Vážení zákazníci,
Firma BENEKOV se zaměřuje více než 60 let na oblast energetiky. Od založení firmy v roce 1955 vyrábíme tepelnou techniku. V roce 1995 jsme zahájili vlastní vývoj a prodej automatických kotlů na pevná paliva. V tomto
oboru jsme se stali jedničkou na českém trhu a za dobu naší působnosti jsme dodali více než 30.000 zařízení
o instalovaném výkonu 800 MW. Naše kotle jsou kromě ČR využívány například v rodinných domech ve Velké
Británii, v průmyslových firmách v Rusku nebo na farmách v Austrálii.
V roce 2018 jsme spojili síly s obchodním partnerem specializovaným na projekci a dodávky služeb a zařízení
v oblasti solárních energií a vytvořili jsme společně novou koncepci BENEKOV ESCO. Její součástí je nabídka
kompletních služeb úspor energií pro rodinné domy, obce nebo firmy. Klíčové je spojení technologie výroby
tepla (z automatických kotlů na uhlí a pelety) s technologií výroby elektřiny z FVE. Nejsme „zelení fanatici“
a domníváme se, že energie Slunce nemá být v naší geografické poloze základní prvek energetiky, ale jeho
doplněk. Vnímáme současný enormní tlak v EU na podporu obnovitelných zdrojů, která vede k masivní dotační
podpoře instalací fotovoltaiky. To zcela mění situaci na trhu. Kdo si dnes dokáže vyřídit dotaci na instalaci dobře
naprojektované kombinace výroby tepla a elektřiny, má šanci ušetřit výrazné provozní náklady. To se týká jak
majitelů rodinných domů, tak i provozovatelů velkých budov, například škol nebo výrobních hal. S ohledem
na probíhající rychlý růst cen elektřiny a očekávaný skokový nárůst v roce 2022 považujeme fotovoltaiku při
využití dotací za ekonomicky mimořádně zajímavé řešení. Ve spolupráci s BENEKOV ESCO partnery nabízíme
majitelům nebo provozovatelům nemovitostí realizace úspor energií s rychlou dobou návratnosti investice.
U větších objektů standardně pomáháme s řešením tzv. EPC projektů.
Ze zkušeností víme, že na trhu FV elektráren v ČR se v letech 2017 až 2019 prosadila řada firem, které nabízejí
takové technické řešení, u kterého nelze dosáhnout žádnou dobu návratnosti. Nadšení pro „zelenou energii“
může být pro některé zákazníky dostatečnou motivací k pořízení FVE, my však sázíme na to, že pro skutečně
masivní prosazení této technologie je nutno navrhovat takovou kombinaci prvků FVE, která se vrátí nejenom
při teoretickém výpočtu na papíře, ale i v reálném provozu.

INVESTORŮM DO FVE NABÍZÍME:
>
>
>
>

Kompletní technické řešení celé FVE, individuálně řešené na míru pro každého uživatele.
Unikátní kombinaci technických prvků, kterou jiní dodavatelé v ČR neznají nebo nenabízí.
Firmám a obcím pomáháme s vyřízením dotací na jejich investice.
S polupracujeme se sítí BENEKOV ESCO partnerů, kteří mají znalosti nejen FVE, ale rovněž tepelné techniky
a umí obě energie „zkrotit“ a vzájemně propojit ku prospěchu zákazníka.

FVE BENEKOV NABÍZÍ TUTO UNIKÁTNÍ KOMBINACI TECHNICKÝCH PRVKŮ:
> V
 ýhradně monokrystalické panely instalované v ČR již od roku 2008 a se zárukou 30 let na degradaci výkonu
až na 85 %.
> Hybridní střídače světového lídra Huawei s vysokou účinností a minimální vlastní spotřebou při provozu.
> Patentově chráněné technické řešení konstrukcí s využitím robustních hliníkových rámů.
> Baterie BENEKOV ESS se špičkovými technickými parametry.

PROČ DNES INVESTOVAT DO FV ELEKTRÁRNY?
> Z ískáte vlastní zdroj výroby elektrické energie nezávislý na politické nebo ekonomické situaci.
> Investice do FVE jsou v ČR masivně podporovány dotacemi a díky tomu lze dosáhnout zajímavé doby návratnosti. Bez dotací by byl rozvoj oboru velmi pomalý.
> V
 hodně navržená FV elektrárna pokryje většinu výroby elektřiny potřebné k provozu spotřebičů v domácnosti.
> S ohledem na tlak proti levným zdrojům elektřiny v celé EU lze očekávat výrazný růst cen elektřiny i v České
republice. Největší skokový růst se očekává v roce 2022 v souvislosti s odpojením přibližně 20 % kapacit
výroby elektřiny z nejlevnějších zdrojů v Německu, na jehož energetickou soustavu je naše země napojená.
> V
 hodně navržené technické řešení umožňuje zabezpečit rodinný dům proti blackoutům.
> Dobře navržená FV elektrárna pro rodinný dům umožňuje dosáhnout doby návratnosti investice (v současných cenách a s využitím dotací) přibližně 10 let. To je výrazně efektivnější využití vlastních úspor než
ponechat peníze na běžném účtu v bance.

