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Společnost Nelumbo byla založena v roce 2001.

V následujících více než devíti letech dosáhla mnoha úspěchů
ve výzkumu a využití solární energie. Jeden z pionýrských rozvojových
programů začal kolem roku 2002, když společnost instalovala první
fotovoltaický ostrovní systém na jižní Moravě. Od té doby až dodnes
společnost NELUMBO opakovaně slaví úspěchy v instalacích a
dodávkách stále účinnějších solárních elektráren nejvyšší úrovně.
Společnost NELUMBO připravila sestavy solárních elektráren dle nových
přísných standardů odpovídající vysokým nárokům na účinnost přeměny
solární energie.
Tyto sestavy, zajišující vysokou produktivitu a energetický výkon při
zachování nízkých nákladů, jsou neustále vyhodnocovány tak, aby klient
měl skutečně to nejlepší, co v dané chvíli technologie nabízí, samozřejmě
za přijatelnou cenu.
Společnost NELUMBO za svou existenci od založení v roce 2001, získala
velmi bohaté a cenné zkušenosti v oblasti fotovoltaiky. Díky jejímu „know
how“ a přesné kooperaci zaměstnanců, zrealizovala v roce 2006 úspěšně
první projekt fotovoltaické elektrárny na střeše základní školy v Hrádku
nad Nisou o celkovém výkonu 63 kWp. Projekt je více než dobrým
příkladem efektivnosti fotovoltaických systémů a jejich nezanedbatelnému
významu pro budoucnost.

Dalším projektem byla elektrárna na zelené louce v Hustopečích u Brna.
Svým celkovým výkonem 528 kWp se investor značně zasloužil na rozvoji
obnovitelných zdrojů. Projekt byl v roce 2009 rozšířen na 1,1 MWp
instalovaného výkonu.
V roce 2008 bylo souběžně zrealizováno několik významných projektů.
Jedním z nich je elektrárna na střeše výrobního závodu v Klášterci nad Ohří
o výkonu 280 kWp. Jedná se o jednu z největších aplikací umístěných na
střeše v celé ČR. Výrobní závod využívá formy zeleného bonusu a elektřinu
spotřebovává především při výrobě svých produktů, čímž získává zajímavou
konkurenční výhodu a stabilizuje náklady na energie. Dalšími významnými
projekty tohoto roku jsou zejména FVE ve Strakonicích s celkový výkonem
170 kWp a FVE v Pěnčíně s výkonem 197 kWp.
Jednou z nejvýznamnějších instalací je fotovoltaická elektrárna o výkonu
2,112 MWp ležící u Mostu.
Neméně pozornosti si zaslouží i zbudovaná elektrárna v Hrušovanech, která
je aplikována na střechu bývalých kasáren a po rozšíření dosahuje výkonu
72,6 kWp. Zde byla investorem samotná obec Hrušovany.
V roce 2009 bylo uvedeno do provozu několik projektů, jedná se především
o projekty v Moravském Žižkově o celkové kapacitě 2 MWp a projekt Ronov
s celkovou kapacitou dosahující 296 kWp a již zmíněné rozšíření FVE
Hustopeče.
Z dokončených realizací na jaře 2010 je to především projekt Svučice
s celkovým výkonem 907,2 kWp.
V současné době je ve výstavbě několik projektů, nejvýznamnějším je projekt
FVE Kyjov o celkovém výkonu 2 MWp, FVE Kerhartice o výkonu 2 MWp a FVE
Ledce 6 MWp.
Společnost Nelumbo rozšiřuje své působení i na Slovenskou republiku, kde
právě dokončuje či právě probíhá instalace několika MWp.
Stručný celkový přehled dokumentuje níže uvedená tabulka.

Přehled realizací:

Rok
2006
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
Celkem

Název akce
Hrádek nad Nisou
Hustopeče I.
Most
Pěnčín
Strakonice
Hrušovany
Klášterec nad Ohří
Moravský Žižkov II.
Hustopeče II.
Svučice
Ronov
Moravský Žižkov I.
Praha
Košice I
Košice II
Levice
Výstavba menších PV

Moduly/Měniče
Kyocera/Sestava Fronius
SRE /Solarmax 100C a 300C
Kyocera/SRE/Solarmax 100C a 300C
Kyocera/Sestava Fronius
Kyocera/Sestava Fronius
Kyocera/Sestava Fronius
Kyocera/Sestava Fronius
SRE/Solarmax 300C
Kyocera/Solarmax 300C
Kyocera/Solarmax 300C
SRE/Solarmax 100C
Kyocera/Solarmax 300C
Kyocera/Solarmax 80C
Nelumbo/Solarmax
Nelumbo/Solarmax
Nelumbo/Solarmax

Výkon v kWp
63
528
2 112
197
170
72,6
280
816
620
907,2
296
1 275
173
1 000
1 000
1 000
2 000
12 509,8 kWp

UKÁZKA REALIZOVANÝCH SYSTÉMŮ PRO RODINNÉ DOMY

Více obrázků
a informací naleznete
na www.nelumbo.cz
v sekci reference.

UKÁZKA REALIZOVANÝCH SYSTÉMŮ V ČR

Hrádek nad Nisou
kapacita: 63 kWp
moduly Kyocera

Ústav molekulární genetiky AV, Praha
kapacita: 27,06 kWp
moduly Kyocera

Most
kapacita: 2112 kWp
moduly SRE

Hustopeče u Brna
kapacita: 528 kWp + 620 kWp
moduly SRE a Kyocera

Klášterec nad Ohří
kapacita: 280 kWp
moduly Kyocera

Hrušovany u Chomutova
kapacita: 72,6 kWp
moduly Kyocera

UKÁZKA REALIZOVANÝCH SYSTÉMŮ V ČR

Moravský Žižkov
kapacita: 816 kWp + 1275 kWp
moduly Kyocera, SRE

Svučice
kapacita: 907,2 kWp
moduly Kyocera

Jinonice
kapacita: 172,8 kWp
moduly Kyocera

Ronov nad Sázavou
kapacita: 211,2 kWp + 84,8 kWp
moduly SRE

www.nelumbo.cz
Slunce na tvé cestě

