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TÜV SÜD nově certifikuje monitorovací systémy pro fotovoltaické
elektrárny
Praha. TÜV SÜD Czech ve spolupráci s TÜV SÜD Product Service GmbH úspěšně dokončil vývoj
metodiky pro certifikaci monitorovacích systémů fotovoltaických elektráren a udělil první
certifikát výrobku společnosti Domat Control System.
Certifikát vychází ze shody s mezinárodní normou, v české verzi ČSN EN 61724. Kontrola výkonnosti
fotovoltaického systému - Směrnice pro měření, výměnu dat a analýzu. Tyto požadavky jsou rozšířeny
o dodatečná kvalitativní kritéria, která vychází z praktických zkušeností TÜV SÜD a jejích klientů.
Certifikace tak odráží aktuální uživatelské a servisní nároky na monitorovací systém FVE.
V rámci procesu certifikace se hodnotí monitorovací systém v komplexním rozsahu od měření
meteorologických a elektrických veličin, přes kvalitu dat a jejich zpracování, lokalizaci závad, přítomnost
výpočtů relevantních odvozených dat, řešení vzdáleného přístupu do monitorovacího systému, až po
hodnocení kvality samotného uživatelského rozhraní a jeho grafického zpracování.
„Výrobců monitorovacích systémů je v současnosti celá řada a vybrat ten správný je obtížné. Značka
TÜV SÜD certifikovaným výrobkům poskytne potvrzení kvality, funkcionality a marketingovou přidanou
hodnotu, čímž současný či budoucí provozovatel fotovoltaické elektrárny získá jistotu správného
výběru,“ vysvětluje Jan Vondrovský, specialista pro oblast obnovitelných zdrojů energie společnosti
TÜV SÜD Czech, který vývoj certifikace koordinoval.
První certifikát byl udělen společnosti Domat Control Systems.
„Certifikát nám usnadní spolupráci se zahraničními partnery v zemích, kde naše systémy nasazujeme.
Věříme, že nám pomůže upevnit pozice na červnovém Intersolaru “, říká pan Radim Barša, vedoucí
systémového prodeje společnosti Domat Control System.
Další informace o certifikaci monitorovacích systémů pro fotovoltaické elektrárny můžete získat také na
veletrhu Intersolar, kterého se firma TÜV SÜD účastní. Veletrh se koná ve dnech 19. -21.6.2013 v
Mnichově. Společnost TÜV SÜD naleznete na stánku s označením A3.356.
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i TÜV SÜD je vedoucím mezinárodním koncernem v oblasti poskytování služeb ve strategických
oblastech PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE. S více než 17 000 pracovníky poskytujeme služby
na 800 místech celého světa. Mezioborové týmy specialistů TÜV SÜD zajišťují optimalizaci techniky,
systémů a know-how. Jako procesní partneři posilují konkurenceschopnost našich zákazníků na
globálním trhu.

