
 

Wykład:  

FOTOWOLTAIKA 
- Dobór instalacji fotowoltaicznej  

(moc instalacji, bilans ekonomiczny)   

- Zabezpieczenia elektryczne  

- Portale do monitoringu instalacji PV 

SYSTEMY ENERGETYKI 

ODNAWIALNEJ  



DOBÓR MOCY INSTALACJI 
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Dobór mocy instalacji 
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Moc instalacji zależna jest od: 
 

- Zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu w skali roku (w przypadku 

taryfy Net-metering) lub zapotrzebowania na moc (w pozostałych 

przypadkach) 
 

- Lokalizacji (azymut i kąt montażu modułów) 
 

- Montażu dodatkowych odbiorników (nieuwzględnionych w dotychczasowym 

zużyciu energii) 
 

- Występowania elementów zacieniających (drzewa, kominy, lukarny, anteny) 

 

 

 

 



Dobór mocy instalacji w przypadku taryfy Net-Metering 
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Taryfa NET-METERING pozwala rozliczać nadwyżki wyprodukowanej energii, które 

zostają wprowadzone do sieci. Parametry rozliczeniowe różnią się w zależności od 

mocy instalacji. 

 
- dla instalacji o mocy zainstalowanej do 10 kW można pobrać z sieci 

80% wysłanej energii (w ciągu roku od oddania jej do sieci)  
 

- dla instalacji o mocy zainstalowanej od 10 kW do 50 kW można 

pobrać z sieci 70% wysłanej energii (w ciągu roku od oddania jej do 

sieci)  

 

 

 



Dobór mocy instalacji w przypadku taryfy Net-Metering 
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1. Ustalenie potencjału danej lokalizacji 

Do ustalenia potencjalnych uzysków można wykorzystać np. aplikację Global 

Solar Atlas (globalsolaratlas.info) 

 

 

 



Dobór mocy instalacji w przypadku taryfy Net-Metering 
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1. Ustalenie potencjału danej lokalizacji 

Wystarczy wprowadzić informacje o azymucie, kącie i wielkości instalacji. 

 

 

 



Dobór mocy instalacji w przypadku taryfy Net-Metering 
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1. Ustalenie potencjału danej lokalizacji 

Zostawiając 1 kWp otrzymamy informację o szacowanym uzysku energii 

w przeliczeniu na 1 kWp. 

 

 

 



Dobór mocy instalacji w przypadku taryfy Net-Metering 
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2.   Ustalenie zużycia (obecnego oraz przyszłego) 

- Obecne zużycie można sprawdzić na rachunku lub portalu 

internetowym (w zależności od zakładu energetycznego) 

 

 

 



Dobór mocy instalacji w przypadku taryfy Net-Metering 
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2.   Ustalenie zużycia (obecnego oraz przyszłego) 

Strona cieplowlasciwie.pl pomaga określić m.in. zużycie energii el. do 
zasilania pomp ciepła i kotłów elektrycznych. 

 

 

 



Dobór mocy instalacji w przypadku taryfy Net-Metering 
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3. Uwzględnienie Net-Meteringu 
 

- Moc instalacji powinna uwzględniać stratę wynikającą z oddania 20% lub 

30% energii wysłanej do sieci w ramach rozliczeń Net-Meteringu. 
 

- Realna wartość straty wynika z tego w jaki sposób profil zużycia energii w 

obiekcie będzie pokrywał się z profilem produkcji energii z instalacji PV 
 

- Ustalenie ile (w przybliżeniu) energii będzie zużywane na bieżąco, a ile trafi 

do sieci 
 

- Statystycznie w przypadku domów jednorodzinnych ok. 30% energii zużywa 

się na bieżąco (70% produkcji trafia do sieci). W przypadku firm statystyka 

wygląda zazwyczaj lepiej, ale zależna jest od charakteru obiektu i sposobu 

zużycia energii.  

