною доставкою.  

3). Вибір та придбання інвертора. 

Інвертор перетворює 12вольт постійного струму в 220вольт змінного струму.  

Якщо використати устаткування на 12 вольт, то цей елемент сонячної батареї можна 

прибрати. Але так, як більшість пристроїв працюють від 220вольт змінного струму 

(телевізор, ноутбук, холодильник то що), тому інвертор потрібний. 

Головний параметр - вихідна потужність. Чим більше буде навантаження, тим більшої 

потужності треба купувати інвертор. Чим потужніший інвертор, тим він дорожчий. 

В даному випадку мінімальні 150ватів, оптимальні 300ватів. Сподіваючись на подальше 

розширення системи до 1000Ватів, коштує такий інвертор 43долари. В коментарі до 

товару написано, що 1000Вт він видає максимум пів години, а нормальна його потужність 

600Вт, що є непогано за таку ціну. 

Другим важливим параметром є ККД інвертора. Ніякої інформації про ККД у більшості 

інверторів не вказано, це означає що ККД не дуже високий. 

4). Вибір та придбання акумулятора для сонячної батареї. 

Акумулятор накопичує енергію від сонячних панелей і віддає її споживачеві. У простих 

випадках деякі пристрої можна підключати прямо до сонячної панелі, але працювати вони 

будуть, поки досить сонця, тому без акумуляторів сонячній батареї не обійтися. 

У акумулятора два головні параметри: напруга і місткість. 

Чим більше місткості акумулятора, тим більше він може накопити енергії. 

На акумуляторі може бути написано 12V 50AH. Це означає, що він має напругу 12вольт, і 

при споживанні струму в 1ампер повністю заряджений акумулятор розрядиться через 50 

годин, або ж лампочка в 12ватів (лампочка на 12В і силою струму 1А) горітиме 50годин 

від цього акумулятора, лампочка 24вати - 25 годин, а комп'ютер, споживаючий 100ватів, - 

близько 6 годин. 

Для використання в приміщеннях треба вибирати герметичні акумулятори, що не 

обслуговуються. Вони не виділяють газів, і для їх використання не потрібно добре 

провітрюване приміщення. Краще всього купувати спеціалізовані акумуляторні батареї 

для систем автономного електропостачання, але можна використати і звичайні 

автомобільні акумулятори. 

Ціна за акумулятор 60Агодин 12вольт складає від 63доларів. 

Таким чином загальна мінімальна вартість головного обладнання геліоелектростанції 

складе 220доларів. 

Що ще важливо знати при виборі геліоелектростанції як основного джерела 

електроенергії? 

Інсоляція - кількість сонячної енергії, що отримується стандартною ділянкою плоскої 

поверхні (горизонтальним або похилим відносно горизонту) за відрізок часу. Інсоляція 

вимірюється в кіловат-годинах на квадратний метр (кВт*година/м²). Для різних 

розрахунків використовують сумарну або середню інсоляцію. Інсоляція залежить: 

По-перше, від астрономічних чинників - довжини світлового дня і висоти сонця над 

горизонтом для цієї широти.  

По-друге, на інсоляцію впливають чинники метеорологічні : інсоляція не буде високою 

навіть при довгому світловому дні, якщо велику частину року небо закрите хмарами. 

На більшій частині території нашої країни інсоляція коливається від помірної до низької. 

Якщо в країнах, багато обдарованих сонячним світлом геліоенергетика є значним 

чинником економії енергії (наприклад, в Іспанії власники приватних будинків зобов'язані 

мати сонячні нагрівачі води), то у нас сонячна альтернатива має сенс тільки в якості 

допоміжної енергосистеми в літній період. 



 
В Україні досить сприятливий клімат - кількість енергії Сонця, землі, що досягає 

поверхні, в перерахунку на 1 кв. метр площі перевищує аналогічний показник для 

Німеччини, яка відносно використання сонячної енергії є однією з найбільш прогресивних 

держав у світі. 

Нині в Україні створені сприятливі умови для інвестування в сонячну енергетику, що 

гарантують стабільний доход від продажу електроенергії по одній з найвищих в Європі 

ставок «зеленого» тарифу упродовж ще півтора десятка років (до 1 січня 2030 року). 

Переваги. 

