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Możliwość produkowania własnego prądu to 
dobry powód do innego spojrzenia na sposób 
ogrzewania domu i przygotowywania w nim cie-
płej wody. Jeśli bowiem część prądu jest z ogniw 
fotowoltaicznych, to łatwiej – podczas budowy 
nowego lub modernizacji starego domu – zde-
cydować się na instalacje zasilane energią elek-
tryczną. w pierwszej kolejności dotyczy to pompy 
ciepła – dzięki domowej elektrowni fotowolta-
icznej pompa będzie jeszcze niższym kosztem 
ogrzewać dom (i w razie potrzeby go chłodzić) 
oraz przygotowywać w nim ciepłą wodę. Możli-
wość korzystania z własnego prądu może też być 
argumentem za zastosowaniem w domu wenty-
lacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z od-
zyskiem ciepła. Obecność w domu pompy cie-
pła i centrali wentylacyjnej jest korzystna także 
z tego powodu, że im więcej energii z ogniw fo-
towoltaicznych mieszkańcy zużywają na własne 
potrzeby, tym szybciej zwracają się im pieniądze 
wydane na ich zakup. 
System fotowoltaiczny będzie jednak przynosił 
korzyści oraz działał efektywnie i bezawaryjnie  

tylko wtedy, jeśli przy jego zakupie i montażu 
spełnionych zostanie kilka warunków.

Jakość paneli
Ogniwa fotowoltaiczne produkują energię elek-
tryczną praktycznie w sposób bezobsługowy,  
a cała instalacja charakteryzuje się wysoką nie-
zawodnością i długą żywotnością. Jest tak jed-
nak tylko wtedy, gdy wszystkie elementy systemu 
fotowoltaicznego – a zwłaszcza panele i falownik 
(konwerter) – pochodzą od sprawdzonego pro-
ducenta, o uznanej pozycji na rynku instalacyj-
nym. Takim właśnie wydajnym i bezawaryjnym 
jest system fotowoltaiczny auroPOwER, oferowa-
ny przez markę Vaillant. wchodzące w skład tego 
systemu moduły fotowoltaiczne auroPOwER –  

Na wzrost popularności paneli fotowoltaicznych  
mają wpływ z jednej strony – malejący koszt ich  

instalacji oraz możliwość skorzystania  
z różnych form dofinansowania, z drugiej –  

wielkie prawdopodobieństwo znacznego  
wzrostu cen prądu sieciowego.

Kiedy będziemy mieć najwięKszą Korzyść
z zainstalowania paneli fotowoltaicznych?

Najbardziej efektywne wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej jest w domach wyposażonych  
w pompę ciepła i wentylację mechaniczną z rekuperacją 

Marka Vaillant oferuje trzy moduły ogniw fotowoltaicznych 
auroPOwER o mocach 300, 305 i 310 w na 1 m² ich powierzchni 
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jednak poprosić konstruktora o sprawdzenie bez-
pieczeństwa dachu po montażu na jego połaci 
paneli fotowoltaicznych. 

Instalacja paneli
Pożytek z instalacji fotowoltaicznej właściciele 
domu będą mieć tylko wtedy, jeśli zostanie ona 
poprawnie zamontowana i podłączona do sieci 
elektrycznej. Ponieważ mamy do czynienia z prą-
dem elektrycznym, więc nie tylko dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców, ale i ze względów formalnych, 
prace te powinna wykonać osoba, która ma od-
powiednią wiedzę i umiejętności, poświadczone 
aktualnymi uprawnieniami.

