
 

Solax X3 Hybrid G4 

Pracovní režimy 
Měnič řady X3-Hybrid G4 může být v závislosti na požadavcích provozován v různých 
režimech.  
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Maximalizace vlastní spotřeby 

Tento režim je vhodný pro místa s nízkou výkupní cenou a 
vysokou cenou nakupované energie. 
1) Je-li solární energie dostatek v době nabíjení a vybíjení, 
použije se primárně solární energie pro spotřebiče a 
zbývající energií se budou nabíjet baterie. 

Pokud je baterie plně nabitá, přebytečná energie se pošle 
do veřejné sítě (měnič omezí přetokový výkon na nastavený 
limit, nebo podle nastavení zcela zamezí přetoku). 
FV > Zátěž, FV → zátěž → baterie → síť 
2) Pokud solární energie v době nabíjení baterie 
nedostačuje a je aktivní pouze nabíjecí perioda, FV energie 
se použije primárně pro pokrytí zátěže, zbývající potřebná 
energie se dočerpá ze sítě a baterie se nebude vybíjet. 

FV < zátěž, FV + síť → zátěž 

Pokud je aktivní i vybíjecí perioda tak zátěž je pokryta 
společně z FV + BAT. Pokud tato energie je stále 
nedostačující, zbývající energie bude dobrána ze sítě. 
FV < zátěž, FV + baterie + síť → zátěž 

3) Solární energie je nedostupná a baterie potřebuje nabít: 
spotřeba se vykryje ze sítě a ze sítě se též může dobíjet 
baterie. 
FV = 0, síť → zátěž + baterie 
Baterie je nabitá: spotřeba se primárně vykryje z baterie. 
Není-li energie v baterie dostatek, zbývající spotřeba se 
dokryje ze sítě. Měnič přejde do úsporného režimu. FV=0, 
baterie + síť → zátěž 
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Priorita přetoku do sítě 

Tento režim je vhodný pro místa s vysokou výkupní cenou, 
lze omezit přetokový výkon. 1) Pokud je v čase nabíjení 
baterie dostatek FV energie: FV se primárně použije pro 
spotřebiče, pak se použije pro nabití baterie do nastavené 
kapacity, zbývající proud se prodá do sítě. Pokud místní 
distribuční společnost omezuje maximální přetokový výkon, 
zbývající energie se použije pro nabíjení baterie. 

FV > Zátěž, FV → zátěž → síť→ baterie 

v čase vybíjení: zátěž je prioritně pokrytá ze sítě, zbývající 
energie se pošle do sítě. 
2) je-li solární energie nedostatek pro nabití baterie: 
Spotřeba se prioritně pokryje solární energií, zbývající 
potřebná energie se vezme ze sítě. Baterie se nevybíjí. 
FV < zátěž, FV + síť → zátěž 
V čase vybíjení: zátěž se pokryje společně energií z panelů 
a z baterie. Pokud je i tak energie nedostatek, zbývající 
energie ze vezme ze sítě. 
FV < zátěž, FV + baterie + síť → zátěž 
3) Solární energie je nedostupná 
Doba aktivního nabíjení: spotřebiče budou napájeny ze sítě 
a ze sítě se též nabije baterie. 
FV=0, síť → zátěž + baterie 
Doba aktivního vybíjení: spotřebiče budou napájeny z 
baterie, a pokud energie bude nedostatek, spotřebiče budou 
pokryty ze sítě 
FV=0, baterie + síť → zátěž 
Minimální SOC baterie lze nastavit v rozsahu 10 - 100%. 
Taktéž lze nastavit minimální SOC baterie pro nabití v 
rozsahu 10 – 100%. 
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Poznámka: v případě, že je síť připojena, pracují všechny režimy normálně při SOC 
baterie nad 5%. Je- li baterie vybitá pod 5%, nabije se baterie prioritně na SOC 11% a 
poté se měnič vrátí na režim nastavený uživatelem. 

www.energie-solar.cz  z 3 3 info@energie-solar.cz

Režim zálohy (UPS) 

Tento režim je vhodný v místech s častými výpadky dodávek 
energie. 
Režim je totožný s režimem maximalizace vlastní spotřeby. 
Tento režim udržuje nabití baterie na relativně vysoké úrovni 
(podle nastavení) tak, aby se zajistilo nouzové na- pájení 
spotřeby v případě výpadku dodávky proudu ze sítě. Uživatelé 
se nemusí o kapacitu baterie starat. 
Minimální SOC baterie lze nastavit v rozsahu 30 - 100%. 
Taktéž lze nastavit minimální SOC baterie pro nabití v rozsahu 
30 – 100%. 

Režim EPS (off-grid)  

Tento režim se použije v případě výpadku veřejné sítě. 
Systém poskytne spotřebičům nouzovou dodávku energie 
solární energií a energií z baterie. Systém musí být v tomto 
případě vybaven baterií. 
1) Je-li solární energie dostatek 

Solární energií se prioritně poskytne zátěži, přebytečná 
energie se použije pro nabíjení baterie. 
FV > zátěž, FV → zátěž → baterie 
2) Je-li solární energie nedostatek 

Zbývající zátěž se pokryje energií z baterie. 

FV < zátěž, FV → zátěž → baterie 

3) Solární energie není dostupná 
Spotřebiče se vykryjí energií z baterie, dokud se baterie 
nevybije pod minimální nasta- vené SOC. Poté se měnič 
vypne. 
FV=0, Baterie → zátěž 
Minimální SOC baterie pro režim EPS je nastavitelné v 
rozsahu 30 – 100%. 
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