
Budowa ekologicznej infrastruktury energetycznej



Przypadek I

• Lokalizacja – woj. Wielkopolskie, Polska
• Instalacja naziemna o mocy 14,04kWp
• 54 szt. paneli 260Wp
• Inwerter fotowoltaiczny Solar Edge o mocy 15kW
• Optymalizacja systemu przy pomocy optymalizatorów

Solar Edge
• Uruchomienie instalacji: 24 czerwca 2016r



Przypadek I

• Koszt instalacji (netto): 56 160,00 zł

• Źródło finansowania – własne, gotówka

• Zużycie energii elektrycznej w skali roku:

12 000 kWh

• Opłaty roczne za energię: 7200,00 zł

• Stawka za kWh: 0,6 zł

• Współczynnik autokonsumpcji: ok. 30%

• Roczny wzrost cen energii: 4%



Przypadek I

• Przewidywana, deklarowana produkcja energii
elektrycznej w skali roku: 14040 kWh

• Koszt rzeczywisty po odjęciu ulgi podatkowej
25% - 42 120,00 zł netto

• Roczne opłaty stałe na rzecz zakładu
energetycznego: 800,00 zł

• Rzeczywisty czas zwrotu inwestycji: 6,5 roku.

• Przewidywany czas eksploatacji instalacji: 30 lat.



Przypadek I

7376kWh        14432kW       16368kWh         13128kWh
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Przypadek I - wnioski

Instalacja przez okres działania wyprodukowała 52 MWh. Jest
to ekwiwalent ponad 68 posadzonych drzew oraz redukcja
emisji CO2 po prawie 52 tony. Biorąc pod uwagę pierwszy
rozważany przykład instalacja zwraca się po okresie 6,5 roku.
Przewidywany czas eksploatacji wynosi minimalnie 25 lat,
zakładamy 30 lat. Statystycznie spadek efektywności systemu to
0,6% w skali roku. Takie dane pozwalają zaoszczędzić w czasie
eksploatacji systemu ponad 260 000,00 zł. Pieniądze te zostały
by bezpowrotnie wydane na rachunki na rzecz zakładu
energetycznego. Dzięki elektrowni fotowoltaicznej użytkownik
sam decyduje jak zagospodaruje energię i na co przeznaczy
środki, które zaoszczędzi.



Przypadek II
Lokalizacja – woj. Kujawsko - pomorskie, Polska
Instalacja dachowa o mocy 7,32kWp
24 szt. paneli 305Wp
Inwerter fotowoltaiczny Solar Edge o mocy 7kW
Optymalizacja systemu przy pomocy optymalizatorów

Solar Edge
Uruchomienie instalacji: 6 kwietnia 2016r



Przypadek II

• Koszt instalacji (netto): 31 476zł

• Źródło finansowania – własne, gotówka

• Zużycie energii elektrycznej w skali roku:

6 600 kWh

• Opłaty roczne za energię: 3960,00 zł

• Stawka za kWh: 0,6 zł

• Współczynnik autokonsumpcji: ok. 30%

• Roczny wzrost cen energii: 4%



Przypadek II

• Przewidywana, deklarowana produkcja energii
elektrycznej w skali roku: 7320 kWh

• Koszt rzeczywisty po odjęciu ulgi podatkowej
25% - 23 607zł netto

• Roczne opłaty stałe na rzecz zakładu
energetycznego: 400,00 zł

• Rzeczywisty czas zwrotu inwestycji: 6,5 roku.

• Przewidywany czas eksploatacji instalacji: 30 lat.



Przypadek II

5883kWh        6487kW       7540kWh        6250kWh
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Przypadek II

Inteligentny monitoring niektórych systemów pozwala na szczegółowy wgląd w parametry
instalacji. Taka technologia pozwala zmaksymalizować uzyski i poprawić bezpieczeństwo
instalacji – oba te czynniki mają znaczący wpływ na zyski finansowe jakie przynosi
inwestycja.



Przypadek II - wnioski

• Łączna produkcja systemu: 26,34 MWh
• Efekt ekologiczny: ponad 34 posadzone drzewa, ponad 26

ton zredukowanej emisji dwutlenku węgla do atmosfery
• Okres zwrotu: 6,5 roku
• Oszczędność w czasie eksploatacji: ponad 134 tys. zł



Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu!


