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Rynek prosumencki każdego roku notuje wzrost mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych, zapewniając czystą energią coraz 
większej liczbie mieszkańców naszego kraju. Jednoczesne podwyżki cen energii elektrycznej powodują ciągły wzrost zain-
teresowania tym rozwiązaniem. Zastanawiając się nad wyborem technologii fotowoltaicznej, warto wiedzieć, na co zwrócić 
szczególną uwagę.

Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych to coraz powszechniejsza praktyka. Najczęściej zamonto-
wane na dachu obiektu, lecz spotykane też na elewacji czy na nasłonecznionej części gruntu, zapewniają wygodę i niezależność 
od cen prądu lokalnego zakładu energetycznego. W dobie tak znaczącego zanieczyszczenia powietrza, istotne jest tutaj także 
poszanowanie kopalnych zasobów energetycznych przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wyprodukowaną w ten 
sposób czystą energię po przetworzeniu można wykorzystać na bieżące potrzeby gospodarstwa, np. zasilanie pralki, a nadwyżki 
sprzedać do sieci energetycznej. Stawiając na fotowoltaikę, warto zapoznać się z najważniejszymi parametrami i elementami 
systemu.

Instalacja fotowoltaiczna - co powinieneś wiedzieć?

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej niezbędne jest przyjrzenie się kilku istotnym czynnikom m.in. parametrom 
sprawności i mocy modułów. Sprawność modułu zawsze wyrażana jest w procentach i najczęściej wynosi od 13 do 18%.  
W przypadku paneli fotowoltaicznych Power Set marki Sofath jest to 16,1%. Parametr ten wskazuje, ile odbieranego światła 
słonecznego zostanie przekształcone na energię elektryczną. Jakość modułów wpływa na uzysk energii. W polskich warun-
kach nasłonecznienia uzysk energii elektrycznej wynosi od 950kWh do 1100kWh z każdego 1 kWp instalacji. Moc nowocze-
snych paneli fotowoltaicznych zaczyna od ok. 250 W. Nie bez znaczenia jest też deklarowana przez producenta utrata para-
metru generowania mocy w czasie. Najlepsze na rynku moduły tracą na mocy w skali roku nie więcej niż 0,5%. - Łącząc ze sobą  
panele fotowoltaiczne można stworzyć wydajną instalację. W przypadku marki Sofath, szeroki zakres ilości paneli w zestawach  
o mocach od 2,08 kWp do 5,2 kWp, daje możliwość zastosowania odpowiedniego rozwiązania do konkretnego zapotrzebowania  
i rodzaju dachu. Na zapytanie istnieje też możliwość wyceny w dowolnej konfiguracji - mówi Natalia Sitkowska, Specjalista Działu 
OZE w De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z.o.o.

Panele fotowoltaiczne dla domu. Istotne czynniki
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Analizując ofertę dostępną na rynku należy przyjrzeć się także jakości warstwy EVA. Jest to cienka warstwa izolacyjna pokry-
wająca powierzchnię modułów fotowoltaicznych. Powinna być przezroczysta i niewidoczna dla naszego oka. Wykonana nie-
właściwie (niska jakość półproduktów: bez zachowania czystości na linii produkcyjnej) wpłynie negatywnie na sprawność oraz 
żywotność paneli. Poza tym niezwykle istotne jest także to, żeby panele fotowoltaiczne były kompatybilne z innymi podzespo-
łami. Dla użytkownika końcowego zawsze powinien to być zestaw kompletny dobrany tak, aby poszczególne elementy mogły  
ze sobą poprawnie współpracować: inwerter 
o odpowiedniej mocy, właściwe przekroje 
przewodów elektrycznych, poprawnie dobra-
ne zabezpieczenia elektryczne, dopasowana 
do dachu konstrukcja mocująca. Nie bez zna-
czenia jest też przedmiot i okres gwarancji.

