
NAP –és SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA 
ENERGIATÁROLÁSSAL 

Előadó: 

Szabó Árpádné 
ügyvezető 

Megújuló Energiahasznosító és Szélerőgép Építő 
Kft  Nyíregyháza 



A Kft felismerve a szél –és Nap erejében  rejlő energia 
hasznosíthatóságát, hogy a megújuló energiaforrások – a 
szélenergia, napenergia jelentik a jövő energetikai 
rendszerének alapjait saját fejlesztésű termékeinek 
terjesztésére (AER típus) 

2003. Január 15-n  alakult meg 

az évtizedes kutató-fejlesztő munka eredményeinek 
megvalósítására. 



CÉLKITŰZÉSEINK 

Hozzájárulva ezzel a környezettudatos  

szemléletmód váltáshoz –fejlődéshez.  

Energiahatékonyság , a CO2 kibocsátás csökkentése és ezzel együtt a  

    fenntartható fejlődés előmozdítása.  

Megújuló energiaforrások (szél- napenergia) hasznosítása, az energia- 

   hatékonyság   növelése. 

A tiszta és biztonságos, környezetkímélő, kimeríthetetlen szél-   napenergiát  

  költség    hatékony  módon előállítani kombinált (hibrid)    kiserőművekkel. 

A fogyó és egyre jobban dráguló hagyományos energia kiváltása, a  

   megtermelt energia leghatékonyabb tárolása – felhasználása - költségkímélő  

   módon. 



ENERGIATUDATOSSÁG, DE MIVEL, 
HOGYAN? 

Az energiaszektor nagy részben 
felelős az üvegházhatású gáz 

kibocsátás növekedéséért 
 

2010-ben a CO2 légköri koncentrációja 
elérte a 390ppm-et.  

 
EU célkitűzése:  

ne haladjuk meg 2 oC-ot! 

 

Szükséges tennünk az éghajlatváltozás 
ellen! 



MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁSOK 

Napenergia 

Geotermikus energia 
Vizienergia 

Megújuló energiaforrásoknak nevezzük azokat az energiaforrásokat, amelyek 
folyamatosan újratermelődnek, éppen ezért készleteik kimeríthetetlenek.  

Szélenergia 

Biomassza 



MIÉRT SZÉLENERGIA  ? 

 Szén-dioxid-mentes energiatermelési mód – Klímaváltozás elleni 
küzdelem része!!!! 

 A szélenergia az egyik legköltség kímélőbb megújuló energia forrás  
 Leggyorsabban és relatívan legkisebb befektetéssel megvalósítható 

erőművek sorába tartoznak a szélerőművek, kiserőművek, 
szélgenerátorok, szélerőgépek. 

 Hozzájárul az energiatermelés diverzifikálásához, az energiabiztonság 
növeléséhez. 

 Ráadásul fontos szerepet játszik abban, hogy a helyileg felhasznált 
energiát helyben állítsák elő. Így a szélenergia komoly alternatívát 
jelent a többi megújuló energiaforrással szemben.  

 A fejlődésnek köszönhetően egyre olcsóbban állítható elő szélből az 
energia. 



 KULCSRAKÉSZ SZOLGÁLTATÁST NYÚJTUNK 

MEGRENDELŐINKNEK A TERVEZÉSTŐL A BEÜZEMELÉSIG 
 

Felmérés 
Szélmérés 

Rendszer- 
tervezés   

Engedélyeztetés 

Gyártás 
forgalmazás 

Technológia 
Szállítás-szerelés 

beüzemelés 

Szaktanácsadás 
tanulmánytervek 

Energia 
racionalizálás 

 

 

 

Teljeskörű 
projekmenedzsment 

Szervizelés  
Karbantartás 



SZOLGÁLTATÁSAINK LÉNYEGE 
a WATT 

A felhasználás helyén megtakarított egy egység 
energia három egység termelt energia 

megtakarításának felel meg !  

Ehhez igazodva kiemelten figyelünk az  igényekre, kizárólag kiváló  
minőségü alapanyagok használatára, és hogy a legvilágosabb, 
legegyszerűbb tájékoztatást adjuk minden érdeklődőnk számára, 
személyre szabott igényeiket szem előtt tartva. 

Előnyös formája, a  NEGAWATT ! 
Az az energia, amit nem használunk fel. 

A regionális fejlődésben meghatározó jelentősége van, különös 
tekintettel az energia tárolás megoldásának.  



Szélerőművek 
Hálózatra termelnek áramot  

erőmű szinten (MW) 

Kiserőművek, (50 kW alatti) 
 szélgenerátorok, 

 

Hálózatra termelő    Hálózattól függetlenül,       
45 kW                     sziget üzemű/hibrid 

Tengerparti Szárazföld Mezőgazdaság Közösség Lakosság 

SZÉLENERGIA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK 

Szélerőgépek 



Háztartási méretű villamos 
energiatermelő 

KISERŐMŰVEK 
 

Önállóan 
 Szigetüzemben 

   Hibrid rendszerben 
Szél és Napenergia együttesen 

MILYEN ESZKÖZÖKKEL VALÓSÍTHATJUK MEG 
KÜLÖNBÖZŐ IGÉNYEINKET ? 



HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰVEK ELŐNYEI 

 A szél mint energia korlátlan mennyiségben áll   rendelkezésre 

  KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, nem szennyezi Földünket, levegőnket,  

      folyamatosan megújul 

  A szélenergia ingyenes, nem fogy el, mindenki számára hozzáférhető  

  Versenyképes a fosszilis energiákkal szemben. Nincs üvegház hatás! 

   Automatikusan működnek, hosszú időn keresztül biztonságosan  

     üzemelnek, minimális a karbantartási igényük.  

 A szélcsendes időszakok áthidalhatók az akkumulátorokban  tárolt   

     energiával 

 Előállíthatjuk saját magunk energia szükségletét, a  helyben  termelt 
energiát, helyben használjuk fel 



HÁZTARTÁSI MÉRETŰ VILLAMOS-
ENERGIA TERMELŐ RENDSZEREK 



A LEGMEGFELELŐBB  
RENDSZERKONFIGURÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

A tervezett rendszer által megtermelt áramot további energia-
hatékony felhasználási módokkal összakapcsolva (pl. 

hőszivattyú áramellátása, LED-es világítás….)akár felére 
csökkenthető a beruházás. 

Szigetüzemű villamos áram felhasználásnál a termelés és 
fogyasztás egyensúlyát mindig 

mérlegelni kell ! 



AER 21G-080 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ  
VILLAMOS ÁRAMTERMELŐ 

 Generátor:  
                 800W;  

 Rotor átmérő:                
                 3,3 m  

 Állvány magassága:  
   21,0 m 

Max teljesítmény:                 
                3,0 kW 

Üzemi szélsebesség:                    
                2,2 m/s  

Max.szélsebesség:    
                50,0 m/s     

PARAMÉTEREK 

Környezetbarát 

  áramellátásnál 
nem a ház 
nagysága az    

    irányadó ! ! ! 

INDÍTÁSI SZÉLSEBESSÉG:   1,8m/s  



A teljes energiafogyasztás kiváltható 
szigetüzemű , vagy hálózatra  
kapcsolódó üzem módban. Az áram 
tárolása akkumulátorokba történik. 

Villamos hálózatra kapcsolódó üzem 
esetén a szélgenerátor által 
megtermelt áramot visszajuttatjuk a 
szolgáltató hálózatába, ad/vesz 
mérőórával, melynek megfelelő 
mennyiséget később 
térítésmentesen felhasználhatunk. 
Az inverter a szélgenerátor 
áramtermelését, a hálózat 220V 50 
Hz szabványos szintre alakítja át. 



AER 17G-1,6 kW HÁZTARTÁSI MÉRETŰ  
VILLAMOS ÁRAMTERMELŐ 

PARAMÉTEREK 

Generátor:  
                 1600 W;  
 Rotor átmérő:            
      4,4 m  
 Állvány magassága:  
      17,2  m 
Max teljesítmény:         
     1,8 kW 
Üzemi szélsebesség: 
                    2,5 m/s  
Max.szélsebesség:    
                  55,0 m/s     

 



HIBRID RENDSZER 
napelem és szélgenerátor együttes alkalmazása 

    A hibrid rendszer megfelelő arányokban tartalmazza a 
szélgenerátort(okat) és napelemeket. A két áramellátó eszköz együttes 
alkalmazása kiegyenlítettebb áramellátást biztosíthat. Ha a szélenergia 
mérték méréses meghatározása megtörtént, a megfelelő 
teljesítményű szélgenerátor könnyebben kiválasztható. 

     A napelemek mennyisége az energia igény alapján és a napsütéses 
órák adatai alapján könnyebben meghatározhatók. 

     Mindig az eszközök összetételének optimális meghatározása a legelső 
feladat a VALÓS energiaigényeknek megfelelően. 

• A szél-és  napenergia szezonálisan jól kiegészítik egymást. 

• Nyáron:  kevés szél/sok, erőteljes napsütés.  

• Télen:      sok, erős szél/ kevés, gyenge napsütés. 

 



MEGTERMELT  VILLAMOS-ENERGIA TÁROLÁSA 

Szigetüzem módban 

AER21G-080 AER17 G-1600 

220 Ah kezelésmentes zsellés 
akkumulátor        5 kW-os  konténeres megoldás 



Kezelésmentes zselés akkumulátor 

A zselés tároló  akkumulátorok csökkentett karbantartás 
mellett is fokozott villamos igények kielégítésére 
alkalmasak. A szél és Nap által előállított energia 

mennyiséget megfelelő db számú akkumulátorba tárolva, 
biztosítja a háztartás villamos energia ellátását, illetve 

amihez  áramra van szükség.  
    (pl.TV, hűtőszekrény, kerti gépek, mosógép, daráló stb….) 

