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1. Przedmiot i podstawa opracowania 

 
1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest realizacja dokumentacji projektowej dla instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp, na obiekcie znajdującym się przy ul. Zana 38A 
w Lublinie.  

 

 
1.2. Podstawa opracowania 

 
Podstawę opracowania stanowią: 
 
a) Umowa ze zleceniodawcą nr 01/09/2016 z dnia 27.09.2016 
b) uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 
c) audyt energii elektrycznej: 

Weryfikacja obiektu pod kątem stwierdzenia technicznej możliwości budowy 
mikroinstalacji fotowoltaicznej, przeprowadzona na podstawie wizji lokalnej, 
wywiadu, oględzin, technicznej weryfikacji stanu instalacji elektrycznej 
w obiekcie, ustaleniu profilu: energetycznego lub zużycia. Do opracowań zostały 
dołączone zdjęcia obiektów, opisy i szkice, ze wskazaniem szczegółowej 
lokalizacji elementów składowych instalacji oraz projekty techniczno-wykonawcze 
instalacji wraz ze schematami elektrycznymi planowanych instalacji.  
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1.3. Inwestor 
 
 
Inwestprojekt Lublin S. A., ul. Zana 38, 20-601 Lublin  

 
 

1.4. Lokalizacja inwestycji 
 

 

 

Rysunek 1. Obszar inwestycji – ul. Zana 38A, 20-601 Lublin, działka nr 10/6 
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Opis obiektu 

Obiekt posiada więcej niż jeden układ pomiarowy zakładu energetycznego, 
a z zakładem podpisana jest więcej niż jedna umowa na dostawę energii 
elektrycznej. Z tego względu, dla włączenia instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej 
instalacji elektrycznej obiektu, wybrano najbardziej obciążone przyłącze, bazując na 
informacjach zebranych podczas tworzenia audytu. 

Dane punktu odbioru energii elektrycznej:  

• Punkt odbioru:     ul. Zana 38, 20-601 Lublin  
• Moc umowna z ZE    145 kW 
• Punkt pomiaru energii przewidziany 

do podłączenia instalacji PV:  Licznik 94055933 (biurowiec) 
• Grupa taryfowa:     C21 (biurowiec) 
• Licznik en.      czterokwadrantowy z transmisją 

danych LandisGyr model E650 nr licznika 94055933 (biurowiec) 

• Napięcie znamionowe:    230/400V (3/N/PE) 
• Zabezpieczenie przedlicznikowe:  3 x 250A 
• Półpośredni pomiar energii  

- przekładniki prądowe:    200/5 A  
• Roczna wielkość zużycia 

energii na przyłączu w roku 2015:  ok. 300 MWh/rok (biurowiec) 

Poniższy wykres przedstawia całkowity, roczny pobór energii elektrycznej  przez 
obiekt (Rysunek 2.) 

 

Rysunek 2. Wykres poboru energii elektrycznej w obiekcie na wszystkich przyłaczach 
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2. Zakres opracowania 

 
2.1. Opis działania instalacji fotowoltaicznej oraz wybór typu instalacji 

 
Podstawowymi elementami mikroinstalacji fotowoltaicznej typu „na sieć” (ang. 
on-grid) jest panel fotowoltaiczny oraz falownik. Panel fotowoltaiczny przekształca 
energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną prądu stałego. Falownik 
przekształca energię elektryczną prądu stałego wytworzoną przez panele 
fotowoltaiczne na energię prądu zmiennego 230/400 V 50 Hz. Panele fotowoltaiczne 
w tym przypadku umieszczamy na elewacji południowej budynku i łączymy 
je szeregowo, w formacje zwane łańcuchami, tak by uzyskać większe napięcie. Ilość 
energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną zależy od 
intensywności promieniowania słonecznego padającego na panele fotowoltaiczne, 
czasu ekspozycji oraz poprawności projektu i wykonawstwa instalacji. Instalacja 
fotowoltaiczna typu „na sieć” synchronizuje się do publicznej sieci energetycznej 
poprzez wewnętrzną instalację budynku, w przypadku zaniku napięcia w sieci 
publicznej zasilającej budynek, instalacja fotowoltaiczna automatycznie wyłącza się 
(zabezpieczenie przed pracą wyspową). Ponowne załączenie odbywa się w sposób 
automatyczny, po pojawieniu się napięcia w sieci. Algorytm funkcjonowania instalacji 
fotowoltaicznej typu „na sieć” jest odmienny od powszechnie używanych źródeł 
energii elektrycznej. Chwilowa moc oraz ilość generowanej energii elektrycznej przez 
instalację jest pochodną chwilowego natężenia promieniowania słonecznego. Trudno 
zatem oczekiwać by w każdej chwili zachodziła równowaga pomiędzy energią 
wyprodukowaną w instalacji, a energią konsumowaną przez odbiorniki domowe. 
Mamy, więc do czynienia z brakiem bilansowania się tych energii. Występuje, zatem 
nadwyżka bądź niedobór wyprodukowanej energii. Chwilowy niedobór energii 
zostanie uzupełniony z sieci publicznej, nadwyżka zostanie wysłana do sieci 
publicznej.  
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2.2. Kryteria wyboru mocy oraz konfiguracji instalacji. 

