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Wprowadzenie i zakres 

Celem tego dokumentu jest udzielenie wskazówek użytkownikom końcowym instalacji fotowoltaicznych (PV), 
w tym instalacji montowanych na dachu i montowanych na poziomie gruntu. 

 

Fotowoltaika to termin używany do opisania bezpośredniej konwersji energii świetlnej (fotonów) w energię 
elektryczną za pomocą półprzewodników. Efekt fotowoltaiczny jest zjawiskiem fizycznym i chemicznym. 
Elektrownie fotowoltaiczne (PV) eliminują potrzebę napędzanego mechanicznie generatora poprzez 
wykorzystanie energii świetlnej otrzymywanej ze słońca i przekształcenie jej bezpośrednio w użyteczną 
formę energii elektrycznej. 

 

Istnieją 2 uznane technologie: 

- Krystaliczne krzemowe ogniwa PV są najbardziej powszechne, ale wymagają wyższych nakładów ze 
względu na wysoką zawartość krzemu. Podtypami tej technologii są (zgodnie z malejącą wydajnością): 
panele monokrystaliczne, polikrystaliczne i grubowarstwowe 

- Cienkowarstwowe ogniwa PV nowszej generacji, które wymagają jedynie ułamka zawartości krzemu, ale 
charakteryzują się niższą sprawnością elektryczną (około połowy ogniw krystalicznych). 

Najpopularniejszym typem jest krzem polikrystaliczny ze względu na jego wyższą opłacalność ekonomiczną. 

 

W niniejszym opracowaniu uwzględnione zostały następujące czynniki: 

 Komponenty i specyfikacje systemu 

 Zagadnienia dotyczące projektowania i instalacji 

 Kwestie dotyczące użytkowania 

 Konserwacja i przeglądy 

 Ryzyko majątkowe 

 Szacunki strat 
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Komponenty i specyfikacje systemu 

Terminologia 
 

Główne elementy instalacji fotowoltaicznej to: 

 Ogniwo PV: małe urządzenie elektryczne (15 cm x 15 cm), które przekształca energię światła 
w prąd stały. 

 Moduł / panel PV: stabilna rama, która grupuje połączonye ogniwa PV. Typowe cechy to:  
72 ogniwa (6 x 12), 300 watów (mocy szczytowej), 36 woltów, 8 amperów, wydajność 15%, 26 kg. 

 Łańcuch modułów: połączona grupa modułów fotowoltaicznych, zazwyczaj z okablowaniem ze 
złączami MC4. Są instalowane na konstrukcjach wsporczych z jedną ustaloną pozycją lub 
ruchomych (z mechanizmem poruszającym modułami zgodnie z kierunkiem promieniowania 
słonecznego). 

 Skrzynka połączeniowa: obudowa, w której moduły i łańcuchy modułów są ze sobą połączone. 

 Falownik: urządzenie elektroniki energetycznej, które przekształca prąd stały (DC) wyjściowy 
łańcucha modułów w prąd przemienny o częstotliwości sieciowej (AC) 

 Transformator: pasywne urządzenie wykorzystywane do zwiększania napięcia prądu przemiennego. 
Transformatory mogą być suche lub olejowe. 

 UPS: system zasilania gwarantowanego oparty na akumulatorach i wykorzystywany głównie do 
podtrzymania systemów sterowania. 

 Okablowanie, uziemienie i urządzenia pomiarowe. 

 

Standardy  

 
System fotowoltaiczny powinien być zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi standardami. Normy 
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), które mają zastosowanie to: 

 IEC 61215 Moduły fotowoltaiczne – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu 

 IEC 61730 Moduły fotowoltaiczne – Ocena bezpieczeństwa 

 IEC 61701 Moduły fotowoltaiczne – Testowanie w korozyjnym środowisku mgły solnej 

Normy te odzwierciedlają najnowsze osiągnięcia i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa modułów 
fotowoltaicznych, dlatego należy przeprowadzić szczegółowe badanie instalacji, jeżeli nie zostaną one 
spełnione. 

