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patentového dohovoru).

Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Za správnosť prekladu
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.

Opis
[0001] Predkladaný vynález sa týka panelu určeného na uskutočňovanie opláštenia budov a
konkrétnejšie určeného na montáž tak, aby umožňoval výstavbu striech budov obsahujúcich fotovoltaické články, bez toho, aby sa na ne však obmedzoval.
[0002] Je známe vyrábať strešné krytiny s rebrovanými panelmi, napríklad z predlakovanej
pozinkovanej ocele, ktorých okraje sa prekrývajú, aby bola zaistená vodotesnosť strechy.
[0003] Taktiež je známe, najmä z dokumentu WO2009090347, na krytinu budov montovať solárne
moduly, najmä fotovoltaické. Môže ísť najmä o moduly v podobe pružných pásov nalepených na
povrchu priehlbín vĺn rebrovaného panelu. V budúcnosti by mohlo ísť taktiež o fotovoltaické
zariadenia vytvorené priamo na povrchu priehlbín vĺn rebrovaného panelu, najmä pomocou metód
vákuového nanášania alebo nanášania za atmosférického tlaku. Tieto moduly sú navzájom
prepojené sieťou káblov, ktoré sa výhodne väčšinou nachádzajú na rubovej strane krytiny, aby sa
zabránilo predčasnému poškodeniu káblov a zachoval sa estetický vzhľad budovy.
[0004] Avšak takéto usporiadanie má tu nevýhodu, že poškodzuje vodotesnosť strechy, pretože
prechod káblov na zadnú stranu najčastejšie vyžaduje otvor v celej ploche rebrovaného panelu.
[0005] Takéto usporiadanie má taktiež tu nevýhodu, že vyžaduje prístup pod strechu, aby sa
zaistilo spojenie dvoch po sebe nasledujúcich modulov na zadnej strane rebrovaných panelov.
[0006] Takéto usporiadanie má taktiež tu nevýhodu, že ponecháva časť fotovoltaických článkov v
tieni rebier rebrovaného panelu, keď je uhol dopadu slnečných lúčov na krytinu malý. To následne
znižuje výkon fotovoltaického zariadenia. Ďalšie zariadenia sú známe z dokumentov US2006/02466405
A1, WO2013/029793 A1, US2009/0255530 A1 alebo WO00/77860 A2.
[0007] Okrem toho existuje potreba rebrovaných fotovoltaických krytinových panelov uľahčujúcich
inštaláciu krytiny a káblové spojenie fotovoltaických modulov.
[0008] Cieľom vynálezu je prekonať vyššie uvedený problém s vodotesnosťou poskytnutím
rebrovaného panelu, ktorého profil je konfigurovaný tak, aby bola vodotesnosť zachovaná, a to pri
súčasnom uľahčení inštalácie krytiny a káblového spojenia fotovoltaických modulov.
[0009] Ďalším cieľom vynálezu je prekonať vyššie uvedené problémy spojené s tieňmi poskytnutím
rebrovaného panelu, ktorého profil je konfigurovaný tak, aby sa fotovoltaické články nemohli nachádzať
v tieni rebier vo veľkej väčšine svetelných podmienok.
[0010] Za týmto účelom je prvým predmetom vynálezu panel podľa nároku 1.
[0011] Panel podľa vynálezu môže spĺňať taktiež nasledujúce voliteľné znaky, brané samostatne
alebo v kombinácii:
− prvé pozdĺžne rebro obsahuje vrchol rebra s výškou H8 a so šírkou L8 a dve bočné ramená
predlžujúce vrchol rebra z oboch jeho strán a smerom dolu, pričom obe bočné ramená zvierajú
uhol α s rovinou P, a u ktorého druhé pozdĺžne rebro obsahuje vrchol rebra s výškou H11 a so
šírkou L11 a dve bočné ramená predlžujúce vrchol rebra z oboch jeho strán a smerom dolu,
pričom zvierajú uhol γ s rovinou P,
− šírky L13, L15, výšky H8, H11, H16 a uhly α, β, γ spĺňajú nasledujúce vzťahy:

H16 / H8 ≥ 0,4
H16 ≥ ((H8 x (ab-be) – L13 x abe) / (ae + ab))
H16 ≥ ((H11 x (cb-be) – L15 x cbe) / (ce + cb))
kde a = tan α, b = tan β, c = tan γ a e = tan 20°.
− pomer dĺžok L16 a L8 je väčší alebo rovný 5 a pomer dĺžok L16 a L11 je väčší alebo rovný 5,
− stredová časť obsahuje najmenej dve vyčnievajúce časti oddelené dvoma meziľahlými sedlami s
dĺžkou L18 ležiacimi v rovine P ohraničujúcej stredové rebro obsahujúce vrchol rebra s výškou
H20 a dve bočné ramená predlžujúce vrchol rebra z oboch jeho strán smerom dolu zvierajúce
uhol δ s rovinou P,
− šírka L18, výšky H16, H20 a uhly β a δ spĺňajú nasledujúci vzťah:
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H16 ≥ ((H20 x (db-be) – L18 x dbe) / (de + db))
−
−
−
−
−
−
−

kde b = tan β, d = tan δ a e = tan 20°.
panel má šírku L1 a pomer súčtu šírok L16 horných plôch a šírky L1 panelu je väčší než alebo
rovný 0, 5,
fotovoltaické články sú zostavené v podobe pružných pásov nalepených na hornej ploche,
fotovoltaické články sú vytvorené priamo na hornej ploche pomocou metód vákuového
nanášania,
vybranie sa rozkladá až k hornému priečnemu okraju panelu,
vybranie je bočne vycentrované na hornej ploche,
otvor sa nachádza v hornej polovici hornej zóny prekrytia,
otvor sa nachádza v dolnej štvrtine dolnej zóny prekrytia.