Inwerter - najważniejsza część systemu

Panele fotowoltaiczne to jednak nie wszyst-
ko, na co powinniśmy zwrócić swoją uwagę. 
Dla prawidłowego działania ogromne znacze-
nie ma także odpowiednio dobrany inwerter. 
Jego zadaniem jest zamiana wytwarzanego 
przez system fotowoltaiczny prądu stałego 
na prąd zmienny, który dzięki spełnieniu od-
powiednich parametrów jest w stanie zasilić 
urządzenia elektryczne lub zostać przesłany 
do sieci elektroenergetycznej. W zależności 
od potrzeb, sposobu wykorzystania i magazynowania energii elektrycznej, można wybierać spośród kilku jego rodzajów:

- inwerter sieciowy, dostosowany jest do przesyłania energii do sieci elektroenergetycznej. Posiada wbudowany licznik, który 
zlicza wyprodukowaną energię; 
- inwerter wyspowy, wykorzystywany jest do zasilania urządzeń wewnątrz budynku i ładowania akumulatorów, wytworzona ener-
gia nie może być oddawana do sieci jednak można czerpać prąd sieciowy, gdy nasza produkcja nie pokrywa zapotrzebowania;
- inwerter hybrydowy, daje niezależność od dostawcy energii. W momencie przerwy w dostawie prądu, instalacja wyposażona  
w falownik hybrydowy jest w stanie funkcjonować dalej samodzielnie.

Należy wspomnieć, że inwertery dobrze znoszą lekkie przeciążenia, dlatego też mają mniejszą moc niż cała instalacja. Ta powin-
na być zawsze przewartościowana o ok. 10-15%, ponieważ moc zamontowanych paneli na dachu nigdy nie jest mocą uzyskiwa-
ną w normalnych warunkach pracy. Inwertery działają też efektywniej, jeżeli są maksymalnie obciążone.
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Targi Enex z De Dietrich

Za nami 22 edycja Targów Enex/Enex Nowa Energia, pod-
czas których nasza firma wraz z marką Sofath była jednym 
z wystawców.

W ostatnich dniach lutego Kielce były polską stolicą odnawial-
nych źródeł energii, energetyki i elektrotechniki. Tegoroczna 
edycja targów Enex/Enex Nowa Energia upłynęła pod zna-
kiem ciepłownictwa ekologicznego, a głównymi tematami 
była energetyka, fotowoltaika oraz pompy ciepła. Nasza firma 
zaprezentowała swoją szeroką ofertę marek  De Dietrich 
Polska oraz  Pompy ciepła Sofath w zakresie urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Wydarzeniu towarzyszył VII Kongres Polskiej Organizacji Roz-
woju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Podczas tego wy-
darzenia ruszyła kampania społeczna "Dom bez rachunków" 
propagująca budynki z pompami ciepła, wentylacją mecha-

niczną i jedną z najszybciej rozwijających się technologii w świecie energetyki - fotowoltaiką.

Jednym z partnerów wspierających kampanię „Dom bez rachunków” została firma De Dietrich Technika Grzewcza, razem 
z marką Sofath.
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Podczas montażu większości urządzeń konieczne jest sto-
sowanie się zarówno do wytycznych samego producenta, 
jak i wymogów prawnych. Nie inaczej jest z powietrznymi 
pompami ciepła.

W przypadku powietrznych pomp ciepła mamy do czynienia 
z dwoma typami rozwiązań: split oraz monoblok. Pierwsza 
opcja składa się z dwóch jednostek – wewnętrznej i zewnętrz-
nej. Druga składa się z jednej, w której znajduje się kompletny 
układ chłodniczy. Wymogi związane z poszczególnymi typami 
urządzeń są jednak takie same.

Jednostka wewnętrzna

Pomieszczenie, w którym zamontowana będzie pompa ciepła 
w wersji z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. powinno mieć 
wysokość min. 2 - 2,4m. Jeśli nie jest to możliwe, najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie na pompę z oddzielnym 
buforem i zasobnikiem c.w.u. – co często stosowane jest podczas modernizacji. Poza tym należy zaznaczyć, że jednostki 
wewnętrzne powietrznych pomp ciepła zajmują minimalną powierzchnię – mniej niż 1m2 (w wersji  z wbudowanym zasob-
nikiem c.w.u.), i wyglądają bardzo estetycznie.

