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1.1 Możliwości finansowania
Wysokość wynagrodzenia za dostarczanie energii zależy od roku uru-
chomienia instalacji. Dostawca energii wypłaca je użytkownikowi
instalacji za okres 20 lat wliczając czas eksploatacji w roku urucho-
mienia.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
www.viessmann.de (Dom jedno-/dwurodzinny > Dofinansowanie >
Baza danych środków pomocowych).
Wnioski o korzystnie oprocentowane kredyty na środki do wykorzy-
stania energii odnawialnych wraz ze środkami mającymi bezpośredni
związek z wykorzystaniem instalacji w istniejących lub nowych budyn-
kach mieszkalnych można składać w Banku Kredytowym dla Odbu-
dowy (Kreditanstalt für Wiederaufbau) (KfW) w ramach programu
redukcji emisji CO2.
W ramach tego programu finansowane są instalacje gospodarki ener-
getycznej skojarzonej (elektrociepłownie blokowe), pompy ciepła, ter-
miczne instalacje solarne, instalacje wykorzystujące biomasę i gaz
biologiczny, instalacje fotowoltaiczne, instalacje geotermiczne, zakła-
danie wymienników ciepła i instalacji odzysku ciepła.

Adresy
■ Punkt informacyjny

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
iz@kfw.de
http://www.kfw.de

■ Punkt informacyjny
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Postfach 04 03 45
D-10062 Berlin
tel.: 030 / 2 02 64-50 50
faks: 030 / 2 02 64-54 45

Wniosków o finansowanie nie można składać bezpośrednio w Banku
Kredytowym dla Odbudowy (KfW), lecz należy to uczynić za pośred-
nictwem banku obsługującego dane gospodarstwo domowe lub peł-
nomocnego.
W ramach umowy kooperacyjnej z Niemieckim Bankiem Środowiska
firma Viessmann oferuje prosty i niebiurokratyczny przebieg finanso-
wania instalacji fotowoltaicznej. Informacje na ten temat można zna-
leźć na stronie www.viessmann.com
Niektóre gminy i dostawcy energii gwarantują dodatkowe dopłaty za
utworzenie instalacji fotowoltaicznych.

1.2 Pozwolenie, ubezpieczenia, dozór i kontrola

Pozwolenie budowlane
Pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznych stosuje się do prze-
pisów budowlanych krajów związkowych. Należy uwzględnić również
wytyczne gminne.
Instalacje fotowoltaiczne montowane na dachach spadzistych nie
wymagają przeważnie pozwolenia. Przepisy lokalne (np. plany zabu-
dowy) oraz ustalenia dotyczące ochrony zabytków mogą jednak sta-
nowić inaczej.

Odnośnych informacji udziela właściwy urząd budowlany.

Ubezpieczenia
Ponieważ w przypadku instalacji fotowoltaicznej inwestowane są z
reguły znaczne sumy, zaleca się zawarcie odpowiedniego ubezpie-
czenia.
Zwłaszcza w przypadku instalacji finansowanych początkowo ze źró-
deł zewnętrznych ubezpieczenie chroni przed szkodami majątko-
wymi.

Odpowiedzialność cywilna
Za szkody zewnętrzne spowodowane przez budowę i eksploatację
instalacji odpowiada inwestor lub użytkownik. Ryzyko to można zabez-
pieczyć zawierając ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Korzystne jest włączenie do prywatnego ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej. Jako wytwórca energii elektrycznej jest się oficjal-
nie uznawanym za podmiot prowadzący działalność gospodarczą i
tym samym nie za osobę prywatną. Szkody spowodowane przez
dostawcę energii nie są z reguły pokrywane i można je objąć ubez-
pieczeniem użytkownika od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli insta-
lacje mają zostać zamontowane na dachach budynków osób trzecich,
należy pamiętać o tym, że wliczone są szkody materialne dotyczące
rzeczy wynajmowanych i szkody powstałe z czasem.

Wskazówka
Zalecamy zlecić towarzystwu ubezpieczeniowemu potwierdzenie
ochrony ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczenie montażu
W fazie budowy rzeczy objęte ubezpieczeniem są ubezpieczone na
wypadek zaistnienia siły wyższej, błędów montażowych i kradzieży.
Ubezpieczenie gwarantuje przy tym zwrot kosztów naprawy i nabycia
nowego dobra zastępującego dotychczasowe na ogół przy stosun-
kowo wysokim udziale własnym. To ubezpieczenie jest w pierwszym
rzędzie odpowiednie dla osób wykonujących prace chałupnicze,
ponieważ instalator zawarł już umowę o ubezpieczenie przedsiębior-
stwa od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie instalacji i utraty zysku
Od uszkodzeń instalacji, np. spowodowanych wpływami środowisko-
wymi, kradzieżą, wandalizmem lub błędami w obsłudze, można ubez-
pieczyć się zawierając ubezpieczenie elektroniczne uwzględniające
wszystkie zagrożenia.
Wysokość odszkodowania zależy przeważnie od pory roku i odnosi
się po pewnym czasie udziału własnego do okresu ok. 3 miesięcy.
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Jeśli instalacja fotowoltaiczna jest włączana do istniejącego ubezpie-
czenia od pożaru i dot. budynków mieszkalnych, ochrona ubezpie-
czeniowa jest znacznie tańsza, jeśli użytkownik instalacji jest jedno-
cześnie właścicielem budynku.

W takim przypadku użytkownik musi zawsze zlecić pisemne potwier-
dzenie ubezpieczonych rodzajów ryzyka i zakresu ochrony ubezpie-
czeniowej. Ponadto treści zawarte w dokumentacji ubezpieczeniowej
muszą zostać jasno zdefiniowane, ponieważ często ubezpieczane jest
tutaj jedynie ryzyko szkód powstałych przez pożar, bezpośrednie ude-
rzenie pioruna, burzę o sile wiatru wynoszącej co najmniej 8 w skali
Beauforta, grad i wodę wodociągową.

Konserwacja i kontrola
Dzięki prostej zasadzie działania i trwałym elementom instalacje foto-
woltaiczne niemal nie wymagają konserwacji.

Aby móc wcześnie zauważyć i zdefiniować usterki, zalecamy kontrolę
nad prawidłową eksploatacją i zapisywanie miesięcznego uzysku
energii. Porównania z wcześniejszymi latami lub sąsiednimi instala-
cjami są pomocne przy stwierdzaniu prawidłowości pracy. Do tego
celu można również użyć dostępnych jako wyposażenie dodatkowe
urządzeń do wymiany danych.

1.3 Instalacja fotowoltaiczna

Ogniwo fotowoltaiczne – moduł solarny – generator solarny

A Ogniwo fotowoltaiczne
B Moduł solarny (moduł fotowoltaiczny)
C Bateria słoneczna (generator fotowoltaiczny)

Ogniwo fotowoltaiczne

Przekrój przez ogniwo fotowoltaiczne

A Ujemna elektroda
B Warstwa przejściowa
C Krzem domieszkowany typu n
D Krzem domieszkowany typu p
E Dodatnia elektroda

Ogniwo słoneczne stanowi najmniejszy element instalacji fotowol-
taicznej. Kilka ogniw słonecznych łączy się w jeden moduł. Typowa
instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku modułów solarnych (foto-
woltaicznych), czyli tzw. baterii słonecznej (generatora fotowoltaicz-
nego).
Przy wytwarzaniu ogniw fotowoltaicznych krzem o wysokiej czystości
jest celowo zanieczyszczany borem (domieszkowanie typu p ≙ niedo-
bór elektronów). Na stronie skierowanej do światła słonecznego umie-
szcza się atomy fosforu (domieszkowanie typu n ≙ nadmiar elektro-
nów). Przy warstwie przejściowej (przejście pn) powstaje pole elek-
tryczne, którego ujemny biegun znajduje się w obszarze
domieszkowania p, a dodatni w obszarze domieszkowania n. Po oder-
waniu od atomów krzemu elektrony są ściągane w kierunku domiesz-
kowania p. Powstający w ten sposób defekt (dziura) przemieszcza się
w przeciwnym kierunku. Przejście pn zapewnia napięcie elektryczne
przez nadwyżkę elektronów po stronie słońca i niedobór elektronów
na stronie tylnej.
Jeśli do bieguna podłączony zostanie odbiornik, przepływa prąd. Elek-
trony uwolnione przez fotony przemieszczają się od bieguna ujem-
nego do dodatniego - mówi się wówczas o przepływie prądu z bieguna
dodatniego do ujemnego.
W przeciwieństwie do mechanicznego wytwarzania prądu, np. przez
dynamo rowerowe, w ogniwie fotowoltaicznym nie ma żadnych rucho-
mych elementów, dzięki czemu jego żywotność jest teoretycznie nie-
ograniczona.