 

Poniższe normy IEC dotyczą innych urządzeń: 

 IEC 62093 Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych (akumulatory, falowniki, diody…) 

 IEC 62109 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach 
energetycznych 
 

Normami Underwriters Laboratories dla modułów fotowoltaicznych są: 

 UL 1703 Norma dla płaskich modułów fotowoltaicznych i paneli 

 UL 2703 Norma dotycząca systemów montażowych, urządzeń montażowych, elementów 
mocujących oraz końcówek uziemienia do użytku z płaskimi modułami fotowoltaicznymi i panelami 

Ostatnia norma jest jedynym międzynarodowym standardem systemów montażowych. 

 

W zależności od lokalizacji mogą być stosowane inne lokalne standardy. 
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Zagadnienia dotyczące projektowania i instalacji 

Podczas projektowania i instalacji systemu paneli fotowoltaicznych należy wziąć pod uwagę ważne czynniki, 
które wpływają zarówno na wydajność systemu, jak i kontrolę ryzyka. Główne kwestie to: 

 

Lokalizacja 

 
 Lokalne warunki środowiskowe, które należy wziąć pod uwagę to: nominalne i maksymalne 

prędkości wiatru, grad, burza piaskowa, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne i strefy 
zagrożenia powodziowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na obciążenia wiatrem, śniegiem 
i piaskiem pochodzącym z burzy piaskowej. Obliczenia powinny zostać sprawdzone. 
 

 Eurokod 1 należy zastosować do projektowania mocowań pod kątem obciążeń wiatrem. Najwyższe 
obciążenia wiatrem znajdują się najbliżej krawędzi i około 1/10 odległości, więc nierzadko występują 
dwa rozwiązania projektowe ze znacznie większą liczbą mocowań na obwodzie. Jeżeli nie można 
zapewnić ich odporności, należy rozważyć zainstalowanie osłon przeciwwiatrowych, które 
zapobiegają przenikaniu wiatru pod moduły. 
 

 W systemach montowanych na dachu należy zapewnić wytrzymałość dachu, biorąc pod uwagę 
ciężar komponentu i dodatkowe obciążenia spowodowane przez opady śniegu lub burze piaskowe, 
worki śnieżne i lód. Balast stanowi zagrożenie dla integralności dachu i należy unikać systemów 
balastowych. 
 

 System konstrukcji należy przymocować mechanicznie do konstrukcji dachu, unikając połączeń 
klejonych i balastu, ponieważ wiadomo, że są one zawodne podczas silnych wiatrów. W przypadku 
dachów metalowych system konstrukcji wsporczych paneli powinien być mocowany do konstrukcji 
dachu pod warunkiem, że nie narusza to izolacji i wierzchniej membrany. W przeciwnym razie 
należy użyć specjalnych mocowań zatwierdzonych przez producenta dachu. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy wykonać szczegółowe obliczenia i zweryfikować je, ponieważ mogą być konieczne 
specjalne rozwiązania projektowe. 
 

 Odporność modułów fotowoltaicznych dla typowych lokalizacji powinna wynosić 2400Pa (siła ssąca 
wiatru) i 5400Pa (śnieg). Wartości te mogą jednak wzrosnąć tam, gdzie prawdopodobne jest 
wystąpienie silnego wiatru, śniegu lub burz piaskowych (tj. 5400 Pa odporności na siłę ssącą wiatru 
jest wymagane w obszarach huraganów). 
 

 Należy zachować szczególną ostrożność tam, gdzie dominują wiatry z północy (na półkuli 
północnej) lub południa (na półkuli południowej), ponieważ zwiększa to ekspozycję na wiatr 
w najbardziej niekorzystnym scenariuszu ze względu na nachylenie modułów. 

 

 Systemy ruchome (z mechanizmem poruszającym modułami zgodnie z kierunkiem promieniowania 
słonecznego) są szczególnie podatne na uszkodzenia spowodowane przez wiatr, dlatego należy 
wziąć pod uwagę szybki automatyczny system do przesuwania paneli do pozycji bezpieczeństwa 
(poziomej) oraz osłony przeciwwiatrowe które nie wpadają w rezonans. 
 

