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Проблеми та їх вирішення.

Ідея проекту. 

• - PV-панелі  перегріваються в умовах інтенсивної інсоляції  
до 70-80°, їх ккд стрімко падає (0,35-0.41%/град).

• - Ламінуюча плівка і кремнієві фотоелементи  піддаються                                                                     
LID деградації: за рік генерація падає на 3%, а надалі - на 
0,8% щорічно.

• - Економічно є недоцільним використання  “зеленої” 
електроенергії для нагріву води, ефективніше здійснювати її 
нагрів використовуючи теплову складову сонячного 
випромінювання, а електрикою догрівати в баку за потреби. 

• - Пристрої для роздільної генерації тепла й електрики мають 
невеликий ккд, потребують забагато місця на даху та 
інсталяційних витрат, а відтак мають довгі строки окупності. 

Спосіб подолання цих проблем  - перетворення звичайних 
сонячних панелей на гібридні  модулі задля збільшення обсягу 
отримання енергії сонця. 

Майже 20-річний досвід експериментальної роботи у сонячній 
енергетиці  дозволив нам створити гібридні модулі з  сумарним 
ккд (електричним + тепловим) до 95%.

Пропонуємо до виробництва  сонячні                      
електротеплогенератори пластикові (СЕТГ-ПЛ), які                                                  
паралельно генерують електричну (PV)                                                            
і теплову (T) енергії з єдиного пристрою. 



Технологія формування модуля полягає

у ламінуванні до тилу виробленої у 

промисловий спосіб фотоелектричної

панелі легкого та прозорого теплового 

колектору з пластику.

На Фото – стенд: модуль СЕТГ-ПЛ на базі фотоелектричних панелей Ja Solar 270 Вт

(праворуч) й контрольна панель (ліворуч). Фото з тепловізором демонструє їх ∆Т ͦͦ,

На схемі відображений розподіл потоків теплоносія в модулі СЕТГ

У модулі СЕТГ-ПЛ :

- охолодження кремнієвих фотоелементів модульної конструкції теплоносієм

виключає руйнівний вплив УФ-випромінювання і температури, підвищує генерацію

електрики на 10-20% порівняно з «сухими» PV панелями;

- додатково виробляється тепло у кількості Вт у 3-4 рази більшій ніж електрики. 

Роль теплового адсорбера в СЕТГ-ПЛ виконують безпосередньо кремнієві фотоелементи.

Теплоносій, рухаючись в щільно упакованих каналах колектора практично ламінарним потоком,  відводить теплово споживачеві.  

Завдяки пластиковому колектору і тонкому прошарку теплоносія модуль легкий, що важливо для інсталяції на даху.

Співвідношення електричної й теплової потужності регулюється витратою теплоносія в широкому діапазоні. Уникнення перегрівання

модуля забезпечує автоматична система управління й аврійного скидання тепла. 



Створений ексклюзивний двосторонній 

модуль ДСЕТГ-ПЛ, на базі PV-панелі з 

двома світлоперетворюючими поверхнями 

й транспарентного колектора, який не має

світових аналогів.               

На фото –

• Модуль ДСЕТГ-ПЛ, на базі панелі MegaCell 265 Вт - на тильному боці розташований прозорий

тепловий колектор.

• Дослідний стенд: ДСЕТГ-ПЛ в поєднанні з білими дифузно відбиваючими

світловий потік поверхнями.

• Графік вольт-амперних кривих: за ефективністю ДСЕТГ-ПЛ в

комбінаціїї з пристроями, концентруючими сонячне

випромінювання перевищів контрольну (базову) панель на 30-50%

електричної потужності + 2.5 кВт. год тепла.



Залежність вольт-амперної характеристики модуля 

ДСЕТГ-ПЛ від інтенсивності охолодження 

теплоносієм порівняно з базовою (контрольною) 

фотоелектричною панеллю

Витрата теплоносія 

5 л/хв
Приріст електричної потужності   
склав  17,6%+ 1,5 кВт. год

теплової потужності.