Podstawy fotowoltaiki (ciąg dalszy)
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Moduł solarny

A Rama z aluminium eloksalowanego
B Ubogie w żelazo szkło kryjące
C Umieszczenie w folii EVA

EVA: octan etylowinylu
D Krystaliczne ogniwo krzemowe
E Dolna folia EVA
F Folia tylna

Krystaliczny standardowy moduł fotowoltaiczny składa się z kilku
ogniw fotowoltaicznych, połączonych ze sobą w pojedyncze pasy.
Przy połączeniu szeregowym styk przedni ogniwa (biegun ujemny)
jest każdorazowo lutowany do styku tylnego kolejnego ogniwa (biegun
dodatni). Zwiększa to napięcie w module. Przy połączeniu równole-
głym zwiększa się natężenie prądu.
Kilka pasów jest zalaminowanych przy podciśnieniu w folię EVA
wspólnie ze szkłem kryjącym na przedniej stronie i z folią Tedlar®.
Dzięki temu moduł jest przez 20 lat chroniony przed obciążeniami
mechanicznymi.

W zamontowanym z tyłu gnieździe przyłączeniowym zbierane są łącz-
niki poprzeczne poszczególnych pasów ogniw i przyłączane do diod
obejściowych. Każdy pas jest przy tym zabezpieczany przez diodę
obejściową, aby w przypadku zacienienia pojedynczego ogniwa unik-
nąć powstania szkód wskutek przegrzania (hot spot). W ten sposób
ograniczane jest ponadto również zmniejszenie mocy dla tego
modułu. Podłączenie modułów następuje za pomocą zabezpieczo-
nych przed dotykiem i zachowujących biegunowość wtyków przyłą-
czeniowych, które czynią instalowanie bezpiecznym i prostym. W celu
łatwiejszej instalacji i zależnie od wymogów stabilności, większość
modułów jest wyposażona w ramę aluminiową, przez co możliwe dla
modułów stają się obciążenia ściskające i ssące do 5400 Pa. Dzięki
różnorodnym możliwościom przyłożenia sił istnieje podczas montażu
więcej swobody, a pęknięcia naprężeniowe szkła są niemal wyklu-
czone.

Degradacja
Uwarunkowana starzeniem się zmiana parametrów elektrycznych pół-
przewodnika, tj. współczynnika sprawności, jest określana mianem
degradacji.
W fotowoltaice rozpatrywany okres trwa do 25 lat, w czasie których
strata mocy nowoczesnego modułu standardowego wynosi ok. 10 do
15% (≤0,5%/rok).
Odpowiedzialne za ten spadek są w znacznej mierze efekty rekombi-
nacji wywołane fotoreakcją, przy których bor traci swoją dziurę o
ładunku dodatnim i przekształca się w jon o ładunku ujemnym. W ten
sposób przyciągany jest tlen, który wchodzi w związek z borem i krze-
mem.
Zasadniczo nie należy jednak utożsamiać degradacji ze stratą mocy.
Strata ma najczęściej prostsze przyczyny: zabrudzenie szkieł kryją-
cych, zacienienie ogniw spowodowane osadami i mchem tworzącym
się szczególnie na obszarze ramy, zacienienie części spowodowane
rosnącą roślinnością lub oksydowaniem (zżółknienie materiału poli-
merowego do laminowania).

Promieniowanie słoneczne

Prąd ze słońca
Mniej więcej jedna trzecia nakładu energii pierwotnej służy w Nie-
mczech do zaopatrzenia w energię elektryczną. Około dwie trzecie z
tego ginie podczas wytwarzania prądu w głównych elektrowniach i
podczas dystrybucji przez sieć elektryczną.
Podczas dostarczania energii elektrycznej dochodzi z reguły do
dużego zanieczyszczenia środowiska. Szczególnie opłacalne jest
zatem wytwarzanie prądu przy użyciu energii odnawialnych, takich jak
słońce, wiatr, energia wodna i biomasa, i pozyskiwanie energii elek-
trycznej blisko użytkownika i w sposób niescentralizowany.
Fotowoltaika, czyli pozyskiwanie energii elektrycznej bezpośrednio z
energii słonecznej, jest elegancką i skuteczną możliwością.
Instalacje fotowoltaiczne wytwarzają energię w ciągu dnia, a więc
właśnie wtedy, gdy istnieje duże zapotrzebowanie. 
Aby wyprodukować ilość prądu, która mniej więcej odpowiada śred-
niemu zużyciu rocznemu przez mieszkańca Niemiec, potrzebne są
ogniwa fotowoltaiczne o łącznej powierzchni ok. 10 m2.

Podstawowe dane dot. techniki solarnej
Na powierzchnię Republiki Federalnej Niemiec trafia rocznie ilość
energii odpowiadająca mniej więcej 80-krotności całkowitego zużycia
energii. Około połowa z tego osiąga powierzchnię ziemi jako bezpo-
średnie promieniowanie słoneczne, druga połowa – jako światło roz-
proszone.

Co roku w sumie około 950 do 1200 kWh/m2 trafia w ten sposób na
płaszczyznę poziomą. Instalacje fotowoltaiczne przekształcają z tego
ponad 10% w energię elektryczną, przy czym około dwie trzecie ener-
gii zostają „uzyskane” latem, a jedna trzecia – zimą. Nasze słońce jest
tym samym przez cały rok nie tylko niewyczerpanym, lecz również
przyjaznym dla środowiska źródłem energii.

Podstawy fotowoltaiki (ciąg dalszy)
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Wpływ ustawienia, nachylenia i zacienienia na uzysk energii
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Optymalne ustawienie i nachylenie
W środku roku w Niemczech bateria słoneczna daje najwyższą wydaj-
ność przy wytwarzaniu prądu przy ustawieniu w kierunku południowym
i nachyleniu ok. 30 do 35 stopni w poziomie. Jednak nawet przy znacz-
nych odchyleniach (południowy zachód do południowego wschodu,
nachylenie od 25 do 55 stopni) montaż instalacji fotowoltaicznej jest
opłacalny.
Na ilustracji przedstawiono straty przy pozyskiwaniu energii w sytuacji,
gdy nie jest możliwy optymalny montaż baterii słonecznej. Mniejsze
nachylenie jest korzystniejsze, gdy baterii słonecznej nie można usta-
wić w kierunku południowym. Przy nachyleniu 30º, nawet przy usta-
wieniu w kierunku południowo-zachodnim pod kątem 45º, instalacja
fotowoltaiczna wciąż jeszcze daje prawie 95% optymalnego pozyska-
nia energii. Przy ustawieniu w kierunku wschodnim lub zachodnim
można liczyć na 80%, o ile nachylenie dachu mieści się w zakresie od
25 do 40º.
Zimą korzystniejszy byłby wprawdzie większy kąt, jednak instalacja
pozyskuje dwie trzecie energii w półroczu letnim. Przy nachyleniach
dachu w zakresie od 25 do 40º oraz odchyłkach do 45º od kierunku
południowego mniejszy uzysk ma bardzo małe znaczenie. Z drugiej
strony należy unikać kąta ustawienia poniżej 20º, ponieważ wówczas
bateria słoneczna łatwo się zanieczyszcza.
Ponieważ instalacje fotowoltaiczne wymagają względnie dużych
powierzchni dachu, płaszczyznę baterii można podzielić na kilka jego
powierzchni. Jeśli te powierzchnie mają różne ustawienie i nachylenie,
każda bateria słoneczna musi być eksploatowana z wykorzystaniem
odrębnego zasilacza sieciowego (przemiennik częstotliwości) lub tzw.
Multi-String, co pozwala uzyskać optymalne dopasowanie, a tym
samym pozyskanie energii.

Cień zmniejsza ilość pozyskiwanej energii
Baterię słoneczną należy umieszczać i wymiarować w taki sposób,
aby niewielkie były wpływy rzucających cień sąsiednich budynków,
drzew, przewodów elektrycznych itp. Należy uwzględnić przy tym fakt,
że sąsiednie działki mogą zostać zabudowane lub obsadzone roślin-
nością.
Należy zachować duże odstępy między powierzchnią baterii i komi-
nami lub innymi elementami na dachu, które rzucają cień, co umożliwi
uniknięcie zacienienia modułów fotowoltaicznych. Anteny i podobne
ruchome przeszkody należy w miarę możliwości umieścić na drugiej
połowie dachu.

Efekty gorącego punktu (hot-spot)
Gdy wszystkie ogniwa modułu fotowoltaicznego są połączone w sze-
reg i dojdzie do zacienienia jednego z nich, ogniwo to zachowa się
wówczas jak opornik omowy, tzn. odbiornik prądu. Powstaje tzw.
„efekt gorącego punktu”. Ogniwo może nagrzać się tak mocno, że
zarówno ogniwo jak i warstwa okrywająca (EVA) oraz folia tylna (TPT)
zostaną uszkodzone. Całe pole może dostarczyć jeszcze tylko tyle
prądu, ile przepływa przez zacienione ogniwo.

Jako ochrona przed „efektem gorącego punktu” w każdym module
solarnym są wbudowane diody obejściowe.
Należy bezwzględnie unikać „efektów gorącego punktu”.
■ Redukują one wydajność instalacji fotowoltaicznej.
■ Mają szkodliwy wpływ na zacienione ogniwa, ponieważ powodują

przegrzanie.
Moduły fotowoltaiczne firmy Viessmann są wyposażone w diody
obejściowe. W przypadku zacienienia szeregu ogniw dioda obejś-
ciowa zaczyna przewodzić i prąd jest prowadzony obok szeregu
ogniw.