     Alkalmas közepes igénybevétel mellett szélgenerátor, 
napelemes rendszerek energiatárolójakénti felhasználáshoz 

szigetüzemenben tudjuk alkalmazni.  Önkisülése csekély, 
ciklusszáma 350 / 80%.  

Megfelelő használat mellett élettartama 6 év. 
  

 



Szél és napenergia stabil tárolása VRB rendszer 

A szél és napenergia termelése függ az időjárási 
tényezőktől – nem egyenletes. Elkerülhetetlen 
megoldást kíván a megtermelt energia és a fogyasztási 
szokások figyelembe vételéhez a tárolási lehetőség. 

Szükséges a magas hatásfokú és gyors reagálású 
energiatárolók beépítése a hibrid rendszerek mellé, 
vagy a fogyasztókhoz közzé, amellyel minőségibb 
áramszolgáltatást tudunk biztosítani. 



5 kW VRB akkumulátor  előnyei 

Környezetbarát megoldás. 

Szigetüzemű szél és napcellás 
egységeknél általa folyamatos 
energiaszolgáltatás lehetséges. 

Az elosztóhálózatok feszültség- és 
frekvenciastabilitását könnyű ezzel 
biztosítani, így a fogyasztók részére 
minőségi energiaszolgáltatást  
biztosíthatunk. 

Alkalmazásával ki lehet simítani a 
szél- és naperőművek 
teljesítményingadozását, 
megkönnyítve a hálózatra 
kapcsolásuk engedélyezését. 

A beruházás megtérülési ideje 
alkalmazási céltól függően 2-9 
év. 



A projektnél  az 1600 W-os 
generátor teljesítményét a a VRB-
hez csatlakoztatva a CONTROLLER 
oldja meg. 

A  töltésvezérlő biztosítja az 
akkumulátor telep(ek) töltésének 

automatikus felügyeletét. 
A rendszer a legjobb hatásfokkal 
alakítja át a szélenergiát villamos 

energiává. 
A vezérlő megakadályozza az 

akkumulátor túltöltését,és 50 % 
alá történő lemerülését. 

Túl erős szél esetén leválasztja az 
akkumulátor telepről a generátort 

a visszáram kialakulásának 
megakadályozására. Ilyenkor 

lekapcsolja a generátort, 
amelynek leállítását fékező 

rendszer segíti. 



Az 5 kW-os tároló rendszer a nap és 
szélenergia által megtermelt 
mennyiséget a felhasználó felé 
egyenletesen tudja biztosítani. 
Ellátja a telep kültéri világítását, 
kisebb energiafelhasználást  igénylő 
eszközöket. 

CO2 mentes, hatékony, gazdaságos 
megoldás. 



PROJEKTJEINK 

Háztartási méretű villamos 
energiatermelő rendszerek 



ÉLET  A  HALÁSZTANYÁN 



TANYA  VILLAMOSÍTÁSA 
DÉMÁSZ mintaprojekt 2008 



MEGOLDÁSOK 
Hibrid rendszerekkel 



2,5  kW-os hibrid rendszer 



TÉRVILÁGÍTÁS HIBRID 
RENDSZERREL 



HÁLÓZATRA TERMELŐ NAPKÖVETŐ HIBRID 
RENDSZER 



FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉG 

 Elszigetelt területek villamos ellátására 

 Mindenhol, ahol villamos energiát használunk fő áramforrásként 
(önellátás sziget üzemben, vagy  rásegítéssel) 

 Ahol nem megoldott az áramellátás, elszigetelt területek:  

      családi házak, tanyák, farmok, erdészeti területeken, hétvégi  
házakban, közvilágítás,térvilágítás, sportpályák, uszodák, 
önkormányzati intézmények, egyházak, falusi turizmus…... 

    műhelyek, éttermek, iskolák, hotelek ……… 

 Mindenütt, ahol a villamos gépet, eszközt működtetnek.                 

 



ÖNÁLLÓ NAPELEMES 
RENDSZEREINK 

Termék családdal 



VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS 
NAPELEMEKKEL 

Miért érdemes beruházni? 
 A VET kötelezi az áramszolgáltatót a megtermelt energia átvételére, így a 

hálózat akár akkumulátorként, akár átvevőként használható . 

 Korlátlan növekedési lehetőség. A napenergia is kimeríthetetlen 
környezetbarát forrás. 

 Bárhol telepíthető a környezeti adottságok és hatások 
figyelembevételével. Nincs rejtett üzemanyag költség. 