[0012] Druhým predmetom vynálezu je strecha obsahujúca zostavu vytvorenú okrajovým prekrytím
aspoň dvoch panelov podľa vynálezu.
[0013] Ďalšie znaky a výhody vynálezu budú zrejmé pri čítaní nasledujúceho opisu.
[0014] Vynález bude lepšie pochopený pri čítaní nasledujúceho opisu, ktorý je uvedený na
vysvetlenie, ale neobmedzujúcim spôsobom, s odkazom na pripojené obrázky, ktoré znázorňujú:
−
−
−
−

Obrázok 1 je perspektívnym pohľadom na panel podľa vynálezu,
Obrázok 2 je priečnym rezom panelom podľa vynálezu,
Obrázok 3 je detailom z obrázku 2,
Obrázok 4 je perspektívnym pohľadom na panel podľa jedného variantu vynálezu, kde nie sú
znázornené určité znaky, ako je vybranie a otvor so skrinkou,
− Obrázok 5 je perspektívnym pohľadom na hornú zónu prekrytia panelu podľa jedného variantu
vynálezu,
− Obrázok 6 je perspektívnym pohľadom na hornú zónu prekrytia panelu podľa iného variantu
vynálezu,
− Obrázok 7 je perspektívnym pohľadom na dolnú zónu prekrytia panelu podľa jedného variantu
vynálezu.

