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12+ éves nemzetközi 

tapasztalat a megújuló 

energia piacon 

(napenergia, 

szélenergia, biogáz)

Teljeskörű projekt 

menedzsment:

helyszíni felmérés, 

tanácsadás, finanszírozás, 

tervezés, kivitelezés, 

üzemeltetés, 

villamosenergia értékesítés

Érdeklődésünk:

minimálisan 5 hektár 

vízfelszínnel rendelkező 

mesterséges tavak

+ egyéb 

föld/tető/parkoló 

területek

• Világszerte +230 úszó 

napelempark, 1140 MWp

kapacitással

• A technológia kifejlesztője 

Földterület

Tető

Parkoló

Vízfelszín

Cégünk



Ciel & Terre: Iroda világszerte

11
Év úszó napelemes 

tapasztalat

170+

• 2006 : napelemes rendszerek föld és tetőterületeken

• 2013 : Úszó napelemes tevékenység megkezdése a Hydrelio® technológia 
kifejlesztésével

• 2017 : Laketricity megalapítása, úszó napelemes projektek fejlesztése

Országban 
jelenlét

30

520+ MWp

225 Projekt

88 MWp

670+ MWp

80+ MWp
Összes úszó napelemes teljesítmény

90+ Projekt
Összes úszó napelemes teljesítmény

17 MWp
A legnagyobb kapacitással 
rendelkező úszó napelempark

Hydrelio®



Technológia
Úszó panelek típusai

Úszó napelempark vizuális hatása a környezetre

A tó 

tulajdonságainak 

és  lokációjának 

függvényében a 

megfelelő típus 

kiválasztása

Classic

Standard verzió1

2

3

Air
A levegős verzió

Classic
Standard verzió

Equato
Alacsony dőlésszögű verzió

Előtte

Utána



Hatékonyságot befolyásoló tényezők földre telepített napelemeknél

Előnyök

Por Árnyékolás Magas hőmérséklet

A földi telepítéssel 

szemben mindhárom 

tényező esetén nagyobb 

hatékonyságúak a 

vízfelszínre telepített 

napelemek



Előnyök – A párolgás csökkentése

https://www.weeklytimesnow.com.au/news/water/floating-discs-have-evaporation-covered/news-story/9659bb16245466c7e468218eb0979d12
https://www.hexa-cover.dk/uk/hexa-cover-floating-cover.aspx
https://aquago.fr/produits/brasseur-detang-solaire-autonome-sungo/

További alternatív kiegészítő lehetőségek a 

víz párolgásának visszafogására:

Gyenge minőségű víztestek 

védelme a párolgás 

visszafogásával



Előnyök – A bányatavak tulajdonosai számára

Együttműködési modell

Tó tulajdonos

Vízfelület 
bérbeadása/eladása

Saját beruházás

A tó tulajdonosnak nincs 

költsége

Tulajdonos előnyei:

1. Tó eladása/bérleti díj

2. Villamos energia vásárlási 

megállapodás kedvező árral

3. Zöld tanusítvány –

karbonlányom csökkentése

A beruházást a tó tulajdonosa 

végzi, cégünk biztosítja: 

tervezést, engedélyeztetést, 

kivitelezést

Tulajdonos előnyei:

1. Saját tulajdonában 

napelempark

2. 100%-ban rendelkezik a 

megtermelt zöld energiával



Környezeti hatások

Madárvilág

A Franciaországban és az Egyesült

Államokban végzett tanulmányok

alapján az úszó napelemparkoknak

nincs vagy pozitív hatása van a

madárvilágra

• Több pihenésre alkalmas hely távol

a ragadozóktól

• 50%-os lefedettség mellett vízi

folyosó biztosítva a leszálló

madaraknak

Vízminőség

Vízminőségi vizsgálatnak megfelelt.

Vizsgálat típusa: BS 6920:2000

A nem fémből készült termékek

alkalmassága emberi fogyasztásra

szánt vízzel érintkezve vizsgálat alapján

a víz minőségét nem befolyásolja a

technológia.

Úszó panel alapanyaga: HDPE

48 %

Lefedettség

50%-os lefedettség alatt a

környezetvédelmi tanulmányok alapján

a napelempark nincs hatással a

környezetre



Példa úszó napelemparkra bányatavon - A

48 %

Vaucluse, Franciaország (17 015 kWp)

• Tó típusa: bányató

• Tó vízfelülete: 50 ha

• 42 264 db napelemes modul

• Napelempark: 38,8% lefedettség a teljes vízfelületből

• Elektromos áram termelésének kezdete: 2019

https://laketricity-fpv.com/project/piolenc-17015-kwp/



Példa úszó napelemparkra bányatavon - B

48 %

Leimersheim, Németország (1 498 kWp)

• Tó típusa: bányató

• Vízfelszín: 15,5 ha

• Maximális mélység: 20 m

• Napelempark: 1,3 ha (8% a teljes vízfelületből)

• Elektromos áram termelésének kezdete: 2020

• Megtermelt energia 526 háztartás ellátásához

elegendő

• Megtermelt áram: részben saját felhasználásra,

részben hálózatra táplálásra

3 perces összefoglaló videó: https://youtu.be/Ur-ggX4Ac1U



48 %



Köszönöm a figyelmet!




