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Podstawowe elementy instalacji PV 



Standardowa instalacja PV 



PROSUMENT 
Publiczna sieć energetyczna traktowana jest jako 
magazyn energii  



Najczęściej popełniane błędy 
widoczne są już  na etapie 

projektu. 
UWAGA nie każdy projektant, 

nawet ten z uprawnieniami 
projektowymi, zadał sobie tyle 

trudu by uzupełnić wiedzę. 



Dla dachów płaskich stosowane są bezinwazyjne 
konstrukcje balastowe paneli PV w kierunkach wschód-

zachód oraz południe. Jednakże należy pamiętać o 
wiatrownicach, w przypadku konstrukcji południowej, 

aby zmniejszyć wpływ podmuchów wiatru.  



Błędnie wykonana instalacja montażowa 

Brak balastu oraz wiatrownic 
 



Niepoprawnie zamontowane panele 
Puszka przyłączeniowa znajduje się po nieodpowiedniej 

stronie  



Nawet fragmentaryczne 
zacienianie modułu 

fotowoltaicznego powoduje 
drastyczną redukcję 

wydajności łańcucha do 
poziomu kilku % 



Negatywne skutki zacieniania 
zacienianie od wschodu i zachodu 



Tradycyjny system PV 
 

 Zacienienia w niewielkim stopniu 
jednego panelu w łańcuchu 
powoduje drastyczny spadek 
wydajności całego łańcucha.  

System z indywidualnymi 
optymalizatorami mocy 

  
 Zacieniony panel nie wpływa na 

wydajności pozostałych paneli w 
łańcuchu; 

 Instalacja PV dostarcza o 2% do 10% 
więcej energii w stosunku do 
tradycyjnej instalacji PV. 

Sposób na ograniczenie skutków zacienienia 



Wzajemne zacienianie blatów 
Zbyt mała odległość pomiędzy blatami 





Zbyt mała odległość od gruntu 



Zaspa śnieżna powstała przy panelach PV 



Trzeba kosić albo założyć hodowlę  baranów 



Jeśli zaniedbamy koszenie pojawią się kosztowne 
problemy oraz obniżenie wydajności  



Tą instalację przejęły we władanie ptaszki 



Czystość paneli  
Panele PV należy myć, w przypadku takich zabrudzeń 
jak ptasie odchody, ponieważ ma to istotny wpływ na 
wydajność instalacji. Pozostawione przez dłuższy czas 

nieczystości mogą trwale uszkodzić moduły. 



Konstrukcja montażowa została źle wykonana. Stoły 
montażowe nie zostały podzielone na sekcje, przez co 

odkształciły się pod wpływem zmian temperatur. 



Błędny montaż 
Hak nie został odpowiednio wyregulowany i 

naciska na dachówkę 



Wybierając ułożenie modułów PV należy 
zwrócić uwagę, by w ich pobliżu nie 

znajdowały się kominy odprowadzające dym 
z pieców węglowych czy spalinowych. 

Wydostające się z nich cząsteczki agresywne 
mogą naruszyć strukturę paneli. 

 



Ochrona instalacji od wyładowań 
atmosferycznych oraz przepięć 



• Stosowanie ograniczników przepięć 



• Minimalizowanie pętli indukcyjnej  



W miejscu połączenia aluminium ze stalą ocynkowaną 
powstaje mikro-ogniwo generujące ognisko korozji 



Najczęstsze przyczyny powstawania 
pożarów instalacji PV 

to stosowanie niekompletnych bądź nieoryginalnych 
złączek kablowych 

 



 

System montażowy 
paneli PV nie może być 
elementem instalacji 
odgromowej 

Efekt wyładowania atmosferycznego 



Nieodpowiednie zabezpieczenie 
okablowania 



Przewód prowadzony po rynnie 



W tradycyjnej mikro instalacji, w przypadku pożaru 
budynku, nie ma możliwości całkowitej dezaktywacji 

instalacji fotowoltaicznej. 
 Pozostające na dachu połączone w  łańcuch panele, 

pomimo odcięcia obiektu od zasilania w energię 
elektryczną, generują stałe napięcie dochodzące do  

1 000 V 



Oznakowanie dla budynku, w którym znajduje się 
instalacja fotowoltaiczna, zgodne z normą PN-HD 

60364-7-712:2016  



Gaszenie pożarów z instalacją pod napięciem 

By zapobiec przepływowi 
niebezpiecznych prądów przez 
ciało personelu ratunkowego, 

zdefiniowano zalecane minimalne 
odstępy pomiędzy wylotem 

środka gaśniczego a częściami 
czynnymi układu. 

 



Błędy wykonawcze, nierzetelny wykonawca 

• Podpisujemy umowę z wykonawcą, egzekwujemy wykonanie 
projektu technicznego instalacji, oraz zgłoszenia instalacji, 
negocjujemy gwarancję, sprawdzamy czy panele nie są w 
zacienianej strefie, komunikacja z falownikiem  

• Sprawdzamy wykonawcę, uprawnienia certyfikat OZE, najlepiej  
odwiedzić go w siedzibie firmy. 

•  Najlepiej wybrać  lokalnego wykonawcę, tak by nie było 
problemów w przypadku reklamacji  

• Sprawdzamy czy wykonawca zatrudnia podwykonawców, czy 
posiada pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – piramida 
podwykonawców, zatrudnianie na dziko 

• Patrzymy na ręce wykonawcy sprawdzamy zamontowane 
podzespoły, jakość prac montażowych 

• Z rezerwą podchodzimy do informacji przekazywanych przez 
naganiaczy 
 



 
Dziękuję za uwagę! 
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