 Lokalizacja paneli musi zapewniać wystarczający odstęp między panelami, aby umożliwić dobry 
dostęp do śrub mocujących i ogólnych kontroli. Aby to umożliwić, należy zapewnić przejścia. Należy 
również zapewnić przejścia do każdego wpustu odwodnienia dachu, aby można je było łatwo 
sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń i umożliwić ich czyszczenie. Nie należy montować paneli nad 
wpustami. Dodatkowy odstęp 1,2 m co 46 m w każdym kierunku jest zalecany dla dostępu straży 
pożarnej. Należy zapewnić odstęp 5 m od palnych świetlików oraz 1,5 m od wszystkich świetlików. 
Należy upewnić się, że klapy dymowe mogą się całkowicie otworzyć przy zamontowanych 
panelach. Podwójne nakrętki powinny być wymagane dla śrub mocujących panele, szczególnie tam, 
gdzie nie ma miejsca na okresowe dokręcanie śrub. Druga nakrętka powinna być nakrętką 
samozabezpieczającą ze stali nierdzewnej z wkładką nylonową. 
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 Hydrologia. Należy dokonać oceny obliczeń hydraulicznych. Przy obliczaniu wszystkich systemów 
odwadniających należy uwzględnić opad 100-letni. 
 

 Skutki zalania wodą są szczególnie ważne dla falowników i akumulatorów, ponieważ są one bardzo 
podatne na uszkodzenia wskutek zalania. Jeśli istnieje taka możliwość, należy je podnieść lub 
przenieść. 
 

 Warunki glebowe. W systemach montowanych na poziomie gruntu badania geotechniczne i badanie 
poziomu wód gruntowych, w tym ryzyko gruntów wysadzinowych i / lub ulegających upłynnieniu, 
muszą zostać ocenione przez konsultanta ds. ryzyka, zapewniając, że wszystkie zalecane środki 
bezpieczeństwa zostaną uwzględnione w projekcie. 

 

 Paneli fotowoltaicznych nie należy umieszczać na palnych dachach lub dachach z palną izolacją. 
W przypadku istniejących instalacji tego rodzaju należy zachować szczególną ostrożność ze 
względu na wysokie nieodłączne ryzyko. W takich przypadkach konieczne jest utrzymanie jednolitej 
powierzchni, która pozwala na ciągły opór w całym łańcuchu modułów, aby uniknąć powstawania 
punktowego wzrostu temperatury spowodowanego efektem niedopasowania ogniw: uszkodzone lub 
zacienione ogniwa wytwarzające niższy prąd w łańcuchu rozpraszają moc wytwarzaną w dobrych 
ogniwach. Środki bezpieczeństwa obejmują maksymalizację częstotliwości czyszczenia modułów 
i wymianę uszkodzonych jednostek, zapewnienie, że diody bocznikujące są zainstalowane i gotowe 
do pracy, a także maksymalizację częstotliwości kontroli / dokręcania połączeń i badań 
termograficznych (IR). Częściowego zacienienia modułów poprzez anteny, słupy lub inne 
konstrukcje należy unikać poprzez zmianę rozmieszczenia urządzeń. W nowych instalacjach 
wszelkie palne warstwy powinny zostać zastąpione lub odpowiednio pokryte przed montażem 
konstrukcji. Uszkodzone moduły należy wymienić w krótkim czasie, bez umieszczania na nich 
kawałka taśmy. Należy unikać modułów fotowoltaicznych bez diod bocznikujących. RSA poniosło 
straty w wyniku rozprzestrzeniania się pożarów paneli słonecznych na palne pokrycia dachowe. 
Obecność paneli na dachu umożliwia przenoszenie ciepła promieniowania na panele z dachu 
i odwrotnie w przypadku pożaru i powoduje, że płomienie są kierowane znacznie bliżej dachu niż 
w przypadku typowego pożaru dachu. Może to zwiększyć zagrożenie pożarowe określonego dachu 
i paneli, ponieważ strumień ciepła pożaru może przekroczyć punkt krytyczny, umożliwiając w ten 
sposób rozprzestrzenianie się ognia. 

