
5110/19 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

w praktyce tylko sporadycznie ilość energii elek-
trycznej wytwarzanej przez instalację fotowolta-
iczną jest identyczna, jak zużycie energii w bu-
dynku. Przy zbyt małej ilości energii, będzie ona 
musiała być uzupełniona poprzez pobieranie  
z sieci. Z kolei nadwyżki energii muszą zostać zma-
gazynowane i odebrane w późniejszym czasie.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna (PV) może funkcjono-
wać niezależnie (off-grid) lub zależnie (on-grid) 
od sieci elektroenergetycznej. 

instalacja fotowoltaiczna on-grid (< 50 kwp). Za 
każdą 1 kwh energii oddanej do sieci przez insta-
lację o mocy do 10 kwp, można odebrać 0,8 kwh.  
Na odbieranie nadwyżek energii z sieci, właści-
ciel domu ma pełne 12 miesięcy. 

instalacja fotowoltaiczna off-grid. Optymal-
ny dobór pojemności akumulatora zakłada,  

Artykuł pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

Najczęściej w okresie najwyższej produkcji energii elektrycznej,  
czyli w ciągu dnia, mieszkańcy przebywają poza domem, a większość 
urządzeń elektrycznych nie pracuje. Konieczne jest więc zapewnienie 
możliwości magazynowania nadwyżek energii dla wykorzystywania ich 
w momencie zwiększonego zapotrzebowania na energię. Efektywne 
magazynowanie energii przy jak najniższych kosztach inwestycji i obsługi 
magazynu energii jest jednym z kluczowych czynników wpływających  
na opłacalność całej inwestycji instalacji fotowoltaicznej.

FOtOwOLtAiKA z AKumuLAtOrAmi czy BEz?
O wielkości i cenach akumulatorów

Instalacja fotowoltaiczna ON-GRID (< 50 kwp) Instalacja fotowoltaiczna ON-GRID Instalacja fotowoltaiczna OFF-GRID
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1- panele fotowoltaiczne, 2- inwerter (falownik),
3- tablica rozdzielcza,  4- sieć elektroenergetyczna,
5- licznik energii 2-kierunkowy

1- panele fotowoltaiczne, 2- inwerter (falownik),
3- tablica rozdzielcza,  4- sieć elektroenergetyczna,
5- licznik energii, 6- akumulator
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Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa

kWh

1- panele fotowoltaiczne, 2- inwerter (falownik),
3- tablica rozdzielcza,  4- sieć elektroenergetyczna,
5- licznik energii 2-kierunkowy, 6- akumulator
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Rodzaje instalacji fotowoltaicznychInstalacja fotowoltaiczna OFF-GRID

http://www.instalreporter.pl
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że możliwe jest zmagazynowanie nadwyżki energii 
z 1-2 dni wydajnej pracy instalacji fotowoltaicznej.
Zależnie od rodzaju instalacji fotowoltaicznej, 
magazynowanie nadwyżek wytwarzanej ener-
gii elektrycznej będzie realizowane na miej-
scu (w akumulatorze) lub w sieci elektroener-
getycznej, czyli poza obiektem z instalacją PV. 
w wielu przypadkach instalacje PV z akumu-
latorami są przewidziane także do współpra-
cy z siecią elektroenergetyczną. Akumulator 
pełni funkcję priorytetową w układzie i dopie-
ro po jego naładowaniu nadwyżki energii tra-
fiają do sieci elektroenergetycznej. Taki układ 
łączy w sobie zalety obydwu rodzajów instala-
cji fotowoltaicznych (on-grid oraz off-grid), ale 
jego wybór wiąże się ze znaczącym wzrostem 
kosztów inwestycji. Akumulator pełni funkcję 
odbiornika energii produkowanej przez insta-
lację PV. Jest to istotne w niektórych krajach, 
gdzie ogranicza się np. maksymalną moc elek-
tryczną w trybie oddawania nadwyżek energii 
do sieci (np. w Niemczech do 70% mocy mak-
symalnej instalacji PV).

