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Ch  zwi kszania niezale no ci ener-
getycznej przy jednoczesnym zmniej-
szaniu kosztów utrzymania budyn-

ków, przyczynia si  do coraz cz stszego 
wykorzystania odnawialnych róde  ener-
gii (OZE). Ponadto zobowi zania wobec Unii 
Europejskiej, takie jak konieczno  zmniej-
szania zu ycia energii ze róde  konwen-
cjonalnych i zmniejszania emisji CO2, przy-
czyniaj  si  do dynamicznego rozwoju tego 
sektora energetyki. 

Dotyczy to zw aszcza energetyki s onecznej, 
poniewa  to w a nie promieniowanie s onecz-
ne jest niewyczerpalnym, tanim i atwo dost p-
nym ród em energii. Energia pochodz ca od 
s o ca jest nieograniczonym, zeroemisyjnym 
i powszechnie dost pnym ród em energii.

Spo ród znanych metod generacji pr du wy-
korzystuj cych energi  promieniowania s o-
necznego, to ogniwa fotowoltaiczne (PV) wy-
twarzaj  go w sposób najta szy i najprostszy. 
Charakteryzuje je szereg zalet takich jak: brak 
emisji ha asu, lekka konstrukcja, brak koniecz-
no ci sta ej obs ugi i kontroli, brak elementów 
ruchomych dzi ki czemu zwi ksza si  bezpie-
cze stwo u ytkowania, a zmniejszaj  koszty 
eksploatacyjne zwi zane ze zu yciem rucho-
mych elementów. 

Fotowoltaika to najczystsze ród o energii
na wiecie i jedno z najwa niejszych OZE 
w zakresie zainstalowanych mocy na wiecie. 
Modu y fotowoltaiczne w 100% ulegaj  recy-
klingowi.

Pomimo znikomego wsparcia mikroelek-
trowni fotowoltaicznych, ich rozwój na pol-
skim rynku jest dynamiczny dzi ki systemo-
wi opustów jak równie  wi kszej wiadomo ci 
o OZE. Zauwa y  mo na jednak, e od 2008 r. 
zainteresowanie fotowoltaik  sukcesywnie 
wzrasta, a inwestorzy ceni cy wi ksz  nieza-
le no  energetyczn  oraz bezpiecze stwo, 
sk aniaj  si  ku wytwarzaniu w asnej energii 
z darmowego promieniowania s onecznego.

Fotowoltaika jest najlepszym rozwi zaniem 
b d cym odpowiedzi  na znowelizowane prze-
pisy prawa, które obowi zuj  od 1 stycznia 
2014 r. Kluczow  rol  w implementacji przepi-
sów odgrywaj  in ynierowie budowlani i ar-
chitekci, którzy w trakcie prac projektowych 
mog  integrowa  mikroelektrownie fotowolta-
iczne z budynkami, tworz c dzi ki temu now

jako  w budownictwie. Takie przedsi wzi -
cie jest korzystne ekonomicznie dla inwesto-
ra, poniewa  do monta u systemu fotowolta-
icznego nie jest wymagany dodatkowy grunt, 
a nominalna moc wyj ciowa modu ów fotowol-
taicznych na poziomie min. 80% jest gwaranto-
wana przez producentów przez 25 lat, czyni c
z fotowoltaiki inwestycj  ze stabilnym wzro-
stem. Monta  modu ów fotowoltaicznych wi -
e si  ze spe nieniem warunków technicznych 

niezb dnych do prawid owego funkcjonowania 
instalacji fotowoltaicznej oraz maksymalizacji 
uzysku. W zwi zku z tym, istotne jest nie tylko 
miejsce monta u (dach p aski, dach jednospa-
dowy, dach dwuspadowy, dach wielospadowy, 
fasada, grunt), ale równie  m.in. orientacja po-
sadowienia modu ów fotowoltaicznych wzgl -
dem po udnia, k t pochylenia po aci dachowej 
czy no no  dachu. 

Profesjonalna i kompleksowa realizacja sys-
temu fotowoltaicznego obejmuje projekt spo-
rz dzony przez certyfikowanych projektan-
tów w oparciu o w a ciwe podstawy prawne. 
Kompletny projekt z o ony jest z opisu rozwi -
za  projektowych, opracowany na podstawie 
analizy technicznej monta u instalacji foto-
woltaicznej; dobranych urz dze  i elementów 
niezb dnych do powstania instalacji oraz ana-
lizy zacienienia i produkcji energii elektrycz-
nej. Uzupe nieniem dokumentacji technicz-
nej danej instalacji fotowoltaicznej jest schemat 
po cze  elektrycznych, konstrukcji wsporczej 
oraz dokumentacja techniczna modu ów fo-

towoltaicznych i falownika. Fachowy projekt 
instalacji fotowoltaicznej powinien zawiera
analiz  procentowego zacienienia modu ów fo-
towoltaicznych w skali roku. Do oblicze  zacie-
nienia brane s  pod uwag  wszystkie elemen-
ty mog ce zacienia  modu y fotowoltaiczne np. 
drzewa, kominy itp. Uzysk z instalacji fotowol-
taicznej jest obliczany indywidualnie w sto-
sunku do ka dego projektu, z uwzgl dnieniem 
wszystkich parametrów technicznych i red-
niego rocznego us onecznienia.    

Fotowoltaika jest perspektywiczn  technolo-
gi , która nie powoduje ska enia i zanieczysz-
czenia rodowiska naturalnego. System instala-
cji fotowoltaicznej nale y do róde  energetyki 
odnawialnej, jest stosunkowo tani, bezpieczny 
i praktycznie bezobs ugowy. Specyfika syste-
mów fotowoltaicznych umo liwia zastosowanie 
ich w szerokim zakresie mocy od kilku kWp na 
domach, poprzez systemy kilkunasto- lub kil-
kuset kWp, a  do elektrowni fotowoltaicznych 
o mocy kilkuset MWp przy czonych.

innogy POLSKA S.A.
tel.: 0 801 348 348

ofertybiznes@innogy.com
www.innogy.pl 

Mikroelektrownie fotowoltaiczne
– nowa jako  w budownictwie

Innogy.indd 159Innogy.indd   159 2017-06-01 12:47:392017-06-01   12:47:39


