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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania projektu instalacji fotowoltaicznej  

Podstawa opracowania: 

− art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. c ustawy Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

"[...] 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 
wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

[...]  3) instalowaniu: [...] 

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy 
zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych 
urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, 

− zlecenie inwestora, 

− PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7 –712: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania, 

− PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne 
(PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji, 
i utrzymania – Część 1: Systemy podłączone do sieci – Dokumentacja, odbiory i nadzór, 

− PN-HD 60364-4-41:2017-09 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.”,  

− zalecenia producenta urządzeń.  
 

2. Zakres opracowania 

 Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierający: 
− informacje o obiekcie, w którym będzie wykonana instalacja PV, 

− opis instalacji PV dla przedmiotowego obiektu, 
− opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne, 
− zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji. 

− charakterystykę zagrożenia pożarowego, 
− opis instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami, kablami oraz innymi podzespołami 

instalacji, 

− część rysunkową obejmującą elementy instalacji PV. 
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3. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej  
o mocy 22,08 kWp, przeznaczonej do wykonania na obiekcie / w miejscu: budynek OSP, zlokalizowanym 
przy: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wojska Polskiego 26, 46-034 Pokój.  
 

4. Informacje o obiekcie 

 Instalacja fotowoltaiczna montowana będzie na obiekcie: budynek OSP.  
Liczba kondygnacji budynku: 1. 
Miejsce montażu modułów fotowoltaicznych to: dach budynku. 
Miejsce montażu falownika to: pomieszczenie techniczne, obok Rozdzielni Głównej.  

 

5. Opis techniczny projektowanych rozwiązań 

 Moduły fotowoltaiczne, które zostały przewidziane do projektowanej instalacji fotowoltaicznej 
zostaną zamontowane na dedykowanej konstrukcji montażowej. Moduły będą połączone ze sobą i zostaną 
przyłączone do falownika przewodem w podwójnej izolacji posiadającym odporność na promieniowanie UV 
i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych. 
Zostanie zapewnione połączenie równoległe falownika z istniejącą instalacją elektryczną obiektu kablem 
przeznaczonym do instalacji prądu przemiennego. Projektowana instalacja zostanie wyposażona w 
odpowiednie zabezpieczenia na części AC i DC.  
 

5.1. Moduły fotowoltaiczne 

 Moduły fotowoltaiczne są zbudowane z połączonych ogniw fotowoltaicznych i odpowiadają za 
produkcję energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, wykorzystując zjawisko efektu 
fotowoltaicznego. W projektowanej instalacji zaprojektowano moduły Jolywood JW-HD144N 460Wp. 

Parametry zastosowanego modułu 

zał. nr 1 – karta katalogowa modułu Jolywood JW-HD144N 460Wp 

 

5.2. Systemy mocujące moduły fotowoltaiczne 

 Do wyposażenia budynku w moduły fotowoltaiczne zastosowano dedykowane systemy mocujące: 
Keno - konstrukcja do blachy trapezowej. 
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5.3. Falownik 

 Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modułach fotowoltaicznych,  
w postaci prądu stałego, na energię prądu przemiennego o parametrach występujących w instalacji 
elektrycznej budynku. W projektowanej instalacji zaprojektowano falownik SolarEdge SE25K. 

Miejsce montażu falownika i rozłącznika strony DC: pomieszczenie techniczne, obok Rozdzielni Głównej. 

Projektuje się montaż falownika w odległości ponad 1 m od jakichkolwiek materiałów palnych. 

Tabela 3. Parametry wyjściowe AC i parametry wejściowe DC 

zał. nr 2 – karta katalogowa falownika SolarEdge SE25K 

 

5.4. Zastosowane przewody elektryczne i złączki DC 

 Przewody fotowoltaiczne mają za zadanie odprowadzanie energii elektrycznej wytworzonej  
w modułach fotowoltaicznych do falownika i są przeznaczone do pracy z prądem stałym.  
Zostaną zastosowane przewody solarne typu H1Z2Z2-K wg. PN-EN 50618: Helukabel Solarflex 6 mm2. 
Połączenia DC zaprojektowano za pomocą szybkozłączy tego samego typu i producenta - MC4 Staubli. 