PoRównanie PRacy instalacji 
fotowoltaicznej on-GRid 
i hybRydowej z akumulatoRem

w instalacji PV typu on-grid bieżące potrze-
by energii są pokrywane bezpośrednio z ener-
gii wytwarzanej w instalacji PV. Zazwyczaj po-
ziom wykorzystania własnej energii wynosi  
w skali roku 20 do 30%. Pozostała część jest ma-
gazynowana w sieci (stan ❶). Nadwyżka energii 
wytwarzana przez instalację PV, która nie jest wy-
korzystywana od razu w domu, zostaje przeka-
zywana do sieci. Jest tam magazynowana na za-
sadach określonych z operatorem sieci (stan ❷).  
w okresach gdy zużycie energii przekracza jej pro-
dukcję w instalacji PV, pobierana będzie energia 

Porównanie pracy instalacji fotowoltaicznej ON-GRID i hybrydowej z akumulatorem
W instalacji PV typu ON-GRID bieżące potrzeby energii są pokrywane bezpośrednio z energii wytwarzanej w instalacji PV. 
Zazwyczaj poziom wykorzystania własnej energii wynosi w skali roku 20 do 30%. Pozostała część jest magazynowana w 
sieci (stan ). Nadwyżka energii wytwarzana przez instalację PV, która nie jest wykorzystywana od razu w domu, zostaje 
przekazywana do sieci. Jest tam magazynowana na zasadach określonych z operatorem sieci (stan ). W okresach gdy 
zużycie energii przekracza jej produkcję w instalacji PV, pobierana będzie energia z sieci elektroenergetycznej. Znajduje się w 
niej także energia jaką oddano wcześniej przy nadwyżce jej produkcji - z potrąceniem „prowizji” za magazynowanie (stan ).

W instalacji PV typu OFF-GRID podstawowe stany pracy instalacji hybrydowej są takie same jak dla instalacji typu ON-GRID 
(stan ++). Nadwyżka energii która nie jest wykorzystywana od razu, może zostać w pierwszej kolejności 
magazynowana bezpośrednio na miejscu – w akumulatorze energii (stan ). Dzięki temu poziom wykorzystania własnej 
energii wzrasta z około 20÷30% w skali roku, nawet do 80%. Nadwyżka energii wytwarzana przez instalację PV, która była 
wcześniej zmagazynowana w akumulatorze, może zostać odebrana w okresach zwiększonych potrzeb na energię i przy 
obniżonej wydajności instalacji PV (stan ).
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Porównanie pracy instalacji fotowoltaicznej on-grid i hybrydowej z akumulatorem
Bilansowanie energii w okresie jednego (letniego) dnia – dla instalacji z akumulatorem

Przeciętne dzienne zapotrzebowanie energii 
elektrycznej w budynku (przy rocznej ilości 
3.000 kWh/rok)

8 kWh/d

18 kWh/d
Dzienna maksymalna produkcja energii
w instalacji PV o mocy maks. 3.000 kWp
(wskaźnikowo 6 kWh/d na 1 kWp)

5,4 kWh/d

Autokonsumpcja 30%

12,6 kWh/d

Energia konieczna do 
magazynowania w akumulatorze

2,6 kWh/d

Energia pobrana z akumulatora

3.000 kWh/rok

10 kWh/d

Energia niewykorzystana w ciągu dnia 
 magazynowanie w akumulatorze

Bilansowanie energii w okresie jednego (letniego) dnia – dla instalacji 
z akumulatorem

Przeciętne dzienne zapotrzebowanie energii 
elektrycznej w budynku (przy rocznej ilości 
3.000 kWh/rok)8 kWh/d

18 kWh/d
Dzienna maksymalna produkcja energii
w instalacji PV o mocy maks. 3.000 kWp
(wskaźnikowo 6 kWh/d na 1 kWp)

5,4 kWh/d

Autokonsumpcja 30%

12,6 kWh/d

Energia oddawana do sieci

2,5 kWh/d

„Prowizja” sprzedawcy energii 
(0,2 kWh za każdą oddaną 1 kWh)

