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PYTANIE 1: 
Żaden z falowników na rynku nie ma wbudowanych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych DC typu II ani 
żadnego innego. No chyba że jakieś jakich nie mamy w ofercie ale te zabezpieczenia zawsze się 
montuje jako dodatkowe 
 
ODPOWIEDŹ: 

Należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia w postaci ochronników przepięciowych DC typ II (w            
przypadku montażu instalacji na połaciach nie przewodzących oraz możliwości zachowania odstępu           
izolacyjnego od ochrony odgromowej lub I+II (w przypadku instalacji na połaciach przewodzących oraz             
braku możliwości zachowania odstępu izolacyjnego ochrony odgromowej) jako dodatkowe         
zabezpieczenie każdego stringu. 

Falownik po stronie AC należy zabezpieczyć dodatkowo za pomocą wyłącznika nadprądowego,           
wyłącznika różnicowo-prądowego (dostosować wyłącznik do obostrzeń w instrukcji montażu falownika          
lub specyfikacji pracy falownika), oraz ochronnika przepięciowego I+II. 

 
PYTANIE 2: 
Do każdej instalacji trzeba doliczyć licznik dedykowany do danego falownika, czyli falowniki tylko Fronius              
lub SolarEdge. I tutaj problem bo liczniki te mają mieć możliwość wysyłania danych na jakiś zewnętrzny                
serwer gminy. Żeby określić czy będzie mógł wysyłać to przydała by się specyfikacja tego serwera. I w                 
jakiej formie ma to być wysyłane 
 
ODPOWIEDŹ: 
 
Do każdej instalacji należy doliczyć dodatkowy licznik dedykowany dla każdego inwertera. 
 
Licznik ma udostępniać możliwość przesyłania danych do interfejsu API umieszczonego na wskazanym            
serwerze przy użyciu protokołu HTTPS w formie żądania typu GET/POST, dane szczegółowe żądania             
zakodowane w otwartym formacie JSON, żądanie zautoryzowane unikalnym kluczem (hashem)          
przypisanym do konkretnej instalacji. Licznik powinien rozpoznać pozytywną odpowiedź API na żądanie            
zapisu danych, w przypadku jej braku lub wykrycia kodu błędu, powinien ponowić żądanie w interwale               
60-minutowym. 
Szczegółowa dokumentacja API zostanie udostępniona na etapie wdrożeniowym. 
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PYTANIE 3: 
Nawiązując do Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Boronów zwracam się z uprzejmą prośbą              
o zaakceptowanie modułu fotowoltaicznego marki Phono Solar Mono - Perc / 320 W. Poniżej              
przedstawiam Państwu korzyści z zastosowania przedstawionego modułu, którego specyfikacja         
technologiczna jest rozwiązaniem nowszym i skuteczniejszym. Zastosowanie tego modułu zapewnia          
wyższe uzyski energii elektrycznej danej instalacji fotowoltaicznej. Zapewniam, że wszystkie wskazane           
parametry techniczne modułu są znacznie wyższe niż wymagane, szczególnie związane ze sprawnością            
temperaturową. Jedynym aspektem jest brak tzw. busbarów, jest to związane z nowszą technologią             
zastosowaną w module. Przedstawione Państwu argumenty przedstawiają technologię MWT jako          
lepsze a w najgorszym przypadku równoważne. 
Zalety modułów MWT: 
Większość ogniw PV wykorzystywanych do budowy modułów posiada przednie styki nazywane           
szynowodami (ang. busbar) nanoszone metodą sitodruku typu H. Przednie zbiorcze szynowody są            
źródłem zacienienia, zwiększają także rezystancję szeregową. Technologia MWT (Metal Wrap Through)           
pozwala istotnie zmniejszyć straty wynikające z zacienienia przez szynowody przedniej powierzchni           
ogniwa i straty wynikające z rezystancji szeregowej. Korzyści te zostają osiągnięte poprzez przeniesione             
na tylną powierzchnię ogniwa szyn zbiorczych plusowych jak i minusowych. 
 
ODPOWIEDŹ: 
 
Podtrzymujemy warunek określony w Wymaganiach technicznych instalacji pkt. 1 ust. a - minimalna ilość              
busbarów 5 
 
PYTANIE 4: 

Część mieszkańców może otrzymać dofinansowanie do instalacji 3 kWp a jednocześnie w regulaminie             
mamy wymóg zastosowania falownika trójfazowego. OSD wymaga na dziś zastosowanie tego falownika            
obligatoryjnie od mocy 4,5 kWp. Nie ma uzasadnienia technicznego dla instalacji o mocy 3 kw do                
stosowania falownika trójfazowego ze względu na mniejsze uzyski energii. Pojawia się również pytanie             
czy wszyscy uczestnicy mają instalacje trójfazowe w budynku mieszkalnym. 