Charakterystyka odporności przewodów solarnych: 

• typ: H1Z2Z2-K wg. PN-EN 50618 

• Podwójnie izolowany 

• Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV wg. PN-EN 50618 

• Bezhalogenowy wg. PN-EN 50618 

• Klasa reakcji na ogień wg EN 50575 Dca-s2, d2, a1 

 

5.5. Zastosowane kable elektryczne AC 

 Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji elektrycznej 
obiektu i sieci elektroenergetycznej.  
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Obliczanie obciążalności temperaturowej wg.: 

 

Dla falownika o mocy wyjściowej AC = 25 kW 

Obliczony minimalny przekrój przewodu AC z uwagi na długotrwałą obciążalność temperaturową to: 10 
mm2. 

Projektuje się zastosowanie przewodu: H07RN-F(ONPD) 5x10 mm2. 

 

5.6. Zabezpieczenia elektryczne instalacji 

W przedmiotowym obiekcie z uwagi na: 

- strefy pożarowe o kubaturze przekraczającej 1000 m³ - w oparciu o § 183 ust. 2. - 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest obowiązek stosowania 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przycisk wyzwalający PWP znajduje się przy drzwiach wejściowych 
wewnątrz budynku i jest ujęty w części rysunkowej projektu. Wyzwolenie przycisku PWP i wyłączenie 
napięcia po stronie AC w sposób automatyczny ogranicza również napięcie na poszczególnych 
optymalizatorach znajdujących się pod modułami. Na wyjściu optymalizatora pojawi się napięcie < 1V 
DC oraz poniżej 50V DC na całym łańcuchu. Jednocześnie na zaciskach każdego modułu pozostanie 
napięcie obwodu otwartego Voc (patrz karta katalogowa modułu PV). 
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 W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, zastosowano: 

- optymalizatory: optymalizatory SolarEdge P505, 

- rozłącznik strony stałoprądowej: optymalizatory SolarEdge P505, 

- ochronniki przepięciowe i zabezpieczenia AC: T1+T2 AC / T1+T2 DC Citel. 

 

Obliczanie wartości prądu Ib zabezpieczenia przetężeniowego AC: 

 

Moc wyjściowa falownika (AC) - P = 25 kW 

Ib = 25000 /(1,73*400*0,95) =  38,03 
In = Ib * 1,2 = 45,64 

Projektuje się zastosowanie zabezpieczenia przetężeniowego AC typu: B40. 

 

6. Moc instalacji fotowoltaicznej 

 Moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej DC obliczono w oparciu o dane modułu 
fotowoltaicznego, zgodnie z równaniem: 
 

��� � �� ∗ ��	
	�� 
gdzie: 
 PPV – moc instalacji fotowoltaicznej [Wp] 
 LM – liczba modułów fotowoltaicznych w instalacji [szt] 
 PSTC PV – moc jednostkowa modułu fotowoltaicznego [Wp] 
 
Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 22,08 kWp. Moc AC instalacji fotowoltaicznej równa jest mocy 
wyjściowej falownika i wynosi 25 kW.  
 

7. Opis przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej 

 W celu połączenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną należy 
wyprowadzić kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzić do projektowanego falownika. Zgodnie 
z obwiązującymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW podlegają zgłoszeniu przyłączenia 
mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektrycznej. Istniejący licznik służący do pomiaru energii 
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elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiektu należy wymienić na nowy licznik dwukierunkowy. 
Wymiany licznika dokona Zakład Energetyczny na podstawie zgłoszenia.  
 
 

8. Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji 

Planowany przebieg prac: 
- dostawa wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej, 
- doprowadzenie linii zasilającej do falownika, 
- montaż modułów fotowoltaicznych, 
- ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne, 
- ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne z falownikiem, 
- montaż falownika i zabezpieczeń strony DC i AC, 
- połączenie modułów z falownikiem, 
- podłączenie instalacji do licznika energii elektrycznej, 
- sprawdzenie pracy układu, 
- wykonanie pomiarów instalacji, 
- uporządkowanie terenu i przekazanie gotowego układu do eksploatacji inwestorowi, 
- przeszkolenie wskazanych osób w zakresie obsługi oraz procedur w przypadkach 

nieprawidłowej pracy instalacji. 
 
