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Komunitní zahrada Pastvina 
 

 

V roce 2020 jsme na našem oblíbeném crowdfundingovém serveru narazili na zajímavý projekt komunitní 
zahrady. Cílem kampaně bylo shromáždit peníze na fotovoltaický systém. Zahrada je odříznuta od 
elektrické sítě a šance, že energetická společnost přivede elektřinu do této oblasti, jsou v podstatě nulové, 
protože nemovitost je historickým místem. Majitelé byli proto závislí na generátoru energie, který je 
poměrně drahý, hlučný a neekologický. 
 
Zahrada Pastvina adoptuje a stará se o nežádoucí zvířata, jako jsou koně, slepice, ovce, prasata, králíci 
atd. Organizují se zde také exkurze pro školy, zřídili vlastní lesní školku a nabízejí adopci zvířat, kde za 
malý příspěvek dostanete čerstvé vejce nebo sklenice medu jako odměnu. 
 
 
V GWL jsme se rozhodli tento projekt 
podpořit a pomoci jim s instalací 
fotovoltaického systému.  
 
V té době jsme měli k dispozici použité 
300Ah LiFeYPO4 články. V pražské 
hromadné dopravě byli používány v  
elektrickém autobuse 6 let.  
 
Během první etapy jejich životního cyklu 
pomáhaly články LiFeYPO4 přepravovat 
stovky tisíc dojíždějících každý rok v Praze. 
V dalším roce jsou připraveni sloužit po 
mnoho dlouhých let ve stacionární 
fotovoltaické instalaci OFF-GRID, která 
nemá tak vysoké nároky. 
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S naší pomocí přijala zahrada Pastvina naše použité baterie Thundersky Winston 300Ah LiFeYPO4 se 
skutečnou kapacitou 12,7 kWh po 6 letech strávených v autobuse. Jako další jsme do instalace FV 
systému vybrali naše solární panely GWL / Sunny 280Wp, Victron multiplus, MPPT, BMV a Venus. Jako 
ochranu celého systému jsme si vybrali komunikační modul GWL + BCC a vyvažovače buněk CBM1. 
 
Důležité odkazy: 
 
VRM aktuální data 
 
Aktuální stav baterie  

 

 

 

 
 
 
 

https://vrm.victronenergy.com/installation/72369/dashboard
https://thingspeak.com/channels/1155023
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Schéma 

 
Více informací o schématu 

 
 
 

Potřebujete pomoc s podobnou instalací?  
Neváhejte nás kontaktovat. 

Sales@gwl.eu 
or 

+420 277 007 550 
 
 
 
 
 
 

https://files.gwl.eu/inc/_doc/attach/StoItem/7574/schema-CZ.pdf
https://files.gwl.eu/inc/_doc/attach/StoItem/7574/schema-CZ.pdf
mailto:Sales@gwl.eu
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Kalkulace pastviny 
 

Solírní panely a příslušenství Ks Cena / ks Cena 

GWL/Sunny solarní panel 280Wp 9 €80,00 €720,00 

Victron VE-MPPT-150/85S solarní regulátor 1 €500,00 €500,00 

MC4 solarní konektor -   €100,00 

Montážní sada -   €200,00 

Celkem   €1 520,00 

    

Baterie Ks Cena / ks Cena 

Winston LFP300AHA 16 €315,00 €5 040,00 

Konektory terminálů LFP300CON 15 €5,00 €75,00 

CBM1 balanční modul 16 €4,00 €64,00 

Kryt terminálu COV-3-RED 16 €1,00 €16,00 

Kryt terminálu COV-3-BLK 16 €1,00 €16,00 

Celkem   €5 211,00 

    

Bateriový management systém Ks Cena / ks Cena 

GWL/Modular CPM Basic 1 €200,00 €200,00 

GWL/Modular BCC 1 €52,00 €52,00 

GWL/M-Cable-w4d12 1 €11,00 €11,00 

GWL/M-Cable-w6d12 1 €15,00 €15,00 

GWL/M-Cable-w8d12 1 €19,00 €19,00 

Celkem   €297,00 

    

Invertory a dálková správa systémů Ks Cena / ks Cena 

Victron MultiPlus 48V / 3000VA 1 €1 070,00 €1 070,00 

DC/DC converter (48V -> 24V) 1 €20,00 €20,00 

Victron Venux GX 1 €300,00 €300,00 

Victron BMV 700 1 €130,00 €130,00 

Victron CABLE VE.Direct (1x 0,9m, 1x 1,8m)  2 €15,00 €30,00 

LTE/GSM modem Mikrotik SXT 1 €85,00 €85,00 

MikroTik RB951Ui-2nD Wi-Fi access point 1 €37,00 €37,00 

Celkem   €1 672,00 

    

Instalace Ks Cena / ks Cena 

Další doplňky   - €400,00 

Práce   - €800,00 

Revize   - €100,00 

Cena   €1 300,00 

    

Cena celkem   €10 000,00 

 

https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/Solar-panels-PV-module/
https://shop.gwl.eu/index.php?stoken=7F85A619&force_sid=hg836fnmib7oa15l2d09pgn782&lang=1&listorderby=oxvarminprice&listorder=desc&cl=search&cur=1&searchparam=VE-MPPT
https://shop.gwl.eu/Solar-Systems/Cabling-Connectors/
https://shop.gwl.eu/Solar-Systems/Solar-mounting-systems/
https://shop.gwl.eu/Winston-40Ah-200Ah/WB-LYP300AHA-LiFeYPO4-3-2V-300Ah.html
https://shop.gwl.eu/Winston-terminals/Terminal-connectors-for-WB-LYP300AHA.html
https://shop.gwl.eu/Sinopoly-40Ah-300Ah/Terminal-Cover-for-Cells-Size-4-Red.html
https://shop.gwl.eu/Sinopoly-40Ah-300Ah/Terminal-Cover-for-Cells-Size-4-Black.html
https://shop.gwl.eu/Battery-Management/GWL-CPM/GWL-Cell-Performance-Monitor.html
https://shop.gwl.eu/en/By-Brand-Manufacturer/GWL-Power/GWL-Battery-Communicator-and-Controller.html
https://shop.gwl.eu/index.php?cl=search&cur=1&searchparam=m-cable
https://shop.gwl.eu/index.php?cl=search&cur=1&searchparam=m-cable
https://shop.gwl.eu/index.php?cl=search&cur=1&searchparam=m-cable
https://shop.gwl.eu/en/By-Brand-Manufacturer/GWL-Power/Victron-MultiPlus-DC-AC-48V-230V-3000VA.html
https://shop.gwl.eu/Victron-Energy/Monitoring/Victron-Energy-BMV-700-battery-monitoring-1.html
https://shop.gwl.eu/Victron-Energy/Monitoring/Victron-VE-Direct-cable-3-m-for-BMW-monitor-MPPT-controlers-and-Color-Control.html
https://mikrotik.com/product/sxt_lte_kit
https://mikrotik.com/product/RB951Ui-2nD

