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ROZDZIAŁ I
Co o pożarach instalacji fotowoltaicznych w Polsce mówią

statystyki?

ROZDZIAŁ III
Elementy, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twoich

najbliższych

 

1. Co będzie sercem Twojej instalacji?

2. Plastik… a może samo szkło?

3. Czym to się łączy?

4. Skąd ten cały szum, skoro instalacje o mocy większej                

niż 6,5 kW muszą być zabezpieczone pod kątem

przeciwpożarowym?

5. Z jakich materiałów zostanie zbudowana Twoja instalacja?”

6. Kto zamontuje Twoją instalację?

7. Kto zaprojektuje Twoją instalację?

8. Czy ktoś sprawdzi poprawność działania Twojej instalacji? 

9. Czy jesteś fanem oszczędności?

10. Twoja instalacja fotowoltaiczna się zapaliła! Co robić?!

Czy byłeś ubezpieczony?

SPISSPIS
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ROZDZIAŁ II
Co powoduje największe niebezpieczeństwo w instalacji

fotowoltaicznej?
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  Instalacje fotowoltaiczne bez wątpienia przyczyniają się

do szybkiego wzrostu udziału energii odnawialnej                  

w krajowym miksie energetycznym. Dzięki fotowoltaice

potrzebujemy dostarczyć mniej tak zwanej brudnej energii

pochodzącej ze spalania paliw kopalnych. 

 W efekcie jakość powietrza w naszym kraju pomału się

poprawia. Dzięki fotowoltaice tysiące gospodarstw

domowych uniezależniło się od wzrostu ceny prądu,               

a wiele z nich stało się domami o kosztach eksploatacji

bliskimi zero. Dzięki fotowoltaice tysiące przedsiębiorców

obniżyło koszty energii elektrycznej i stało się bardziej

konkurencyjnymi w swoich branżach.

 

  Bez wątpienia fotowoltaika jest nam potrzebna zarówno

w kwestiach finansowych jak i ekologicznych i będzie

odgrywała znaczącą rolę w polskiej energetyce. Pokazały

to ostatnie 3 lata, i będziemy tego świadkami przez kolejne

kilka lub kilkanaście następnych lat.

 

  Ten niesamowity rozwój fotowoltaiki w Polsce napędzają

korzyści finansowe jakie płyną z eksploatacji takiej

instalacji. Po prostu fotowoltaika się opłaca.

 



                    związanych z dobrą jakością

zastosowanych komponentów;

                                           zamontowanych

przez doświadczonych monterów;

                              które nie będą stanowić

zagrożenia dla ich życia i majątku; 

                                                      i dobranych

pod ich realne potrzeby

0 3

Dzisiaj, kiedy w Polsce powstało już kilkaset tysięcy instalacji fotowoltaicznych i są one na tyle powszechne, że 
w krajobrazie dostrzega się już tylko te wyjątkowo niepasujące estetycznie, zaczynamy zwracać uwagę na inne aspekty. 

Z ankiety, która została przeprowadzona przez Energy On, wynika, iż klienci poszukują rozwiązań: 

 
pewnych,

dobrze wykonanych,

bezpiecznych,

dobrze zaprojektowanych  
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 Wynika to stąd, że klienci przykładają coraz mniejszą

wagę do kryterium cenowego przy wyborze wykonawcy,

a coraz większe znaczenie mają czynniki związane               

z jakością. Z pewnością ma to związek z rosnącą

świadomością klientów    i coraz większą ich wiedzą             

o fotowoltaice. 

  Z tego opracowania, Drogi Czytelniku, dowiesz się, co

wpływa na bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej,            

a po jego przeczytaniu będziesz w stanie świadomie

dokonać wyboru jak bezpieczną instalację chcesz mieć

u siebie.

Dziękujemy, że jesteś tutaj z nami 

i zapraszamy do lektury.



Co o pożarach instalacji
fotowoltaicznych w Polsce
mówią statystyki?

ROZDZIAŁ I
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  Coraz częściej w internecie pojawiają się

nagłówki o chwytliwych i straszących tytułach,

jakby instalacje fotowoltaiczne na polskich

dachach płonęły tak jak australijskie lasy                    

w zeszłym roku. Problemu nie wolno

bagatelizować. Wszak takie pożary się

zdarzają. Sprawdźmy jednak, co na ten temat

mówią liczby.

Oficjalne dane z Polski? Brak!

   Przede wszystkim w Polsce nie prowadzi się

statystyk pożarów instalacji fotowoltaicznych.

W związku z tym nie ma też oficjalnych

informacji i danych, jakie były przyczyny

pożaru z udziałem instalacji fotowoltaicznych

w Polsce. W tym świetle nadużyciem wydają

się medialne nagłówki sugerujące „coraz

więcej” i „coraz częstsze” pożary

spowodowane instalacjami fotowoltaicznymi.

 Według danych Komendy Głównej

Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku na

terenie kraju doszło do 153.520 pożarów.

Spośród tych pożarów, 31.994 dotyczyło

obiektów mieszkalnych, z czego 16.086 to

były domy jednorodzinne. W 5.773

przypadkach jako przypuszczalną przyczynę

pożaru wskazano „wady urządzeń i instalacji

elektrycznych”. 



Przyczyny wystąpienia pożaru fotowoltaiki:
Opracowanie własne na podstawie Sepanski i inni,

bazującego na badaniach TUV Rheinland - Fraunhofer

0 6

 W zdecydowanej większości przypadków dotyczy to

przestarzałych instalacji elektrycznych w starych

budynkach, niedostosowanych do zwiększonego

obciążenia. Na pewno w tych 5.773 przypadkach znalazły

się też instalacje fotowoltaiczne, ale nikt nie wie ile.

  Na szczęście, skoro już powołujemy się na statystykę,

możemy znaleźć pewien punkt odniesienia i posłużyć się

danymi z krajów, które rzeczywiście prowadzą statystyki

takich wydarzeń.

   Najszersze tego typu badanie bazuje na danych                    

z Niemiec, które opracował TÜV Rheinland i Instytut

Energetyki Słonecznej im. Fraunhofera w 2015 roku.

Badanie objęło wszystkie instalacje fotowoltaiczne w kraju,

trwało kilka lat i dało podstawy do określenia

bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych.             

Z pracujących w tym okresie łącznie 1 300 000 instalacji,

430 z nich uległo pożarowi, natomiast zaledwie 210 miało

źródło pożaru w samej instalacji fotowoltaicznej.

Statystycznie pożar spowodowany instalacją

fotowoltaiczną wystąpił w 0,016% instalacji pracujących 

w kilkuletnim okresie prowadzenia badań.

  Na poniższym wykresie możemy zobaczyć podział na

przyczyny wystąpienia pożaru we wszystkich 430

instalacjach PV. Wynika z niego, że aż 56% jest związana

z czynnikiem zewnętrznym takim jak wyładowanie

atmosferyczne. Z pozostałych 44% ponad jedna trzecia

związana jest z awarią urządzeń a reszta z błędami 

w projekcie lub w montażu.