Kryteria, którymi kierowano się przy ustalaniu wielkości mocy instalacji 
fotowoltaicznej: 

• Zalecenia wynikające z audytu poboru energii przez obiekt – moc instalacji 
39,6kWp 
• wielkość, usytuowanie, budowa , zacienianie połaci elewacji. 
• roczne zużycie energii elektrycznej 
• stan wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku 
• obecność w budynku odbiorników energii elektrycznej (podłączonych do sieci 

energetycznej poprzez wybrane przyłącze – „biurowiec”) mających liczący się 
udział w poborze energii elektrycznej 

• moc zamówiona na wybranym przyłączu 
• energia wyprodukowana z instalacji PV ma zostać zużytkowana w pierwszej 

kolejności na potrzeby własne budynku  
• instalacja ma za zadanie ograniczyć w maksymalnym stopniu zużycie energii 

elektrycznej, pobranej z sieci zakładu energetycznego.  
• Jako kryterium doboru mocy instalacji PV, uwzględniona została optymalizacja 

kosztów zakupu energii elektrycznej. 
 

3. Projekt techniczny instalacji PV typu na sieć (on-grid) 
o mocy 39,6 kWp, na południowej fasadzie budynku 

 

3.1. Budowa instalacji fotowoltaicznej 

Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na południowej połaci fasady obiektu, 
pod kątem 90° względem poziomu. Takie rozwiązanie spowoduje zwiększenie 
produkcji energii w okresach przejściowych i w zimie oraz jej zmniejszenie w okresie 
letnim. Taka charakterystyka produkcji rocznej wpisuje się w optymalny sposób do 
poboru energii przez obiekt, co obrazuje poniższy wykres. 
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Rysunek 3 Wykres poboru i prognozowanej produkcji energii elektrycznej w ciągu roku 

Wykres (Rysunek 3.) przedstawia wyliczony na podstawie faktur, pobór energii 
elektrycznej przez obiekt (na przyłączu administracyjnym „biurowiec”), w układzie 
miesięcznym oraz prognozowaną produkcję energii elektrycznej przez instalację PV. 
Z relacji pomiędzy wielkością poboru energii przez budynek, a wielkością produkcji 
energii przez instalację wynika że nie wystąpi oddawanie energii do sieci publicznej, 
jest to bardzo korzystna sytuacja pod względem ekonomicznym – przewidywany 
współczynnik autokonsumpcji wyniesie 100% . 

 

Strona prądu stałego DC 

Instalacja generatora PV, składać się będzie ze 144 sztuk paneli fotowoltaicznych, 
o mocy 275 Wp każdy, połączonych szeregowo po 18 szt., tworząc w ten sposób 
8 łańcuchów. Energia powstała podczas konwersji w panelach fotowoltaicznych 
zostanie odprowadzona do dwóch falowników beztransformatorowych, o łącznej 
mocy znamionowej po stronie AC - 40kW. Każdy z falowników posiada dwa 
niezależne trakery punktu mocy maksymalnej. Do każdego trakera wpięte zostaną 
przewody odprowadzające moc z dwóch łańcuchów paneli PV (36 sztuk). Oba 
łańcuchy zostaną połączone ze sobą w sposób równoległy, co wynika ze specyfiki 
wejść strony DC falownika.  
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Strona prądu przemiennego AC 

Po przekształceniu prądu stałego z paneli PV, na prąd przemienny o częstotliwości 
50Hz, w układzie 3/N/PE 230/400V, moc z instalacji zostanie odprowadzona do 
wewnętrznej instalacji zasilającej obiekt w energię elektryczną, poprzez tablicę 
rozdzielczą piętrową. Z uwagi na występujący w obiekcie system ochrony 
przeciwporażeniowej typu TN-C i tym samym brak przewodu PE dostępnego 
w miejscu włączenia instalacji do sieci, należy doprowadzić uziemienie o impedancji 
<10Ω, za pośrednictwem przewodu PE o przekroju żyły >16mm². 