[0015] Rovnaké vzťahové značky znázorňujú rovnaké prvky na každom z obrázkov.
[0016] V celom texte sa panelom rozumie prvok plochého tvaru, t.j. malej hrúbky
v porovnaní s jeho ostatnými rozmermi. Panel môže mať podobu dosky alebo tabule vyrobenej z
jediného materiálu alebo podobu kompozitnej zostavy. V tomto poslednom prípade je panel súvrstvím
viac na seba uložených vrstiev rovnakého materiálu alebo rôznych materiálov. Predmetným
materiálom môže byť, okrem iného, kovový materiál, polymér alebo keramika. Ako neobmedzujúci
príklad kovových materiálov je možné uviesť oceľ, hliník, meď, zinok. Panel je výhodne kovovým
plechom. Výhodne ide o oceľ, ktorá je vopred pozinkovaná a predlakovaná, za účelom jej ochrany
proti korózii. Panel môže byť voliteľne penový.
[0017] V kontexte vynálezu bol panel výhodne vopred tvárnený pomocou akéhokoľvek známeho
spôsobu tvárnenia, z ktorých je možné ako neobmedzujúci príklad uviesť ohýbanie, profilovanie,
lisovanie ťahaním, lisovanie.
[0018] Toto tvárnenie vedie najmä k vytvoreniu rebier na povrchu panelu. V celom texte sa rebrom
rozumie výčnelok vytvorený na povrchu panelu. Rebro môže mať tvar lichobežníka, ako v nižšie
uvedených príkladoch uskutočnenia, alebo napríklad obdĺžnikový, vlnitý, sínusový tvar alebo
dokonca tvar písmena omega. Obsahuje vrchol rebra a dve bočné ramená.
[0019] Za účelom vytvorenia strechy alebo fasády sú panely zostavené okrajovým prekrytím svojich
pozdĺžnych okrajov a svojich priečnych okrajov a sú upevnené k nosnej konštrukcii budovy
pomocou upevňovacích prostriedkov, ako sú skrutky, klince alebo nity.
[0020] V celom texte sa fotovoltaickým modulom rozumie zostava navzájom spojených fotovoltaických článkov, výhodne v sérii, a izolovaných zvonka ochrannou bariérou. Môže ísť, ako o
neobmedzujúci príklad, o modul v podobe pružného pásu nalepeného na stredovej časti panelu
alebo o modul vyrobený priamo na stredovej časti panelu postupným nanášaním vrstiev vhodnej
povahy pomocou metód vákuového nanášania alebo nanášania za atmosférického tlaku.
[0021] V každom fotovoltaickom module nie sú usporiadanie a organizácia fotovoltaických článkov
obmedzujúce. Ako neobmedzujúci príklad môžu byť články usporiadané pod sebou v jedinom rade
alebo môžu byť usporiadané v niekoľkých radoch, pričom tieto rady sú navzájom spojené tak, že
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tvoria akýsi ohnutý pás. Výhodne, a za účelom uľahčenia výroby fotovoltaických modulov, priamo
na paneli, pomocou metód vákuového nanášania alebo nanášania za atmosférického tlaku, sú
články usporiadané v jedinom rade.
[0022] V kontexte vynálezu fotovoltaický modul obsahuje na jednom zo svojich pozdĺžnych koncov
elektrický pól a na druhom konci elektrický pól opačnej polarity.
[0023] Na obrázku 1 je panel 1 tvorený hlavne prvým pozdĺžnym okrajom 2, druhým pozdĺžnym
okrajom 3, horným priečnym okrajom 4, dolným priečnym okrajom 5, pričom všetky štyri okraje sú
spojené stredovou časťou 6 určenou na to, aby bola pokrytá fotovoltaickými modulmi.
[0024] Horný priečny okraj 4 obsahuje hornú zónu prekrytia 41 určenú na to, aby bola prekrytá
susedným panelom počas montáže strechy. Táto horná zóna prekrytia má obecne šírku
pohybujúcu sa v rozmedzí 150 až 500 mm, okrem iného v závislosti na sklone strechy.
[0025] Dolný priečny okraj 5 obsahuje dolnú zónu prekrytia 51 určenú na to, aby prekrývala
susedný panel počas montáže strechy. Táto dolná zóna prekrytia má obecne šírku pohybujúcu sa v
rozmedzí 150 až 500 mm, okrem iného v závislosti na sklone strechy.
[0026] S odkazom na obrázky 2 a 3 je teraz opísaný prvý pozdĺžny okraj 2 a druhý pozdĺžny okraj
3. Panel 1 je tu znázornený v reze podľa priečneho rezu A-A znázorneného na obrázku 1. Tento
rez sa nachádza mimo zóny prekrytia 41 a 51.
[0027] V prvom rade, prvý pozdĺžny okraj 2 obsahuje prvé pozdĺžne rebro 7 tvorené vrcholom rebra
8 s výškou H8 a šírkou L8 a dvoma bočnými ramenami 9, 9ʼ predlžujúcimi vrchol rebra 8 z oboch
jeho strán a smerom dolu, pričom zvierajú uhol α s rovinou P. Výškou H8 je tu treba rozumieť
vzdialenosť medzi rovinou P a najvyšším bodom vrcholu rebra.
[0028] Rovinou P je rovina, v ktorej leží panel 1, keď je položený naplocho na podperu.
[0029] Funkciou prvého pozdĺžneho rebra 7 je najmä zaisťovať upevnenie panelu ku konštrukcii
budovy vo vrchole vlny panelu a nie v priehlbine vlny. To umožňuje zabrániť stagnácii vody
v blízkosti spojov, a teda zabrániť prípadnému zlyhaniu vodotesnosti strechy.
[0030] V prípade tohto príkladu je vrchol rebra 8 rovný a bočné ramená 9, 9ʼ sú naklonené, pričom
sa rozkladajú smerom dolu a smerom od vrcholu rebra 8, pričom uhol α je potom ostrý. V kontexte
vynálezu môže mať prvé pozdĺžne rebro 7 samozrejme aj iné tvary, než aký je opísaný v prípade
tohto príkladu. Bočné rameno 9ʼ pozdĺžneho rebra 7 môže byť najmä skrátené, ako v prípade
obrázku 2, alebo nie, v závislosti na požadovanej mechanickej pevnosti tejto časti panelu.
[0031] Druhý pozdĺžny okraj 3 obsahuje druhé pozdĺžne rebro 10 tvorené vrcholom rebra 11 s
výškou H11 a so šírkou L11 a dvoma bočnými ramenami 12, 12ʼ predlžujúcimi vrchol rebra 11 z
oboch jeho strán a smerom dolu, pričom zvierajú uhol γ s rovinou P. Výškou H11 je tu treba
rozumieť vzdialenosť medzi rovinou P a najvyšším bodom vrcholu rebra.
[0032] Funkciou druhého pozdĺžneho rebra je byť prekryté prvým pozdĺžnym rebrom susedného
panelu počas zostavovania dvoch panelov. V dôsledku toho je výška H11 menšia alebo rovná
výške H8 prvého pozdĺžneho rebra. Tvary prvého a druhého pozdĺžneho rebra sú v dôsledku toho
upravené. Výhodne sú tvary upravené tak, aby bola zaistená vodotesnosť v prípade použitia panelu
na streche. Výhodne majú obe rebrá rovnaký tvar a rovnaké rozmery, aby prekrytie dokonale
priliehalo a bolo teda dokonale tesné. Avšak v kontexte tohto vynálezu môže prekrytie priliehať len
lokálne. Odborník v danej oblasti techniky, ktorý je oboznámený s týmito otázkami tesnosti, dokáže
prispôsobiť tvary oboch pozdĺžnych rebier v závislosti na požadovanej estetike pri súčasnom zaistení
tesnosti zostavy.
[0033] Podľa príkladu znázorneného na obrázkoch 2 a 3 majú obe pozdĺžne rebrá 7, 10 totožný
lichobežníkový tvar, pričom bočné ramená sa rozkladajú smerom dolu a zvonku a bočné ramená 9,
12ʼ sú skrátené. Prekrytie oboch pozdĺžnych rebier tak dokonale prilieha, čo prispieva k tesnosti strechy.
[0034] Stredová časť 6 sa nachádza v predĺžení prvého pozdĺžneho rebra 7 a druhého pozdĺžneho
rebra 10. Podľa prvého nenárokovaného variantu je stredová časť 6 rovná. Podľa druhého
nenárokovaného variantu je stredová časť 6 prevažne rovná a obsahuje pozdĺžne výstuhy pravidelne
rozmiestnené po celej stredovej časti.
[0035] Podľa tretieho variantu, podľa vynálezu, znázorneného na obrázkoch 2 a 4, stredová časť 6
obsahuje postupne prvé sedlo 13, aspoň jednu vyčnievajúcu časť 14 a druhé sedlo 15. Prvé sedlo
13, so šírkou L13, sa nachádza v rovine P v predĺžení bočného ramena 9ʼ prvého pozdĺžneho rebra
7. Druhé sedlo 15, so šírkou L15, sa nachádza v rovine P v predĺžení bočného ramena 12 druhého
pozdĺžneho rebra 10. Vyčnievajúca časť 14 obsahujúca hornú plochu 16 s výškou H16 a šírkou L16
a dve bočné steny 17, 17ʼ predlžujúce hornú plochu z oboch jej strán a smerom dolu, pričom
zvierajú uhol β s rovinou P. Výškou H16 je tu treba rozumieť vzdialenosť medzi rovinou P a bočným
koncom hornej plochy, inými slovami priesečník hornej plochy a bočnej steny.