Wytyczne w zakresie wykonania instalacji: 

- W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach najlepiej pola modułów 
fotowoltaicznych lokalizować na podłożu niepalnym lub zawierającym niepalną izolację cieplną.  

- Pole modułów PV powinno się montować tak, aby sposób montażu był zgodny z instrukcją 
producenta modułów. 

- Po stronie DC należy wykonać połączenia za pomocą szybkozłączy jednego typu i jednego 
producenta. 

- Przy dokręcaniu śrub w aparatach elektrycznych lub klemach modułów fotowoltaicznych należy 
stosować odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do określania siły z jaką 
dokręcono dany element należy zastosować wkrętaki i klucze dynamometryczne. Wszystkie 
błędy związane z niewłaściwym momentem dokręcenia mogą przełożyć się na nadmierne 
nagrzewanie się połączeń co może skutkować pożarem. 

- Na dachach płaskich należy stosować metalowe kanały kablowe, bez ostrych krawędzi. 
- Na dachach skośnych - tam gdzie to możliwe przewody należy prowadzić pionowo oraz 

przewody poza modułami należy prowadzić zawsze w dedykowanych osłonach, trwale 
przymocowanych do dachu. 

- Przewody muszą być luźno ułożone, nie mogą być układane pod obciążeniem mechanicznym, 
muszą być odciążone i w wystarczającym stopniu uwolnione od naprężeń, zaś w obszarach 
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pod modułami złączki solarne należy podpiąć do konstrukcji / ramy modułu tak aby nie leżały 
luźno na połaci dachowej. 
 

9. Charakterystyka zagrożenia pożarowego  

Celem rozdziału opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla 
nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej. 

Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy istotne w kontekście projektowanej instalacji wskazane 
w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. z 
późniejszymi zmianami w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. 

Z uwagi na projektowaną moc wynoszącą 22,08 kWp niniejszy projekt wymaga obowiązkowemu 
uzgodnieniu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z uwagi na Art. 29 ust. 2. 
6kt. 16. 5) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami. 

Akty prawne i normy stanowiące podstawę opracowania: 

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z 
późniejszymi zmianami 

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 
późniejszymi zmianami 

5) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 

6) PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7 –712: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania; 

7) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: 
Wymagania dotyczące konstrukcji; 

8) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: 
Wymagania dotyczące badań.  

9) PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) – 
Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania – Część 1: Systemy podłączone do sieci 
– Dokumentacja, odbiory i nadzór. 
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9.1. Charakterystyka zagrożenia pożarowego projektowanej instalacji PV 

 Zgodnie z danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezależny instytut badawczy 
z Wielkiej Brytanii w publikacji  „Fire and Solar PV Systems – Investigations and Evidence in July 2017” -  
prawidłowo zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie stwarza zwiększonego ryzyka powstania 
pożaru w budynku. Podobne wnioski płyną również z innych raportów opublikowanych m.in. przez TÜV 
Rheinland we współpracy z Instytutem Systemów Energetyki Słonecznej im. Fraunhofera gdzie wskazuje 
się, że pożary wywołane przez system PV stanową zaledwie 0,016% w odniesieniu do wszystkich instalacji 
fotowoltaicznych powstałych w Niemczech. Charakterystyka zagrożenia pożarowego wynika przede 
wszystkim z możliwości powstania łuku elektrycznego, do którego może dojść w wyniku uszkodzenia 
izolacji okablowania solarnego. Zatem w niniejszym projekcie stwierdza się, że projektowana instalacja 
fotowoltaiczna nie stwarza dodatkowego zagrożenia pożarowego dla przedmiotowego budynku. 

 

9.2. Ocena zagrożenia wybuchem  

W obiekcie nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 

 

9.3. Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

W budynku zaprojektowano instalację, która nie stanowi przekrycia dachu, o których mowa w § 
216, § 218 §219 §235 §271 §274 §287 w Warunkach Technicznych. Zatem nie określa się w tym 
przypadku konieczności stosowania paneli odpowiedniej klasyfikacji w zakresie odporności dachów na 
ogień zewnętrzny zgodnie np. Polską Normą PN-ENV 1187:2004 + A1:2007 pkt 4. „Metody badań 
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”; badanie 1.   

