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účinky a užití optického záření

Společnost SMA v rekordním čase po-
stavila největší tzv. CO2 neutrální továr-
nu na výrobu fotovoltaických (FV) stří-
dačů na světě. Pro možnost realizovat 
výrobu bez emisí CO2 vyvinula ve spolu-
práci s experty z různých oborů progre-

sivní energetickou koncepci. FV střídače, 
ústřední prvek každého fotovoltaického 
systému, již samy o sobě – svou funkcí 
– aktivně přispívají k ochraně životního 
prostředí a klimatu. Nyní se navíc budou 
vyrábět i bez škodlivého vlivu na okolní 
prostředí, a podporovat tak udržitelnou 
a šetrnou výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů. Společnost SMA se touto ambi-
ciózní koncepcí stala průkopníkem ve 
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Moderní výroba fotovoltaických střídačů  
bez emisí CO2

svém oboru a chce vytyčit směr k průmys-
lové výrobě bez emisí CO2. Energetická 
koncepce nové továrny spočívá na dvou 
faktorech: nejdříve je nutné co možná nej-
víc snížit energetickou náročnost výroby, 
následně se dosahuje úplné kompenzace 

při výrobě nevyhnutelného 
množství emisí CO2. 

Nejpokrokovější 
technologie pro maximální 
energetickou efektivitu 

Obvodový plášť budo-
vy továrny odpovídá kri-
tériím nízkoenergetických 
domů. Zavedení nejmoder-
nějších technologií kromě 
toho zajišťuje optimální vy-
užití energie ve formě tzv. 
bio zemního plynu, dálko-
vě přiváděného tepla a eko-
logicky vyráběné elektrické 

energie. Dokonce je zajištěna kompenza-
ce a zahlazení tzv. CO2 stopy, kterou to-
várna ve výsledku nevyhnutelně zane-
chává: elektrický proud využívaný v tom-
to výrobním závodě pochází z vodních 
elektráren, teplo je přiváděno z nedale-
ké spalovny odpadu a  bioplyn vylepše-
ný na zemní bioplyn se získává ze dvou 
nově zřízených závodů v okolí.

 
Průkopnický počin směřující 
k průmyslové výrobě bez emisí CO2 

Energetická koncepce nové továrny 
však jde ještě o krok dál. Jejím cílem je 
taková výroba, která nejen že neproduku-
je CO2, ale není také závislá jen na dosud 

spotřebovávaných energetických zdro-
jích, nýbrž využívá obnovitelné zdro-
je, jako je fotovoltaika, větrná energie, 
bio plyn apod. Jakákoliv CO2 stopa, kte-
rou by mohla továrna zanechat, se nako-
nec zcela vyrovná zapojením nově zříze-
ných elektráren využívajících obnovitelné 
zdroje energie. Fotovoltaický systém o vý-
konu 1,1 MW, který je integrován do pláš-
tě budovy, a dvě nově vybudované místní 
elektrárny na bioplyn jsou v tomto ohledu 
jen začátkem. Tímto projektem chce spo-
lečnost SMA také ukázat, že vysoce kva-
litní průmyslovou výrobu lze realizovat 
bez emisí CO2 a rovněž je možné zacho-
vat její ekonomickou výhodnost.

O společnosti SMA

Skupina SMA je s obratem 934 mil. eur 
v roce 2009 předním výrobcem foto-
voltaických střídačů. Její hlavní síd-
lo je v německém Niestetalu u Kasselu. 

Prostřednictvím třinácti 
zahraničních společností 
je zastoupena na čtyřech 
kontinentech a zaměstná-
vá více než 5 000 pracov-
níků. Vyrábí široké spek-
trum typů střídačů – pro 
jakýkoliv použitý typ FV 
panelů, pro všechny výko-
ny FV systémů, pro FV sys-
témy zapojené do rozvod-
né či distribuční sítě i pro 
ostrovní systémy. 

SMA Czech Republic 
působí na českém a slo-
venském trhu od roku 
2009. Kromě obchodního 

zastoupení je pro zákazníky k dispozici 
také tým spolupracovníků zajišťujících 
technické, servisní a poradenské služby. 
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Obr. 1. Nová továrna na výrobu fotovoltaických střídačů SMA 
– Niestetal, Německo

Obr. 2. Architektura budovy boří představy 
o tradičním pojetí výrobní haly

Obr. 3. Netradičně řešená je i budova garáží pro zaměstnance


