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ABSTRAKT 
Bakaláøská práce øe�í design 3fázového hybridního fotovoltaického mìnièe. Práce 
obsahuje designerskou a technickou analýzu souèasného trhu. Finální øe�ení produktu 
splòuje technické a ergonomické po�ádavky a zachovává origilnální vzhled. Pøístroj 
je urèen pro pou�ití vnitøní a venkovní. 
 
KLÍ!OVÁ SLOVA 
Hybridní fotovoltaický mìniè, fotovoltaika, solární energie, design, koncept  
 
ABSTRACT 
Bachelor thesis resolve a design of 3 phase hybrid photovoltaic inverter. The work 
includes design and technical analysis of the current market. The final product solution 
meets the technical and ergonomic requirements and keeps the originally appearance. 
The device is designed for use indoor and outdoor. 
 
KEYWORDS 
Hybrid photovoltaic inverter, fotovoltaic, solar energy, design, concept 
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Úvod 

1. ÚVOD 
 
Pøedmìtem této bakaláøské práce je návrh koncepèního designu hybridního 
fotovoltaického mìnièe. Tvarování, ergonomie a materiálové øe�ení výrobku mají 
odpovídat jeho technické stránce. Konstrukce navr�eného produktu musí umo�nit jeho 
svislou montá� a ulehèit manipulaci pøi montá�i. Koneèný design hybridního 
fotovoltaického mìnièe má splnit v�echny vý�e uvedené po�adavky a z hlediska 
estetiky dobøe pùsobit. 
 
Z dùvodu neustálého zhor�ování ekologie a klimatu, se v souèasné dobì zvy�uje zájem 
o výrobu elektøiny z obnovitelných zdrojù energie. Jedním z takových zdrojù je solární 
energie, která se vyrábí za pou�ití fotovoltaických systémù. Fotovoltaické systémy 
pou�ívají nejen velké spoleènosti, ale také vlastníci rodinných domù. 
 
Jedním ze základních prvkù fotovoltaického systému je fotovoltaický mìniè. Jeho 
hlavní funkcí je pøemìnit proud, vyrobený solárními panely pro vyu�ití v bì�né praxi. 
Základní tvar fotovoltaického mìnièe od jeho vzniku se zásadnì nemìnil. Ale stále se 
zlep�ují technické charakteristiky mìnièù.  
 
Výrobci fotovoltaických mìnièù kladou vìt�í dùraz na technickou stránku výrobku ne� 
na vzhled, kvùli èemu� výrobky èasto postrádají hezký vzhled a efektivní ergonomii 
pøi u�ívání a montá�i.  
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2. P!EHLED SOU"ASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
2.1  Designérská analýza 
Bìhem posledních nìkolika let vyu�ití fotovoltaiky ve svìtì roste s ka�dým rokem o 
(30 a� 50) % a cena instalace s ka�dým rokem klesá [2]. Roènì se otevírají nové solární 
elektrárny a státy vyhla�ují dotace na instalace fotovoltaických systémù do 
domácností.  
 
 
2.1.1 Historie fotovoltaiky 
V roce 1877 byl vyroben první fotovoltaický èlánek. V roce 1957 se ve firmì Bell 
vyrobily první køemíkové solární èlánky. Jejich úèinnost byla kolem (5 a� 6) %. V roce 
1958 solární èlánky byly poprvé pou�ity na dru�ici Vanguard 1 (viz Obr. 2-1) 
vypou�tìné do kosmu. Od 70. let se fotovoltaika zaèala pou�ívat i na Zemi. [1,2] 
Hlavními výrobci fotovoltaických mìnièù v souèasné dobì jsou nìmecké, americké a 
èínské spoleènosti.  

 
 

2.1.2 P#íklady existujících výrobk$ SMA 
Nìmecká firma SMA nabízí nìkolik modelù fotovoltaických mìnièù. V�echny 
nabízené modely májí obdélníkový tvar a vyrábìjí se v barvách: modré, èervené a bílé. 
Model SUNNY TRIPOWER (viz Obr. 2-2) je urèen jak pro pou�ití v domácnosti, tak 
i pro pou�ití v men�ích fotovoltaických elektrárnách. Stejnì jako ostatní modely 
fotovoltaických mìnièù znaèky SMA, model SUNNY TRIPOWER má obdélníkový 
tvar. Horní, spodní, a boèní strany krytu jsou lehce zaoblené, èelní (pøední) stìna je 
vypouklá, díky èemu� dochází k dynamice tvaru. V zahloubení uprostøed krytu se 
nachází elektronický panel pro komunikaci s u�ivatelem.  
 
Víko je jednodu�e odmontovatelné, je upevnìné pøes 6 �roubù. Na boèních stranách 
víka jsou úchyty pro lep�í ruèní manipulaci.  

2 

2.1 

Obr. 2-1 Dru�ice Vanguard 1 [3] 

P"ehled sou#asného stavu poznání 

2.1.1 

2.1.2 
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Pøipojení konektorù je umístìno na spodní stranì mìnièe a je zvýraznìno èernou 
barvou. Díky takovému øe�ení celkový tvar výrobku ztrácí symetrii a pùsobí 
zajímavìji. 

 
Fronius 
Rakouská firma Fronius nabízí øádu fotovoltaických mìnièù stejného tvaru, ale 
odli�ného výkonu. Jsou vhodné pro pou�ití v rodinném domì nebo v malých 
fotovoltaických elektrárnách.  
 
Celkový tvar mìnièe pøipomíná batoh, co� vyvolává asociace s uskladòováním energie 
� jednou s funkcí fotovoltaického mìnièe. Pøi pohledu zepøedu má obdélníkový obrys 
s lehce zaoblenou spodní hranou. Pøední plocha krytu je plynule zaoblená nahoøe a po 
bocích je zkosená.   

Obr. 2-2 SMA-SUNNY POWER [4] 

Obr. 2-3 Fronius-Symo Hybrid [5] 

P"ehled sou#asného stavu poznání 
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Fotovoltaický mìniè od firmy Fronius, stejnì jako pøedchozí výrobek od znaèky SMA, 
má pøední kryt pøi�roubovaný pomocí �esti �roubù. Pro usnadnìní pøístupu ke �roubùm 
bìhem montá�e jsou kolem ka�dého �roubu vytvoøené zahloubení amorfního tvaru.  
Pøední kryt je dvoubarevný. Horní vìt�í èást má svìtlo�edou barvu a spodní èást má 
buï èervenou nebo tmavo�edou barvu. Do svìtlo�edého povrchu krytu v levém 
spodním rohu je zabudován elektronický panel. Konektory se k fotovoltaickému 
mìnièi zapojují zespodu. 
 
Huawei 
Èínská spoleènost Huawei nabízí Smart Energy Center (viz Obr. 2-4), který je urèen 
pro pou�ití v domácnosti. Tento výrobek, stejnì jako výrobky pøedchozích znaèek, 
komunikuje s u�ivatelem pomocí bezdrátové sítì. V�echny informace mìniè pøedává 
prostøednictvím Wi-Fi pøímo na komunikaèní zaøízení u�ivatele. 
 