-3-

[0036] Vyčnievajúca časť 14 umožňuje najmä integráciu spojovacej skrinky a/alebo konektorov
medzi hornú plochu 16 a rovinu P. Počas inštalácie panelu na nosnú konštrukciu budovy posunom
sediel 13 a 15 na nosnej konštrukcii tak spojovacia skrinka a/alebo konektory nevytvárajú prekážku
posunu.
[0037] Podľa príkladu znázorneného na obrázku 2 stredová časť 6 obsahuje dve vyčnievajúce časti
14 oddelené medziľahlým sedlom 18. Stredová časť 6 však môže obsahovať iný počet vyčnievajúcich
častí 14, oddelených medziľahlými sedlami 18.
[0038] Podľa príkladu znázorneného na obrázku 4 stredová časť 6 obsahuje dve vyčnievajúce časti
14. Sú oddelené dvoma medziľahlými sedlami 18, 18ʼ s dĺžkou L18 nachádzajúcimi sa v rovine P
ohraničujúcej stredové rebro 19 obsahujúce vrchol rebra 20 s výškou H20 a dve bočné ramená 21,
21ʼ predlžujúce vrchol rebra z oboch jeho strán smerom dolu a zvonku, pričom zvierajú uhol δ s
rovinou P. Toto stredové rebro umožňuje na jednej strane zvýšiť mechanickú pevnosť panelu a na
druhej strane upevniť stred panelu k nosnej konštrukcii budovy, pričom sedlá 13, 13ʼ tvoria oporné
body panelu na tejto konštrukcii.
[0039] Horná plocha 16 je pokrytá fotovoltaickými článkami. Môže ísť najmä o moduly v podobe
pružných pásov nalepených na povrchu hornej plochy 16 alebo fotovoltaických modulov vytvorených
priamo na povrchu plochy 16 pomocou metód vákuového nanášania alebo nanášania pri
atmosférickom tlaku. Za týmto účelom a tak, aby bola dosiahnutá významná miera fotovoltaického
pokrytia, má plocha 16 výhodne veľké rozmery v porovnaní s vrcholom rebra 8, 11 pozdĺžnych
rebier a zaujíma významnú časť panelu.
Výhodne teda:
− je pomer šírky L16 hornej plochy 16 a šírky L8 vrcholu rebra 8 väčší alebo rovný 5,
− je pomer šírky L16 horní plochy 16 a šírky L11 vrcholu rebra 11 väčší alebo rovný 5.
[0040] Výhodne, a stále v záujme získania panelu bohato pokrytého fotovoltaickými článkami, je
pomer súčtu šírok L16 horných plôch 16 všetkých vyčnievajúcich častí 14 stredovej časti 6 a šírky
L1 panelu väčší alebo rovný 0,5.
[0041] Orientácia bočných stien 17, 17ʼ môže taktiež umožniť zvýšenie miery fotovoltaického
pokrytia. V prípade obrázku 2 sú bočné ramená 17, 17ʼ naklonené, rozkladajúce sa smerom dolu a
smerom od hornej plochy 16. Avšak sú možné aj iné konfigurácie. Bočné steny 17, 17ʼ sa môžu
rozkladať napríklad smerom dolu a smerom k hornej ploche 16, pričom uhol β je tupý, aby sa
minimalizovala vzdialenosť medzi bočným koncom hornej plochy 16 a bočným koncom vrcholu
rebra 8 alebo 11, a tým maximalizoval povrch dostupný pre fotovoltaické články.
[0042] Na obrázku 4 časť stredovej časti 6 nachádzajúcej sa v hornej zóne prekrytia 41 obsahuje
vybranie 22 (neznázornené na obrázku 4), inými slovami zónu stredovej časti nachádzajúcej sa pod
povrchom zvyšku stredovej časti 6. Podľa vynálezu stredová časť obsahuje aspoň jednu vyčnievajúcu
časť 14 a vybranie 22 sa nachádza v časti hornej plochy 16 nachádzajúcej sa v hornej zóne
prekrytia 41.
[0043] Funkciou tohto vybrania je umožniť integráciu elektrickej kabeláže fotovoltaických modulov,
bez toho, aby bola poškodená vodotesnosť zostavy dvoch susedných panelov. Najmä umožňuje
integráciu spojovacej skrinky, ktorá je schopná elektricky spojiť na jednej strane elektrickú svorku
fotovoltaického modulu nachádzajúceho sa na stredovej časti 6 panelu a na druhej strane elektrickú
svorku opačnej polarity fotovoltaického modulu nachádzajúceho sa na stredovej časti 6 susedného
panelu prekrývajúceho hornú zónu prekrytia prvého panelu. Vybranie 22 umožňuje taktiež
integráciu zodpovedajúcich elektrických vedení alebo konektorov.
[0044] Za týmto účelom vybranie 22 nepresahuje hornú zónu prekrytia 41. Dážď tečúci zo strechy
tak nemôže preniknúť do vybrania.
[0045] Výhodne je hĺbka vybrania prispôsobená rozmerom spojovacej skrinky a konektorov tak, aby
mohol byť panel 1 priliehajúcim spôsobom prekrytý, v úrovni hornej zóny prekrytia 41, susedným
panelom. Hĺbka vybrania je najmä taká, že horná časť spojovacej skrinky a horná časť konektorov
spájajúcich spojovaciu skrinku s fotovoltaickými modulmi nepresahujú obvod vybrania.
[0046] Vybranie 22 obsahuje otvor 23 určený na vloženie elektrickej spojovacej skrinky. Rozmery
otvoru sú prispôsobené na to určenej elektrickej spojovacej skrinke. Rozmery sú upravené najmä s
