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Informacje 
podstawowe 

Typ instalacji: on-grid 

Data zabudowy instalacji: sierpień 2014 r. 

Data włączenia do systemu EE: październik 
2014 r. 

Analiza danych: 01.11.2014 – 31.10.2016 

Położenie: Zabrze 

Moc paneli PV: 2 kWp (8 paneli PV) 

Moc inwertera: 1,84 kW 

Koszt brutto zakupu i montażu: 15066,93 zł 



On-grid 

Brak akumulacji energii wyprodukowanej lecz 
nie zużytej 



Instalacja 

8 paneli fotowoltaicznych PV o mocy 250 Wp. 

System montażu pod dach płaski. 

Okablowanie strony DC przewód 1 x 6 mm2 o 
izolacji odpornej na promieniowanie UV. 

 Inwerter (falownik) on-grid STECA Coolcept 
1800 o maksymalnej mocy wyjściowej 1,84 kW 
z MPPT. 

Okablowanie i zabezpieczenia nadprądowe 
strony AC wraz z miejscem pod zabudowę 
licznika energii brutto. 



Konstrukcja 
montażowa 

Kąt nachylenia 32, azymut - 10 



Konstrukcja 
montażowa 

Kąt nachylenia 32, azymut -10 



Test strony DC 

Napięcie biegu jałowego paneli PV ok. 250 VDC 



Test strony AC 

 21.08.2014 r. godz. 12:05 



Symulacje 

 Strona z aplikacją do symulacji uzysków z małych 
instalacji PV: 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php


Symulacje 

 Strona z aplikacją do symulacji uzysków z małych 
instalacji PV: 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php


Uzyski 
rzeczywiste 
(brutto) 

Tauron, licznik energii brutto 



Uzyski 
rzeczywiste 
(brutto) 

 Inwerter STECA, wewnętrzny licznik energii 



Uzyski 
rzeczywiste 
(brutto) 

Różnica wskazań liczników 14.10.2016 r. 

 Licznik energii brutto Tauron: 7,663 kWh 

 Wewnętrzny licznik energii STECA: 7,726 kWh 

Za okres 1 miesiąca (październik 2016 r.) 

 Różnica wskazań 0,59% 

 Maksymalna różnica wskazań 0,82% 

 Średnia różnica wskazań 0,42% 



Uzyski 
rzeczywiste 
(brutto) 

Rok 2015 – 2225,6 kWh (z symulacji 2140 kWh 
zaledwie 3,8% różnicy!) 



Uzyski 
rzeczywiste 
(brutto) 

Rok 2016 – 1917,2 kWh (generacja trwa!) 



Licznik energii 
netto 

Brutto: 88,37 kWh 

Energia oddana do sieci: 38,33 kWh 

Zużycie domowe z sieci EE: 310,62 kWh 



Licznik energii 
netto 

Analiza „nadprodukcji” na przykładzie 
14.10.2014 r 



Roczna analiza 
uzysków 

Rok 2016 



Roczna analiza 
uzysków 

Rok 2015 



Roczna analiza 
uzysków 

Rok 2015 w liczbach: 

Energia brutto (wyprodukowana): 2225,6 kWh 

Energia oddana do sieci EE: 1189,7 kWh 

Energia zużyta w sposób prosumencki: 
1035,9 kWh (46,5%) 



Roczna analiza 
uzysków 

Finansowo: 

Cena zakupu 1 kWh: 0,51 zł 

Oszczędność: (1035,9 kWh) 528 zł 

Cena sprzedaży energii w roku 2015: 
0,13086 zł/1 kWh 

Rachunek: (1190 kWh) 155,72 zł 



Roczna analiza 
uzysków 

Rachunek 



Roczna analiza 
uzysków 

Rachunek 



Roczna analiza 
uzysków 

Podatek 

 155,72 – 19% = 126 zł 



Sumaryczny 
zysk z instalacji 
w roku 2015 

Zysk z instalacji 

 528 + 126 = 654 zł 

Czas zwrotu inwestycji 

 15067 zł / 654 zł = 23 lata 

 



Perspektywa 
(już na 
umowie) 

Energia oddana do sieci EE może zostać 
„odzyskana” w ilości 80%  

Zysk wyniósłby w 2015 r 0,51 zł * (1035,9 +0,8* 
1189,7) czyli 1014 zł (więcej o 360 zł) 

Czas zwrotu inwestycji skraca się do ok. 15 lat 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 