 

 

Sprzęt 

 

 Biorąc pod uwagę potencjał wnikania pyłu i wody do urządzeń zewnętrznych, komponenty powinny 
mieć stopień ochrony IP-65 (IEC), NEMA 4 (Ameryka Północna), co oznacza, że nie dopuszczą do 
wnikania pyłu i są odporne na strumienie wody o normalnej sile. Ponieważ ogranicza to możliwość 
rozpraszania ciepła, należy regularnie sprawdzać skrzynki połączeniowe wyposażone w urządzenia 
wytwarzające ciepło, takie jak diody. 
 

 Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być chronione przed promieniowaniem słonecznym. 
Akumulatory UPS, falowniki i suche transformatory są szczególnie podatne na uszkodzenia 
w wyniku wysokich temperatur. Regały akumulatorowe powinny być klimatyzowane w zakresie    
20–25ºC. Temperatura projektowa falowników i transformatorów suchych powinna wynosić 50ºC. 
Pomieszczenie inwertera i hermetyczne suche transformatory powinny posiadać wymuszoną 
wentylację. Szczególną uwagę należy zwrócić na kontenerowe jednostki podatne na przegrzanie. 
 

 Falowniki powinny być wyposażone w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zarówno po stronie 
prądu przemiennego, jak i stałego. Również skrzynki połączeniowe łańcuchów paneli, linie 
transmisji danych i przyłącza zasilania do sieci elektrycznej powinny być wyposażone w urządzenia 
przeciwprzepięciowe. 

 

 Strona prądu stałego falownika powinna być wyposażona w zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
o wysokiej czułości, w celu wykrycia niebezpiecznych uszkodzeń izolacji. Tego rodzaju usterki 
w przeszłości powodowały pożary. Jeżeli ten system nie jest zintegrowany z falownikiem, należy 
zainstalować dodatkowe urządzenie. Bezpieczniki topikowe nie są w tym celu dozwolone, ponieważ 
nie mogą zagwarantować odpowiedniego poziomu wykrywania i wyzwalania. Aby uniknąć 
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wystąpienia zwarć doziemnych, kable prądu stałego powinny być nieuszkodzone i zaopatrzone 
w wodoszczelne przepusty kablowe i skrzynki połączeniowe 
 

 Falowniki powinny być wolnostojące na metalowej ramie lub zamontowane na ścianie posiadającej 
odporność pożarową i zawsze w odległości większej niż 2 metry od jakiejkolwiek palnej membrany 
lub izolacji. W przypadku już zainstalowanych falowników dla których nie można zachować tej 
odległości, należy skontaktować się z RSA w celu znalezienia dla każdego konkretnego przypadku 
specyficznego rozwiązania. Ze względu na nieodłączne ryzyko pożaru transformatory powinny być 
rozdzielone fizycznymi przegrodami lub poprzez zachowanie pomiędzy nimi odległości. 
 

 Wyłączniki prądu stałego powinny być zainstalowane po stronie prądu stałego falownika, aby 
umożliwić możliwość ręcznego wyłączenia z oddalonego miejsca i bezpieczne gaszenie pożaru. 
 

 Akumulatory żelowe są preferowane w stosunku do akumulatorów z płynnym elektrolitem. 
Akumulatory z płynnym elektrolitem powodują większe ryzyko ze względu na uwalnianie 
wybuchowego wodoru i wymagają regularnej kontroli poziomu elektrolitu. Jednostki niklowo-
kadmowe mają dłuższą trwałość i zakres temperatur niż kwasowo-ołowiowe, dlatego są 
preferowane lokalizacjach z długimi interwałami przeglądów, w których nie przewiduje się wymiany 
akumulatorów. 

 
 

Ochrona odgromowa, okablowanie i akcesoria 
 

 Konieczność zewnętrznej ochrony odgromowej (maszty i przewody odprowadzające) dla 
jakiegokolwiek budynku, instalacji fotowoltaicznej lub innego obiektu musi zostać określona przez 
ocenę ryzyka w oparciu o IEC 62305. 
 