Projektowany system należy traktować jako instalację posadowioną na dachu / na konstrukcji, który 
spełnia kryteria projektowe dla danego budynku np. dach NRO / Broof. Warunkiem stosowania 
komponentów PV w przedmiotowym budynku jest zaprojektowanie instalacji w oparciu o urządzenia 
dopuszczone do stosowania z odpowiednimi normami i zawartymi w nich wymaganiami bezpieczeństwa w 
tym reakcji na ogień. 

 

9.4. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od 

obiektów sąsiadujących 

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym obiekcie pozostaje bez wpływu na 
wymagania w zakresie usytuowania budynku względem sąsiednich obiektów, granicy działki oraz dróg 
stanowiących dojazd dla ekip ratowniczych oraz dróg pożarowych. 

 

 

Autenti ID: fdf611c7-f77a-445b-8b33-ea98334e59fe (11/20)



 

12 | S t r o n a  
 

9.5. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

W budynkach wielokondygnacyjnych nie montować okablowania i urządzeń instalacji na drogach 
ewakuacyjnych o jednym kierunku ewakuacji. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować 
osłony ognioodporne przewodów i urządzeń lub zastosować zabezpieczenia wyłączające napięcie po 
stronie DC w przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowej pracy instalacji. 

 

9.6. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji PV, a także 

rozwiązania zmniejszające ryzyko powstania pożaru. 

W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano się następujących zasad wiedzy 
technicznej mających na względzie zminimalizowanie ryzyka powstania pożaru: 

− Połączenia DC zaprojektowano za pomocą szybkozłączek tego samego typu i producenta (w 
zakresie wymagań opisanych w pkt. 8). 

− Zminimalizowano w instalacji ilość połączeń DC. 
− Trasy przewodów DC na dachach płaskich prowadzono w metalowych kanałach kablowych 

(eliminując wszelkie ostre krawędzie). 

− Trasy kablowe będą odpowiednio oznakowane „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w 
ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”. 

− Wszelkie ewentualne przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego 
zostaną zabezpieczone do klasy odpowiadającej klasie oddzielenia ppoż, 

− Zapewniono ochronę odgromową / przepięciową urządzeń fotowoltaicznych. 

 

9.7. Wyposażenie w gaśnice 

Instalacja nie ma wpływu na zwiększoną liczbę wymaganych gaśnic w obiekcie. 

Jednocześnie projektuje się montaż gaśnicy typu ABC 4kg w okolicy miejsca montażu falownika, 
lecz nie w jego bezpośrednim sąsiedztwie ani aparatów elektrycznych instalacji PV. 

 

 

 

 

Autenti ID: fdf611c7-f77a-445b-8b33-ea98334e59fe (12/20)



 

13 | S t r o n a  
 

10. Informacje o możliwym wpływie instalacji PV na urządzenia przeciwpożarowe  

i inne urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanemu do 

wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych 

urządzeń. 

10.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP 

W przedmiotowym obiekcie z uwagi na: 

- strefy pożarowe o kubaturze przekraczającej 1000 m³ - w oparciu o § 183 ust. 2. - 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest obowiązek stosowania 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przycisk wyzwalający PWP znajduje się przy drzwiach wejściowych 
wewnątrz budynku i jest ujęty w części rysunkowej projektu. Wyzwolenie przycisku PWP i wyłączenie 
napięcia po stronie AC w sposób automatyczny ogranicza również napięcie na poszczególnych 
optymalizatorach znajdujących się pod modułami. Na wyjściu optymalizatora pojawi się napięcie < 1V 
DC oraz poniżej 50V DC na całym łańcuchu. Jednocześnie na zaciskach każdego modułu pozostanie 
napięcie obwodu otwartego Voc (patrz karta katalogowa modułu PV). 

