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3. Opis techniczny 

3.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,0kWp mającej być zainstalowaną 

na dachu kontenera pompowni wody. Instalacja będzie zlokalizowana w miejscowości Rogóźno, działka numer 

539/13. Inwestorem jest GMINA LUDWIN, Ludwin 1, 21-075 Ludwin,.  

 

3.2. Podstawa opracowania  

Podstawę do podjęcia projektu są: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Wizja lokalna, 

• Podkłady architektoniczne, 

• Projekt istniejącej instalacji elektrycznej, 

• Aktualne warunki przyłączeniowe, 

• Posiadana wiedza i doświadczenie, 

• Przepisy PB, rozporządzenia oraz obowiązujące normy branżowe. 

 

3.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swym zakresem: 

• Sposób wpięcia projektowanej instalacji do sieci elektroenergetycznej, 

• Ochronę przeciwporażeniową, 

• Ochronę przeciwprzepięciową, 

• Dobór falownika, 

• Dobór paneli PV, 

• Sposób wykonania instalacji, 

• Uwagi końcowe. 

 

3.4. Sposób wpięcia projektowanej instalacji do sieci elektroenergetycznej 

W celu wpięcia projektowanej instalacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej należy istniejącą tablicę 

elektryczną rozbudować o dodatkowy odpływ. W tym celu w miejscu istniejącej rezerwy należy zainstalować 

wyłącznik nadmiarowo prądowy z członem różnicowo prądowym 10A/C/30mA-A. Z tak wykonanego odpływu 

należy wyprowadzić linię, przewodem typu: YDYżo 3x2,5 i wprowadzić ją do projektowanej tablicy TLPV. 

Linię należy prowadzić w miarę możliwości po istniejących trasach w listwach instalacyjnych PCV. Wybierając 

trasę należy zwrócić uwagę by jak najmniej kolidowała ona z już istniejącymi instalacjami. Wszystkie prace 

monterskie należy przed ich wykonaniem uzgodnić z administratorem obiektu, na którym ma być zainstalowana 

instalacja PV. Projektowany przewód należy odpowiednio opisać. 

 

3.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym projektuje się zastosowanie 

falownika w II k. izolacji. Należy również zastosować w II kl. ochrony, obudowę tablicy TLPV oraz obudowę z 

rozłącznikami po stronie DC. Jako uzupełnienie ochrony zastosowano wyłącznik nadmiarowo prądowy z 

członem różnicowo prądowym o prądzie Id=30mA-A. Projektuje się również wszystkie elementy metalowe 

konstrukcji wsporczej do montażu paneli PV objąć instalacją połączeń wyrównawczych. Instalację tą należy 

wykonać przewodem Cu o minimalnym przekroju 10mm
2
. Projektowaną instalację należy połączyć z istniejącą 

instalacją połączeń wyrównawczych. Wartość rezystancji uziemienia powinna spełniać warunek Ru≤10Ω. 

 

3.6. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwprzepięciowej projektuje się zastosowanie ochronników 

przeciwprzepięciowych kl. C, U=1000V dla strony DC, oraz kl. C po stronie AC. Miejsce wpięcia w instalację 

przedstawiono na schemacie. Montaż ochronników należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Przy 

montażu ochronników należy zwrócić uwagę by wartość rezystancji przewodu uziemiającego ochronniki była 

jak najmniejsza. Obudowy ochronników oraz miejsca montażu należy tak dobrać by zminimalizować możliwość 

wystąpienia pożaru oraz umożliwiać łatwy dostęp w celu wykonywania prac kontrolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Falownik 

Projektuje się falownik o mocy 1,5kW o danych technicznych przedstawionych poniżej: 

 

 
 

Dla uzyskania zakładanej mocy projektuje się 1szt. 

 

 



3.8. Moduły PV 

Projektuje się panele polikrystaliczne typu: 250Wp o danych technicznych: 

 
 

Dla uzyskania zakładanej mocy projektuje się 6szt. Panele należy wyposażyć w optymalizatory mocy. 

 

3.9. Sposób wykonania instalacji 

Panele PV na dachu należy instalować na dedykowanych stelażach. Panele w miarę możliwości powinny być 

skierowane ku południu pod kontem zbliżonym do 35º. Całą instalację elektryczną paneli należy wykonać 

dedykowanymi przewodami typu odpornego na UV Cu 6mm
2
. Przewody należy układać tak by nie były 

narażone na uszkodzenia mechaniczne. Panele należy tak rozlokować na płaszczyźnie dachu, by unikać 

zacienień. Przewody do budynku należy wprowadzać za pomocą dedykowanych przepustów wodoszczelnych. 

Miejsce montażu falownika i tablic należy dobrać tak by zapewnić łatwy dostęp do prowadzenia prac 

kontrolnych.  

