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Päikeseenergia on praktiliselt ammendamatu loodusvara. Sellest elektri tootmine on 

protsess, milleks vajalikud seadmed on hääletud ning suhteliselt töökindlad, kuna 

tootmiseks vajalikel seadmetel puuduvad liikuvad osad.  Samuti ei kaasne tootmisega 

loodusreostust. 

Käesolev bakalaureusetöö käsitleb iseseisvat, peamiselt päikeseenergiast elektrienergia 

tootmisprotsessi elamu tarbeks, selleks vajalikke seadmeid ning baasteadmisi. 

Energiatootmise protsessi vaadeldakse Elektrilevi OÜ võrguvabade ehk off-grid projektide 

näitel. Lähemalt uuritakse ühte, neist mahukaimat projekti, mille seadmepargi ning 

töötamispõhimõtete kohta antakse ka detailsem ülevaade.  

Eesmärgiks on analüüsida energiatootmise võimalikkusest majapidamisele piisavas 

koguses just Eesti valgusevaesetel talvekuudel. Sellekohase analüüsi tegemiseks 

kasutatakse antud jaama jälgimisseadmest saadud informatsiooni. Töös esitatud 

põhimõtete ja koondatud materjalide toel oleks võimalik päikesest elektrienergia 

tootmisest huvitatutel ka iseseisvate lahenduste väljatöötamine. Üheks olulisemaks 

tulemuseks antud töös võib pidada kinnitust Eesti laiuskraadidel päikesest elektrienergia 

tootmiseks piisava päikesevalguse olemasolu kohta. Probleemsemateks kuudeks on paraku 

talvekuud.  

Tulevikus oleks võimalik uurimistööd jätkata, kasutades pikema aja jälgimisandmeid ning 

analüüsides erinevaid süsteemikonfiguratsioone.  
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Solar energy is one of the most inexhaustible natural resources.  Electrical energy 

produced from solar energy is a process where the necessary devices are inaudible and 

quite invulnerable as there are no moving parts.  Also, there is no pollution created by 

electricity producing process.  

 The main objective of this bachelor thesis is handling off the grid independent electricity 

producing for the dwelling houses basically form solar energy.  For this, Elektrilevi, LLC, 

one of the off-grid projects was explored as an example.  Detailed information is presented 

about one of them, which was the largest of those projects.  The device fleet and principles 

are comprehensively handled. 

The goal is to analyze the potential for energy production used by homes in sufficient 

quantities in Estonia during winter months.  The subsequent analysis is conducted using 

the information derived from a stations tracking device.  

One of the important results of this work can be regarded as confirmation of the sufficient 

sunlight that is present to produce electricity.  However, more problematic are the winter 

months, as the Estonian latitude has a very limited time of daylight.  

In the future, it would be possible to continue the research using tracking data of an 

extended period and analyzing a variety of different system configurations. 

Keywords: solar-energy, solar-panel, off-grid, inverter, PV-controller  
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

AGM - absorbed glass mat, immutatud klaasplaat 

CIGS cell - Copper Indium Gallium Selenide solar cells, vask indium gallium seleniid    

 päikeseelement 

DoD - Depth of Discharge, tühjenemissügavus 

MPPT - maximum power point tracking, maksimaalse võimsuspunkti otsing 

PWM - pulse-width modulation, pulsilaiusmodulatsioon 

Imp  -    maximum power current, vool maksimaalse võimsuse korral,  A 

Isc  -   short-circuit current, lühisevool, A 

LCD - liquid crystal display, vedelkristallnäidik 

PV -  photovoltaic, valgusest pinget tekitav 

SCADA - supervisory control and data acquisition, arvutisüsteemide ja sidevõrkude abil    

      toimuv juhtimine ja jälgimine 

SoC - state of charge, laetuse aste 

UPS - uninterruptible power supply, katkematu toite allikas 

Vmp -  maximum power voltage, pinge maksimaalse võimsuse korral, V 

Voc -  open-circuit voltage, avatud ahela pinge, V 

VRLA – valve regulated lead-acid batteries, klapiga reguleeritav, suletud pliiaku 

quiet hour - nn „vaikne tund“, generaatori juhtimisrežiim öösel kl 23.00-06.00  
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SISSEJUHATUS 

Elektrienergia hinnatõus nii Eestis kui maailmaturul on tinginud vajaduse 

energiasõltumatuse järele. Kohati on see lausa hädavajalik, kuna hajaasustuspiirkondades 

ja väikesaartel ning laidudel võib elektrivõrguga liitumine osutuda õigustamatult kalliks. 

Samal ajal on energiasõltumatuse saavutamiseks vajalike seadmete hinnad viimasel 

kümnendil oluliselt langenud, seda tänu uute materjalide ja tehnoloogiate juurutamisele.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada lähemalt võimalusi 

energiasõltumatuse saavutamiseks, keskendudes taastuvatest ressurssidest eelkõige 

päikeseenergiale. Samuti valgustatakse teemat viimase aja  tehnikat ja kogemusi 

tutvustades ning ühe konkreetse päikesejaama esimese poolaasta käidusoleku aja 

seireandmeid analüüsides. Antakse ülevaade erinevate seadmete ja seadmeosade kohta, 

mis on vajalikud energiasõltumatuse lahenduste töösseviimiseks. Samuti valgustatakse 

erinevaid juba läbiproovitud meetodeid ning analüüsitakse tehtud vigu, seda just eelkõige 

eesmärgiga aidata teemast huvitatutel nende kordamist vältida.  

Töö on jagatud nelja peatükki. Esimeses peatükis käsitletakse päikeseenergia kasutamise 

ajalugu ja selle kasutamist tänapäeval. Lisaks räägitakse päikeseenergia hulgast Eesti 

tingimustes ning sellest elektrienergia tootmise tasuvusest. Teine peatükk tutvustab 

energiasõltumatuse saavutamiseks vajalikke seadmeid kasutades päikeseenergiat, seadmete 

arengut ning samuti nende üldiseid valiku- ning tööpõhimõtteid. Kolmandas peatükis on 

välja toodud peamised päikeseelektrisüsteemi arvutusvalemid koos mõningate 

näidisarvutustega ning räägitakse ka mõningatest võimalikest planeerimisvigadest. Neljas 

peatükk käsitleb peaasjalikult Elektrilevi ühte off-grid pilootprojektidest, selle seadmete 

valikut, konfiguratsiooni põhimõtteid ning esimese poolaasta praktilisi kogemusi ning 

analüüsitakse esile tulnud probleeme jaama esimeste kuude käitamisel ning autor toob esile 

järeldused ja annab omapoolse hinnangu lõpptulemusele. 

 Taastuvenergiaga lähemalt tegelevate inimeste aastatepikkune kogemus on olnud 

käesoleva töö lõpptulemusel suureks abiks. Tänuavaldus töö koostamisel kuulub kindlasti 

oma kogemusi jaganud firmale Energogen, kellega koostöös Elektrilevi OÜ realiseeris 

oma off-grid projekte. 
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1. PÄIKESEENERGIA 

1.1. Päikeseenergia kasutamise ajaloost 

Päikeseenergia tehnoloogiast on ajaloos esmakordselt andmeid 7. sajandist e.m.a. 

kirjeldatud katsetest, kasutades suurendusklaasi päikesekiirte koondamiseks tule 

süütamisel ja sipelgate kõrvetamisel, 3. sajandil e.m.a. kasutasid aga kreeklased ja 

roomlased religioossetel eesmärkidel läätsedel ja peeglitel põhinevaid süütamispeegleid 

tõrvikute süütamiseks. 18. sajandil kasutati Aafrika ekspeditsioonidel nn "päikesekaste“ 

toidu valmistamiseks, mis töötasid samuti läätsede ja peeglite abil päikesekiirte 

koondamise põhimõttel. 1839.a. avastas Prantsuse teadlane Edmond Becquerel 

fotogalvaanilise efekti, katsetades elektrolüütilist elementi, mis koosnes kahest elektrit 

juhtivas lahuses paiknevast metallelektroodist [1]. Elektri tootlikkus suurenes seadmele 

langeva valguse suurenedes. Esimesed päikeseelemendid olid seleenil põhinevad ja nende 

kasutegur oli vaid 0,5%. Räni kasutuselevõtt suurendas päikesepaneeli kasutegurit 

oluliselt, ulatudes kuni 6% -ni, kuid nende hind oli ülikallis. Aastal 1955 alustas Western 

Electric päikeseelementidega varustatud seadmete jaemüüki. Aastal 1956 maksis 1 W 

võimsusega päikesepaneel 300 $. 1958. aastal üleslennutatud satelliit The Vanguard I 

kasutas raadio toitmiseks vähem kui   1 W võimsusega päikesepaneelide komplekti [2].  

Lähema kümnendi jooksul muutub päikeseenergiast toodetav elektrienergia võrdseks 

konkurendiks teiste praegu kasutatavate energiaallikatega. Lisaks päikeseenergia 

taastuvressursile on ka kõik PV-moodulid taaskasutatavad [3]. 

 

1.2. Päikesekiirgusest Eestis 

Päikesekiirguse võib jaotada kolmeks liigiks: otsekiirgus, hajuskiirgus ja maapinnalt 

peegelduv kiirgus. Otsekiirgus on paralleelsete kiirtena leviv päikesekiirgus, mis jõuab 

maapinnani siis, kui taevas on pilvitu ja see annab kõige enam energiat. Otsekiirgust 

esineb Eestis kõige enam saartel ja Põhja-Eestis. Lõuna-Eestis on pilvisust rohkem ja ka 

päikesepaneelide tootlikkus väiksem. Hajuskiirgus ehk difuusne kiirgus tekib pilvede 

või udu mõjul, aga ka õhusaaste on hajuskiirguse tekkimise põhjuseks. Hajuskiirguse 

puhul ei ole vahet, mis ilmakaarde paneelid suunatud on, energia tootlikkus jääb ikka 

samaks. Seda seletab asjaolu, et pilvise ilmaga ei teki objektist varju. Kuigi difuusne 

päikesekiirgus on oluliselt väiksema energiaga, siis on see ikkagi arvestatav elektri 
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tootmisel päikeseenergiast. Praktilised mõõtmised näitavad, et pilves ilmaga on 

paneelide tootlikkus ca 7 korda väiksem võrreldes otsekiirgusega. Kolmas liik 

on maapinnalt peegelduv päikesekiirgus ja Eesti puhul on see täiesti arvestatav, seda 

tänu lume pinnalt peegelduvale päikesele [4]. Päikeseenergia ressurss Eestis koondub 

vahemikku märts kuni september, mis moodustab ca 82% aastasest päikeseenergiast. 

Peaaegu poole kiirgusenergiast saame mai-, juuni-, juulikuu jooksul, mis on ligi         

442 kWh/m
2
. Detsembris saame aga ainult 7 kWh/m

2
 [5]. Kuid siiski on näiteks 

Haapsalu       10 kW päikeseelektrijaam võrreldes Kesk-Euroopa Berliini ja Müncheniga  

tootluselt üsna sarnased ja tootlus Haapsalus on isegi suurem, kui Berliinis, seda 

muidugi aasta lõikes. Eestis väikseim tootlus on Mustvees, suurim Nasval Saaremaal. 

Mustvees toodaks seesama 10 kW jaam vähem, kui Berliinis. Võrdluseks Suurbritannias 

Londonis toodab sama jaam ca 8% vähem kui Tallinnas. Vastavaid kontrollarvutusi saab 

teha PVGIS-portaalis [6].  