Czynnik zewnętrzny 56%

Błąd w montażu 18%

Awaria urządzeń 17%

Błąd w projekcie 9%



 Powyższe badania pochodzą z Niemiec, zatem mogą być

dla nas jedynie wskazówką, że i w Polsce będzie

podobnie. Warto jednak zwrócić uwagę, że od 2015 roku

do dzisiaj powstały przepisy i normy związane z

bezpieczeństwem pracy instalacji fotowoltaicznych                      

i obowiązują one zarówno producentów komponentów jak            

i montażystów. W związku z tym należałoby się

spodziewać wzrostu bezpieczeństwa instalacji

fotowoltaicznych i spadku niebezpiecznych zdarzeń

związanych na przykład z ich pożarem. Z powyższych

informacji wynika, że pożar związany z instalacją

fotowoltaiczną jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Jeżeli już

się wydarzy, w ponad połowie przypadków jest związany z

czynnikiem zewnętrznym. 
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 Ale nie daj się zwieść. To, że 0,016% instalacji uległo

pożarowi, wcale nie oznacza, że ryzyko jest zbyt małe,

żeby zawracać sobie nim głowę. 

 Fotowoltaika ogólnie okazuje się być bezpieczną formą

produkowania własnej ekologicznej energii elektrycznej, ale

niektóre systemy fotowoltaiczne są bezpieczniejsze od 

innych. 

 Masz wpływ na bezpieczeństwo swojej instalacji
fotowoltaicznej i po tej lekturze będziesz dokładnie
wiedział co robić, żeby Twoja instalacja nie należała do
tego małego niechlubnego odsetka.



Co powoduje największe
niebezpieczeństwo w instalacji
fotowoltaicznej?

ROZDZIAŁ II
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 W instalacji fotowoltaicznej mamy dwie różne części

instalacji kwestii rodzaju prądu. Panele fotowoltaiczne

produkują tak zwany prąd stały DC. Miejscem zamiany

prądu stałego DC na prąd zmienny AC jest inwerter, zwany

również falownikiem. Falownik zamienia prąd stały powstały

w panelach na prąd zmienny o parametrach zgodnych z

naszą siecią elektroenergetyczną. Natomiast cała część

instalacji od paneli do falownika włącznie działa na prądzie

stałym i to właśnie ta część instalacji powoduje największe

niebezpieczeństwo. 

 Połączenie prądu stałego i wysokiego napięcia, które

najczęściej występuje po tej stronie instalacji, może

doprowadzić do powstania tak zwanego łuku elektrycznego. 

 Wysokie napięcie w tej części instalacji wynika ze sposobu

podłączenia paneli. Tak jak obrazuje to poniższy schemat,

panele podłączone są szeregowo, jeden za drugim. Ten

rodzaj podłączenia sprawia, że wartość napięcia jest sumą

napięć generowanych przez wszystkie panele w szeregu. Ze

względu na to, że jeden panel wytwarza napięcie o wartości

od trzydziestu kilku do nawet 50 volt, cały szereg określany

w branży „stringiem” nierzadko może przekraczać nawet 600

V. Do obsługi instalacji podłączonych szeregowo używa się

falowników „stringowych”. Typowo, w instalacjach

domowych jest to jedno urządzenie obsługujące jeden lub

dwa takie stringi.
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   Aby lepiej zobrazować, jak działa łuk

elektryczny, możemy przyrównać to

zjawisko do spawania.

 

 W spawaniu łuk elektryczny w

kontrolowany sposób jarzy się między

metalowym materiałem spawanym, a

elektrodą w postaci drutu. W instalacji

fotowoltaicznej, tak jak na zdjęciu z

testów wykonywanych na Politechnice

Gdańskiej, dwie końcówki przewodów

(lub w praktyce uszkodzony przewód

lub uszkodzone złącze) mogą

doprowadzić do powstania łuku

elektrycznego jak przy spawaniu.



   Potencjalne szkody, jakie może wyrządzić łuk elektryczny

pojawiający się na instalacji fotowoltaicznej są bardzo duże. 

  Począwszy od zniszczenia komponentów instalacji, łuk

elektryczny może przerodzić się w pożar fragmentu

budynku, który może się rozprzestrzenić. Jest to zatem

powód, aby rozprawić się z kilkoma kwestiami dotyczącymi

łuku elektrycznego w instalacjach fotowoltaicznych.

 W których miejscach instalacji PV może dojść do

pojawienia się łuku elektrycznego? Łuk może pojawić się w

zasadzie w każdym miejscu instalacji po stronie DC. Dla

lepszego rozeznania jaka to jest część instalacji, posłużymy

się oznaczeniem na grafice. 
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  Potencjalnie niebezpieczne miejsca to okablowanie DC,

specjalne złączki do łączenia instalacji na prąd stały –

najczęściej używane złączki noszą nazwę MC4, których                  

w typowej średniej wielkości domowej instalacji jest ok. 20.

Problem może pojawić się również w samym inwerterze po

stronie DC lub w skrzynce z zabezpieczeniami DC.
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Co może zainicjować
powstanie łuku
elektrycznego?

Luźne złączki związane ze słabą

jakością montażu lub słabą

jakością wyprodukowanych

złączek

Korozja złączek

Przerwanie izolacji przewodów wskutek

ekspozycji na promieniowanie UV

(przewody nie zabezpieczone przed

promieniowaniem UV)

Pękanie izolacji przewodów

związane ze słabą jakością

przewodów

 Degradacja izolacji przewodów

spowodowana starzeniem się słabej

jakości produktów

Dostanie się wody

do przewodów

Zniszczenie izolacji przewodów

przez czynniki zewnętrzne

(takie jak zwierzęta)

Zniszczenie izolacji

przewodów przez nieostrożne

prowadzenie robót

budowlanych / remontowych

w sąsiedztwie instalacji

Wnikanie wody do aparatury

zabezpieczającej DC

 z powodu błędów

montażowych

Wnikanie wody 

do inwertera

Wnikanie wody do aparatury

zabezpieczającej DC

wskutek degradacji

uszczelnienia rozdzielnicy



Czy łuk elektryczny stanowiący zagrożenie pożarem
może wystąpić w każdej instalacji fotowoltaicznej?

NIE.
 

 Łuk elektryczny stanowiący zagrożenie pożarem może

wystąpić w instalacji, w której napięcie DC przekracza

poziom napięcia bezpiecznego. Mówimy więc                  

o instalacjach wyposażonych w tak zwany inwerter

stringowy, w którym szeregowo łączone są panele

fotowoltaiczne. Każdy kolejny panel „dodaje” napięcie

jakie wytwarza i wartość napięcia w łańcuchu jest sumą

napięć wszystkich paneli. W takich instalacjach może

dojść do powstania łuku elektrycznego wskutek np.

nieprofesjonalnie wykonanego połączenia, awarii

urządzenia, uszkodzenia elementu instalacji DC.

 Są rozwiązania na rynku fotowoltaicznym, które w swoim

założeniu eliminują takie ryzyko, a napięcie po stronie DC

nigdy nie przekracza wartości napięcia bezpiecznego.