Jednostka zewnętrzna

Ogromną zaletą powietrznych pomp ciepła i wykorzystywanych przez nie jednostek zewnętrznych jest fakt, że nie wymaga-
ją przeprowadzania kosztownych prac ziemnych. Dla ich działania nie ma znaczenia także posadowienie względem stron 
świata. Decydując się na to rozwiązanie przede wszystkim należy przestrzegać zalecanych przez producentów odległości 
od elewacji i pozostałych przeszkód występujących w najbliższym otoczeniu. Miejsce montażu powinno znajdować się 
na fundamencie na wysokości ok. 30-60 cm lub elewacji budynku. Istotne jest także to, aby miejsce w którym zostanie 
zainstalowana jednostka pozwalało na odprowadzenie skroplin powstałych w procesie odszraniania parownika jednost-
ki zewnętrznej pompy ciepła. Lokalizacja jednostki powinna również uwzględniać maksymalną długość i trasę instalacji 
chłodniczej, a odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną mogą wynosić najczęściej ok. 10-20 m. Stosowa-
nie się do zalecanych odległości zapewni małe straty na rurach oraz brak konieczność uzupełnienia czynnika chłodniczego.

Powietrzne pompy ciepła są urządzeniami cichymi. Najczęściej poziom ciśnienia akustycznego znajduje się w przedziale 
od 50 do 65 dB (mierzony 1 m od jednostki zewnętrznej) i ok. 35 dB (mierzone 6-10 m od jednostki zewnętrznej). Przy za-
mkniętych oknach urządzenie nie powinno więc być słyszalne wewnątrz domu.

Niektóre z powietrznych pomp ciepła, np. Alezio marki De Dietrich, posiada tryb pracy nocnej, który pozwala nie tylko na 
oszczędności energii, ale odpowiada także za obniżenie prędkości wentylatora i tym samym wyciszenie jednostki.

Powietrzne pompy ciepła - wymogi montażu
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W Augustowie, określanym turystyczną stolicą woje-
wództwa podlaskiego ruszył program antysmogowy, 
w którym dofinansowywana jest wymiana starych źró-
deł ciepła.

Od początku lutego br. w Augustowie działa program 
Airgustów, na który przeznaczono 1,25 mln zł z budżetu 
miasta. Pieniądze będą przekazywane na dofinanso-
wanie wymiany starych źródeł ciepła na piece gazowe, 
podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub 
sieci gazowej oraz instalację pomp ciepła.

Program skierowany jest do mieszkańców decydują-
cych się na likwidację systemu ogrzewania opartego na 
starym źródle ciepła na nowe rozwiązanie ekologiczne.

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych wyso-
kość dotacji wynosi 70% kosztów inwestycji, jednak nie 
więcej niż 7 tys. zł. Wspólnoty mieszkaniowe również 
mogą liczyć na dotację w wysokości 70% kosztów reali-
zacji zadania, jednak nie więcej niż 14 tys. zł.

Wnioski o dotacje przyjmowane są od 1 lutego do 30 listopada br. lub do wyczerpania funduszy na ten cel.

Airgustów, czyli Augustów z programem antysmogowym

Dobrze dobrana krzywa grzewcza gwarantuje utrzy-
manie stałej temperatury wewnątrz budynku przy 
różnych temperaturach panujących na zewnątrz. 
Dokładne jej ustawienie jest szczególnie ważne dla 
pracy kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła.

Krzywa grzewcza jest parametrem ściśle związanym 
z regulacją pogodową. Stanowi zależność, jaka wystę-
puje między temperaturą zasilania instalacji grzewczej 
a temperaturą powietrza panującą na zewnątrz. Zależ-
ność między tymi wartościami zwiększa efektywność 
ogrzewania i sprawia, że koszty zapewnienia miesz-
kańcom odpowiedniej temperatury do codziennego 
funkcjonowania maleją w skali całego roku.

Chcąc zwiększyć swoje oszczędności na kosztach 
ogrzewania, należy przyjrzeć się bliżej krzywej grzew-
czej i wybrać takie parametry tego typu wskazania, 
które będą optymalne dla wszystkich domowników.  
W tym celu powinno się porównać i na bieżąco spraw-

dzać parametry pracy kotła kondensacyjnego i aktualny odczyt temperatury. Pozwoli to wybrać najkorzystniejszą opcję  
z uwzględnieniem mocy urządzenia grzewczego.