 

1.3. Päikesejaamade paigaldamise peapõhjused 

Nii eraklientide, kui ka äriklientide puhul on täheldatud, et lähenetakse sellele valdkonnale 

emotsionaalselt. Küsimus on sõltumatusetunde loomises, elustiilis, keskkonna säästmise 

mõttes, teinekord ka konkurentsis naabritega. Eraklientidel on sellised lahendused ka 

pensionisamba mõttes, kuna investeering iseenesest pole paha. Majanduslikus arvestuses 

on investeeringu rentaablus äriklientidele üle 10%, mis on kinnisvaraäris hea tulemus. 

Samuti võib nimetada maineriskide juhtimist. Näiteks firma Logistika Pluss sai aastal 2014 

Energiasõbraliku Ettevõtte auhinna seoses paigaldatud päikesepaneelidega, millega 

kaasnes niipalju meedia katet, et nad said turundust ja mainet tõsta ja seda täiseti tasuta, 

sest nii palju polnud firma kunagi varem pälvinud ajakirjanduse tähelepanu. Üheks 

põhjuseks on ka energiaturvalisus, kuna pole teada mis juhtub lähiaastatel energia hinnaga. 

Üks, mis on kindel – odavamaks see ei muutu.  

Suurte kaubanduskeskuste ja tootmisettevõtete katustele paigaldatud päikesepaneele võib  

vaadelda, kui valguse tuppakandmist elektrina. Nimelt väljas muudetakse valgus PV-

paneelide abil elektrienergiaks. Ruumides on aga peamine energiakulu valgustusele, sest 

pinnad on suured ja aknaid kõikjale ei jätku. 
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1.4. Päikesejaamade arenguprognoos 

Aastal 2015 paigaldati Eestis 4 MW päikesepaneele. Üldine päikeseenergia turg Eestis on 

põnev. Kokku on 210 eraklienti, 20…30 äriklienti. Neist umbes 60 puhul on tegemist off-

grid paigaldistega. Vaadates lähitulevikku, siis on ennustatud lisaks umbes 6 MW, kuid 

tegelikkuses on turule tulemas suured tegijad, näiteks Coop lähiaegadel 2 MW, samuti on 

Alexelal ja Eesti Energial suured plaanid paari aasta jooksul, Fortumil on plaan ehitada   

50 MW päikeseelektrijaam Tartus Raadil endise lennuvälja lähedal, mille liitumine Ülejõe 

alajaamaga on juba planeeritud, lisaks on tulemas veel teisigi mitme megavati projekte. 

Ainuüksi läbi nende tegijate tuleb lisaks mitukümmend megavatti päikeseenergiat. Seega 

võiks oletada, et pakkudes 2017. aasta  juurdekasvuks 10 MW  oleks isegi tagasihoidlik 

number. Areng on väga kiire. Aastal 2021 kehtima hakkavate nullenergianõuete ja läbi 

sellest tulenevate riigihangete oleks isegi 40 MW tagasihoidlik hinnang. Vaadates 

päikeseturule globaalselt, siis 2016 hinnangul kasvavad investeeringud päikseenergiasse 

drastiliselt. Deutsche Bank’i taastuvenergia raportis [7] sisalduva prognoosi järgi ületavad 

investeeringud päikeseenergiasse 6…7 aasta pärast investeeringuid naftasse, gaasi ja 

teistesse energiatesse ja aastaks 2050 oleks 30% kogu maailma energiabilansist 

päikeseenergia, mida hetkel on vaid 1%. Teemat on käsitlenud Jarek Kurnitski oma 

artiklite kogumikus liginullenergiahoonetest [8], mis energiatõhususe kavandamisel ühe 

osana näeks ette ka päikesepaneelide kasutamist. Eestis ehitatakse u 3500 uut hoonet 

aastas. Aastal 2021 kehtima hakkav liginullenergiahoonete nõue seab päikeseenergia 

kasutamise veelgi suurema tähelepanu alla, mille tulemusena ilmselt päikseenergia turg  

kasvab 26…28 mln EUR (1 MW hind on 1 mln EUR). Kui aastal 2015 paigaldati Eestis     

4 MW, siis aastal 2016 juba ainuüksi esimesel poolaastal 6 MW. 

Firma Energogen on hetkel Eestis antud valdkonnas turuliider, kes konsulteerib, 

projekteerib, paigaldab ja optimeerib päikeseelektrisüsteeme. Viimase 20 aastaga on Eestis 

paigaldatud umbes 8 MW päikesepaneele, millest  ca 2,5 MW ehk ligemale kolmandik on 

Energogeni paigaldatud. 
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1.5. Võrguvaba ehk off-grid 

Oma olemuselt on selline lahendus ilma igasuguse võrguühenduseta 

energiatootmisprotsess.  

Teise alaliigina on ka võrguühendusega ehk on-grid süsteem, mille peamiseks erinevuseks 

võrguvaba süsteemi suhtes on akupanga puudumine ning võrguühenduse olemasolu. 

Energiat kohapeal ei salvestata, akupanga asemel kasutatakse võrku. Toodetakse 

omatarbeks ja see, mis omatarbest üle jääb, müüakse võrku, milleks on sõlmitud 

võrguettevõtjaga vastav leping [9]. Käesolev töö keskendub rohkem just off-grid 

lahendusele. Elektrilevi käivitas pilootprojekti, mille mõte on välja selgitada off-grid 

lahenduse tasuvust ja töökindlust piirkondades, kus on probleeme elektrivarustusega, seda 

just liinide ja alajaamade vananemise tõttu. Tegemist on enamasti hajaasustusega 

piirkondade madalpingeliinide mitmekilomeetriste lõikudega, millede pingelang on 

lubamatult suur ja mis vajaksid amortisatsiooni tõttu niikuinii ka väljavahetamist ja 

pingekvaliteedi parandamist pigem keskpingeliini ja trafoalajaama näol. Et sellised 

investeeringud pole just kuigi odavad, siis proovitaksegi autonoomse päikesejaama 

rakendamise võimalusi. Tänaseks pole veel tehtud lõplikku otsust selle tasuvusest. Kui 

pilootprojekti faas on möödas, siis tehakse järeldused kas selline lahendus tasub ennast ära. 

Esimeses faasis on tegemist justkui off-grid ja on-grid jaamade hübriidiga. Nimelt 

kliendile on ehitatud off-grid jaam, kuid on jäetud alles ka võrguühendus. See on vajalik, et 

säiluks jaama rikke korral juhtimiskeskusel võimalus tarbija liini toitele ümber lülitada ja 

kliendi toide taastada. Seejärel hakatakse tegelema rikke likvideerimise ja probleemi 

lahendamisega. Kui projekt end õigustab, likvideeritakse ka amortiseerunud ja 

pingekvaliteedi probleemidega madalpingeliin. 
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1.6. Tasuvusajast 

Tasuvusaeg on  mõjutatav mitmete tegurite poolt. 

 Alginvesteering oli Eestis möödunud aastal umbes 1,3 EUR installeeritud vatist 

kogu süsteemi kohta ja hinnad on kerges langusetrendis. Aastal 2016 algas  Soomes 

päikesejaamade buum aktsiiside ja energiahindade tõusu tõttu. Soome eraklient 

maksab hetkel u 2,7 EUR/W. Paigaldajateks on seal peamiselt 

energiamüügiettevõtted. 

 Päikesekiirguse hulk. Päikesejaama tootluse erinevus Eestimaa erinevates 

piirkondades on kuni 10%. Päikeseelektrijaama asukohal peab ka sellega 

arvestama. 

 Elektri hind, mis on ilmselt tõusutrendis. Karmimad prognoosid räägivad kuni 1 

EUR kWh hinnast lähima kümnendi jooksul. 

 Seadusemuudatused. 1. Jaanuarist 2018 hakkab ilmselt kehtima uus 

Elektrituruseadus. Praeguses seaduses on sees 12 aastat investeeringukaitset, mis 

tähendab, et kui jaam on olemas, siis 12 aastat kehtib vana taastuvenergia toetus, 

mis on hetkel 5,37 s/kWh [9]. 

Lisaks veel võimalikke põhjusi, miks valitakse offgrid-lahendus.  

 Puudub võimalus liituda elektrivõrguga või see on ülemäära kallis. Ekstreemseim 

pakkumine võrguga liitumiseks erakliendile on tehtud 800000 EUR [2].  

 Põhimõtteline roheline mõtteviis. 

Tabel 1. Mono- ja polükristall päikesepaneelide tootlikkus Eestis [4] 

Suund lõunasse, nurk 

maapinna suhtes 40˚ 
1 kW päikesepaneelide süsteemi 

tootlikkus 

 1 kWh tootmiseks vajalik 

paneelide võimsus 

kuu kWh kuus kWh päevas kW 

 Jaanuar 20,2 0,65 1,54 

 Veebruar 48,7 1,74 0,57 

 Märts 87,7 2,83 0,35 

 Aprill 125 4,17 0,24 

 Mai 154 4,96 0,20 

 Juuni 148 4,94 0,20 

 Juuli 150 4,83 0,21 

 August 122 3,95 0,25 

 September 85,5 2,85 0,35 

 Oktoober 52,7 1,70 0,59 

 November 20,9 0,70 1,43 

 Detsember 12,2 0,39 2,56 

 Aastas kokku 1030 kWh 
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Off-grid süsteemid jagunevad:  

 klassikaline - ühendumine akupingel, 12/24/48 VDC.  

 Island-süsteem  - ühendumine võrgupingel, 230/400 V.  

Kummalgi on omad eelised ja puudused. Võrgupingel,  island-süsteem on küll parem, kuid 

samas on klassikaline süsteem ennast näidanud kordades töökindlamana. Island-süsteemi 

nimetus tuleneb asjaolust, et võrgukatkestusel jääb siiski osa võrgust 400/230 V toitele ja 

sellega peab eriti arvestama elektritööde teostamisel piirkonnas või objektil, kuhu võib 

selline „pingesaar“ jääda [10]. 

Paigaldatud jaamade hulgast Eestis ja kogu maailmas saab mõningase pildi Suntrol-

portaalist [11], seda juhul, kui paigaldatud seade on seal registreeritud. Erinevate 

süsteemide koostamise võimalused ning põhikomponendid on ära toodud allikas [12]. 

Võimsuse järgi jagunevad kodused jaamad [2]:  

 Väikesed süsteemid, kuni 0,5 kW 

 keskmised süsteemid, üle 0,5 kW kuni 2 kW 

 suured süsteemid, üle 2 kW  

Võimalik oleks liita süsteemi ka tuulegeneraator, kuid tuulikute töökindlusega on 

probleeme.  Kui paigaldatakse sisemaale, siis on probleem, et tuult pole, aga töötab 

riketeta. Kui aga saartele, siis on võimalik, et ühe tormi korral hävitatakse mitu tuulikut. 

Samal ajal USA-s töötavad aga samad tuulikud orkaanipiirkondades ja on mahapõlemiste 

eest kaitstud. Erinevus on meie kliimas esinevate tuulte eripäras. Nimelt orkaani puhul 

tõuseb tuul sujuvalt ja kindla tuule kiiruse puhul rakendub pidurdus. Eesti järsud tuuleiilid 

esinevad terava, lühikese lainena. Kuna väiketuulikut  pidurdatakse  mähise lühistamisega, 

siis hooga käima löödud tuulikul põleb läbi kas mähis või elektroonika, mis mähist juhib. 

Pole liialdatud, et tormi ajal on väiketuulikute läheduses tunda isolatsiooni kõrbelõhna. 

