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Które moduły PV

są sprawniejsze?

Viessmann – instalacja
fotowoltaiczna „pod klucz”

Moduły fotowoltaiczne różnią się
budową, sposobem działania,
jakością wykonania oraz ceną.
Natężenie promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni modułów PV wynosi
maksymalnie ok. 1000 W/m2.
W rzeczywistych warunkach instalacja fotowoltaiczna pracuje
zazwyczaj przy promieniowaniu wynoszącym między 200600 W/m2. Wysoka sprawność
paneli PV w tym zakresie promieniowania jest więc kluczowa dla uzyskania wysokiej wydajności instalacji
w naszych warunkach klimatycznych.
Producenci podają również dane modułów w warunkach
bardziej zbliżonych do rzeczywistych, w tzw. NOCT
– dla natężenia promieniowania 800 W/m2. Ale warto
zobaczyć, jak to wygląda przy promieniowaniu wynoszącym 200 W/m2 (patrz tabela poniżej).

Systemowe rozwiązania z gwarancją najwyższej jakości
Firma Viessmann oferuje kompletne zestawy fotowoltaiczne dla domów jednorodzinnych, zbudowane
w oparciu o markowe komponenty gwarantujące najwyższą jakość oraz wieloletnią trwałość systemu
(gwarancja efektywności do 25 lat). W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne komponenty
wymagane przy instalacji.

Rodzaj modułu PV
Powierzchnia pojedynczego modułu
Parametry modułu przy 1000 W/m2 (STC):
• moc pojedynczego modułu
• sprawność
Liczba modułów w instalacji
Moc instalacji przy 1000 W/m2 (STC)
Łączna powierzchnia modułów w instalacji
Sprawność modułu PV przy 200 W/m2
Moc elektryczna pojedynczego modułu
przy 200 W/m2
Moc elektryczna instalacji PV przy 200 W/m2

Moduł z krzemu
amorficznego
1,43 m2

Moduł
polikrystaliczny
1,62 m2

• 115 Wp
• 8%
36
4,14 kWp
51 m2
8%

• 255 Wp
• 15,6%
16
4,08 kWp
26 m2
15,1%

23 W

48 W

828 W

768 W

Tabela 1 Dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej ok. 4 kWp, w których
zastosowano przykładowe cienkowarstwowe i polikrystaliczne moduły PV
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Schemat instalacji w domu jednorodzinnym, w którym prąd wytworzony przez moduły fotowoltaiczne
wykorzystywany jest m.in. przez pompę powietrze-woda Vitocal 262-A do podgrzewu wody użytkowe

Instalacja PV
Publiczna sieć
energetyczna
Licznik pomiarowy
pompy ciepła

Odbiorniki energii elektrycznej

Przyglądając się porównywanym modułom i instalacjom PV, zauważymy, że:
– w obu przypadkach moduły PV mają podobną powierzchnię,
– cienkowarstwowe panele PV pracują ze sprawnością o połowę niższą niż krystaliczne,
– żeby uzyskać określoną moc instalacji PV – im
mniejsza sprawność modułów, tym konieczna będzie większa ich powierzchnia (większa liczba modułów w instalacji),

Licznik
zakupu i sprzedaży
energii elektrycznej

Pompa ciepła
do podgrzewu
wody użytkowej

– większa powierzchnia modułów oznacza, że zajmą więcej miejsca, np. na dachu,
– w obu instalacjach PV uzyskujemy podobną moc
elektryczną, przy najlepszych warunkach (1000 W/m2),
jak i przy małym natężeniu promieniowania słonecznego, np. 200 W/m2.
Moduły fotowoltaiczne z krzemu amorficznego są tańsze od krystalicznych. Jednak konieczność zastosowania znacznej powierzchni modułów może być kłopotliwa. Dlatego, warto porównywać koszty kompletnej
instalacji – ze wszystkimi materiałami potrzebnymi do
jej wykonania, robocizną i podatkiem VAT.

Moduły fotowoltaiczne Vitovolt
Moduły fotowoltaiczne firmy Viessmann przekonują
wysokimi wartościami mocy, bezkompromisową
jakością i obszernymi gwarancjami produktu i osiągów.
Ponadto w stanie dostawy wszystkie moduły mają
wyłącznie dodatnią tolerancję mocy.

Zmiana sprawności wykorzystania energii słońca przez różne krystaliczne moduły: zielona linia –
moduły wysokiej jakości; pomarańczowa – średniej jakości; czerwona linia – moduły słabej jakości
Oznacza to dodatkową moc, nawet rzędu 5 Wp. Moduły fotowoltaiczne przystosowane są do stosowania
na dachach domów jednorodzinnych oraz obiektów
użytkowych i przemysłowych.
Cechy Vitovolt
- Każdy moduł opuszczający fabrykę jest badany pod
względem jakości.
- Dodatnia tolerancja mocy pozwala uzyskać dodatkowo nawet 5 Wp na każdy moduł.
- Szkło antyrefleksyjne zapewnia wysoki uzysk.
- Bezpieczna inwestycja, dzięki rozszerzonej do 10 lat
gwarancji na produkt i do 25 lat gwarancji na osiągi.
- Wysokie sprawności modułów, nawet do 18,7%.
- Odporna na skręcanie rama z anodowanego aluminium.
- Wysokiej jakości folia EVA, zabezpiecza panel przed
warunkami zewnętrznymi
- Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, dzięki trzem
diodom obejściowym.

Pakiety fotowoltaiczne Vitovolt 200
w promocyjnych cenach
- profesjonalne doradztwo
- montaż instalacji fotowoltaicznej
- opieka serwisowa
- panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym wyposażeniem
dodatkowym
- 10 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne

Sprawdź pakiety Vitovolt 200

- Sprawdzona jakość Viessmann: każdy moduł fotowoltaiczny poddawany jest optycznemu i elektrycznemu testowi jakościowemu.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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