1). Поновлюваність. Сонячна енергія - поновлюваний ресурс. Тобто це джерело енергії, 

яке не вичерпається, на відміну від непоновлюваних ресурсів, таких як викопне паливо, 

вугілля, ядерне паливо. У нас завжди буде доступ до енергії Сонця, принаймні, поки воно 

існує. За даними NASA - найближчі 6,5 млрд років точні. Учені припускають, що Сонце 

поглине Землю, приблизно через 5 млрд років від теперішнього моменту. 

2). Высокий потенциал. Потенциал солнечной энергетики не поддается воображению. На 

поверхность земли падает 120 000 ТерраВатт солнечного излучения - это в 20 000 раз 

больше, чем это необходимо для всего человечества.  

3). Устойчивость. Устойчивые источники энергии могут удовлетворять потребности 

нынешнего и будущих поколений без всякого ущерба. Другими словами, поступление 

солнечной энергии является процессом постоянным, а учитывая ее поступающие 

количества - человечество не сможет превысить свои потребности в ней. 

4). Екологічність. Використання енергії Сонця, зазвичай не викликають забруднення 

довкілля. Проте, є викиди, пов'язані з виробництвом, транспортуванням і установкою 

сонячних енергетичних систем, - але це ніщо, в порівнянні з більшістю традиційних 

джерел енергії. Проте, очевидно, що сонячна енергетика поступово знижує нашу 



залежність від непоновлюваних джерел енергії. Це важливий крок у боротьбі зі зміною 

клімату нашої планети. 

5). Доступність. Сонячна енергія доступна у всьому світі. Не лише в південних країнах, 

які близькі до екватора. Яскравим приблизно використання енергії Сонця являється, 

наприклад, Німеччина. Німеччина, нині, лідирує по сумарній потужності встановлених 

сонячних електростанцій. І це число постійно росте. 

6). Безшумність. Для вироблення електроенергії від енергії сонця не потрібно ніяких 

частин, що рухаються. Фотоенергетика взагалі ніяк не асоціюється з шумом. Це також 

великий плюс по порівнянню, наприклад, з вітрогенераторами. 

7). Необслуживаємість. Так, дійсно, сонячні енергосистеми практично не вимагають 

обслуговування і уваги до себе з боку. Сонячні модулі у домашніх сонячних 

електростанцій можна чистити 1-2 рази в рік. А нормальним терміном служби сонячних 

модулів є 25 років. Деякі виробники гарантують до 35 років. 

8). Скорочення витрат. Діючі нині у світі міри і схеми підтримки розвитку поновлюваної 

енергетики, дозволяють встановлювати на приватне домоволодіння і земельні ділянки 

сонячні енергосистеми і продавати електроенергію в мережу по спеціальних тарифах, які 

зазвичай в кілька разів вище електроенергії з мережі.  

Такі заходи дозволяють скорочувати витрати на плату рахунків за електроенергію, а в 

деяких випадках, навіть заробляти гроші. Такі інвестиції дуже швидко окупаються. 

У різних країнах, подібні енергосистеми дозволяють скоротити витрати на електроенергію 

майже на 70%%.  

Крім того, нині, в деяких країнах діють програми лізингу енергоустаткування. Коли 

компанія-постачальник систем повністю встановлює рішення «під ключ» і отримує за це 

щомісячні платежі. Такі програми і схеми дозволяють домовласникам почати платити 

більш ніж на 30%% менше. Тобто рахунок за електрику разом з платежем за 

енергосистему більше че на 30%% менше, ніж " старий" щомісячний платіж за 

електроенергію! 

9). Широкі можливості застосування. Сонячна енергія може бути використана в різних 

цілях і різними способами. Так, наприклад, можна виробляти електроенергію де немає 

електричних мереж (у таких місць неймовірно багато), для дистиляции води в Африці і, 

звичайно, для вироблення електроенергії в космосі. А хехнологии тонкоплівкових 

елементів і модулів дозволяють легко інтегрувати їх у будівлі. 

Недоліки. 

1). Дорожнеча. Чи дійсно сонячна електроенергія коштує дорого? Мабуть, це одне з 

самих спірних питань. Основна рушійна сила будь-якої нової енергетики і, зокрема, 

сонячною - політика. Сонячна енергетика у всьому світі активно стимулюється, щоб 

конкурувати з іншими джерелами енергії на ринку. З іншого боку, подібні стимули 

існують для усіх основних ринків виробництва енергії - не лише сонячною.  