Lisaks lõhub selline terav tuul tuulikute mehaanikat, samuti on  kokkupõrkeid lindudega, 

mis aeg-ajalt nõuab ka tiivikulabade vahetust. Seetõttu käesolevas töös tuulegeneraatoreid 

pikemalt ei vaadelda.  
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2. SEADMETEST 

 

2.1. Päikesepaneelidest 

 

2.1.1. Päikesepaneelide areng 

 

Päikesepaneelid on küll pidevas arengus, kuid viis aastat tagasi tundus, et tulevikuareng on 

kiirem, kui see punkt, kus ta tänaseks reaalsuses on. Toona pakuti 200 W paneeli, täna 

260…285 W samade välismõõtmetega. Viie aastaga on samade mõõtmete juures olnud  

30% võimsuse juurdekasvu. Sunpower pakub ka 360 W monokristall ränipaneeli, millel on 

küll 25-aastane täisgarantii, kuid mille võimsuse 1 W hind peale installeerimist tuleb viis 

korda kallim, kui tavapaneeli puhul. Päikesepaneeli üks iseloomustav suurus on 

efektiivsus, mis näitab, mitu protsenti paneelile langevast päikeseenergiast muudetakse 

elektrienergiaks. Efektiivsus on enamasti vahemikus 16…24%, eelpool mainitud 

Sunpower 360 W paneeli efektiivsus on 24%, kui 260 W paneelidel on see 16 %. 

Kosmosetööstuses on ka 48…50% efektiivsusega paneele, kuid ränipaneelide efektiivsuse 

piir on 26%, sealt edasi kasutatakse  juba uusi tehnoloogiaid ja  materjale.  

Kui vaadata paneelide edetabelit, siis tegelikult on edetabeli erinevused sisuliselt 

mõõtemääramatuse piirides. Kui võtta järgmiseks paneelid, mis on kvaliteetselt 

valmistatud ja teha uus test, siis võib eelmine edetabel osutuda täielikult pea peale 

keeratuks. Paneeli efektiivsus on sisuliselt elemendi efektiivsus ja paneeli  kvaliteet on 

otseselt seotud sellega, kui täpselt on elemendid kokku joodetud, kui head on kasutatud 

kiled, kui täpselt on paneel lamineeritud ning kui kindlalt kinnitatud, et õhk, tolm ega 

niiskus vahele ei pääseks. Esimene asi, mis määrab paneeli kvaliteedi, on kasutatud 

materjalid. Paneeli koostamisel odavaid materjale kasutades hakkab suhteliselt kiiresti 

tootlikkus langema. Selle peapõhjuseks on klaasi ja elementide vahelise kilekihi 

läbipaistvuse muutumine ultraviolettkiirguse toimel, mistõttu valgus ei pääse enam täies 

ulatuses elementideni. Õhu juurdepääs elementideni põhjustab aga elementide 

oksüdeerumist ja seeläbi tootlikkuse langemist, sest kile paraku laseb hapnikku mingil 

määral läbi. Seda saab vähendada vaid ülikvaliteetseid materjale kasutades, mis on 

paksemad, kvaliteetsemad ja mis lasevad lõppkokkuvõttes vähem hapnikku läbi ning 

paneel kestab kauem. Odavamatel paneelidel langeb tootlikkus kasutusaja alguses rohkem, 
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hiljem stabiliseerub ja jääb aja möödudes konstantseks, kallimatel langeb tootlikkus 

lineaarselt. Viletsatel paneelidel esineb ka jootepraaki elementide vahel, mistõttu hakkavad 

üleminekud kuumenema kuni selleni, et on paneeli tagakülge sisse põlenud auke, 

lõppkokkuvõttes jällegi tootlikkus väheneb. Teisel juhul, kui paneel pole servadest 

korralikult kokku liimitud, pääseb niiskus paneeli äärtest sisse kihtide vahele. Footontest 

[13] näitab ainsana meie päikesesse sobivaid paneele. Footontestis on kokku 150 toodet, 

Eestis kasutatavad paneelid on 80-ndal kohal. Testis esimese ja 150-nda koha paneeli vahe 

on umbes 4%, mis ongi põhimõtteliselt mõõtemääramatus. Paneelitootja annab 

kvaliteetsele paneelile reeglina plusstolerantsi. Kui pakutakse pluss-miinus tolerantsi, siis 

ka see on ohumärk ja sel juhul peaks uurima antud tootja varasemaid tooteid ja nende 

vastupidavust põhjalikumalt. Räni lõikamise tehaseid on küll ka Euroopas, kuid enamus 

tootvaid elemente kogu maailma jaoks valmistatakse Hiinas. Aja jooksul on kvaliteedis 

usaldatavuse võitnud kolm-neli Hiina-Taiwani elemendi ehk celli tootjatehast, kes pakuvad 

kvaliteetseid elemente. Seetõttu ei tasu Hiina paneelide suhtes olla väga skeptiline. 

Paneelide vananemise kiirus on Eesti kliimas väiksem, kui tehased seda on lubanud, jäädes 

suurusjärku 0,2% aastas, kuigi tehaseandmetes antakse 0,4…0,5% aastas. Vastavaid teste 

on Soomes ja Rootsis tehtud. Siiski on ajas tootlikkuse vähenemise näiteks Eestis tuua 

kümme aastat tagasi Rootsist tellitud ja paigaldatud 75 W paneelid, mille asendamisel 

uuemate ja võimsamate vastu tehti katsed ja mõõtetulemused näitasid, et tootlikkus on 

vähenenud kümne aastaga ca 5 W ehk 6,7%. Kuna Eesti turg on konkurentsitihe ja vahel 

ollakse isegi kahjumis, siis ei saa riskida paneeli kvaliteedi osas klientide kaotamisega. 

 Uuteks tehnoloogiateks on kilepaneelid, vask-indium-gallium-seleniid disainelemendid 

(CIGS cell) ja teised fassaadikattematerjalid ja disainpaneelid, mis on arhitektidele suureks 

mängumaaks. Samuti pakutakse isegi juba Eestis päikeseelement-katusekive.  

 

2.1.2. Päikesepaneelid ja PV-kontrollerid 

Päikeseenergiat kasutatakse fotoelektriliste elementide abil, mis muudavad päikesekiirguse 

elektrienergiaks. Fotoelektriline rakk tekitab suletud vooluringis alalisvoolu muundades 

sellele langeva valguskiirguse footonite energia elektrienergiaks. Tööpõhimõttelt on see 

pooljuhtelement. Fotoelektrilisi elemente liidetakse päikesepaneelideks (photovoltaic), 

kuna üksikud fotoelemendid suudavad toota vaid väga madalat pinget. Neid ühendades 

saab luua vooluahelaid, mille vool ja pinge võimaldavad neid kasutada igapäevase 
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elektrienergia tarbimise rahuldamiseks ja erinevate majapidamisseadmete käitamiseks. 

Päikesepaneelide toodetud elektrienergia on alalisvool. Kasutades muundureid, mida 

kutsutakse inverteriteks, saab muundada alalisvoolu vahelduvvooluks, mida kasutatakse 

majapidamises [14]. Päikesepaneeli konstruktsioon on kihtidena kokku laotud ja pressi all 

lamineeritud. Eristada saab viit kihti: peegeldust vähendava pinnatöötlusega klaas, 

polümeerist kilematerjal, omavahel ühendatud päikesepatarei elemendid, polümeerist 

kilematerjal ning alusmaterjal, milleks on tavaliselt plastikust plaat [15]. 

Päikeseelemente valmistatakse erinevatest materjalidest ning sellest tingituna on ka 

erinevad nimetused: monokristall (efektiivsus 11-17%), polükristall (efektiivsus 11-15%) 

või multikristall. Monokristallpaneel peaks küll rohkem võimsust välja andma, kuid kuna 

Eesti tingimustes on hajusvalgust rohkem, siis peaks jällegi polükristallpaneel Eesti 

tingimustesse rohkem sobima, kuid siingi jäävad erinevused mõõtemääramatuse piiridesse. 

Lisaks on õhukesekihiline element (thin film), mille efektiivsus on pisut väiksem (3-11%) 

[4]. Esimeste ränipaneelide aktiivkihi paksus oli 0,8 mm, tänapäeval 0,2 mm. Kui kiht on 

paks, siis sellest elektroni läbitungimine vähendab energiat. Tehnoloogiliste 

parendamistega on saavutatud efektiivsust just tänu kihtide õhemaks muutmisele.  

PV-paneeli elektriliste parameetrite peamiseks iseloomustajaks on volt-amper tunnusjoon. 

Paneelide tehnilises spetsifikatsioonis on mitmete parameetrite kirjeldamiseks indeks mp 

(või mpp), mis tähendab maximum power point ja mis väljenduks karakteristikul punktina, 

kus voolu ja pinge korrutis on maksimaalne [4]. 

Peamisteks paneeli parameetriteks on: 

 maksimaalne võimsus Pmax – võimsus, mida paneel välja annaks, kui kiirgus oleks 

1000 W/m
2
 ja temperatuur +20℃ (tingimused on samuti märgitud 

sildiandmetesse). Eesti tingimustes sellist kiirgust küll ei esine, seevastu võib aga 

paneel miinuskraadide korral oluliselt rohkem välja anda. Nii on näiteks Eestis 

märtsikuisel, selgel ja -20℃ hommikul välja mõõdetud süsteemil nimivõimsusega 

700 W hetkevõimsuseks koguni 1300 W. Enamus aegadel siiski sellist võimsust ei 

saavutata ja võimsus jääb piiridesse 60…80% . 

 Pinge maksimaalse võimsuse korral Vmp 

 Vool maksimaalse võimsuse korral Imp  

 avatud ahela pinge Voc, mis tõuseb külmakraadidega 

 Lühisvool Isc 
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Lühisvoolu ja maksimaalse voolu vahe on umbes 0,5 A. Vastupidiselt kardetule paneeli 

lühistamine ei ole ohtlik vaid vahel lausa nõutav, et näiteks järjestikku ühendatud 

paneelide klemmipinge avatud ahela korral ei ületaks ohtlikke väärtusi. Off-grid 

kontrolleritest lihtsaimad on pulsilaiusmodulatsiooniga (PWM – pulse width modulation) 

kontrollerid. Pulsilaiusmodulatsiooniga laadimiskontrollerid reguleerivad akude laadimist 

akusse saadetavate vooluimpulsside pikkuse ja sageduse muutmisega. Mida rohkem aku 

täitub, seda harvemad on impulsid. Sellise laadimise puhul aga kaotatakse võimsuses. [16]. 

Seepärast on otstarbekas kasutada  MPPT ehk maximum power point trackinguga 

kontrollerit, mis otsib maksimaalse võimsuse punkti ehk korrutab pinget ja voolu ning nii 

saadakse akudest 30…40%  rohkem energiat (joonis 1). Mitte segi ajada tarbimist ja 

võimsust, kuna tarbimise puudumisel on akud 100% täis ja mingit tootmist enam ei toimu. 

See tähendab, et off-grid lahenduse tootlikkus sõltub suuresti tarbimisest ja arvutuslik 

paneelide võimsus ei pruugi toota, kuna tarbimist polnud. Seetõttu on otstarbekas kasutada 

ka tarbimise juhtimist. Selleks sobiks näiteks SMA Smartload ehk targa koormuse 

juhtimise lisamoodul. Näiteks suvise totaalse ületootmise ajal saab kasutada boilereid vee 

soojendamiseks jms. See võimaldab erinevaid koormuse seadistusi. Näiteks võib panna 

200-liitrise soojaveeboileri sellisesse režiimi, kus see kütab vaid juhul, kui päikest on, et ei 

toimuks akudelt boileri kütmist. Boileri kütmine akudelt oleks lubamatu. 

