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A teljes PV200 készlet 

Kompakt szolár PV teszter I-V karakterisztika rajzolással 

Fő jellemzők 

 Minden az egyben vizsgálatok I-V görbe felvétellel 

 Automatikus töltési tényező számítással 

 Földelési folytonosság mérés nulla mérővezetővel 

 Max. 999 rekord méretű memória, letöltés PC-re USB-vel 

 Azonnali NFC adat átvitel PVMobile applikációval 

Miért érdemes megvásárolni az I-V görbét felvevő 

PV200 –at? 
>A PV200 kisméretű és kompakt, mely megkönnyíti az üzemeltetést 

szolár PV berendezések terepi vizsgálatánál. 

>A terepen azonnal látható részletes I-V görbék a PVMobile 

használatával 

>A PV200 egyszerű nyomógombos működtetésű, mely PV 

rendszerek hatékony és sokoldalú vizsgáló eszközévéé teszi 

>999 adatkészlet tárolható a PV200-on, amelyek aztán letölthetők a 

SolarCert szoftverre, ahol az eredmények összehasonlíthatók a 

szabványos mérési körülményekkel 

 

 

 

További tudnivalók a PV 200-ról 

A PV200 kompakt és költséghatékony I-V görbe készítő  eszköz, 

melynek egyszerű, nyomógombos működtetése hatékony és 

sokoldalú vizsgálóeszközzé teszi PV rendszerek vizsgálatához. 999 

adatcsomag tárolható a műszerben, mellyel  a SolarCert szoftverre 

történő letöltése után összehasonlítás végezhető a szabványos 

vizsgálati körülményekkel. 

 A teszter földelési folytonosságot, felnyitott kör feszültséget, 

rövidzárási áramot, maximális teljesítményhez tartozó feszültséget, 

áramot és teljesítményt mér(AC/DC lakatfogóval).A műszer 

megadja a PV modul, vagy a vizsgált rendszer töltési tényezőjét 
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Mit jelent a szolár PV I-V görbe felvétele? 

Egy szolár PV cella, vagy modul által szolgáltatott villamos teljesítmény az áram-feszültség 

görbéből határozható meg. Az áram-feszültség összefüggés mérésével a cellára, vagy modulra 

kötött terhelés nyitottból rövidre zárt állapotig történő változtatásakor létrehozható egy áram-

feszültség (I-V) karakterisztika, mely az alábbi ábrán látható. Az a két ont, ahol a görbe 

találkozik az áram és feszültség tengellyel az a rövidzárlati áram Is/c, illetve a felnyitott kör 

feszültség Vo/c. 

A PV200 rendelkezik egy saját 1 kV-os szigetelési ellenállás mérő 

funkcióval, amely szükségtelenné teszi más költséges műszerek 

beszerzését. A műszer nagy kontraszttal rendelkező kijelzője tisztán 

leolvasható közvetlen napsütésben. 

A műszer vezeték nélkül képes befogni és valós időben rögzíteni a 

besugárzást, a környezeti hőmérsékletet és a PV modul hőmérsékletét 

a Solar Survey 200R-ből. A Solar Survey 200R használatával az 

adatok konvertálhatók szabványos vizsgálati körülményekre, Solar 

Cert-ekben amivel összehasonlíthatjuk azokat a gyártó által közölt 

adatokkal. 

Ez csak néhány azon érvek közül, melyek reményeink szerint Önnek 

szüksége lesz a PV200- ba történő befektetéshez. 

Fő jellemzők 

 Minden az egyben üzembe helyezési vizsgálatok és I-V görbe 

felvétel 

 Automatikus töltési tényező számítás 

 Föld folytonosság mérés mérővezeték nullázással 

 Felnyitott PV fűzér áramkör és maximális teljesítmény pont 

feszültség mérés DC 1000 V-ig 

 PV füzér rövidzárlati áram 15 A DC-ig 

 PV rácsszigetelés vizsgálat 250/500/1000 V-nál 

 Egyes PV modulok, vagy füzérek vizsgálatai 

 Max 999 rekord méretű memória USB letöltéssel PC-re 

 Azonnali NFC adatátvitel PVMobile alkalmazás használatával 

 Nagy kontrasztú kijelző, jól látható erős megvilágításban 
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A teljesítmény az áram és a feszültség szorzata így a 2. ábrán látható teljesítmény – feszültség 

görbe létrehozható a mért feszültség és áram adatokból. A göbe megmutatja azt a pontot, ahol 

a teljesítmény a maximumot eléri (Pmax). Ez a pont, Mpp jelenik meg az I-V görbén. A PV 

oly módon való terhelése, hogy az áram Impp, a feszültség pedig Vmpp legyen, a PV modul 

maximum ponton (Mpp) való működtetéséhez vezet és maximális teljesítmény generálást 

eredményez. 