Montaż paneli fotowoltaicznych w wybranym miej-
scu rozpoczyna się od ustawienia i zamocowania 
do podłoża konstrukcji wsporczej, czyli stelaża, 
na którym zostaną one zainstalowane. Także te 
prace powinny być wykonane fachowo i solidnie, 
ponieważ panele wystawione są na destrukcyjne 
działanie wiatru i śniegu, niezależnie od tego, czy 
montowane są na dachu, elewacji czy w ogrodzie. 
Uwaga! Dla właścicieli nowych i modernizowa-
nych domów jednorodzinnych jest teraz szcze-
gólnie dobry moment, by zdecydować się na in-
stalację fotowoltaiczną. Na jej zakup i montaż 
można teraz dostać dofinasowanie z programów 
Czyste Powietrze lub Mój Prąd. 

o mocy nominalnej 300, 305 i 310 wp (watt peak) 
– przeznaczone są przede wszystkim do domów 
jednorodzinnych i objęte są 10-letnią gwarancją. 
Mają one taką samą powierzchnię (166x90 cm)  
i każdy z nich składa się z 60 ogniw. ważnym ele-
mentem systemu auroPOwER jest nowoczesny 
konwerter, czyli falownik, który przekształca wy-
tworzony przez panele prąd stały w przemienny, 
którym zasilane są urządzenia w domu. Marka 
Vaillant oferuje też moduły sterujące do zarzą-
dzania pracą instalacji fotowoltaicznej oraz wy-
sokiej klasy systemy montażowe.

Dobór mocy paneli
Ustalenie potrzebnej dla konkretnego domu 
mocy, a więc i liczby paneli fotowoltaicznych, 

jest sprawą niezwykle ważną. Gdy będzie ich zbyt 
mało, niewykorzystane zostaną w pełni możliwo-
ści, jakie może dać własny system fotowoltaicz-
ny. Nie powinno ich być także za dużo, ponieważ 
taka inwestycja może się właścicielom domu po 
prostu nie opłacać. Określenie optymalnej licz-
by paneli fotowoltaicznych nie jest trudne, ale 
lepiej, jeśli inwestorzy skorzystają w tej kwestii 
z pomocy autoryzowanych doradców technicz-
nych. Zwłaszcza że rzeczywista efektywność pa-
neli zależy także od możliwości ustawienia ich  
w stosunku do słońca w konkretnej sytuacji.

Miejsce montażu
Panelom fotowoltaicznym należy zapewnić moż-
liwie najlepsze nasłonecznienie, ponieważ usy-
tuowanie ich powierzchni w stosunku do słoń-
ca ma podstawowe znaczenie dla efektywności 
systemu. To właśnie dlatego wyborowi miejsca 
montażu paneli należy poświęcić sporo uwagi. 
Najlepiej oczywiście, jeśli panele są skierowane 
na południe i nachylone do poziomu pod kątem 
30-45º, wtedy ich wydajność będzie największa. 
Niezależnie jednak od ich lokalizacji bardzo waż-
ne jest, by o jakiejkolwiek porze dnia nie zacie-
niały ich inne domy, drzewa lub wysokie obiekty. 
Panele fotowoltaiczne można zamontować nie tyl-
ko na dachu stromym i płaskim, ale także na elewa-
cji domu oraz na terenie przydomowego ogrodu. 
Podczas wyboru miejsca montażu paneli na 
domu lub działce należy kierować się zasadą naj-
korzystniejszego usytuowania ich względem słoń-
ca. ważne też, żeby w wybranym miejscu było na 
tyle dużo wolnej powierzchni, by pomieściły się 
na niej panele w zaplanowanej liczbie.
Uwaga! Przy montażu paneli na połaci dachu 
stromego ważna jest nośność więźby dacho-
wej. Nie są one wprawdzie ciężkie, a zimą śnieg 
będzie się z nich zsuwał szybciej niż z pokrycia 
dachowego po drugiej stronie kalenicy – warto  
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Najkorzystniej, jeśli panele fotowoltaiczne skierowane są na południe i nachylone do poziomu  
pod kątem zbliżonym do 45º

Falownik marki Vaillant charakteryzuje się nie tylko  
bardzo dobrymi parametrami technicznymi,  
ale i eleganckim wyglądem
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