Smart Energy Center má relativnì malé rozmìry a hmotnost. Pøi pohledu zepøedu má 
ètvercový tvar se zaoblenými rohy. Pøi pohledu z boku má lichobì�níkový obrys, který 
respektuje, �e základní deska je men�í ne� èelní stìna krytu. Na èelní plo�e krytu, 
uprostøed pøi jeho spodní hranì, se nachází indikátor, informující u�ivatele o fungování 
mìnièe. Indikátor má obdélníkový tvar a je zabudován do èerného polokruhu.  
 
Ve výrobku se pou�ívají kontrasty forem a barev: bílý ètvercový obrys krytu s jeho 
zaoblenými rohy a èerný polokruh ve spodní èásti pøední plochy pùsobí zajímavì a 
harmonicky. Celkový design fotovoltaického mìnièe je jednoduchý, ale díky pou�itým 
kontrastùm nepùsobí pøíli� triviálnì.  
 
Místo pro zapojení konektoru je skryto ve spodní èásti mìnièe. 

 
  

Obr. 2-4 Huawei-Smart Energy Center [7] 

P"ehled sou#asného stavu poznání 
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Steca 
Nìmecká znaèka Steca nabízí øádu fotovoltaických mìnièù urèených pøedev�ím pro 
pou�ití v rodinných domech.  
 
Výrobek Coolcept-x (viz Obr. 2-5) má nerezový kryt sestavený ze dvou èástí. Obì 
èásti jsou k sobì spojené pomocí �roubù. Pøi pohledu zepøedu má kryt ètvercový obrys 
se zaoblenými rohy a vyøíznutím ve spodní èásti. Pøi pohledu z boku je vidìt, jak jsou 
symetricky zaoblené pøední a zadní plochy krytu. Ve spodní èásti pøední pùlky krytu 
se nachází tmavo�edá plocha, do které je zabudován informaèní displej a tlaèítka. 
Displej je umístìn tìsnì vpravo od osy symetrie. Vlevo od osy symetrie je umístìno 
logo výrobce. Po celé vý�ce krytu kromì tmavo�edé plochy, prochází drá�ky, které 
pøidávají výrobku originalitu, ale tyto drá�ky nejsou praktické z hlediska úklidu.  
Konektory se zapojují ke spodní plo�e fotovoltaického mìnièe. 

 
 
PrimeVOLT 
Taiwanská spoleènost PrimeVOLT nabízí fotovoltaické mìnièe stejného tvaru 
s rùzným výkonem. 
 
Výrobek má obdélníkový tvar pøi pohledu zepøedu. Pøi pohledu z boku je pøední plocha 
mìnièe zaoblená takovým zpùsobem, �e spodní plocha krytu je u��í ne� horní stìna. 

Obr. 2-5 Steca-Collcept-x [8] 

P"ehled sou#asného stavu poznání 
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Celkovì je pøední kryt rozdìlen na tøi èásti. Horní èást tvoøí pùlku celého krytu, má 
èernou matnou barvu a je obdélníkového prùøezu. Následuje støední èerná lesklá èást, 
do které je zabudován informaèní displej a tlaèítka pro jeho ovládání. Spodní hrana 
druhé èásti je tvoøena esovitì zahnutou køivkou. Tøetí èást pøedního krytu je èervená a 
matná, její horní hrana splývá se spodní hranou lesklého povrchu støední èásti. Díky 
vytvoøenému oblouku, asymetrickému èlenìní povrchu krytu a zmìnou lesklostí 
povrchù, vzniká dynamika v celkovém tvaru a výrobek pùsobí zajímavì.  
 
Stejnì jako u v�ech modelù pøedchozích výrobcù se konektory v mìnièi od znaèky 
PrimeVOLT zapojují zespodu. 

 
 
2.1.3 Významní výrobci  
Fronius 
Znaèka Fronius se zabývá výrobou zaøízení pro fotovoltaické systémy od roku 1992. 
Cílem této spoleènosti je budoucnost energetiky pou�ívající jen obnovitelné zdroje. 
Pro dosa�ení svého cíle spoleènost dodr�uje tøi zásady: spolehlivost dodávek, 
optimalizaci systému a následnou kontrolu pøi jejich budoucím vyu�ití. [10] 
 
Fotovoltaické mìnièe znaèky Fronius se vyznaèují svým inteligentním designem, 
maximální flexibilitou, kvalitními funkcemi a vysokou spolehlivostí. Mìnièe se dají 
lehce montovat. Díky nabízenému rozsahu výkonnosti, ka�dý zákazník najde pro sebe 
vhodný model. Pomocí speciální aplikaci mù�e u�ivatel øídit fotovoltaický systém i 
mimo domov. Pro u�ivatele mìnièù znaèky Fronius je v�dy k dispozici technická 
podpora. [11] 

Obr. 2-6 PrimeVOLT [9] 

2.1.3 
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Co se tyká designu, v�echny fotovoltaické mìnièe znaèky Fronius mají stejný tvar, kde 
se dá vybrat barva krytu a funkèní naplò mìnièe. Funkèní èást se mù�e kdykoliv 
zmìnit podle pøání u�ivatele.  

 
SMA 
Spoleènost SMA na trhu nabízí svoje výrobky od roku 1981. Vize této spoleènosti je 
umo�nìní pou�ití nezávislé, decentralizované obnovitelné energii po celém svìtì. 
Firemní politika SMA staví na kvalitì produktù, ochranì �ivotního prostøedí a 
zachování pøírodních zdrojù. [12] 
 
Spoleènost SMA klade nejvìt�í dùraz na kvalitu svých výrobkù a umo�òuje jejich 
funkèní modifikaci jen pomocí pøeprogramování.  
 
Fotovoltaické mìnièe od SMA mají jednoduchý design. Obdélníkový tvar a výrazná 
barva jsou jejich charakteristickými rysy.   

Obr. 2-7 Montá� fotovoltaického mìnièe Fronius [11] 

Obr. 2-8 Montá� fotovoltaického mìnièe SMA [12] 
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2.1.4 Cenová hladina 
Ceny na tøifázové hybridní fotovoltaické mìnièe od znaèky Fronius s výkonem do 5 
kWp se pohybují v rozmezí od 30 000 Kè do 55 000 Kè. U hybridních mìnièù znaèky 
SMA se stejným výkonem se ceny pohybuji od 50 500 Kè do 75 000 Kè. Èínská 
znaèka Huawei nabízí hybridní mìnièe za 20 000 Kè a� 30 000 Kè. 
Ceny za fotovoltaické mìnièe se li�í na základì vybavení jednotlivých kusù a jejich 
výkonu. Èím více funkcí mìniè splòuje, tím je dra��í. Model Fronius Symo Hybrid 
3.0-3-S s výkonem 5 kWp slou�í jako fotovoltaický a bateriový støídaè a kvùli tomu 
má vy��í cenu a to 55 000 Kè. Kde�to model Fronius Symo 5.0-3-M s výkonem 5 kWp 
slou�í jen jako fotovoltaický mìniè a stojí 41 000 Kè [14].  
 
 
2.1.5 Cílová skupina 
Fotovoltaické mìnièe v závislostí na jejich funkèní výbavì jsou urèeny pro pou�ití 
v domácnosti nebo ve fotovoltaických elektrárnách.  
 
 
2.1.6 Distribuce 
Na trhu pùsobí velké mno�ství firem, které se zabývají projekcí fotovoltaických 
systémù a distribucí potøebných souèástí tìchto systémù, vèetnì fotovoltaických 
mìnièù. Mìnièe se dají také koupit na stránkách výrobce nebo distributora.  
 