3.2. Podstawowe obliczenia 

Ogniwo krzemowe charakteryzuje się silnym ujemnym współczynnikiem 
temperaturowym, dlatego aby zapewnić prawidłową współpracę łańcucha paneli 
fotowoltaicznych z falownikiem, należy sprawdzić napięcie łańcucha w temperaturach 
-25 ºC oraz +70ºC dla obwodu zamkniętego oraz napięcie łańcucha w temp. -25 ºC 
dla obwodu otwartego. Otrzymane parametry powinny spełniać wymogi 
współpracującego falownika. Obliczenia wykonano specjalistycznym 
oprogramowaniem do projektowania instalacji fotowoltaicznych jednej z czołowych 
firm niemieckich, przyjmując do obliczeń parametry typowego modułu 
fotowoltaicznego. 

Dane do obliczeń: 

Panel fotowoltaiczny 

• Moc pojedynczego modułu   275Wp 
• Typ modułu      polikrystaliczny 60 cel 
• Współczynnik temperaturowy Pmax  -0,33 %/°C 
• Współczynnik temperaturowy Voc   -0,43 %/°C 
• Napięcie w punkcie mocy maksymalnej  31,3 V 
• Napięcie obwodu otwartego   38,5 V 

Projektowana instalacja 

• Liczba modułów w łańcuchu   18 szt. 
• Liczba łańcuchów     8 szt. 
• Łączna liczba modułów    144szt. 
• Założona moc instalacji    39,6 kWp 
• Napięcie systemowe    1 000 V 
• Znamionowy prąd strony DC    2 x 8,81 A 
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Wyniki obliczeń: 
• Napięcie łańcucha w temperaturze +70ºC 454,38 V 
• Napięcie łańcucha w temperaturze +25ºC 684,53 V 
• Napięcie obwodu otwartego w temp. -25ºC 807,34 V 

 
Efekt ekologiczny: 

• Szacowana roczna produkcja energii el. 43 300 kWh/rok 
• Roczna redukcja emisji dwutlenku węgla  35,741 t CO2/rok 
• Roczna redukcja emisji PM10    1,106 kgPM10/rok 
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3.3. Schemat elektryczny instalacji 

 
Rysunek 4. Schemat elektryczny mikroinstalacji fotowoltaicznej typu „na sieć”, o mocy znamionowej 
39,6 kWp. 
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4. Specyfikacja techniczna wykonania 

 

4.1. Panel fotowoltaiczny- wymagania techniczne 

Panel fotowoltaiczny jest elementem przekształcającym energię promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną. Jest to element decydujący o mocy instalacji, jej 
wydajności i poprawnym funkcjonowaniu. Zaleca się zastosowanie polikrystalicznych 
paneli o mocy 275 Wp.  
 
Wskazany panel fotowoltaiczny musi spełniać poniższe wymogi: 
 

• Moc STC      275 Wp 
• sprawność      nie mniejsza niż  16,2% 
• typ       polikrystaliczny 60 ogniw 
• tolerancja mocy     +3% / -0% 
• klasa szczelności puszki przyłączeniowej IP 67 
• gwarancja producenta na wyrób  nie mniejsza niż 10 lat 
• gwarancja wydajności po 10 latach  minimum  90% 
• gwarancja wydajności po 25 latach  minimum 80% 
• odporność na wiatr od czoła   minimum 5 400 Pa 
• odporność na wiatr od tyłu   minimum 2 400 Pa 
• klasa szczelności konektorów    IP 67 
• wymagane certyfikaty    IEC 61215, IEC 61730 
• temperatura pracy     -40 do +85 ºC 
• wymiary nie większe niż    1000mm x 1700mm x 50 mm 
• rama z aluminium anodowanego 
• Certyfikat jakości niezależnej firmy TÜV Rheinland 

 

 
4.2. Falownik - wymagania techniczne 

Falownik jest elementem przekształcającym energię prądu stałego z łańcucha paneli 
fotowoltaicznych, na energię prądu przemiennego o parametrach 50 Hz, 230/400V 
3/N/PE. 

UWAGA! Jako moc znamionową instalacji (39,6 kWp), przyjęto łączną moc 
paneli fotowoltaicznych podłączonych do falownika, gdyż to one są źródłem 
wytwórczym energii elektrycznej. Jest to poprawne podejście do ustalania mocy 
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instalacji, wbrew często popełnianych błędom, polegającym na ustanawianiu 
mocy znamionowej instalacji, kierując się mocą znamionową strony AC 
falownika.  