 

10.2. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-

gaśniczych 

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych podczas działań, należy wykonać 
oznaczenia następujących składowych instalacji fotowoltaicznej w ramach uaktualnienia instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego lub wykonania planu urządzenia fotowoltaicznego.  

Plan instalacji fotowoltaicznej umieszcza się w skrzynce z głównym wyłącznikiem prądu całej 
instalacji elektrycznej obiektu (lub w widocznym miejscu na zewnątrz) na trwałym materiale wykonany 
metodą druku i o formacie nie mniejszym niż A4. 

Część graficzna opracowana w sekcji III – Plan instalacji zawiera: 

− obszar lokalizacji modułów PV, 

− lokalizację falownika/ów PV, 
− miejsca usytuowania elementu (np. rozłącznika) zapewniającego odłączenie napięcia po 

stronie DC falownika (nawet jeśli stanowi wyposażenie falownika PV), 

− przebieg tras przewodów prądu stałego (po stronie DC) pozostających pod napięciem, 
− opcjonalnie przebiegu tras kablowych prądu przemiennego, 
− legendę zastosowanych oznaczeń graficznych i literowych, 
− wskazanie osób lub podmiotów opracowujących plan oraz datę jego opracowania. 
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10.3. Oznakowanie budynku 

Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla ekip ratowniczo gaśniczych 
należy odpowiednio oznakować obiekt wyposażony w PV wg normy PN-EN 60364-7-712: 

Piktogramy z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku powinny być umieszczone w poniższych 
miejscach: 

- w złączu instalacji elektrycznej (punkt rozdziału pomiędzy siecią dystrybucyjną a siecią wewnętrzną 
obiektu), 

- w miejscu pomiaru, jeśli jest oddalony od złącza, 
- w jednostce odbiorcy lub w tablicy rozdzielczej, do której podłączone jest zasilanie z falownika, 
- w widocznym miejscu od strony drogi pożarowej, jeśli instalacja fotowoltaiczna nie jest z niej 

widoczna. 

 

10.4. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz drogi pożarowe 

Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzeń w zakresie ilości 
wody potrzebnej do zewnętrznego gaszenia pożaru a także nie ingeruje w zasady prowadzenia dróg 
pożarowych do obiektu. 

 

II. Załączniki 

zał. nr 1 – karta katalogowa modułu Jolywood JW-HD144N 460Wp 

zał. nr 2 – karta katalogowa falownika SolarEdge SE25K 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA – Plan instalacji 

Rysunek 1/2  – Rzut dachu (lub terenu w zależności od lokalizacji modułów) wraz z oznaczeniem miejsca montażu 
falownika
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Plan instalacji 

 

 

Rysunek 1 - Rzut z lotu ptaka  

 

Rysunek 2 – Przekrój  

 

Oznaczenia: 
 

moduły PV / okablowanie solarne  

pod napięciem 

 

rozdzielnice PV, falownik i ręczny 

rozłącznik strony DC:  

pomieszczenie techniczne,  

obok Rozdzielni Głównej 

 

            przycisk PWP – przy drzwiach  

            wejściowych wewnątrz budynku 

Adres realizacji:  
Ochotnicza Straż Pożarna, 
ul. Wojska Polskiego 26,  
46-034 Pokój 
 
 
 

Data opracowania: 
23.05.2022 r.  
 
Wykonawca: 
Voltica Service Sp. z o.o.  
 
 
 
Uzgodnił: 

                                                  
                                                                                     
 
                            
 
                                                                                       2022-05-30 

 

Moc instalacji: 
22,08 kWp 
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JW-HD144N
470W

21.29%

0~+5W

Bifacjalne monokrystaliczne 
moduły połówkowe N-type
wykonane w technologii podwójnego szkła

445-470W

Typ ogniw:

9BB

Technologia ogniw NTOPCon

  

87.4 %
89.4 %

80.0%

87.4%

97.0%
99.0%

0 51 10 15 20 25 30

Maksymalna moc
nominalna

Maksymalna 
sprawność modułu

Gwarancja 
pozytywnej
tolerancji mocy

Szerokie zastosowanie
Możliwe do zastosowania w instalacjach 
wertykalnych, zintegrowanych, bądź w trudnych
warunkach środowiskowych.