A Ogniwo słoneczne
B Dioda obejściowa

Wykorzystanie wytworzonego prądu

Funkcja przemiennika częstotliwości
Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały. Do zasilania sieciowego
potrzebny jest jednak prąd przemienny. Jednym z głównych zadań
przemiennika częstotliwości jest więc przekształcanie prądu stałego
na zgodny z siecią prąd przemienny - z możliwie wysoką wydajnoś-
cią.
Z reguły w przemienniku częstotliwości jest zintegrowany MPP-Trac-
ker. Moc instalacji fotowoltaicznej zmienia się w ciągu dnia, w zależ-
ności od nasłonecznienia, temperatury i zacienienia modułu fotowol-
taicznego. MPP-Tracker umożliwia automatyczne dopasowanie
napięcia i w ten sposób maksymalnie wydajne wytwarzanie prądu.
Kolejną funkcją przemiennika częstotliwości jest funkcja ENS.
ENS odpowiada za połączenie, które bezpiecznie oddziela instalację
fotowoltaiczną od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej
(ENS = Einrichtung zur Netzüberwachung mit jeweils zugeordnetem
Schaltorgan in Reihe - urządzenie do monitorowania sieci z przydzie-
lonym organem przełączającym podłączonym szeregowo).

W przypadku odłączenia publicznej sieci elektrycznej, np. przy pra-
cach konserwacyjnych, przemiennik częstotliwości musi odłączyć
instalację fotowoltaiczną od sieci. W przeciwnym razie odbywa się
dostarczanie prądu z instalacji fotowoltaicznej do sieci, z odpowiednim
potencjałem zagrożenia dla personelu konserwacyjnego. Zachowanie
kryteriów odłączania przemiennika częstotliwości jest sprawdzane
przez odpowiednie wytyczne VDEW i zalecenie ENS.
Poza tym prąd dostarczany przez przemiennik częstotliwości nie może
przekraczać udziałów drgań harmonicznych ustalonych w normie
EN 60555. 
Użycie jednofazowego urządzenia ENS jest dozwolone do mocy
4,6 kVA (maks. fazowe obciążenie asymetryczne). W przypadku więk-
szych instalacji fotowoltaicznych moc baterii należy podzielić na fazy
za pomocą 3-fazowego urządzenia ENS.
Przemiennik częstotliwości musi spełniać wymogi ustawy o kompaty-
bilności elektromagnetycznej urządzeń.
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Dostarczanie prądu pozyskanego z instalacji fotowoltaicznej do sieci publicznej

A Moduły fotowoltaiczne
B Przemiennik częstotliwości
C Licznik zasilania

Ze względu na wynagrodzenia za dostarczanie prądu wytworzonego
fotowoltaicznie, które ustalono w ustawie o energiach odnawialnych
(UEO), patrz strona 3, obecnie w Niemczech instaluje się niemal
wyłącznie instalacje fotowoltaiczne sprzężone z siecią. Prąd uzyskany
z instalacji fotowoltaicznej może być wykorzystywany na potrzeby
własne lub zasilać publiczną sieć elektryczną. Prąd potrzebny do zasi-
lania domu, dodatkowo do zużycia własnego, jest pobierany z sieci
publicznej przez skrzynkę przyłączeniową z głównymi bezpieczni-
kami, która jest zamknięta za pomocą plomb.
Za skrzynką przyłączeniową znajduje się szafa z licznikami, w której
umieszczony jest licznik pobieranego prądu. Dostarczanie fotowol-
taicznie wytworzonego prądu ma miejsce bezpośrednio przed liczni-
kiem pobieranego prądu. Do rozliczenia dostarczonego prądu
konieczny jest licznik zasilania, dla którego dostępne musi być wolne
miejsce licznikowe.
Jeśli prąd uzyskany z instalacji fotowoltaicznej ma być wykorzysty-
wany na potrzeby własne, konieczne jest zamontowanie dodatkowego
licznika prądu solarnego.
Liczniki są z reguły własnością przedsiębiorstwa dostarczającego
energię elektryczną (PE), które zazwyczaj nalicza opłatę za licznik
zasilania.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej może prze-
prowadzić wyłącznie wykwalifikowany elektryk posiadający konce-
sję. Przeważnie wyjaśnia on również elektryczne warunki dot. podłą-
czenia z lokalnym dostawcą energii.
Zamiast wynagrodzenia za zasilanie sieci prądem uzyskanym z insta-
lacji fotowoltaicznej, zgodnie z § 33 ust. 2 ustawy o energiach odna-
wialnych z 2012 roku, za prąd pochodzący z instalacji fotowoltaicznych
można płacić również wtedy, gdy użytkownik instalacji lub osoba trze-
cia sama zużywa prąd w bezpośredniej bliskości instalacji i wykaże to.
Dzięki tej regulacji zużycie własne bądź zużycie przez osoby trzecie
w bezpośredniej bliskości stanie się znacznie bardziej atrakcyjne.
Wykorzystywany do celów własnych prąd z własnego dachu zastępuje
wtedy pobór prądu z zakładu energetycznego.
Również wg najnowszej decyzji Federalnego Ministerstwa Finansów
właściciel pozostaje w dalszym ciągu przedsiębiorcą w rozumieniu
ustawy o podatku obrotowym. Jednak warunki rozliczenia nadal
znacznie się różnią w zależności od zakładu energetycznego.

Ochrona odgromowa
W przypadku piorunochronów należy rozróżnić instalacje do ochrony
przed bezpośrednimi i pośrednimi uderzeniami pioruna.

Zewnętrzna ochrona odgromowa przy bezpośrednich uderze-
niach
Założenie instalacji odgromowej po montażu instalacji fotowoltaicznej
jest konieczne tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w sytuacji szcze-
gólnie wyeksponowanego położenia.

Jeśli budynek posiada instalację odgromową, należy zachować
wymagane odstępy oddzielające dla urządzenia wychwytującego
według DIN EN 62305-3. W przeciwnym razie należy połączyć kon-
strukcję mocującą na krótkim odcinku przez przewody uziemiające za
pomocą odpowiednich, elektrycznie przewodzących części, które z
kolei muszą być połączone za pomocą przewodu uziomowego. 
W przypadku oddzielnych konstrukcji mocujących należy zapewnić
wyrównanie potencjału i zwrócić uwagę na wystarczający odstęp od
istniejących stojaków dachowych do zasilania energią elektryczną.
Stojaków dachowych nie można włączyć do uziemienia, w związku z
tym należy zapobiec stykaniu się obydwóch elementów.
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W przypadku budynków nieposiadających instalacji odgromowej nie
zaleca się montażu instalacji odgromowej również dla instalacji foto-
woltaicznej, ponieważ odgromowe i uziemione instalacje fotowol-
taiczne mogą indukować szkodliwe przepięcia. Jeśli instalacja foto-
woltaiczna wyraźnie wystaje poza powierzchnię dachu (np. w przy-
padku płaskich dachów), to założoną instalację odgromową powinien
skontrolować specjalista.

Wewnętrzna ochrona odgromowa przed przepięciami
Ochronniki przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią
moduły fotowoltaiczne i elektronikę przed szkodliwym przepięciem.
Skuteczność ochronników przepięciowych zwiększa się, gdy prze-
miennik częstotliwości jest montowany możliwie blisko instalacji foto-
woltaicznej, ewentualnie również kosztem dostępności.
Podczas montażu należy tak rozmieścić otwory nawiewno-wywiewne,
aby nie oddziaływać ujemnie na chłodzenie modułów fotowoltaicz-
nych.

Dane techniczne

2.1 Dane techniczne modułu fotowoltaicznego

Napięcie baterii FW w V
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Rysunek przedstawia trzy charakterystyki dla modułu fotowoltaicz-
nego w różnych warunkach eksploatacyjnych.
W miejscu, w którym charakterystyki stykają się z osią y (prąd gene-
ratora FW), natężenie prądu elektrycznego jest największe, a napięcie
równe zeru. To maksymalne natężenie prądu jest nazywane prądem
zwarciowym. Jest ono silnie uzależnione od napromieniowania.
W miejscu, w którym charakterystyka przecina oś x (napięcie genera-
tora FW), napięcie jest największe, a natężenie prądu wynosi zero.
Ten punkt jest nazywany napięciem jałowym.
Moc oddawana przez moduł fotowoltaiczny jest wynikiem pomnożenia
chwilowego prądu i napięcia. Te parametry elektryczne nie są podczas
eksploatacji stałe, lecz zmieniają się w zależności od natężenia napro-
mieniowania i temperatury ogniw fotowoltaicznych, co widać na zmie-
niającej się charakterystyce. Sterowanie MPP w zasilaczu sieciowym
stale szuka punktu roboczego na charakterystyce, w którym napięcie
i prąd osiągają swoją optymalną wartość, czyli w którym moc jest naj-
większa (MPP = Maximum Power Point).
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A Prąd zwarciowy (ISC)
B Charakterystyka I-U

C Moc
D MPP
E Napięcie jałowe (UOC)

W obydwóch punktach eksploatacyjnych „napięcia jałowego” i „prądu
zwarciowego” moc nie istnieje.
Ponieważ moc elektryczna, jak opisano, zależy bezpośrednio od
intensywności promieniowania, w laboratorium w standardowych
warunkach testowych (STC = Standard Test Conditions) dla każdego
modułu fotowoltaicznego ustalana jest moc szczytowa w kWp (Kilowatt
Peak) przy użyciu tzw. flashera.

