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Typy systemów i instalacji fotowoltaicznych 
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Systemy fotowoltaiczne 

 

ogniwa PV I generacji 



Test elektroluminescencyjny (EL) 

technika podobna do zdjęcia 

rentgenowskiego. Test wskazuje obszary 

ogniw w których znajdują się 

mikropęknięcia, które są nie do wykrycia 

gołym okiem. 
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RÓWNOLEGŁE SZEREGOWE 



mikroinwerter inwerter szeregowy 7 inwerter centralny 

Typy systemów i instalacji fotowoltaicznych 



 

 

 

 

Transformatorowe  

 

Cięższe  

Mogą mieć uziemioną 

tablicę inwertera 

(moduły 

cieńkowarstwoe – 

uziemie bieguna „-”) 

 Stosowane zazwyczaj 

do baterii 

cienkowarstwowych 

 wysoka sprawność 

przy niskim obciążeniu 

 

Sieciowe  

 

 synchronizują się z 

siecią i mogą oddawać 

energię do sieci  

 nie ładują 

akumulatorów  

 wyłączają się jak nie 

ma napięcia w sieci  

 

Bez transformatorowe  

 

Lżejsze 

Wyższa sprawność w 

szerokim zakresie 

pracy   

 Nie mogą mieć 

uziemionej tablicy 

inwertera  

Najpowszechniejszy 

typ inwertera 

 

 

Wyspowe  

 

 nie synchronizują się 

z siecią przez co nie 

mogą oddawać energii 

do sieci  

 mogą ładować 

akumulatory i 

kontrolują ich pracę  

 zasilają urządzenia 

AC w budynku 

korzystając z energii z 

paneli PV jak i 

akumulatorów  

 

 

Rodzaje falowników  

Typy systemów i instalacji fotowoltaicznych 
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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. 

Moc generatora solarnego 
zależy od napromieniowania 

W/m2 (natężenia 

promieniowania słonecznego) 

oraz od temperatury ogniw. 

Rys. Charakterystyki ogniw 
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Falownik – sterowanie MPP c.d. 

Jeśli zmieni się 

intensywność 

napromieniowania lub 

temperatura ogniw, 

to falownik szuka nowego 

MPP, aby 
generator pracował 

zawsze z maksymalnie 
możliwą mocą (pole na 

wykresie). 

Rys. Zasada optymalizacji 

mocy (wyszukiwanie 

MPP) 
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Charakterystyka prądowo-napięciowa 



 



SolarEdge 

Układ „klasyczny” 



Zasady działania 
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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. 

Zaleta: Zwiększoną wydajność systemu do 25% 

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 
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Zalety - Monitoring 

Dokładne monitorowanie zysku instalacji na każdy dzień 
Dzięki wizualizacji każdego modułu osobno można szybko i dokładnie 
rozpoznać zacienienie lub niesprawnie działający panel pv 

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

widać cień (komin) przez chmury 
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Zalety – wykorzystanie powierzchni dachu 

Realizacja skomplikowanego 
dachu (zacienienie) 

Łatwy design instalacji nawet przez 

trudne warunki (zacienienie) 

3 dodatkowe moduły na garażu są 

podłączone do 1 stringu 

Quelle: Photon Magazin Mniejsze zapotrzebowanie na kabel 

ze względu na tworzenie tylko 

jednego string 

Możliwość dodania paneli PV w 

trakcie użytkowania instalacji, 

nawet jeśli są to panele innego 

producenta. 

Quelle: Photon Magazin 
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Zalety – więcej energii 

System fotowoltaiczny Stern: doposażenie systemu technologią 

SolarEdge - 20% więcej energii 

SMA kompletnie zastąpione systemem 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  

Kart katalogowych producentów systemów fotowoltaicznych 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


