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SAULĖS ELEKTRINĖS 

Ignitis patirtis vystant SE projektus
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Ignitis patirtis saulės energetikoje
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• Saulės energijos sprendimai vystomi nuo 2018 m.

• Sprendimai tiek verslui, tiek ir fiziniams klientams.

• 20 įgyvendintų saulės elektrinių projektų verslo klientams Lietuvoje. Galia  30 - 500 

kWp.

• Bendra eksploatuojamų B2B elektrinių galia 3 MWp.

• 10 šiuo metu vykdomų B2B projektų Lietuvoje ir Latvijoje. Galia 30-2000 kWp.

• Verslo klientams siūlomas ne tik pardavimo sprendimas, bet ir lizingas.

• Pirmoji pasaulyje saulės parkų platforma www.saulesparkai.lt

http://www.saulesparkai.lt/
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SAULĖS ELEKTRINĖS 

Prieš pradedant vystyti SE projektą.

Optimalios galios nustatymas
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Optimalios galios nustatymas.

Stogas.
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• Reikalingas naudingasis plotas plokščiam stogui: ~12 m2/kWp;

• Reikalingas naudingasis plotas šlaitiniam stogui: ~7 m2/kWp;

• Plokščiam stogui moduliai nemontuojami arčiau nei 1 m nuo krašto, taip pat priklauso nuo 

parapeto aukščio;

• Šlaitiniam stogui moduliai nemontuojami arčiau nei 0,5 m nuo stogo krašto, gali būti išimčių;

• Ant stogo esantys objektai meta šešėlius, nerekomenduojama montuoti modulių arti šešėlį 

sudarančių objektų;
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Optimalios galios nustatymas.

Stogas.
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• Net menkiausias šešėlis gali atjungti 1/3 arba 2/3 modulio, kuris mažina energijos atidavimą 

inverterio lygmenyje.



Optimalios galios nustatymas.

Stogas.

7Stogų vertinimo pavyzdžiai

~2200 m2 ~4300 m2
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Optimalios galios nustatymas.

El. įvadai ir vartojimo profilis
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• Vienai komercinei apskaitai gali būti 1 elektrinės prijungimo taškas;

• Turi būti vertinamas vartojimo profilis kiekvieno įvado su savo komercine 

apskaita

• Elektrinės galia negali viršyti leistinos objekto vartoti galios.

• Rekomendacija – elektrinės galią parinkti taip, kad objekte tiesiogiai suvartojama 

būtų didžioji dalis (apie 92-95 proc.) SE pagamintos energijos.
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Optimalios galios nustatymas.

El. įvadai ir vartojimo profilis
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• Moduliai po 15-22 modulius jungiami 

nuosekliai vienas su kitu, tai vadinami 

stringai arba eilės.

• Modulių stringai jungiami su inverteriais, į 

vieną inverterį gali prisijungti nuo 1 iki 20 

stringų, priklausomai nuo inverterio galios.

• Inverteriai prijungiami prie vietinio elektros 

tinklo.
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Optimalios galios nustatymas.

El. įvadai ir vartojimo profilis
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Optimalios galios nustatymas.

El. įvadai ir vartojimo profilis
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Optimalios galios nustatymas.

El. įvadai ir vartojimo profilis
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Optimalios galios nustatymas.

El. įvadai ir vartojimo profilis
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Ką reikia žinoti apie energijos perteklių?
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• Pasaugojimas galimas tik iki 500 kWp galios saulės elektrinėms

• Pasaugojimo mokestis auga kartu su skirstymo kaina, 2019-2020 metais pakilo beveik per 1 ct/kWh

• Perteklinę energiją „pasaugojant“ ESO tinkle, klientas patampa GAMINANČIU VARTOTOJU

• GAMINANTYS VARTOTOJAI netenka teisės pirkti diferencijuotomis laiko zonomis iš ESO, pereina į vienos 

laiko zonos tarifą, kas stipriai sumažina SE atsipirkimą, o kartais net ir padidina išlaidas už elektros 

energiją.
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SAULĖS ELEKTRINĖS 

Prieš pradedant vystyti SE projektą.

