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EASY SOLAR 

https://www.youtube.com/watch?v=KODZSb2HIJ8

&feature=youtu.be 







POMIARY INSTALACJI PV 





POMIARY INSTALACJI   
-Napięcie jałowe (VOC) 

- Pomiar rezystancji izolacji AC i DC 

- Kontrola polaryzacji łańcucha DC 

- Pomiar ciągłości przewodów ochornnych 

- Pomiar uziomu   

 

 https://www.youtube.com/watch?v=VaRhzMked0k  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VaRhzMked0k


.BADANIA 

TERMOWIZYJNE 
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Kamera termowizyjna, kamera termalna, termowizor: 

urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na 

powierzchniach obiektów (odwzorowania obrazu termalnego 

obiektów);  

 
Kamera przetwarza promieniowanie 

podczerwone, emitowane lub odbite na sygnał 

elektryczny, a następnie na obraz oglądany na 

ekranie, tzw. termogram. Składa się z układu 

optycznego, detektora promieniowania 

podczerwonego (zwykle półprzewodnikowego, 

głównie z krzemu Si, tellurku kadmu i rtęci 

CdHgTe lub antymonku indu InSb) wraz  

z układem chłodzenia, elektronicznego toru 

wzmacniania, przetwarzania i wizualizacji  

(w kolorach lub w odcieniach szarości). 

 

Encyklopedia PWN 



Wymagania przy wykonywaniu pomiarów 

termowizyjnych instalacji PV  

 

- Instalacja fotowoltaiczna musi być w normalnym trybie pracy (moduły PV obciążone)  

- Moduł fotowoltaiczny powinien być ustawiony prostopadle do padania promieni 

słonecznych 

Kamera termowizyjna powinna być trzymana w odległości ok. 2-3 m od ogniwa oraz pod 

kątem ok. 90.  

- Natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię modułów nie mniejsze niż 400 

W/m2 zalecane wyższe niż 600 W/m2  

- Warunki pogodowe w tym natężenie promieniowania słonecznego powinny być stabilne 

(pogoda sucha, bezchmurna, niskie temperatury otoczenia) 

- Z zależności od typu modułu oraz systemu mocowania badanie można wykonać 

 z przodu lub tyłu modułu (a także obu) w zależności, z której strony otrzymamy lepszy obraz  

- Oprócz badania samej powierzchni modułu powinno wykonać się badanie połączeń kabli, 

puszek połączeniowych, diod blokujących,  inwertera, skrzynek elektrycznych 

- Wykonując badanie z przodu modułu należy zachować szczególną uwagę na rzucany 

przez operatora cień. Należy tak się ustawić, aby nie zacienić badanego modułu.  

- Badając moduł z przodu należy zwrócić uwagę na odbite promieniowanie od powierzchni 

modułu i w zależności od pozycji słońca przyjąć taki kąt i pozycję badania, aby 

zminimalizować wpływ odbitego od szyby promieniowania na wynika badania.  

 

 

 

 



Hotspoty na fotoogniwach 



Skutek długotrwałego hotspotu 
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Programy do 

obsługi zdjęć 

termowizyjnych 



Badania na farmach 

fotowoltaicznych - drony 

https://www.youtube.com/watch?v=6CkjSWEQ_9w 



SolarEdge 

Układ „klasyczny” 



SolarEdge 

 

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Burdze#/layout 



.Eksploatacja i 

konserwacja 

systemów 

fotowoltaicznych 
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Mycie instalacji fotowoltaicznej 

Mycie zaleca się wykonać wiosną. 

W czasie mycia należy przestrzegać zasad BHP, zdając sobie sprawę z tego, 

że instalacja fotowoltaiczna jest pod napięciem. 

Mycie należy wykonać wtedy, gdy temperatura fotoogniw jest zbliżona do 

temperatury otoczenia. 

Zabronione jest mycie paneli 

urządzeniami wysokociśnieniowymi. 

