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Instalacje fotowoltaiczne s  coraz bar-
dziej popularne w Polsce – potwierdza-
j  to statystyki, wed ug których na ko-

niec 2016 roku czna moc zainstalowanych 
systemów fotowoltaicznych w Polsce wy-
nios a ponad 190 MWp, co wiadczy o dy-
namicznym wzro cie wzgl dem poprzed-
nich lat i du ym potencjale polskiego rynku. 

Mikroelektrownie fotowoltaiczne ciesz  si
du ym zainteresowaniem w ród osób pry-
watnych, chc cych zwi kszy  swoj  nieza-
le no  od sprzedawców energii i podwy ek 
cen pr du. Ponadto wa nym czynnikiem, 
który wp ywa na decyzj  o zainwestowa-
niu w fotowoltaik  jest fakt, e w trakcie 
produkcji energii, nie s  emitowane szko-

dliwe dla zdrowia gazy oraz py y, a produk-
cja pr du odbywa si  w ciszy. Pr d wypro-
dukowany przez fotowoltaik  mo e zasili
w energi  wszelkie urz dzenia elektryczne 
w domu, od o wietlenia i urz dze  AGD/
RTV, po klimatyzatory i systemy grzewcze 
na pr d oraz bojlery. 

Dom zasilany w asn  czyst  energi  dzi ki elektrowni fotowoltaicznej
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S o ce to niewyczerpane ród o
energii. Rocznie na powierzchni
ziemi dociera ok. 1,069 miliarda 
TWh (przeliczaj ce energi  s o-
neczn  na energi  elektryczn ), 
to jest ponad 10000 wi cej ni
wynosi konsumpcja energii przez 
ludzko  w ci gu roku. Warto 
przemy le  mo liwo  produkcji 
pr du na w asne potrzeby z wy-
korzystaniem elektrowni  foto-
woltaicznej i odpowiedzie  sobie 
na wiele pyta , jakie pojawiaj
si  w czasie planowania takiej 
inwestycji. 

Dlaczego warto zainwestowa  we w asn  elektrowni  fotowoltaiczn ?

NI SZE RACHUNKI ZA ENERGI  ELEKTRYCZN  PRZEZ WIELE LAT
Urz dzenia elektryczne w domu  w pierwszej kolejno ci pobieraj  pr d wyprodukowany przez fotowoltaik ,
dzi ki czemu w a ciciel elektrowni (prosument) kupuje mniej energii od sprzedawcy  i p aci ni sze rachunki 
za energi  i jej dystrybucj  o ponad 50% przez minimum 25 lat.

BEZOBS UGOWO  INSTALACJI I TRWA O  MODU ÓW FOTOWOLTAICZNYCH
Po monta u mikroelektrowni fotowoltaicznej,  na dachu czy gruncie, nie jest wymagana jakakolwiek ingerencja 
ze strony inwestora. Produkcja energii oraz jej przesy  jest automatyczny. Korzystanie z energii wytworzonej 
przez fotowoltaik  nie wi e si  z wymian  instalacji elektrycznej, kabli czy gniazdek. Wysoka trwa o
mikroelektrowni fotowoltaicznej jest potwierdzona wieloletnimi gwarancjami producentów modu ów
fotowoltaicznych i falowników – najwa niejszych elementów ka dej mikroelektrowni fotowoltaicznej.

OCHRONA RODOWISKA
Korzystaj c z fotowoltaiki dbamy o rodowisko naturalne. Fotowoltaika w procesie produkcji energii 
elektrycznej z promieniowania s onecznego nie emituje adnych szkodliwych dla zdrowia substancji oraz nie 
generuje ha asu. Produkcja energii elektrycznej z darmowej energii s onecznej nie wymaga te  korzystania 
z zasobów wody pitnej, jak to ma miejsce w przypadku elektrowni konwencjonalnych.

WI KSZA NIEZALE NO  OD PODWY EK CEN ENERGII 
Im bardziej wzrasta cena energii elektrycznej, tym czas zwrotu z inwestycji w mikroelektrowni  fotowoltaiczn
jest krótszy. W a ciciel fotowoltaiki jest w wi kszym stopniu niezale ny od podwy ek cen energii (w tym 
cen za dystrybucj ). Wytwarzanie w asnej energii elektrycznej dzi ki instalacji fotowoltaicznej to pewna 
i bezpieczna inwestycja dla wszystkich, którzy chc  by  w wi kszym stopniu niezale ni od sprzedawców 
energii.

S O CE JAKO NIEWYCZERPALNE RÓD O ENERGII
Na uzysk energetyczny z instalacji fotowoltaicznej wp ywa kilka czynników m.in. orientacja modu ów
fotowoltaicznych na dachu, na gruncie lub fasadzie oraz  k t nachylenia. W polskich warunkach uzysk 
energetyczny z elektrowni fotowoltaicznej o po udniowej ekspozycji wynosi 1000 kWh z 1 kWp mocy 
zainstalowanej w skali roku.
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