Pastato stogo konstrukcija
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Stogo konstrukcijų vertinimas, kodėl?
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• Svarbu įvertinti skaičiavimais, ar statinio konstrukcijų, ypač

stogo, laikančios galios pakaks atlaikyti papildomą

apkrovą!

• Stogo laikančiųjų konstrukcijų, stogo pakloto ir kitų

elementų vertinimas dėl papildomos apkrovos nuo saulės

elektrinės atliekamas atestuoto konstruktoriaus.

• Papildoma apkrova ant sutapdinto stogo gali siekti 20-30

kg/m2

• 100 kWp elektrinės ant sutapdinto stogo masė gali siekti 20

t ir daugiau

• Ignitis patirtis – apie 30 proc. stogų konstrukcijos per

silpnos papildomai apkrovai.

• Elektrinės, statinio ir jame dirbančių žmonių saugumas

svarbiau nei kelais proc. didesnė generacija.
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SAULĖS ELEKTRINĖS 

Kokybiška įranga
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

MODULIAI

• Pagrindiniai modulių tipai rinkoje polikristalinio ir 

monokristalinio silicio moduliai, jų efektyvumas 

siekia 16-20 %. Sudaro apie 90-95 % rinkos.

• Kito tipo, kaip amorfinio silicio arba CIS/CIGS

moduliai plačiai nėra paplitę dėl mažo efektyvumo, 

kuris rinkoje siekia 8-12 %.

18
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

MODULIAI

019

BloombergNEF Tier 1

• Pasaulinio lygio gamintojai
• Didžiausi gamybos pajėgumai
• Didžiausios apyvartos
• Finansiškai stabiliausi ir patikimiausi
• Daugiausiai investuoja į technologinius 

tyrimus ir technologijų vystymą, 
anksčiausiai pateikia rinkos naujoves ir 
formuoja tendencijas
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

MODULIAI

Nepriklausoma laboratorija atlieka 
intensyvius testus ir atrenka Top
Performers. PVEL pripažinta 
Bloomberg NEF ir PV Magazine, 
sertifikuota laboratorija
• Temperatūrinių ciklų testai 

(temperatūros pokyčiai ir 
poveikis)

• Drėgmės ir aukštos temperatūros 
testai (poveikis sandarikliams ir 
laminacijai)

• Dinaminių apkrovų testai (mikro
įtrūkimų celėse tikrinimas)

• PID testai (srovės nuotėkio į rėmą 
nuostoliai)
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

MODULIAI. 
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Svarbiausi techniniai parametrai:

• Modulių galia Wp

• Modulio paviršiaus stiklo su antirefleksine danga storis (≥2 mm storio grūdintas stiklas)

• Jungčių dėžutės IP klasė ( ≥IP67)

• Kabelių jungčių IP klasė ( ≥IP65)

• Kabelų jungtys MC4 arba suderinamos

• Maksimali įtampa ≥1000 Vdc

• Darbinės temperatūros diapazonas -40 – +85 °C

• Modulio efektyvumas (STC) ≥16,0 %

• CE deklaracija arba sertifikatas

• Atitiktis ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IEC 61730, IEC 61215 standartams

• Produkto garantinis laikotarpis ≥10 metų

• Efektyvum garantijos laikotarpis ≥25 metai
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

MODULIAI. GARANTIJOS
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Produkto garantija apima medžiagų ir gamybos broką: garantuoja nuo gamybinio broko, delaminavimo, spalvų

pasikeitimo, hot-spot‘ų, rėmo ir kitų elementų kokybinių problemų. Rinkos standartas - 10 metų

Efektyvumo garantija skirta tik efektyvumui, kuris privalo būti išmatuotas akredituotoje laboratorijoje.

Dažnu atveju efektyvumo garantija nebegalioja, jei negalioja ir produkto garantija (svarbu klientams). Rinkos standartas

– pirmais metais 97%-98%, po 25 metų 80%-87% efektyvumas.

Garantinių sąlygų vykdymą užtikrinti gali tik finansiškai sveiki, mokūs ir savo reputaciją branginantys gamintojai.

Šiuo metu labai ryški tendencija garantiją naudoti kaip įrankį komercijai skatinti.