 A panelek 20-25 év gyártói garanciával rendelkeznek. 

 Egy saját erőmű erősíti az energiatudatos gondolkodást. 

 A napenergia-hasznosítás ma már sokak számára elérhető, kiforrott 
csúcstechnológia, amely csökkenti villamos-energia költségeket és az 
áramszolgáltatónak való kiszolgáltatottságot. 



NAPELEMES RENDSZER TÍPUSOK 
A napelemes rendszer kiválasztását az áramfogyasztás és a helyszín 

lehetőségei határozzák meg. 

Hálózatra kapcsolt rendszer 

A korszerű megoldás egész évi 
áramfogyasztást fedezheti.  

Karbantartás nem igényel. 

A meglévő hálózat az időjárás függő áramtermelést kiegyensúlyozza 

A nyári többlet termelést az áramszolgáltató átveszi  (VET) 

Oda-vissza mérő órát az áramszolgáltató biztosítja 

Éves szerződése esetén a nyári többlet termelést  télen visszavehetjük a 
hálózatból 

Az egyenáram átalakítást inverter szabályozza  220V/50 Hz 



Szigetüzemű rendszer 
 
          teljesen független és önálló áramellátó rendszer 

Ott alkalmazzuk, ahol nem megoldott 

az áramellátás.  

A megtermelt áramot akkumulátor 

telepekbe tároljuk. 

Ezeket 5-6 évenként (típus függő) 

cserélni szükséges. 

A rendszer ára kb. kétszerese a hálózatra termelő  rendszerhez képest 

Télen az áramellátás 100%-osan nem biztosítható. Kiegészítésre szélgenerátoros 
rendszer a megoldás 

Az inverter átalakítja az áramot 220 V /50 Hz-re 

 



Napelemes kiserőmű (50 kV A) 

Saját áramfelhasználás csökkentésére, vagy 
visszatáplálásra, eladásra. 

Önkormányzatok intézményeinek, cégek, 
vállalkozások ipari parkok ellátására megoldás. 

Ideális helyszín lehet: Intézmények 
tetőszerkezete, raktár, üzemcsarnok, hűtőház, 

közcélú épületek, sport létesítmények. 
Könnyűszerkezetű épületek ferde tetejére, lapos 
tetőre zöld mezős kivitelezésben alkalmazhatjuk. 

50 kW-ig és 
kisfeszültségű 

csatlakozás esetén 
egyszerű 

engedélyeztetési 
eljárás. 



ZÖLD BERUHÁZÁS, GYORS MEGTÉRÜLÉS 

• A szél és napelemes rendszereinkből történő 
választást  ajánljuk minden Partnerünknek, aki a 
„kulcsrakész „ megoldást szeretné megvalósítani. 
Akik komolyan veszik az energiahatékonyságot, ahol 
aggodalommal tekintenek a növekvő energia árakra. 

• Saját erőből megtermelt, tiszta energiával 
ellensúlyozható az energia árak ingadozása. 

• Emellett a létesítmény helyétől függően uj bevételi 
forrás energia átvételi-árak révén. 



MIÉRT ALACSONY A MEGÚJULÓ ENERGIÁK 
HASZNÁLATÁNAK ARÁNYA? 

o Információ hiány, bizalmatlanság a megújuló 
energiaforrások alkalmazásával kapcsolatban 

o Bonyolultnak tűnő forrás bevonási lehetőségek 

o Az elérhető technológiák ismeretének hiánya 

o Nem a valós igényeknek megfelelő 
rendszerkonfigurációk  

o A „jó gyakorlatok” nem megfelelő bemutatása 



 MERRE TOVÁBB ? 

 
 Szavak tettre fordítása 

 Energiahatékonyság elsődlegessége 

 Források hatékony felhasználása 

 Stabil, kiszámítható szabályozás 

 Egyenlő esélyek biztosítása a  

 

KIFOGYHATATLAN ENERGIÁKKAL 

NEGAWATTAL !  
 



TEGYÜNK EGYÜTT ! 
 
 
 

Zöld jövőnkért, partnerként építsük együtt a fenntartható 
környezetünket, mert csak közös cselekedetekkel tehetünk a 
széndioxid csökkentésért, FÖLDÜNKÉRT, Unokáinkért, az 
energiahatékonyságért !!! 
 



Hosszú távú a küldetés!!! 
 

A megújuló energetika nem elsősorban a 
pillanatnyi gazdasági érdekeket fókuszálja, 

annál sokkalta fontosabb értékeket is 
közvetít: 

 

Lehetőségeket a jövő  
generációk számára! 



Köszönöm megtisztelő  
figyelmüket !  

E - mail: nyirokowatt@netra.hu 
http:// www.nyirokowatt.hu 

Mobil: +36 70 450-6489 ;   +36  30 515-5935 

mailto:nyirokowatt@netra.hu