PROČ INVESTOVAT DO FV ELEKTRÁRNY BENEKOV?
> U
 každé elektrárny je prováděna individuální nabídka technického řešení, která zohledňuje stav sítě, lokalitu
a způsob využívání výroby tepla v domě.
> FV elektrárny BENEKOV využívají unikátní technické řešení (kombinace panelů, střídačů, kapacitu baterií
a energy optimizerů), které není na trhu běžně dostupné.
> FV elektrárna BENEKOV bude splňovat podmínku využití 70 % vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu i ve
skutečnosti, ne pouze v teoretickém výpočtu.

PANELY

Spolehlivé řešení odzkoušené v ČR od roku 2009
Pro naše FVE využíváme výhradně monokrystalické panely, dlouhodobě ověřené provozem v ČR na desítkách MW instalovaného
výkonu. Robustní konstrukce se zatížením až do 5400 Pa, antireflexní sklo a technicky ověřená funkčnost i při nízké radiaci zajišťují
spolehlivý výkon FVE při běžném provozu i při zhoršených podmínkách.

REFERENCE V ČR OD ROKU 2009

VÝHRADNĚ MONOKRYSTALICKÉ VERZE
S ÚČINNOSTÍ AŽ 21,66 %

ANTI PID

30 LET ZÁRUKA NA DEGRADACI
VÝKONU NA 85 %

▪ A
 ntireflexní sklo zvyšuje absorpci slunečního záření a redukuje ztráty
způsobené samočištěním při dešti

▪ Pokročilý Anti PID zajišťuje ochranu investice po 30 let provozu panelů
▪ Záruka 12 let na provedení

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
PŘI RADIACI 1000 W/M2, AM 1.5., TEPLOTA NA POVRCHU BUNĚK 25 °C
Typ panelu
Maximální výkon

kWh

Počet buněk

375 Wp

390 Wp

monokrystalický

monokrystalický

375

390

72

72

Účinnost buňky

%

21,32

21,66

Účinnost modulu

%

19,32

19,77

Maximální zatížení vítr/sníh

Pa

2400/5400

2400/5400

1956 × 992 × 40

1956 × 992 × 40

22,5

22,5

24658

24660

Rozměry (š × h × v)
Hmotnost
SVT kód

mm
kg

STŘÍDAČE

Hybridní střídače světového lídra v oboru Huawei
Základem dobré ekonomiky provozu FVE je využití kvalitních a spolehlivých střídačů s nízkou vlastní spotřebou a schopností pokrýt
výkonově odběr na každé fázi. Řešení BENEKOV se vymyká běžnému standardu a mimo jiné zajistí zhruba čtvrtinové náklady na vlastní
spotřebu elektrárny oproti běžným „balíčkovým elektrárnám“.
MINIMÁLNÍ VLASTNÍ SPOTŘEBA
PŘI PROVOZU

ROZMĚR DO HLOUBKY
POUHÝCH 18 CM

ÚČINNOST AŽ 98,6 %

JEDINÝ HYBRIDNÍ STŘÍDAČ NA TRHU
SE STANDARDNÍ ZÁRUKOU 10 LET

▪ spolehlivé řešení s dlouhou živostností a nadstandardní zárukou

▪ moderní design včetně vestavěné WiFi a monitoring zdarma

▪ v ýrazně nižší vlastní spotřeba pro vlastní provoz ve srovnání s běžně
používanými asymetrickými střídači

▪ v případě zájmu o řešení ochrany domu proti blackoutům využíváme
alternativní střídače od výrobce LuxpowerTec, kde součástí střídače
je EPS.

▪ t echnicky precizní řešení s využitím prakticky všech dostupných ochranných prvků dle ČSN
SUN2000L
2KTL

SUN2000L
3KTL

SUN2000L
3.68KTL

SUN2000L
4KTL

SUN2000L
4.6KTL

SUN2000L
5KTL

Hybridní
1fázový

Hybridní
1fázový

Hybridní
1fázový

Hybridní
1fázový

Hybridní
1fázový

Hybridní
1fázový

Wp

3 000

4 500

5 520

6 000

6 900

7 500

Maximální účinnost		

%

98,4

98,5

98,5

98,6

98,6

98,6

Rozsah napětí			

V

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ střídače			
Maximální doporučené zatížení