 Systemy fotowoltaiczne, a także systemy klimatyzacji, czujniki elektryczne lub inne przewodzące 
połączenia do budynku powinny być oddzielone co najmniej 1 m od instalacji odgromowej. Jeżeli nie 
jest to możliwe (tj. odległość jest niewystarczająca lub dach metalowy), należy zastosować 
specjalne przewody odgromowe o izolacji wysokonapięciowej (np. przewody HVI), aby uniknąć 
niebezpiecznego iskrzenia. Wszystkie elementy metalowe bez przewodzącego połączenia z 
budynkiem należy podłączyć bezpośrednio do instalacji odgromowej. 
 

 Niezależnie od tego, czy istnieje zewnętrzny system odgromowy czy nie, inwertery, skrzynki 
połączeniowe, linie komunikacyjne, połączenia z siecią elektryczną i połączenia wyrównawcze 
między systemami uziemiającymi muszą być wyposażone w urządzenia chroniące przed 
wyładowaniami (przeciwprzepięciowe). 
 

 Kable uziemiające powinny być zainstalowane, aby chronić wszystkie metalowe konstrukcje, 
komponenty i korytka kablowe. Kable uziemienia powinny mieć przekrój co najmniej 6 mm

2
. 

Przewody odprowadzające odgromowe muszą mieć co najmniej 35 mm
2
. 

 

 Kable powinny być odporne na promieniowanie UV i wodę, a w innym przypadku chronione przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby uniknąć uszkodzenia przez promieniowanie 
UV. Preferowane są kable z izolacją XLPE, zewnętrzną powłoką LSZH i stalowym pancerzem. 
 

 Wszystkie kable powinny być umieszczone w siatkowych lub perforowanych korytkach kablowych, 
aby uniknąć kontaktu z jakąkolwiek palną membraną dachową i zapewnić odpowiednią wentylację. 
Po zamontowaniu pokrywy korytek muszą znajdować się w odpowiedniej odległości (10 cm) od góry 
korytka, w przeciwnym razie zaleca się ich zdjęcie, aby umożliwić rozpraszanie ciepła. W danym 
korytku kablowym nie należy instalować więcej niż 2 poziomów kabli. Przy stosowaniu rur ważne 
jest sprawdzenie stopnia ich zużycia i zapełnienia (nie więcej niż 30% ich przekroju).  
 

 Złącza prądu stałego powinny być typu MC, IP-68, odporne na promieniowanie UV. Należy unikać 
złączy przebijających izolację kabli. 
 

 Należy unikać kontaktu kabli z ostrymi punktami (tj. surowym betonem lub metalowymi 
krawędziami). 
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Kwestie dotyczące użytkowania 

 Unikaj łączenia modułów paneli PV szeregowo, gdy nie są one podłączone do sieci. Poszczególne 
panele są zwykle dostarczane z osłoną z nieprzeźroczystego materiału, aby uniknąć wytwarzania 
energii elektrycznej. Te osłony powinny pozostać na miejscu, dopóki łańcuchy paneli nie zostaną 
w pełni połączone. 
 

 Falowniki powinny posiadać funkcję wykrywania zaniku energii w sieci, aby przestać dostarczać 
energię w przypadku odłączenia sieci i uniknąć lokalnego punktu zasilania, który może być 
niebezpieczny dla pracowników firmy energetycznej. 
 

 Dostęp do zakładu lub dachu musi być ograniczony. W przypadku systemów montowanych na 
dachu należy rozważyć możliwość wykorzystania pobliskiego składowania / konstrukcji / 
pojemników na odpady itp. w celu uzyskania dostępu do dachu. Patrz załącznik A – Kwestie 
dotyczące zarządzania ryzykiem.  
 