Svarbu išsirinkti patikimo gamintojo produktą, kad nereiktų turėti reikalų su garantijomis apskritai.
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

MODULIAI. GARANTIJOS
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

KEITIKLIAI
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Svarbiausiai kokybiniai kriterijai:
• Maža sužadinimo įtampa, pvz. 200 Vdc (greičiau pradeda veikti)
• Aukšta maksimali DC įtampa, pvz. 1000 Vdc
• Didelis skirtingos galios modelių skaičius: 33-40-50-110 kW
• Didelis kiekis MPPT sistemų: 2/ 3 / 4 / 5 / 9 (mažiau nuostolių)
• „Fuseless“ sistema, nereikalingos linijų apsaugos DC dalyje
• Aktyvi ventiliacija ventiliatoriais, geras aušinimas ir patikimumas
• Atitinka EN 50549-1/2 standartus
• Garantija 5 – 15 metų
• Aukšta IP klasė ≥IP65
• Gamintojo techninis palaikymas (kaip greitai ir noriai reaguoja į

kliento užklausas)
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

KEITIKLIAI
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

KONSTRUKCIJOS
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Naudojamos konstrukcijos pagrinde 3 tipų:
• sutapdintam stogui balastinės
• Šlaitiniams stogams
• antžeminės

Svarbiausi techniniai parametrai:
• Montavimo sistemos sertifikuotos TÜV Rheinland, t.y. nepriklausomos laboratorijos saugos tyrimai
• Gamintojo garantijos iki 10 - 20 metų
• Medžiagiškumas - aliuminio lydinys, nerūdijantis arba karštai cinkuotas plienas

Svarbu:
• Naudoti tik žinomų ir patikimų gamintojų sertifikuotas konstrukcijų sistemas
• Nenaudoti savadarbių konstrukcijų, ypač didinant modulių pasvirimo kampą
• Prieš montuojant turi būti parengtas konstrukcijų balasto planas su gamintojo tam skirta

programine įranga
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

KONSTRUKCIJOS
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

KONSTRUKCIJOS
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.
KONSTRUKCIJOS. 

KLAIDOS
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

MONITORINGO SISTEMA
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• Montuojant didesnes elektrines (100 kWp ir daugiau) patartina
naudoti ir rimtesnę elektrinės darbo monitoringo sistemą

• Svarbiausios monitoringo sistemos funkcijos:
• Galimybė apskaičiuoti santykinį galios našumo koeficientą (angl.

Performance Ratio, PR), kuris parodo tikrąjį Seefektyvumą
• Galimybė pajungti papildomus sensorius, pvz. apšvitos matuoklį.
• Galimybė prijungti ir nuskaityti metrologiškai patikrinto / MID

sertifikuoto 0.5s tikslumo klasės skaitiklį (keitikliai rodo 5-10 %
didesnę energijos gamybą nei iš tikro yra)

• Pataertina, kad sistema veiktų Cloud aplinkoje.
• Svarbu pasirinkti patikimą sistemos gamintoją ir vystytoją (didelis

prijungtų elektrinių skaičius).
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KOKYBIŠKA ĮRANGA.

MONITORINGO SISTEMA
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KODĖL IGNITIS?

Pirkimų organizavimas ir sąlygos
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Ką svarbu numatyti pirkimo dokumentuose
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Reikalavimų tiekėjams. Klaidos:

• Pasitaiko reikalavimas, kad tiekėjas būtų įrengęs tam tikros galios elektrinę su dvipuse apskaita.

• Saulės elektrinės nėra laikomos ypatingais statiniais, todėl kartais pasitaikantis reikalavimas, kad tiekėjas 

turėtų bent vieną ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą yra perteklinis.

• Reikalaujama būti įgaliotu kokio nors gamintojo įgaliotu atstovui ar partneriu, kas riboja konkurenciją ir 

klientui neduoda jokios pridėtinės vertės ar saugumo.
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Ką svarbu numatyti pirkimo dokumentuose
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Reikalavimai įrangai ir sprendimams. Klaidos:

• Reikalaujama ilgesnės nei 10 m. produkto garantijos.

• Reikalaujama ilgesnės nei 25 metai modulio efektyvumo garantijos.

• Reikalaujama papildomos įrangos, pvz. optimizatorių, nors tam nėra techninio pagrindo ir iš to nesukuriama jokios 

pridėtinės vertės klientui ir tik be reikalo išbrangina pasiūlymą.