 
2.1.7 Podpora prodeje 
Fotovoltaické mìnièe jsou specifickým produktem, proto je jejich propagace roz�íøená 
hlavnì mezi zájemci o fotovoltaický obor. Reklama jednotlivých výrobcù se publikuje 
v odborných èasopisech a na webových stránkách vìnujících se fotovoltaice. Také 
reklamní materiály jsou k sehnání na odborných veletrzích. 
�ir�í reklama takového produktu není zapotøebí z hlediska celkem úzkého okruhu 
zájemcù o fotovoltaiku. 
 
 
  

2.1.7 
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2.1.8 SWOT analýza fotovoltaiky 

 

Silné stránky 
- �etrný vztah k �ivotnímu prostøedí 
- dlouhodobá ekonomická výhoda 
- vysoká spolehlivost 
- jednoduchá instalace 
- jednoduché u�ívání 
- mo�nost ovládání na dálku 

Slabé stránky 
- vysoké náklady spojené s instalací 
- ni��í úèinnost v místech s èastým 
snì�ením 
- závislost na sluneèním svitu 
- není mo�né pou�ití za podmínek, kdy 
jsou panely kryty (napø. sníh, prach atd.) 

P#íle�itosti 
-  mo�nost sní�ení emise CO2 
- mo�nost sní�ení instalaèní ceny, díky 
zvy�ujícímu se zájmu o fotovoltaiku 
- nezávislost na centrálních rozvodových 
sítích 
- mo�nost sní�ení ceny za energii, pøi 
vyu�ívání fotovoltaiky velkými výrobci 
energie 

Ohro�ení 
- poèasí  
- nedostatek informací u potenciálních 
zákazníkù 
- propaganda velkých výrobcù energie 
- kráde�e 

 Obr. 2-9 SWOT analýza 
 
 
2.2 Technická analýza 
Fotovoltaický mìniè spojuje generátor a støídavou rozvodnou sí�, resp. spotøebièe 
støídavého proudu, tak�e pøevádí solární stejnosmìrný proud na støídavý. Dal�ími 
funkcemi fotovoltaického mìnièe jsou regulace MPP (maximálního výkonového 
bodu), sbírání provozních dat, zaji��ování bezpeènosti vùèi pøepìtí, pøepólování apod.  
V dne�ní dobì se úèinnost fotovoltaických mìnièù blí�í 98 %. [13] 
 
 
2.2.1 Druhy m%ni&$ 
Podle aplikace se rozdìlují mìnièe na sí�ové, autonomní a hybridní. Sí�ové mìnièe 
jsou zapojené na distribuèní sí� a funguji na základì sinusové vlny. V pøípadì výpadku 
sítì se mìnièe odpojují a nemohou být pou�ité jako zálo�ní zdroj. Autonomní mìnièe 
jsou vhodné hlavnì pro pou�ití v ostrovních sítích, v místech nacházejících se mimo 
dosah elektrické sítì. Hybridní mìnièe jsou nejuniverzálnìj�í, proto�e jsou schopny 
pøebyteènou energií ukládat do akumulátorù nebo ji distribuovat do elektrických sítí a 
díky tomu mohou dodávat energie nepøetr�itì. [13][1] 
Mìnièe se také rozdìlují podle poètu fází na jednofázové a tøífázové. Jednofázové 
mìnièe se pou�ívají pøedev�ím v domácnosti, proto�e dodávají napìtí kolem 230 V. 
Mìnièe tøífázové jsou schopny dodávat napìtí 400 V a jsou vhodné pro pou�ití 
v domácnosti nebo na fotovoltaických elektrárnách. Pro vìt�í napìtí jsou urèené 
centrální mìnièe s výkonem nìkolika set kilowat. 
 
 
2.2.2 Vnit#ní stavba 
V závislosti na typu mìnièe se mù�e jeho vnitøní stavba li�it. Vìt�ina mìnièù obsahuje 
regulátor, úplný mùstek, sí�ový transformátor (nízkofrekvenèní, nebo 
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vysokofrekvenèní), MPPT (sledování maximálního výkonového bodu) a monitorovací 
logiku s monitorováním sítí. 
Mùstek pøemìòuje stejnosmìrné napìtí na støídavé, které je pomocí transformátoru 
pøetransformováno na 230 V. Výkonový mùstek v urèitém rozsahu napìtí reguluje 
MPP bod. 
Sí�ový transformátor slou�í pro pøizpùsobení provozu sítì, pomocí galvanického 
oddìlení. Pøítomnost transformátoru v mìnièi ovlivòuje jeho rozmìry, hmotnost a také 
sni�uje jeho výkon. U výrobku bez transformátoru jsou kladeny vìt�í po�adavky na 
bezpeènost.  
 U mìnièù urèených pro venkovní pou�ití se èasto pou�ívají chladicí systémy, které se 
sepnou v pøípadì dosa�ení maximální teploty. Pøi takových stavech by pasivní chlazení 
nebylo dostateèné. Ventilátory chladicích systémù jsou hermeticky oddìlené od 
elektroniky. Navíc se ve fotovoltaických mìnièích pou�ívají filtry, které vyhlazují 
proud. [13] 

 
 
2.2.3 Ovládání a montá� 
U vìt�iny modelù fotovoltaických mìnièù se na pøedním krytu nachází informaèní 
panel a pøíslu�ná tlaèítka. U�ivatel si pomocí tlaèítek zadá potøebné nastavení (zemì, 
èas) a zjistí dùle�itá data. V pøípadì vzniklé poruchy se na panelu zobrazí informace o 
typu poruchy. Modernìj�í fotovoltaické mìnièe jsou spojené s poèítaèem u�ivatele 
pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth, co� umo�òuje ovládání na dálku.  
Stejnì jako ka�dý stroj má i fotovoltaický mìniè hlavní vypínaè, který ka�dý výrobce 
umís�uje v jiném místì mìnièe.  
Ukotvení mìnièe na zdi nebo jiné nosné konstrukci mù�e být zaji�tìno rùznými 
zpùsoby, které se urèují v závislosti na hmotnosti, rozmìrech a materiálu samotného 
mìnièe a typu nosné konstrukce.  
 
 

Obr. 2-10 Systém chlazení [12] 

2.2.3 
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2.2.4 Materiály 
Kryty fotovoltaických mìnièù se ve vìt�inì pøípadù vyrábìjí z hliníku, co� je 
odùvodnìno schopností materiálu zaji��ovat chlazení. Pou�itím technologie 
odléváním hliníkové slitiny se dá vytvoøit prakticky jakýkoliv tvar. 
 
Také se èasto kryty mìnièù vyrábìjí z plastu za pomocí lisování. S pou�itím 
plastových krytu se sni�uje celková hmotnost výrobku, ale sni�uje se také i jeho 
pevnostní charakteristiky. 
 
 
2.2.5 Parametry výrobku 
Dùle�itým parametrem pro montá� fotovoltaického mìnièe je jeho hmotnost. 
Hmotnosti tøífázových mìnièù s výkonem do 5 kWp se pohybují mezi (12�40) kg. 
Rozmìry výrobkù se li�í podle výrobce a výkonu daného mìnièe. �íøka vìt�iny 
výrobkù nepøesahuje 500 mm, vý�ka je v rozmezí od 500 mm do 750 mm. A hloubka 
se pohybuje mezi 160 mm a� 250 mm. [14] 
 
Hlavním parametrem ovlivòujícím rozmìry a hmotnost fotovoltaického mìnièe je jeho 
výkon na základì kterého se li�í jeho vnitøní vybavenost.   
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
Mo�nosti fotovoltaiky v bì�ném �ivotì jsou stále podceòované. Nedostateèná nebo 
obèas i mylná informovanost majitelù rodinných domù zpomaluje rùst poètu zájemcù 
o fotovoltaická zaøízení. Ale i pøesto, pou�ití fotovoltaiky roste po celém svìtì. 
 