 

Odavaimaks süsteemiks oleks PWM süsteem suvilasse, kus on tarbijaks LED-lamp või  

sülearvuti laadija. Sel juhul peab paneeli maksimaalne pinge olema 1,5-kordne aku 

pingest. Näiteks 12 V süsteemi korral tuleks valida 17 V paneel.  MPPT kontrollerite 

 

Joonis 1. MPPT kontrolleri tööpõhimõte [4] 
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lipulaev on Victron. Kui 40 A PWM kontrolleri hind on 100 EUR, siis analoogse MPPT 

kontrolleri hind on 400 EUR, ehk siis hinnavahe on 3…4-kordne. Paneeli pinged 150 V, 

Morningstaril on off-grid kontrollerid, mis võimaldavad kuni 600 V pinget. Kõrgema 

pinge mõte seisneb selles, et saab teha paneelidest ühe pika stringi ja nii ei pea jämedate 

kaablitega paneelilt alla tulema. Võrguinverter on klassikaline, kuid siiski mitte kõik 

võrguinverterid ei sobi süsteemi, kuna nad ei oska oma võimsust sageduse järgi piirata. 

Neid küll saab süsteemi panna, aga nad hakkavad sisse-välja lülituma. Nimelt siis, kui 

tarbimine on väiksem, siis lülituvad välja ja süsteemi toidetakse akust. Kui aga tarbimine 

kasvab, lülituvad täisvõimsusel sisse. 

Uuemad kontrollerid on küllaltki laialdaste konfigureerimisvõimalustega, kindlasti tuleb 

järgida tootja juhiseid, et ei kahjustataks seadmeid ega lühendataks vale häälestuse tõttu 

nende eluiga. 

 

2.2. Inverteritest 

Inverter on vajalik akupanga alalispinge muutmiseks elektrivõrgust tuttavaks 230 V 

vahelduvpingeks. Toodetava siinuspinge järgi jaotatakse puhta siinusega ja modifitseeritud 

siinusega inverteriteks. Kui toidetakse hõõglampe ja elektroonikat, pole vahet, kas teha 

seda modifitseeritud siinusega e kandilise pingega või korraliku siinuspingega. Puhta 

siinusega inverteri poolt toodetav pinge on vastuvõetav kõigile vahelduvvoolu tarbijatele, 

ent modifitseeritud siinusega inverterid ei sobi näiteks mootorite toiteks. Mootori tööks on 

vaja sujuvat siinuspinget. Kui graafiliselt siinust ja modifitseeritud siinust võrrelda, siis 

kogu see ala, mis jääb siinusest väljapoole, eraldub mootoris soojusena  Sellega köetakse 

mähiseid ja lõpuks ei pea sellele isolatsioon vastu ning mootor rikneb. Lisaks on ka 

tarbimine suurem. Modifitseeritud siinust  ei kannata näiteks  külmikud ja veepumbad. 

Viimased ei pruugi modifitseeritud siinuse korral isegi käivituda. Katseliselt toideti 

külmikut modifitseeritud pingega, seade tarbis 200 W, puhta siinusega toites aga 110 W. 

Seega võimsuse erinevus 90 W esineb kaona, mis kütab mootori mähiseid ja mõne aja 

möödudes külmiku kompressor rikneb. 

Inverterite peamisteks parameetriteks on ühendatava akupanga pinge ja inverteri  

väljundvõimsus. Probleemide ärahoidmiseks peaks inverter vastama kohalikule 

võrgustandardile. Erilist tähelepanu vajaks kindlasti fakt, et inverteril spetsiaalse 

generaatori sisendi puudumisel ei tohi generaatorit ja inverterit samaaegselt võrku 

ühendada, kuna nad ei suuda omavahel võrgusagedust sünkroniseerida. [2] 
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 Firma Energogen kogemustest on umbes 300-st nende poolt paigaldatud inverterist umbes 

5%  käinud garantiiajal remondis. SMA inverterid on küll kõige kallimad ja keerukamad 

tooted, kuid samas juhib garantiiremondis käinud toodete nimekirja. Garantiiremondis on 

käinud muidugi ka teiste tootjate, nagu Kostali, Victroni ja Delta inverterid. Ainsana pole 

garantiiremondis käinud Kaco, kuid neid on ka vähe paigaldatud. SMA inverteril oli ka 

ühe seeria tehnoloogiline viga ning praktiliselt kõik ühes seerias toodetud inverterid käisid 

lühema perioodi jooksul garantiiremondis, mistõttu SMA ka statistiliselt juhtima läks. 

Üheks parimaks komplektiks on hetkel Tesla Powerwall akupank ja hübriid-inverter, mis 

võimaldab salvestada päikesepaneelidest. Selle seadme kWh hind seadme maksumusena 

on aga väga kallis. Tegemist on iseenesest väga targa ja töökindla komplektiga. Nimelt 

päeval, kui klient on tööl, laetakse aku täis ning õhtusel ajal tarvitatakse akust või juhul kui 

öine elekter on väga odav, laetakse öise võrguenergiaga ka akupanka. 

 

2.3. Akudest 

Enimkasutatavaks akutüübiks päikeseenergia salvestamisel on avatud pliiakud (Lead-acid 

battery). Pliiakud jagunevad:  

 lame- või toruplaat avatud pliiakud (flooded batteries, open-vent batteries) 

 suletud pliiakud (VRLA e valve regulated lead-acid batteries, sealed batteries) 

Suletud pliiakude alaliigiks on lameplaat AGM akud ja lame- ning toruplaat-geelakud. 

Viimased ei vaja otseselt ventileeritud ruumi, kuna laadimisel tekkiv gaas kondenseerub 

akukorpuses taas veeks. Nad on hooldusvabad, kuna nende happetase pole kontrollitav. 

 

 

Joonis 2. Geelaku Sonnenschein A600 SOLAR tsüklite graafik [4] 

 



 

20 
 

AGM akude plaatide vahel on elektrolüüdiga immutatud klaaskiudmaterjal. Geelaku puhul 

esineb elektrolüüt geeli kujul. 

Tavaliselt arvestatakse, et akupangal oleks kolme päeva energia varu, mis kataks varustuse 

ka pilvisemate ilmade puhul. Akude tühjenemine ca 10% on akude eluea suhtes kõige 

efektiivsem. Pidev üle 50% tühjenemissügavus (DoD – depth of discharge) vähendab 

akude kasutegurit ja eluiga. Tühjenemissügavuse vastandparameetriks on laetuse aste (SoC 

– state of charge). Süvatsükli akud kannavad tehnilistes andmetes märget "Deep 

Cycle" või "Deep Discharge", mis näitab, et sellest akust on lubatud kasutada suures osas 

tema mahtuvusest, mis on tavaliselt kuni 80% [2]. Akude hind moodustab ca 50% süsteemi 

kogumaksumusest ilma generaatorita. Oleks mõeldav näiteks elektriauto aku kasutamine 

backup-akupangana, kuid hoolimata erinevate autotootjatega läbirääkimistest siiski seni 

ükski autotootja seda ei luba.  

 

Tabel 2. Erinevate akutüüpide laadimise/tühjenemise iseloomustus [2] 

  Märkused:  

1. Efektiivsus näitab, mitu protsenti akusse laetud energiast me akust tagasi saame 
2. Suur isetühjenemine on probleemiks siis, kui süsteemi ei kasutata aastaringselt, näiteks lumega 

kaetud paneelid talvel 

 

Akud peaksid olema kõik korraga vananenud, see tähendab, et välja tuleb vahetada kogu 

pank, mitte üksikuid elemente. Paremad inverterid annavad võimaluse näiteks üks vigane 

2V element vahelt ära võtta ja viia kogu süsteem 48 V-lt 46 V-le. Suurim viga akupanga 

elementide valikul tehakse, kui kasutatakse UPS-i akusid. Neil on ette nähtud kuni 600 

süvatühjenemistsüklit. Kui UPSi korral on näiteks ka viletsama varustuskindlusega 

piirkonnas elektrikatkestust 10…15 korda aastas, siis sellest 600-st tsüklist on varuks 

rohkem kui küll. Off-grid süsteemi korral on laadimis-tühjenenemistsükkel igapäevaselt, 

seetõttu tuleb kasutada 2000 ja rohkema tsükliga solar-märgistusega akusid. Joonisel 2 on 

kujutatud näitena geelaku Sonnenschein A600 SOLAR tsüklite graafikut. Liitium-ioonaku on 

küll neli korda kergem, kuid kolm korda kallim, kui plii-happeaku. Kasutatakse geelakusid 

ja avatud happeakusid. Avatud happeaku on kõige töökindlam. Akude mahutavuse ja eluea 

suhtes on optimaalne temperatuur +20℃. Juba +40℃ juures kaotab aku oma elueast poole. 

Avatud happeakudel on lubamatult suur isetühjenemine, mis omakorda võib lõppeda 

 

Aku tüüp 

Laadimis-/ 

tühjenemis- 

efektiivsus 

Isetühjenemine 

kuus 

Maksimaalne 

laadimispinge 
Ujuvpinge 

Avatud happeakud 89 % 13 % 15.3 – 16 V 13.2 – 13.7 V 

Geelakud 98 % 1 – 3 % 14.1 – 14.4 V 13.4 – 13.8 V 

AGM akud 99 % 1 – 3 % 13.4 – 13.8 V 13.4 – 13.8 V 
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suurte miinuskraadide korral aku külmumisega. Seetõttu reeglina ei tühjendata akusid alla 

60% ja kord kuus tuleb teha tasanduslaadimine. Akude täitumus võiks kõikuda vahemikus 

80…95%. Vahel harva võiks lubada sellel langeda ka 40%-le. Tasanduslaadimine toimub 

automaatselt kas generaatorilt või päikesepatareilt. Laetakse kord kuus umbes 6 tundi 

kõrgema pingega, et kõik elemendid jõuaksid täituda. Andmeid erinevate akutüüpide 

iseloomustamiseks on toodud tabelis 2. Avatud happeakude efektiivsus on madalam, see 

on umbes 89%. Isetühjenemine 13% kuus. Neli-viis kuud sellist isetühjenemist  ei saa 

lubada. On juhuseid,  kus 20 aastat tagasi paigaldatud avatud happeakud kestavad jätkuvalt 

ja seda just tänu õiges tsüklis hoidmisele. Geelakude  efektiivsus on 98% ja isetühjenemine 

oluliselt väiksem: 1…3%. Külmakartlikkus pole tavaolukorras suur probleem. 

Aku elektrolüüdi külmumistemperatuuri sõltuvuse graafik aku laetuse tasemest on toodud 

joonisel 3. Ülekuumenemine mõjub aku elueale, külm mõjub hetkelisele maksimaalsele 

väljaandmisele. Kui väljaandmine on oluliselt suurem kui inverteri tarbimine, siis see pole 

see probleem. Kui aku on täis, siis peab ta vastu -45℃ külmale. Kui aga aku laetakse 

täiesti tühjaks, siis juba temperatuuril -8…-10℃ võib lahus külmuda ja aku rikneb.  

 

Joonis 3. Elektrolüüdi külmumistemperatuuri sõltuvus aku laetuse tasemest [4] 
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Aku laadimisetapid: põhilaadimine (bulk) e püsiva vooluga laadimine kuni pinge tõuseb 

nõutavale tasemele, absorbtsioonlaadimine (absorbtion) e tasanduslaadimine, mil kord 

kuus tõstetakse pingenivoo veidi kõrgemale, et garanteerida kõigi elementide 

täislaadimine, hoolduslaadimine (float) e pingenivood langetatakse, see hoiab pinget ja 

väldib isetühjenemist. Joonisel 4 on kujutatud aku laadimise etappide graafik. Vastavad 

laadimisrežiimi märgutuled on ka laadimiskontrolleritel.  

 

2.4. Generaatoritest 

Kord aastas tuleks teha vajalikud hooldused, mis oleks seotud mootoriga, kui see on tootja 

poolt ette nähtud. Kuna tegemist on tavalise sisepõlemismootoriga, siis üheks hoolduse 

osaks oleks näiteks õlivahetus. Kui oleks vaja hooldada tihemini kui kord aastas, on midagi 

valesti ning tuleks analüüsida generaatori valiku õigsust.  