 Instalacje fotowoltaiczne powinny być wyposażone w zdalne monitorowanie obciążenia 
i zarządzanie alarmami, włączając w to panele i falowniki. Alarmy powinny być przekazywane do 
miejsca ze stałą obsługą lub kaskadowo na numery telefonów personelu zakładu, gdy pracownicy 
mają możliwość zdalnego sprawdzenia stanu instalacji. Plan awaryjny opracowany dla instalacji 
powinien zostać włączony do planu awaryjnego budynku w przypadku systemów montowanych na 
dachu. Należy wskazać lokalizację głównych elementów elektrycznych i wyłącznika prądu stałego 
oraz lokalizacje dostępów do dachu.  
 

 Wymagane są odpowiednie wyłączniki elektryczne. Dla każdego falownika (oraz każdej skrzynki 
łączeniowej dla nowych instalacji) należy zapewnić dostępny, oddalony wyłącznik prądu stałego, 
aby umożliwić w razie potrzeby możliwość ręcznego wyłączenia i bezpiecznego gaszenia pożaru. 
 

 Ważne jest, aby potwierdzić wszystkie warunki umowy między różnymi stronami, na przykład 
właścicielem systemu, operatorem, konserwatorem, operatorem systemu dystrybucyjnego 
i właścicielem budynku lub gruntu. W systemach montowanych na dachu, gdy nasz klient nie jest 
właścicielem instalacji fotowoltaicznej, należy upewnić się, że dla instalacji zawarte zostało 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku pożaru.  
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Konserwacja i przeglądy 

 Umowy serwisowe powinny zostać sformalizowane i powinny obejmować wszystkie aspekty 
systemu, w tym panele, konstrukcje wsporcze, urządzenia ruchome śledzące kierunek padania 
promieniowania słonecznego, elektronikę, kable elektryczne, odwodnienia i komponenty. 
 

 Wszyscy pracownicy utrzymania ruchu, zarówno bezpośrednio zatrudnieni, jak i kontraktowi, muszą 
korzystać z odpowiednich zezwoleń na wykonywanie zadań, w tym, w razie potrzeby, pozwolenia 
na prace pożarowo niebezpieczne. Zalecana jest stała obecność w okresie stałego nadzoru po 
zakończeniu pracy. W miarę możliwości naprawy mechaniczne są preferowanymi metodami pracy 
w stosunku do napraw spawalniczych, aby uniknąć możliwości uszkodzenia otaczających paneli 
przez iskry i ciepło. 
 

 Panele i okablowanie należy co tydzień sprawdzać wizualnie pod kątem oznak zużycia, zabrudzenia 
lub przegrzania. Uszkodzone moduły należy wymienić w krótkim czasie. Kontrola ta powinna 
obejmować okablowanie skrzynek połączeniowych, złącza prądu stałego, skrzynki diod 
bocznikujących, falowniki i moduły. 
 

 Co najmniej raz w roku powinna odbywać się formalna kontrola stanu wszystkich kabli i połączeń 
elektrycznych / uziemiających, skrzynek połączeniowych, diod, rozdzielnic, kondycjonerów prądu 
stałego, transformatorów, zasilaczy UPS i falowników DC / AC, a także elementów pomocniczych, 
takich jak bezpieczniki i przełączniki. Analizy oleju należy przeprowadzić dla wszystkich 
transformatorów izolowanych olejem. 
 

 Filtry powietrza w falownikach należy regularnie wymieniać, aby uniknąć przegrzania. Zwłaszcza 
w lokalizacjach otoczonych polami uprawnymi, gdzie występuje pył lub piasek. 
 

 Częste czyszczenie należy wykonywać w oparciu o lokalne warunki środowiskowe (np. pył, odchody 
ptaków itp.) i należy je modyfikować w oparciu o wyniki regularnych kontroli. Należy unikać sytuacji, 
w której różne poziomy promieniowania słonecznego docierają do modułów tego samego układu 
(tj. z powodu zanieczyszczeń odchodami lub uszkodzeń). Panele należy czyścić czystą wodą, aby 
usunąć brud i sól z powierzchni. Niezbędne jest regularne czyszczenie paneli, ponieważ częściowe 
zacienienie może prowadzić do powstawania punktów o podwyższonej temperaturze, które 
negatywnie wpływają na panele prowadząc do usterek powodujących pożary. Jest to szczególnie 
ważne, jeśli moduły nie są wyposażone w diody bocznikujące. 
 

