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PRODUKCJA ENERGII

Planując założenie paneli, od firmy
wykonawczej otrzymamy symulację
kosztów i produkcji energii. Trzeba
jednak pamiętać o tym, że to tylko
prognozy i w rzeczywistości  wartości te
mogą się różnić. Wszystko  to za sprawą
efektywności pracy instalacji, na którą
wpływ mają czynniki,
których nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć.
Do takich czynników
należy m.in. tempera-
tura i nasłonecznienie.
Mimo wszystko jednak 
różnice te nie powinny 
być znacząco różne. 
Przyjmuje się, że w wa-
runkach polskich z 
każdego zainstalowanego 1 kWp
powinniśmy uzyskać około 900-1100
kWh energii rocznie. Najlepiej, aby
panele zwrócone były na południe. W
innym przypadku uzyski będą nieco
niższe. Nie powinno się montować
modułów w kierunku północnym,
ponieważ ekspozycja na słońce będzie
zbyt mała i nie będzie to opłacalne. 



PRODUKCJA ENERGII

Instalacja o mocy np. 4 kWp powinna
wytworzyć w ciągu roku około 4000
kWh, aczkolwiek w praktyce jest to
zależne od uwarunkowań lokalnych. 
Największe uzyski generowane będą w
miesiącach, kiedy nasłonecznienie jest
największe. Obserwując produkcję
energii z instalacji, 
można zauważyć, że 
ponad 80% energii
uzyskujemy w okresie
od marca do końca
września. W miesiącach 
jesienno-zimowych 
uzyski te są znacznie
mniejsze. Wynika to 
z dużo większego 
zachmurzenia czy 
krótszego dnia, ale również wpływ na to
mają także dodatkowe czynniki takie jak
zalegający śnieg na panelach. Biorąc to
wszystko pod uwagę, można stwierdzić,
że późna jesień i zima nie mają
większego wpływu na całoroczną
produkcję energii przez naszą instalację
fotowoltaiczną. Najistotniejsze są tu
miesiące wiosenno-letnie. 



PRODUKCJA ENERGII

Jeżeli weźmiemy pod uwagę czynniki
atmosferyczne, na efektywność pracy
całej instalacji fotowoltaicznej wpływa
nie tylko ilość promieni słonecznych, ale
również temperatura powietrza. 

Wiemy już, że dostęp do promieni
słonecznych w Polsce 
jest największy w okresie
letnim. Jeśli chodzi o 
temperaturę, jest nieco
inaczej, ponieważ panele
fotowoltaiczne najlepiej 
pracują w temperaturze 
około 20 - 25 °C, a taka
występuje najczęściej 
wiosną czy wczesną 
jesienią. 

Wynika z tego, że wiosną, w słoneczny
dzień instalacja będzie miała lepsze
warunki do optymalnej pracy niż w
upalnym, letnim czasie. 



PRODUKCJA ENERGII

Może zdarzyć się tak, że nasza instalacja
produkuje więcej energii, niż jej
zużywamy i jest to dosyć częste,
naturalne zjawisko. Przyjmuje się,
energia zużywana na bieżąco wynosi
zaledwie około 20%. Nadmiar energii
wyprodukowanej w naszej instalacji
fotowoltaicznej, którego 
nie możemy wyko-
rzystać od razu, wysyłany
jest do sieci energetycz-
nej, która pełni funkcję
magazynu energii. 
W przypadku instalacji
wyposażonych w maga-
zyn energii nadproduko-
wana energia trafia do
magazynu i stamtąd jest 
pobierana, gdy jej potrzebujemy.
Dostawca energii ma obowiązek
odbioru od prosumentów nadwyżki
wyprodukowanej energii. Odbiór
odbywa się w sposób automatyczny i nie
wymaga dodatkowych działań. Zgodnie
z systemem rozliczeń, prosument może
z sieci odebrać za darmo 80% energii
wprowadzonej do sieci.



OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAIKI

Opłacalność inwestycji w instalację
fotowoltaiczną to jedna z najczęstszych
obaw wśród osób, które rozważają tego
typu inwestycję. Jeżeli decydujemy się
na inwestycję w wysokości kilkunastu
lub kilkudziesięciu tysięcy złotych, nic
dziwnego, że oczekujemy jej
opłacalności. Oczywiście
najlepszą sytuacją jest, 
kiedy uzyskiwane przez 
nas korzyści nie będą 
jednorazowe tylko dłu-
go falowe. Fotowoltaika
jest rozwiązaniem, które 
spełnia oba wyżej wymie-
nione kryteria. Biorąc pod uwagę 
ceny energii elektrycznej, 
okres zwrotu może 
wynosić mniej niż 10 lat. Co więcej,
trwałość dobrze wykonanego systemu
fotowoltaicznego to około 20-25 lat
użytkowania, co sprawia, że przez wiele 
 lat będziemy mogli cieszyć się
darmową energią ze słońca. Okres
zwrotu inwestycji zależy od wysokości
nakładów finansowych, a także od
sposobu finansowania.



OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAIKI

Aby obliczyć okres zwrotu inwestycji,
potrzebne są informacje takie jak:
roczny koszt rachunków za prąd (przed
zamontowaniem paneli), szacowany
koszt za energię elektryczną (po
montażu paneli), całkowity koszt
instalacji i wysokość uzyskanych
dopłat/dofinansowań. 
Te dane wystarczą, aby
obliczyć przybliżony 
okres zwrotu inwestycji.
Wystarczy, że koszt insta-
lacji (bez dofinansowań)
podzielimy przez osz-
czędności, które uzyska-
my dzięki fotowoltaice.
Warto pamiętać, że 
taki schemat obliczeń 
jest uproszczony. Nie zawiera on innych
kosztów, których nie jesteśmy w stanie
przewidzieć. Są to np. koszty związane z
przeglądami czy ewentualnymi
naprawami. Niemniej jednak nawet
dzięki takim obliczeniom możemy
przekonać się, że inwestycja w
fotowoltaikę może być opłacalna i może
obniżyć nasze wydatki za prąd.



OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAIKI
Na skrócenie okresu zwrotu inwestycji w
fotowoltaikę wpływają takie czynniki,
które pozwalają zmniejszyć nasz wkład
finansowy w inwestycję. Są to
wszelkiego rodzaju dofinansowania,
dopłaty czy ulgi podatkowe. Jeśli chodzi
o wydłużenie okresu zwrotu wpływ będą
miały m.in. koszty 
dodatkowe związane z 
inwestycją. Wśród nich 
wymienić można np. 
koszty kredytu (jeśli zde-
cydujemy się na zakup 
ratalny) czy np. koszty
ubezpieczenia. Niezależ-
nie od wybranego finan-
sowania musimy pamię-
tać też, że każda awaria
czy naprawa urządzenia poza gwarancją
wydłuży zakładany okres zwrotu. Z tego
powodu istotny jest wybór urządzeń
wysokiej jakości, które zamontują
wykwalifikowani specjaliści. Tylko w
takim przypadku będziemy mogli
cieszyć się energią pochodzącą z
instalacji fotowoltaicznej przez wiele lat i
skrócić okres zwrotu inwestycji do
minimum



Dokładnie wykonana instalacja w
oparciu o dobrej jakości komponenty,
powinna charakteryzować się długą
żywotnością. Realny czas eksploatacji
takiego systemu wynosi nawet 25 lat.
Producenci modułów wysokiej jakości
oferują szeroką ochronę gwarancyjną.
Wszystkie panele dobrej jakości
przechodzą testy na 
uderzenie gradu oraz 
testy na obciążenia me-
chaniczne statyczne. 
Kulka gradu o średnicy 
piłeczki do golfa wystrze-
lona z prędkością 
80 km/h z odległości 
100 cm nie powoduje 
żadnych uszkodzeń mo-
dułu. Problemu nie stanowi również
śnieg, ponieważ panele wytrzymują
nacisk o sile nawet do 900 kg na m2.
Oczywiście sprawność modułów będzie
niższa każdego roku, jednak roczny
ubytek mocy jest na poziomie 0,1 - 0,5%,
a więc postępuje on bardzo wolno. Wielu
producentów ogniw pv gwarantuje, że
liniowy ubytek mocy w ciągu 20-25 lat
nie będzie większy niż 20%