 
Falowniki powinny spełniać następujące wymagania: 
 
• rodzaj falownika    trójfazowy, beztransformatorowy 
• moc znamionowa po stronie AC  min 20 kVA – max 25 kVA 
• napięcie startowe dla wejścia MPP  nie większe niż 250V 
• górne napięcie dla wejścia MPP  nie mniejsze niż 850V 
• napięcie systemowe    minimum 1000V 
• prąd wejściowy DC    nie mniejszy niż 18A (traker) 
• zabezpieczenie przed błędną polaryzacją tak, dioda 
• znamionowe napięcie wyjściowe   AC 230V/400V 3, N, PE 
• częstotliwość     50 Hz 
• cos phi      1 do 0,8 ind., poj. 
• sprawność europejska    minimum 97% 
• nastawy współpracy z siecią OSD  zgodnie z PN-EN 50438 
• zabezpieczenie przed pracą wyspową tak 
• stopień ochrony przed warunkami zew. minimum IP54 
• porty komunikacyjne    Ethernet, RS485, USB, SO 
• temperatura pracy    -25 do +60 ºC 
• język komunikacji    polski 
• prezentacja parametrów pracy  display – graficzna / cyfrowa 
• ręczne wprowadzanie nastaw  tak 
• wewnętrzny licznik energii   dzienny, okresowy, stały 
• zapis archiwalny parametrów pracy  tak 
• odczyt bieżących parametrów pracy  tak, strona DC i AC 
• możliwość pozyskiwania danych archiw. tak 
• Certyfikat jakości niezależnej firmy   TÜV Rheinland 
 

UWAGA! Przed podjęciem decyzji o wyborze falownika należy upewnić się, że 
Operator Lokalnej Sieci Dystrybucyjnej (OSD) zaakceptuje falownik 
w procedurze przyłączenia do sieci instalacji (wymagana przez OSD 
dokumentacja) 
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4.3. System zarządzania energią 
 

Niniejszy system fotowoltaiczny zostanie wyposażony w programowalny sterownik 
(element techniczny SZE), do optymalizacji poboru własnego, energii wytwarzanej 
przez elektrownię fotowoltaiczną. Moduł pomiarowy sterownika, będzie mierzył w 
czasie rzeczywistym prąd w każdej z faz - oddzielnie.  

Zasada działania kontrolera 

Regulator kontroluje kierunek przepływu energii  i w momencie wykrycia dostępnej 
nadwyżki wytwarzanej przez PV, załącza odbiorniki energii nie wymagające 
czasowego reżimu pracy, zgodnie z ustawionymi priorytetami. System w momencie 
wystąpienia nadwyżki energii wysyła do załączonych odbiorników nadwyżkę energii  
w taki sposób, aby  utrzymać zerowy przepływ energii  – tzw. „zero wirtualne” (suma 
mocy czynnych we wszystkich trzech fazach = 0) lub, opcjonalnie, na każdej fazie 
oddzielnie zerowy przepływ energii – tzw. „zero fazowe”. 

Przy pomocy kontrolera, należy sterować pracą zasobników do grzania ciepłej wody 
użytkowej oraz klimatyzacji. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z instrukcją 
dołączoną przez producenta. 

 

 

Rysunek 11 Schemat elektryczny przykładowego kontrolera spełniającego wymagania projektu 
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4.4. Wizualizacja i komunikacja z falownikiem 

Zastosowany w instalacji falownik powinien zapewniać komunikację w języku 
polskim. Niezbędnym jest, by falownik wyposażony był w wewnętrzny licznik energii 
elektrycznej z możliwością odczytu w trybach: dziennym, okresowym i stałym (od 
początku funkcjonowania instalacji). Falownik powinien również umożliwiać dostęp 
do chwilowych parametrów instalacji po stronie DC oraz AC, dostęp do informacji 
o chwilowym współczynniku mocy, oddawanej chwilowej mocy, temperaturze 
urządzenia. Falownik powinien sygnalizować nieprawidłowości funkcjonowania oraz 
umożliwiać wprowadzanie nastaw (zabezpieczone kodem serwisanta) dotyczących 
współpracy z siecią energetyczną zgodnych z obowiązującymi wymogami OSD. 
 
