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Nákladově efektivní, jednoduchý, vhodný pro
„komplikovaná“ podloží, demontovatelný
Montážní systém CS+ (ConSole) se uplatňuje v celé řadě pozemních instalací fotovoltaických panelů po celé Evropě. Tato zpráva přináší stručný přehled zkušeností s montáží tohoto systému ve volném terénu.
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Montáž nevyžaduje žádné speciální vybavení (jako např. beranidla).
Není nutný inženýrsko-geologický průzkum, díky tomu se zkracuje
doba příprav a snižují celkové náklady.
Velmi rychlá montáž, vysoká flexibilita a záruka
dodržení termínů instalace. Velmi snadná
manipulace a montáž.
To zajišťuje nízké náklady na instalaci.
Zatížení je možné realizovat pomocí cenově příznivého materiálu
(např. štěrk), takže celkové náklady dále klesají.
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Snadná, rychlá a nákladově efektivní montáž

Stabilita během provozu, a to i na
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Kontinuální pozitivní dlouhodobé zkušenosti s tímto systémem
od roku 2003.
Systém je odolný proti pozdějším pohybům a sedání půdy, protože
každý modul ConSole je samostatnou jednotkou (na rozdíl od systémů panelů propojených kolejnicí, které neumožňují instalaci na
nerovném povrchu).
Vedení kabelů: díky inteligentnímu designu je zajištěna dobrá ochrana
elektrických kabelů před povětrnostními a mechanickými vlivy.
Moduly jsou na své optimální montážní ploše zajištěny pomocí šroubů na zadní straně. Podléhají tak minimálním mechanickým vlivům,
což eliminuje například mikrotrhliny a zvyšuje životnost modulů.
Moduly nejsou vzájemně propojeny, a proto nevzniká napětí, např.
v důsledku teplotní roztažnosti
(což může být případ u systémů s propojením kolejnicí).
Velmi dobrý odtok vody, protože moduly ConSole nejsou vzájemně
propojeny, a voda může mezi nimi volně odtékat.
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„komplikovaném“ podloží

+ Žádný zásah do podloží – moduly ConSole lze zajistit pouze zatížením.
To je obzvlášť důležité v případě deponií, půdy dosud ležící ladem nebo
pozemků s nestabilním podložím.
+ Snadné odstranění v případě demontáže, nízké náklady na demontáž
a vysoká ekologičnost.
+ Žádné bodové zatížení, zátěž je rovnoměrně rozložena přes celou plochu jednotky ConSole.
+ Použití recyklovatelných materiálů.
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Vysoce ekologické a vhodné pro citlivé plochy

Celkové náklady na malá a středně velká zařízení jsou zpravi-

Podle našich analýz jsou náklady na montážní systém sám o sobě často
jen nepatrně vyšší než náklady na standardní systém do volného terénu.
Zato náklady na instalaci systému CS+ jsou ve srovnání se standardní instalací ve volném terénu výrazně nižší. Zejména u malých a středně velkých
zařízení jsou jednorázové náklady na geologický rozbor, případné narovnání terénu a pronájem beranicích, přepravních a instalačních systémů
v případě standardních pozemních instalací většinou nepoměrně vysoké
a představují vyšší finanční zatížení než rozdíl v materiálových nákladech
na montážní systém.

Důležité faktory:
Růst trávy se reguluje nad očekávání snadno, pro výpočet
balastu doporučujeme využít Renusol PV-Configurator
Zdaleka největší starostí bývá, jak zatočit s růstem trávy. Zkušenost ukazuje, že tento problém je v praxi snadno a nákladově efektivně řešitelný.
Naši zákazníci se drží dvou strategií, a ať zvolí jakoukoli, jsou vždy naprosto
spokojeni:
Použití netkané textilie na podklad účinně zabraňuje růstu trávy a rostlin.
Druhá strategie spočívá v pravidelném sečení trávy; tato strategie se uplatňuje zejména tehdy, kdy je tak jako tak k dispozici personál (např. v rámci
správy a provozu budov). Ve střední Evropě je na základě zkušeností nutné
trávu sekat asi čtyřikrát za rok.
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dla nižší než v případě nutnosti beranění sloupků

V případě jednoho zařízení byl systém ConSole zatížen relativně velkým
množství volného písku, což má za následek jistou deformaci (na některých místech se písek vzduje). Taková deformace ale nepředstavuje žádný
problém, protože nezpůsobí žádnou škodu. Alternativou je písek v pytlích,
kdy lze vzdutí konstrukce CS+ zamezit.
Balast je nutné určit na základě statického výpočtu podle lokálního zatížení sněhem (lze jej tak optimalizovat). Za tímto účelem je na www.pv-configurator.com k dispozici náš PV-Configurator 3.0. Kdykoli se také můžete
obrátit na technický servis společnosti Renusol.
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V blízkosti konstrukce ConSole by neměly volně ležet kamínky (nedoporučujeme například za účelem zamezení růstu trávy pokrýt plochu štěrkem),
protože kamínky mohou sebrat ptáci, a mohlo by dojít k poškrábání solárních modulů.

NaGa Solar
DSM LOUISEGROVE
Typ
Stav
Výkon
Kapacita
Počet modulů
Plocha
Místo instalace

Deponie
V provozu
3,411 MWp
3 206 528 kWh/rok
10 573
5,5 hektaru
Sittard-Geleen, NL

Projekt je ideálním příkladem dvojnásobného využití plochy. NaGa Solar
umožňuje využít plochu pro více než jeden účel. Tento solární park byl
vybudován na bývalém násypu Louisegroeve průmyslové zóny Chemelot,
čímž došlo k trvale udržitelnému využití této plochy. NaGa Solar poskytla
pozemek společnosti DSM. NaGa Solar je nejen stavitelem tohoto solárního
parku, ale také jedním z investorů – společně se skupinou soukromých
nizozemských investorů.
Pro NaGa Solar se jedná o zvlášť inovativní projekt, protože moduly jsou
zajištěny systémem balastu (naplnění např. pískem nebo kamínky), který
byl navržen speciálně pro tento účel. Podloží, tj. bývalá deponie, na kterém
byl solární park vybudován, tak zůstává nezměněn a zakonzervován.
Solární moduly jsou navíc vybaveny technologiemi, které společnost DSM
Advanced Solar vyvinula pro povrchovou úpravu a spodní vrstvu modulů
a které zvyšují výtěžnost panelů. Moduly použité pro Louisegroeve pochází
od Tat Power Solar. Zařízení bude v dalších letech sloužit jako pilotní projekt,
a společnost DSM bude průběžně vyhodnocovat jeho výsledky a účinnost.
Společnost NaGa Solar podporuje použití nové spodní vrstvy modulů
a posiluje úzkou spolupráci mezi lokálními podniky a lokální vládou.

Video: https://bouw.live/zonneweide-louisegroeve/

Tisková zpráva k projektu Louisegroeve