Standardowe warunki testowe (STC):
Promieniowanie = 1000 Wh/m2

Temperatura ogniwa = 25°C
Masa optyczna atmosfery AM = 1,5

Masa powietrza, która oznacza kąt
padania i drogę promieniowania sło-
necznego

Aby uzyskać więcej energii elektrycznej z baterii słonecznej, moduły
fotowoltaiczne/pasy są często łączone równolegle. Jeżeli obydwa
pasy są jednakowo naświetlane, energie elektryczne sumują się. W
przypadku zacienienia jednego pasa, w obydwu pasach występują
różne napięcia, które następnie prowadzą do powstania prądu wstecz-
nego do zacienionego pasa. Maks. obciążenie modułu fotowoltaicz-
nego prądem wstecznym określa wówczas, jaka ilość prądu może w
ten sposób płynąć przez moduł, nie uszkadzając go. Przy wielu prze-
miennikach częstotliwości istnieje możliwość montażu bezpieczników,
aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych prądami wstecznymi.
Wskutek nagrzania ogniwa bądź modułu fotowoltaicznego zmieniają
się bezpośrednio właściwości elektryczne i zmniejsza się moc. W
przypadku krystalicznych modułów fotowoltaicznych moc zmniejsza
się o ok. 0,5% na wzrost temperatury o stopień Kelvina (w przypadku
modułów cienkowarstwowych o ok. 0,2%). Oznacza to, że przy tem-
peraturze ogniw wynoszącej 45°C moduł ma moc znamionową o
10% mniejszą niż w STC. Temperatury te są regularnie osiągane
latem i mogą po części wzrosnąć nawet do 70°C. W przypadku źle
wentylowanych modułów fotowoltaicznych straty przy pozyskiwaniu
energii są nawet jeszcze o ok. 5% większe.
Pozostałe dane techniczne dot. modułów fotowoltaicznych, patrz
odpowiednia karta charakterystyki.
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2.2 Dane techniczne przemiennika częstotliwości

Współczynnik sprawności
Zależnie od intensywności słońca przemienniki częstotliwości pracują
w różnych zakresach mocy. Podanie wyłącznie maksymalnego współ-
czynnika sprawności nie jest więc wystarczające przy ocenie zdol-
ności produkcyjnej. W związku z tym został zdefiniowany „europejski
współczynnik sprawności”. Jego podstawą jest uśredniony europejski
podział napromieniowania, który stanowi bazę do porównywania róż-
nych przemienników częstotliwości.
Normalne zakresy robocze mieszczą się w przedziale od –20 do
+80°C. Zasadniczo przemiennik częstotliwości należy zamontować
zabezpieczony przed mocnym nagrzaniem. Urządzenia z chłodze-
niem konwekcyjnym nagrzewają się szybciej niż urządzenia chło-
dzone wentylatorem (często już sterowane temperaturowo).

Podczas montażu należy tak rozmieścić otwory nawiewno-wywiewne,
aby nie oddziaływać ujemnie na chłodzenie.
Beztransformatorowe przemienniki częstotliwości są znacznie lżejsze,
a także na ogół tańsze niż urządzenia z transformatorami. Z uwagi na
brak galwanicznego oddzielenia od strony prądu zmiennego zamon-
towany musi być jednak „uniwersalny wyłącznik różnicowoprądowy”
(FI) służący do ochrony osób (DIN VDE 0126). Użycie z modułami
cienkowarstwowymi jest przeważnie ograniczane przez producentów
do urządzeń z transformatorami.

Współczynnik sprawności jako funkcja mocy wyjściowej
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A Maks. współczynnik sprawności (ok. 95%) przy 50% mocy zna-
mionowej

Uśredniony w skali europejskiej współczynnik sprawności wynosi
93,6%.

Regulacja mocy
Zależnie od sytuacji pogodowej punkt eksploatacyjny maks. mocy
MPP przesuwa się.

Dzięki stałej regulacji przemiennik częstotliwości ciągle szuka MPP,
aby uzyskać możliwie wysokie uzyski energetyczne.

Przyłącze elektryczne
Dla baterii słonecznych o mocy wynoszącej do 4,6 kVA podłączenie
przemiennika częstotliwości może następować jednofazowo. Powyżej
mocy 4,6 kVA podłączenie należy podzielić na kilka faz, aby uniknąć
fazowego obciążenia asymetrycznego.
Aby zachować warunki przyłącza sieciowego odnośnie funkcji ENS,
zaleca się wartość impedancji na przemienniku częstotliwości poniżej
1 Ω.

Wartość impedancji jest sumą impedancji sieci na przyłączu domu i
wszystkich wartości oporowych innych przewodów i zacisków do prze-
miennika częstotliwości.
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Wskazówka dotycząca zabezpieczenia
Jako zabezpieczenie obwodu prądowego (element ochronny prze-
wodu) zaleca się bezpiecznik topikowy 16 A NEOKIT firmy Lindner lub
bezpiecznik samoczynny z charakterystyką D lub K. Do takiego
obwodu prądowego nie można podłączać odbiorników.

Odnośne zalecenia m.in. dotyczące selektywności należy zachować
zależnie od warunków lokalnych. Do przewodu sieciowego można
wbudować dodatkowy wyłącznik ochronny FI.

Zastosowanie przemienników częstotliwości
Różne klasy ochrony przemienników częstotliwości stosuje się zależ-
nie od miejsca instalacji.
Podanie stopnia ochrony IP pomaga przy tym znaleźć właściwy prze-
miennik częstotliwości dla każdego miejsca użycia. Pierwsza cyfra
oznacza ochronę przed dotknięciem i przed ciałami obcymi (0 = „brak
ochrony” do 6 = „pyłoszczelność”), a druga cyfra – ochronę przed wodą
(0 = „brak ochrony” do 8 = „ochrona przy ciągłym zanurzeniu”).
■ W budynkach, które nie mieszczą się w definicji pomieszczeń zagro-

żonych pożarem lub pomieszczeń wilgotnych, wystarczające są
przemienniki częstotliwości o stopniu ochrony IP 21.

■ Do budynków takich jak mieszkania lub pomieszczenia sąsiadujące
można przewidzieć przemiennik częstotliwości o mniejszym stopniu
ochrony, np. IP 44.

■ Elektryczne materiały eksploatacyjne stosowane do normalnego
wykorzystania (np. montaż w rolniczych punktach eksploatacyj-
nych), muszą odpowiadać przynajmniej stopniowi ochrony IP 44.

W następujących obszarach nie należy stosować przemienników czę-
stotliwości:
■ Obszary, gdzie silnie wydziela się pył, np. magazyny siana
■ Obszary z materiałami łatwopalnymi
■ Obszary, których otoczenie zawiera amoniak, np. stajnie

2.3 Wybór przemiennika częstotliwości
Odpowiednio do wybranej liczby modułów fotowoltaicznych można
wybrać potrzebne przemienniki częstotliwości oraz odpowiednią
liczbę odłączników prądu stałego (o ile nie są one wbudowane).
Podczas doboru przemienników częstotliwości należy także zwrócić
uwagę na maks. dopuszczalne napięcie systemowe modułów foto-
woltaicznych. Informuje ono, ile modułów fotowoltaicznych można
połączyć szeregowo bez uszkodzenia systemu.
W przypadku instalacji złożonych z kilku pasów należy dopilnować,
aby zawsze wykonywać je z taką samą liczbą modułów fotowoltaicz-
nych. Wyjątek stanowią przemienniki częstotliwości Multi-String.

Wskazówka
Istotnym środkiem chroniącym przed indukowanymi przepięciami jest
prawidłowe ułożenie przewodów. Przewody dodatnie i ujemne należy
układać możliwie blisko siebie, aby powierzchnia, którą tworzy dany
obwód prądowy, a tym samym modulowane przepięcie, pozostały nie-
wielkie.
Ten aspekt jest przy układaniu przewodów często przeoczony lub
zlekceważony, ponieważ konsekwentna realizacja prowadzi przeważ-
nie do wydłużenia przewodów i zwiększenia nakładu montażowego.
Powinno to jednak zostać wykonane dla skutecznej ochrony przepię-
ciowej.

Wskazówki projektowe

3.1 Strefy obciążenia śniegowego i wiatrowego
Moduły fotowoltaiczne oraz system mocowania muszą być zaprojek-
towane w taki sposób, aby wytrzymały wszelkie możliwe obciążenia
śniegowe i wiatrowe. Norma EN 1991, 3/2003 i 4/2005 definiuje dla
każdego kraju na terenie Europy różne strefy obciążenia śniegowego
i wiatrowego.