Probleemiks on tankimine. Muidugi on generaatori tankimiseks vajaliku suurema koguse 

kütuse ost ja tarne seotud ebameeldiva lisaväljaminekuga, kuna arvestuslikult oleks 

generaatori mahuteid vaja kord aastas tankida. Sellises koguses kütuse käitlemine aga 

eeldaks kütuseseaduse järgi ka käitlemiseks erinõudeid ning -vahendeid. Saab kasutada ka 

kütusetakso teenust. Probleemiks on aga osade asukohtade puhul kütuseveokiga küsitav 

juurdepääsetavus.   

 Generaator annab võrgupinget ja tarbimine lülitub automaatselt ümber generaatorile, 

inverter laeb akupanka. Kui mingil põhjusel laetakse akupank liiga tühjaks, lülitatakse 

inverter välja. Päikesetõusul laetakse akupanka ja pinge saavutamisel lülitatakse inverter 

tagasi sisse. 

Joonis 4.  Aku laadimise etapid [4] 
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3. PLANEERIMINE  

3.1 Põhilised süsteemi arvutusvalemid 

Õigesti planeeritud süsteemi aluseks on korrektselt tehtud kalkulatsioonid. Järgnevas osas 

on esitatud selleks vajalikud peamised arvutusvalemid kirjandusallikast [2]. 

Seadme päevase energiatarbe leidmiseks kasutatakse valemit (3.1): 

               (3.1) 

 kus 

E - seadme ööpäevane energiatarve W;  

P - seadme võimsus W; 

t - seadme tööaeg ööpäevas h. 

Näiteks:  

kui majapidamises on veekeetja võimsusega 2 kW, mida kasutatakse ööpäevas u 6 minutit, 

siis                  

Kuna akude ja inverteri kasutegur on 95%, siis süsteemi päevase energiavajaduse 

leidmiseks kasutatakse valemit (3.2): 

                  (3.2) 

kus 

Ep – ööpäevane energiavajadus W; 

   – kõigi süsteemi toitel olevate seadmete ööpäevane energiatarve W. 

Näiteks: 

Arvutame välja kõigi majapidamises olevate elektritarvitite summaarse ööpäevase 

energiavajaduse.  
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Oletame, et selleks vajaduseks on 5 kW. Siis  

                

Off-grid süsteemi soovitatav sõltumatuse aeg on kaks-kolm päeva. See on aeg, mil süsteem 

saab hakkama ilma lisaenergiat saamata. Samuti soovitatakse akude pikaealisuse 

tagamiseks kasutada vaid 40% akupanga mahutavusest. Mõlemad eelpool toodud 

tingimused viiakse valemisse (3.3): 

   
    

   
                                                                          

kus 

Ec – akupanga energiamahutavus Wh; 

Ep – päevane energiavajadus W. 

Antud energiavajaduse korral: 

   
    

   
          

 

Soovitatav  akupanga mahutavus ampertundides on arvutatav valemiga (3.4): 

    
   

 
                                                                             

kus 

CAh – akupanga mahutavus Ah;  

CWh – akupanga mahutavus Wh;  

U – aku nimipinge V. 

Antud näitel valime akupanga pingeks 48 V, siis 
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Järelikult tuleb akupank komplekteerida viisil, et selle nimimahutavus oleks vähemalt 

781,25 Ah 

Päikesepaneelide vajaliku võimsuse arvutamiseks kasutatakse valemit (3.5): 

                (3.5) 

kus 

Ppv – paneelide võimsus W; 

Ep – päevane energiavajadus W;  

k – kasutusviisi koefitsent, mis valitakse süsteemi kasutamise iseloomu järgi järgmiselt: 

 kasutatakse vaid nädalalõppudel  k = 0.1..0.15  

 suvine pidev kasutamine  k = 0,2…0,3 

 aastaringne kasutamine   k = 0,4…0,6 

Näiteks: 

Oletame, et meie süsteem päevase energiavajadusega 5 kW on kasutusel aastaringselt. Siis 

soovitav paneelivõimsus peaks olema:  

                  

Ühendusjuhtmed peaksid olema võimalikult lühikesed ning õige ristlõikega, et vähendada 

kadusid. Ühendusjuhtmete piisava ristlõike pindala leidmiseks kasutatakse valemit (3.6): 

  
       

 
                                                                      

kus 

S – juhtme ristlõikepindala mm
2
; 

L  -  juhtme  pikkus, ehk kahekordne vahemaa m; 

I – juhet läbiv voolutugevus A; 

U – pinge juhtmes V. 
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Näiteks, kui süsteemis on 265 W paneel ja süsteemi pinge 24 V, on juhet läbiv voolu-

tugevus:  

  
 

 
 

   

  
        

Vahemaa 5 m puhul sel juhul oleks minimaalne vajalik juhtme ristlõike pindala mm
2
:  

  

  
         

  
     

Energiakadu juhtmetes on arvutatav valemiga (3.7): 

              
        

 
                                                     

kus 

Rj – juhtme takistus, mis antakse kaabli tootja poolt Ω/km; 

I – juhet läbiv voolutugevus A; 

U – pinge juhtmes V. 

 

Juhtme takistus on arvutatav ka valemiga (3.8): 

   
   

 
                                                                               

kus 

ρ – juhtme materjali eritakistus, ρCu = 0,0175 Ω/mm
2
; 

L – juhtme pikkus m; 

S – juhtme ristlõike pindala mm
2
. 

Võrguinverterite ühendamisel ei tohiks kadu ületada 1...2%. Sellekohased andmed 

esitatakse reeglina ka seadme dokumentatsioonis. 
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3.2 Planeerimisvead ja soovitused nende vältimiseks 

 

Kõik, mis puutub õigesse planeerimisse, saab alguse tarbimisest ja tarbimisgraafikust. Kui 

tarbimist ei arvestataks, siis läheks projekt eelarvest välja. Mida täpsemalt teatakse, mida 

tahetakse, nähes ette ka lähitulevikus tekkida võivaid tarbimisharjumuste muudatusi, seda 

töökindlam ja stabiilsem saab kogu projekteeritav süsteem. Üleplaneerimist reeglina ei 

esine, kuna see tõstab süsteemi kogumaksumust. Küll aga on oht alaplaneerimiseks. Sel 

juhul ei saada süsteemist planeeritud võimsust kätte või ei saa akud täis, kuna tarbitakse 

rohkem, kui paneelid toodavad. See on ka enimlevinud planeerimisviga. Näiteks võib tuua 

Naissaare külaliskeskuse, kus on küll 10 kW paneele, kuid on ka 10 kW tarbimist, kuna 

kompleksis on suurem köök. Seetõttu on õhtuks akud tühjad ning käivitatakse generaator, 

millega laetakse akusid ning millelt toimub ka tarbimine. Selle välistamiseks peaks seal 

olema vähemalt 20 kW paneele. Tegelikult peaks süsteemi arvestama selliselt, et 

keskpäevaks peaks olema akud täis laetud ja kogu tarbimine toimuks paneelidelt. 

Süsteemi komponendid peavad olema tasakaalus. Pole mõtet panna suurt akupanka ja vähe 

paneele, kuna pank ei saa kunagi täis. See omakorda ei mõju ka akude elueale hästi. Pigem 

võiks olla rohkem paneele, kui vähem. Samuti kõik komponendid omavahel koostööks ei 

sobi. Võetakse näiteks autodes kasutamiseks mõeldud inverter, mille pinge ülapiir 24 V 

süsteemi puhul on 28 V. Avatud happeakud tahavad laadimiseks 30,1 V, 

tasanduslaadimisel isegi  31 V. Tulemuseks on  ülepinge häire. Põhjuseks valesti valitud 

komponendid.  

Katusele paneelide paigaldamise puhul saab näiteks paneelide paigalduse planeerida nii, et 

osad paneelid on püstisema nurga all, osad paralleelselt katusega. Kui paneele on rohkem, 

siis suvel on niikuinii ületootmine, talvel aga võetakse madalamat päikest nendega, mis on 

püstisema paigaldusega, teised seevastu on lume all. Ideaalse nurga all paigaldamise puhul 

ongi just talvine lumekoristus probleemiks.  

On esinenud planeerimisviga generaatori valikul, kus valiti generaator, millele oli tootja 

poolt ette seatud käivitumise miinimumtemperatuur. See eeldanuks generaatori 

kütteahelate tarvis pideva toite olemasolu. Kuna tegemist oli off-grid lahendusega, siis 

mõistagi võrguühendus puudus ning talveperioodil 12 kW generaatori käivitamiseks pidi 

peremees kuurist tooma 800 W generaatori, millega toitma suure generaatori kütteahelaid 

ja alles seejärel oli võimalik peageneraatori käivitamine.   
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Süsteemis võiks kasutada ka erinevaid lisakomponente. Näiteks efektiivsemaks 

energiakasutuseks võib süsteemi lisada ka SMA Smartload ehk targa koormuse juhtimise 

lisamooduli. See seade saab sageduse muutumise järgi aru, milline on süsteemi tootlikkus 

ning tootmise suurenedes  hakkab tarbijaid juhtima. Kõik võimsuse, mis tootmisest üle 

jääb, suunab tarbimisse ning oskab seda kogust tarbijate vahel jagada. Näiteks on võimalus 

lisada koormuseks kolm elektriboilerit. Koormuse juhtimine toimub põhimõttel, et 

kõigepealt lülitatakse sisse üks. Kui esimese boileri sätestatud lõpptemperatuur on 

saavutatud, lülitatakse sisse teine ja sarnaselt kolmas. Koormuse normaalsetes piirides 

hoidmiseks on boilerid töös ühekaupa. Seade võimaldab juhtida kuni 5 kW koormust, 

lisaks saab määrata koormuste prioriteeti ja järjestust. Kui boilerid on köetud, saab näiteks 

ka sauna põrandakütte lisada. Inverterite miinuseks on suhteliselt suur omatarve, kusjuures 

koormuse suurenemisel omatarve väheneb. Haldusseade VE Color Control näitab ka 

omatarvet. Nii võib osutuda inverteri omatarve aasta lõikes isegi suuremaks, kui kliendi 

aastane tarbimine. Seda muidugi juhul, kui süsteemi kasutatakse harva ja samal ajal on 

inverter aastaringselt töös.  
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4. ELEKTRILEVI OFF-GRID PROJEKTIDEST 

4.1. Üldist 

 

Käesolevas töös käsitletakse ühte Elektrilevi off-grid lahenduse projekti näidisena 

võimalikust võrguvabast lahendusest. Projekt on realiseeritud Valgamaal Nihujärvel. 

Antud projekti näol on tegu ühega Elektrilevi kolmest pilootprojektist, sealjuures neist 

suurimaga, kuna tegemist on ainukese süsteemiga neist mainitud kolmest, mis toodab 

kolmefaasilist elektrienergiat pingega 400/230 V. Tegemist on taluõuele rajatud 

päikeseelektrijaamaga. Objekt valiti sihilikult keerukas, et tegelda just võimaluste 

ülapiiriga. Pilootprojektide kestuseks on planeeritud kolm aastat, et tuleksid välja erinevad 

tarbimise iseloomu ja ilmastiku mõjud ning seadmete töökindlus, neid katsetada ning 

probleemide esinemise korral testida erinevaid süsteemi konfiguratsioone.  

 

Seadmed (muundurseadmed, akupank, generaator, lülitusseadmed, jälgimis- ja 

sideseadmed) on paigaldatud 2x2,6x2,5 m seest 10 mm penoplastiga isoleeritud 

merekonteinerisse, mis on jaotatud liigutatava vaheseinaga pooleks. Seadmekonteiner 

(joonis 6) on valitud võimalikult väike, et see ei risustaks kliendi hoovi. Isolatsioon kannab 

 

Joonis 5. Nihujärve jaama päikesepaneelide paigutus 



 

30 
 

kahte eesmärki. Kõigepealt tagab see piisava soojapidavuse. Teiseks eesmärgiks on 

generaatori poolt põhjustatava müra summutamine.  

