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w znaczący sposób obniżyć uzyski z instalacji. 
Trzeba więc zwrócić uwagę na cienie rzucane 
przez drzewa rosnące na działce, te na posesji są-
siada oraz cienie znajdujących się obok budynków.

Dach pod fotowoltaikę

Najbardziej optymalny kąt nachylenia dachu, na 
którym będą montowane panele fotowoltaiczne 
to 20-40°. warto to uwzględnić na etapie projek-
towania domu z dachem spadzistym.
Panele fotowoltaiczne zajmują sporo miejsca 
(ich liczba uzależniona jest od szacowanej mocy 
instalacji). Planując montaż modułów fotowol- 

taicznych, należy im zapewnić odpowiednio 
dużą połać, tak aby mogły zostać zgrupowane 
w sposób estetyczny i jednocześnie zapewnia-
jący największe uzyski energii. Największą po-
wierzchnią połaci charakteryzują się dachy dwu-
spadowe. Im bardziej skomplikowany jest dach, 
tym trudniejszy i bardziej kosztowny będzie mon-
taż paneli. Z tego względu lepiej zrezygnować  
z dachu wielospadowego, a także lukarn, wolich 
oczek czy innych elementów, które mogłyby rzu-
cać cień na panele i utrudniać montaż ich odpo-
wiedniej liczby na wybranej połaci.
Projektując dach z myślą o fotowoltaice, należy 
również uwzględnić liczbę i rozmieszczenie okien 

Orientacja buDynku na Działce

Największe uzyski energii z instalacji fotowolta-
icznej zapewni skierowanie paneli PV na połu-
dnie. Na ich montaż najlepiej więc przeznaczyć 
połać dachu, która będzie najbardziej wyekspo-
nowana w kierunku południowym. Jeśli nie jest 

to możliwe, dobrze jeśli na montaż paneli prze-
znaczymy połać wschodnią lub/i zachodnią.
Planując usytuowanie budynku na działce, warto 
mieć na uwadze, że dla wydajnej pracy instalacji 
fotowoltaicznej kluczowe jest również, aby po-
łacie dachu, na której będą montowane panele, 
nie były zacienione. Nawet niewielki cień może  

Instalację fotowoltaiczną można wykonać zarówno w nowym,  
jak i w już istniejącym budynku. Jej montaż można odłożyć w czasie, 
warto jednak do niego wcześniej przygotować dom. Odpowiednie kroki 
podjęte na etapie projektowania i budowy domu pozwolą osiągnąć 
wysoką efektywność instalacji i usprawnią późniejsze prace montażowe.

Budowa domu a instalacja fotowoltaiczna
Viessmann radzi, jak przygotować dom do montażu paneli

http://www.instalreporter.pl
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dachowych. Będzie mieć to bezpośredni wpływ 
na możliwości sytuowania paneli fotowoltaicz-
nych na dachu. Nie bez znaczenia są także takie 
elementy jak komin, antena czy wyloty wentyla-
cyjne – mogą one bowiem rzucać cień na panele,  
zmniejszając uzyski energii.
Jeśli inwestor planuje budowę domu o dachu 

płaskim, instalację fotowoltaiczną będzie mógł 
zamontować w dowolnym momencie na spe-
cjalnych wspornikach zapewniających nachyle-
nie paneli PV pod optymalnym kątem. Ich mon-
taż może się odbyć w sposób bezinwazyjny  
(z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej i odpo-
wiedniego balastu).

PrzygOtOwania na etaPie Prac 
Dekarskich

Przygotowania do montażu instalacji fotowol-
taicznej warto poczynić również na etapie wy-
konania dachu. Można wówczas przygotować 
punkty mocujące konstrukcję wsporczą na da-
chu. Dzięki temu późniejszy montaż paneli prze-
biegnie szybko i sprawnie. Pozwoli to również  
w przyszłości zmniejszyć koszty instalacji i ogra-
niczy ingerencję w istniejący budynek.

Na etapie budowy warto przygotować trasy ka-
blowe prowadzące z dachu do miejsca montażu 
falownika (inwertera). Urządzenie to lokalizuje się 
najczęściej w garażu, piwnicy lub pomieszczeniu 
technicznym (miejsce montażu inwertera – który 
jest urządzeniem elektrycznym – nie może być na-
rażone na wilgoć, wysoką temperaturę czy zapyle-
nie). Trasy kablowe wyposaża się w przewody elek-
tryczne dostosowane do instalacji fotowoltaicznej. 
Dzięki ich przygotowaniu unika się prowadzenia 
kabli przez wykończone pomieszczenia budynku.
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Pakiety fotowoltaiczne VitoVolt

Firma Viessmann oferuje kompletne zestawy fotowoltaiczne dla domów jednorodzinnych, zbu-
dowane w oparciu o markowe komponenty gwarantujące najwyższą jakość oraz wieloletnią 
trwałość systemu. To bezpieczna inwestycja, dzięki rozszerzonej do 10 lat gwarancji na pro-
dukt i do 25 lat gwarancji na osiągi, aż do co najmniej 80% mocy znamionowej. w zestawie 
znajdują się wszystkie niezbędne komponenty wymagane przy instalacji. Nowością są także 
zestawy pakietowe z pompami ciepła do podgrzewu wody użytkowej.
Pełna oferta oraz dane techniczne modułów fotowoltaicznych znajdują się na stronie inter-
netowej: www.viessmann.pl

Poli- i monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne Vitovolt Falownik fotowoltaiczny

Panele można montować na niemal każdym stosowanym rodzaju pokrycia dachowego

http://www.instalreporter.pl
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