W projekcie założono, że zarówno falownik jak i kontroler zarządzania energią, 
zostaną podłączone do wewnętrznej sieci LAN z dostępem do  Internetu. Dane 
gromadzone w pamięci falownika będą przesyłane na serwer producenta i 
udostępniane użytkownikowi w postaci raportów i podglądu na żywo, na 
urządzeniach obsługujących przeglądarki internetowe. Takie rozwiązanie umożliwia 
także zdalny dostęp do instalacji dla instalatora, dzięki czemu wychwycenie i 
rozpoznanie nieprawidłowości pracy systemu, może odbyć się bez konieczności 
fizycznej inspekcji instalacji. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z pracą 
instalacji PV, użytkownik i instalator mogą być powiadamiani za pośrednictwem 
wiadomości e-mail lub sms. 

4.5. Okablowanie 

Połączenia poszczególnych paneli w łańcuchy należy wykonywać specjalistycznymi 
kablami solarnymi, przy użyciu złączek w standardzie panelu. Połączony łańcuch 
składający się z paneli należy łączyć z falownikiem stosując kable solarne UV 
o przekroju minimum 4 mm². Dla bieguna „+” należy zastosować kabel w kolorze 
czerwonym, dla bieguna „–” należy zastosować kabel koloru czarnego bądź 
niebieskiego.  Na fasadzie, kable należy mocować do konstrukcji wsporczej pod 
panele, pamiętając by unikać tworzenia tak zwanej pętli i nie obciążać złącz 
konektorowych. W pomieszczeniach zamkniętych kable należy układać w rurach 
osłonowych. Podczas układania kabli należy zachować szczególną ostrożność, aby 
nie uszkodzić izolacji kabla o ostre krawędzie konstrukcji. Kable należy układać 
blisko siebie, by zminimalizować możliwość indukowania się w nich przepięć. 
Podłączenie inwertera do sieci wewnętrznej budynku należy wykonać za pomocą 
kabla typu YDY 5x10mm² 
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4.6. Wymagania techniczne dotyczące kabla DC 

• napięcie izolacji minimum 1000V DC, 
• dopuszczalna temperatura pracy w przedziale nie węższym niż -40 do 90 ºC, 
• przekrój kabla minimum 4 mm² Cu, 
• testowany i certyfikowany przez TÜV lub certyfikat równoznaczny, 
• wodoszczelność, 
• II klasa ochrony od porażeń (podwójna izolacja), 
• odporny na UV, ozon i amoniak. 

4.7. Konektory 

Do łączenia dwóch odcinków przewodu solarnego, należy używać oryginalnych 
konektorów damskich oraz męskich pochodzących od tego samego wytwórcy. 
Nie dopuszcza się wymiany konektorów przy panelach PV. Do zaprasowywania 
końcówek konektorów na przewodach DC, należy używać narzędzi i technologii 
wskazanych przez producenta konektorów. 
 