Mi az STC és miért lényeges? 

Minden PV modul adattábla olyan adatokat tüntet fel, amelyek a modul teljesítőképességéhez 

kapcsolódnak, beleértve a a felnyitott kör  feszültséget (Vo/c), rövidzárlati áramot (Is/c), a 

maximális teljesítmény ponthoz tartozó feszültséget és áramot (Vmpp és Impp) és a 



4 
 

legnagyobb teljesítményt (Pmax). A P-V modulok gyártásakor a gyártó ellenőrzi a 

teljesítőképességet és meghatározza az adattábla értékeket I-V görbe mérés elvégzésével. 

A PV modul által termelt áram és feszültség a besugárzási szinttől, a besugárzás spektrális 

összetételétől és a modul hőmérsékletétől függ. Ha a PV modul adattábla adatainak 

jelentőséggel bírnak, tudnunk kell azok mérésének körülményeit. A gyártók az adattáblán 

szereplő értékeket szabványos mérési körülmények (STC) között, 1000 W/m
2
 besugárzással, 

25
o
 C hőmérsékleten és AM= 1,5-ös levegő tömeggel egyenértékű besugárzási forrás 

alkalmazásával mérik.   

Ha a terepen mért teljesítőképesség adatokat közvetlenül az adattábla értékeivel kívánjuk 

összehasonlítani, akkor mérést STC-be kell átváltanunk. Az átváltáshoz szükség van a 

besugárzási szintre és a PV modul méréskor fellépő hőmérsékletére. 

Hol legyenek elhelyezve a PV modul hőmérséklet érzékelői? 

Az IEC 61829:2015 Fotovoltaikus (PV) elrendezés – Helyszíni áram-feszültség 

karakterisztika mérés ajánlása szerint a finom hozzávezetésekkel ellátott lapos kivitelű 

hőérzékelőt közvetlenül a modul hátlap középpontjában kell mechanikusan rögzíteni. A 

hőérzékelő legalább 10 cm-re legyen bármelyik csatlakozó doboztól, de a modul aktív 

részének hátoldalán. A rögzítés módja nem változtathatja meg a PV modul hőmérsékletét. 

Használható infravörös hőmérő a PV modul hőmérsékletének méréséhez? 

Bármely infravörös hőmérsékletmérő eszköz pontosságát befolyásolja a mért felület emissziós 

tényezője (az infravörös energia kibocsátó képessége). Infravörös hőmérő t csak akkor 

használjunk, ha az be lett kalibrálva a PV modul hátoldal emissziós tényezőjéhez úgy, hogy a 

hőmérsékletmérés pontossága megfeleljen az IEC 61829: 2015 szerinti +/- 1 
o
 C előírásnak. 

Hogyan történik a nap besugárzás mérése? 

A PV modulok vizsgálatánál használt nap besugárzást mérő eszköz spektrális átvitelének meg 

kell felelnie a vizsgált PV modul, vagy rendszer átvitelének. 

A PV rendszerek teljesítőképességének mérési módszereivel foglalkozó nemzetközi 

szabványok két besugárzás mérési módszert határoztak meg és fogadtak el. 

Pyranométer 

Ezt a műszert, mely a napsugárzás intenzitásának mérésére szolgál, általában síkfelületen 

történő globális besugárzás mérésére használják. A pyranométerek általában nagy pontosságú, 

költséges műszerek, melyek üvegkupolában elhelyezett hőérzékelőket használnak. 

 PV referencia cella 

Ismert áram-besugárzás karakterisztikájú kisméretű PV cella, melynek kialakításánál ugyan 

azt a cella technológiát használják, mint a PV rendszernél. E nélkül bármely bizonytalanság 

fellépésével számolni lehet. A spektrális megfelelőség zavara különösen a vékonyfilm 
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moduloknál okoz gondot. A referencia cellák általában rendelkeznek hőmérséklet 

kompenzációval annak biztosítására, hogy a hőmérsékletváltozások ne befolyásolják a mérés 

pontosságát. 

Az olyan műszerek, mint a fénymérők (luxmérők), vagy fotodiódás érzékelőt felhasználó 

eszközök látszólag alacsony költségű megoldást kínálnak a besugárzás mérésére, ugyanakkor 

nem rendelkeznek a PV modulokéval azonos spektrális átvitellel; nem hőmérséklet 

kompenzáltak és hajlamosak jelentős mérési hibák bevitelére szolár PV alkalmazásokban 

történő használatkor. Alkalmatlanok PV rendszerek teljesítőképesség vizsgálatára és 

értékelésére.    

Hova helyezzük el a nap besugárzást mérő eszközt?  