Наприклад, в США в 2010 році, вугільна енергетика отримала близько 1,2 трлн. доларів з 

федерального бюджету для розвитку галузі, тоді як сонячна енергетика отримала 0,968 

трлн. доларів.  

У нинішні дні, у багатьох країнах світу і в деяких штатах США, електроенергія, що 

отримується від енергії Сонця, з урахуванням усіх початкових витрат дешевше за 

електрику з мережі. 

2). Непостійність. Сонячна енергія є переривчастим джерелом. Без сумнівів. Доступ до 

сонячного світла обмежений в певні періоди часу (наприклад, уранці і увечері). 

Прогнозувати похмурі дні, а тим більше енерговироблення в ці дні, практично неможливо. 

Це головна причина, чому сонячна електроенергія, без акумуляції, не може бути основним 

джерелом живлення. Проте, з уривчастістю сонячної енергії менше проблем, ніж з 

енергією вітру. 



3). Дорога акумуляція. Системи зберігання енергії, таких як акумуляторні батареї 

допомагають згладити графіки вироблення і споживання електроенергії, що значно 

стабілізує сонячні енергосистеми. Проте, акумуляція є дуже дорогою технологією.  

На щастя, є хороша відповідність між виробленням і потребою електроенергії. Так, 

наприклад, пікові потреби людства на електроенергію доводяться на середину дня. 

Приблизно в цей же час, спостерігається максимум сонячної активності. 

4). Займає місце. Щільність потужності у Ватах на квадратний метр (Вт/м&#178;), має 

важливе значення з точки зору того, скільки енергії може бути отримана з певної площі. 

Світовий показник середньої щільність потужності для сонячного випромінювання 

складає 170 Вт/м&#178;. Це більше, ніж у інших поновлюваних джерел енергії, але ніяк не 

порівнянно, наприклад, з нафтою, газом і, тим більше, з атомною енергетикою. 

1. Обслуговування сонячної установки. 

  Підключення сонячної батареї і її 

експлуатація вимагає більшої уваги. Сонячна установка не містить рухливих частин. Це 

стаціонарна, єдина система. У зв'язку з цим, в процесі експлуатації немає необхідності 

щось перевіряти усередині або міняти. Головне - панель повинна міститися в чистоті, 

оскільки шар пилу, снігу або листя може завадити проходженню сонячного світла, 

внаслідок чого знизиться ефективність роботи установки. 

Як часто це робити? Достатнім буде промивання водою з шланга приблизно 4 рази в 

рік.Але звичайно ж періодичність подібного чищення необхідно встановлювати залежно 

від забрудненості території і погодних умов. І головне, не забувати проводити перевірку 

робочого стану системи і її складових частин. 

2.Навколишня територія. 

   Величезний вплив ефективність роботи 

установки має місцерозташування будинку. Необхідно серйозно віднестися до цього 

питання, оскільки тіні від дерев і інших будинків зменшуватимуть потужність сонячної 

батареї. Так що в процесі вибору місця для встановлення сонячної батареї потурбуйтеся 
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про те, щоб місце її знаходження як можна довше не затінювалося в період найбільшої 

сонячної активності. 

3.Інсоляція 

Важливо мати інформацію відносно кількості сонячної радіації, що досягає землі в 

місцевості, в якій ви збираєтеся встановлювати конструкцію. Як правило, цей показник 

визначається в кВт/м2/кількість днів. Що нам дадуть ці виміри? Ви зрозумієте, яка 

кількість сонячного світла проходитиме через вашу сонячну батарею і скільки тепла ви 

зможете отримати. Чим вище рівень інсоляції, тим вище ефективність віддачі вашої 

сонячної установки, і навпаки. 

Отже, при виборі місця установки конструкції або необхідно орієнтуватися на південний 

захід, а не на північний захід або встановлювати більшу кількість батарей для отримання 

тепла. 

4.Зона покриття. 

   Багато хто помилково вважає, що розмір 

батареї важливий по відношенню до розміру будинку. Ця думка є помилковою. При цьому 

слідує більше уваги приділити моментам, про які ми вже говорили: 

- інсоляція; 

- необхідне вам кількість енергії. 