3.2 Warunki montażu
Podczas montażu modułów fotowoltaicznych na dachach pochyłych
należy wykonać połączenie z krokwią lub płatwią za pomocą klamer
dachowych. Płytę montażową klamer mocuje się za pomocą min.
dwóch wkrętów do drewna (średnica min. 8 mm) (zalecana długość
mocowania w drewnie 70 mm). Pałąk klamry przenosi siłę mocowania
na zewnątrz. Do klamer dachowych mocuje się profile nośne. Moduły
fotowoltaiczne mocuje się na nich za pomocą zacisków.
W zależności od rodzaju pokrycia dachowego konieczne może okazać
się przygotowanie dachówek. Należy uważać, aby nie uszkodzić
pokrycia dachowego.
Nieprawidłowy montaż może być przyczyną połamania dachówek lub
innych uszkodzeń.

Instalację fotowoltaiczną należy zaplanować i zwymiarować przy
uwzględnieniu warunków lokalnych.
Wpływy na system montażowy należy określić na podstawie norm
technicznych obowiązujących w budownictwie. Wpływy obciążenia
należy zaplanować w sposób wiążący w oparciu o normę
DIN 1055 1-5 w połączeniu z koncepcją bezpieczeństwa zgodnie z
normą DIN 1055-100.
Podczas wykonywania instalacji fotowoltaicznej należy przestrzegać
przepisów i rozporządzeń obowiązujących w danym kraju.

Dane techniczne (ciąg dalszy)
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3.3 Możliwości montażu

A Dach pochyły, rozmieszczenie pionowe
B Dach pochyły, rozmieszczenie poziome

C Dach płaski, ze stojakami, rozmieszczenie poziome
D Montaż wolnostojący, ze stojakami, rozmieszczenie poziome

3.4 Ustalanie wymogów powierzchniowych

Montaż pionowy

a Szerokość
b Długość

l = n · a + (n – 1) · 25 mm*1

h = n · b + (n – 1) · 25 mm*2

n = liczba modułów fotowoltaicznych

Montaż poziomy

a Szerokość
b Długość

l = n · b + (n – 1) · 25 mm*2

h = n · a + (n – 1) · 25 mm*1

n = liczba modułów fotowoltaicznych

*1 Odstęp między modułami fotowoltaicznymi.
*2 Min. odstęp między modułami fotowoltaicznymi umieszczonymi obok lub nad sobą (zależnie od dachówki holenderskiej).

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy)
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3.5 Ogólne wskazówki montażowe
■ Uwzględnić maks. występujące obciążenie i odstęp od krawędzi

dachu dla podbudowy wykonanej przez klienta wg DIN 1055.
■ Przestrzegać wymogów budowlano-prawnych dot. ochrony prze-

ciwpożarowej instalacji fotowoltaicznych.
■ W przypadku płaskich dachów z materiałami rolowymi z tworzywa

sztucznego podpory należy ustawiać wyłącznie z podkładką (maty
ochronne do budowli).

■ Zabezpieczyć przewody przyłączeniowe przed ptakami i niewielkimi
zwierzętami.

■ W pobliżu modułów fotowoltaicznych należy przewidzieć wejście na
dach, co ułatwi wykonywanie prac kontrolnych i konserwacyjnych.

■ Przewody przyłączeniowe należy poprowadzić przez odpowiedni
przepust dachowy (kształtka wentylatora).

330

42
0

Typ dachówki Przekrój przewodu wenty-
lacyjnego

cm2

Dachówka frankfurcka  32
Podwójne S  30
Dachówka typu Taunus  27
Dachówka typu Harzer  27
 

Firma Viessmann oferuje do zamocowania uniwersalne systemy,
zaprojektowane do indywidualnego zestawienia, odpowiednio do
żądanej mocy instalacji.
Systemy montażowe są przystosowane niemal do wszystkich rodza-
jów dachów i pokryć dachowych.

Do montażu na dachach płaskich oferowane są zestawy monta-
żowe.

Systemy montażowe

4.1 System montażowy do dachu pochyłego– montaż na dachu

Klamra dachowa

Klamra dachowa Rapid2 +45
Nr katalog. 7457 972
Z wstępnie zamontowanym elementem nasadzanym KlickTop

  

Wskazówki projektowe (ciąg dalszy)
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Klamra dachowa Rapid2 +Max
Nr katalog. 7457 973
Z wstępnie zamontowanym elementem nasadzanym KlickTop, do du-
żych obciążeń śniegowych

  
Klamra dachowa Rapid2 +45V
Nr katalog. 7497 889
Z wstępnie zamontowanym elementem nasadzanym KlickTop, do pio-
nowego montażu szyn

  
Klamra dachowa Rapid2 +55
Nr katalog. 7146 390
Z wstępnie zamontowanym elementem nasadzanym KlickTop

  
Klamra dachowa do dachów krytych łupkiem Prefa (bez płyty)
Nr katalog. 7457 974

  
Uniwersalna klamra dachowa do dachów krytych dachówką kar-
piówką
Nr katalog. 7457 975
Z regulacją

  
Zestaw mocujący do dachów krytych dachówką karpiówką
Nr katalog. 7497 890
Zestaw składa się z klamer dachowych i płyty zamiennej do dachówki
karpiówki

  
Element nasadzany KlickTop
Nr katalog. 7164 821
Do klamer dachowych przeznaczonych do dachów krytych łupkiem i
dachówką karpiówką

  
Zestaw mocujący do dachów krytych materiałem falistym 10 x
200
Nr katalog. 7457 976
Śruba mocująca z uszczelką z EPDM
Nakrętki kołnierzowe z elementem nasadzanym KlickTop

  

Systemy montażowe (ciąg dalszy)
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Zestaw mocujący do dachów krytych materiałem falistym 10 x
300
Nr katalog. 7457 977
Śruba mocująca z uszczelką z EPDM
Nakrętki kołnierzowe z elementem nasadzanym KlickTop

  
Wkręt do drewna (50 szt.)
Nr katalog. 7457 992
Z łbem płaskim
VA8 x 120 mm

  
Zestaw podwójny Single Fix-V Solo
Nr katalog. 7457 980
Stal min. 0,5 mm
Aluminium min. 0,8 mm

  
Fix Plan
Nr katalog. 7146 388
Wersja Klick Top
System mocujący do dachów blaszanych wraz z uszczelnieniem

Elementy składowe:
– Śruba mocująca 12 x 200 mm
– Talerz uszczelniający z EPDM

  
Bitu Plan
Nr katalog. 7146 389
Uszczelnienie dodatkowe do zestawu Fix Plan do dachów bitumicz-
nych

 

Zaciski środkowe

Zacisk środkowy Rapid2 +30-39 mm
Wstępnie zamontowany wraz ze śrubą Torx M8
Nr katalog. 7510 841
Srebrny
Nr katalog. 7202 420
Czarny eloksalowany

  
Zacisk środkowy Rapid2 +40-50 mm
Wstępnie zamontowany wraz ze śrubą Torx M8
Nr katalog. 7510 842
Srebrny
Nr katalog. 7512 783
Czarny eloksalowany

  
Zacisk środkowy uziemiający Rapid2 +30-39 mm
Nr katalog. 7510 845
Wstępnie zamontowany wraz ze śrubą Torx M8

Systemy montażowe (ciąg dalszy)
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Zacisk środkowy uziemiający Rapid2 +40-50 mm
Wstępnie zamontowany wraz ze śrubą Torx M8
Nr katalog. 7510 846
Srebrny
Nr katalog. 7512 784
Czarny eloksalowany

Zacisk końcowy

Zacisk końcowy Rapid2 +35 mm
Wstępnie zamontowany wraz ze śrubą Torx M8
Nr katalog. 7510 843
Srebrny
Nr katalog. 7202 422
Czarny eloksalowany

  
Zacisk końcowy Rapid2 +40 mm
Wstępnie zamontowany wraz ze śrubą Torx M8
Nr katalog. 7510 839
Srebrny
Nr katalog. 7512 785
Czarny eloksalowany

  
Zacisk końcowy Rapid2 +45 mm
Wstępnie zamontowany wraz ze śrubą Torx M8.
Nr katalog. 7538 368
Srebrny

  
Zacisk końcowy Rapid2 +50 mm
Wstępnie zamontowany wraz ze śrubą Torx M8
Nr katalog. 7510 844
Srebrny
Nr katalog. 7512 786
Czarny eloksalowany

Pozostałe wyposażenie dodatkowe

Profil nośny modułu
40 x 40 x 4000 mm
Nr katalog. Z011 245
Srebrny
Nr katalog. Z011 844
Czarny eloksalowany
Profil nośny modułu
40 x 40 x 6000 mm
Nr katalog. Z012 130
Srebrny.
  