Tym rozwiązaniem są mikroinwertery – technologia

znana na świecie już od przynajmniej 10 lat, jednak u nas

dopiero zyskująca na popularności.
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Czy prawdopodobieństwo wystąpienia łuku
elektrycznego w instalacjach PV z inwerterem
stringowym zwiększa się wraz ze starzeniem instalacji?

TAK. 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia łuku elektrycznego

wzrasta wraz ze starzeniem się systemu

fotowoltaicznego, ponieważ złącza w okablowaniu DC             

z czasem mogą korodować, zwiększając impedancję,

powodując wydzielanie się ciepła i przerwanie ciągłości

złącza, a w konsekwencji spowodować zwarcie łuku DC.

  Degradacji mogą ulegać też uszczelnienia lub izolacje

przewodów. Może dziać się to wskutek czynników

atmosferycznych, jeżeli zastosowano materiały niskiej

jakości, ale również przez działanie gryzoni, owadów                 

i ptaków, a nawet przez prowadzone przyszłe roboty

remontowo budowlane w sąsiedztwie instalacji.
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Czy regularne serwisowanie instalacji z falownikiem
stringowym i niezabezpieczonym okablowaniem DC
zapobiega pojawieniu się łuku elektrycznego?

NIE. 

  Istnieje przekonanie, że instalacja, która została

wykonana zgodnie z normami, przez wykfalifikowanych

monterów, oraz jest regularnie serwisowana jest

całkowicie bezpieczna i w takiej instalacji nie ma prawa

pojawić się łuk elektryczny. Pomimo, że takie działanie

zwiększa bezpieczeństwo użytkowanej instalacji, to nie

do końca jest to prawda. Wyobraźmy sobie sytuację,             

w której dzień lub tydzień po przeglądzie instalacji, nocą

do instalacji dobrała się kuna i obgryzła izolację

przewodów. Rano słońce wschodzi, a panele zaczynają

produkować energię i na przegryzionym okablowaniu

powstaje łuk elektryczny. 

 W zasadzie po przeglądzie instalacji fotowoltaicznej nie

należy również oczekiwać, że serwisant będzie w stanie

sprawdzić czy absolutnie wszystkie połączenia są

szczelne, albo czy któreś nie zaczęło korodować.                 

W zasadzie nie istnieje program obsługi posprzedażowej,

który zapewniłby 100% pewności, że w instalacji                  

z inwerterem stringowym z niezabezpieczonym

okablowaniem DC nie dojdzie do pojawienia się łuku

elektrycznego.
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Czy powstawanie łuku jest zagrożeniem po stronie AC instalacji?

NIE.

  Po części jest tak dlatego, że standardy, praktyki i komponenty w branży elektrycznej w ciągu ostatnich stu lat ewoluowały do

punktu, w którym dzisiaj są bardzo bezpieczne. Również dlatego, że po stronie instalacji, gdzie jest prąd przemienny, gdyby

narysować go na wykresie, to będzie to sinusoida, która cyklicznie przechodzi przez „0”. W tym punkcie łuk nie miałby energii,

aby być podtrzymany. Aby łuk elektryczny mógł się utrzymywać, napięcie musi być na stałym wysokim poziomie bez

przechodzenia przez „zero”.

NAPIĘCIE PRZY PRĄDZIE PRZEMIENNYM AC

CZAS

N
APIĘCIE

NAPIĘCIE PRZY PRĄDZIE STAŁYM DC

CZAS

N
APIĘCIE



Jeżeli usłyszałeś lub zaobserwowałeś pojawienie się łuku elektrycznego
w Twojej instalacji, czy wyłączenie inwertera spowoduje ugaszenie łuku?

NIE. 

 Łuk elektryczny w instalacji fotowoltaicznej może pojawić się po stronie

prądu stałego, czyli w zasadzie gdziekolwiek począwszy od paneli

fotowoltaicznych, poprzez okablowanie i zabezpieczenia DC, a kończąc

nawet w środku inwertera stringowego po stronie DC. Pamiętajmy, że

skoro inwerter zamienia prąd stały na prąd przemienny o parametrach

zgodnych z naszą polską siecią, to prąd stały o wysokim napięciu również

dociera do inwertera stringowego. Wyłączenie inwertera nie powoduje

zaniku napięcia po stronie prądu stałego. Napięcie po stronie DC instalacji

fotowoltaicznej będzie występować zawsze, gdy panele fotowoltaiczne

będą nasłonecznione i nie ma sposobu na to, żeby tego uniknąć poza dość

kłopotliwym w praktyce zakryciem paneli przed słońcem. 

 Możliwością zwiększającą bezpieczeństwo w takim układzie instalacji

fotowoltaicznej jest zamontowanie automatycznego rozłącznika DC.                  

W takim układzie, w zależności od miejsca wystąpienia łuku, może on

zostać zgaszony. Jeżeli rozłącznik został prawidłowo zamontowany na

zewnątrz budynku oraz prawidłowo podłączony, zadziała on, jeżeli łuk

pojawi się pomiędzy rozłącznikiem a inwerterem stringowym. Zadzieje się

tak, ponieważ rozłącznik odetnie prąd od źródła, którym są panele na

odcinku pomiędzy rozłącznikiem a inwerterem. Jeżeli natomiast łuk pojawi

się po stronie między panelami a rozłącznikiem, to nie będzie możliwości

ugaszenia łuku elektrycznego.
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Czy można skutecznie zabezpieczyć się przed
powstaniem łuku elektrycznego?

TAK. 

 Są technologie w instalacjach fotowoltaicznych, które                

z powodzeniem zabezpieczają instalacje przed

wystąpieniem łuku elektrycznego. Należą do nich przede

wszystkim technologie oparte na mikrofalownikach, jak

również niektóre instalacje z systemem optymalizatorów,

które mają funkcję bezpieczeństwa.

 Wyeliminowanie niebezpieczeństwa związanego                   

z łukiem elektrycznym poprzez zaaplikowanie

odpowiedniej technologii jest zdecydowanie lepszym

rozwiązaniem niż inwestowanie w system zabezpieczeń

przed wystąpieniem łuku. Zawsze istnieje ryzyko, że

system zabezpieczeń zostanie źle zamontowany,

nieodpowiednio serwisowany, zużyje się w czasie lub

będzie posiadał wadę produkcyjną i nie zadziała

prawidłowo w momencie, kiedy będzie taka potrzeba.

   Te technologie są dostępne w Polsce od dobrych kilku

lat, więc wszystkie pożary instalacji fotowoltaicznych               

w Polsce spowodowane pojawieniem się łuku

elektrycznego w tym okresie były do uniknięcia, gdyby

tylko zastosować bezpieczną technologię!

1 7



1 8

Czy problem powstawania łuku elektrycznego
występuje tylko w Polsce?

NIE. 