ohľadom na tepelné rozťažnosti a na záťaž, ktoré môžu byť na panel počas jeho používania
vyvíjané. Podľa jedného variantu vynálezu má otvor rozmery o 2 mm väčšie než spojovacia skrinka.
[0047] Dolný priečny okraj otvoru 23 sa výhodne nachádza čo najbližšie k hornému priečnemu
okraju panelu. Týmto spôsobom je otvor čo najviac vzdialený od spodnej hranice hornej zóny
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prekrytia 41, čo uľahčuje zachovanie dobrého utesnenia strechy. Nehrozí totiž, že prípadná
vzlínajúca voda v medzere vytvorenej hornou zónou prekrytia spodného panelu a dolnou zónou
prekrytia horného panelu dosiahne otvor. Výhodne sa dolný priečny okraj otvoru 23 nachádza v
hornej polovine hornej zóny prekrytia 41. Výhodnejšie sa dolný priečny okraj otvoru 23 nachádza
najviac 150 mm od horného priečneho okraja panelu.
[0048] Tvar vybrania 22 nie je obmedzujúci. Podľa variantu znázorneného na obrázku 5 má
vybranie tvar písmena U. Otvor 23 je priečne vycentrovaný na hornej ploche 16 a ramená písmena
U sa rozkladajú až do blízkosti bočných stien 17, 17ʼ. Tento tvar písmena U umožňuje vsadenie
spojovacej skrinky do stredovej časti, inými slovami vycentrovať ju priečne na stredovej časti 6,
prípadne na hornej ploche 16, a spojiť skrinku s pozdĺžnymi okrajmi fotovoltaických modulov
pomocou konektorov usporiadaných v ramenách písmena U.
[0049] Podľa ďalšieho variantu vynálezu znázorneného na obrázku 6 má vybranie 22 obdĺžnikový
tvar a je priečne vycentrované na hornej ploche 16. Tento tvar umožňuje vsadenie spojovacej
skrinky do stredovej časti a spojenie skrinky so stredovými časťami fotovoltaických modulov
pomocou konektorov taktiež usporiadaných v stredovej časti.
[0050] Vybranie 22 je možné získať lisovaním stredovej časti 6 ťahaním alebo akoukoľvek inou
technikou tvárnenia známou odborníkovi v danej oblasti techniky a prispôsobenú situácii.
[0051] Otvor 23 je možné získať akoukoľvek technikou rezania známou odborníkovi v danej oblasti
techniky, z ktorých je možné uviesť, ako neobmedzujúce príklady dierovanie, frézovanie, mechanické
rezanie, laserové rezanie, rezanie vodou, rezanie plameňom.
[0052] Na obrázku 7 časť stredovej časti 6 nachádzajúca sa v dolnej zóne prekrytia 51 obsahuje
otvor 24, t.j. otvor vytvorený v hrúbke stredovej časti. Podľa vynálezu stredová časť obsahuje aspoň
jednu vyčnievajúcu časť 14 a otvor 24 sa nachádza v časti hornej plochy 16 nachádzajúcej sa v
dolnej zóne prekrytia 51.
[0053] Funkciou tohto otvoru je umožniť integráciu elektrickej kabeláže fotovoltaických modulov,
bez toho, aby bola porušená vodotesnosť zostavy dvoch susedných panelov. Otvor 24 umožňuje
najmä prechod elektrického vedenia spájajúceho jednu z elektrických svoriek fotovoltaického
modulu so spojovacou skrinkou vsadenou do otvoru 23 susedného panelu, ktorého dolná zóna
prekrytia sa nachádza pod otvorom, na zadnú stranu panelu.
[0054] Za týmto účelom otvor nepresahuje dolnú zónu prekrytia 51. Keby teda dážď tečúci zo
strechy prechádzal otvorom v dôsledku jeho zlého utesnenia, voda by bola zachytená hornou zónou
prekrytia 41 susedného panelu a ďalej by tiekla pozdĺž strechy. Utesnenie strechy je tak zachované.
[0055] Podľa jedného variantu vynálezu sa otvor 24 nachádza čo najbližšie k dolnému priečnemu
okraju panelu, výhodne v dolnej štvrtine dolnej zóny prekrytia 51 panelu. Týmto spôsobom je otvor
maximálne vzdialený od horného priečneho okraja susedného panelu čiastočne prekrytého dolnou
zónou prekrytia panelu, čo uľahčuje udržovanie dobrého utesnenia zostavy panelov. Nehrozí totiž,
že prípadné vzlínanie vody od zadnej strany otvoru 24 k netesnosti prvého panelu dosiahne otvor
23, ktorý je veľmi vzdialený, druhého panelu, čiastočne prekrytého prvým panelom.
[0056] Podľa ďalšieho variantu vynálezu sa otvor 24 nachádza v dvoch horných tretinách dolnej
zóny prekrytia 51 panelu. Otvor 24 je teda z veľkej časti pokrytý fotovoltaickými článkami, čo
prispieva k dobrému utesneniu v úrovni otvoru. Výhodne je otvor 24 umiestnený tak, aby bol priamo
nad otvorom 23 susedného panelu, keď dolná zóna prekrytia 51 panelu prekrýva hornú zónu
prekrytia 41 susedného panelu. Takéto umiestnenie umožňuje jednoducho elektricky spojiť oba
panely, bez toho, aby bolo nutné použiť sofistikované elektrické vedenie.
[0057] Geometria a rozmery otvoru 23 nie sú obmedzujúce. Sú upravené tak, aby otvor mohol byť
prekrytý:
-