 Zautomatyzowane czyszczenie może być opcją dla dużych instalacji.  
 

 Badania termograficzne powinny być przeprowadzane corocznie (dwa razy w roku, w przypadku 
obecności materiałów palnych). Badania te muszą obejmować cały sprzęt elektryczny, taki jak 
falowniki, złącza kablowe, skrzynki połączeniowe, rozdzielnice, transformatory, moduły itp. i muszą 
być wykonane w czasie, w którym występuje znaczne obciążenie paneli (tj. bezchmurna pogoda i 
szczytowe czasy generowania). Zastosowanie dronów i obrazowania termicznego z 
wykorzystaniem sztucznej inteligencji (SI) w modułach jest najlepszą opcją dla dużych instalacji. 
 

 Połączenia elektryczne i systemów sterowania należy sprawdzać co roku pod kątem szczelności, 
pogorszenia jakości i korozji. 
 

 W przypadku systemów montowanych na dachu, dach należy sprawdzać co najmniej co 3 miesiące 
oraz przed przewidywanymi silnymi wiatrami lub deszczem. Podczas tych kontroli: usuń wolno 
leżące przedmioty; sprawdź materiał dachu pod kątem pogorszenia jakości i odchodzących 
fragmentów poszycia; sprawdź, czy rynny i odpływy są wolne od zanieczyszczeń; sprawdź, czy 
barierki bezpieczeństwa są w dobrym stanie i odpowiednio zamocowane. Konstrukcje dachowe 
takie jak kominy, nie powinny mieć luźnych elementów konstrukcyjnych. Konstrukcje wsporcze 
paneli powinny być solidnie zamocowane i przytwierdzone, w dobrym stanie i bez oznak korozji. 
 

 Gdy zainstalowane są urządzenia śledzące kierunek promieniowania słonecznego, co 2 miesiące 
należy sprawdzać moduł pozycjonowania oraz czyścić silnik. Raz w roku należy przeprowadzać 
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kontrolę wzrokową wału urządzenia i kabli, mocowania śrub oraz smarowanie silników. Należy 
również sprawdzić, czy nic nie ogranicza ruchu urządzenia śledzącego. 

 
 

Ryzyka majątkowe 

Główne zagrożenia związane z ryzykiem majątkowym wymieniono poniżej: 

 

 Uszkodzenia mechaniczne spowodowane gradobiciem, spadającymi przedmiotami lub celowym 
działaniem. 
 

 Uszkodzenia spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi - burzą, opadem śniegu, 
uderzeniem w wyniku wyładowania atmosferycznego. 
 

 Awaria elektryczna i przegrzanie, spowodowane błędami projektowymi, korozją komponentów, 
przegrzewającymi się elementami, uszkodzonymi modułami, poluzowanymi / niskiej jakości 
połączeniami, ekstremalnie wysokimi temperaturami, zmęczeniem na skutek cyklicznych zmian 
temperatur itp. 
 

 Kradzież - zwłaszcza kabli miedzianych. 
 

 Pożar powstały w wyniku uszkodzenia elektrycznego, podpalenia lub rozprzestrzenienia się ognia 
z budynku / terenu zewnętrznego na instalację. 
 

 Górna powierzchnia paneli PV to zwykle szkło hartowane, ale podłoże może zawierać materiały 
palne, takie tylna warstwa lub obudowa z poliestru. Preferowane są panele z podłożem szklanym, 
aluminiowym lub o ograniczonej palności. 