  Problem w branży fotowoltaicznej jest powszechny                  

i dotyczy w zasadzie całego rozwiniętego świata. Liderem

w rozwiązywaniu problemu ryzyka pożaru instalacji

fotowoltaicznej są Stany Zjednoczone. Już w 2014 roku

stworzono tam dokument o nazwie National Electric Code

(NEC) za pośrednictwem którego wprowadzono standard

szybkiego wyłączania paneli fotowoltaicznych     w celu

wyeliminowania powstania łuku elektrycznego. 

 Obecnie rozważane jest wprowadzenie dalszych

obostrzeń poprzez ograniczenie maksymalnego napięcia

w panelach do poziomu 80V lub niższego. Wszystko po

to, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo

użytkownikom instalacji fotowoltaiczych. Problem

pożarów fotowoltaiki jest monitorowany w Wielkiej

Brytanii czy w Niemczech. Bardzo dużo uwagi tej

tematyce poświęca się w Australii. Dzisiaj również                 

w Polsce możemy korzystać z dorobku i doświadczeń

innych państw w tej dziedzinie.



Elementy, które wpływają na
bezpieczeństwo Twoje i Twoich
najbliższych

ROZDZIAŁ III



1. Co będzie sercem Twojej instalacji?

  Najważniejsze urządzenie w każdej instalacji fotowoltaicznej to falownik,

zamiennie nazywany inwerterem. Wyróżniamy trzy technologicznie różne

rozwiązania.

Najpopularniejszym w Polsce rozwiązaniem jest 
zastosowanie falownika stringowego. 

  Falownik jako urządzenie centralne najczęściej montowane jest wewnątrz

budynku. Panele fotowoltaiczne w tym układzie łączone są szeregowo                     

w związku z czym napięcie generowane przez panele jest wysokie                   

 i w niektórych instalacjach może dochodzić nawet do 1000 V! Są to wartości

bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka. Napięcie to występuje             

w obrębie instalacji od paneli, aż do falownika włącznie. Dopiero w falowniku

prąd o napięciu stałym jest przetwarzany na prąd o napięciu zmiennym takim

samym, jak w domowych gniazdkach elektrycznych. W tego typu instalacjach

każda awaria po stronie instalacji o napięciu stałym może doprowadzić do

powstania łuku elektrycznego. Temperatura łuku elektrycznego jest w stanie

stopić nawet metal.
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Korzyść rozwiązania z inwerterem stringowym:
najniższa cena 

Zagrożenie rozwiązania z inwerterem stringowym: 
napięcie po stronie DC nawet do 1000 V
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  Dla bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej bardzo istotne jest również

miejsce montażu falownika. Falownik jest urządzeniem, które podczas

pracy się nagrzewa. Większość inwerterów chłodzone jest pasywnie,

poprzez zastosowanie radiatora z dużą powierzchnią wymiany ciepła

umożliwiającego oddanie ciepła do otoczenia. Niektóre falowniki są

wyposażone w wentylatory, które wymuszają efektywniejsze oddawanie

ciepła niż radiator. Dzięki temu mogą być mniejsze i lżejsze. Jednak w

sytuacji awarii wentylatora może dojść do niebezpiecznej sytuacji. Stąd

też nie wolno wieszać falowników na materiale palnym jak choćby

drewniana konstrukcja, ani w pomieszczeniach o ograniczonej wentylacji,

wysokich temperaturach lub zagrożonych wybuchem, którymi mogą być

serwerownia lub magazyn paliw.

 

 Niektóre inwertery stringowe są wyposażone 

w system wykrywania łuku nazywany AFCI. 

Czy te inwertery zabezpieczają instalację
przed wszystkimi rodzajami łuku?

NIE. 

  Falowniki z wbudowaną funkcją wykrywania

łuku identyfikują awarię łuku DC na podstawie

szumu wytwarzanego przez łuk w okablowaniu

po stronie DC. Po wykryciu łuku obwód DC na

falowniku zostaje odizolowany. Spowoduje to

wygaszenie łuku „szeregowego”, ale nie wygasi

innych rodzajów łuku zwarcia „równoległego”              

i „doziemnego”. Przewody DC od paneli

fotowoltaicznych do falownika pozostaną pod

napięciem, gdy obwód zostanie odizolowany na

falowniku. W przypadku zwarcia równoległego

lub doziemnego, łuk w systemach z inwerterami

stringowymi nadal będzie utrzymany i ryzyko

pożaru w tym przypadku nie zostanie

zniwelowane.
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Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie falownika stringowego
połączonego z optymalizatorami, które są zamontowane przy każdym
panelu fotowoltaicznym.

 W tego typu instalacji cały czas mamy do czynienia z wysokim

napięciem po stronie DC dochodzącym nawet do 1000 V. Jednak

poprzez dodatkową inwestycję związaną z zamontowaniem przy każdym

panelu dodatkowych urządzeń w postaci optymalizatorów z funkcją

bezpieczeństwa, możemy doprowadzić do obniżenia napięcia do

wartości bezpiecznych po zaniku napięcia AC, które na przykład

zostałoby odłączone podczas akcji gaśniczej.

Korzyść rozwiązania z inwerterem
stringowym z optymalizatorami:
automatyczne obniżenie napięcia przy
panelach po zaniku napięcia w części AC
instalacji

Zagrożenie rozwiązania z inwerterem
stringowym z optymalizatorami:
wciąż wysokie napięcie po stronie DC
nawet do 1000 V podczas pracy instalacji,
do tego duża liczba połączeń po stronie
DC zwiększająca ryzyko awarii



2 2

Trzecim rozwiązaniem jest zastosowanie mikroinwerterów.
 

 Awarie łuku elektrycznego nie zdarzają się w instalacjach opartych na

mikrofalownikach. Dzieje się to ze względu na to, że każdy panel jest

podłączany bezpośrednio do mikrofalownika, w związku z tym przewody

DC są krótkie, a wartość napięcia nigdy nie przekracza bezpiecznej

wartości 60 V. Istotne jest rówież to, że mikroinwertery montowane są na

zewnątrz budynku i przewody z prądem stałym nie wchodzą do wnętrza

budynku. Mikroinwertery są najbezpieczniejszą technologią

fotowoltaiczną.

Korzyść rozwiązania z mikroinwerterami:
bezpieczne napięcie na przewodach DC
zawsze poniżej 60 V, instalacje
pozbawione ryzyka pojawienia się łuku
elektrycznego

Zagrożenie rozwiązania
 z mikroinwerterami: 
błędny montaż ze względu na
nieznajomość technologii ekipy
montażowej
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2. Plastik... a może samo szkło? 

  Kolejnym elementem instalacji fotowoltaicznej, który

warto rozważyć pod kątem bezpieczeństwa są panele

fotowoltaiczne.

 Zdecydowana większość polskich instalacji jest

zbudowana na panelach które od góry pokryte są

hartowaną szybą, natomiast od dołu podkładem                     

z tworzywa sztucznego i folii EVA, a puszka

przyłączeniowa panelu jest wykonana z plastiku. Są to

materiały, które nie są odporne na ogień.