350 – 495 Vdc

Ochranné prvky

Anti islanding, anti PID

Rozměry (š x h x v)			

mm

Hmotnost			

kg

SVT kód

375 × 375 × 161,5
10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

23180

23181

23182

23183

23184

23185

BATERIE

Baterie BENEKOV vyvinuté pro potřeby českého trhu
Baterie tvoří největší část investice do elektrárny. Umožňují výrazně redukovat přetoky do sítě a tak podstatným způsobem zlepšit ekonomiku provozu. Bez dostatečné akumulační kapacity a využití baterií s kvalitními ochrannými prvky nelze dosáhnout podmínky dotací
70 % vlastního využití energie v programech Nová zelená úsporám. BENEKOV má ve své nabídce baterie vyvinuté pro zajištění maximálního efektu výroby elektřiny a redukce potenciálních přetoků na minimum. Proto majitelé FV elektráren BENEKOV v rodinných domech
neřeší smlouvy s obchodníky s elektřinou. Jednoduše umí využít většinu elektřiny pro sebe, což běžné „balíčkové elektrárny“ nenabízí.

OCHRANNÝ PRVEK EMS V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

KONTINUÁLNÍ VYBÍJENÍ 0,5 C

6000 GARANTOVANÝCH
VYBÍJECÍCH CYKLŮ

10 LET ZÁRUKA

▪ spolehlivé řešení s dlouhou životností a nadstandardní zárukou
▪ d
 íky výborné ceně má investor možnost pořídit si kvalitní FVE za přiměřenou vstupní investici
▪ High voltage řešení zvyšuje účinnost celého systému

▪ v lastní projekční software vypočítává minimální velikost baterií pro FV
elektrárny. Při instalaci minimální předepsané akumulační kapacity
lze garantovat dlouhodobou životnost baterií a zároveň lze zajistit
dostatečně zajímavou ekonomiku provozu

BENEKOV ESS
VN – PWB LiFePo4 4,8 kW

BENEKOV ESS
VN – PWB LiFePo4 8 kW

kWh

4,8

8

Ah

10

20

6000

6000

350 – 400

350 – 400

BMS

Ano

Ano

EMS

Ano

Ano

Kontinuální vybíjení

0,5 C

0,5 C

51

78

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Akumulační kapacita
Kapacita
Garantované cykly 80 % DOD
Pracovní napětí

Hmotnost
Rozměry (š × h × v)

VDC

kg
mm

480 × 650 × 1170

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Patentově chráněné řešení s úsporou až 40 % času při instalaci
Střešní konstrukce tvoří relativně malou část celkové investice. Nelze však podceňovat jejich kvalitu, protože na nich bude záviset
bezpečnost provozu dalších 30 let fungování FVE. BENEKOV využívá unikátní technické řešení, které výrazně redukuje čas na instalaci
panelů na střeše a zároveň umožňuje preciznější nivelaci než běžně používané prvky.
ROBUSTNÍ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE RÁMŮ
S HMOTNOSTÍ 1,3 KG NA METR

PATENTOVĚ CHRÁNĚNÉ ŘEŠENÍ
S VYUŽITÍM TISÍCIHRANU

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

SNADNÁ MANIPULACE

Konstrukce jsou dodávány v délkách 2,2 a 4,2 metrů. To
usnadňuje manipulaci a zároveň umožňuje vhodně kombinovat veškeré varianty výkonů panelů na střechách.

Technické řešení umožňuje snadné a zároveň precizní
usazení panelů. Výsledkem je kvalitní a esteticky působivý výsledný vzhled FVE na střeše objektu. Veškeré konstrukční prvky jsou vyrobeny z hliníku nebo nerezi.

OSTATNÍ SORTIMENT
U vybraných objektů lze místo klasické střešní konstrukce
zvolit řešení s využitím tzv. „slunečnice“. Její výhodou je až
o 40 % vyšší výroba elektřiny na 1 kWp, což je dosaženo
optimalizací natočení v průběhu dne. Toto řešení je použitelné pouze u objektů s jednofázovou sítí.

Tlak EU vede ke zvyšování podílu elektromobilů na trhu.
Zároveň však není dostupná dostatečná kapacita nabíjecích stanic. V určitých případech lze využít FVE pro výrobu
elektřiny do aut. Naše firma nabízí například řešení kombinace fotovoltaiky s dobíjecí stanicí ve firemním objektu
pro dobíjení plug-in hybridních aut. Toto považujeme za
jedno z ekonomicky zajímavých řešení elektromobility.

Na řadě míst, kde dochází k rozvoji infrastruktury je nutno řešit zároveň venkovní osvětlení. Na místech, kde doposud žádné osvětlení není vybudováno (nové chodníky,
satelitní města) a kde zároveň není intenzivní doprava, lze
využít sloupy se solárními lampami. Investiční náklady na
takové řešení jsou nižší než u stavby klasických sloupů VO
a provozní náklady jsou nulové. BENEKOV vyrábí vlastní
verzi sloupů a pro jednotlivé aplikace dodává různé varianty solárních světel s individuálními parametry spočítanými pro konkrétní aplikace.