  

250Wp 245Wp 255Wp 
 



4. Obliczenia techniczne 

4.1. Obliczenia skrajnych napięć generatora PV 

Zmiana napięcia na 1°� −	∆��� °�⁄ 
 

∆� = � ∙ ��� = 0,0043 ∙ 34,69� = 0,149�� °�⁄ 
 

Napięcie obwodu otwartego w ekstremalnie niskich temperaturach �−25°��������: 

���	��� = ��� + �∆� ∙ ��� 	���	 �	!��� = 34,69� + �0,149� °�⁄ ∙ �25°� + 25°��
 = 34,69� + 7,45�

= 42,16� 

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej w niskich temperaturach �−5°���#$$	��: 

�#$$	�� = �#$$ + �∆� ∙ ��� 	��	 �	!��� = 27,27� + �0,149� °�⁄ ∙ �25°� + 5°��
 = 27,27� + 4,47�

= 31,74� 

Napięcie w punkcie mocy maksymalnej w wysokich temperaturach �+70°���#$$	!%&: 

���	!%& = �#$$ − �∆� ∙ ��� 	!��	 �	!��� = 27,27� + �0,149� °�⁄ ∙ �70°� − 25°��
 = 27,27� − 6,71�

= 20,56� 

Maksymalny możliwy prąd zwarcia '(�	#)*: 

'(�	#)* = '(� ∙ 1,15 = 7,22+ ∙ 1,15 = 8,28+ 

 

4.2. Obliczenia ilości modułów PV w łańcuchu 

Maksymalna liczba modułów łączonych szeregowo = U./0 V23��� = 500V 42,16V = 11,8⁄⁄ szt. 

lub 

Maksymalna liczba modułów łączonych szeregowo = 4#$$5	#)* �#$$	�� = 450� 31,74� = 14,18678.⁄⁄  

Minimalna liczba modułów łączonych szeregowo = 4#$$5	#:; �#$$!%& = 150� 20,56� = 7,30678.⁄⁄  

 

Z analizy struktury projektowanego układu: 6szt. paneli PV oraz 1szt. falownika. które maja 1 MPPt traker. 

Wszystkie panele należy połączyć w jedną pętle i podłączyć do jednego MPPt trakera. Rozwiązanie projektowo 

potwierdzono również przeprowadzonymi powyżej obliczeniami z których wynika że maksymalna ilość 

połączonych szeregowo paneli przyłączonych do jednego MPPt wynosi 11szt. 

 

4.3. Obliczenia doboru przewodów po stronie DC 

Obliczenia minimalnego wymaganego przekroju przewodu solarnego: 

<�= =
' ⋅ ?

4 ⋅ @ ⋅ 0,01
=

7,22+ ⋅ 20A

327,2� ⋅ 57 ⋅ 0,01
= 0,8AA� 

Obwody DC projektuje się wykonać przewodem typu: TOPSOLAR PV ZZ-F 1x6 

Obliczenia straty mocy na przewodach: 

ΔC% =
' ⋅ ?

4 ⋅ @ ⋅ <�=
⋅ 100% =

7,22 ⋅ 20A

327,2� ⋅ 57 ⋅ 6AA�
⋅ 100% = 0,01% 

Obliczenia spadków napięcia: 

Δ4 =
' ⋅ ?

< ⋅ @
=
7,22+ ⋅ 20A

6AA� ⋅ 57
= 0,4� 

 

4.4. Obliczenia doboru przewodów po stronie AC 

Obliczenia minimalnego wymaganego przekroju przewodu solarnego: 



<�= =
C ⋅ ?

4;
� ⋅ @ ⋅ 0,01

=
1500 ⋅ 20A

230�� ⋅ 57 ⋅ 0,01
= 0,99AA� 

 

4.5. Obliczenia zabezpieczeń po stronie DC 

Brak konieczności stosowania. 

 

4.6. Obliczenia zabezpieczeń po stronie AC 

Obliczenia prądu znamionowego pojedynczego falownika: 

'E =
C

4 ⋅ FG6H
=
1500I

230� ⋅ 1
= 6,52+ 

Dobiera się zabezpieczenie B20A. 

Obliczenia zabezpieczeń falownika: 

'E ≤ '; ≤ 'K 

8,7+ ≤ 10+ ≤ 30+ 

'; ⋅ @ ≤ 1,45 ⋅ 'K 

10+ ⋅ 1,45 = 14,5+ ≤ 1,45 ⋅ 26+ = 37,7+ 

Dobrano przewód typu YDYżo 3x2,5, Iz=30A 

 



Lp. Miesiąc

Średnia dzienna 
produkcji energii 

elektrycznej
[kWh]

Średnia miesięczna 
produkcji energii 

elektrycznej
[kWh]

Średnie dzienne 
natężenie 

promieniowania 

[kW/m2]

Średnie miesięczne 
natężenie 

promieniowania 

[kW/m2]
1 Styczeń 1,16 36 0,92 28,4
2 Luty 2,23 62 1,77 49,6
3 Marzec 3,49 108 2,87 89,1
4 Kwiecień 4,81 144 4,12 124,0
5 Maj 5,97 185 5,30 164,0
6 Czerwiec 5,74 172 5,17 155,0
7 Lipiec 5,83 181 5,31 165,0
8 Sierpień 5,30 164 4,78 148,0
9 Wrzesień 3,73 112 3,24 97,2

10 Październik 2,68 83 2,24 69,6
11 Listopad 1,24 37 1,02 30,5
12 Grudzień 0,77 24 0,62 19,2
13 Średnia roczna 3,58 109,05 3,11 95,0
14 Za cały rok 1 309 1 139,6

Tabela 1. Szacunkowy uzysk energii elektrycznej z systemu PV 1,5kWp Rogóźno
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5. Część rysunkowa: 

• Schemat ideowy projektowanej instalacji      IE-1 

• Rzut dachu, rozmieszczenie paneli PV       IE-2 

• Detale montażu paneli PV        IE-3 

 