   Alternatywą dla tradycyjnych paneli są panele typu

szkło – szkło, które zyskują coraz większą popularność

na świecie. Panele, które mają szybę zarówno z góry jak

i z dołu najczęściej są panelami typu bifacial, czyli

mogącymi generować prąd z obu stron. Mogą one

wyprodukować dodatkową energię od spodniej strony do

której dociera światło odbite. Żeby jednak światło mogło

tam dotrzeć potrzebne są: odpowiednie miejsce montażu

i odpowiednia konstrukcja. W przypadku instalacji

gruntowych mamy największe możliwości dodatkowego

uzysku, który może wynieść nawet dodatkowe 10%.

Stosując specjalną konstrukcję na dach płaski, również

jesteśmy w stanie wygenerować dodatkowe procenty

uzysku z instalacji fotowoltaicznej. 



  A co, jeżeli tego typu panele zostały zamontowane

równolegle do dachu skośnego? Niestety w takich

przypadkach dodatkowy uzysk ze spodniej strony nie

będzie argumentem do wyboru paneli typu bifacial. Mimo

to, rozwiązanie takie ma inne korzyści do

zaproponowania.

 Zastosowane szkło ogranicza nagrzewanie ogniwa

dzięki czemu otrzymujemy większe uzyski energii (niższa

temperatura modułu zwiększa jego sprawność). Większe

uzyski otrzymujemy też wraz ze starzeniem się instalacji,

gdyż podwójne szkło sprawia, że panel wolniej się

degraduje, i jego efektywność spada wolniej niż                  

w przypadku tradycyjnych paneli. To dlatego często na

panele typu bifacial można otrzymać aż 30 lat gwarancji

na wydajność.

 Innym atutem takiego rozwiązania jest niepalność, co

niektórzy producenci potwierdzają certyfikatem klasy A

wg norm niepalności stosowanych dla elewacji typu BIPV

(instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem).

Klasa A oznacza produkt niepalny.

 Podwójna szyba zapewnia wzorcową ochronę płytek

krzemowych modułów przed mikropęknięciami, co

również ma wpływ na żywotność paneli.
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3. Czym to się łączy?

 Instalacje fotowoltaiczne po stronie prądu stałego łączy się

za pomocą specjalnych złączek. Najpopularniejsze z nich to

złącza o nazwie MC-4. Łączenie takie składa się z dwóch

elementów, zwanych złączem i gniazdem. Obie części

muszą do siebie pasować, ale istnieją tutaj dwa poważne

zagrożenia.

 Drugie pod względem popularności złączki do instalacji

fotowoltaicznych oznaczone jako H-4 można połączyć z MC-

4 i też będą pasować. Niestety taki błąd może być bardzo

kosztowny, gdy w złączu pojawi się łuk elektryczny i dojdzie

do pożaru.

  Inna kwestia dotyczy pochodzenia złącz MC-4 i okazuje

się, że bardzo istotne jest, żeby obie części łączników

pochodziły od tego samego producenta. MC-4 nie jest

ustandaryzowane na tyle, żeby połączyć ze sobą elementy

od obojętnie jakich dwóch producentów. Wystarczy, że jeden

producent użyje innego stopu metalu do produkcji swoich

konektorów, co może prowadzić do przegrzewania                     

i w konsekwencji pożaru. Z badań przeprowadzonych                  

z Politechniką Gdańską wynikło jednoznacznie, że najgorsza

para konektorów tego samego producenta miała lepsze

parametry elektryczne od najlepszej pary konektorów od

różnych producentów. 

 Niemniej pary złączek od różnych producentów miały

zdecydowanie lepsze wyniki, gdy pochodziły od

renomowanych producentów. Potwierdza się więc to, że

komponenty wysokiej jakości zwiększają bezpieczeństwo

instalacji fotowoltaicznej.

 Ostatnim przewinieniem, które można popełnić łącząc

przewody DC to używanie dostępnych narzędzi, zamiast

dedykowanych do tego celu. Żeby wykonać połączenie DC,

używa się do tego celu specjalnej zaciskarki, a do

rozłączenia dedykowanego klucza. 



4. Skąd ten cały szum, skoro instalacje o mocy większej
niż 6,5 kW muszą być zabezpieczone pod kątem
przeciwpożarowym?

  Przyjrzyjmy się kwestiom prawa budowlanego.

 Mikroinstalację fotowoltaiczną, czyli instalacje o mocy do

50 kWp można wykonać bez zezwoleń administracyjnych

ani pozwoleń zakładu energetycznego. 50 kWp to nie jest

mało. Przeciętna wielkość instalacji fotowoltaicznej na

polskim domu to 6 kWp. W związku z tym, do niedawna

formalności związane z wykonaniem fotowoltaiki kończyły

się na wypisaniu oświadczenia o prawidłowym wykonaniu

instalacji przez montera i zgłoszenia jej do odbioru do

Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) – tak dla domu, jak

i dla dziesięć razy większej instalacji na magazynie,                

w którym kryją się towary o wartości milionów złotych.
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  We wrześniu 2020 roku wskutek zmian w Ustawie: prawo

budowlane, w życie wszedł nowy zapis, który nakłada

obowiązek uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej              

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

każdej instalacji, której moc przekracza 6,5 kWp.

 Czy to kryterium mocowe jest wystarczające dla określenia

bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych? Czy

możemy zatem stwierdzić, że instalacja o mocy 6,3 kWp jest

bezpieczna, a jak dołożymy jeden panel więcej i zrobi się

6,75 kWp to już będzie niebezpieczna?

 Patrząc na zapisy ustawy jeszcze inaczej, możemy

wyobrazić sobie instalację o mocy 10 kWp postawioną na

gruncie i ogrodzoną płotem, względem instalacji o tej samej

mocy 10 kWp zamontowaną na dachu dyskontu

spożywczego, w środku którego jednocześnie przebywa

kilkadziesiąt osób. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna jest

zagrożeniem, to czy w obu tych przypadkach niesie za sobą

ten sam potencjał niebezpieczeństwa?
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Obniżenie napięcia do poziomu bezpiecznego

poprzez optymalizatory na wszystkich panelach

Zastosowanie falowników (mikrofalowników) o

napięciu nieprzekraczającym wartości napięcia

bezpiecznego (60V)

 Zastosowanie rozłącznika napięcia po stronie DC na

zewnątrz budynku lub maksymalnie 2 metry wewnątrz

przy zachowaniu dodatkowych obostrzeń

Zaprojektowanie instalacji w taki sposób, żeby

wysokie napięcie DC nie było wprowadzone do

wnętrza budynku

   Dobrze. Przejdźmy jednak do praktycznych stron takich

uzgodnień. Jakie rozwiązania traktowane są jako

bezpieczne i akceptowalne dla rzeczoznawców ds.

zabezpieczeń ppoż.?

1.

2.

3.

4.

   Odniesiemy się do, niestety, typowego na polskim rynku

przykładu zastosowania rozłącznika napięcia po stronie

DC jako ręcznie uruchamianego przycisku

bezpieczeństwa. 