Fontos, hogy a napsugárzást mérő eszköz a vizsgált PV rendszeren helyesen legyen 

elhelyezve, annak biztosítására, hogy jelentőségteljes adatokat gyűjtsünk be. A referencia 

cella és a nap közötti szög megváltoztatása jelentős változásokat eredményezhet a mért 

besugárzásban. A besugárzás mérőt úgy kell elhelyezni, hogy az a PV síkjával azonos szögű 

síkban +/- 2 
o
 legyen. A besugárzás mérőt úgy kell elhelyezni, hogy az a vizsgált PV rendszer 

egyetlen részére se vessen árnyékot. Pontos és megismételhető mérések úgy érhetők el a 

legjobban, ha a besugárzásmérőt mechanikailag a PV modul keretéhez rögzítjük.   

Végezhetők I-V görbe felvételi mérések alacsony besugárzási szinteken?    

Az I-V görbe alakja változik a besugárzással és egy kritikus szint alatt a görbe alakja 

drámaian megváltozik. Ez hibákat eredményez a rendszer teljesítőképességének 

értékelésében. Gyenge eredmények várhatók, ha a mérések alacsony besugárzás mellett 

történnek. 

A PV füzér és tömb teljesítőképesség méréseket stabil besugárzási körülmények között kell 

végrehajtani legalább 400 W/m
2
, a tömb síkjában mért érték mellett. Az STC be átváltandó 

mérések esetére az „IEC 61829:2015 Fotovoltaikus (PV) tömb Áram-feszültség 

karakterisztika helyszíni felvétele” szabvány ajánlása szerint az egész síkban ért besugárzás 

legalább 700 W/m
2
 legyen. 

Mi történik, ha a besugárzás megváltozik egy I-V görbe felvétele közben?   

Ideális esetben az I-U görbe felvételt tiszta égbolt és kis szél mellett kell végezni A 

besugárzásban fellépő változásokat idéznek elő a PV modul hőmérsékletében, ami 

befolyásolja az I-V görbe mérések pontosságát. Ha a besugárzás jelentősen megnő 

közvetlenül a mérés előtt, akkor a PV modul hőmérséklete esetleg nem stabilizálódott. Az I-V 

görbe felvétele közben fellépő besugárzás változások befolyásolhatják az I-V görbe alakját. 

A valóságban az idő és nem kívánt hatások korlátot szabnak annak az időtartamnak, ami alatt 

a vizsgálatot el lehet végezni. Az I-V görbe méréseket a lehető legstabilabb feltételek mellet 

kell elvégezni és a besugárzásban és modul hőmérsékletben bekövetkező változásokat fel kell 

jegyezni. Ha a változások módosítják az I-V görbe alakját, a mérést meg kell ismételni.   
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Milyen előnyöket nyújt az I-V görbe felvétele?  

Mivel a teljesítmény az áram és a feszültség függvénye, bármi ami csökkenti a PV rendszer 

által létrehozott áramot, vagy feszültséget csökkenteni fogja a termelt teljesítményt. Az I-V 

görbe alakja, vagy profilja ezért igen hatásos vizuális jelzése a PV modul, vagy fűzér 

teljesítőképességének. 

A valós idejű teljesítménykövető rendszerek jelzik az aktuális generált teljesítményt, 

ugyanakkor, ha a tényleges szolgáltatás kevesebb a tervezett értéknél, akkor ezek nem 

szolgáltatnak elegendő információt, ezért más mérőeszközökre is szükség van, melyek 

beazonosítják a PV rendszer alul teljesítés okának gyökerét.  

Ha a vizsgálat során a beépített fűzér I-V görbéje határozott változást a lejtés szögében, 

púpok, vagy eltolódások vannak a görbe alakjában, akkor ezek azt jelzik, hogy egy vagy több 

modullal valami nincs rendben. 

Az I-V görbe kiértékelése üzembe helyezés, beüzemelés, vagy rendszeres karbantartási 

vizsgálat során ezért segíthet annak megerősítésében, hogy az összes modul egészséges és 

megadott paramétereknek megfelelő szinten teljesít. 

Miért fontos az I-V görbe felvétele?  

Az I-V görbe gyors és hatékony eszközt szolgáltat a szoláris PV modulok, vagy füzérek valós 

teljesítőképességéhez való hozzáféréshez .Egy pontosan működő  PV rendszerben a görbe 

alakjának a normális profilt kell követnie és az Is/c, Impp, Vo/c, Vmpp és Pmax mért 

értékeinek az adott időben a környezeti feltételek alapján elvárhatóknak kell lenniük. 

