
Na co zwrócić uwagę przy odbiorach PV 

 

1. W jakim stanie jest dach, jego konstrukcja, poszycie. Ma to znaczenie przy 

ewentualnych pracach modernizacyjnych, bo po co montować panele na dachu, 

który będzie odnawiany za 2 lata? Później inwestor musi pokryć koszty 

demontażu/ponownego montażu paneli we własnym zakresie. 

2. Zacienienie dachu!!! Wszelkie lukarny, wykusze dachowe, kominy będą powodować 

zacienie paneli, co może przyczynić się do zmniejszenia przewidywanych uzysków 

energii elektrycznej. Rozwiązaniem jest unikanie montażu paneli bezpośrednio  

w okolicy wspomnianych miejsc lub wyposażenie ich w optymizery (urządzenia, które 

ograniczają spadek wydajności całej instalacji w przypadku zacienienia itp.   

3. Sposób montażu paneli. W zależności od rodzaju dachu wykorzystujemy różne 

techniki przytwierdzania paneli.  

 Przy blachodachówce zmuszeni jesteśmy do przewiercania się bezpośrednio 

przez nią do krokwi. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie miejsca przebicia 

poszycia śrubami. 

 Na dachach płaskich wykorzystujemy bloczki dociążające (balastowe) albo  

w przypadku małej nośności dachu (dach płaski drewniany) stelaż zostaje 

utwierdzony bezpośrednio w krokwiach. Należy zwrócić dodatkowo uwagę na 

kąt nachylenia paneli na dachu płaskim, aby nie był zbyt duży i nie stwarzał 

zagrożenia tworzenia się „efektu żagla”, w efekcie mogącym prowadzić do 

zerwania instalacji z dachu. Bezpieczny kąt będzie mieścił się do 20o. 

 Przy dachówce ceramicznej, betonowej warto zwrócić zawczasu uwagę 

inwestorowi, że dosyć powszechną sytuacją jest pękanie dachówek podczas 

ich szlifowania, piłowania. Przy montażu często koniecznością jest wymiana 

uszkodzonych dachówek, aby uniknąć późniejszego przeciekania opadów 

przez dach. 

4. Przy montażu paneli należy zachować bezpieczną odległość od krawędzi dachu, aby 

instalacja nie kończyła się razem z krawędzią dachu lub co gorsza wystawała poza nią 

(przyjmuje się około 0,5 m wolnej powierzchni dachu od krawędzi/kalenicy.  

5. Zabezpieczenie instalacji– wyposażenie instalacji w zabezpieczenia AC i DC, 

wykorzystanie przewodów wentylacyjnych do prowadzenia przewodów DC, które 

ograniczy do minimum przebijanie się przez stropy i ściany budynku. 

6. Uziemienie – powinno być zabezpieczeniem instalacji PV oraz budynku przed 

wyładowaniami atmosferycznymi, a także nas samych przed np. przebiciami. 

Możemy bezpośrednio wykonać uziemienie samej instalacji lub wykorzystać w tym 

celu istniejące elementy (np. szyna wyrównawcza w budynku). 

7. Miejsce montażu falownika – ma znaczenie ze względu na możliwość jego 

przegrzewania w upalne dni, co w efekcie będzie niosło za sobą straty energii 

elektrycznej. Falownik powinien być zamontowany w pomieszczeniu przewiewnym, 

zadaszonym, nie przegrzewającym się (np. garaże, pomieszczenia gospodarcze, 

północne strony elewacji). Warto zwrócić uwagę na możliwość łatwego dostępu do 

falownika w każdej chwili. 


