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Види та принцип роботи сонячних електростанцій  

Мережева

Гібридна

Автономна

Мобільні рішення



Чим відрізняються рішення?

Тепловий пункт, який живиться від 
бензинового чи дизель-

генератора

Тепловий пункт, який живиться від 
СЕС з резервним акумулятором і 
опціонально генератором (тут ми 

отримуємо стійкість, сталість і 
найбільшу безперебійність)

Тепловий пункт, який живиться від 
резервного акумулятора та 
опціонально від генератора

+ найдешевше рішення
+ швидко
- забезпечення паливом
- потребує постійного сервісу
- витрати на паливо, логістику, тех.пітримку
- низька відмовостійкість

+ швидко
- забезпечення паливом
- потребує постійного сервісу
- витрати на паливо, логістику, тех.пітримку
- середня відмовостійкість

+ відносно швидко
+ найнижчі організаційні витрати
+ найвища відмовостійкість
- відносно висока ціна



Які ще рішення підходять громадам? 

Промислова СЕС
власна електрогенеруюча 

установка для потреби громади 
+ накопичувачі

1 МВТ наземна + 
накопичувачі

Мобільні рішення 
“Генератор” на сонячній енергії

Гібридна станція для 
об’єкту критичної 
інфраструктури 

Живлення точок доступу до зв’
язку, інтернету, старлінк тощо

Живлення шкіл, лікарень, ОМС, 
поліції 



Децентралізоване
Багато СЕС на кожній будівлі. Домашні 
сонячні електростанції у кожного 
домовласника. 

Централізоване
Одна потужна пром СЕС на цілий нас. 
пункт.

Чернівецька область Тарасівці, 58 МВт

Промислова СЕС. Енергозабезпечення населеного пункту



Гібридна/автономна СЕС

Живлення точок доступу до зв’язку, 
інтернету

Живлення шкіл, лікарень, ОМС тощо

Дахова Гібридна станція для об’єкту 
критичної інфраструктури +Старлінк 



Рішення, що швидко розгортаються 

Це рішення може забезпечити живлення приватного будинку чи 
квартири, офісного приміщення чи пересувного будинку, або 
бути встановленим в фургоні чи трейлері для живлення 
будь-де за будь-яких умов. Його можна брати на дачу, 
живити найнеобхідніші пристрої, а також створювати 
комфортну обстановку.

Це рішення може забезпечити резервного живлення критично важивих 
споживачів приватного будинку чи квартири, офісного 
приміщення чи пересувного будинку, або бути встановленим
в фургоні чи трейлері для живлення важливих мобільних 
пристроїв. Рішення є компактним, легко переноситься 
однією людиною, може навіть використовуватися на 
передовій для допомоги нашим бійцям.



Мобільні рішення

Використання мобільних автономних 
сонячних електростанцій для живлення 
обладнання зв’язку в районах та місцях 
без доступу до електроенергії 



Автономні точки доступу до інтернету

1 Можливість екстрено зарядити моб. 
пристрій

2 Отримати доступ до зв’язку, 
інтернету

ФАП

Пошта

Муніципальні органи 

Укриття

Будівлі ДСНС

Будівлі поліції



Інвертори та 
АКБ

Фотомодулі

«Спільні» 
роутери

Автономні точки доступу до інтернету у багатоповерхівках

1. ФЕМ на даху будівлі
2. Інвертор та АКБ в приміщенні
3. Кабельні мережі змінного струму 

приєднані до «спільного» роутеру
4. Розміщення «спільного» роутеру на 1-

му поверсі або на декількох поверхах
5. Увімкнення роутерів спільного 

користування при вимкненні мережі
6. Автономна робота роутерів від СЕС та 

АКБ

У Києві компенсуватимуть 75% вартості 
приладів живлення для ОСББ та ЖБК 



СЕС

мГЕС

Біомаса

Біогаз

ВЕС

Кожна СЕС - це об'єкт розподіленої генерації 

Власна генерація кожної громади = енергетична безпека держави



Залишились питання?
Задайте їх нам!

Олексій                         +380 67 1094199 
Бадіка:                         alex@atmosfera.ua

Адреса:                  01033, Україна, м. Київ,  
                                               вул. Сім’ї Прахових, 50

Телефон:                     +38(044) 545-71-04
                                                        (багатоканальний)

Сайт:                              www.atmosfera.ua

Отримати консультацію, 
додаткову інформацію:

https://forms.gle/mnwhiAFikjszSJWy8

https://forms.gle/mnwhiAFikjszSJWy8