ŻYWOTNOŚĆ PANELI



ŻYWOTNOŚĆ PANELI
Bez wątpienia możemy stwierdzić, że
instalacje fotowoltaiczne to systemy
bezobsługowe i nisko awaryjne.
Rozwiązania dostępne obecnie na rynku
są projektowane w taki sposób, aby
działały sprawnie przez ponad 20 lat.
Potwierdzeniem tego są gwarancje
udzielane są przez producentów.
Najlepsze moduły foto-
woltaiczne czy falowniki
posiadają gwarancję 
nawet na 25 lat. 
Na niską awaryjność 
wpływa również fakt, że
instalacje fotowoltaiczne
to proste systemy, które
składają się z niewielu 
komponentów. 
Dodatkowo nie posiadają części
ruchomych. Warto pamiętać, że na
bezawaryjność instalacji wpływa kilka
czynników - m.in. komponenty wysokiej
jakości, prawidłowy projekt instalacji,
rzetelne i profesjonalne wykonanie oraz
prawidłowe użytkowanie (w tym
regularny przegląd instalacji i jej
konserwacja).



WARUNKI FORMALNE
W większości przypadków montaż
instalacji fotowoltaicznych w domach
jednorodzinnych nie wymaga uzyskiwania
pozwolenia na budowę. Zgodnie z
zasadami nie ma potrzeby uzyskiwać
takich pozwoleń w przypadku, gdy
inwestycja dotyczy montażu instalacji
fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej
50kW. Taka zasada 
obowiązuje bez względu 
na to, gdzie instalacja jest 
montowana. Istnieją rów-
nież sytuacje, kiedy to bez 
załatwienia takich formal-
ności się nie obejdzie np.
w sytuacji kiedy wyso-
kość instalacji przekroczy
3m lub gdy nierucho-
mości są zabytkowe 
lub położone na terenach Natura 2000. W
celu wprowadzania nadwyżek do sieci
prosument nie musi prowadzić
działalności gospodarczej ani uzyskiwać
koncesji. Aby była możliwość
odprowadzania, pobierania, a także
rozliczania energii z sieci, konieczne jest
posiadanie stosownych umów zarówno ze
sprzedawcą energii, jak i z dystrybutorem. 



MOC INSTALACJI
System opustów działa zgodnie z zasadą,
że wyprodukowanej energii nie możemy
sprzedać. Możemy tylko zbilansować
energię pobraną z sieci i tę, która jest
wprowadzona do sieci. Wbrew pozorom
jest to ważna informacja, ponieważ skoro
nadmiaru energii nie możemy sprzedać, to
produkowanie jej w ilościach, które
przekraczają nasze zużycie
nie ma żadnego uzasad-
nienia. Z tego powodu to 
wielkość zużycia (obecna 
i planowana) powinna sta-
nowić podstawę do wyli-
czenia mocy naszej insta-
lacji fotowoltaicznej. Przyj-
muje się, że dla gospo-
darstw domowych wiel-
kość instalacji powinna 
być dobrana tak, aby energia
wyprodukowana w ciągu roku nie
przekraczała całkowitego zużycia
rocznego. Taki dobór mocy pozwoli na
zrównoważenie tej części energii, która
pozostaje w sieci zgodnie z systemem
opustów, a jednocześnie pozwoli uniknąć
nadmiarowej produkcji energii w stosunku
do naszych potrzeb.



MOC INSTALACJI
Możemy sami oszacować moc instalacji
fotowoltaicznej jaka będzie dla nas
najbardziej optymalna, dlatego w tym celu
musimy sprawdzić nasze roczne zużycie
energii. Takie informacje znajdziemy na
fakturze od dostawcy energii elektrycznej. 
Zazwyczaj przyjmuje się, że na każde 1000
kWh powinniśmy dobrać około 1 kWp
mocy instalacji fotowol-
taicznej. Musimy jednak 
pamiętać, że wielkość 
instalacji ma bezpośredni
wpływ na koszt, jaki bę-
dziemy musieli ponieść, 
a co za tym idzie, bezpoś-
rednio przekłada się na 
okres zwrotu inwestycji. 
Jej przewymiarowanie nie 
da nam żadnych korzyści,
ponieważ nadwyżka energii wprowadzona
do sieci i nieodebrana w ciągu 12 miesięcy
przepadnie, a okres zwrotu z inwestycji
będzie dłuższy. Z tego powodu dokładny
dobór mocy i liczby paneli powinniśmy
powierzyć specjalistom w tej dziedzinie. 
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