Poprawiona reakcja na słabe światło
Szeroka odpowiedź spektralna umożliwia
pozyskiwanie wyższej mocy w pochmurne
lub zasmogowane dni.

Lepsze współczynniki temperaturowe
Wyższy uzysk mocy w warunkach pracy dzięki
zastosowaniu technologii Passivating Contact.

Eliminacja efektu LID
(Light Induced Degradation)
Ogniwa słoneczne N-type z natury nie są podatne
na efekt LID, co zwiększa uzysk mocy.

Dodatkowy uzysk mocy
Conajmniej 30 letni żywot modułu przekłada
się na zwiększenie uzysku mocy o od 10% do 30%
w porównaniu z konwencjonalnymi modułami.

Wyższa moc i maksymalne napięcie systemu
aż do 1500V pozwalają na obniżenie kosztów.

Niższy średni koszt energii

Jolywood długoterminowo zapewnia niezawodną jakość

Światowy lider produkcji ogniw i modułów N-type

W pełni zautomatyzowana produkcja

Długoterminowe testy niezawodności

W pełni dokładne inspekcje zapewniające moduły wolne od wad

Dodatkowe poświadczenia Munich RE

Liniowa gwarancja sprawności
Standardowa liniowa gwarancja sprawności

Liniowa gwarancja sprawnośi Jolywood dla
modułów N-type

Degradacja w 1 roku

Rocznej degradacji

15 lat 30 lat gwarancji produktowej liniowej gwarancji sprawności

Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co., Ltd. jest wiodącym światowym producentem dwustronnych ogniw słonecznych
i modułów N-type. Obecnie posiadamy zdolności produkcyjne monokrystalicznych mofułów bifacjalnych N-type
w wysokości ponad 3GW, a nasze technologie obejmują wiodące na świecie N-PERT, Passivating contact, IBC, TBC
i inne technologia ogniw i modułów. Nasza spółka macierzysta, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd.
(kod giełdowy: SZ300393), która została założona w 2008 roku i wymieniona w indeksie GEM w 2014 roku,
jest największym na świecie profesjonalnym producentem arkuszy PV i zobowiązuje się do zostania największym 
na świecie producentem zaawansowanych zintegrowanych produktów PV.
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Anodyzowane aluminium

IP68（3 diody）

4.0mm²，300mm 
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*Szkło hartowane termicznie
*Długość kabla możliwa do dostosowania 
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DOC.#：TZ-MP-152      REV：C

Dane przy przykładowych uzyskach mocy (na przykładzie 460W)

Krzywe napięć              HD144N-460

Właściwości elektryczne      STC*

Właściwości elektryczne      NOCT*

Właściwości operowania

Współczynniki temperaturowe

Właściwości mechaniczne

Warunki testowania

Moc maksymalna (Pmax) [W]

Napięcie MMP (Vmp) [V]

Prąd MMP (Imp) [A]

Napięcie jałowe (Voc) [V]

Moc maksymalna (Pmax) [W]

Napięcie MMP (Vmp) [V]

Prąd MMP (Imp) [A]

Napięcie jałowe (Voc) [V]

Prąd zwarcia (Isc) [A]

Prąd zwarcia (Isc) [A]

Zakres temperatur operacji

Maksymalne napięcie systemu

Ocena bezpieczników w seriach [A]

Bifacjalność 
*Tolerancja bifacjalności:+/- 5%

Sprawność modułu [%]

Tolerancja mocy

Temperaturowy współczynnik Pmax

Temperaturowy współczynnik Voc

Temperaturowy współczynnik Isc

NOCT

Wielkość ogniw

Liczba ogniw

Wymiary

Waga

Grubość szkła frontowego/tylnego*

Rama

Skrzynia przyłączeniowa

Długość kabla*

Złącza

*NOCT: Nominalna operacyjna temperatura ogniwa: Naświetlenie 800 W/m², Temperatura otoczenia 20°C, Prędkość wiatru 1 m/s

*STC: Standardowe Warunki Testowe: Naświetlenie 1000 W/m², Temperatura ogniwa 25°C, AM1.5
Powyższe dane służą jedynie ku odniesieniu.

