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Cenová nabídka vývoje/výroby regulátoru spotřeby pro solární zařízení 

Technické řešení: 

Navrhujeme následující sestavu:
• statický elektroměr s impulsním výstupem na DIN lištu, jednofázový
• jako  řídicí  jednotka  je  použit  jednoduchý  PLC  automat  s  námi  vyvinutým  programem,  typ  zvolen  podle 

požadovaného počtu vstupů a výstupů; součástí PLC je i zdroj 24 V pro napájení příp. vnějších spínačů, ovládacího 
panelu apod.

Statický elektroměr měří vyráběný výkon na výstupu měniče a převádí výkon na frekvenci pulsů. Je zvolen typ s vysokým 
počtem impulsů/kWh tak, aby i při nízkém výkonu (= nízkém počtu pulsů) získala řídicí jednotka údaj o výkonu systému 
během několika sekund. Po domluvě je možné použít např. i impulsní výstup již instalovaného elektroměru, je-li zapojen 
ve vhodném místě obvodu a jsou-li parametry jeho výstupu vhodné.

Řídicí jednotka je vybavena v závislosti na celkové ceně následujícím počtem reléových výstupů pro spínání stykačů nebo 
výkonových relé spínání odběru:

Varianta Volné digitální vstupy Počet výstupů

MC10 1 4

MC14 1 6

MC20 3 8

MC24 3 10

Vzhledem k možnému užití pro spínání topných těles, tedy poměrně stabilního odběru, navrhujeme následující řešení 
jejich spínání:

Řídicí jednotka tedy má pro každý výstup navíc jeden digitální vstup (24 V, aby bylo možné použít levnější kabeláž), 
kterým získává informaci,  zda je požadováno sepnutí  příslušného výstupu za předpokladu, že je k dispozici  dostatek 
energie. Pokud není vstup aktivní,  bude příslušný výstup odpojen a v případě dostatku výkonu aktivován následující 
výstup. Pořadí  přednostní aktivace výstupů bude stanoveno pevně podle pořadí výstupů nebo je možné naprogramovat 
cyklování (postupnou aktivaci) výstupů.

Dále (již nezakresleno) je možné využít zbylé vstupy ŘJ (do počtu  Volné digitální vstupy v tabulce) jako vstupy pro 
nucené sepnutí některého nebo všech výstupů, případě centrální rozepnutí všech výstupů, bez ohledu na měřený výkon 
solárního systému.

Jako možnou variantu řešení je možné doplnit ŘJ displejem a tlačítky pro konfiguraci výkonů pro jednotlivé výstupy, 
které jinak nastavíme pevně u nás.

Dále je možné ŘJ vybavit vnějším barevným dotykovým displejem pro montáž na dveře rozvaděče, který zobrazí aktuální 
stav vstupů, výstupů, výkon systému, graf výkonu systému a spínání výstupů a umožní např. přepínání různých „profilů“ 
spínání výstupů a po dohodě i komfortní ovládání dalších funkcí (např. termostat, okruhy s časovou prodlevou po zapnutí 
nebo „rezervace výkonu“ - například před praním tlačítkem navolím předvolbu „rezervuj 2 kW výkonu solárního systému 
na 1,5 hodiny“ tak, aby pračka, zapojená mimo spínané okruhy,běžela pokud možno z vyráběné energie).
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Další  možností  variantního  řešení  je  zařadit  do systému druhý elektroměr pro měření celkového příkonu spínaných 
zátěží,  čímž  odpadne  nutnost  nastavovat  přibližný  příkon  zátěží  pro  jednotlivé  výstupy  a  zařízení  bude  schopno 
regulovat , příp. odečítat od celkového dostupného výkonu pro spínané výstupy, i spotřebu proměnných zátěží, například 
pračky, myčky). Tento elektroměr zabere jeden volný digitální vstup jednotky.

Vlastní spotřeba celé sestavy je nižší než 15 W, spíše nižší – náš odhad je 5 W.

Cenová nabídka:

Kompletní řídicí zařízení pro instalaci Vaším elektrikářem, tj. otestovaná sestava elektroměr + řídicí jednotka:

Váš odborník pouze připojí  podle dodané dokumentace elektroměr k řídicí jednotce a vstupní a výstupní členy řídicí 
jednotky: spínače (či termostaty, ovladače jednotlivých spínaných zařízení v domě apod., budou-li užity) a relé či stykače 
(orientační ceny jsou uvedeny).

Ceny:
(včetně elektroměru 1F, 35 A max., TP 1; 3F elektroměr cca. + 1400 Kč)

Varianta Cena/sestava Cena/3 sestavy

MC10 12 800,00 Kč 12 144,00 Kč

MC14 14 620,00 Kč 11 842,20 Kč

MC20 16 550,00 Kč 13 405,50 Kč

MC24 17 920,00 Kč 14 515,20 Kč

Doplňky:
• displej na řídicí jednotce pro nastavení výkonů na jednotlivých výstupech: 1 480 Kč,
• LCD panel barevný, uhlopříčka 3,5“, dotykový + příslušné doplnění SW o grafy apod.: 8 807 Kč,
• druhý elektroměr a příslušné úpravy SW: 4 533 Kč / 1F, 35 A, 5 978 Kč / 3 F, 35 A.

Orientační cena stykače pro spínání výkonů do 10 kW: 300 Kč, malé relé pro spínání výkonů do 2 kW: 160 Kč bez DPH.

Ceny dodávky v kompletním rozvaděči včetně spínačů jednotlivých výstupů a stykačů na dotaz.

Dodací termín je 8 týdnů od objednávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Platební podmínky:

Naše běžné platební podmínky pro prototypy jsou následující:
• 30 % záloha ihned po objednání vývoje (faktura, splatnost 14 dní)
• zařízení zašleme k otestování a po případném doladění platba zbytku dohodnuté částky na fakturu se 14 -denní 

splatností

Opakované objednávky na fakturu se splatností 14 dní.

S pozdravem,

Ivo Strašil
EGMedical, s.r.o.
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