Prosimy zatem o dopuszczenie do mocy 4,5 kWp lub 3,68 kw falownik jednofazowych. 
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ODPOWIEDŹ:  

W przypadku IRiESD (instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych) zapisy są następujące : 

- instalacje mikrowytwórcze jednofazowe są przyłączane do mocy falownika o mocy 3,68 kW.  

 
W przypadku przyłączenia falownika jednofazowego w instalacji trójfazowej jest to niekorzystnym           
rozwiązaniem dla klienta, ponieważ zużycie w domu lub obiekcie zużywającym energię występuje na             
każdej z trzech faz. Autokonsumpcja ''na bieżąco" będzie w tym przypadku występowała na jednej fazie               
podczas pracy falownika. Natomiast na pozostałych trzech fazach możemy odebrać tą energię z sieci we               
współczynniku 1:0,8. Z reguły przy tak dużych tematach operatorzy wolą aby mikroinstalacje były             
przyłączane trójfazowo (od 3 kW), ponieważ zapewnia to symetryczne zasilanie każdej z faz oraz              
poprawia parametrów sieci elektroenergetycznej z jednostki wytwórczej. Dopuszczamy instalację 3,68          
kW, ale tylko w przypadkach instalacji jednofazowych w budynkach. 

 

PYTANIE 5: 

Dużym kosztem dla mieszkańców będzie system monitorowania wraz ze wskazaniem " auto konsumpcji"             
- te koszty wynoszą od 1400 zł netto do nawet 3000 zł netto. Wydaje się nieuzasadnione narażanie na                  
takie koszty mieszkańców, którzy są tym tematem lekko zdziwieni. 

W wielu budynkach występuje również problem techniczny z tego typu licznikiem. Spotkaliśmy już             
budynki gdzie nie ma możliwości wpięcia przekładników do rozdzielni głównej. Zatem prosimy o zmianę              
tego wymogu. 

ODPOWIEDŹ: 

Wprowadzono modyfikację Wymagań technicznych instalacji - Monitoring instalacji - rezygnacja  
z obrazowania poziomu autokonsumpcji przez beneficjenta. 

PYTANIE 6: 

Wymóg przekazywania danych, eksportu na wskazany serwer. Znacznie częściej stosowane          
rozwiązanie to udostępnianie danych poprzez adres mailowy, gdzie system monitoringu danego           
falownika przekazuje wszystkie dane. Dzięki temu rozwiązaniu Gmina ma podgląd dla wszystkich            
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instalacji a mieszkaniec nie jest narażony na dodatkowe koszty. Proszę o możliwość przysłania danych              
na wskazany przez Urząd Gminy adres mail. 

ODPOWIEDŹ: 

Wyrażamy zgodę na możliwość przesyłania danych na wskazany przez Urząd Gminy adres e-mail. 

Monitoring realizowany będzie przez falownik. 

PYTANIE 7: 

Wymaganie monitorowania poziomu autokonsumpcji przez beneficjenta powoduje konieczność        
zabudowania dodatkowego układu pomiarowego opartego na liczniku 3fazowym z układem          
zabezpieczeń, który będzie kosztował klienta od 1400-2000 zł. Nie ma możliwości pomiaru            
autokonsumcji z pozycji falownika. 

Ilość wyprodukowanej energii, jej pobór przez beneficjenta oraz ilość oddanej energii jest przedstawiana             
w rozliczeniach 6 m-cznych lub 12 m-cznych  przez Tauron. 

Sugestia. 

Usunąć ten zapis odnośnie pomiaru autokonsumpcji co spowoduje możliwość przerzucenia kosztów na            
większą instalacje, a żądać przedstawienia corocznych rozliczeń z Tauron. Jest to tym bardziej zasadne,              
że Tauron ma uruchomiona swoją platformę rozliczeniowa z klientami indywidualnymi i rozliczenia            
można generować co 6 m-cy. 

ODPOWIEDŹ: 

odpowiedź jak w punkcie 5 

PYTANIE 8: 

W programie pone Boronów jest klient, który ma instalację jednofazową. Nie ma tutaj możliwości              
podpięcia instalacji 3 - fazowej. Proszę o zgodę na instalację PV jednofazową. 
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ODPOWIEDŹ: 

W przypadku gdy w obiekcie występuje tylko i wyłącznie instalacja jednofazowa dopuszczamy możliwość             
przyłączenia falownika jednofazowego. 
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