Warunki testowania

Rysunek techniczny (mm)

Od frontu Od frontu Od frontu Od frontu Od frontu Od frontu

Od frontu Od frontu Od frontu Od frontuOd frontuOd frontu

Uzysk mocy
(%)

Moc maksymalna Napięcie MPP Prąd MPP Napięcie jałowe Prąd zwarcia

Informacje o pakowaniu

Rodzaj pakowania

Sztuk na palecie

Palet w kontenerze

Sztuk w konetnerze

*Specy�kacja i kluczowe funkcje modułów mogą nieznacznie odbiegać od niniejszych i nie
są gwarantowane. Jolywood rezerwuje sobie prawo do dokonywania dowolnych poprawek
dotyczących informacji zawartych w niniejszej karcie.

Pr
ąd

 (A
)

Napięcie (V)

Napięcie (V)

Napięcie (V)

M
oc

 (W
)

Pr
ąd

 (A
)

Długi bok

Krótki bok

Otwór montażowy

Bifacjalne monokrystaliczne 
moduły połówkowe N-type
wykonane w technologii podwójnego szkła

Dystrybutor w Polsce: ASAT Sp. z o. o www.sklep.asat.pl
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Falownik trójfazowy
SE12.5K - SE27.6K

solaredge.com

Optymalny wybór do systemów SolarEdge
Wyjątkowa sprawność (98.3%)

IP65 – instalacja na wolnym powietrzu lub w 
budynkach

Falownik o stałym napięciu do dłuższych łańcuchów

Mały, najlżejszy w swojej klasie, prosty w 
instalacji

Szybkie i łatwe uruchamianie falownika 
bezpośrednio ze smartfona przy użyciu 
SolarEdge SetApp

Zintegrowany monitoring na poziomie 
modułu

Połączenie z internetem przez Ethernet lub Wi-Fi

12-20
lat 

gwarancji

FALO
W

N
IK

Kontrola za pomocą inteligentnego systemu 
zarządzania energią

Dostępny opcjonalnie zintegrowany układ 
zabezpieczający DC -- brak konieczności 
stosowania dodatkowego bezpiecznika DC 
(tylko w przypadku SE25K i SE27.6K)

Opcjonalnie z ochroną przepięciową DC i 
bezpiecznikami DC (tylko w przypadku SE25K 
i SE27.6K)

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa 
- zintegrowana ochrona przed łukiem i 
opcjonalne szybkie wyłączanie
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Falownik trójfazowy
SE12.5K - SE27.6K

SE12.5K SE15K SE16K SE17K SE25K SE27.6K
ZASTOSOWANIE DO FALOWNIKÓW Z 
NUMERAMI PRODUKTU SEXXK-XXXXXBXX4

WYJŚCIE
Moc znamionowa prądu zmiennego 12500 15000 16000 17000 25000 27600 VA
Moc maksymalna AC 12500 15000 16000 17000 25000 27600 VA
Napięcie wyjściowe AC - faza do fazy / faza do przewodu 
zerowego (napięcie znamionowe) 380 / 220 ; 400 / 230 Vac

AC - zakres napięcia wyjściowego - faza do przewodu zerowego 184 - 264,5 Vac
Częstotliwość AC 50/60 ± 5 Hz
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę) 20 23 25,5 26 38 40 A
Obsługiwane sieci – trójfazowa 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym)
Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp,
konfigurowany współczynnik mocy, konfigurowane
w zależności od kraju wartości progowe

Tak  

THD < 3

WEJŚCIE
Moc maksymalna DC (moduł STC) 16850 20250 21600 22950 33750 37250 W
Bez transformatora, nieuziemione Tak  
Maksymalne napięcie wejściowe 1000 Vdc
Znamionowe napięcie wejściowe DC 750 Vdc 
Maksymalny prąd wejściowy 21 22 23 23 37 40 Adc
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak  
Detekcja zwarć doziemnych Czułość 700kΩ  Czułość 350kΩ(1)   
Maksymalna sprawność falownika 98 98,3 %
Sprawność europejska (ważona) 97,7 97,6 97,7 97,7 98 %
Zużycie energii nocą < 2,5 < 4 W

