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Fronius System
Fronius Energy Package



JEDNOTLIVÉ MOŽNOSTI SYSTÉMU

/ Aplikace jako standardní síťový střídač

/ Zákazník začíná s připojením k síti s možností  rozšíření o 
baterii nebo back-up kdykoli později.

/ Back-up mód bez baterie

/ Zákazník navíc využívá navíc funkci back-up, ale bez 
baterie. Dostupný výkon závisí na aktuálním osvitu.

/ Ukládání energie bez funkce back-up

/ Zákazník požaduje maximální soběstačnost a nevyžaduje 
back-up mód.



JEDNOTLIVÉ MOŽNOSTI SYSTÉMU

/ Kompletní systém s baterií a backup módem

/ Zákazník přidává baterii a back-up funkci.

/ Vzhledem k této flexibilitě, lze systém přizpůsobit 
individuálním potřebám.



FRONIUS SYSTEM

Fronius International GmbH / Fronius Energy Package



MOŽNOST AC-COUPLING

/ (FV)-Generátor je
rozšířený



MOŽNOST AC-COUPLING

/ FV-Generátor zůstává 
stejný

Praktický tip

/ Pokud je to možné, FV by mělo být 
zapojené do Symo Hybrid (zrušit původní 
střídač)

/ Větší účinnost

/ Zabere méně místa

/ Jednodušší datová komunikace 



DC COUPLING vs. AC COUPLING
/ DC coupling is více účinnější způsob jak postavit systém s ukládáním energie

/ Proč je Symo Hybrid stále vybaven obousměrným  AC výkonovým dílem?

+ AC nabíjení při nízkém tarifu (nabíjení  
levnou elektřinou)

+  Přispěvek ke stabilitě sítě (budoucí normy 
to mohou vyžadovat)

+ Udržet baterii nabitou na maximální hodnotě 
(pro back-up případy)

+ Dlouhá životnost baterie (nabíjení proti 
celkovému vybití)

Připraven pro budoucnost

+ Iintegrace dalších (doplňkových) zdrojů (vítr, 
kogen)

+ Možnost instalovat větší FV výkon (např. v 
kombinaci se Symo)

+ Dovybavení k existujícímu FV systému

Flexibilita



Provozní režimy
Fronius Energy Package



MAXIMALIZOVANÁ SOBĚSTAČNOST

/ Vlastní spotřeba + nabíjení baterie

/ více energie nežli je potřeba



MAXIMALIZOVANÁ SOBĚSTAČNOST

/ Napájení z FV a baterie

FV dodává méně energie než je 
potřeba



MAXIMALIZOVANÁ SOBĚSTAČNOST

/ Napájení z baterie

/ FV nic nedodává



MAXIMALIZOVANÁ SOBĚSTAČNOST

/ Napájení z baterie a ze sítě

/ baterie dodává méně než je 
potřeba



MAXIMALIZOVANÁ SOBĚSTAČNOST

/ Napájení pouze ze sítě

/ FV + baterie nic nedodává



SOBĚSTAČNOST S AC COUPLING

/ Přidaný externí zdroj

/ Baterie je nabíjena z FV a 
externího zdroje



SERVISNÍ A UDRŽOVACÍ NABÍJENÍ

/ Napájení ze sítě

/ Baterie je nabíjena ze sítě např. pro 
back-up mód, udržovací nabití, servis.



MULTI FLOW TECHNOLOGIE

/ = schopnost postarat se o všechny tyto toky energie! 

/ Výhody pro zákazníka

/ Optimální vlastní spotřeba díky zvládnutí dostupné energie kdykoli

/ Integrace dalších zdrojů díky AC coupling

/ Pro back-up mód může být baterie nabitá během dne



Fronius Symo Hybrid
Fronius Energy Package



FRONIUS SYMO HYBRID

Detaily
/ Výkonové třídy Pac nom: 3,0 / 4,0 / 5,0 kW

/ PPV (max): 5,0 / 6,5 / 8 kW 

/ Počet fází: 3

/ Počet MPPT: 1

/ Topologie: bez transformátoru

/ Vstupní napětí: 150 - 1000 V

/ Účinnost: max. 97,6%

/ Celková účinnost: 
FV – Baterie – Síť: ~ 90%

/ Třída krytí: IP 65

/ Back-up mód (také bez baterie)

Fronius International GmbH / Fronius Energy Package



FRONIUS SYMO HYBRID – DATASHEET

Fronius International GmbH / Fronius Energy Package

/ FV vstupní výkon

8 kWp

5 kW AC

8 kW

3 kW

5 kW

Např. 60% limit přetoků

8 kWp-systém může být použit, střídač nebude omezovat 
DC výkon



FRONIUS SYMO HYBRID – DATAsheet

Fronius International GmbH / Fronius Energy Package

/ Účinnost: 90% celková účinnost je vynikající číslo

97,6 %

~ 90 %

100%

/ Proč je Fronius systém tak účinný?

/ U baterie ~ U PV systém (malé ztráty při přeměně v DC 
části)

/ Bez transformátoru vysoká účinnost AV části (podobně u 
Symo)

/ Vysoce kvalitní baterie



3-fázové napájení: fyzicky vs. ekonomicky

Fronius International GmbH / Fronius Energy Package

/ Symo Hybrid napájí výkonově všechny fáze symetricky. Takto suma všech fází 
vybalancuje spotřebu na všech fázích, což odpovídá praxi měření DS.