Na krzywą grzewczą wpływ mają czynniki takie jak:
• konstrukcja budynku
• stopień izolacji termicznej budynku
• klimat, w jakim położony jest budynek
• moc i sprawność urządzeń grzewczych
• potrzeby domowników
• stopień zautomatyzowania pracy kotła i podgrzewacza c.w.u.

Co to jest krzywa grzewcza?
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Europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej  
SolarPower Europe podało, że w minionym roku w Unii 
Europejskiej znacząco wzrosła całkowita moc zainsta-
lowanych systemów fotowoltaicznych. Wyraźny wzrost 
jest widoczny także na wszystkich europejskich rynkach.

Ubiegły rok dla fotowoltaiki był bardzo udany. W Unii Eu-
ropejskiej zainstalowano elektrownie fotowoltaiczne  
o łącznej mocy 8 GW. W stosunku do 2017 roku, kiedy 
łączna moc wyniosła 5,9 GW, oznacza to wzrost aż o 36%. 
Warto też odnotować, że miniony rok był dobry na całym  
kontynencie. W Europie powstały elektrownie fotowolta-
-iczne o łącznej mocy około 11 GW, w porównaniu do 9,16 
GW zainstalowanych w roku 2017. Wzrost wynosi niemal 
20%.

Europejscy liderzy

Europejskim liderem w budowie elektrowni fotowoltaicz-
nych w 2018 roku zostali Niemcy. W sumie do sieci podłą-
czono systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,96 GW. To 
o 1,20 GW więcej niż rok wcześniej.

Drugie miejsce przypadło Turcji, która była europejskim 
liderem w roku 2017. Turcy podłączyli do sieci systemy 
fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,64 GW – jest to o 34% 
mniejsza moc w stosunku do wyniku za rok 2017.

Najniższy stopień na podium jest dla Holandii. W 2018 
roku Holendrzy uruchomili systemy fotowoltaiczne o łącz-
nej mocy 1,4 GW. Rok wcześniej wynik ten był niemal o po-
łowę niższy i wynosił 0,77 GW.

Coraz więcej fotowoltaiki w Europie

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

tel. +48 71 71 27 400, Infolinia: 801 080 881

biuro@dedietrich.pl, www.dedietrich.pl

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez De Dietrich Technika Grzewcza. 

Na liście spotkań i warsztatów została jeszcze możliwość przeszkolenia się z techniki odnawialnych źródeł energii  i techniki do-
mowej, na którą wciąż trwają zapisy. Aby wziąć udział w szkoleniach należy skorzystać ze strony: https://szkolenia.dedietrich.pl/
page_public.php?pn=main, za pośrednictwem której można w łatwy sposób dopisać się do listy uczestników. Znajdą tam Państwo 
również szczegółowe informacje dotyczące zakresu szkoleń, liczby wolnych miejsc oraz kosztów. 

Szkolenia odbywają się w profesjonalnie wyposażonym Ośrodku Szkoleniowym De Dietrich Technika Grzewcza przy ul. Północnej 
15-19, 54-105 Wrocław, wejście B, kod 20. 

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej De Dietrich!

SZKOLENIA DE DIETRICH

TERMIN ZAKRES ZAPISY

06-07.05.2019 Technika Odnawialnych Źródeł Energii (T4A) ZAPISZ SIĘ

13-14.05.2019 Technika Odnawialnych Źródeł Energii (T4A) ZAPISZ SIĘ

20-21.05.2019 Technika Odnawialnych Źródeł Energii (T4A) ZAPISZ SIĘ

27-28.05.2019 Technika Odnawialnych Źródeł Energii (T4A) ZAPISZ SIĘ

03-04.06.2019 Technika Odnawialnych Źródeł Energii (T4A) ZAPISZ SIĘ

10-11.06.2019 Technika Odnawialnych Źródeł Energii (T4A) ZAPISZ SIĘ

13-14.06.2019 Technika Domowa (T1A) ZAPISZ SIĘ

https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=main
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=main
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=253
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=254
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=255
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=256
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=269
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=270
https://szkolenia.dedietrich.pl/page_public.php?pn=training_form&tu_id=275

