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by se solárnímu střídači mohlo ve skuteč-
ném světě přihodit.

Zákaz mobilních telefonů v FV elektrár
nách?

V následujícím testu jde o to, zda mohou 
být v blízkosti střídače používány mobilní te-
lefony a zda bude mobilní hovor rušen, nebo 
ne. Rádiové vlny vycházející z určitých pří-
strojů mohou rušit některá citlivá elektronic-
ká zařízení. Zároveň každé zařízení samo vy-
sílá rádiové vlny. Oba aspekty jsou testovány 
(obr. 3) ve zkušební komoře EMC (Electro 
Magnetic Compatibility, elektromagnetická 
kompatibilita).

Komora je vybavena speciálně izolovanými 
stěnami, které odstíní sebemenší rádi-
ovou vlnu, zevnitř i zvenku. Na tomto 
místě mobilní telefon určitě fungovat 
nebude. V této hermeticky uzavřené 
místnosti se odolnost střídačů testu-
je ozařováním elektromagnetickými 
vlna mi. Pěnové pyramidy na stěnách 
a na stropě zajišťují, že se žádné vlny 
neodrazí. V komoře se testuje, jak sil-
né jsou rádiové vlny, které při provo-
zu vyzařuje sám střídač, a zda jsou 
splněny příslušné prahové hodnoty.

Voděodolné a připravené čelit 
poušti

Aby kryt střídače získal požadova-
nou třídu ochrany IP65, musí být na-
prosto vodotěsný a odolný proti vniknutí pra-
chu a pevných částic. V laboratoři se střída-
če testují systémem rozstřikovačů a těsněním 
nesmí proniknout ani kapka vody. Zamlže-
ný displej by nevyhnutelně odhalil i nejmen-
ší netěsnost.

Elektřina pod lupou
V této laboratoři se zkoumá elektrická 

funkce střídačů SMA podle požadavků vy-
plývajících z německé směrnice pro vysoké 
napětí i k přesnému stanovení evropské účin-

nosti. Měření zachycují elektrické změny 
probíhající ve zlomcích vteřiny, proto je za-
potřebí nejvyšší možné přesnosti. Za dveřmi 
masivních testovacích skříní jsou rezistory 
silné jako paže, stejně jako induktory a kon-
denzátory o velikosti XXL. Při určitých tes-
tech spotřebovávají veškerou energii připo-
jeného střídače – což může u střídače Sunny 
Tripower činit až 17 000 W. 

Povolání snů každého technika
Technici ve zkušebním centru SMA 

opravdu mají práci snů. Stále se drží na sa-
motné špičce technologického vývoje. Kaž-
dá nová technologie a každý nový výro-
bek jim musí projít pod rukama. Dosavad-

ní zkušebny už přestávají kapacitně stačit, 
proto se ještě dále rozšiřují. Ačkoliv nové 
místnosti nejsou zdaleka dokončeny, vypa-
dá ředitel zkušebního střediska spokojeně, 
když vysvětluje:

„Doufám, že budeme v budoucnu vstu
povat do procesu vývoje nových výrobků 
v mnohem dřívější fázi. Chceme nabídnout 
své zkušenosti, ale k tomu potřebujeme jak 
nové zkušební vybavení, tak další spolupra
covníky. SMA vyvíjí a vyrábí střídače téměř 
třicet let a v současné době se denní produk

Obr. 3. Komora pro EMC

ce pohybuje kolem 4 000 střídačů, a tak my 
ve zkušebním středisku každý den získáváme 
nové zkušenosti a systematicky prohlubujme 
naše znalosti o střídačové technice. Každý 
z nás tak pomáhá při neustálém zlepšování 
konstrukce a kvality našich střídačů.“

O společnosti SMA
Skupina SMA je s obratem 934 mil. eur 

v roce 2009 předním subjektem na světo-
vém trhu s fotovoltaickými střídači, ústřed-
ní komponentou každého fotovoltaického 
systému. Společnost SMA má hlavní sídlo 
v německém Niestetalu u Kasselu. Prostřed-
nictvím třinácti zahraničních společností je 
zastoupena na čtyřech kontinentech a za-
městnává více než 5 500 lidí. SMA vyrá-
bí široké spektrum typů střídačů. Produkto-
vá řada zahrnuje jak střídače pro FV systé-
my zapojené do rozvodné či distribuční sítě, 
tak střídače pro ostrovní systémy. Od roku 
2008 je společnost SMA Solar Technology 
AG kótována na Frankfurtské burze cenných 
papírů (S92) a zařazena do indexu TecDAX. 
V minulých letech byla společnost SMA ně-
kolikrát vyznamenána za své vynikající vý-
sledky v roli zaměstnavatele.

SMA Czech Republic, s. r. o., je dceři-
nou společností německé SMA Solar Tech-
nology AG. Na českém a slovenském trhu 
působí od roku 2009. Kromě obchodního 
zastoupení je pro české a slovenské zákaz-
níky k dispozici také tým spolupracovníků 
zajišťujících technické, servisní a poraden-
ské služby.

Navštivte expozici společnosti SMA 
na trenčínském veletrhu ELO SyS v době 
od 5. do 8. října 2010 v stánku P 5,6 č. 70. 
Bude zde představena letošní novinka Sunny 
Tripower nebo osvědčené střídače Sunny Boy 
a Sunny Mini Central.

Další informace na:
http://www.SMACzech.com

	Světlo v nových oba
lech. Nová pravidla vy-
plývající z nařízení komi-
se EU č. 244/2009 v ozna-
čování obalů světelných 
zdrojů (kompaktních zá-
řivek, halogenových žáro-
vek či zdrojů LED) začala 
platit od 1. září 2010. Jed-
ním z údajů je informace 
o příkonu (např. 5W kom-
paktní zářivka svítí srov-
natelně jako běžná 26W 
žárovka – mají stejný světelný tok). Stě-
žejní je světelný tok v lumenech (lm), kte-
rý udává, kolik světla celkem vyzáří svě-
telný zdroj do všech směrů, tedy jak sil-

ně svítí. Dalším údajem 
je životnost světelného 
zdroje v hodinách (h) – 
kvalitní zářivka vydr-
ží svítit 10 000 h i více. 
Upřesňující informací je 
pak ekvivalent životnos-
ti světelného zdroje v ro-
cích, vypočítaný na zá-
kladě průměrného den-
ního provozu 2,7 h. Mezi 
základními informacemi 
by neměl chybět ani údaj 

o počtu spínacích cyklů před předčasným 
selháním světelného zdroje nebo o teplo-
tě chromatičnosti, která určuje barvu svět-
la (údaj v kelvinech, kdy teplé světlo má 

< 3 300 K, studené světlo má 3 300 až 
5 000 K a denní světlo má > 5 000 K). 
Povinnou výbavou obalu je také energe-
tický štítek. Ten graficky určuje zařaze-
ní světelného zdroje pro použití v domác-
nostech do jedné ze sedmi tříd energetic-
ké účinnosti (A je velmi účinné, G méně 
účinné). Pro spotřebitele jsou velmi důle-
žité informace o rozměrech, provozní tep-
lotě, typu patice (závitu) nebo vhodného 
napětí (např. 230 V). Další informace na 
obalech světelných zdrojů jsou označení 
výrobce, označení samotného produktu, 
země původu, certifikátů a pokyny o způ-
sobu likvidace obalu i světleného zdroje. 
Symbol CE znamená, že výrobek vyhovu-
je směrnicím EU.