 
3.1 Analýza problému 
Jedním z nejdra��ích èlánku fotovoltaického zaøízení je fotovoltaický mìniè, kvùli 
jeho slo�itému uspoøádání a øadì technických po�adavkù. Na jeho výrobu se toti� 
pou�ívají kvalitní materiály, proto �ivotnost mìnièe mù�e trvat a� do 30 let.  
 
Vìt�ina firem vyrábìjících fotovoltaické mìnièe klade vìt�í dùraz na funkèní stránku 
ne� na vzhled výrobku. Je to odùvodnìno hlavnì tím, �e se obvykle mìniè nachází 
v technické místnosti v domì, nebo je zavì�en na rámech konstrukcí fotovoltaických 
elektráren, co� nevy�aduje atraktivní vzhled. Ale i pøesto nìkteré modely 
fotovoltaických mìnièù získávají ceny v oblasti designu. Model Smart Energy Center 
(viz Obr. 2-5) od znaèky Huawei získal cenu Reddot design award winner 2016. 
 
Tøifázové fotovoltaické mìnièe se mohou pou�ívat nejen v domácnostech, ale také ve 
venkovních prostorách. Proto jsou po�adavky na jejich kryty vy��í. Nesmí dojít 
k proniknutí vody, hmyzu a men�í hlodavcù dovnitø krytu.  
 
Jedním z dal�ích problému fotovoltaických mìnièù je jejich hmotnost. Pøi vìt�í 
hmotnosti není manipulace s mìnièem u� tak jednoduchá, proto se výrobce sna�í 
vymý�let rùzné zpùsoby ukotvení mìnièù nebo je vyrábìt z více souèástí.  
 
Dùle�itým faktem je také chlazení mìnièe, proto�e jeho výkon klesá pøi vysokých 
teplotách v jeho okolí. 
 
 
3.2 Cíl práce 
Cílem práce je vytvoøení koncepèního designu tøifázového hybridního fotovoltaického 
mìnièe o výkonu do 5 kWp. Výsledný produkt má splòovat technické a ergonomické 
po�adavky a obsahovat v�echny potøebné prvky. 
 
Jednotlivé cíle: 

· navrhnout krytování dle IP 65, 

· respektovat podmínky venkovního pou�ití a pou�ití v technické místnosti,  

· navrhnout zpùsob montá�e, který ulehèí manipulaci s fotovoltaickým 
mìnièem, 

· navrhnout konstrukci krytování umo�òující pou�ití pasivního chlazení, 

· navrhnout tøifázový hybridní fotovoltaický mìniè o rozmìrech (355 x 555 x 
224) mm, 

· navrhnout design, který bude korespondovat s funkèní stránkou mìnièe. 

Analýza problemu a cíl práce 
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4. VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 
Ní�e uvedené variantní studie nabízí ètyøi zpùsoby tvarování fotovoltaického mìnièe. 
V�echny variantní studie jsou tvarované za pou�ití jednoduchých geometrických 
prvkù. 

 
 
4.1 Varianta I 
Varianta I (viz Obr. 4-2) vychází z obdélníkového tvaru základní desky mìnièe. Pøední 
kryt je tvarován pøechodem od obdélníkové základny k �estiúhelníku, umístìnému na 
pøední plo�e krytu. Pøechod je vytvoøen plynule navazujícími trojúhelníky a 
lichobì�níky.  

 

Obr. 4-1 Inspiraèní kolá� � geometrie v architektuøe [19, 20, 21, 22, 23] 

 

Obr. 4-2 Varianta I � celkové øe�ení 

Variantní studie designu 

Obr. 4-2 Varianta I � celkové øe�ení 
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Informaèní displej a pøíslu�ná tlaèítka jsou umístìna ve spodní èásti �estiúhelníku.  

 
Ukotvení pøedního krytu k tìlesu mìnièe je vyøe�eno pou�itím ètyø �roubù. Zahloubení 
pro �roub (viz Obr. 4-4) má zaoblený trojúhelníkový tvar. Linky trojúhelníku jsou 
rovnobì�né s hranami pøedního krytu mìnièe. 

Obr. 4-4 Varianta I � kotvení krytu 

Obr. 4-3 Varianta I � displej 

Variantní studie designu 
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Pro zapojení konektorù je urèen prostor ve spodní èásti mìnièe (viz Obr. 4-5). Díky 
takovému øe�ení budou elektrické spoje chránìny proti vodì v pøípadì venkovního 
pou�ití. 

 
 
4.2 Varianta II 
Dal�í varianta (viz Obr. 4-6) je tvoøena z obdélníkového základu se zaoblenými rohy. 
Pøední kryt je vytvoøen pøechodem od základního tvaru k jeho zmen�ené podobì, 
umístìné v pravém spodním rohu. Hrany vzniklé pøechodem mezi plochami jsou 
zpevnìné konvexními drá�kami.  

Obr. 4-6 Varianta II � celkové øe�ení 

Obr. 4-5 Místo pro zapojení konektorù 

 

Variantní studie designu 
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Dotykový displej (viz Obr. 4-7), poskytující základní informace je umístìn na pøední 
svislé plo�e a je ohranièen konvexní drá�kou.  

 
Stejnì jako u první varianty místo pro pøipojení konektorù (viz Obr. 4-5) je navr�eno 
ve spodní èásti tìlesa fotovoltaického mìnièe.  
 
Kotvení pøedního krytu (viz Obr. 4-8) je vyøe�eno pomocí �esti �roubù z pravé a levé 
strany mìnièe.   

Obr. 4-7 Varianta II � displej 

Obr. 4-8 Varianta II � kotvení krytu 

Variantní studie designu 
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4.3 Varianta III 
Varianta III (viz Obr. 4-9) je tvoøena obdélníkem se zaoblenými rohy. Pøední kryt má 
stejný tvar jak tìleso a má lehce vyklenutou pøední plochu. 

 
Do spodní èástí pøední plochy je zabudován informaèní displej (viz Obr. 4-10). 

 

Obr. 4-9 Varianta III � celkové øe�ení 

Obr. 4-10 Varianta III � displej 

Variantní studie designu 
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Ukotvení pøedního krytu (viz Obr. 4-11) je øe�eno pomocí �esti �roubu, které se 
pøipojují z pøední strany. Místa pro umístìní �roubù jsou plynule zahloubené do pøední 
plochy na úrovni okraje krytu.  

 
Stejnì jako u v�ech pøedchozích variant, se konektory pøipojují zespod do speciálnì 
urèeného místa (viz Obr. 4-5). 
 