2,6 kWh/d

Energia odebrana z sieci

3.000 kWh/rok

Zasada bilansowania energii wg tzw. opustu - w okresie jednego (letniego) dnia

10,1 kWh/d

Energia do odebrana z sieci
(0,8 kWh za każdą oddaną 1 kWh)

7,5 kWh/d

Energia w sieci do odebrania w ciągu 12 m-cy

Zasada bilansowania energii wg tzw. opustu – w okresie jednego 
(letniego) dnia

http://www.instalreporter.pl
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z sieci elektroenergetycznej. Znajduje się w niej 
także energia jaką oddano wcześniej przy nad-
wyżce jej produkcji – z potrąceniem „prowizji”  
za magazynowanie (stan ❸).
w instalacji PV typu off-grid podstawowe sta-
ny pracy instalacji hybrydowej są takie same 
jak dla instalacji typu on-grid (stan ❶+❷+❸). 
Nadwyżka energii, która nie jest wykorzystywa-
na od razu, może zostać w pierwszej kolejno-
ści magazynowana bezpośrednio na miejscu –  
w akumulatorze energii (stan ❹). Dzięki temu 
poziom wykorzystania własnej energii wzrasta  
z około 20÷30% w skali roku, nawet do 80%. Nad-
wyżka energii wytwarzana przez instalację PV, 
która była wcześniej zmagazynowana w aku-
mulatorze, może zostać odebrana w okresach 
zwiększonych potrzeb na energię i przy obniżo-
nej wydajności instalacji PV (stan ❺).

jak duży Powinien być akumulatoR 
dla instalacji fotowoltaicznej?

Na przykładzie typowej niewielkiej instalacji fo-
towoltaicznej o mocy szczytowej 3 kwp, można 

dokonać szacunkowego bilansu energii wytwa-
rzanej, zużywanej i oddawanej do sieci. Instalacja 
o mocy 3 kwp jest stosowana w niewielkich do-
mach mieszkalnych, gdzie roczne zużycie energii 
wynosi około 3000 kwh. Taka ilość energii zuży-
wana jest przy zastosowaniu typowego wyposa-
żenia w urządzenia elektryczne, bez pompy cie-
pła, bojlera, czy też klimatyzacji. 
Jak pokazuje przykład typowej małej instalacji 
PV o mocy 3 kwp, aby wykorzystać całą nadwyż-
kę energii należało by zastosować akumulator  
o pojemności 10 kwh (problemem pozostanie 
wykorzystanie w kolejny dobrze nasłoneczniony 
dzień). Koszt wysokiej klasy akumulatora o po-
jemności 10 kwh to wydatek około 13 540 EUR. 
Aby uniknąć tak wysokiego kosztu można zasto-
sować mniejszą instalację fotowoltaiczną, jednak 
pokryje ona tym samym mniejsze potrzeby ener-
getyczne domu. Drugim rozwiązaniem pozostaje 
zastosowanie instalacji on-grid i korzystanie ze 
znacznie tańszej obecnie opcji magazynowania 
energii i rozliczania jej na zasadzie opustu („pro-
wizja” operatora sieci równa 0,2 kwh za 1 kwh 
magazynowanej energii).

Jak duży powinien być akumulator dla instalacji fotowoltaicznej?
Na przykładzie typowej niewielkiej instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 3 kWp, można dokonać szacunkowego 
bilansu energii wytwarzanej, zużywanej i oddawanej do sieci. Instalacja o mocy 3 kWp jest stosowana  w niewielkich 
domach mieszkalnych, gdzie roczne zużycie energii wynosi około 3.000 kWh. Taka ilość energii zużywana jest przy 
zastosowaniu typowego wyposażenia  w urządzenia elektryczne, bez pompy ciepła, bojlera, czy też klimatyzacji. 
Jak pokazuje przykład typowej małej instalacji PV o mocy 3 kWp, aby wykorzystać całą nadwyżkę energii należało by 
zastosować akumulator o pojemności 10 kWh (problemem pozostanie wykorzystanie w kolejny dobrze nasłoneczniony 
dzień). Koszt wysokiej klasy akumulatora o pojemności 10 kWh to wydatek około 13.540 EUR. Aby uniknąć tak wysokiego 
kosztu można zastosować mniejszą instalację fotowoltaiczną, jednak pokryje ona tym samym mniejsze potrzeby 
energetyczne domu. Drugim rozwiązaniem pozostaje zastosowanie instalacji ON-GRID i korzystanie ze znacznie tańszej 
obecnie opcji magazynowania energii i rozliczania jej na zasadzie opustu („prowizja” operatora sieci równa 0,2 kWh za 1 
kWh magazynowanej energii).