Systemy montażowe (ciąg dalszy)
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Łącznik Solo05
Wstępnie zmontowany dla profilu nośnego modułu Solo05
Nr katalog. 7457 986
Srebrny
Nr katalog. 7512 788
Czarny eloksalowany
  
Zaślepka z tworzywa sztucznego
Do profilu nośnego modułu Solo05
Nr katalog. 7497 891
Szary (20 szt.)
Nr katalog. 7537 373
Czarny (10 szt.)
  
Zacisk do ochrony odgromowej (20 szt.)
Nr katalog. 7457 988
Wstępnie zmontowany, do elementów o średnicy 8 i 10 mm

  
Zestaw łączników krzyżowych KlickTop M8
Nr katalog. 7457 987

  
Klips do przewodu Proclip-C (25 szt.)
Nr katalog. 7457 989
Do profilu nośnego modułu Solo05

 

  
Podkładka blaszana pod zacisk środkowy do Rapid (Eco Quad)
Nr katalog. 7410 840
Do podwyższenia powierzchni przylegania

 

  
Podkładka gumowa z EPDM 3 mm
Nr katalog. 7410 838
Samoprzylepna
Rolka, dł. 10 m, szer. 48 mm, np. do opasek z blachy trapezowej

  
Płytka podkładowa 2 mm EcoS Rapid Standard (25 szt.)
Nr katalog. 7457 990

  
Płytka podkładowa 2 mm VAMax Rapid Max (25 szt.)
Nr katalog. 7457 991

  
Śruba z łbem czworokątnym (100 szt.)
Nr katalog. 7457 993

Systemy montażowe (ciąg dalszy)
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Nakrętka kołnierzowa z uzębieniem blokującym (100 szt.)
Nr katalog. 7457 994

4.2 System montażowy do dachu płaskiego
Przy montażu na płaskim dachu moduły fotowoltaiczne są rozmie-
szczane poziomo. Na każdy 1 do 6 modułów w szeregu konieczne są
ukośne podpory łączące.

Obok stałych kątów ustawienia obecne są także kąty przestawne o
nachyleniu 20 do 40°.

722

100

z

75

Montaż na konstrukcji wsporczej

A Konstrukcja wsporcza
z: Obliczanie - patrz strona 19

Systemy montażowe (ciąg dalszy)
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722
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z
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Montaż z podporami

A Podpory
z: Obliczanie - patrz strona 19

Masy podpór według DIN 1055 przy kącie nachylenia wynoszącym 35°
Jeśli moduły fotowoltaiczne są zabezpieczone przed ześlizgnięciem,
to należy uwzględnić tylko statyczne obciążenia przeciw odrywaniu.

Wskazówka
Obliczenia styczne, np. dla konstrukcji wsporczych wykonanych przez
inwestora, zostają przeprowadzone na zapytanie przez:
Biuro inżynierskie statyki budowli
Inż. dypl. Gerhard Nolte
Auf der Heide 1
35066 Frankenberg

  Zabezpieczenie przed ześlizgnięciem Zabezpieczenie przed oderwaniem
Wysokość montażowa nad
ziemią

m do 8 8 do 20 20 do 100 do 8 8 do 20 20 do 100

Masa podpór na wspornik kg 267 439 613 108 183 261

Ustalanie odstępu między szeregami modułów fotowoltaicznych
Podczas wschodu i zachodu słońca (bardzo nisko znajdujące się
słońce) nie jest możliwe uniknięcie zacienienia w przypadku modułów
fotowoltaicznych ustawionych jeden za drugim. Aby móc utrzymać
zmniejszenie uzysku energii w akceptowalnych ramach, należy prze-
strzegać określonych w wytycznej VDI 6002-1 odstępów między rzę-
dami (wymiar z). W momencie najwyższego położenia słońca w naj-
krótszym dniu roku (21.12) tylne rzędy powinny być niezacienione.

Do obliczenia odstępu między rzędami należy posłużyć się kątem
padania promieni słonecznych β (w południe) dnia 21.12.
W Niemczech kąt ten wynosi w zależności od szerokości geograficznej
między 11,5° (Flensburg) a 19,5° (Konstancja).

Systemy montażowe (ciąg dalszy)
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sin (180° – (α + β))z
h

=
sinβ

z

h h

βα α

z Odległość między rzędami
h Wysokość
α Kąt nachylenia
β Kąt padania promieni słonecznych

Przykład:
Würzburg leży w przybliżeniu na 50° szerokości geograficznej północ-
nej. Na półkuli północnej wartość ta jest odejmowana od stałego kąta
wynoszącego 66,5°:
β = 66,5° − 50° = 16,5°
h = 992 mm (w zależności od typu)
α = 35°
β = 16,5°

992 mm · sin (180°– 51,5°)

 h · sin (180°– (α+β))
sin β

z =
sin 16,5°

z = 2 733 mm

z =

Przykłady podłączania i wyposażenie dodatkowe

5.1 Przykłady podłączania

Przykład systemu z 1 pasem (moduły fotowoltaiczne połączone sze-
regowo)

A Moduły fotowoltaiczne
B Przewody przyłączeniowe
C Odłącznik prądu stałego (w razie potrzeby)
D Przemiennik częstotliwości

Przykład systemu z 2 pasami (moduły fotowoltaiczne połączone sze-
regowo)

A Moduł fotowoltaiczny
B Przewody przyłączeniowe
C Odłącznik prądu stałego (w razie potrzeby)
D Przemiennik częstotliwości

Systemy montażowe (ciąg dalszy)
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5.2 Wyposażenie dodatkowe

@

A Przewód łączący moduły fotowoltaiczne między sobą
(przy większych odstępach między modułami fotowoltaicznymi
może zostać przedłużony za pomocą przewodu przedłużającego
o długości 3 m, 4 mm2)

B Przewód przyłączeniowy/przedłużający do połączenia modułów
fotowoltaicznych z przemiennikiem częstotliwości, o długo-
ści15 m, 4 mm2

C Odłącznik prądu stałego (jeśli nie jest wbudowany w przemiennik
częstotliwości)

D Przemiennik częstotliwości
E Kabel do transmisji danych (alternatywnie: połączenie radiowe)
F Złącze komunikacyjne do połączenia z systemem wymiany

danych

G Rejestrator danych (z oprogramowaniem)
Centrala komunikacyjna do zarządzania danymi i zapisywania
ich, możliwość montażu w przemienniku częstotliwości

H Kabel do transmisji danych do połączenia z komputerem
K Komputer (ze strony klienta)
L Licznik (ze strony klienta)
M Domowa skrzynka przyłączeniowa
N Wyświetlacz pokazujący dane instalacji w różnych wielkościach i

wersjach z możliwością indywidualnego kształtowania (wyposa-
żenie dodatkowe)

Załącznik

6.1 Projektowanie i wykonanie
Systematyczne postępowanie przy tworzeniu sprzężonej z siecią
instalacji fotowoltaicznej ułatwia planowanie. Dokładne przygotowanie
skraca czas montażu i instalacji.

Kroki związane z instalacją fotowoltaiczną
1. Informacje i porady
2. Planowanie i wymiarowanie instalacji
3. Kontrola, czy konieczne jest pozwolenie na budowę.

Instalacje fotowoltaiczne nie wymagają przeważnie zezwoleń, jeśli
są montowane na pochyłych dachach lub wbudowywane w
powierzchnię dachu. Lokalne przepisy (plan zabudowy) oraz usta-
lenia dotyczące ochrony zabytków mogą jednak stanowić inaczej.
W celu wyjaśnienia tej kwestii należy zwrócić się do właściwego
urzędu nadzoru budowlanego.

4. Sporządzenie oferty i wyjaśnienie źródeł finansowania i możliwości
wsparcia.

5. Montaż i podłączenie instalacji do sieci.
6. Uruchomienie i poinstruowanie użytkownika.
7. Eksploatacja i kontrola uzysków, postępowanie podatkowe.
8. Zgłoszenie w Federalnej Agencji ds. Sieci.

Przykłady podłączania i wyposażenie dodatkowe (ciąg dalszy)
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Lista kontrolna dot. planowania
Przed zaplanowaniem i utworzeniem sprzężonej z siecią instalacji
fotowoltaicznej należy wyjaśnić następujące kwestie:

■ Gdzie mają być zamontowane moduły fotowoltaiczne (dach pochyły,
dach płaski, elewacja, wolna powierzchnia)?

■ Na jakim podłożu mocowane będą moduły fotowoltaiczne (materiał
i pokrycie dachowe)?

■ Ustalenie nachylenia i ustawienia powierzchni modułów (nachylenie
w stopniach, odchyłka od kierunku południowego)

■ Jaką wielkość ma mieć instalacja (dostępna powierzchnia, budżet
inwestycyjny)?

■ Czy możliwe jest zacienienie modułów fotowoltaiczne (anteny,
wykusze, komin, drzewa, sąsiednie budynki)?

■ Jak można poprowadzić przewody w budynku (niewykorzystywany
komin, szyb zaopatrzeniowy, dostępne puste rury elektryczne, kanał
przewodowy na zewnętrznej ścianie budynku np. wzdłuż rynny)?