Nie wolno również chodzić po panelach. 
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Mycie instalacji fotowoltaicznej 

Brak cyklicznego, minimum 1-2 razy w roku, czyszczenia całej instalacji 

może mieć istotny wpływ na zmniejszenie się produkcji energii. 
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Mycie instalacji fotowoltaicznej 
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TENZI Solar Panels środek do mycia  

i zabezpieczania paneli słonecznych, 

fotowoltaicznych 

Lekko kwaśny produkt w koncentracie do mycia paneli 

solarnych wraz z ich zabezpieczeniem przed 

ponownym osadzaniem się pyłów. Usuwa brud 

eksploatacyjny (sadza, kurz, pył) oraz mineralny 

(nacieki i osady wodne, atmosferyczne). Tworzy 

zabezpieczającą hydrofobową powłokę ochronną 

spowalniając tym samym proces ponownego 

brudzenia. Biodegradowalny. Przepuszczalność 

promieni słonecznych 100%. 

ZASTOSOWANIE 

- kolektory słoneczne 

- panele fotowoltaiczne 

SPOSÓB UŻYCIA 

Doczyszczanie: roztwór 1% (100 ml/ 10 l wody). 

Bieżąca pielęgnacja: 0,5% (50 ml/10 l wody). 

Za pomocą opryskiwacza ogrodowego nanieść roztwór 

roboczy na panel solarny. Odczekać 1-2 min. Spłukać 

myjką wysokociśnieniową. 

Uwagi: Do mycia używać zimnej lub letniej wody. 

Użycie wody zdemineralizowanej eliminuje 

powstawanie nacieków wodnych. Pracę wykonywać w 

dni pochmurne, wczesnym rankiem, późnym 

popołudniem – nie w pełnym nasłonecznieniu. 

Pojemność: 5L 



Mycie instalacji fotowoltaicznej 
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https://instalreporter.pl/ogolna/eksploatacja-i-

konserwacja-systemow-fotowoltaicznych-marcin-

michalski/ 



Usuwanie śniegu 

2-centymetrowa warstwa śniegu ogranicza 

natężenie promieniowania do około 20%, podczas gdy przez warstwę 

10-centymetrową przechodzi już jedynie 3-4% fotonów. 
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Utylizacja paneli fotowoltaicznych 

Zużyte panele fotowoltaiczne, jeśli nie są odpowiednio zagospodarowane, 

mogą powodować zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi, jak 

kadm czy ołów. 

Żywotność paneli fotowoltaicznych to, w zależności od producenta, okres 

około 25 lat, choć według niektórych zapowiedzi może być on wydłużony 

do 40 lat. 

28 

Teoretycznie, wszyscy producenci urządzeń fotowoltaicznych są 

zobowiązani do ich odbioru po okresie pracy. 



Utylizacja paneli fotowoltaicznych 
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Błędy w instalacjach 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Szwagier dawaj  

na dach! 



                                                      
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Ambicje ponad pałać 

dachu! 



Błędy w instalacjach 
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Błędy w instalacjach 
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Błędy w instalacjach 
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Błędy w instalacjach 
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Zacienienie spowodowane kurzem, ptasimi odchodami 

Błędy w instalacjach 
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Błędy w instalacjach 
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Błędy w instalacjach 
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Błędy w instalacjach 



Błędy w instalacjach 
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Błędy w instalacjach 
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Błędy w instalacjach 



Błędy w instalacjach 
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Błędy w instalacjach 
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FALOWNIK 



 



 



 





 



 





UZIENIENIE I INSTALACJA 

ODGRONOWA 
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Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych  

                                               – bezpieczny odstęp 

Współczynnik Wartości 

ki 

0,08 dla I klasy LPS 

0,06 dla II klasy LPS 

0,04 dla III lub IV klasy LPS 

km 
1 dla powietrza 

0,5 dla betonu, cegły 

kc 

1 dla jednego przewodu odprowadzającego 

1÷0,5 – dla dwóch przewodów odprowadzających 

1÷1/4 dla czterech i więcej przewodów 



Zachowane odstępy między modułami, a instalacją odgromową 

Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych 



Odstępy między modułami, a instalacją odgromową nie są zachowane 

Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych 



 



 



PROWADZENIE PRZEWODÓW  

I ICH ZABEZPIECZANIE 







https://instalreporter.pl/ogoln

a/czy-instalacja-

fotowoltaiczna-moze-sie-

zapalic/ 

https://safersolar.com.au/ 



DZIĘKUJĘ ZA 

UWAGĘ 
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