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Fotowoltaika    

w pigułce 
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Instalacja fotowoltaiczna nie ma żadnych części ruchomych i jest 

całkowicie bezobsługowa. Panele fotowoltaiczne zamieniają energię 

słoneczną w energię elektryczną, którą można zużywać na bieżąco, 

magazynować albo sprzedawać. 

Bezawaryjność paneli pozwala producentom zapewnić aż 25 lat 

gwarancji na efektywność. 
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Gdzie i jak montuje się instalację fotowoltaiczną ? 

Instalację fotowoltaiczną można zamontować wszędzie, gdzie będzie 

ona wystawiona na działanie promieni słonecznych. 

Optymalnym rozwiązaniem jest zainstalowanie paneli 

fotowoltaicznych na dachu, który skierowany jest na południe pod kątem 

ok. 30-40 stopni. 

Również panele zainstalowane w kierunkach południowo-wschodnim 

oraz południowo-zachodnim wyprodukują wystarczającą ilość energii, aby 

pokryć zapotrzebowanie energetyczne Twojego domu. W obu przypadkach 

panele są dobrze 

nasłonecznione                  

i jednocześnie nie zajmują 

dodatkowej przestrzeni. 

Dopuszcza się 

zainstalowanie paneli na 

dachu w kierunku 

wschodnio- zachodnim, 

jednak ich nasłonecznienie 

nie będzie odpowiednie      

i trzeba się liczyć               

z mniejszymi uzyskami 

energii. 

Wybierając lokalizację instalacji powinniśmy pamiętać, że północna 

część dachu nie jest odpowiednim miejscem na instalację fotowoltaiczną. 

Gdy nie ma możliwości zamontowania instalacji na połaci dachu budynku 

mieszkalnego, warto rozważyć montaż na budynku gospodarczym lub na 

gruncie.  
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Jak dobrać właściwą wielkość instalacji ? 

By odpowiednio dobrać wielkość instalacji należy przeanalizować 

dotychczasowe i planowane zużycie energii oraz sprawdzić jaką 

powierzchnię dachu mamy do dyspozycji. 

Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma 

zazwyczaj wymiary ok. 1x1,7m² i moc 

nominalną 270-360 Watt. By zapewnić energię 

elektryczną dla domu jednorodzinnego 

potrzeba kilkanaście takich paneli. Należy 

jednak pamiętać, że im większa moc 

pojedynczego panelu, tym mniej miejsca 

zajmuje cała instalacja. Ma to szczególne 

znaczenie przy dachach o małej powierzchni. 

Aby całkowicie uniezależnić się od dostaw 

energii z Zakładu Energetycznego Moc 

instalacji powinna zostać zaprojektowana na 120%-125% rocznego 

zapotrzebowania na prąd. Wynika to z kilku czynników: 

 Zużywamy średnio 25%-30% wytworzonej energii na potrzeby 

bieżące 

 Nadmiar energii odprowadzamy do sieci energetycznej, 

możemy ją odebrać w ciągu 365 dni w ilości  

• 80% do ilości jaką do sieci oddaliśmy dla instalacji do 

10kW  

• oraz 70% do ilości jaką do sieci oddaliśmy dla instalacji 

od 10kW-50kW 

 Wydajność paneli obniża się 0,4%-0,5% na rok 

 Występują straty mocy na elementach instalacji np. przewody 

czy inwerter 
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 Na pracę instalacji mogą mieć wpływ: 

 

Nie bez znaczenie jest także dobór właściwego inwertera zwanego 

także falownikiem. Nieprawidłowo dobrany obniży produkcję energii przez 

instalacji ponieważ nie przetworzy pełnej energii jaką wygenerują panele lub 

zbyt późno będzie się włączał i zbyt wcześnie wyłączał. 

 

Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna ? 

Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja jest bezpieczna. 

Będzie dumą inwestora i ozdobą domu. Natomiast instalacja wykonana przez 

nierzetelnego instalatora może stać się źródłem niekończącej się frustracji       

i poważnych strat finansowych. 

Należy pamiętać, że panele 

pracują w zupełnie innych parametrach 

zimą i latem. Przy niskich temperaturach 

panele wytwarzają znacznie wyższe 

napięcie. 

Instalacja musi posiadać 

właściwie dobrane zabezpieczenia         

w obwodzie napięcia stałego jak również po stornie napięcia przemiennego. 

Niestaranne przeprowadzenie montażu lub oszczędność na materiałach, 

które wykona instalator może doprowadzić do niezadowolenia z inwestycji 

kosztownych napraw, a wręcz nawet zagrożenia. 
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Najtaniej nie znaczy najlepiej. 

 

 

 
 

                            Zacienienie                    Nieprzemyślane rozwiązania     

 

        Niewłaściwy montaż 

 

                                               Przeciekający dach 

 

                                             Niewłaściwe materiały 

Bio-Energy. 

Bio-Energy to zespół wykwalifikowanych osób z wieloletnim 

doświadczeniem, które posiadają niezbędne kompetencje i stosowne uprawnienia 

do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.  Posiadamy liczne 

certyfikaty, m.in. certyfikat (UDT) Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający 

wysoką jakości wykonywanych instalacji. 