/ Technicky toto chování vede k faktu, že stále může být přetok energie (např. L1) a na 
ostatních spotřeba (např. L2). 
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DNES

Reálný tok energie

/ L1: 0 W

/ L2: 0,5 kW přetok

/ L3: 0,5 kW spotřeba

/ Měření elektroměru: 0 W

/ Vlastní spotřeba: 100%

kWh
1 kW
1 kW
1 kW

1 kW
500 W

1,5 kW

0,5 kW

0,5 kW



24

Možný budoucí scénář

3~ Asymetrické napájení

/ L1, L2, L3: 0 W

/ Měření elektroměru: 0 W

/ Vlastní spotřeba: 100%

kWh
1 kW

500 W
1,5 kW

1 kW
500 W

1,5 kW

Následující model reprezentuje možné napájecí módy v budoucnosti. Ale  to vyžaduje rozsáhlé 
změny firmware a změnu norem.



VÝHODY 3-FÁZOVÉHO SYSTÉMU

Fronius International GmbH / Fronius Energy Package

/ Symo Hybrid napájí symetricky v síťovém režimu (symetrie na svorkách střídače)

/ Nižší zvýšení napětí v síti („grid-friendly“)

/ Opravdový 3-fázový back-up mód

/ Mohou být napájeny 3-fázové spotřebiče (např. čerpadla,…)

/ Bez úpravy kabeláže pro záložní obvody, jelikož může být zásobována celá budova

Možný budoucí scénář

/ V případě budoucí změny metody účtování distributorem

/ Je možné změnit režim napájení podle velikosti jednotlivých fází (vyžaduje rozsáhlé změny 
firmware)



PŘEHLED
Back-up mode

Fronius Energy Package



Back-up mode

Fronius International GmbH / Fronius Energy Package

/ Pac (backup mode) = Pac nom
/ Krátkodobě (<1s) je možné přetížení v určitém rozsahu

/ Max. výkon na fázi = 2,5 kW (všechny Symo Hybrid modely)

/ Čas přepnutí do backup modu: ~ 5s (NE UPS funkce)

/ Střídač nesmí být používán jako ostrovní (max. povoleno 15% provozních hodin v
backup modu)

/ Další podrobnosti budou zveřejněny s dostupností funkce (plán: 2.Q 2016)



Fronius Solar Battery
Fronius Energy Package



DATA FRONIUS SOLAR BATTERY

/ Lithium-Železo-Fosfát („LiFePO4“ NEBO „LFP“)

/ Velká životnost

/ Rychlé nabíjení

/ Vysoká hloubka vybití (DoD)

/ Max. bezpečnost

/ Bez výparů kyslíku nebo vodíku

/ Bez teplotní nestability 

/ Napětí: 120 – 460 V 



DATA FRONIUS SOLAR BATTERY

/ Kapacita (použitelná): 3,6 kWh – 9,6 kWh (volitelná po 
1,2 kWh krocích)

/ Max. nabíjecí proud: 16 A

/ Rozměry: cca. 955 x 570 x 611 mm

/ Hmotnost: cca. 91 - 176 kg

/ 1 modul: 17 kg

/ Třída krytí: IP 20

/ Komunikace se střídačem: Modbus RTU (RS 485)
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ZOBRAZENÍ

/ Nové zobrazení a analýza

/ Solar.web

/ Solar.web App 

Fronius International GmbH  /  Thomas Mühlberger /  Präsentationstitel  /  29.06.2011



Fronius MicroGrid 
Solution 



/ Fronius IG Plus V

/ Fronius Symo

/ Fronius Galvo

/ Fronius Agilo

/ Fronius Primo

/ Fronius Eco

Střídače

/ Speciální nastavení pro 
Off-grid a Backup systémy.

/ Speciální funkce P(f)

/ Široký napěťový a 
frekvenční limity.

/ Plně konfigurovatelný

MicroGrid Setup

/ Pracuje s výrobci různých 
střídačů/nabíječů

/ Fronius testoval:

/ Victron MultiPlus a Victron
Quattro

/ Studer Xtender

Kompatibilita

Fronius microgrid řešení
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/ Optimální interakce mezi FV střídačem a 
nabíječem

/ Přesné dimenzování: 
/ Špičkový výkon FV střídače nesmí 

překročit max. výkon nabíječe.

/ MicroGrid Setup (50Hz, 60Hz)

Fronius microgrid řešení
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/ Automatické snížení výkonu při nabité 
baterii�P(f)

/ Při plném nabití  zvýší nabíječ AC 
frekvenci 

/ Na základě zvýšené frekvence redukuje 
FV střídač svou výrobu.

Fronius microgrid řešení
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Δf = 1 Hz

ΔP = 60%

54,5 Hz51 Hz50 Hz46 Hz

Pmomentan/P

100 %

52,8 Hz50 Hz 53 Hz

SoC UDC

100 %

90 %



PROVOZNÍ REŽIMY A TOKY ENERIGIE
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