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Typy systemów i instalacji fotowoltaicznych 

3 



Jak dobrać wielkość instalacji PV? 

-Prosument – mikroinstalacje do 50kW 

-Prosument – osoby fizyczne ORAZ miro, małe i średnie firmy 

-Net-metering – do 10kW 80%, 10-50kW 70% 

-Net-metering rozliczany jest w okresie 2 lat!  

-Brak taryf gwarantowanych „FiT” 



CZĘŚĆ 

ELEKTRYCZNA  

W SYSTEMIE 

FOTOWOLTAICZNYM 
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Zabezpieczenia elektryczne 

Zabezpieczenia elektryczne 

Strona DC Strona AC 

- zabezpieczenia nadprądowe 

- zabezpieczenia  

 przeciwprzepięciowe 

- zabezpieczenia nadprądowe 

- zabezpieczenia  

 przeciwprzepięciowe 

- zabezpieczenie przed pracą  

 wyspową lub „switch” 

- Zabezpieczenia róznicowo-prądowe  
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.Eksploatacja i konserwacja systemów 

fotowoltaicznych 



Dobór średnicy przewodu - Spadek napięcia 

𝑆 =
𝐼𝐵 · 𝑙 · 100

𝜅 · 𝑈 · ∆𝑈%
 

Gdzie: 

 S - obliczany minimalny przekrój przewodu, 

 IB - prąd płynący przez przewód – prąd roboczy, 

 l - długość przewodu, 

 κ - konduktywność przewodu (dla żył Cu – 56 m/(Ωmm²), dla żył Al – 33 m/(Ωmm²)), 

 U - napięcie generowane przez system, 

 ΔU% - dopuszczalny spadek napięcia w przewodzie, który według normy N-SEP-E-002 od  

licznika do dowolnego odbiornika nie powinien przekraczać 3%. 

𝐼𝑍 > 𝐼𝐵 
Gdzie: 

 Iz - prąd dopuszczalny długotrwale, 

 IB - prąd roboczy. 
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.Eksploatacja i konserwacja systemów 

fotowoltaicznych 



Zabezpieczenia nadprądowe: 

Istnieją trzy główne różnice pomiędzy instalacją fotowoltaiczną a innym 
tradycyjnym systemem DC: 

1. Wyższe napięcie- zwykle dla instalacji fotowoltaicznych jest to 400-1000 V DC. 
2. Prąd zwarciowy modułów fotowoltaicznych jest bliski ich prądowi 

znamionowemu. 
3. Zmiana polaryzacji prądu płynącego przez wyłącznik lub rozłącznik podczas 

nieprawidłowej pracy systemu PV. 
Wszystkie te trzy kwestie stawiają zupełnie nowe wymagania dotyczące 
projektowania, budowy i działania elementów DC, takich jak wyłączniki lub 
rozłączniki 
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Ważne aby zabezpieczenie nadprądowe miało charakterystykę gPV. 
Zabezpieczenie dobiera się według poniższego wzoru (norma IEC 62548-1):  

Zabezpieczenia nadprądowe: 
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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 