 

 



Dobór mocy instalacji w przypadku taryfy Net-Metering 

11 

3. Uwzględnienie Net-Meteringu 
 

Przykład dla domu jednorodzinnego  

(moc instalacji <10kWp, bilansowanie 1:0,8, 30% energii zużyte na bieżąco, 

70% wysłane do sieci) 

 

30% + 70% * 80% = 86% 

 

(moc instalacji >10kWp, bilansowanie 1:0,7, 30% energii zużyte na bieżąco, 

70% wysłane do sieci) 

 

30% + 70% * 70% = 79% 

 

Przykład dla firmy (np. warsztat samochodowy) 

(moc instalacji >10kWp, bilansowanie 1:0,7, 65% energii zużyte na bieżąco, 

35% wysłane do sieci) 

 

75% + 25% * 70% = 92,5% 

 

 



Dobór mocy instalacji w przypadku taryfy Net-Metering 
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Dom jednorodzinny: 

- zużycie energii 5000kWh (odczytane z rachunku),  

- dodatkowo 200kWh na nowy system klimatyzacji,  
- azymut połaci 220°, kąt montażu 40°, 

- Lokalizacja Wrocław 

 

Uzysk z 1kWp dla zadanych parametrów  

(odczytany z Global Solar Atlas) = 996kWh/kWp 

Zużycie roczne = 5200kWh 

5200kWh / 996kWh/kWp = 5,22kWp 

Uwzględnienie Net-Meteringu: 30% + 70% * 80% = 86% 

5,22kWp / 0,86 = 6,07kWp 

 

 

 



Dobór mocy instalacji w przypadku taryfy Net-Metering 
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Aspekty ekonomiczne 

 

- Cena instalacji PV zależna jest od zastosowanych komponentów oraz marży 

wykonawcy 

 

Przykład: 

Moc systemu: 5kWp 

Cena instalacji: 24000zł brutto (4800zł za kWp) 

Subwencja z ramach programu Mój Prąd: 5000zł (24000zł-5000zł = 19000zł) 

Ulga termomodernizacyjna: np. 17% (ostateczna cena 15770zł) 

Cena 1kWh (zakup i dystrybucja): 0,58zł/kWh  

 

Roczna energia wykorzystana z instalacji PV  

(po uwzględnieniu Net-Meteringu): 4200kWh 

 

4200kWh * 0,58zł/kWh = 2436zł 

 

Okres zwrotu: 15770zł / 2436zł = 6,47 (około 6,5 roku) 

 

 

 



Dobór mocy instalacji w pozostałych przypadkach 
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- W przypadku, gdy nie ma możliwości rozliczania nadwyżek w taryfie Net-

Meteringowej (brak umowy kompleksowej, moc >50kWp, podmiot nie może 

być prosumentem) Inwestor może odsprzedać nadwyżki (niska stawka za 

kWh). 
 

- Należy dobrać moc instalacji na podstawie danych o zużyciu energii (profil 

zużycia) oraz zapotrzebowaniu na moc (profil obciążenia) danego obiektu. 
 

- Należy porównać zapotrzebowanie mocowe obiektu z możliwościami 

wytwórczymi instalacji PV 
 

- Ważne, aby moc nie była zbyt duża, ponieważ w miesiącach letnich 

(głównie maj-sierpień) produkcja może znacząco przekraczać 

zapotrzebowanie. 

 

 

 



Dobór mocy instalacji w pozostałych przypadkach 
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Dobór komponentów instalacji PV - moduły 
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- Wyboru producenta i modelu modułów dokonuje Inwestor w 

oparciu m.in. o długość gwarancji, kraj pochodzenia, moc, 

jakość, wygląd 
 

- Po wyborze producenta i modelu modułów wystarczy 

podzielić wyliczoną moc instalacji przez moc modułu  

np. 4900Wp / 330Wp = 14,84 -> 15 modułów  

 



Dobór komponentów instalacji PV - falownik 
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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% 



Dobór komponentów instalacji PV – system montażowy 
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- Dach skośny 

System dobierany jest w zależności od pokrycia dachu.  