na hornej strane fotovoltaickým modulom, pričom spojenie medzi hornou stranou a fotovoltaickým modulom, ako je lepidlo, slúži ako tesniaca membrána na obvode otvoru,
na spodnej strane konektorom, pričom spojenie medzi spodnou stranou a konektorom, ako je
lepidlo, slúži ako tesniaca membrána na obvode otvoru.

[0058] Podľa jedného variantu je otvorom malý obdĺžnik, ktorého rozmery sú prispôsobené
konektorom, ktoré na trhu už existujú.
[0059] Výhodne je bočné umiestnenie otvoru 23 nastavené tak, aby sa otvor nachádzal priamo nad
elektrickou svorkou fotovoltaického modulu prekrývajúcou stredovú časť 6 alebo prípadne hornú
plochu 16.
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[0060] Otvor 23 je možné získať akoukoľvek technikou rezania známou odborníkovi v danej oblasti
techniky, z ktorých je možné uviesť, ako neobmedzujúci príklady dierovanie, frézovanie, mechanické
rezanie, laserové rezanie, rezanie vodou, rezanie plameňom.
[0061] Podľa vynálezu stredová časť 6 obsahuje aspoň jednu vyčnievajúcu časť 14 a profil panelu
1 je okrem toho konfigurovaný tak, aby sa fotovoltaické články nemohli nachádzať v tieni rebier vo
veľkej väčšine svetelných podmienok.
[0062] Najmä výška hornej plochy, výška horných stredových častí, šírka sediel a uhly α, β a γ sú
konfigurované tak, aby sa žiadna časť fotovoltaických článkov pokrývajúcich hornú plochu nemohla
nachádzať v tieni prvého a druhého pozdĺžneho rebra, keď slnečné lúče zvierajú s rovinou P uhol
väčší alebo rovný 20°. Za týmto účelom v kontexte tohto vynálezu:

H16 / H8 ≥ 0,4

(1)

H16 ≥ ((H8 x (ab-be) – L13 x abe) / (ae + ab))

(2)

H16 ≥ ((H11 x (cb-be) – L15 x cbe) / (ce + cb))

(3)

− a

kde a = tan α, b = tan β, c = tan γ a e = tan 20°
pričom nerovnice (2) a (3) vyplývajú z vyjadrenia dotyčnice uhla 20°, ako je znázornené na obrázku 5.
[0063] Uhol 20° zodpovedá prijateľnej medzi, čo sa týka energetických strát v dôsledku tienenia.
Tieto straty teda predstavujú len malé percento energie prijatej fotovoltaickými článkami.
[0064] Pri pomere H16 / H8 menšom než 0,4 vyžaduje splnenie nerovníc (2) a (3) použitie sediel 13
a 15 veľkej šírky, čo sa ukazuje ako málo zlučiteľné so záujmom získať panel, ktorý je bohato
pokrytý fotovoltaickými článkami.
[0065] Podľa jedného variantu sú pomery H16 / H8 a H16 / H11 menšie alebo rovné 0,6, takže
väčšia časť hornej plochy 16 nepresahuje nad vrchol rebier 8, 11, a to ani vtedy, ak je horná plocha
ohnutá, ako bude opísané ďalej. Tesnosť strechy je tak lepšie zachovaná, pretože voda, ktorá tečie
z hornej plochy, nemôže dosiahnuť pozdĺžne okraje panelu v úrovni okrajového prekrytia medzi
dvoma panelmi.
[0066] Výhodne sú nerovnice (2) a (3) splnené pre e = tan 15° a ešte výhodnejšie pre e = tan 10°.
Takto sa fotovoltaické články pokrývajúce hornú plochu nenachádzajú v tieni prvého a druhého
pozdĺžneho rebra, keď slnečné lúče dopadajú pod obzvlášť malým uhlom.
[0067] Ešte výhodnejšie sa fotovoltaické články pokrývajúce hornú plochu nikdy nenachádzajú v
tieni prvého a druhého pozdĺžneho rebra, bez ohľadu na dopad slnečných lúčov. Táto podmienka je
splnená, keď je výška H16 hornej plochy 16 väčšia alebo rovná výške H8 vrcholu rebra 8 a je
väčšia alebo rovná výške H11 vrcholu rebra 11. Inými slovami, táto podmienka je splnená, keď sú
nerovnice (1) až (3) nahradené nasledujúcimi nerovnicami:
−

H16 ≥ H8

(4)

H16 ≥ H11

(5)

− a

[0068] Ešte výhodnejšie je výška H16 hornej plochy 16 striktne väčšia než výška H8 vrcholu rebra
8 a je striktne väčšia než výška H11 vrcholu rebra 11. Inými slovami, táto podmienka je splnená,
keď sú nerovnice (1) až (3) nahradené nasledujúcimi nerovnicami:
−