■ Gdzie ma być zainstalowany przemiennik częstotliwości (na
zewnątrz, na poddaszu, w piwnicy)?

■ Czy dostępne jest miejsce na licznik?
■ Kto jest właściwym użytkownikiem sieci elektrycznej (miejsce rezer-

wowe ZE)?

Przykład projektowania
Pokazane tutaj czynności w ramach planowania nie muszą być koniecznie wykonywane ręcznie. Dostępna jest już duża liczba oprogramowania
do projektowania. Ponadto wsparciem służą nasi doradcy.

1. Określenie liczby modułów fotowoltaicznych możliwych do ułożenia na dostępnej powierzchni (uwzględnić odległości między kra-
wędziami):
Długość l = 8 m
Wysokość h = 5 m
Szerokość a = 0,81 m
Wysokość b = 1,62 m
Szerokość zacisku mocującego = 0,025 m
Liczba modułów fotowoltaicznych w jednym szeregu l: (a + 0,025 m) = 8 m :(0,81 m + 0,025 m) = 9
Liczba szeregów jeden nad drugim  = h: (b + 0,025 m) = 5 m: (1,62 m + 0,025 m) = 3

2. Określenie liczby modułów fotowoltaicznych i mocy:
3 szeregi po 9 modułów fotowoltaicznych dają 27 modułów.
Przy mocy znamionowej modułu wynoszącej 165 Wp wynika z tego moc generatora fotowoltaicznego P = 4,45 kWp.

3. Określanie napięcia modułów fotowoltaicznych:
Standardowe warunki testowe (STC), patrz strona  9.

Dane (w temp. 25°C):
UMPP = 33,80 V
IMPP = 4,88 A
UOC = 43,10 V
ISC = 5,32 A

Współczynniki temperaturowe ogniw:
Tk (Pznam) = –0,47%/K
Tk (UOC) = –163 mV/K
Tk (ISC) = 5,3 mA/K

Obliczanie napięcia w temp. –15°C (STC – 40 K) i +70°C (STC + 45 K). Wartości są zależne od warunków lokalnych.
UOC (w temp. –15°C) = 43,10 V + (–40 K × –0,163 V/K) = 48,81 V
UMPP (w temp. –15°C) = 33,80 V + (–40 K × –0,163 V/K) = 40,32 V
UMPP (w temp. 70°C) = 33,80 V + (45 K × –0,163 V/K) = 26,47 V

4. Wybór przemiennika częstotliwości:
Dane dotyczące mocy modułów fotowoltaicznych odnoszą się do warunków STC, które rzadko występują w praktyce. Z tego powodu prze-
miennik częstotliwości może być na ogół o ok. 5 do 10% mniejszy (przy niekorzystnych ustawieniach nawet jeszcze mniejszy). W każdym
przypadku należy zachować maks. parametry napięcia i natężenia prądu przemiennika częstotliwości.
Pznam (przemiennik częstotliwości) = 0,90 × Pznam (bateria słoneczna) = 0,90 × 4,45 kWp = 4,0 kWp

Pznam (przemiennik częstotliwości) = 0,95 × Pznam (bateria słoneczna) = 0,95 × 4,45 kWp = 4,2 kWp

Moc znamionowa przemiennika częstotliwości wynosi 4 do 4,2 kWp.

Załącznik (ciąg dalszy)
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5. Łączenie modułów fotowoltaicznych i kontrola zakresów napięcia:

Dane przemiennika częstotliwości:
PDCznam = 4,0 kWp

PPVmaks = 4,2 kWp

UMPP PVdół = 230 V
UMPP PVgóra = 500 V
UDCmaks = 600 V
IDCmaks = 18,3 A

Obliczanie liczby modułów fotowoltaicznych w szeregu:
n (moduły fotowoltaicznemaks) = UMPP PVgóra / UMPP (w temp. –15°C) = 500/40,32 = 12,4 ≙ 12
n (moduły fotowoltaicznemin) = UMPP PVdół / UMPP (w temp. 70°C) = 230/26,47 = 8,6 ≙ 9
n (moduły fotowoltaicznemaks) = UDCmaks / UOC (w temp. –15°C) = 600/48,81 = 12,3 ≙ 12

Aby zachować okno napięciowe MPP przemiennika częstotliwości, należy połączyć szeregowo min. 9 i maks. 12 modułów fotowoltaicznych.
Maks. napięcie wejściowe pozwala również na 12 modułów fotowoltaicznych.

6. Kontrola i dopasowanie liczby pasów i modułów fotowoltaicznych do przemiennika częstotliwości:
liczba pasów = tymczasowa liczba modułów FW/liczba modułów FW połączonych szeregowo = 27/12 = 2
UMPP (w temp. 70°C) = 26,47 V × 12 modułów fotowoltaicznych = 318 V > UMPP PVdół = 230 V
UMPP (w temp. –10°C) = 40,32 V × 12 modułów fotowoltaicznych = 484 V > UMPP PVgóra = 500 V
UOC (w temp. –10°C) = 48,81 V × 12 modułów fotowoltaicznych = 586 V > UDCmaks = 600 V
IMPP (w temp. 25°C) = 4,88 A × 2 pasy = 9,76 A < IDCmaks = 18,3 A
Nie da się zrealizować 27 zaplanowanych modułów za pomocą wybranego przemiennika częstotliwości z 2 pasami. Do zakresu zadań
projektanta należy znalezienie optymalnego rozwiązania dla klienta. Aby lepiej wykorzystać powierzchnię dachu, można np. zmienić rodzaj
montażu, typ modułu fotowoltaicznego lub przemiennika częstotliwości.

6.2 Słownik
Amorficzne ogniwo fotowoltaiczne
Moduły fotowoltaiczne o cienkiej warstwie z niekrystalicznego (amor-
ficznego) materiału, np. krzemu, naparowane na szkle lub folii ze stali
szlachetnej, przy zachowaniu oszczędności materiału .

Promieniowanie rozproszone
Nienakierowane światło słoneczne, rozproszone przez chmury, cząs-
teczki itp.

Bezpośrednie promieniowanie
Nakierowane światło, które bez sterowania trafia bezpośrednio na
powierzchnię ziemi.

Ustawa o energiach odnawialnych (UEO)
„Ustawa o priorytecie energii odnawialnych ” (ustawa federalna) ustala
minimalne wynagrodzenia, warunki przyłączeniowe i inne warunki
umowy dot. dostarczania prądu z energii odnawialnych do publicznej
sieci układu elektromagnetycznego; weszła w życie dnia 1 kwietnia
2000 roku. Aktualna nowelizacja ustawy o energiach odnawialnych
(UEO) 2012.

Wynagrodzenie za dostarczanie energii
Lokalny operator sieci elektrycznej jest zobowiązany do zakupu prądu
z energii odnawialnych oraz zapłacenia minimalnej ceny (wynagro-
dzenia) zgodnie z UEO.

Elektron
W fizyce elektryczny przepływ prądu wyjaśnia się poprzez ruch elek-
tronu. Elektron to cząstka atomu, która posiada ładunek elektryczny
(wyobrażenie modelowe).

Energia
Energia elektryczna jest mierzona w watogodzinach (Wh) (1000 Wh =
1 kWh), nie mylić z chwilową mocą Watt (W) lub mocą szczytową Watt
Peak (Wp) lub kWp.

Czas powrotu energii
Energetyczny „czas amortyzacyjny”, w którym instalacja fotowol-
taiczna wytwarza energię, która była potrzebna do jej produkcji.

ENS
Wyłącznik bezpieczeństwa do monitorowania sieci zasilacza siecio-
wego. Skrót „ENS” oznacza: Dwa niezależne od siebie urządzenia do
monitorowania sieci z jednym przydzielonym organem przełączają-
cym w szeregu.

Współczynnik uzysku
Podaje, o ile więcej energii pozyskuje instalacja fotowoltaiczna w cza-
sie swojej eksploatacji względem wymaganej energii produkcyjnej.

Energie odnawialne
Źródła energii, które nie zużywają ograniczonych surowców, lecz
bazują na naturalnych cyklach, określa się jako odnawialne (słońce,
wiatr, energia wodna, bioenergia); z reguły zalicza się tu również
pływy, prądy morskie i geotermię.

Wyłącznik ochronny FI
Zabezpieczenie przed prądem uszkodzeniowym w instalacji elektrycz-
nej, które służy do ochrony osób przed „porażeniem” elektrycznym w
przypadku zetknięcia się z napięciem sieciowym.

Fotowoltaika (FW)
Specjalistyczne pojęcie określające wytwarzanie energii elektrycznej
ze światła słonecznego.

Efekt „węża ogrodowego”
W instalacji fotowoltaicznej kilka ogniw słonecznych jest łączonych
szeregowo. Jeśli przykryte zostanie jedno ogniwo lub fragment
modułu fotowoltaicznego (np. przez rzucony cień), to przepływ prądu
w tym miejscu jest zatrzymywany, co działa podobnie jak załamanie
w wężu ogrodowym. Przyczyną tego efektu są również różne dane
techniczne modułów fotowoltaicznych: najsłabszy moduł fotowol-
taiczny zadaje maksymalną moc.