Якщо про говорити про необхідну кількість енергії, можете приблизно прикинути цей 

показник самостійно, подивившись на ваш рахунок за використану електроенергію в 

місяць і прорахувавши, скільки кВт/ч ви використовуєте за добу. 

Для серйозніших і точніших розрахунків доцільніше буде звернутися по допомогу до 

професіоналів. При розрахунках вони враховують багато чинників, що впливають на 

споживану потужність.т много факторов, влияющих на потребляемую мощность. 

4.1. Ефективність практичного використання сонячної батареї. 

Ефективність практичного використання сонячної батареї залежить від її найважливішої 

характеристики - коефіцієнта фотоелектричного перетворення (КФП), що показує, яка 

доля сонячної енергії у відсотках перетвориться в електрику. 
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5.Витрати на придбання сонячної батареї. 

З кожним днем ціни на сонячні установки знижуються. До порівняння, в 90-х роках 

вартість сонячних батарей складала приблизно 300$ з розрахунку на 1 ват. Сучасні батареї 

працюють в середньому 1-3$ за 1 ват. 

Слід пам'ятати про те, що ви зможете забезпечити необхідною енергією приміщення не 

повністю. Деякі прилади у вашому будинку необхідно буде підключати за допомогою 

електричної мережі. З усіма технічними нюансами з цього питання вам допоможуть 

розібратися фахівці. 

6.Термін експлуатації сонячної батареї і її утилізація. 

Термін експлуатації сонячних установок коливається від 40 до 50 років, контроллер 

можете пропрацювати 15 - 20 років, а довговічність акумулятора залежить від його типу і 

характеру використання і в середньому складає 4 - 10 років. 

У питанні утилізація все не так просто. Він є відкритим і до того ж не усі з виробників 

приймають свої сонячні батареї на переробку (30%%). Проте, незважаючи на це, попит на 

сонячні панелі, що вийшли з експлуатації, зростає. Окрім цього, відпрацьовані сонячні 

установки можуть передаватися на вторинний ринок фотоустановок, на якому вони 

можуть бути використані. 

У країнах, які знаходяться у стадії перехідної економіки, сонячні батареї, вживані, можуть 

бути використані і більше того, вони можуть виробляти більше електроенергії при 

сильному сонячному випромінюванні. 
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САМОСТІЙНА УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУ. 

Встановити готовий комплект самостійно - найбільш оптимальний варіант по 

співвідношенню простота/вартість. У готівці необхідно зробити вибір параметрів 

сонячного устаткування. Для цього обчислюємо середньодобове споживання енергії за 

той період року, в межах якого ми збираємося користуватися сонячною енергією. 

Виходячи з отриманих цифр, вибираємо комплект, який зможе забезпечити необхідну 

кількість енергії. Нижче представлені параметри і ціни п'яти готових комплектів. 

 

 
1кВт на добу.  

 
3кВт на добу. 

 
5кВт на добу. 

 
10кВт на добу 



 
15кВт на добу. 

Можна також придбати комплект покомпонентно і зібрати своїми руками (дивись початок 

статті).  

Геліоенергетичний комплект складається з наступних компонентів: 

Сонячний модуль (один або декілька) - головна частина комплекту, батарея зібраних 

заразом на каркасі, або безкаркасний, фотоелементів. 

Інвертор - пристрій для перетворення що виробляється сонячним модулем постійного 

струму в змінний струм стандартної напруги (220 В для РФ і країн СНД), споживаної 

побутовими електроприладами. 

Акумуляторні батареї для забезпечення безперебійного електропостачання. Накопичує 

енергію, що поступає від сонячного модуля під час його роботи, і віддає його в темний час 

доби або коли погода не дозволяє виробляти електрику з сонячного світла ефективно. 

Контроллер - пристрій, що регулює роботу акумуляторів, і що не дає їм перезаряджатися 

або розряджатися понад міру, що може привести до виходу їх з ладу. 

Покомпонентне складання своїми руками дає можливість гнучкіше зробити вибір 

комплекту, виходячи з конкретних місцевих умов, а також заощадити на вартості окремих 

компонентів. Для порівняння в таблиці приведені параметри і ціни сонячних модулів РФ. 

 
 

Анатолій Бельський. 

Травень. 2011р. 
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