  

Obr. 4-11 Varianta III � kotvení krytu 

Variantní studie designu 
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4.4 Varianta IV 
Základní tìleso Varianty IV (viz Obr. 4-12) vytváøí obdélník. Pomocí postupnì 
mìnících se tvarù �eber se vytváøí asymetrický pøední kryt. Pøi pohledu zepøedu je 
pøední kryt pøedstaven tøemi trojúhelníky o rùzných velikostech.  
�ebra tvoøící pøední kryt, mají zaoblené rohy. Díky orientaci �eber ve svislém smìru 
je umo�nìn odtok vody pøi venkovním pou�ití. 

 
Na svislé plo�e bez �ebrování je umístìn dotykový informaèní displej (viz Obr. 4-13). 

Obr. 4-12 Varianta IV � celkové øe�ení 

Obr. 4-13 Varianta IV � displej 

Variantní studie designu 
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Pøední kryt u Varianty IV se kotví pomocí 6 �roubu po tøech s levé a pravé boèní 
strany.  

 
Konektory (viz Obr. 4-5) u dané varianty se zapojují ze spodní strany fotovoltaického 
mìnièe.  
 
 
  

Obr. 4-14 Varianta IV � kotvení krytu 

Variantní studie designu 
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5. TVAROVÉ !E�ENÍ 
 
Finální návrh vychází z varianty I. Tato varianta vyu�ívá skladbu geometrických tvarù 
a svým tvarováním se li�í od souèasných výrobkù nabízených na trhu.  
 
 
5.1 Tvarové "e�ení fotovoltaického m#ni$e 
Celkové tìleso mìnièe se skládá ze 3 základních èástí:  

· pøedního kryta, 

· zadního kryta,  
· chladiè. 

5.1.1 P"ední kryt 

Základním prvkem pøedního krytu mìnièe je �estiúhelník (viz Obr. 5-1) umístìný 
uprostøed ve svislé ose a posunutý nahoru vùèi vodorovné ose. Z ka�dé hrany 
�estiúhelníku pod urèitým úhlem vychází plocha. Plochy mají buï trojúhelníkový 
nebo lichobì�níkový tvar. Spojením hran v�ech 6 ploch pak vzniká ètyøúhelníkový 
obrys. 

 

Tvarové "e�ení 

Obr. 5-1 Pøední kryt � pohled zepøedu 
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V�echny hrany krytu na jeho pøední stranì jsou jemnì zaoblené. Hrany boèních ploch, 
jsou zaoblené a mají vìt�í rádius. Pou�ití zaoblení zmìkèuje tvar.  
 
Horní a spodní plochy pøedního krytu mají obdélníkový tvar. Na nì navazují boèní 
plochy, které vycházejí ze spojení trojúhelníku a ètyøúhelníku. V obou boèních 
plochách jsou výøezy pro lep�í uchopení pøi manipulaci s mìnièem. �ikmá pøímka 
výøezu je rovnobì�ná s �ikmou pøímkou trojúhelníku (viz Obr. 5-2). 

Obr. 5-2 Pøední kryt � boèní pohled 

Tvarové "e�ení 
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Hlavním ovládacím prvkem mìnièe je displej s membránovými tlaèítky, který je 
zabudován do spodní èástí �estiúhelníku (viz Obr. 5-3). Vzhledem k základní plo�e 
�estiúhelníku je povrch displeje odklonìn o 15 °. Po boèních stranách je displej 
olemován trojúhelníkovými plochami kolmými na plochu displeje. Displej je nahoøe 
olemován naklonìnou ètyøúhelníkovou plochou. 

 
Ve v�ech ètyøech rozích krytu se nachází zahloubení pro umístìní �roubù (viz Obr. 5-
4). Zahloubení je vytvoøené takovým zpùsobem, �e ka�dá jeho hrana je rovnobì�ná 
s pøíslu�nou povrchovou �ikmou hranou krytu, vytvoøenou trojúhelníkem.  

Obr. 5-3 Displej 

Obr. 5-4 Umístìní otvorù pro �rouby 

Tvarové "e�ení 



 

 
 

strana 

39 
 

Seznam pou�itých zdroj! 
 

5.1.2 Zadní kryt  

Zadní kryt mìnièe slou�í pøedev�ím pro technické potøeby. Proto jeho tvarování 
koresponduje s funkèní stránkou mìnièe a tvarem základní desky slou�ící pro osazení 
funkèních prvkù mìnièe. 
 
Kryt má ètyøúhelný obrys se zaoblenými rohy. Uvnitø je kryt rozdìlen na dvì èásti (viz 
Obr. 5-5). Rozdìlení je provedeno pomocí plochy odsazené dovnitø od základního 
obrysu. Odsazená plocha má vìt�í vý�ku ne� základní plocha. Do prostoru, 
ohranièenému vnitøní plochou se umístí elektronické zaøízení.  

 
 
  

5.1.2 

Tvarové "e�ení 

Obr. 5-5 Zadní kryt � pohled zevnitø 
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V prostoru, vzniklém mezi obrysem vnìj�í plochy a obrysem vnitøní plochy se 
nacházejí konstrukèní prvky: výztu�ní �ebra a místa pro �rouby kotvící pøední kryt (viz 
Obr. 5-6). 

 
Do zadní plochy krytu je udìlán výøez ètyøúhelníkového tvaru se zaoblenými rohy (viz 
Obr. 5-7). Po obvodu výøezu jsou umístìné otvory, pomocí kterých se kryt ukotví ke 
chladièi.   

Obr. 5-6 Vyztu�ení zadního krytu 

Obr. 5-7 Kotvení zadního krytu 
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Spodní plocha pro pøipojení konektorù je zkosená. V této plo�e jsou otvory pro 
ukotvení konektorù. Také na spodní �ikmé plo�e se nachází hlavní otoèný pøepínaè 
(viz Obr. 5-8). Pøepínaè má tøi polohy: zapnuto, vypnuto a uzamèeno. 

 
5.1.3 Chladi$ 

 
Chlazení je technicky dùle�itá èást fotovoltaického mìnièe. Chladiè je tvoøen plochou, 
opatøenou kolmými �ebry (viz Obr. 5-9). �ebra vycházejí z ètyøúhelníkového tvaru, 
ale jejich spodní hrany jsou zkosené pro bezpeènìj�í pou�ití. 

Obr. 5-8 Zapojení konektorù a pøepínaè 

Obr. 5-9 Chladiè 

5.1.3 

Tvarové "e�ení 
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Poslední �ebro z levé a pravé strany chladièe je ve tvaru písmena �L�. Na plo�e 
rovnobì�né s pøední plochou mìnièe jsou umístìné otvory pro ukotvení mìnièe na 
rámu (viz Obr. 5-10).  

 
 
  

Obr. 5-10 Kotvení chladièe 

Tvarové "e�ení 
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5.2. Tvarové "e�ení rámu 
Souèástí fotovoltaického mìnièe je také rám (viz Obr. 5-11), který zajistí snadnìj�í a 
bezpeènìj�í montá� fotovoltaického mìnièe na zeï nebo rám fotovoltaické elektrárny. 

 
Rám mìnièe má ètvercový tvar, uprostøed kterého je vybrán materiál pro odlehèení 
konstrukce. Boèní hrany rámu jsou ohýbané dvakrát: pod úhlem 30 ° vùèi základní 
rovinì rámu, a pak je�tì jednou zpìt pod úhlem 30 °. Druhým ohýbáním vzniká plocha, 
rovnobì�ná k základnímu tvaru. Na tyto plochy se fotovoltaický mìniè kotví k rámu 
(viz Obr. 5-10). 
 