  W teorii, gdy będzie się działo coś złego z instalacją

fotowoltaiczną po stronie wysokiego napięcia DC,

naciskamy przycisk bezpieczeństwa, który powoduje

rozłączenie wysokiego napięcia. Brzmi rozsądnie? Tak. 

 

 Czy rozwiązanie to jest uzgadniane przez

rzeczoznawców ds. ppoż.? Ogólnie rzecz biorąc tak.

Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Na polskim rynku

jest cała masa instalacji, w których taki przycisk

rozłączający jest zamontowany w środku budynku, zaraz

obok falownika który znajduje się w piwnicy lub w garażu.

W praktyce, w sytuacji niebezpiecznej być może dostęp

do tego przycisku będzie niemożliwy, albo uczestnicy

wydarzenia nie będą wiedzieli o jego istnieniu.
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 Dodatkowo, rozłączając przycisk przy falowniku

odetniemy napięcie pomiędzy tym przyciskiem                       

a falownikiem. Skoro przycisk znajduje się w pobliżu

falownika, to w efekcie mamy przewody DC które

schodzą od paneli fotowoltaicznych przez budynek aż do

okolic montażu falownika – cały czas pod napięciem.

  Jak widać, zapisy ustawy nie sprawią, że instalacje

będą bezpieczniejsze. W tym wypadku jedynie tworzą

dodatkowy obowiązek po stronie właściciela instalacji

dotyczący zgłoszenia swojej instalacji o mocy większej

niż 6,5 kWp do Państwowej Straży Pożarnej. 

  O bezpieczeństwie Twojej instalacji fotowoltaicznej
będzie decydowało to, z czego została wykonana i jak
została wykonana.
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5. Z jakich materiałów zostanie zbudowana Twoja instalacja?

  Sama instalacja przygotowana „w bardzo atrakcyjnej cenie” lub „po kosztach”

już stanowi zagrożenie. Jedną z możliwości oszczędzenia, aby zaoferować niską

cenę i jeszcze zarobić jest zastosowanie niskiej jakości komponentów,

zastosowanie tańszych lub nawet pominięcie niektórych zabezpieczeń.

   Na czym można oszczędzać?

  Na przykład na przewodach DC, które nie są dedykowane do fotowoltaiki, nie

mają atestów na odpowiednie wartości napięcia czy nie są odporne na działanie

promieniowania UV.

  Podobna sytuacja, która zdarza się stosunkowo często u firm sporadycznie

montujących mikrofalowniki to zastosowanie nieodpowiedniego przewodu, ale po

stronie AC. Zgodnie z tym, co było poruszane wcześniej, mikrofalowniki

montowane są na zewnątrz budynku, pod panelami fotowoltaicznymi. W związku

z tym, od mikrofalownika do środka budynku doprowadzany jest przewód AC, co

nie jest jeszcze wiodącym rozwiązaniem na rynku, bo zazwyczaj po zewnętrznej

stronie budynku rozprowadzane są przewody DC. Z powodu swojej niewiedzy

albo z chęci ułatwienia sobie życia, lekkomyślni montażyści stosują przewód,

który nie jest zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Degradacja zwykłego

przewodu wystawionego na działanie promieniowania ultrafioletowego to

wyłącznie kwestia czasu.

 

 Analogiczna sytuacja dotyczy stosowania peszli, czyli rur ochronnych

przewodów, które również nie są zabezpieczone od działania promieniowania

ultrafioletowego.
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 Oszczędności na mocowaniach przewodów mogą

prowadzić do tego, że przewody będą swobodnie

wisiały pod panelami i na przykład zimą zostaną

zerwane lub uszkodzone przez osuwający się mokry

i ciężki śnieg.

 Niektóre z zabezpieczeń, jak na przykład

automatyczny rozłącznik przeciwpożarowy będą

zamontowane w instalacji, aby w razie potrzeby

zadziałać tylko raz, ale mają za zadanie skutecznie 

i pewnie rozłączyć napięcie po stronie DC. Czy warto

oszczędzać na urządzeniu, żeby potem martwić się

czy na pewno zadziała wtedy, kiedy powinien? A czy

ekipa montażowa przed oddaniem instalacji do

użytkowania sprawdzi poprawność działania takiego

urządzenia czy tylko je zamontuje?

 Sporo można zaoszczędzić na ogranicznikach

przepięć. Porządnie zabezpieczona instalacja

fotowoltaiczna wyposażona jest w ogranicznik

przepięć typu 1+2 po stronie DC, oraz w ogranicznik

przepięć typu 1+2 po stronie AC. Łatwo natomiast

zamienić to zabezpieczenie na jego tańszą wersję

typu 1, albo w ogóle z niej zrezygnować. 
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 Za co odpowiada ogranicznik przepięć w instalacji
fotowoltaicznej? 

 Ogranicznik przepięć typu 1 zapewnia ochronę przed

oddziaływaniem bezpośrednim prądów wyładowczych            

z pioruna, dodatkowo powoduje wyrównanie potencjałów

wszystkich instalacji wchodzących do budynku.

Ogranicznik przepięć typu 2 zapewnia z kolei ochronę

przed indukowanymi przepięciami atmosferycznymi.

 Lista oczywiście nie jest skończona, nawet nie

wspomnieliśmy choćby o uziemieniu falownika                  

w instalacji fotowoltaicznej, jednak kreatywność

nierzetelnych wykonawców może się zemścić 

w przyszłości. 

 Pamiętaj, że instalacja zaprojektowana i wykonana                 

w prawidłowy sposób, przez wykwalifikowanych

montażystów, na komponentach dobrej jakości                  

i z wymaganymi zabezpieczeniami musi mieć swoją

cenę.
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6. Kto zamontuje Twoją instalację?

 Ogólny trend światowy sprawia, że coraz częściej                

w wielu branżach brakuje rąk do pracy. W przypadku

branży fotowoltaicznej jest to prawdziwa plaga, ponieważ

ze względu na szybki rozwój fotowoltaiki w Polsce

pojawiło się duże zapotrzebowanie na ekipy montażowe.

Zbiegło się to w czasie z pandemią, która wielu ludzi

zmusiła do znalezienia innej pracy niż zawód który

wykonywali do tej pory. W efekcie do montażu instalacji

fotowoltaicznych napłynęło wielu pracowników, którzy nie

mają odpowiednich kwalifikacji, by to robić. Pamiętajmy,

że instalacja fotowoltaiczna jest instalacją elektryczną,             

w której najczęściej mamy do czynienia z prądem stałym

o niebezpiecznie wysokim napięciu.

  Lista błędów, które takie osoby mogą popełnić jest

dosyć długa i nikt nie chce być królikiem doświadczalnym,

kiedy w grę wchodzi Twoje życie i zdrowie oraz ryzyko

utraty majątku.

 Z perspektywy Twojego bezpieczeństwa istotne jest,

abyś upewnił się, że Twoją instalację fotowoltaiczną

przyjedzie zamontować doświadczona ekipa montażowa

złożona z osób o odpowiednich kwalifikacjach                        

i z uprawnieniami do montażu instalacji elektrycznych.
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7. Kto zaprojektuje Twoją instalację?

