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Grzanie wody z Fronius Ohmpilot
Inwestorzy indywidualni – prosumenci – korzystają w Polsce z dobrodziejstw net meteringu, którego założeniem
jest możliwość oddania do sieci energetycznej nadwyżek wyprodukowanej w instalacji OZE energii, a następnie
odbierania jej w miarę potrzeb. Nie odzyskujemy jednak całej oddanej energii, a jedynie – za sprawą systemu
tzw. opustów – 80% (dla instalacji do 10 kWp) lub 70% (dla instalacji powyżej 10 kWp). Dodatkowo, jeśli nie
odbierzemy oddanej energii w ciągu roku, przepada ona bezpowrotnie. Dlatego coraz częściej właściciele instalacji
fotowoltaicznych zastanawiają się nad optymalnym wykorzystaniem produkowanej energii. Tanim i wygodnym
rozwiązaniem w tym zakresie jest Fronius Ohmpilot.
aby energia nie była ani oddawana do sieci,
ani z niej pobierana.
Energia słoneczna może dostarczyć domowi rodzinnemu o średnim poziomie zużycia
wody większość zapotrzebowania na gorącą
wodę w okresie od kwietnia do października.
Gdy tylko Twój system PV generuje więcej
energii niż jest obecnie zużywane w gospodarstwie domowym, Fronius Ohmpilot kieruje
dostępny nadmiar do elementu grzejnego, suszarki lub innego rezystancyjnego odbiornika
wybranego przez użytkownika. Wynikiem jest
maksymalny poziom samowystarczalności,
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na gorącą wodę może pochodzić z własnej, wytworzonej w systemie PV energii elektrycznej.
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wody. Jako przykład wybrano 4-osobowe

Dzienną nadwyżkę energii PV można wykorzystać do przygotowania ciepłej
wody użytkowej
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tażu Fronius Ohmpilot, np. w bezpośrednim
otoczeniu bojlera.
Instalacja Fronius Ohmpilot jest niezwykle
łatwa dzięki konfiguracji za pośrednictwem
wbudowanej strony internetowej, a także
prostemu połączeniu przez sieć LAN i WLAN.
Fronius Ohmpilot chroni również instalację
elektryczną dzięki niezakłóconemu i niezawodnemu uruchamianiu odbiorników.
Fronius Ohmpilot może współpracować
ze wszystkimi falownikami firmy Fronius.
Do poprawnego działania wymagane są
Fronius Datamanger 2.0 oraz licznik Fronius
Rys. 1. Słoneczny dzień przed instalacją Fronius Ohmpilot

Smart Meter. Karta Datamanager 2.0 jest
standardowo wbudowana w falowniki Fronius
Symo, Fronius Primo, Fronius Galvo oraz Fronius Eco. Natomiast zarówno Datamanager
2.0, jak i licznik Fronius Smart Meter mogą
zostać w każdej chwili dołożone do istniejącego systemu PV z falownikiem Fronius.
Dzięki karcie Datamanager 2.0 możliwe
jest proste w obsłudze i wizualnie atrakcyjne
monitorowanie działania instalacji fotowoltaicznej na portalu Solar.Web (http://
www.solarweb.com), gdzie użytkownik
uzyskuje wgląd we wszystkie najważniejsze parametry instalacji. W instalacji
z licznikiem i Fronius Ohmpilot dodatkowo

Rys. 2. Słoneczny dzień po instalacji Fronius Ohmpilot
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letnich i zmniejszenie nakładu pracy na jego
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Fronius Ohmpilot kontroluje również osiąg-

sieci domowej – w tym bezprzewodowej wi-fi.

Najważniejsze zalety Fronius Ohmpilot:

nięcie zadanej temperatury w zbiorniku wody.

Zdecydowanie ułatwia to wybór miejsca mon-

`` płynnie regulowana moc – od 0 do 9 kW,
`` niezwykle prosta instalacja,
`` ustawienie temperatury minimalnej c.w.u.,
`` koordynacja z innymi źródłami ciepła,
np. gazowymi podgrzewaczami wody,
`` współpraca z pompami ciepła,
`` system zapobiegania Legionelli.
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