Tabelis 4.1. on toodud paneelide suunaga lõunasse vertikaalkaldenurga 76º korral energia 

tootlikkus aasta jooksul antud jaama asukohas, toetudes veebikalkulaatorile PVGIS [6]. 

Ehkki päikesepaneeli optimaalne kalle erinevate kirjandusallikate andmel oleks Eesti 

tingimustes 40…43º, on antud jaama päikesepaneelid paigaldatud maapinna suhtes 

nurgaga 76º suunaga lõunasse. Nurk on valitud selliselt, et talvist lumekatet vältida ning 

püüda kevadist ja sügist madalamat päikest. Tabeli 4.1 andmetest on näha, et mais või 

septembris  on paneelide tootlikkus suurem, kui juulis, kuna kevadel ja sügisel on ilmad 

jahedamad ning ööpäevas on juba ka valget aega piisavalt pikalt.      

Tabel 4.1. Päikeseenergia tootlikkus Nihujärve jaama asukohas [6] 

Kuu Ed Em Hd Hm 

Jaanuar 6,19 192 0,88 27,3 

Veebruar 12,5 349 1,8 50,4 

Märts 23,1 716 3,49 108 

Aprill 26,8 803 4,25 128 

Mai 25,8 800 4,31 134 

Juuni 23,7 711 4,04 121 

Juuli 23 712 4 124 

August 22,7 703 3,84 119 

September 19,1 573 3,12 93,6 

Oktoober 11,1 345 1,73 53,6 

November 5,35 160 0,8 24 

Detsember 3,78 117 0,55 16,9 

Aasta  keskmine 16,9 515 2,74 83,3 

Kokku  aastas 6180 1000 

Märkused:  

1. Ed – antud süsteemi keskmine elektrienergia tootlikkus päevas (kWh) 

2. Em – antud süsteemi keskmine elektrienergia tootlikkus kuus (kWh) 

3. Hd - antud süsteemi PV-moodulite poolt vastuvõetav summaarne globaalne kiirgus (kWh/m2) 

4. Hm – keskmine summaarne globaalne kiirgus antud paigas(kWh/m2) 

 

Kuigi valgust on suvel rohkem, siis paneelide kuumenemise ning puuduliku jahutuse tõttu 

väheneb nende kasutegur.  Näiteks võib tuua suvehommiku, kui õhk on veel jahe. 

Paneelide tootlikkus on siis 100% lähedal. Et energiat tootes niigi soojenev paneel 

soojeneb lisaks ka ilma soojenemise tõttu, siis keskpäevaks tema kasutegur väheneb 

märgatavalt, sest tootva elemendi tootlikkus soojenedes väheneb. Kuna suvel on aga 

niikuinii ületootmine, siis sellega arvestama ei pea. 
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Generaatori teenindamiseks võimalus vahesein välja tõmmata kas poolenisti või ka 

täielikult eemaldada, mis on teostatav kahe inimesega. Generaatori eraldipaiknemine on 

vajalik, kuna mootori kuumenedes saavad akud ja ülejäänud juhtimisseadmed liigselt 

kuuma õhku. Automaatika kontrollib konteineri sisetemperatuuri ning selle tõusmisel 

+15℃ kraadini avanevad ventilatsiooniluugid. Sundventilatsiooni vajadus puudub, kuna 

generaatoril on jahutusventilaator, mis on suunatud konteinerist välja ning 

ventilatsiooniluukide avanemisel toimub välisõhu sisseimu. Samuti pole konteineris 

kütteelementi, kuna seadmete poolt eralduv soojus on selleks piisav, et tagada normaalne 

töötemperatuur. Peale selle kardavad seadmed pigem sooja, kui külma. Seda eriti just 

akud. 

Kogu seade on SCADA kaudu monitooritav ning tehakse regulaarselt kokkuvõtteid 

andmetest. Lähemalt räägitakse andmehaldusest ja sideseadmetest peatüki lõpus. 

 

4.2. Päikesepaneelid 

Päikesepaneelideks kasutatakse Amerisolar 265 W Poly polükristallpaneele (mõõtmed 

1640x992x40mm), mis on kinnitatud kuumtsinkraamile (joonised 5-7). Paneelide 

tehnilised sildiandmed on esitatud lisas 3. Kinnitusraami aluseks on maapinda ankurdatud 

2,6-meetri pikkused betoonist vundamendiplokid, mis on paigutatud sammuga 2 m. 

 
Joonis 6. Jaama PV-paneelid ja seadmekonteiner 
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Paneelide kinnituskonstruktsiooni ja ploki ristlõige on toodud lisas 1. Paneelidevahelise 

ühenduskaablina  kasutatakse PV kaableid PV-1F voolujuhi ristlõikega 4 mm
2
. Kaabeldust 

paneelide tagaküljel ning kinnituskonstruktsioone on näha joonisel 7. 

Päikesepaneelidel on omavaheliseks ühendamiseks MC-4 pistikud. PV-paneelid 

ühendatakse kolme paneeli kaupa jadamisi ahelatesse ning ahelate + ja – pistikutesse 

ühendatakse PV-kaablid. PV paneelide ühendamiseks inverteritega kasutatakse 16 mm² 

UV-kindlaid PV-kaableid PV-1F.  

Majapidamine saab 80-90% kogu aastasest energiast päikesepaneelidest, mida on hetkel 

koguvõimsusega ca 8 kW. Sellist võimsuse kasutamist on antud majapidamises tarvis 

haruharva ja ületootmise korral hakatakse laadimist piirama, kuna aku on 100% täis laetud. 

Paneelide selline hulk on vajalik kevadise ja sügisese madalama päikese püüdmiseks, kui 

paneelid töötavad 30% võimsusega ja nii jääks süsteemi võimsuseks umbes 2,5…3 kW.  

Süsteem on projekteeritud arvestades kliendi varasemat tarbimisgraafikut ning on eeldatud, 

et klient ei muuda oluliselt oma tarbimisharjumusi. Peakaitse suuruseks on küll 16A, kuid 

arvestatud on hetkelise võimsusega ning seade on arvutatud energiahulgale, mitte 

 

Joonis 7. PV-paneelide tagakülg ja kinnituskonstruktsioonid   
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võimsusele. Paneele on kokku 30. Iga paneel toodab ilusa päikeselise ilmaga pinget 30 V, 

võimsusega 265 W. Paneelid on jaotatud kolme kaupa gruppidesse, jadaühenduses üks 

grupp ehk string toodab 90..110 V olenevalt koormusest. Ülemine paneelirida on 

ühendatud ühe kontrolleriga, alumine teisega. Paneelide laadimiskontrolleriteks on 

kasutatud MPPT smart  kontrollereid, mis vastavalt võimalusele tarvitavad paneelidest 

maksimumi. Näiteks septembrikuu päikselise ilmaga on akud lõunaks täis laetud, 

hommikul päiksetõusul oli aga akude täituvus 90%. Kontrollerite ahelad on kaitstud 63 A 

sulavkaitsmetega. Jaama alalisvooluahelate kaitseks  on  samuti kasutatud sulavkaitsmeid, 

vahelduvvooluahelaid kaitstakse lühiste vastu kaitselülititega. Lisas 2 on toodud süsteemi 

elektriline põhimõtteskeem. Tabelis 4.2 on toodud jaama tehnilised andmed  

 

Tabel 4.2. Süsteemi peamised tehnilised näitajad 

Tehniline näitaja Väärtus Ühik 

Päikesepaneelide tootmisvõimsus 7,95 kW 

Inverterite summaarne tootmisvõimsus 
(tootmisseadmete nimivõimsus) 

13,5 kW 

Võimsustegur (cos ϕ) 1 - 

Nimivool 3x16 A 

Nimipinge 0,4 kV 

Nimisagedus 50 Hz 

Faaside arv 3 - 

 

Päikesepaneelidest tuleb energia kontrolleritesse, kontroller teeb selle akudele vastavaks  

48 V pingeks. Kui toimub tarbimine, siis läheb pinge otse inverterile ja toimub tarbimine 

otse paneelidelt, kui tarbimine on suurem, kui paneelid toodavad, siis võetakse akudelt 

juurde. Kui  tarbimine on väiksem, siis laetakse akut. Kui tarbimine on väike ja akud on 

täis, siis piiratakse paneelide tootlikkust. Päikesepaneelid iseenesest on äärmiselt 

lollikindel energiaallikas. Kui klemmid lahti jätta, tõuseb pinge avatud ahela pingeni, 

milleks on 38,3 V paneeli kohta, voolu pole, võimsust pole  ja seadmetele see ohtlik pole. 

Kui klemmid lühistada, siis näiteks vaadeldavate paneelide töövool Imp maksimaalse 

võimsuse korral on 8,58 A, lühisvool on vaid 8,98 A ning paneeli klemmide lühistamisel 

peale kerge sädeluse midagi ei juhtu. Selle poolest on päikesepaneelid oluliselt erinevad 

teistest energiaallikatest, nagu näiteks tuulikud või akud, mille klemmide lühistamine 

lõppeks seadmete riknemisega. Et Eesti kliima on heitlik, siis päikesepaneeli lumest ja 

jäitest puhastamine võib vahel osutuda vajalikuks. Kasutada võib selleks tavalist lumeharja 

või näiteks jäite korral isegi autoklaasi jääkraabitsat, kuna nende tootlikkus mõõduka jää- 

ja lumekorra all on nullilähedane. Jää kraapimine paneeli ei kahjusta, kuna paneeli katab 
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karastatud lamineeritud klaas. On tehtud tugevuskatseid, kus paneeli nurkade alla asetati 

telliskivid ning 80 kg kehamassiga mees hüppas keset paneeli ning see ei viinud paneeli 

purunemiseni. Selliseid katseid ei soovitaks siiski kodus järele teha, kuna see võib paneelis 

esile tuua mikropragusid ning paneeli tootlikkust ning edasist vastupidavust 

kliimamõjudele oluliselt vähendada. Mainimist väärib fakt, et klaasi purustamiseni ei 

viinud isegi kummivasar, vaid alles löök  metallvasaraga. 

 

4.3. Laadijad ja inverterid  

Laadimiskontrolleriteks on Victron Blue Solar MPPT 150/85 kontrollerid (joonis 8), mille 

efektiivsust tõstab ülikiire MPPT (ultra-fast MPPT), mis muutliku pilvisuse korral, kui 

valguse intensiivsus pidevalt muutub, tõstab energiasaagikust kuni 30% enam, kui PWM 

kontroller ja kuni 10% enam, kui aeglane MPPT kontroller [17]. 

Laadimiskontrolleritega toodetakse pinget 48V, millega toidetakse akude laadimist ja 

invertereid.  

Inverteriteks kasutatakse VE MultiPlus 48/5000/70 siinusinvertereid (joonis 9). Peaväljund 

on ülikiire ümberlülitusega (alla 20 ms), et generaatori-, võrgu- või akutoitele 

ümberlülitumisel tarbijad katkestust ei tajuks. Inverter on konfigureeritav 

kolmefaasilisekstööks. Et antud objektil ongi tegemist kolmefaasilise süsteemiga, siis on 

 

Joonis 8. PV-kontrollerid, mida on süsteemis kaks 
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invertereid kokku kolm. Need on ühendatud süsteemiks, milles iga inverter toidab ühte 

faasi ning on omavahel sünkroniseeritud, omades erinevate faasipingete vahel 120-kraadist 

faasinihet, nagu standardses vooluvõrguski. Automaatika tagab, et kasvõi ühe inverteri 

rivist välja langemisel lülitatakse välja kogu süsteem. Osaliselt võib seda pidada süsteemi 

puuduseks, sest ühefaasilisi tarbijaid saaks allesjäänud inverterite kaudu toita. Inverteri 

tootja aga 3-kolmefaasilise süsteemi korral sellist võimalust ette ei näe.  