Ohýbáním spodních boèních hran rámu vznikají dva háky (viz Obr. 5-12), které 
usnadòují montá� mìnièe na rám.   

Obr. 5-11 Rám 

Obr. 5-12 Hak rámu 

5.2 

Tvarové !e�ení 
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 6. KONSTRUK!N" TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ          
#E�ENÍ 

 
6.1 Konstruk$n% technologické &e�ení 
Ve vnitøním prostoru fotovoltaického mìnièe se nachází pøedev�ím elektrické zaøízení. 
Podrobnìj�í vnitøní uspoøádání zobrazuje ní�e uvedené schéma (viz Obr. 6-1).  

 
  

Obr. 6-1 Schéma vnitøního uspoøádání 

Obr. 6-2 Vyztu�ení pøedního krytu 

 

 

Konstruk"n# technologické a ergonomické !e�ení 
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Pøední a zadní kryty fotovoltaického mìnièe jsou vyrobené z plastu. Zaji�tìní pevnosti 
a stability tvaru krytù je øe�eno systémem výztuh. V pøedním krytu jsou vyztu�ující 
�ebra umístìná podélnì a pøíènì v celé délce a �íøce krytu (viz Obr. 6-2). U zadního 
krytu je vyztu�en prostor mezi vnìj�í a vnitøní obdélníkovou plochou (viz Obr. 5-7). 

 
Hlavním technologickým prvkem fotovoltaického mìnièe je deska s integrovanými 
obvody. Pod vlivem vnìj�ích teplot a vysokého výkonu, se deska mù�e zahøívat [17].  
Vzduch uvnitø funkèního prostoru je ochlazován kontaktem základní desky 
s hliníkovými �ebry. Objem vzduchu ve funkèním prostoru je dostateèný a 
prostøednictvím �eber se dostateènì bude ochlazovat. Toto uspoøádání zabraòuje    
pøehøátí elektrických elementù a samotného krytu. Konstrukèní øe�ení umo�òuje 
ochlazování vnitøního prostoru a tím funkèních elementù, jak povrchem krytu, tak i 
zadním �ebrovaným pasivním chladièem. Deska s integrovanými obvody (Obr. 6-3) 
je umístìná v plastovém zadním krytu a je namontována na hliníkový chladiè pomocí 
závitových tyèí.  Mezi deskou a chladièem jsou pou�ity distanèní  
podlo�ky. Díky otvoru v plastovém zadním krytu bude nadbyteèné teplo pøecházet 
pøímo na hliníkový chladiè a tím k chlazení krytu.  

Obr. 6-3 Kotvení desky s integrovanými obvody 

Konstruk"n# technologické a ergonomické !e�ení 

Obr. 6-2 Vyztu�ení pøedního krytu 
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Pro zamezení vniknutí vody a prachu do mìnièe je pou�ito tìsnìní. Jedno tìsnìní se 
nachází v drá�ce umístìné uvnitø pøedního krytu (viz Obr. 6-2). Druhé tìsnìní je 
umístìno v drá�ce na desce hliníkového chladièe (viz Obr. 6-4). 

 
Dobré utìsòování konstrukce mìnièe zaji��uje vysoké IP krytí. Pro pou�ití ve 
venkovním prostøedí je tøeba dodr�et IP65. Co� znamená, �e krytování musí být 
prachotìsné a odolné vùèi tryskající vodì [16]. 
 
Pro zapojení kabelù jsou pou�ité kabelové prùchodky. Pro zabezpeèení proti vniknutí 
vody do kabelových prùchodek horní plocha pøedního krytu byla prodlou�ená 
pøibli�nì do poloviny hloubky chladièe (viz Obr. 6-5). 

 
Obr. 6-5 Prodlou�ení horní plochy 

Konstruk"n# technologické a ergonomické !e�ení 

Obr. 6-4 Tìsnìní mezi chladièem a krytem 
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Do spodní èástí zadního krytu se zapojují konektory. Podrobnìj�í rozdìlení konektoru 
zobrazuje ní�e uvedené schéma (viz Obr. 6-6). 

 
Pro sdílení informací byl pou�it dvoubarevný LCD displej o velikostí 4". Zvolený 
typ displeje má k dispozice kvalitnìj�í a pøesnìj�í zobrazování dùle�itých informací. 
Ovládání je umo�nìno pou�itím membránových tlaèítek. Membránová tlaèítka 
vzhledovì mohou být podobná jako dotyková tlaèítka.  
 
 
6.2 Pou�ité materiály a technologie 
Hlavním materiálem obou krytù je ABS plast zpracovaný vstøikováním do formy. 
ABS plast byl zvolen z dùvodu jeho tepelné odolnosti, odolností proti vlhkosti a 
trvanlivosti. ABS plast nabízí �irokou �kálu barev. Oba kryty mají matný jednobarevný 
povrch a ka�dý kryt tvoøí jeden samostatný výlisek.   
 
Materiálem pro chladiè byl zvolen odlitek ze slitiny hliníku. Pou�ití hliníkové slitiny 
je odùvodnìno její vysokou tepelnou vodivostí. Pro zlep�ení chladicích schopností je 
povrch chladièe elektrolyticky oxidován. [18] 
 
Rám, na který se zavì�uje fotovoltaický mìní� je vyrobený z ocelového plechu. 
Potøebného tvarování je dosa�eno pomocí øezání ocelového plechu laserem a 
následujícím ohýbáním.  Rám mù�e být z nerezového plechu nebo z ocelového plechu 
s povrchovou protikorozní úpravou.  
 
Pro kotvení pøedního a zadního krytu mezi sebou je pou�ito nerezových �roubù typu 
torx dle ISO 14580. Stejného typu �roubù je pou�ito pro kotvení mìnièe k rámu.  
 
Pro kotvení rámu ke stìnì nebo nosné konstrukce fotovoltaické elektrárny jsou 
zvolené nerezové �estihranné �rouby dle ÈSN EN ISO 4017.  

Obr. 6-6 Zapojení konektorù 

6.2 
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6.3 Rozm%rové &e�ení 
Celkové rozmìry (viz Obr. 6-7) korespondují s technickými po�adavky 
fotovoltaického mìnièe.  

  
Obr. 6-7 Celkové rozmìry 
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6.4 Ergonomické &e�ení 
Fotovoltaický mìniè se montuje na zeï nebo nosnou konstrukce fotovoltaické 
elektrárny. Z ergonomického hlediska nejdùle�itìj�ími parametry jsou: vý�ka a úhel 
náklonu displeje a pohodlnost montá�e. Pøi montá�i mìnièe na zeï pøípadnì na nosnou 
konstrukci fotovoltaické elektrárny je nutné zohlednit vý�ku vhodnou pro pohodlné 
ètení sdìlované informace. Ale v pøípadì montá�e na nosnou konstrukci je nutné 
umísti mìniè pod panely do stínu, co� mù�e vésti k umístìní mìnièe do ni��í polohy, 
ne� je uvedeno dále.  
 
 
6.4.1 Ovládací a sd%lovací displej 
Displej je umístìn pod horizontální osou mìnièe. Sdìlovací plocha je natoèena o 15 ° 
vùèi svislé plo�e èelního krytu mìnièe. Ideální vý�ka montá�e od zemì se rovná 1 300 
mm ± 50 mm (viz Obr. 6-8). Tato vý�ka je urèená pro u�ivatele s prùmìrnou postavou, 
pøi které by se u�ivatel nemusel naklánìt, aby si mohl sdìlovanou informaci pøeèíst. 
Fotovoltaický mìniè mù�e být namontován i ní�, ne� je uvedená vý�ka.  