Źrodło dla cen: heizprofishop.at

2 kWh  5.360 EUR

4 kWh  7.430 EUR

6 kWh  9.415 EUR

8 kWh  11.540 EUR

10 kWh  13.540 EUR

Przykładowe ceny akumulatorów dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych

Konferencja o jaKości powietrza 
wewnętrznego

XV Ogólnopolska Konferencja „Problemy jako-
ści powietrza wewnętrznego w Polsce” odbę-
dzie się w dniach 27 i 28 listopada 2019 roku.
Tradycyjnie udział w konferencji jest bezpłatny. 
Ze względu na ograniczona liczbę miejsc orga-
nizatorzy proszą o zarejestrowanie uczestnic-
twa przesyłając: imię, nazwisko oraz afiliację na 
adres maciej.mijakowski@pw.edu.pl, lub korzy-
stając z formularza na stronie (http://iaq.is.pw.
edu.pl/zgloszenia/). Zgłoszenia należy przesy-
łać do dnia 17 listopada 2019 r.
w tym roku przewidziane są sesje poświęcone 

między innymi: wpływowi zanieczyszczeń po-
wietrza zewnętrznego na powietrze wewnętrzne, 
zagadnieniom mikrobiologii w dziedzinie jakości 
powietrza wewnętrznego, jakości środowiska  
w żłobkach i przedszkolach oraz wykorzystaniu 
biologicznej filtracji powietrza i rozwiązań archi-
tektonicznych do poprawy jakości powietrza.
Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej 
4.01 w Gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami  
i Transferu Technologii (CZIiTT) Politechniki war-
szawskiej – jest to budynek znajdujący się przy 
Trasie Łazienkowskiej, wejście od ul. Rektorskiej 4.
Organizator informuje także, że uległ adres stro-
ny www. Obecnie strona znajduje się pod adre-
sem http://iaq.is.pw.edu.pl/

Startuje 9. edycja aKademii 
wynalazców im. roberta boScha

22 października 2019 r. producent rozpoczął na-
bór do 9. edycji Akademii wynalazców im. Ro-
berta Boscha – programu edukacyjnego dla 
uczniów w wielu 13-15 lat, który organizowany 
jest we współpracy z renomowanymi uczelnia-
mi wyższymi w warszawie i wrocławiu.
Celem inicjatywy jest pobudzenie młodych umy-
słów do tworzenia innowacyjnych wynalaz-
ków. w tegorocznej ofercie Akademii znalazło 
się kilkadziesiąt warsztatów kreatyw-
nych, podczas których uczniowie m.in. 
podejmą próbę budowy silnika elek-
trycznego, zaprojektowania aplikacji 
do wykrywania twarzy i oczyszczenia 
wody z farmaceutyków, a także pozna-
ją metody działania cyberprzestępców, 
szybkiego prototypowania czy druku  
w technologii 3D. Na makietach 3D lub 
w tunelach aerodynamicznych będą 

mogli przetestować autonomiczne kapsuły 
transportowe, przepływy zanieczyszczonego 
powietrza czy trajektorii lotów modeli pojaz-
dów. w kolejnym etapie zainspirowani wiedzą 
zdobytą podczas warsztatów uczestnicy pro-
gramu będą mogli przystąpić do konkursu na 
najlepszy pomysł na wynalazek. Na laureatów 
– autorów najlepszych pomysłów oraz ich szko-
ły czekają atrakcyjne nagrody.
Program skierowany jest do szkół z warszawy, 
wrocławia i ich okolic. 
www.akademiawynalazcow.com.pl
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