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FALOWNIKI FOTOWOLTAICZNE 
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Mikrofalownik Falownik szeregowy Falownik centralny 
- Obsługują od 1 do kilku modułów 

- Zazwyczaj są 1-fazowe 

- Montaż do ramy modułu lub profilu 

montażowego 

- Najpopularniejsze rozwiązanie 

- Obsługuje od kiku do nawet kilkuset 

modułów 

- Łatwy dostęp do urządzenia  

- 1-fazowe i 3-fazowe 

 

- Stosowany na dużych instalacjach 

fotowoltaicznych 
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Rodzaje falowników  



 

 

 

 

Transformatorowe  

 

Cięższe  

Mogą mieć uziemioną tablicę inwertera (moduły 

cieńkowarstwowe – uziemie bieguna „-”) 

 Stosowane zazwyczaj do modułów 

cienkowarstwowych 

 Mniejsza sprawność 

 

Beztransformatorowe  

 

Lżejsze 

Wyższa sprawność w szerokim zakresie pracy   

 Nie mogą mieć uziemionej tablicy inwertera  

Najpowszechniejszy typ inwertera 

 

 

4 

Rodzaje falowników  



 

 

Hybrydowe  

 

 Łączą w sobie zalety 

falowników sieciowych i 

wyspowych 

Domyślnie praca w trybie on-

grid 

W razie konieczności 

przejście w tryb pracy 

wyspowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieciowe 

 

 synchronizują się z siecią i mogą 

oddawać energię do sieci  

 nie ładują akumulatorów  

 wyłączają się w przypadku braku 

zasilania z sieci (zabezpieczenie 

przed pracą wyspową) 

 

 

 

Wyspowe  

 

 nie synchronizują się z siecią 

przez co nie mogą oddawać 

energii do sieci  

 mogą ładować akumulatory i 

kontrolują ich pracę  

 

 

Rodzaje falowników  
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Porównanie kosztów 
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Lokalizacja falownika 
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Falownik powinien być umieszczony: 
 

- W miejscu osłoniętym od słońca (brak bezpośredniego pad

ania promieni słonecznych) 

- W odpowiedniej odległości od ścian, sufitu i podłogi 

- W miejscu, które posiada stabilną temperaturę i odpowiedn

ią cyrkulację powietrza 

- W miejscu, w którym nie występują substancje niebezpiecz

ne (np. gazy żrące) 

- W miejscu łatwo dostępnym (przegląd, serwis)  
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Charakterystyka pracy falownika 
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Wpływ mocy wejściowej i temperatury 



Dobór mocy falownika (przewymiarowanie) 
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Podczas doboru mocy falownika należy: 

- uwzględnić moc zainstalowaną (sumaryczną moc modułów PV)  

- dobrać moc falownika w taki sposób, aby moc zainstalowana była 

o kilka do kilkunastu procent wyższa od mocy falownika 

- W przypadku instalacji wschód-zachód przewymiarowanie może 

być większe (w zależności od kąta montażu) 

 
Przykład: 

Moc zainstalowana: 5,1kWp (17 modułów 300Wp) 

Moc falownika: 4,5kW 

Sprawność falownika: 97% 

 

SM = (5,1kWp * 97%) / 4,5kW 

SM = 9,93% 



Podłączenie łańcuchów do falownika 
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- Konfiguracja podłączenia zależy od ilości MPPT w falowniku oraz 

od ilości łańcuchów.  

- Na jeden MPPT przypada od jednego (w mikroinstalacjach) do  

kilku łańcuchów (zależy od modelu).  

- Należy zwracać uwagę na maksymalny prąd wejściowy na MPPT 

(szczególnie w przypadku najmniejszych falowników) 

- W przypadku podłączenia >1 łańcucha na MPPT wszystkie  

łańcuchy muszę składać się z jednakowej ilości modułów 
 

Połączenie równoległe realizowane jest przez: 
- Złącze równoległe DC w najmniejszych instalacjach  

(tylko do 2 łańcuchów na MPPT) 

- Skrzynkę połączeniową lub bezpośrednie doprowadzenie łańcuchów do  

falownika 
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RÓWNOLEGŁE SZEREGOWE 



Charakterystyka prądowo-napięciowa 

Falownik – sterowanie MPP 

MPP (Maximum Power Point) – falownik steruje punktem mocy 

maksymalnej. Czyli zapewnia pracę generatora solarnego zawsze z 

maksymalnie możliwą mocą. 

Rys. Charakterystyki dla różnych parametrów  13 

Moc generatora fotowoltaicznego zależy od: 

- Natężenie promieniowania słonecznego (W/m2) 

- Temperatury ogniw 

 



Jeśli zmieni się 

intensywność 

promieniowania lub 

temperatura ogniw, 

to falownik szuka nowego 

MPP, aby 
generator pracował 

zawsze z maksymalnie 

możliwą mocą (pole na 

wykresie). 

Rys. Zasada szukania MPP 
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Charakterystyka prądowo-napięciowa 

Falownik – sterowanie MPP 



Komunikacja 
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- Falowniki wyposażone są w szereg portów, dzięki czemu  

możliwe jest stałe połączenie z siecią i udostępnianie parametrów 

pracy instalacji 

- Zazwyczaj połączenie odbywa się bezprzewodowo, za pomocą 

modułu Wi-Fi skonfigurowanego z lokalną siecią WLAN.   