H16 > H8

(6)

H16 > H11

(7)

− a
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[0069] Teda nielenže sa fotovoltaické články pokrývajúce hornú plochu nikdy nenachádzajú v tieni
prvého a druhého pozdĺžneho rebra, bez ohľadu na dopad slnečných lúčov, ale takáto konfigurácia
navyše umožňuje uvažovať pridanie fotovoltaických článkov v hornej časti bočných stien 17, 17ʼ
vyčnievajúcej časti 14, inými slovami v časti bočných stien, ktoré sa nikdy nachádzajú v tieni
pozdĺžnych rebier. To umožňuje zvýšiť mieru fotovoltaického pokrytia panelu. Okrem toho sa tým
uľahčí čistenie fotovoltaických článkov, pretože pozdĺžne rebrá netvoria prekážku medzi fotovoltaickými článkami dvoch susedných plôch.
[0070] Podľa variantu vynálezu, podľa ktorého stredová časť 6 obsahuje dve vyčnievajúce časti 14
oddelené dvoma sedlami 18, 18ʼ a stredovým rebrom 19, sú sedlá a stredové rebro výhodne
konfigurované tak, aby sa fotovoltaické články pokrývajúce hornú plochu 16 nemohli nachádzať v
tieni stredového rebra, keď slnečné lúče zvierajú s rovinou P uhol väčší alebo rovný 20°. Za týmto
účelom šírka L18, výšky H16, H20 a uhly β a δ spĺňajú nasledujúci vzťah:

H16 ≥ ((H20 x (db-be) – L18 x dbe) / (de + db))

(8)

kde b = tan β, d = tan δ a e = tan 20°.
[0071] Podľa jedného variantu je pomer H16 / H20 väčší než 0,4, čo zabraňuje nutnosť použiť
sedlá 18 veľmi veľkej šírky.
[0072] Podľa jedného variantu je pomer H16 / H20 menší než alebo rovný 0,6, takže väčšia časť
hornej plochy nepresahuje nad vrchol rebra 20 rebra 19, dokonca ani vtedy, ak je horná plocha 16
ohnutá. Tesnosť strechy je tak lepšie zachovaná, pretože voda, ktorá tečie z hornej plochy, nemôže
dosiahnuť vrchol rebra 20, kde sa nachádzajú prostriedky na upevnenie panelu k nosnej konštrukcii
budovy.
[0073] Výhodne je nerovnica (8) splnená pre e = tan 15° a ešte výhodnejšie pre e = tan 10°. Takže
fotovoltaické články pokrývajúce hornú plochu sa nenachádzajú v tieni stredového rebra, keď
slnečné lúče dopadajú pod obzvlášť malým uhlom.
[0074] Ešte výhodnejšie sa fotovoltaické články pokrývajúce hornú plochu nikdy nenachádzajú v
tieni stredového rebra, bez ohľadu na dopad slnečných lúčov. Táto podmienka je splnená, keď je
nerovnica (8) vyjadrená nasledujúcim spôsobom:
-

H16 ≥ H20

[0075] Ešte výhodnejšie je výška H16 hornej plochy 16 striktne väčšia než výška H20 vrcholu rebra
20. Takže nielenže sa fotovoltaické články pokrývajúce hornú plochu nikdy nenachádzajú v tieni
stredového rebra, bez ohľadu na dopad slnečných lúčov, ale navyše takáto konfigurácia umožňuje
uvažovať o pridaní fotovoltaických článkov v hornej časti bočných stien 17, 17ʼ vyčnievajúcej časti
14, inými slovami v časti bočných stien, ktorá sa nikdy nenachádza v tieni stredového rebra. To
umožňuje zvýšiť mieru fotovoltaického pokrytia panelu. Okrem toho je uľahčené čistenie fotovoltaických
článkov, pretože stredové rebro 19 netvorí prekážku medzi fotovoltaickými článkami dvoch susedných
plôch.
[0076] V príklade znázornenom na obrázku 4 má vrchol rebra 20 stredového rebra rovnakú výšku
ako vrchol rebra 8 prvého pozdĺžneho rebra.
[0077] Výhodne, a stále s cieľom zabrániť tieneniu fotovoltaických článkov, je horná plocha 14
rovná a vodorovná, ako je znázornené na obrázku 2. Je tak zaistené, že žiadna časť plochy nebude
vrhať tieň na inú časť plochy. V kontexte vynálezu však môže byť plocha len približne rovinná, inými
slovami mierne konkávna alebo mierne konvexná. Výrazmi „mierne konkávna“ a „mierne konvexná“
sa tu rozumie to, že ohnutie plochy je také, že žiadna časť plochy nevrhá tieň na inú časť plochy,
keď slnečné lúče zvierajú s rovinou P uhol väčší alebo rovný 20°. To zodpovedá polomeru
zakrivenia plochy väčšiemu alebo rovnajúcemu sa 1,4-násobku šírky L14 hornej plochy, t.j.
napríklad polomeru zakrivenia 400 mm pre šírku L14 rádovo 275 mm. Toto ohnutie plochy
umožňuje zosilniť mechanickú pevnosť vyčnievajúcej časti. Horná plocha je vystužená, a preto sa
pri zaťažení neprehýba.
[0078] Podľa príkladu znázorneného na obrázku 4 je horná plocha mierne konkávna s polomerom
zakrivenia plochy približne sa rovnajúcim 1,8-násobku šírky L16 hornej plochy.
[0079] Je samozrejmé, že znaky uvedené na podporu variantov sú navzájom nezávislé a že v
dôsledku toho sú možné ďalšie kombinácie týchto znakov, inými slovami iné profily panelov, v
medziach definovaných nárokmi.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Panel (1) obsahujúci:
-