 Porównujesz dwie oferty z których jedna pochodzi od firmy

posiadającej dział techniczny, gdzie instalacje są

projektowane przez inżynierów z lokalnym instalatorem,

który począwszy od poszukiwania klientów i załatwiania

spraw organizacyjnych w firmie zajmuje się wszystkim

włącznie z montażem? Jak Ci się wydaje, kto zaprojektuje

Twoją instalację?

 Otóż instalacja fotowoltaiczna jest instalacją elektryczną,

która wymaga specjalistycznej w tym kierunku wiedzy

technicznej i powinna zostać zaprojektowana. Pozornie,

mała instalacja fotowoltaiczna na domu nie może być

skomplikowana. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Po

pierwsze, projektant zna warunki techniczne

poszczególnych rozwiązań, które powinny zostać spełnione,

żeby instalacja działała poprawnie i możliwie efektywnie.

Błędy niewykonania żadnego projektu mogą skutkować

mniejszymi uzyskami niż się spodziewamy. Dowiemy się

tego jednak po czasie i trudno będzie udowodnić, że uzyski

mogłyby być większe. Z drugiej strony możemy w ogóle nie

znać potencjalnych wartości uzysków z naszej instalacji,

skoro nikt nie wykonał projektu i symulacji uzysków na

profesjonalnym oprogramowaniu.

 

  Ale to nie wszystko. Nie możemy oczekiwać od instalatora,

który nie projektuje instalacji, że zapozna się z kartami

katalogowymi i parametrami elektrycznymi urządzeń.

Wystarczy nieodpowiedni dobór paneli i falownika i tragedia

jest gotowa. Znane są przypadki zastosowania paneli

fotowoltaicznych, które wytwarzają większe natężenie prądu

niż wynosi graniczna wartość prądu w falowniku. W efekcie

zbyt duży prąd doprowadza do spalenia falownika. Taka

sytuacja może się wydarzyć nawet na małej instalacji 

w domu.

 Natomiast skrajną nieodpowiedzialnością jest budowanie

większych instalacji złożonych z więcej niż 2 łańcuchów bez

przygotowania projektu wraz z zabezpieczeniami instalacji,

oraz przestrzeganie wszystkich dopuszczalnych parametrów

elektrycznych na każdym z szeregu paneli.

 Często to właśnie na etapie wyboru wykonawcy, Inwestor

kierując się znajomością z małym lokalnym wykonawcą,

który zajmuje się wszystkim, kręci na siebie bat w postaci

ryzyka pożarowego instalacji fotowoltaicznej lub jej

mniejszych uzysków, z czym wiąże się mniej oszczędności

niż w założeniach.
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8. Czy ktoś sprawdzi poprawność działania Twojej
instalacji?

 Jeżeli Twoja instalacja została zaprojektowana i już

wykonana, nie ma pewności, że wszystko zostało

odpowiednio połączone i działa poprawnie, dopóki nie

sprawdzi się instalacji.

 Po montażu, falownik musi zostać włączony,

skonfigurowany do pracy w naszej sieci

elektroenergetycznej, a instalacja podczas testowego

uruchomienia musi zostać pomierzona. W zakresie

pomiarów powinno znajdować się: sprawdzenie

polaryzacji, pomiar napięcia na każdym ze stringów,

pomiar rezystancji uziemienia czy pomiar rezystancji

izolacji.

 Często problemem jest przeprowadzanie montażu                  

w okresie, kiedy dni są krótkie. Po zachodzie słońca

falownik się nie wzbudzi i nie da się uruchomić instalacji.

W związku z tym nie można wykonać pomiarów

elektrycznych i sprawdzić poprawności działania

instalacji.

 

 Nieodpowiedzialne firmy, optymalizując koszty i czas

pracy monterów, zamiast wrócić na pomiary następnego

dnia nie wykonują ich w ogóle i zakładają, że wszystko

jest w porządku.

  Skąd wiadomo, że instalacja została pomierzona?
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 Po wykonaniu instalacji, powinien zostać podpisany

pomiędzy Inwestorem, a brygadzistą ekipy montażowej

protokół kończący wykonanie robót. Protokół jest

zabezpieczeniem dla obu stron. Dla Inwestora jest

informacją, że firma podchodzi do tematu instalacji

elektrycznych rzetelnie i jak każda tego typu instalacja,

została opomiarowana i sprawdzona przed oddaniem do

użytku. Dla firmy jest potwierdzeniem, że kończąc

montaż instalacja działała poprawnie, a wyniki pomiarów

są zawarte w protokole.

  Każda instalacja, która ma dostęp do internetu, może

być monitorowana. Monitoring powinien zostać założony

przez firmę i udostępniony Inwestorowi. Dzięki temu

dostęp do danych pracującej instalacji będzie miał

zarówno właściciel jak i firma, która instalację wykonała. 

 Dobrą praktyką w firmach jest obserwowanie

poprawności pracy instalacji w jej pierwszych tygodniach

poprzez aplikację monitoringu instalacji. 

   Jeżeli okazałoby się, że instalacja nie działa

optymalnie, to szybka reakcja jest w stanie zmniejszyć

straty mniejszymi uzyskami z tego okresu do minimum.

Jeżeli, żeby to stwierdzić, Inwestor będzie czekał na kilka

faktur wystawianych co 2 miesiące, straty będą

niewspółmiernie większe.
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9. Czy jesteś fanem oszczędności?

 Nikt nie lubi przepłacać. Każdy z nas w swoich życiu

odnajdzie mnóstwo przykładów na to, jak w mądry sposób

udało się zaoszczędzić, jak i na to, że ostatecznie jednak

przepłaciliśmy. Wyobraź sobie sytuację, w której masz

możliwość zakupu dokładnie tych samych produktów, jednak

ich cena się różni. Przypuśćmy, że kupujesz nowy

samochód. Masz przed sobą dwie oferty dokładnie tego

samego samochodu, z tym samym silnikiem, w takiej samej

specyfikacji, z tym samym wyposażeniem i tymi samymi

warunkami posprzedażowymi. Nawet każdy z oferentów

dokłada w cenie te same dywaniki i dostawę samochodu pod

wskazany adres w cenie. Różnicą jest oferowana cena

zakupu. Co w tym przypadku będzie najlepszym kryterium do

podjęcia decyzji skąd kupić produkt?

 A teraz zastanówmy się nad inną sytuacją. Właśnie czeka

Cię leczenie zębów. Nie jest to na szczęście przypadek,

który musisz załatwić na sygnale i dostać się do pierwszego

lepszego dentysty. Na rozpoczęcie leczenia masz kilka

tygodni, sytuacja jest nietypowa i wydatek z tym związany

może być większy. 