Інсоляція ~ 900 Вт/м2
Температура повітря 25 град.,

АМ 1,5

Витрата теплоносія 

6,5 л/хв
Приріст електричної потужності 
склав 18,4%+ 1.55 кВт. год

теплової потужності 

Інсоляція ~ 900 Вт/м2 
Температура повітря 25,3 град.,

АМ 1,5

Витрата теплоносія 

10 л/хв

Приріст електричної потужності  сягнув 
20% + 2,0 кВт. год

Подальше збільшення витрати 
теплоносія за тих самих умов  
збільшило генерацію електрики на 2% 
і рекомендовано для нагріву басейнів



Експериментальні дані генерації  електричної та теплової потужностей

модуля ДСЕТГ-ПЛ на базі двосторонньої фотоелектричної панелі 

MegaCell 265 W

 Дані моніторингу кількості генерованої електричної 

енергії та максимальної потужності (MPPT) модуля 

ДСЕТГ й базової (контрольної) фотоелектричної 

панелі залежно від інсоляції та часу експерименту.

Жовті стовбці й криві відображають показники контрольної 
фотоелектричної панелі, сині – модуля ДСЕТГ, червона крива –
потужність інсоляції.

 Дані моніторингу генераціїї теплової потужності 

модулем ДСЕТГ отримані в цьому експерименті при 

витраті циркулюючого теплоносія 5л/хв. 

Крива синього кольору відображає показники теплового 
лічильника від початку експерименту, стовбці – погодинний 
приріст кількості тепла, червона крива - потужність інсоляції.



Стадія готовності проекту

• Створено випробувальний стенд з системою моніторинга та керування 

параметрами модулів.

• Ефективність роботи ДСЕТГ-ПЛ підтверджено великим блоком 

експериментальних даних. 

• Оптимізована модульна конструкція ДСЕТГ-ПЛ.

• Здійснено підбір матеріалів, виготовлені прототипи (MVP-MSP): розпочаті 

випробування двухсекційного модуля на базі панелі RSM156-6-440M 

загальною площею ~ 2,17м² й електричною потужністю - 440 Вт

• Розроблені ламинатор власної конструкції і технологія формування

модуля шляхом ламінування колектора.

• Отриманіо Патенти України на корисну модель, подано заявку на 

міжнародний патент.



Стратегія маркетингу

Потенційними користувачами нашої продукції будуть

підприємства та окремі домогосподарства, які потребують

обох видів енергії та бажають досягти часткової або повної

енергетичної незалежності.

Залучення клієнтів буде здійснюватись за допомогою:

 Інтернет-сайту

 Акаунтів на Facebook, LinkedIn

 Ролика на YOU TUBE

 Експансії на закордонні ринки через конкурси,гранти, виставки.

Продажі будуть здійснюватись:

 Безпосередньо через інтернет-магазин, участь в тендерах на держзакази та інсталяцію власною бригадою B2C.

 Опосередковано через будівельні та інсталерські.

 компанії - B2B, державні закупівлі – B2G.

 Через послугу «гибридізаціїї» - формування СЕТГ-ПЛ на базі фотоелектичних панелей наданих клієнтом.

Конкурентні переваги досягаються за рахунок зайняття нового сегменту високопродуктивних модулів за вартістю виробництва та монтажу в 1,5 рази нижчою від
ринкової вартості $/Вт



Показник PV

Risen

RSM156-6-440M

T

HEWALEX

KS2100F TLP

PV+T PVT

Вартість продукту,$ 210 365 575 400

Площа поверхні, м² 2,17 2,09 4,26 2,17

Пікова потужність, 

Вт 

(SR 1000 W, AM1,5)

440 1448 1888 2060

Вартість 

інстальованої 

потужності, $/Вт

0,48 0,25 0,30 0,195

Вартість інсталяції 30 30 60 30

Фінансові показники проекту

ПРИМІТКИ: 

 Охолодження фотоелектричної схеми в СЕТГ-ПЛ в теплу пору року збільшує обсяг генерованої СЕТГ-ПЛ електроенергії, відповідно знижує     

її собівартість на величину до 20% ізавдяки збільшенню питомої потужності.

 Зниження площі інсталяції СЕТГ-ПЛ порівняно з пристоями, які роздільно генерують два види енергії пропорційно зменшує затрати на неї. 



Співзасновники проекту

 http://solarplexlab.com

 Багірова Олена Анатоліївна. 

e-mail: solarsimbio@gmail.com ,

тел.+38 067 1245974

 Кургузов Олексій Леонідович,

e-mail: kurguzov.alexey@gmail.com

тел.:+38 067 4868048
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