horný priečny okraj (4) obsahujúci hornú zónu prekrytia (41) určenú na to, aby bola
prekrytá susedným panelom (1),
dolný priečny okraj (5) obsahujúci dolnú zónu prekrytia (51) určenú na to, aby prekrývala
susedný panel (1),
prvý pozdĺžny okraj (2) obsahujúci prvé pozdĺžne rebro (7),
stredovú časť (6), v predĺžení prvého pozdĺžneho rebra, obsahujúcu:
o

postupne:
 prvé sedlo (13) so šírkou L13,
 aspoň jednu vyčnievajúcu časť (14) obsahujúcu hornú plochu (16) s
výškou H16 a šírkou L16, pokrytú fotovoltaickými článkami, a dve bočné
steny (17, 17ʼ) predlžujúce hornú plochu z oboch ich strán a smerom dolu,
pričom zvierajú uhol β s rovinou P, a
 druhé sedlo (15) so šírkou L15, pričom prvé a druhé sedlo sa nachádzajú
v rovine P,

o

o

-

vybranie (22) nachádzajúce sa v časti hornej plochy (16) nachádzajúcej sa v
hornej zóne prekrytia (41) a obsahujúce otvor (23), do ktorého je vsadená
elektrická spojovacia skrinka,
otvor (24) nachádzajúci sa v dolnej zóne prekrytia (51) na prechod elektrického
konektora,

druhý pozdĺžny okraj (3) v predĺžení stredovej časti (6) a obsahujúci druhé pozdĺžne
rebro (10), pričom prvé pozdĺžne rebro (7) a druhé pozdĺžne rebro (10) majú tvary
umožňujúce ich vzájomné prekrytie.

2.

Panel podľa nároku 1, u ktorého prvé pozdĺžne rebro (7) obsahuje vrchol rebra (8) s výškou H8
a so šírkou L8 a dve bočné ramená (9, 9ʼ) predlžujúce vrchol rebra z oboch jeho strán a
smerom dolu, pričom obe bočné ramená zvierajú uhol α s rovinou P, a u ktorého druhé
pozdĺžne rebro (10) obsahuje vrchol rebra (11) s výškou H11 a so šírkou L11 a dve bočné
ramená (12, 12ʼ) predlžujúce vrchol rebra z oboch jeho strán a smerom dolu, pričom zvierajú
uhol γ s rovinou P.

3.

Panel podľa nároku 2, u ktorého šírky L13, L15, výšky H8, H11, H16 a uhly α, β, γ spĺňajú
nasledujúce vzťahy:

H16 / H8 ≥ 0,4
H16 ≥ ((H8 x (ab-be) – L13 x abe) / (ae + ab))
H16 ≥ ((H11 x (cb-be) – L15 x cbe) / (ce + cb))
kde a = tan α, b = tan β, c = tan γ a e = tan 20°.
4.

Panel podľa nároku 2, u ktorého pomer dĺžok L16 a L8 je väčší alebo rovný 5 a pomer dĺžok
L16 a L11 je väčší alebo rovný 5.

5.

Panel podľa nároku 1, u ktorého stredová časť (6) obsahuje aspoň dve vyčnievajúce časti (14)
oddelené dvoma medziľahlými sedlami (18, 18ʼ) s dĺžkou L18 ležiacimi v rovine P ohraničujúcej
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stredové rebro (19) obsahujúce vrchol rebra (20) s výškou H20 a dve bočné ramená (21, 21ʼ)
predlžujúce vrchol rebra z oboch jeho strán smerom dolu zvierajúce uhol δ s rovinou P.
6.

Panel podľa nároku 5, u ktorého šírka L18, výšky H16, H20 a uhly β a δ spĺňajú nasledujúci
vzťah:

H16 ≥ ((H20 x (db-be) – L18 x dbe) / (de + db))
kde b = tan β, d = tan δ a e = tan 20°.
7.

Panel podľa jedného z nárokov 1 až 6, ktorý má šírku L1, u ktorého je pomer súčtu šírok L16
horných plôch (16, 16ʼ) a šírky L1 panelu väčší než alebo rovný 0,5.

8.

Panel podľa nároku 1, u ktorého sú fotovoltaické články zostavené v podobe pružných pásov
nalepených na hornej ploche (16).

9.

Panel podľa nároku 1, u ktorého sú fotovoltaické články vytvorené priamo na hornej ploche
(16) pomocou metód vákuového nanášania.

10. Panel podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, u ktorého sa vybranie (22) rozkladá
až k hornému priečnemu okraju panelu.
11. Panel podľa nároku 1, u ktorého je vybranie (22) bočne vycentrované na hornej ploche (16).
12. Panel podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, u ktorého sa otvor (23) nachádza v
hornej polovici hornej zóny prekrytia (41).
13. Panel podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, u ktorého sa otvor (24) nachádza v
dolnej štvrtine dolnej zóny prekrytia (51).
14. Strecha obsahujúca zostavu vytvorenú okrajovým prekrytím aspoň dvoch panelov podľa
ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov.
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