Skrzynka przyłączeniowa baterii (SKB)
Skrzynka przyłączeniowa, w której zebrane są przewody generatora
fotowoltaicznego. Dodatkowo wbudowane są elementy zabezpiecza-
jące dla pasów oraz zabezpieczenie przed przepięciem od uderzenia
pioruna, często również przełącznik.

Załącznik (ciąg dalszy)
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Promieniowanie globalne
Ilość energii jako suma promieniowania bezpośredniego i rozproszo-
nego – odnosi się przeważnie do 1 m2 poziomej powierzchni.

Półprzewodnik
Materiał, który w fizycznie czystym stanie nie jest przewodnikiem, ale
może się nim stać po celowym zanieczyszczeniu.

Efekt gorącego punktu (hot-spot)
Zniszczenie ogniwa fotowoltaicznego spowodowane wytwarzaniem
ciepła przy częściowym zacienieniu modułu FW – zapobieganie za
pomocą diod obejściowych.

Oporność izolacji
W instalacjach elektrycznych mogą wystąpić usterki w izolacji między
częścią będącą pod napięciem i ziemią (np. wskutek wilgoci lub
zwarć). W przypadku uziemionych instalacji elektrycznych ma miejsce
wskutek takiej usterki przepływ prądu w połączeniu uziemiającym, tak
że izolacja w połączeniu uziemiającym może być kontrolowana (np.
poprzez pomiar prądu), a usterka – natychmiast usunięta.
Trudniejsza jest kontrola w nieuziemionych urządzeniach lub instala-
cjach, w których połączenie uziemiające powstaje dopiero przez połą-
czenie z uziemioną instalacją (np. przyłączenie do sieci publicznej) lub
przez dotknięcie części instalacji. Usterka w izolacji nie prowadzi tutaj
na razie do przepływu prądu. Jeżeli jednak instalacja zostanie
dotknięta w innym punkcie, wskutek podwójnego połączenia z ziemią
zamknięty jest obwód elektryczny. W nim może dojść do niebezpiecz-
nego porażenia prądem. Podobny problem występuje, gdy instalacja
zostanie połączona z uziemionym urządzeniem: prąd płynie tutaj
przez obydwa urządzenia i może je uszkodzić. Aby uniknąć takich
usterek, wskazany jest regularny pomiar oporności izolacji, aby w
przypadku nieosiągnięcia wartości granicznej można było podjąć
odpowiednie kroki.

Konwencjonalne źródła energii
Kopalne nośniki energii jak węgiel, olej mineralny, gaz ziemny i uran.

Wynagrodzenie pokrywające koszty
Koszty wytwarzania prądu w instalacji fotowoltaicznej ustalane każ-
dego roku przez Urząd Nadzoru Cen Prądu Nadrenii Północnej -
Westfalii według kalkulacji gospodarki energetycznej dla aktualnego
roku budowlanego. Pojęcie ma swoje korzenie w noszącej tę samą
nazwę koncepcji wsparcia związku wspierającego wykorzystanie
energii słonecznej w Aachen.

Prąd zwarciowy
Wysokość natężenia prądu elektrycznego przy połączeniu (zwarciu)
dodatniego i ujemnego bieguna baterii słonecznej.

Napięcie jałowe
Wysokość napięcia między dodatnim i ujemnym biegunem źródła
prądu (np. modułu fotowoltaicznego), gdy nie jest podłączony żaden
odbiornik.

Moc
Chwilowa moc odbiornika elektrycznego lub generatora prądu (elek-
trownia, instalacja słoneczna), mierzona w Watt (W) – nie mylić z
energią elektryczną (Wh). Informacja Watt Peak (Wp) to szczytowa
moc baterii słonecznej (ogniwo, moduł fotowoltaiczny) w standardo-
wych warunkach testowych.

Monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne
W przypadku monokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych materiał
(krzem) jest uporządkowany na poziomie atomu w bezwzględnie regu-
larny kryształ.

MPP – Maximum Power-Point
Zależny od promieniowania i temperatury punkt charakterystyki, w
którym bateria słoneczna wytwarza maksymalną moc.

Sieć
(„publiczna sieć elektryczna”, sieć sprzęgowa)
W sieci elektrycznej wszystkie elektrownie i odbiorniki są ze sobą
połączone (w sieć).

Punkt podłączenia sieci
Punkt podłączenia zasilacza sieciowego do instalacji elektrycznej
domu lub sieci publicznej.

Instalacja zasilająca sieć
W przeciwieństwie do instalacji typu wyspowego ten system jest pod-
łączony do sieci elektrycznej i nie wymaga stosowania akumulato-
rów.

Zasilacz sieciowy (ZS)
Przemiennik częstotliwości z synchronizacją i monitorowaniem sieci,
który przekształca prąd stały, wytwarzany w sprzężonej instalacji foto-
woltaicznej, na prąd przemienny i dostarcza go do sieci.

Połączenie z siecią
Połączenie zdecentralizowanych generatorów prądu, jak np. instalacji
fotowoltaicznych z publiczną siecią dostarczającą prąd.

Moduł fotowoltaiczny
Pojedynczy element baterii słonecznej (generatora fotowoltaicznego).
W module fotowoltaicznym wiele ogniw fotowoltaicznych jest połączo-
nych elektrycznie i szczelnie zamkniętych.

Przejście pn
Po zanieczyszczeniu półprzewodnika obcymi atomami, pierwotnie
nieprzewodzący materiał zaczyna przewodzić dodatnio (niedobór
elektronów) lub ujemnie (nadmiar elektronów). Jeśli dwie tego rodzaju
warstwy leżą bezpośrednio obok siebie, to warstwę graniczną nazywa
się przejściem pn. Na warstwie granicznej powstaje w obrębie danego
materiału pole elektryczne.

Polikrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne
Materiał tworzy przy produkcji wiele pojedynczych kryształów, co jest
rozpoznawalne po strukturze powierzchni podobnej do kryształków
mrozu.

Prąd wsteczny
Aby uzyskać więcej energii elektrycznej z baterii słonecznej, moduły
fotowoltaiczne/pasy są często łączone równolegle. Jeżeli obydwa
pasy są jednakowo naświetlane, energia elektryczna sumuje się. W
przypadku zacienienia pasa, na obydwu pasach występują różne
napięcia, które prowadzą do powstania prądu wstecznego do zacie-
nionego pasa. Maks. obciążenie modułu fotowoltaicznego prądem
wstecznym określa wówczas, jaka ilość prądu może w ten sposób
płynąć przez moduł, nie uszkadzając go. Przy wielu przemiennikach
częstotliwości istnieje możliwość montażu bezpieczników, aby unik-
nąć uszkodzeń spowodowanych prądami wstecznymi.

Bateria słoneczna (generator fotowoltaiczny)
Zespół modułów fotowoltaicznych tworzących instalację fotowol-
taiczną.

Ogniwo fotowoltaiczne
Pojedynczy element do pozyskiwania prądu z energii słonecznej, który
bezpośrednio przekształca światło słoneczne w prąd elektryczny w
oparciu o czysto fizyczny proces, bez procesów mechanicznych lub
chemicznych oraz bez zużycia materiału, o teoretycznie nieograni-
czonej żywotności (wielkość ok. 10 x 10 do 15 x 15 cm).

Kolektor słoneczny
Element do pozyskiwania ciepła ze światła słonecznego (termiczna
energia słoneczna).

Załącznik (ciąg dalszy)
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Godziny słoneczne
Specjalne urządzenia rejestrujące pogodę zapisują godziny nasło-
necznienia, tzw. godziny słoneczne – na podstawie liczby godzin sło-
necznych nie można bezpośrednio ocenić napromieniowanej energii
– dokładną wartością jest w tym przypadku promieniowanie glo-
balne.

STC (Standard Test Conditions)
Standardowe warunki testowe, w których mierzy się elektryczne para-
metry modułu fotowoltaicznego, aby porównać produkty różnych pro-
ducentów.

Zakres częściowego obciążenia
Instalacja fotowoltaiczna rzadko wytwarza szczytową moc (kWp), z
reguły moc jest mniejsza, zależnie od chwilowej jasności. Instalacja
fotowoltaiczna i jej elementy (zasilacz sieciowy) pracują przy tym w
zakresie częściowego obciążenia, ponieważ wytwarzają tylko część
maksymalnej mocy.

Przemiennik częstotliwości
Przekształca prąd stały (np. prąd wytworzony w instalacji fotowoltaicz-
nej) w typowy dla gospodarstw domowych prąd przemienny (patrz
zasilacz sieciowy).

Prąd przemienny
Prąd, który stale zmienia swój kierunek, typowy prąd w gospodar-
stwach domowych zmienia swój kierunek 100 razy na sekundę
(50 Hz) i ma napięcie znamionowe 230 V.

Wp (Watt peak) i kWp (Kilowatt peak)
Patrz hasła: moc i energia.

Załącznik (ciąg dalszy)
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Zmiany techniczne zastrzeżone!

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
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