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Instalacje PV, on – grid przyłączone do sieci 
energetycznej

Koncepcja samowystarczalnego budynku niskoenergetycznego zasilanego z OZE,
dla domu z Programu „Mieszkanie Plus”

Unijna dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że począwszy od
1 stycznia 2019 r. w standardzie NZEB (nearly-zero-energy-building) będą powstawały wszystkie nowe
budynki użyteczności publicznej, a od 1 stycznia 2021 r. także wszystkie inne, nowe budynki.
Według dyrektywy standard NZEB oznacza, że zapotrzebowanie na energię w takich budynkach ma być
minimalne i zaspokojone w dużym stopniu z pomocą produkowanej na miejscu energii odnawialnej.

Dom wolnostojący zaprojektowany przez Marcina Kryjaka (2 miejsce w konkursie NFOŚiGW)



Założenia dotyczące energochłonności budynku niskoenergetycznego,
w całości zasilanego energią z instalacji fotowoltaicznej (zeroenergetyczny):

a) dom będzie zużywał energii cieplnej nie więcej niż 50 kWh/m2/rok;
b) dla pozyskania energii słonecznej budynek będzie wyposażony w duże 
przeszklenia od strony
południowej;
c) zastosowanie przegród zewnętrznych o bardzo niskich współczynnikach 
przenikania ciepła;
d) zastosowanie ogrzewania z wykorzystaniem elektrycznych mat podłogowych, 
grzejników z wkładem
ceramicznym lub powietrzną pompę ciepła;
e) urządzeniem wytwarzającym ciepłą wodę użytkową do celów socjalno-bytowych 
będzie zasobnik
o pojemności ok. 200 l. Woda podgrzana zostanie grzałką elektryczną o mocy ok. 2 
kW;
f) dom wyposażony będzie w urządzenia energooszczędne z układami sterującymi 
ich pracą;
g) zasilanie budynku energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej, współpracującą 
z siecią
elektroenergetyczną i baterią akumulatorów – układ hybrydowy;
h) użycie materiałów nieszkodliwych dla zdrowia.



Zapotrzebowanie budynku na energię:

Energia cieplna:

Dla potrzeb ogrzewania domu wielkość energii cieplnej wyniesie:

Qo = 50 kWh/m2/rok · 80 m2 = 4000 kWh/rok

Energia elektryczna na potrzeby ogrzewania c.w.u. :

W domu jednorodzinnym 4 osoby zużywają dziennie ok. 200 l.
Na ogrzanie 200 litrów ciepłej wody użytkowej do temperatury 50oC, roczne zużycie energii
elektrycznej wyniesie ok.:

Qc.w.u. = 2500 kWh



Energia elektryczna na potrzeby socjalne mieszkańców:

Zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną wynosi ok.:
– zużycie na cele socjalne (lodówka, pralka, zmywarka do naczyń, odkurzacz, żelazko), 
ok. 1000 kWh;
– oświetlenie energooszczędne ok. 550 kWh;
– inne urządzenia elektryczne ok. 550 kWh;
– indukcyjna kuchenka elektryczna 1100 kWh;
– grzejnik łazienkowy ok. 300 kWh.

Qe = 1000 + 650 + 650 + 1200 + 300 = 3500 kWh

Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku 
energooszczędnego
przedstawionego powyżej wyniesie ok.:

Qc = 10000 kWh
dzienne ok:

Qd = 27,4 kWh



Aby pokryć w pełni zapotrzebowanie na energię tego budynku, moc zainstalowana instalacji
fotowoltaicznej wyniesie ok. 10 kW. Na południowej stronie dachu budynku zaprojektowanego przez
Pana Marcina Kryjaka zmieścimy 32 moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne np. firmy Bruk – Bet Solar
– BEP 320 Wp Standard Power o wymiarach 2 x 1 m.

Zamontujemy dwa falowniki hybrydowe np. Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S. Będą współpracowały
z siecią i magazynem energii czyli baterią akumulatorów litowo-jonowych (Li – Ion) lub tańszych
żelowych (w czasie pracy nie wydzielają wodoru) dostarczających ok. 28 kWh w pojedynczym cyklu
pracy (bez ponownego doładowania). Schemat instalacji PV dla tego typu budynku przedstawiłem
poniżej.

Analizując wydatki poniesione na montaż urządzeń zasilanych energią odnawialną i oszczędności
wynikające z zaniechania budowy kominów i instalacji zasilanych energią konwencjonalną można
stwierdzić, że poniesione wydatki i oszczędności będą podobne.



Zysk roczny:

10 000 kWh · 0,65 zł/kWh = 6500 zł.

Roczne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery to ok. 10 ton.



Schemat instalacji fotowoltaicznej on – grid o mocy 
ok. 10 kW, przyłączonej do istniejącej w budynku
instalacji elektrycznej`



Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem – Instalacje BIPV
(Building Integrated Photovoltaics)



Fasada budynku z modułami PV (Rzeszów)

System BIPV opiera się na połączeniu właściwości konstrukcyjnych elementów budynków 
z produkcją
energii elektrycznej. Dzięki postępowi technologicznemu, BIPV może całkowicie zastąpić 
takie
komponenty budynku jak dachy, fasady oraz takie struktury jak ganki, balkony.
Przykłady: stodoły, chlewnie, garaże, przechowalnie owoców, warzyw, itd.

Moduły PV montowane w systemie BIPV na dachu stodoły



Agrofotowoltaika (APV)

Koncepcja Agrofotowoltaiki zapewnia pełne wykorzystanie terenów do produkcji
rolnej a jednocześnie
umożliwia produkcję energii elektrycznej.

Jednoczesne wykorzystanie ziemi pod uprawy rolne i do produkcji energii
elektrycznej[www.gramwzielone.pl]



Moduły PV umieszczone na dachu chlewni[www.agrofakt.pl]



Zdjęcia obrazujące wykorzystanie instalacji PV w rolnictwie[www.sunpark.pl]



OPTYMALNE UKŁADY 
POŁĄCZEŃ INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ



Układ połączeń elektrycznych inwertera (falownika) hybrydowego



Schemat instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem mikrofalowników



Ochrona odgromowa budynku i instalacji fotowoltaicznej ze zwodami pionowymi



Montaż fundamentów i stelaży dla modułów fotowoltaicznych



Instalacje PV, off – grid nie przyłączone do sieci 
energetycznej



Schemat instalacji fotowoltaicznej off – grid (wyspowa)



Schemat elektryczny oświetlenia znaków drogowych



Schemat instalacji PV, off-grid zasilającej energią elektryczną grzałkę do grzania c.w.u., 
wspomaganą energią elektryczną z sieci energetycznej



Schemat instalacji PV, off-grid zasilającej energią elektryczną grzałkę do grzania 
c.w.u., wspomaganie grzania wody kotłem na węgiel



Dziękuję za uwagę.