POZOSTAŁE FUNKCJE
Obsługiwane interfejsy komunikacyjne(2) RS485, Ethernet, Wi-Fi (wymaga anteny)(3), ZigBee (opcjonalnie), sieć komórkowa GSM (opcjonalnie)
Uruchomienie falownika Poprzez aplikaację mobilną SetApp za pomocą wbudowanego punktu dostępu Wi-Fi do połączenia lokalnego
Inteligentne zarządzanie energią Ograniczanie eksportu
Ochrona przed łukiem elektryczny Zintegrowany, konfigurowalny przez użytkownika (zgodnie z UL1699B)
Szybkie rozłączenie Opcjonalnie(4) (Automatyczne po odłączeniu sieci AC)

UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY DC (OPCJA)
2-biegunowe rozłączenie Niedostępny 1000V / 40A
Ochrona przepięciowa Niedostępny Typ II, wymienny
Bezpieczniki DC do DC+ i DC- Niedostępny Opcjonalnie, 20A
Zgodność Niedostępny UTE-C15-712-1

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 
Bezpieczeństwo IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100  
Przyłączenie do sieci(5) VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW  
EMC IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  
RoHS Tak  

SPECYFIKACJA MECHANICZNA  

Średnica dławika wyjściowego AC / Przekrój przewodu 15-21mm / Przewód jednodrutowy 2.5-16 mm2
18-25mm / Przewód 

jednodrutowy 2.5-16 mm2, 
Przewód linkowy 2.5-10 mm2

Wejście DC 2 pary MC4 3 pary MC4

Wejście DC z układem zabezpieczającym DC Niedostępny
Wymiar zewnętrzny dławika 

kablowego 5-10 mm

Przekrój kabla 0,5 – 13,5 mm2

Wym (HxWxD)  540 x 315 x 260 mm
Wymiary z układem zabezpieczającym DC (wys. x szer. x głęb.) Niedostępny 775 x 315 x 260 mm
Masa 30,7 45 kg
Ciężar z układem zabezpieczającym DC Niedostępny 48 kg
Zakres temperatury eksploatacji -40 - +60(6) ˚C
Rodzaj chłodzenia Wentylator (wymienialny przez użytkownika)  
Emisja hałasu < 50 < 55 dBA
Stopień ochrony IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach  
Montaż Wspornik w zestawie  

© SolarEdge Technologies, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE są znakami ochronnymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki SolarEdge 
Technologies, Inc. Wszystkie pozostałe podawane znaki ochronne uważamy za znaki ochronne odpowiednich właścicieli. Data: 11/2019/V01/PL. Podlega możliwości zmiany bez uprzedniego informowania.

(1) Tam, gdzie pozwalają na to lokalne przepisy.
(2) Patrz karty katalogowe -> Kategoria komunikacji na stronie Pobieranie w celu uzyskania specyfikacji opcjonalnych opcji komunikacji: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(3) Łączność Wi-Fi wymaga anteny zewnętrznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf
(4) Falownik z szybkim rozłączeniem numerem części: SExxK-RWRxxxxxx; dostępne dla SE25K i SE27.6K
(5) Dla wszystkich standardów patrz kategoria Certyfikaty na stronie Pliki do pobrania: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
(6) Aby uzyskać informacje na temat obniżenia mocy, patrz: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

Autenti ID: fdf611c7-f77a-445b-8b33-ea98334e59fe (19/20)



Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.

Autenti ID: fdf611c7-f77a-445b-8b33-ea98334e59fe (20/20) - Dokument podpisany elektronicznie Karta Podpisów 1/1

KARTA PODPISÓW
poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: fdf611c7-f77a-445b-8b33-ea98334e59fe
utworzonego: 2022-05-30 13:49 (GMT+02:00)


		2022-05-30T13:49:05+0200
	Zabezpieczenie integralności treści


		2022-05-30T13:54:37+0200
	Podpisanie dokumentu;Piotr Goldewicz;biuro@voltica-service.pl;PL8961532676


		2022-05-30T14:59:13+0200
	Podpisanie dokumentu


		2022-05-30T14:59:17+0200
	Zabezpieczenie integralności treści


	