4.8. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, instalacja 
odgromowa 

Instalacja fotowoltaiczna, ze względu na wysoki stopień zaawansowania 
technologicznego, stanowi kosztowną inwestycję, której techniczna żywotność 
określana jest na minimum 25 lat. Aby zminimalizować ryzyko awarii w ciągu całego 
okresu eksploatacji, należy już na etapie projektowania, zapewnić kompleksową 
ochronę przed zewnętrznymi czynnikami, mającymi wpływ na trwałość instalacji. 
W tym celu wymaga się, aby instalacja była chroniona od przepięć, zarówno po 
stronie prądu zmiennego, jak też po stronie prądu stałego. Zgodnie z normą EN 
62305-2 do przewidywanych zagrożeń zaliczyć należy wyindukowanie przepięć, 
powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych – bezpośrednich oraz w okolicy. 
Od wykonawcy wymaga się indywidualnego podejścia do instalacji i określenia 
systemu zabezpieczeń opartego o zastaną w obiekcie sytuację. 
Najbardziej wrażliwym elementem systemu fotowoltaicznego jest falownik, dlatego 
też na jego ochronę należy położyć największy nacisk w całej koncepcji ochrony 
odgromowej i przeciwprzepięciowej. Generalna zasada ochrony instalacji 
fotowoltaicznej od wyładowań atmosferycznych polega na separacji od 
instalacji odgromowej (jeśli taka możliwość istnieje) i ochronie falownika po 
stronie DC i AC. Bardzo często popełnianym przez projektantów błędem jest 
zalecenie by spiąć system montażowy pod panele z instalacją odgromową. 
Skutkiem tego jest przeniesienie potencjału gruntu na konstrukcję montażową, 
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która wówczas przejmuje przewidywaną ścieżkę odprowadzenia ładunku 
elektrostatycznego. Nie wszystkie obiekty mają obowiązek posiadania instalacji 
odgromowej - w takim wypadku zakłada się, że prawdopodobieństwo 
bezpośredniego uderzenia pioruna jest tak małe, że może zostać pominięte. 
Stosowne normy umożliwiają weryfikację, czy dany obiekt budowlany musi być 
wyposażony w instalację odgromową. Zależy to od wysokości budynku, jego funkcji 
oraz otoczenia. Jeżeli na budynku nie jest wymagana instalacja odgromowa, należy 
zakładać, że nie występuje na nim ryzyko bezpośredniego uderzenia pioruna, ale 
możliwe są przepięcia w instalacji elektrycznej, jako efekt wyładowań w okolicy. 
Impuls przepięciowy w tym przypadku, wejdzie do instalacji wewnętrznej budynku 
kablem zasilania obiektu z sieci energetycznej. Zaleca się wtedy stosowanie po 
stronie AC ochronników klasy I zamontowanych w głównej tablicy zasilającej. Jeśli 
odległość falownika od głównej tablicy zasilającej jest większa niż 10 m, należy 
dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie falownika montować ochronnik AC klasy I. 
W przypadku istniejącej na obiekcie instalacji odgromowej stosujemy po stronie DC 
ochronniki kombinowane typu I + II (B+C). Niektórzy producenci falowników uzbrajają 
swoje wyroby w ochronniki typu II (C). Wówczas, w przypadku budynku bez instalacji 
odgromowej możemy zrezygnować z zewnętrznego ochronnika strony DC. Jeśli na 
połaci dachowej znajduje się instalacja odgromowa, nie należy łączyć konstrukcji 
montażowej pod panele z instalacją odgromową. Należy zachować minimalny odstęp 
od zwodów poziomych, wynoszący 0,5 m. Często spotykamy się z sytuacją, gdzie 
dach pokryty jest blachą i połączony zwodami pionowymi z uziemieniem 
odgromowym. W takiej sytuacji trudno jest odizolować konstrukcję nośną pod panele 
fotowoltaiczne od instalacji odgromowej. Należy wówczas bezwzględnie stosować 
aparaty typu B+C dedykowane dla instalacji DC. Zarówno falownik jak i aparaty 
zabezpieczające należy spiąć z centralną szyną wyrównującą potencjały (przewód 
PE). 

 

4.9. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 

Z reguły operatorzy sieci przesyłowych w umowie przyłączeniowej wskazują ogólne 
techniczne warunki przyłączenia, pod kątem własnej sieci elektroenergetycznej oraz 
w odniesieniu do rodzaju sieci i systemu ochrony od porażeń. Ogólne techniczne 
warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mogą również wymagać 
stosowania wyłącznika różnicowoprądowego. Zaleca się, aby w głównej tablicy 
zasilającej budynek stosować wyłącznik różnicowo-prądowy, jako dodatkowy środek 
ochrony, mający na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osób. 
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Środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym obejmuje dwa elementy: 
• środek ochrony podstawowej, zapewniający ochronę przed dotykiem 

bezpośrednim części przewodzącej prąd elektryczny przez człowieka, 
• środek ochrony w przypadku zwarcia lub uszkodzenia izolacji w sieci lub 

odbiorniku. Ten środek ochrony zapewnia ochronę w przypadku braku 
funkcjonowania środka (systemu) ochrony podstawowej i chroni przed 
odniesieniem obrażeń ciała. 

Najczęściej stosowanym środkiem ochrony przeciwporażeniowej, po stronie AC 
instalacji fotowoltaicznej jest samoczynne wyłączenie zasilania. Urządzenie 
rozłączające musi zapewnić rozłączenie w przypadku wystąpienia błędu 
w wymaganym okresie czasu (przy 230 V AC: 0,2 sek. w sieciach TT lub 0,4 sek. 
w sieciach TN). 
W trakcie eksploatacji beztransformatorowego falownika powstają prądy różnicowe, 
których wartość zależy od rezystancji izolacji i wydajności generatora 
fotowoltaicznego. Aby uniknąć przypadkowego zadziałania obecnego w instalacji 
wyłącznika różnicowo-prądowego należy go wymienić na model z prądem 
zadziałania na poziomie 100 mA. Czynność ta jest poza realizacją instalacji i ma 
charakter informacyjny. 