Obr. 6-8 Ergonomie zavì�ení 

6.4 

6.4.1 
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Ovládací tlaèítka jsou umístìna v jedné rovinì s displejem. Tlaèítka jsou zvolená 
membránová z dùvodu venkovního pou�ití.  U dotykových tlaèítek mù�e dojít k 
selhání pøi de�ti. U tlakových tlaèítek mù�e dojít k vniknutí vody a prachu dovnitø 
konstrukce. 
 
Pro pohodlné pou�ití bylo zvoleno 6 tlaèítek, umístìných u spodní hrany displeje. Jsou 
to tlaèítka: Domù, ESC, Nahoru, Dolù, Enter, Nastavení. V�echna tlaèítka jsou 
oznaèená pøíslu�ným piktogramem s výjimkou ESC (viz Obr. 6-9). Na první pozici 
vlevo je umístìno tlaèítko �Domù�, oznaèené zjednodu�eným zobrazením domu. Tato 
pozice se nebude pou�ívat tak èasto jako tlaèítka s ��ipkami nahoru a dolù�, kterými 
se pøepíná mezi obrazovkami.  Z tohoto dùvodu jsou �ipky umístìny uprostøed øady. 
Tlaèítko zpìt, oznaèené anglickou zkratkou �ESC�, je umístìno vlevo od ��ipky 
nahoru�. Tato pozice je odùvodnìná mo�ností jeho rychlého pou�ití pøi omylu.  
Tlaèítko �Enter�, oznaèené �ipkou smìøující doleva s otoèeným koncem nahoru, je 
umístìno vpravo od ��ipky dolù�. Tato pozice je vhodná pro mo�nost rychlé volby. 
Poslední tlaèítko, vyvolávající panel �Nástroje� je umístìno na poslední pozici vpravo. 
Dùvodem tohoto umístìní bylo ménì èasté pou�ití tohoto tlaèítka.  

  
Pro displej byla pou�itá kombinace tmavì-modrého pozadí s bílým písmem a 
piktogramy. Tlaèítka jsou inverzní: na bílém pozadí modré piktogramy. 
 
Displej má k dispozici ètyøi nastavovací obrazovky. Pøepínání, mezi nimi je mo�né za 
pou�ití pøíslu�ných tlaèítek. Pro vrácení na hlavní panel staèí zmáèknutí tlaèítka 
�Domù�. 
 
  

Obr. 6-9 Ovládací tlaèitka 
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Hlavní obrazovka ukazuje nejdùle�itìj�í informace (viz Obr. 6-10). V levém horním 
rohu je umístìná informace o okam�itém výkonu fotovoltaického mìnièe v kW. Tato 
informace je zvýraznìná jejím umístìním do bílého obdélníku se zaoblenými rohy. 
Pod ní se nachází informace o aktuální venkovní teplotì. Uprostøed panelu je umístìna 
svislá èára, vizuálnì oddìlující sdìlovaná aktuální data od dat nasbíraných za den. 
V pravém horním rohu je zobrazena celková energie, vyrobená bìhem dne. Pod ní se 
prùbì�nì vykresluje graf, ukazující výkon bìhem dne v závislosti na èase. 

 
Pøi zmáèknutí ��ipky dolù� se u�ivatel dostane na dal�í panel (viz Obr. 6-11), který 
ukazuje celkovou energii, vyrobenou za mìsíc a rok. V horním levém rohu se nachází 
informace o energii vyrobené za aktuální mìsíc. V pravém horním rohu se ukazuje 
informace o energii vyrobené od zaèátku roku.  Dole na celou �íøku panelu se prùbì�nì 
vykresluje graf, ukazující prùmìrný výkonem v závislosti na dnech v mìsíci.  

 

Obr. 6-10 Hlavní sdìlovací panel 

Konstruk"n# technologické a ergonomické !e�ení 

Obr. 6-11 Druhý sdìlovací panel 
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Po dal�ím zmáèknutí �ípky dolù se u�ivatel dostane na panel sdìlující informace o 
zapojení fotovoltaického systému (viz Obr. 6-12). Vlevo je umístìno zjednodu�ené 
zobrazení fotovoltaického panelu, pod kterým je vypsán poèet zapojených panelù 
v okam�iku, kdy se u�ivatel na displej dívá. Dál následuje �ipka doprava, nad kterou 
se vypisuje aktuálnì dodávané napìtí od panelù. �ipka smìøuje k piktogramu, 
oznaèujicímu fotovoltaický mìniè. Dál následují dvì �ipky. Horní �ipka smìøuje 
k symbolickému oznaèení rozvodné sítì. Nad �ipkou se zobrazuje aktuálnì dodané 
napìtí. Spodní �ipka smìøuje k piktogramu se zobrazením baterky. Pod piktoramem se 
zobrazjue aktuální nabítí baterie. 

 
Pro nastavení potøebných údajù, se u�ivatel dostane na panel Nastavení (viz Obr. 6-
13) zmaèknutím tlaèítka se zobrazením klíèe. V tomto panelu se dá nastavit datum a 
èas, zemì, jazyk a pøipojení na Wi-Fi sí�.  Vybrat mezi nabízenými varianty je mo�ne 
pomocí �ipek nahoru a dolù a následujícím zmaèknutí tlaèitka �Enter�. Pøi chybném 
výbìru se zmaèkne �ESC�. 

Obr. 6-12 Panel zapojení 

Obr. 6-13 Panel nastavení 
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6.4.2 Ergonomické &e�ení p&edního krytu 
Pro lep�í uchycení rukou, bìhem montá�e pøedního krytu, je na jeho boèních stranách 
provedeno zkosení (viz Obr. 6-14). Délka hrany, vzniklé zkosením je 130 mm. Úhel 
zkosení je 18 °. 

 
  

Obr. 6-14 Uchýt pøedního krytu 

6.4.2 
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7. BAREVNÉ A GRAFICKÉ #E�ENÍ 
Pou�ité barvy navazují na zpùsob u�ívání výrobku. Fotovoltaický mìniè se mù�e 
pou�ívat jak ve vnitøních, tak i ve venkovních prostorech. Proto je kladen dùraz na 
barevnost vhodnou pro obì pou�ití. 
 
 
7.1 Barevní &e�ení 
Pøední kryt je nejvíce pohledový a pøitahuje na sebe pozornost. Kryt má výrazné 
tvarování, proto pro nìj bylo zvolené jednobarevné øe�ení, a to v bílé barvì s výrazným 
oran�ovo-èerveným logem (viz Obr. 7-1).  Kryt má matný povrch, a proto na nìj 
nebude tolik viditelný prach. Bíla barva je také vhodná pøi venkovním pou�ití, proto�e 
nepøitahuje tolik sluneèního svìtla, jako tmav�í barvy. 

 
Zadní kryt je prakticky neviditelny pøi bì�ném pou�ití mìnièe. Proto pro nìj byla 
zvolená matná èerná barva. U chladièe a rámu jsou ponechané jejich pùvodní 
metalické barvy.  
 