Można wyróżnić systemy przeznaczone na dachy pokryte: 
 

1. Dachówką ceramiczną, betonową, cementową, karpiówką 

2. Blachą (blachodachówka, blacha trapez) lub gontem (łupkowym, 

bitumicznym) 

 

 

 



Dobór komponentów instalacji PV – system montażowy 
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- Dach płaski 

System może być montowany inwazyjnie lub balastowo. 

Wyróżnia się systemy rzędowe oraz wschód-zachód. 

 

 

 



Dobór komponentów instalacji PV - przewody 
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Przewody powinny być tak dobrane, aby: 
 

1. Zachowany był spadek napięcia <1% 

Dla przewodów  

solarnych: 

Dla falownika  

1-fazowego: 

Dla falownika  

3-fazowego: 



Dobór komponentów instalacji PV - przewody 
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Przewody powinny być tak dobrane, aby: 
 

2. Długotrwała obciążalność prądowa była większa od maksymalnego natężenia prądu 

w obwodzie. Można to sprawdzić w dokumentacji producenta przewodów lub w normie  

„PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego — Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.” 

 

 

 



ZABEZPIECZENIA 
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ZABEZPIECZENIA W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM 
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DC: 

- ogranicznik przepięć (T2 lub T1+T2, gdy nie zachowamy odstępu izolacyjnego) 

- rozłącznik 
- bezpieczniki topikowe (gPV) -> gdy łączymy równolegle >2 łańcuchy modułów 
 

DC p.poż.: 

- optymalizatory mocy z funkcją napięcia bezpiecznego  

- zabezpieczenie rozłącznikowe 

- zabezpieczenie zwarciowe 
 

AC: 

- ogranicznik przepięć T2 (lub T1+T2) 

- wyłącznik nadprądowy (3P lub 3P+N) 
- rozłącznik z wkładkami bezp. (dla większych mocy) 
 

AC p.poż. 

- wyłącznik różnicowoprądowy (100mA, 300mA) 

 

 



24 

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) 
 

ZABEZPIECZENIA W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM 



ZABEZPIECZENIA W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM 
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Dublowanie ograniczników przepięć 

 

wg. normy PN-EN 60364-7-712:2016 

 

-   Po stronie AC, jeśli odległość wynosi >10m od falownika do miejsca wpięcia do sieci 
 

- Po stronie DC, jeśli odległość wynosi >10m od falownika do miejsca wprowadzenia 

przewodów DC do budynku 

 

 



Zabezpieczenia elektryczne 

Strona DC Strona AC 

- zabezpieczenia nadprądowe 

- zabezpieczenia  

 przeciwprzepięciowe 

- zabezpieczenia nadprądowe 

- zabezpieczenia  

 przeciwprzepięciowe 

- zabezpieczenie przed pracą  

 wyspową 
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ZABEZPIECZENIA W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM 



Ważne aby zabezpieczenie nadprądowe miało charakterystykę gPV. 
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Zabezpieczenie nadprądowe po stronie DC 
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- Zazwyczaj charakterystyka B (zależy od wytycznych producenta) 

- Prąd znamionowy większy od prądu generowanego przez falownik i mniejszy od wartości 

długotrwałej obciążalności prądowej 

 

 

Zabezpieczenie nadprądowe po stronie AC 
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ODSTĘP IZOLACYJNY 





MONITORING PRACY 

INSTALACJI PV 
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FRONIUS (solarweb.com) 
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FRONIUS (solarweb.com) 
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SOLAREDGE (monitoring.solaredge.com) 
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SOLAREDGE (monitoring.solaredge.com) 
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SOLAREDGE (monitoring.solaredge.com) 
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SOLAREDGE (monitoring.solaredge.com) 
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PV MONITOR (pvmonitor.pl) 

40 



PV MONITOR (pvmonitor.pl) 
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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 