 

4.10. Montaż paneli fotowoltaicznych 
 

Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na południowej ścianie obiektu, przy 
użyciu konstrukcji złożonej z pionowo zwiedzionych profili aluminiowych o wysokości 
65mm, mocowanych za pośrednictwem uchwytu profilu (Rys. 5 Montageplatte) z 
prętem gwintowanym M12, do fasady. W przestrzeni elewacji wypełnionej 
dociepleniem styropianowym należy umieścić tuleję z tworzywa o średnicy min. 
50mm z deklem domykającym światło tulei od zewnętrznej strony elewacji. Tuleję 
należy oprzeć i zablokować na warstwie poprzedniej (starej) elewacji cementowej, 
wykorzystując w tym celu przechodzący przez tuleję pręt gwintowany M12 z nakrętką 
dociskającą dekiel na tulei. Opisany sposób kotwienia systemu montażowego do 
ściany oraz budowa konstrukcji montażowej, zostały przedstawione na rysunku 6. 

UWAGA! Na dolnym końcu każdego z profili montażowych należy zamocować 
śrubę młoteczkową z nakrętką, w celu zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych 
i uchwytów przed zsunięciem z profilu. 
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Rysunek 5. Przekrój poprzeczny – przykład prawidłowego sposobu kotwienia systemu montażowego 
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Rysunek 6. Schemat budowy systemu montażowego 

Panele zostaną rozlokowane w sześciu kolumnach zgodnie z poniższym schematem 
(Rysunek 7).  
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Rysunek 7. Schemat rozmieszczenia paneli na elewacji 

 

Połączenia szeregowe poszczególnych łańcuchów zostaną zrealizowane 
wg poniższych schematów (Rysunek 8). 
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Rysunek 8. Schemat połączenia paneli w łańcuchach. Od lewej - łańcuchy górne, od prawej - łańcuchy 
dolne 

  



 
 
Eco-energia Sp. z o.o.   
ul. Wojciechowska 7,  20-704 Lublin ,  
Tel. +48 81 444 64 94   

 

 
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, dla instalacji fotowoltaicznej na 

budynku Inwestprojekt Lublin SA” 

23 | S t r o n a  

4.11. Montaż falowników 
 

Falowniki i rozdzielnice należy mocować w pomieszczeniu przyległym do zachodniej 
ściany zewnętrznej obiektu, sąsiadującym z południowymi szachtami dźwigowymi 
(Rysunek 9). 

Przy montażu falownika należy kierować się jego fabryczną instrukcją. Należy dążyć 
do tego, by miejsce montażu falownika było w jak najmniejszej odległości od głównej 
tablicy zasilającej. Falownik powinien być zlokalizowany w miejscu umożliwiającym 
naturalny ruch grawitacyjny powietrza. Nie może być montowany we wnęce, szafie, 
czy w pobliżu źródła ciepła. Należy zachować odległość min. 0,5 m od innych 
urządzeń. Najdogodniejsza wysokość od posadzki to ta, kiedy wyświetlacz znajduje 
się na wysokości oczu osoby obsługującej. Lokalizacja falownika powinna umożliwiać 
dostęp do ręcznego wyłącznika strony DC. Dopuszcza się lokalizację falownika 
na zewnątrz, jednak nie może to być ściana narażona na ekspozycję promieniowania 
słonecznego i powinno to być miejsce zadaszone, chronione w ten sposób przed 
bezpośrednim zalaniem wodą z opadów. Kable przyłączeniowe należy chronić 
rurkami instalacyjnymi. 

 
Rysunek 9. Miejsce montażu falownika i rozdzielnic 
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4.12. Roboty elektryczne 
 

Kable DC na fasadzie należy przypinać do konstrukcji montażowej pod panele 
fotowoltaiczne tak, aby nie obciążały złączek konektorowych. Należy używać pasków 
zaciskowych odpornych na UV. Podczas układania kabli, należy zachować 
szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji kabla o ostre krawędzie 
konstrukcji. Kable DC należy układać blisko siebie, by zminimalizować możliwość 
indukowania się w nich przepięć. Przed położeniem warstwy docieplenia, należy 
ułożyć na fasadzie peszel ochronny karbowany o średnicy min. 75mm oraz puszki 
połączeniowe w miejscach wyjścia przewodów solarnych z poszczególnych 
łańcuchów paneli PV (Rysunek 10). Przewody DC należy prowadzić peszlem, aż do 
punktu wejścia do wewnątrz budynku. W pomieszczeniach obiektu, kable DC należy 
prowadzić w rurach osłonowych. Podłączenie inwertera do głównej tablicy zasilającej 
budynku, należy zrealizować kablem typu YDY 5x10 mm². 