• Modulių galios tolerancija matuojama Wp, ne procentais. Rinkos standartas 0 – 5 Wp

• Dažnai painiojami ženklai ≤ ir ≥ ypač parametrams, kurių reikšmės neigiamos.

• Nurodomi pertekliniai reikalavimai konkretaus gamintojo gaminiams, ribojantys konkurenciją ir  pvz. reikalavimas, kad 

modulio jungčių dėžutė butų „ventiliuojama“ .

• Kokybiniam vertinimui apsiribojama tik gamintojo deklaruojamais garantiniais terminais.

• Į pasiūlymo kainą neįtraukiamas stogo konstrukcijų vertinimas.

• Į darbų apimtis įtraukiamas statybos leidimas ar pastato ekspertizė.

• Numatomi elektrinės įrengimo per trumpi terminai.
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Ką svarbu numatyti pirkimo dokumentuose
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Rekomenduojame įtraukti tokius reikalavimus:

• Būtinai įtraukti į kainą pastato stogo konstrukcijų vertinimą, kurį atliktų atestuotas konstruktorius.

• Kartu su SE elektrotechninės dalies projektu parengti ir konstrukcijos balasto planą, parengtą su 

konstrukcijų gamintojo programine įranga.

• Reikalavimą pateikti PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės 

įrangos ataskaitą su rezultatais

• Reikalauti trečios šalies (banko ar draudimo bendrovės) garantijos  saulės moduliams.

• Daryti pirkimą su „stipresniu“ kokybiniu vertinimu, įtraukiant papildomai tokius kriterijus, kaip:

• Modulių efektyvumą;

• Modulių galios temperatūros koeficientą;

• Modulių gamintojų priklausymą Tier 1 sąrašui  bent vienerius pastaruosius metus;

• Keitiklių nominalų efektyvumą;

• Keitiklių maksimalios galios sekimo sistemą (MPPT);

• Monitoringo sistemos kokybinius parametrus.
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Ką svarbu numatyti pirkimo dokumentuose
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Rekomenduojame įtraukti į pirkimo dokumentus:

• Didesnėms nei 100 kWp elektrinėms įtraukti ir trečios šalies SE monitoringo sistemą.

• Numatyti energijos apskaitai MID sertifikuotus apskaitos prietaisus

• Reikalavimą, kad naudojamų montavimo konstrukcijų visa sistema turėtų TÜV Rheinland sertifikatą.

• Naudoti montavimo konstrukcijas, testuotas vėjo tuneliuose.

• Naudoti keitiklius su priverstiniu aušinimu (didesnis patikimumas).

• Numatyti realius projektų įgyvendinimo terminus, įvertinant visus projektinius ir ekspertinius darbus.

• Jeigu nustatyta elektrinės galia, numatyti nuokrypius nuo galios, kurie gali svyruoti atlikus tikslesnius 

skaičiavimus projektuojant.
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SE statybos terminai ir etapai
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• 30-100 kWp projektų įgyvendinimo terminas gali siekti apie ~7 mėnesius
• 100-500 kWp gali siekti ~8-9 mėnesius
• 500-1500 + n*(500-1000) kWp gali siekti ~10-11 + n*1 mėnesių

Supaprastintas įgyvendinimo procesas:
• Išankstinių prijungimo sąlygų (ESO), leidimo plėtoti gamybos pajėgumus (VERT), techninių

prijungimo sąlygų gavimas – 4 – 6 savaitės;
• Eelektrinės modeliacija ir balasto plano skaičiavimai – 1 – 2 savaitės;
• Vykdomas stogo konstruktyvo tyrimas 3 – 5 savaitės;
• Techninio projekto rengimas ir derinimas su ESO 4 – 6 savaitės;
• Įrangos tiekimas rangos darbai nuo 2 savaičių (priklauso nuo elektrinės galios);
• Elektrinės bandymai (ESO) – 2 – 3 savaitės;
• VERT pažymos gavimas – apie 4 savaites;
• Gaunamas leidimas gaminti iš VERT – apie 4 savaites;
• Elektrinė perdavimas eksploatacijai – 1 savaitė.
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Svarbiausias patarimas
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Konsultuotis su SE niuansus išmanančiais profesionalais.
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