 Masz trochę czasu, żeby pomyśleć nad wyborem

odpowiedniego lekarza. Masz do wyboru lekarza, którego

podsuwa Ci sąsiad, bo od dziecka do niego chodzi                  

i w zasadzie nigdy nie był u innego dentysty, cena usługi

okazuje się być najwyższa. Dotarłeś też do lekarza, który ma

dużo wolnych miejsc w kalendarzu i szybko może Cię

przyjąć, do tego jest najtańszy. Kolejny potencjalny wybór, to

Twój znajomy, jest początkującym dentystą i chętnie nauczy

się czegoś nowego na Twoim przykładzie, obiecuje jednak

dobrą cenę usługi. Na końcu jest dentysta, który ma dobrą

opinię, odpowiednie przygotowanie i doświadczenie                  

w trudniejszych przypadkach i nie boi się odpowiedzialności,

jest jednak dosyć drogi. 

   Co wybierzesz? Co będzie kryterium wyboru w tej sytuacji?

A instalacja fotowoltaiczna? Czy jest dla Ciebie bardziej jak

samochód, czy bardziej jak dentysta?

 



 Przyjrzyjmy się dokładniej, z czego składa się produkt

pod nazwą instalacja fotowoltaiczna. Jak już wiesz 

z poprzednich rozdziałów, na cenę wpływ będą mieć:

wybór głównych komponentów instalacji czyli

falownika i paneli

jakość pozostałych komponentów instalacji, które są

stosowane przy montażu, takie jak przewody, peszle

ochronne

stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, oraz jakość

tych zabezpieczeń

doświadczenie monterów

zaplecze techniczne firmy, czy instalację projektuje

inżynier? Czy jest to „człowiek orkiestra”, który ją po

prostu wykona na podstawie swojej wizji? Czy będzie

do kogo zadzwonić w sprawach serwisowych?

dodatkowe usługi takie jak zgłoszenie instalacji,

pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie,

ubezpieczenie instalacji itp.
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 Odpowiedz sobie zatem szczerze, czy jesteś

w stanie porównać dwie oferty instalacji

fotowoltaicznej jedynie ceną?

 Świadomość i wiedza o instalacjach

fotowoltaicznych jest wśród społeczeństwa

coraz większa. Względem ostatnich 12

miesięcy na podstawie setek rozmów                    

z klientami, jesteśmy w stanie stwierdzić, że

postęp jest naprawdę widoczny i jest to rzecz,

która cieszy. Wciąż jednak, nie można

oczekiwać, że większość ludzi będzie miała

wiedzę na temat instalacji fotowoltaicznych.

Nie musisz mieć szerokiej wiedzy na temat

budowy samochodu, żeby z niego korzystać.

Ale z pewnością warto omówić zakres oferty        

i porównać ją do innych razem ze specjalistą,

który ją oferuje.



 10. Twoja instalacja fotowoltaiczna się zapaliła! Co
robić?!

 Być może słyszałeś historie, w których strażacy

przyjeżdżali ugasić pożar, ale jak zorientowali się, że na

budynku jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna, nie

podejmowali akcji gaśniczej bojąc się o własne

bezpieczeństwo. W tym momencie właściciel domu

oglądał ze strażakami spektakl doszczętnego palenia jego

dobytku. Jednak w praktyce takie historie się nie zdarzają.

Strażacy mają dużą wiedzę na temat gaszenia pożarów

budynków wyposażonych w instalację fotowoltaiczną. Nie

musisz się zatem martwić, że w razie pożaru nikt nie

ugasi Twojego budynku i jesteś zdany wyłącznie na

siebie.

Co zatem robić w sytuacji zapalenia się instalacji
fotowoltaicznej?

  Nie gaś samodzielnie pożaru instalacji fotowoltaicznej.

Pozostaw to specjalistom! 

 Jedyną sytuacją, kiedy sami powinniśmy podjąć

działanie, jest niewielki pożar wewnątrz budynku w okolicy

falownika. Do jego ugaszenia użyj gaśnicy proszkowej

przeznaczonej do gaszenia urządzeń elektrycznych.

Przechowywanie obok inwertera gaśnicy proszkowej                

o pojemności 4kg środka gaśniczego właścicielom

instalacji fotowoltaicznych zaleca Państwowa Straż

Pożarna. 

   Przed rozpoczęciem akcji gaśniczej koniecznie trzeba

wyłączyć inwerter oraz zabezpieczenia prądu stałego.

Jeżeli nie masz takiej możliwości, wezwij pogotowie

energetyczne.

  W każdym innym wypadku należy wezwać straż

pożarną. Podczas zgłoszenia poinformuj strażaków, że

jadą do pożaru instalacji fotowoltaicznej. Mimo, że                 

w Polsce nie ma jakichś specjalnych wytycznych, jak

gasić instalację fotowoltaiczną, to badania

przeprowadzone w innych krajach pokazują, że

elektrownie słoneczne można gasić wodą w ten sam

sposób, jak inne urządzenia elektryczne pod napięciem

400 V. 
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 Co ważne, badanie te pozwoliły ustalić, że moduły, nawet te objęte pożarem, jeśli tylko

padają na nie promienie słoneczne, produkują prąd. Dlatego niezmiernie istotne jest

wyłączenie głównego wyłącznika prądu w budynku jednorodzinnym, bądź

przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynkach użyteczności publicznych lub

przemysłowych. Strażacy mają również świadomość, że używane przez nich najaśnice

strażackie do oświetlania akcji gaśniczych nocą mogą spowodować wzrost napięcia

instalacji powyżej wartości napięcia bezpiecznego. 

Czekając na przyjazd straży pożarnej, podczas pożaru zastosuj się do tych zasad: 

Nie dotykaj metalowych elementów instalacji fotowoltaicznej.

Nie stawaj na panelach fotowoltaicznych.

Nie demontuj paneli fotowoltaicznych.

Nie rozłączaj przewodów przy panelach fotowoltaicznych.

Nie dotykaj metalowych elementów dachu.

Upewnij się, że wszystkie osoby opuściły palący się budynek i w bezpieczny

sposób oczekują na przyjazd straży pożarnej.
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Czy byłeś ubezpieczony?

 Jak już wiesz po przeczytaniu niniejszej publikacji,

instalacja fotowoltaiczna, gdy zostanie właściwie

zaprojektowana i zamontowana, jest tak samo

bezpieczna jak inne urządzenia elektryczne pracujące              

w domu. Decydując się na inwestycję, warto wybierać

tylko kompetentnych wykonawców, którzy będą stosować

się do obowiązujących norm montażowych i zasad

bezpieczeństwa.

 Jednak pamiętaj, że wartość Twojej nieruchomości jest

zbyt duża, żeby ryzykować jej utratę ze względu na

pożar. Gdyby taka sytuacja miała się wydarzyć, dobrym

rozwiązaniem będzie zatroszczenie się o zabezpieczenie

finansowe, jakie daje ubezpieczenie instalacji między

innymi od ryzyka wstąpienia pożaru minimalizując skutki

jego ewentualnego wystąpienia. 

  Z wielu powodów, ryzyka takiego nie możemy uniknąć,

a koszt ubezpieczenia jest nieporównywalnie mniejszy

niż straty spowodowane pożarem budynku.
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