 
 

Rysunek 10. Mocowanie peszla ochronnego wraz z puszkami połączeniowymi, na fasadzie obiektu 

 
UWAGA! Panele fotowoltaiczne w stanie niepodłączonym generują napięcie. 
Napięcie, to rośnie w miarę łączenia ich w szereg. Napięcia mogą osiągać poziom 
800V i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Zabrania się demontażu czy 
przeróbek kabli oraz konektorów przyłączeniowych panelu fotowoltaicznego. Nie 
wolno montować konektorów połączeniowych na kablu wpiętym w instalację. 
Czynności te należy wykonywać przed włączeniem kabla do instalacji. 

4.13. Konfiguracja falowników i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych 
 

Pierwsze uruchomienie falowników należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
fabryczną, przestrzegając kolejności załączania oraz bezpieczeństwa osób 
obsługujących.  Przy pierwszym uruchomieniu należy skorzystać z „asystenta 
pierwszego uruchomienia”, o ile falownik zawiera takie oprogramowanie, bądź 
zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi falownika. Nastawy dotyczące współpracy 
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mikroinstalacji fotowoltaicznej z siecią energetyczną powinny być zgodne z normą 
PN-EN 50438 - „Wymagania dotyczące równoległego przyłączania mikrogeneratorów 
do publicznych sieci niskiego napięcia”. 

 

4.14. Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
elektroenergetycznej 

 

Szczegółowe regulacje prawne w odniesieniu do zgłoszenia włączenia mikroinstalacji 
do sieci operatora energetycznego zawarte są w: 

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 
348), 

• Ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz.U. 2015 
poz. 478), 

• Regulacjach wewnętrznych OSD (PGE). 

Ze strony internetowej PGE Dystrybucja S.A. należy pobrać aktualne wersje 
formularzy dotyczących zgłoszenia włączenia mikroinstalacji do sieci. Cześć 
techniczna formularzy musi zostać uzupełniona przez wykonawcę instalacji, 
posiadającego wymagane uprawnienia. Stroną w zgłoszeniu jest właściciel obiektu. 
Wykonawca instalacji ma obowiązek współpracy w skompletowaniu wymaganych 
dokumentów do zgłoszenia instalacji. Wykonawca instalacji składa oświadczenie 
o zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniu instalacji. Wymaganym jest, aby 
wykonawca instalacji legitymował się certyfikatem instalatora OZE w zakresie 
instalacji fotowoltaicznych oraz ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” oraz 
„D” w odniesieniu do instalacji elektrycznych. 
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5. Odbiór przedmiotu zamówienia 
 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania oraz 
zgodności z dokumentacją realizowanych przez Wykonawcę robót, czynności 
te może realizować ustanowiony przez zamawiającego nadzór inwestorski, 

• zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie 
(możliwość faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Zamawiającemu, 

• Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na 
wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, 

• Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu 
Umowy, po uprzednim skutecznym zawiadomieniu zamawiającego 

• przy odbiorze końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje 
rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót, 

 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia skróconej instrukcji obsługi 
i eksploatacji mikroinstalacji PV oraz przeszkolenia osoby wskazanej przez 
właściciela budynku (mieszkańca). Z przeszkolenia należy sporządzić protokół 
z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję 
oddzielnie do każdej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Rozruchu mikroinstalacji 
fotowoltaicznych dokona Wykonawca. 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych 
elementów o parametrach nie gorszych niż elementy uszkodzone posiadały przed 
powstaniem usterki. 
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6. Prawa autorskie do dokumentacji projektowej  
 
Autor niniejszego opracowania udziela praw autorskich dla Inwestprojekt Lublin SA, 
na jednorazowe wykorzystanie opracowania pod tytułem „Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z kosztorysem, dla instalacji fotowoltaicznej na budynku 
Inwestprojekt Lublin SA”, do złożenia aplikacji o dofinansowanie w ramach działania 
4.2 - RPO Województwa Lubelskiego oraz budowy instalacji ze wszelkimi 
procedurami towarzyszącymi. 
 

 
 
 
 
Autor opracowania: 
mgr inż. Henryk Palak 

       Eco-energia Sp. z o.o 
 
  



 
 
Eco-energia Sp. z o.o.   
ul. Wojciechowska 7,  20-704 Lublin ,  
Tel. +48 81 444 64 94   

 

 
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, dla instalacji fotowoltaicznej na 

budynku Inwestprojekt Lublin SA” 

28 | S t r o n a  

7. Uprawnienia autora projektu 
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8. Załączniki 

1. Schemat elektryczny projektowanej instalacji – rysunek techniczny 
2. Schemat rozmieszczenia paneli – rysunek techniczny 
3. Rysunek konstrukcji montażowej pod panele PV – rzut z przodu 
4. Rysunek konstrukcji montażowej pod panele PV – rzut z boku 
 
 
 