 

4.4. Akupank 

Akupank RES6/850 koosneb 24-st 2 V geelakust Sunlight RES 6 SOPzV 850 ühendatuna 

48 V plokki, kogumahutavusega 850 Ah (joonis 10), mis kokku salvestab energiat ca  

40,8 kWh .  Akupanga mahutavus on arvutatav valemiga (3.4): 

    
   

  
 

     

  
         

kus 

CAh – akupanga mahutavus Ah; 

CWh – akupangas salvestatav energiahulk Wh;  

U – akupanga nimipinge V. 

 

Joonis 9. Süsteemi kolm inverter-laadijat 
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Akudeks on hooldusvabad geelakud. Pank on koostatud 24-st 2 V elemendist. Aku 

elemendi sildiandmed on esitatud lisas 4. Geelakude puuduseks on asjaolu, et temperatuuri 

tõus üle +40℃ põhjustab geelis sisalduva vee aurustumist ja seda enam asendada ei saa. 

Seega liigne aurustumine viib akude riknemiseni. Akupatarei kaitseks on 500 A 

sulavkaitsmed. Selline voolukaitse suurus on kaitseks otsese aku lühise puhul, kuna kogu 

ploki lühisvool on üle 3000 A. Maksimaalne tarbimisvool hetkeliselt näiteks mootori 

käivituskoormustel on kuni 200 A. Sellise akude lühisvooluga on kogemustest tuua näide, 

kus nr 17 mutrivõti klemmidele kukkudes pooleks sulas. 

Süsteemis on kaks laadijat, kummalgi paneelide grupil on oma kontroller MPPT 

150V/85A, millega laetakse akusid.  

 

 

 

Joonis 10. Akupank koosneb 24-st 2V nimipingega geelakust 

 



 

37 
 

4.5. Generaator 

Generaatoriks on kolmefaasiline 3x0,4 kV AK-030 generaator võimsusega 21,6 kW firma 

Kohler diiselmootoriga (joonis 11). Generaator ja mootor on tarnitud eraldi 

komponentidena. Generaatori diiselmootori  välise lisakütusepaagi maht on 400 liitrit, 

lisaks sellele on generaatori raamis paikneva paagi maht 100 liitrit. Kütuse lõppemise 

signaal võetakse väikesest paagist, kust tarbimine jätkub, kui suurem paak on tühi ja 

toimub ka viimane tarbimine. Signaal oma olemuselt ongi võrreldav auto kütuse lõppemise 

signaallambiga. Kütusekulu ½-režiimil 2,7 liitrit tunnis, täisvõimsusel 4 liitrit tunnis.  

On olnud olukordi, kus Victroni inverterid on läinud mingisugusesse arusaamatusse 

režiimi, kus vool läheb neist küll läbi, aga laadimist ei toimu. Generaator küll käib, kuid 

akude laadimist reaalselt ei toimu. On võimalik süsteem seadistada ka nii, et selline 

olukord annaks SCADA-sse teavituse. Kui lülitada sellises olukorras generaator korraks 

välja ja uuesti sisse, taastub normaalolukord ning ka laadimine hakkab tööle. Eeltoodud 

olukorra võimalikkusega tuleks arvestada, kuna on praktikas olnud olukordi, kus 

generaator on töötama jäänud kuni kütuse lõppemiseni, sest akude pinge ei tõuse ja nii 

generaatorit automaatselt välja ei lülitata.   

Võimalik käivitada kaugelt juhtimiskeskusest läbi SCADA, samuti käivitub automaatselt 

akude pinge langemisest. Testimiseks viidi kontrolleril pingesäte alla, samuti testiti 

 

Joonis  11. Generaator AK-030 Kohler diiselmootoriga  
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kaugjuhtimist läbi SCADA. Kütuse vähenemise korral edastatakse juhtimiskeskusesse 

kütuse lõppemise signaal ning generaatori üldalarm. Sellisel juhul tähendab, et generaator 

on küll korras, kuid kütus hakkab lõppema. Olukorda imiteeriti paagi anduri klemmide 

lühistamisega. Kui juhtimiskeskusesse jõuab aga ainult generaatori üldalarm, siis on tegu 

mingi generaatori rikkega. Generaator omab eraldi 12 V akut, millel on pidev 

järellaadimine, et ei tekiks olukorda, et generaator aku liigse tühjenemise tõttu ei käivitu. 

Abiseadmena on lisatud generaatorile starteri aku laadimiseks akulaadija VE Cyrix 12-

24/120. Generaatori automaatika pidev omatarve on 50 mA. Arvestades ka aku 

isetühjenemisega, siis ilma laadimata tühjeneks generaatori aku 40 päevaga täielikult ja 

seepärast on generaatori aku süsteemi poolt pidevas järellaadimises. Lisaks, et tagada 

generaatori kindel käivitumine igasugustes ilmastikuoludes, käivitub generaator 

automaatselt korra kuus kümneks minutiks olenemata tarbimisvajadusest, mille jooksul 

generaator soojeneb normaalse töötemperatuurini ning seiskub. Ka lihtsalt näiteks korraks 

käivitamisel kasutatakse sama automaatikat, ehk  kui näiteks generaator käivitatakse ning 

kohe seejärel antakse seiskamiskäsk, toimub seiskumine ka siis alles kümne minuti pärast. 

Generaatorit käivitab juhtimis- ja haldusseade Color Control GX. On võimalik valida 

käivitamist viie erineva parameetri järgi. Hetkel kasutatakse käivitamist prioriteetselt aku 

täituvuse järgi. Mõistlik on kasutada ka võimsuse järgi, et tarbimisvõimsuse suurenemisel 

üle sätestatud piiri käivitatakse samuti generaator, eesmärgiga säilitada akusid neid liigselt 

koormamata. 

Generaatori poolt tekitatud mürataset on testitud. Müraga päevasel ajal pole probleemi, 

mõõdetud müratase väljaspool konteinerit ühe meetri kaugusel seinast suletud uste korral 

on ~40 db (võrdluseks bensiinimootoriga muruniiduki müratase on ~95 db). Öötundide 

jaoks on seda siiski liiga palju ja pigem ei häiri mitte niivõrd just müra, kui generaatori 

töötamisega kaasnev pinnase vibratsioon. Nii on öisel ajal süsteem reguleeritud teatud 

kellaaegadel käivitamisest hoiduma. Nimelt kl 23…06 on seadistatud nn „quiet hours“ 

režiim. Kui tavarežiimil käivitub generaator aku laetuse taseme langemisel 40% -ni, siis 

öötundidel käivitumisest hoidumine on saavutatud akudele lubatud tühjenemissügavuse 

suurendamisega. Kui aga peaks olema mingil põhjusel intensiivsem tarbimine ja aku 

laetuse tase langeb ohtlikult madalale, siis käivitatakse küll generaator, kuid selle 

töösoleku aega on piiratud ühe tunnini. Sellega tagatakse hädavajalik laadimine ning 

vajadusel ka tarbimine. Akud laetakse siiski maksimumini täis alles hommikul 

päikesepaneelidest. Võimaliku müra töttu paigutati konteiner algselt planeeritust natuke 

eemale ning ka teises sihis. Seda selleks, et suunata generaatori müravoogu elumajast 
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eemale. Seetõttu paikneb konteiner elumajast piisavalt kaugel ning generaator paikneb 

konteineris väljapuhkesuunaga nii, et konteineri käivitumisel avatavad 

ventilatsiooniluugid, mille kaudu toimub mootori jahutamiseks väljapuhe, on suunatud 

majast eemale suunaga metsa poole, et vältida esemetelt müra peegeldumist eluhoonele 

kajana.   

Akumonitor VE BMV700/702 kontrollib pidevalt aku olukorda ning ebanormaalsuse 

(alatemperatuuri, alapinge, ülepinge korral) korral annab aku üldsignaali otsekontaktiga 

Martem TELEM-GWM andmeside kontsentraatorisse ja sealt edasi juhtimiskeskusese. 

Voolu mõõtmiseks on akumonitor ühendatud šundiga. Temperatuuri mõõtmiseks on 

akudel temperatuuriandurid. Seade on ühendatud haldusseadmega Victron Color Control. 

Suhtlemiseks on eraldi protokoll, mis edastatakse VE.Direct-kaabliga, mis on puuduseks, 

kuna erinevad seadmed ja nende tootmisõigused on Victronil ostetud erinevatelt tootjatelt. 

Seetõttu on haldusseade VE Color Control vastavalt juhendile [18] loodud võimelisena 

vastu võtma erinevaid protokolle ning siduma ja edastama nende kaudu vastuvõetud 

andmeid (Modbus-TCP, CAN and BMV Text, VE.Direct, CAN and MK2). 

 

4.6. Vahelduvvoolust 

Maja on normaalselt inverterite toitel. Kui akupanga pinge langeb alla 40%, siis käivitub 

automaatselt generaator, mis hakkab laadima akusid ning toitma ka maja. Kliendile 

ümberlülimised märgatavad ei ole. Inverter lülitub ise ümber generaatorile. Kui aku laetuse 

tase on jõudnud 95%-ni, lülitub generaator automaatselt välja. Põhiasendis on toide 

generaatori taga. Juhtimiskeskuse dispetšeril on võimalus lülitada jaam liini toitele. 

Igasugune  jaamapoolne võrku tagasitoitmise võimalus on välistatud kontaktorite 

konstruktsioonist lähtuvalt. Toide kontaktorite juhtimiseks ümberlülitamisel liinitoitele 

võetakse samast liinist, kuna liinil toite puudumisel puudub ka vajadus tarbijat liinitoitele 

lülitada. Madalpingeliini piksetabamuse korral kaitstakse jaama seadmeid 

lahenduskaitsmetega. Juhtimiskeskusel on võimalus ka generaatori juhtimine üle võtta.  
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4.7. Tarbimisest 

Vaadeldava seadme projekteerimisel, nagu iga teisegi analoogse süsteemi projekteerimisel, 

on esmalt aluseks võetud kliendi varasemad tarbimisharjumused. Et antud majapidamise 

varasem keskmine aastane energiatarbimine on olnud u 2500 kWh, siis seade peaks sellise 

tarbimise ka võimaldama. Tarbimisgraafiku puhul pole mitte ainult tähtis teada millised 

tarbijad majapidamises on, vaid ka see, millal neid kasutatakse, vastavalt kas 

talvel-suvel, öösel-päeval jne. On küll vastuolu Eesti Energia põhimõtetega, et päevane 

energia on soodsam, kuid lõpuks läheb ka elu sellesse režiimi. Eriti nähtav on see 2017. 

aasta aprillikuiselt tootlus- ja tarbimisgraafikult joonisel 12.  