A gyártási eljárás részeként, a modulokat szabványos körülmények (STC) között vizsgálják 

1000 W/ m
2
 besugárzással, 25

o
C hőmérsékleten és 1, 5 levegő tömeg mellett. A besugárzás és 

a hőmérséklet mérése egyidejűleg történik, mivel az I-V görbe adatai felhasználhatók a terepi 

I-V görbe mérések STC-be történő konvertálásához. a korrigált mérések ezután 

felhasználhatók az adattábla adatokkal való közvetlen összehasonlításhoz. 

Gyári szinten a vizsgálatot arra használják, hogy beazonosítsanak esetleges gyártási 

problémákat és az adott modul teljesítményének ellenőrzéséhez, hogy azt majd feltüntessék 

terméklapokon és műszaki adatok között. 

Mikor egy modul, vagy füzér a helyszínen beépítésre került, végrehajtható az I-V görbe 

felvétele üzemi I-V görbe létrehozásához, mely igazolja, hogy a tényleges teljesítmény 

kimenet közel áll az új rendszer előre jelzett értékéhez. 

Eltérés esetén az I-V görbe alakjának analízise segíthet a teljesítmény csökkenés gyökerének 

beazonosításához, és javító intézkedések hajthatók végre. 

Az I-V görbe felvétel csak üzembe helyezésnél hasznos? 

 Nem, az időnként periodikusan végrehajtott I-V görbe felvétel igen hatékony eszköz az 

esetleges hatékonyság csökkenés ellenőrzésére. Felhasználható modul, vagy huzalozási 
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problémák beazonosítására és lokalizálására és teljesítmény összehasonlítás végezhető 

korábbi mérések, vagy garanciális adatokkal. Az I-V görbe mérések rámutathatnak részleges, 

vagy teljes árnyékolásra és szemléltethetik a hatékonyság növekedést a modul tisztítását 

követően. 

Mi a PV kitöltési tényező? 

A kitöltési tényező (FF) a tényleges maximális kinyerhető teljesítmény, amelyet a sötétkék 

terület jelképez, és a világoskék terület által jelképezett rövidzárási áram Is/c és felnyitott köri 

feszültség Voc szorzat aránya. 

 

                                                                                                                                                   

 

A kitöltési tényező lényegében egy PV modul hatásfokának mértéke., az az elméleti 

maximális érték, mely olyan tényezőktől függ, mint pl. a modul készítéshez felhasznált 

szilícium típusa. Ugyanakkor az elvárt értéktől való eltérés, vagy a kitöltési tényező 

megváltozása jelenthet hibát. 

Hogyan hat a hőmérséklet és besugárzás az I-V görbére? 

A szolár PV modulok teljesítőképességére különböző tényezők hatnak, így a hőmérséklet és a 

besugárzás is. 
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A PV modul felnyitott köri feszültsége változik a cella hőmérséklettel. Ha a hőmérséklet a 

környezeti változások következtében, vagy az energia előállításkor a belső teljesítmény 

disszipáció következtében, a felnyitott köri feszültség (Voc) csökken. Ez aztán csökkenti a 

kimenő teljesítményt. Egy szolár PV rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a PV 

modul hőmérsékleti együtthatóját, összevetve az üzemi körülmények között várhatóan fellépő 

átlagos cella hőmérsékletet a modul kimenet számításához hasznát STC adatokkal.  

Ugyanígy a besugárzás is hatással van a modul teljesítőképességére, csökkenő napfény 

elsősorban áramcsökkenést és ebből adódóan csökkenő kimenő teljesítményt eredményez.  

  

 

Az állandó ellenálláson 

növekszik az áram 

A maximális teljesítmény nő növekvő besugárzásnál 

A maximális teljesítmény feszültsége keveset változik a besugárzással 

 

Voc keveset változik a 

besugárzással   

  Állandó 

hőmérséklet 
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Melyek azok a jellemző problémák, melyek I-V görbe felvétellel 

azonosíthatók be? 

A görbe alakban és a kitöltési tényezőben  fellépő különbségek, melyek egy adott modulhoz, 

vagy füzérhez köthetők jelezhetnek problémát a minőségben, a teljesítmény 

teljesítőképességben, vagy a PV rendszer kialakításában. 

Jellemző problémák, melyek jelentkezhetnek egy létesítményben és hatással vannak az elvárt 

I-V görbére többek között a modulok szennyeződése, árnyékolása, nagy ellenállású huzalozás, 

vagy csatlakozási problémák a modulok között, zűrzavar a modulok között gyártási, vagy 

jelölés eltérések vagy hibás cellák miatt. 

 

 

 

 

 

 

 

Növekvő 

hőmérséklet 

csökkenti a kimenő 

teljesítményt 

Növekvő hőmérséklet 

növeli az áramot                             

 Növekvő hőmérséklet csökkenti 

a feszültséget 
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