 
 
  

Obr. 7-1 Barevné øe�ení pøedního krytu 
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Pro dal�í barevnou variantu byla zvolena kombinace �lutého pøedního krytu a modrého 
loga. Tøetí varianta má èerveno-oran�evý kryt a �luté logo. Poslední varianta má 
modrý kryt a èerveno-oran�evé logo. V�echny tøi varianty jsou pøedstavené ní�e na 
obrázku (viz Obr. 7-2). 

 
V�echny pou�ité barvy odpovídají oznaèení dle standartu RAL (viz Obr.7-3). 

 
 
7.2 Logotyp 
Název fotovoltaického mìnièe Sunlight se pøekládá z angliètiny jako sluneèní svit. 
Co� je spojeno s hlavní funkcí fotovoltaického mìnièe � èerpání sluneèního svitu a 
jeho pøevodem na elektrickou energii.  
  

Obr. 7-2 Barevné varianty 

Obr. 7-3 Pou�íté odstíny dle RAL 

Barevné a grafické !e�ení 

7.2 
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V logu (viz Obr. 7-4) nad slovem �sun� jsou zobrazené tøí trojúhelníky umístìné podle 
neviditelného kruhu se støedem uprostøed písmena �u�. Spodní pøímky trojúhelníkù 
jsou prohnuté dle obrysu kruhu. Tímto zpùsobem kolem �sun� se vytváøí symbol 
slunce. Co� je spojené také s pøekladem samotného slova �sun� � slunce.  

 
Pro vytváøení loga byl pou�it bezpatkový font písma Imact. Barva loga se mù�e li�it 
na základì barevného øe�ení krytu. 
 
Na pøedním krytu mìnièe je logo umístìno na �estiúhelníkové plo�e nad vodorovnou 
osou. Má rozmìry (89 x 36) mm. Logo je lehce vtláèeno do tìlesa krytu (viz Obr. 7-
5). 

 
  

Obr. 7-4 Logotyp 

Obr. 7-5 Logo na pøedním krytu 
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7.3 #e�ení �títku s nezbytnou informací 
Na boèní stranì pøedního krytu se nachází místo urèené pro nalepení informaèního 
�títku. �títek (viz Obr. 7-6) obsahuje dùle�ité informace popisující technické 
charakteristiky výrobku. Jsou to následující informace: název výrobku, èíslo modelu, 
výrobce, datum výroby, provozní hodnoty charakteristických velièin støídavého a 
stejnosmìrného proudu, recyklaèní znaèka, znaèka o certifikaci produktu, 
bezpeènostní a informativní piktogramy [17]. 

  
Obr. 7-6 Informaèní �títek 

7.3 

Barevné a grafické !e�ení 



 

 
 
strana 

58 
 

Analýza problému a cíl práce 

8. DISKUZE 
 
8.1 Psychologická funkce 
Geometrické tvarování fotovoltaického mìnièe zdùrazòuje, �e jde o technickou vìc. 
Ale díky vhodnému barevnému øe�ení pøístroj nepùsobí nebezpeènì. Konstrukce 
mìnièe byla vyøe�ena tak, aby nemohlo dojít k úrazu pøi pou�ití pøístroje v souladu s 
pøilo�enými instrukcemi. Zvolený materiál krytu zabraòuje ohøívání mìnièe na vysoké 
teploty. Øe�ení chladièe se zkosenými spodními hranami �eber zabezpeèuje pohodlné 
zapojení konektorù.  Tvarová a konstrukèní øe�ení v�ech èástí mìnièe jsou navr�ena 
s ohledem na bezpeènost a pohodlí pøi jejich pou�ití a montá�i. 
 
8.2 Ekonomická funkce 
V souèasné dobì se ceny na hybridní tøifázové mìnièe s výkonem do 5 kWp pohybují 
v rozmezí od 20 000 Kè do 55 000 Kè. Vý�e ceny je závislá hlavnì na technických 
parametrech a znaèce.  
Odhadována cena tohoto návrhu by mohla být od 50 000 Kè. Hlavním dùvodem 
vysoké ceny je IP 65 pro krytování mìnièe. Také urèitý vliv na cenu má slo�itìj�í 
tvarování tìlesa mìnièe. Pou�ití LCD displeje je dra��í, ale umo�òuje sdìlování 
vìt�ího poètù informaci, které v souèasné dobì nabízejí výrobci prostøednictvím 
mobilní aplikace se stanoveným mìsíèním pau�álem. I pøesto by se finální cena 
výrobku nemìla výraznì li�it od nejdra��ích modelù, pøedstavených na souèasném 
trhu. 
 
8.3 Sociální funkce 
Produkt je urèen pro majitele rodinných domkù a malých fotovoltaických elektráren, 
kteøí si pøejí zdùraznit svoji chu� �etøit �ivotní prostøedí, a proto se nebojí ukázat 
veøejností i technické detaily s tím spojené. Pro lidi, kteøí umí ocenit nejen technickou 
stránku pøístroje, ale také i jeho vzhled. 
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9. ZÁV"R 
Na základì designové, technické a marketingové analýzy existujících fotovoltaických 
mìnièù bylo zji�tìno, �e souèasná nabídka poøad není tak �iroká, jak u jiných výrobkù. 
Navíc drtivá èást pøístrojù pùsobí pøíli� technicky, i kdy� nìkteøí výrobci se sna�í 
navrhnout produkty, schopné stát se samostatnou èástí interiéru. Cílem práce bylo 
navrhnout hybridní fotovoltaický mìniè, který splní technické a ergonomické 
po�adavky a pøi tom zachová atraktivní vzhled.  
 
Jako inspirace k tomuto návrhu poslou�ila moderní architektura. V tvarovém øe�ení 
produktu pøevládají geometrické tvary, co� zdùrazòuje technické urèení pøístroje. 
Design mìnièe respektuje jeho funkèní stránku a podporuje ho v celku a v detailech.  
Velký dùraz byl kladen na ergonomie produktu. Pro ulehèení montá�e mìnièe byla 
navr�ena udìlané zkosení na jeho pøedním krytu a háky na rámu pro ulehèení 
�roubování. Díky pou�ití pasivního chlazení zaji��ovaného hliníkovým chladièem 
bylo dodr�eno IP 65. Pou�ití LCD displeje umo�nilo sdìlování vìt�ího poètu 
informaci.  Volba ABS plastu, jako základního materiálu, podstatnì zmen�ila celkovou 
hmotnost výrobku, ale díky vhodnému konstrukènímu øe�ení byla zachována 
bezpeènost. 
  

9 
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11. SEZNAM POU�ITÝCH SYMBOL� A ZKRATEK 
 
kW  kilowatt 
kWh  kilowatthodina 
kWp  kilowatt-peak 
V  volt 
VA  voltampér 
ABS   akrylonitril-butadien-styren 
LCD  liquid crystal display 
MPPT  sledování maximálního výkonového bodu 
MPP  maximální výkonový bod 
AC  støídavé napìtí 
DC   stejnosmìrné napìtí 
IP  mezinárodní ochrana 
Wi-Fi  wireless local area networking 
CO2  oxid uhlièitý 
ESC  escape  
UDC max maximální vstupné napìtí 
UDC MPP u�iteèný rozsah napìtí MPP 
IDC max  maximální vstupní proud 
UAC, r  si�ové pøipojení 
PAC, r  jmenovitý výkon 
Smax  maximální zdánlivý výkon 
fAC, r  frekvence 
IAC max  maximální výstupní proud 
cos(`)  úèiník 
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