 

 

 

 

Joonis 12. Summaarne tootlus ning tarbimine aprillis 2017 
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4.8. Andmehaldusest 

Süsteemi keskne haldusseade VE Color Control (joonis 13) paikneb seadmekonteineris DC 

kilbi uksel. Seade on seotud kõigi süsteemikomponentidega ning teostab erinevate 

seadmete poolt edastatavate andmesideprotokollide liitmist ning muutmist üheks kindlaks 

standardiks. Põhjus, miks seadme ehituspõhimõte on nii keeruliseks tehtud, on selles, et 

firma Victron on ostnud erinevate firmade poolt toodetavate seadmete patente. Süsteemi 

teeb aga keerukaks asjaolu, et iga eelnev tootja on kasutanud erinevat sideprotokolli ning 

nii on kontsentreeritud andmete kättesaamine raskendatud. Seetõttu on Color Control 

justkui andmekontsentraatoriks ning protokollide muutmiseks ühtseks süsteemiks lausa 

hädavajalik. Tavalises, lihtsas süsteemis saaks kasutada ka seadme lihtsustatud varianti, 

kuna seadme maksumus on mõnevõrra kallis. Victron Energy on kuuldavasti ka vaid 

mõnekümne eurose maksumusega haldusseadme välja lasknud, mis ei oma värvilist LCD-

ekraani ning välise ekraanina saab kasutada tavalist Android või IOS mobiilseadet, kuna 

haldusseade on ühilduv bluetooth andmesidega. Selleks tuleb installeerida mobiil-

 

Joonis 13. Haldusseade VE Color Control 
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seadmesse vastav rakendus ning siduda seadmed omavahel bluetooth’i abil. Haldusseadme 

abil on kogu süsteem jälgitav ning läbi menüüde saab liikuda ka detailsema informatsiooni 

ja seadeteni.Lisaks mängib seade Elektrilevi puhul tähtsat rolli monitooringu puhul, kuna 

kogu monitooringu jaoks tarvilikud failid pannakse kokku just Color Controli poolt ning 

saadetakse läbi andmekontsentraatori Martem TELEM-GWM (joonis 14) SCADA kaudu 

juhtimiskeskusesse.   

 

Juhtimiskeskuses on jaama online-pilt kujutatud joonisel 15. Sellel on näha QB1 ja QB2 

asendid, samuti peamised mõõdetavad suurused. Antud kontaktorid QB1 ja QB2 ning 

generaatori käivitamine/seiskamine on kaugjuhitavad. Koduses majapidamises 

seadmeparki kokku pannes puudub muidugi vajadus kaugjuhitavuse ning kaugseire järele 

ning saab säästa nii mõnegi komponendi arvelt. 

 

Joonis 14. Andmekontsentraator Martem Telem GWM 
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Hetkel on näha, et QB1 on lülitatud off-grid režiimi ehk võimalusele toita generaatorist. 

Generaator on hetkel välja lülitatud. QB2 poolt on lülitatud tarbija inverteri toitele ning 

hetkel on kogu tootmine ning tarbijate toitmine päikesepaneelidel läbi inverteri. Võimalik 

on toita tarbijaid nii liinist läbi inverteri kui ka liinist otse, inverterist mööda. Skeem on 

valitud optimaalne testperioodiks, mille käigus võib tekkida seadmete rikkeid ning vastasel 

juhul jääks klient kogu rikke ajaks toiteta. 

  

Joonis 15. SCADA online-pilt juhtimiskeskuses ekraanitõmmisena antud jaamast 
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5. TULEMUSTE ANALÜÜS 

5.1. Esinenud puudustest 

 

Peamiseks puuduseks oli peale kasutuselevõttu liiga sagedane generaatori käivitumine ning 

töötamine. Selle põhjusi võib loetleda mitmeid. Esiteks liiga valgusvaesed päevad ei 

laadinud akupanka piisavale tasemele ja öö saabudes tühjenes see liiga kiiresti 50%-ni, 

mistõttu öösel käivitus generaator, mis omakorda segas öörahu. Seetõttu perioodidel 1.-22. 

detsember 2016 ning 5. jaanuarist kuni 16. märtsini 2017 oli klient võrgutoitel ning jaam 

midagi ei tootnud, kuna otsiti sobivaid võimalikke lahendusi konfiguratsiooni muutmiseks 

ja olukorra normaliseerimiseks. Lahendusena lubati akupangale öisel ajal suurem 

tühjenemissügavus ning tekitati kaks laadimistsüklit päevasele ajale. Kui muidu käivitati 

generaator 50% aku tühjenemissügavusel juhul, kui talveperioodil detsembris-jaanuaris 

paneelid ei tootnud, siis lahendusena katsetati aku tühjenemissügavusel 70% lisa-

laadimistsüklit ning quiet hour-aegset generaatori käivitamist 40% asemel 35…38% aku 

tühjenemissügavusel. Ühe võimalusena nähti ka müratõkkeseina ehitamist 

seadmekonteineri ja elamu vahele, kuid see aidanuks vaid müra vastu, kuid ei vähendaks 

vibratsiooni. SCADA andmefaili graafikute võrdlemisel tundub, et probleemi lahendus on 

hetkel hoopis pikenenud päevas, kuna akude tühjenemissügavus pole langenud isegi 60% -

ni. Märtsis 2017 andmete põhjal koostatud aku laetuse taseme graafik on kujutatud joonisel 

16. Minimaalne väärtus märtsis oli 64,89%. Võimalik, et järgmisel sügistalvisel perioodil 

probleemid korduvad. Sel juhul proovitakse erinevaid alternatiivseid lahendusi peamiselt  
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konfiguratsiooni muutmisega. Sellega on pilootprojekti faasis arvestatud ning siinkohal 

olgu öeldud, et see oli tegelikult ka kolmeaastase testperioodi valiku vajaduse põhjuseks, 

kuna antud lahendusi pole varem testitud ning arvestada tuleb paljude faktoritega.   

 

 

Joonis 16. Akupanga maksimaalne ja minimaalne laetuse tase märtsis 2017 
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Sügisene tootlikkus on Eesti päikeses rahuldav. Joonisel 17 esitatud graafikult on näha 

oktoobrikuist tootlust ning tarbimist. Graafik võimaldab selgelt veenduda ületootmises 

ning generaatori mittekäivitumises. 

  

Joonis 17. Summaarne tootlus ning tarbimine oktoobris 2016 
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5.2. Järeldused 

 

Töös käsitletud päikeseelektrijaama esimese poolaasta käidu ning seireandmete põhjal võib 

öelda, et Eesti tingimustes päikeseenergiast elektri tootmine on igati realistlik. Nagu 

järeldub joonistelt 16 ja 17, siis märtsist oktoobrini on Eesti laiuskraadidel päikeseenergiat 

küllaga, et toota elamule vajalikus koguses elektrienergiat.  

Käesoleva töö tulemiteks võib lugeda alljärgnevat: 

1. Analüüsiti päikeseenergiast elektri tootmiseks vajalikke seadmeid ning nende 

valikut jaama koostamisel 

2. Toodi välja peamised süsteemiarvutusvalemid 

3. Uuriti lähemalt ühte elamu toiteks töös olevat päikesejaama 

4. Analüüsiti sealse jaama seadmevalikut 

5. Analüüsiti jaama peamisi konfiguratsiooni põhimõtteid 

6. Analüüsiti sama jaama esimese poolaasta töösoleku seireandmeid ning tekkinud 

komplikatsioone  

Töö alguses loetletud ülesanded said täidetud. Jõuti eesmärgini, milleks oli Eesti 

tingimustes elamu toiteks planeeritud päikeseelektrijaama töö analüüsimine ja selle 

tulemusena jaama piisava jõudluse loomise võimalikkuse tõdemine hoolimata Eesti 

laiuskraadidel esineva sügistalvise vähese päikeseenergia tõttu.  

Paraku oli uuritava jaama töö erinevate seadistusvigade ja seadmedefektide tõttu 

käivitamise alguskuudel ning talvise kasinama valgushulgaga aegadel pikemat aega 

komplitseeritud ning seepärast on novembrist veebruarini saadud seireandmed puudulikud. 

Nende analüüsimine võib viia valede järelduste ning otsusteni. Seetõttu neid töös ka liigse 

põhjalikkusega ei käsitletud. Nagu eelpool mainitud, võib uus talv tuua uusi probleeme ja 

usutavasti ka uusi lahendusi. Seetõttu oleks siinkohal võimalik antud objekti kohta 

uurimustööd tulevikus ka jätkata.  
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KOKKUVÕTE 
 

Eesti laiuskraadidel on piisaval määral päikeseenergiat, et seda kasutavate süsteemide 

rajamine end suhteliselt lühikese perioodi vältel ka majanduslikult ära tasuks. 

Päikeseenergia piisav olemasolu ja energiaturul toimuv on tinginud järjest suureneva huvi 

antud valdkonna vastu. Samuti päikesest elektri tootmiseks vajalike fotoelektriliste ning 

muundur- ja salvestusseadmete hinnad on vimasel kümnendil tugevalt langenud, seda just 

tänu uute materjalide ja tehnoloogiate väljatöötamisele.  

Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti põgusalt päikesest elektrienergia tootmise turgu 

kogu maailmas, millest selgus, et selle kasv nii kogu maailmas kui ka Eestis on tugevas 

tõusus. Samuti käsitleti päikesest elektri tootmiseks vajalike seadmete tööpõhimõtteid, 

omadusi ning üldiseid valikute aluseid. Toodi välja probleeme, mis päikeseenergiast elektri 

tootmise puhul ette võivad tulla, mis võiks aidata teemast huvitatutel tööga tutvudes püüda 

neid vältida. Lisaks esitati valik peamistest süsteemiarvutusvalemitest koos nende 

kasutamisnäidetega. Lähemalt tutvustati ühte töötavat võrguvaba süsteemi. Toodi välja 

selle koostamise üldpõhimõtted ning vaadeldi antud väikejaama seadmeparki ja kirjeldati 

seadmete konfiguratsiooni. 

Antud väikejaama tööd analüüsiti ka põhjalikumalt, tuginedes monitooringuseadmest 

saadud andmetele, millest koostati tootmis- ja tarbimisgraafikud.  Toodi välja ka peamised 

puudused, mis avaldusid jaama esimestel kasutuskuudel. Lõppkokkuvõttes võib peamiseks 

puuduseks Eestis päikeseenergiast elektri tootmisel pidada siiski valgusvaeseid talvekuid, 

mistõttu võib ette tulla aastaringselt kasutatavas elamus talvekuudel mõningaid tehnilisi 

probleeme. Sellegipoolest on päikeseenergia kasutamine ka Eestis energiasõltumatuse 

saavutamisel tõusutrendis, seda kindlasti ka off-grid lahenduste näol. 
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 AUTONOMOUS ELECTRICITY SUPPLY SYSTEM FOR DWELLING HOUSE  

SUMMARY 
 

On Estonian latitudes there is a sufficient amount of solar energy to use systems using said 

energy.  Also, they justify themselves economically in a relatively short amount of time.  

Solar energy has led to the existence of adequate growing interest in observable firmament.  

Prices for equipment to produce electricity from the solar energy have fallen heavily, 

especially in the last decade.  That caused the introduction of new materials and 

technologies.  Brief analysis of the solar power market in the world was explored, which 

results showed that the growth usage were renewable resources.  This was especially true 

of usage of solar energy in the whole world, as well as in Estonia.  In the foreseeable future 

is in a remarkable increase.   

In the production of electricity from the solar energy needed for operation of the 

equipment features general selection principles.  It was pointed out that solar energy 

generation problems contributed to those interested in exploring the topic to avoid them.  

It also presented a selection of the man calculation of formulas of the solar system and the 

principles of calculation. 

Closer introduction of an off-grid system is to one small solar station. References pointed 

out that the general principles and looked into the small station device fleet and 

configuration of the equipment.  

The small stations were analyzed in detail, based on the data from the monitoring devices.  

These devices were drawn up in production and in consumption graphs.  These graphs 

pointed out that the main disadvantages as evidence.  This was by the station during the 

first few months of usage.  Ultimately, the main disadvantage is some technical problems 

during the winter months.  From example, dwelling homes used year-round that would 

consume total solar electricity. 
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Lisa 1. Päikesepaneelide ploki lõige 
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Lisa 2. Elektriline põhimõtteskeem 
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Lisa 3. PV-paneeli sildiandmed 
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Lisa 4. Aku elemendi sildiandmed  
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