- W przypadku braku sieci połączenie realizowane jest np.  

poprzez Ethernet. 

- Producenci falowników pozwalają na śledzenie parametrów w 

dedykowanych aplikacjach 
 



Zabezpieczenia 
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Falowniki mają wbudowane aparaty, które możemy podzielić na: 

- Zabezpieczające układ (np. przed przetężeniem lub przepięciem) 

- Pilnujące jakości wysyłanej energii (np. przed nieprawidłowym na

pięciem lub częstotliwością) 
 



Wpięcie do instalacji elektrycznej w zależności od układu sieciowego 
      Na przykładzie instrukcji Huawei 
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Podstawowe elementy falownika 
 Na przykładzie instrukcji Huawei 
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Bezpieczna eksploatacja 
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- Odpowiednie przeszkolenie użytkowników instalacji jest ważną 

kwestią, mającą wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji systemu. 

- Użytkownik powinien pilnować stałego połączenia falownika z 

siecią i na bieżąco sprawdzać wszelkie komunikaty systemowe, 

które mogą informować o nieprawidłowej pracy instalacji.  
 



Przykładowa karta katalogowa 
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Przykładowa karta katalogowa 
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Przykładowa karta katalogowa 
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Sprawność falownika 
- Maksymalna 

- Ważona (Europejska) 
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OPTYMALIZACJA MOCY 
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OPTYMALIZACJA  
SELEKTYWNA 
Np. TIGO, SMA, HUAWEI 

OPTYMALIZACJA  
PEŁNA 

SOLAREDGE 
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Cechy optymalizatorów mocy 
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- Szukanie MPP na poziomie modułu (w przypadku pełnej  

optymalizacji moduły nie wpływają wzajemnie na swoją pracę) 
 

- Dostosowanie parametrów optymalizowanego modułu  

zacienionego do parametrów pracy modułów niezacienionych  

(przy optymalizacji selektywnej) 
 

- Ograniczenie do 1V lub całkowite zrzucenie napięcia w  

przypadku awarii lub wyłączenia (napięcie bezpieczne) 
 

- Możliwość śledzenia pracy poszczególnych modułów  

(zaawansowany monitoring) 

 
 

 



Parametry optymalizatora TIGO 
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SolarEdge 

Układ „klasyczny” 
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Przegląd zalet 

Zaleta: Wyjątkowe rozwiązanie bezpieczeństwa. 

Optymalizatory mocy umożliwiają 
automatyczne obniżenie napięcia DC modułów 
za każdym razem, gdy odłączone jest zasilanie 

Bezpieczeństwo & AC, odłączony jest falownik lub gdy nastąpi 
Serwisowanie awaria instalacji zapewniając bezpieczeństwo 

podczas konserwacji lub w przypadku pożaru. 

Optymalizatory mocy zapewniają śledzenie MPP 
oddzielnie dla każdego panela PV. Pozwala to na 

Zwiększona wydajność 

pracę przy optymalnym prądzie i napięciu. 
instalacji 

Zużycie mniejszej ilości kabli DC, dzięki dłuższym łańcuchom 
©2014 SolarEdge |7 
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Monitoring 

Dokładne monitorowanie zysku instalacji na każdy dzień 
Dzięki wizualizacji każdego modułu osobno można szybko i dokładnie 

rozpoznać zacienienie lub niesprawnie działający moduł PV 

Rano: system startuje Godzina 11:00: dokładnie Godzina 14:00: zacienienie 

widać cień (komin) przez chmury 

©2014 SolarEdge |9 



Wykorzystanie powierzchni dachu 

Realizacja skomplikowanego 
dachu (zacienienie) 

Łatwy design instalacji nawet przez 

trudne warunki (zacienienie) 

3 dodatkowe moduły na garażu są 
podłączone do 1 łańcucha 

Quelle: Photon Magazin Mniejsze zapotrzebowanie na kabel 

ze względu na tworzenie tylko 
jednego łańcucha 

Możliwość dodania modułów PV w 
trakcie użytkowania instalacji, 

nawet jeśli pochodzą od innego 

producenta. 

Quelle: Photon Magazin 

©2014 SolarEdge | 11 



Większy uzysk 

©2014 SolarEdge | 17 



Konfiguracja łańcuchów w SolarEdge 
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Optymalizator na 1 moduł 

Optymalizator na 2 moduły 



Parametry optymalizatorów SolarEdge 
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Parametry falownika SolarEdge 
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Prezentacja powstała na podstawie: 

„Praktyczny Poradnik Instalatora” Atum Sp z o.o. 

Tytko R., Góralczyk I. „Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje 

fotowoltaiczne i elektryczne.” Kraków 2015 

Szymański B. „Instalacje fotowoltaiczne” Wydanie III, Kraków 2014 

Materiały NCN - https://ncn.gov.pl  

 https://web.facebook.com/januszpv/ 

Solaris18.blogspot.pl  

Karty katalogowe producentów systemów fotowoltaicznych 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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