 

Wiadomo, że istnieje ryzyko związane z panelami fotowoltaicznymi wynikające z miejscowego zacienienia 
powodującego powstawanie w panelu punktów o wyższej temperaturze, co prowadzi do jego niszczenia 
i zapłonu, co w przeszłości doprowadzało do pożarów paneli słonecznych. Lokalne zacienienie może 
powodować prąd wsteczny i przeciążenie w lokalnych obszarach paneli. Kluczowe zabezpieczenia są 
wymienione w przewodniku i obejmują regularne czyszczenie, kontrole i urządzenia odłączające. Diody 
bocznikujące powinny być wlutowane równolegle w łańcuch ogniw fotowoltaicznych, aby zapobiec 
wystąpieniu przeciążenia. Zazwyczaj są lutowane w skrzynkach połączeniowych (1 skrzynka połączeniowa 
z 3 diodami na moduł składający się z 72 ogniw). Jednak urządzenia te same mogą ulec awarii w wyniku 
często występującego zacienienia, przegrzania skrzynek połączeniowych lub wyładowania atmosferycznego. 

 

Aby upewnić się, że diody bocznikujące działają, należy sprawdzić przynajmniej: 

 Obliczenia diod potwierdzające, że diody bocznikujące będą przewodzić, gdy tylko jedno ogniwo 
zostanie zacienione i że napięcie ogniwa zacienionego pozostaje poniżej jego napięcia przebicia. 

 Plan utrzymania instalacji obejmuje regularne impulsy prądu w nocy, aby sprawdzić, czy diody się 
aktywują i występuje polaryzacja w kierunku przewodzenia, szczególnie po burzach 
z wyładowaniami atmosferycznymi. 

 

Zagrożenia elektryczne są ograniczane głównie poprzez odpowiedni zapobiegawczy program obsługi 
serwisowej systemu i komponentów. Obejmie to regularne kontrole, czyszczenie, dociąganie zacisków, 
program obsługi obejmujący przewidywanie mogących wystąpić zdarzeń, przeglądy z użyciem kamery 
termowizyjnej oraz analizę trendów obciążenia systemu, urządzeń elektrycznych oraz temperatury 
pomieszczeń w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów, takich jak przeciążenie i wyładowania 
łukowe. 

 

Uszkodzenia wynikające z warunków pogodowych powinny być ograniczone w największym możliwym 
stopniu poprzez odpowiednią specyfikację komponentów zgodnie z lokalnymi warunkami pogodowymi, 
w oparciu o dane historyczne i narzędzia oceny ryzyka klęsk żywiołowych. Nie może to w pełni ograniczyć 
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wszystkich rodzajów ryzyka z powodu losowej natury zagrożeń, ale poprzez ocenę prawdopodobieństwa 
ryzyko można zmniejszyć do akceptowalnego poziomu. 

 

W odniesieniu do ryzyka pożaru zalecane są następujące punkty: 

 

 W przypadku dużych instalacji należy rozważyć stałą instalacje ochrony pożarowej. Jest to 
zazwyczaj realizowane poprzez instalacje gaszenia gazem dla obszarów, w których zagrożenie 
wynika z urządzeń elektrycznych, jak w przypadku transformatorów, serwerowni, pomieszczeń 
z falownikami, rozdzielni, a także wszelkich pomieszczeń, w których akumulatory są 
wykorzystywane do magazynowania energii. 
 

 Należy zapewnić systemy detekcji pożaru dla pomieszczeń rozdzielni, falowników, transformatorów, 
akumulatorów i urządzeń kompensacji mocy biernej. 
 

 Transformatory powinny być wyposażone w przekaźniki temperatury związane z czujnikami PT-100 
w uzwojeniach. 
 

 Cały sprzęt lub kontenery metalowe z urządzeniami narażone na promieniowanie słoneczne muszą 
być wyposażone w celu chłodzenia w wentylację mechaniczną, a akumulatory powinny być 
zainstalowane w klimatyzowanych pomieszczeniach lub szafach. 
 

 Okablowanie - w szczególności okablowanie prądu stałego, które przewodzi większy prąd, powinno 
mieć możliwie jak najmniejszą długość. Należy stosować wysokiej jakości złącza MC. Należy 
zapewnić odporność na rozprzestrzenianie płomieni i odporność ogniową dla tras kablowych 
w budynkach. 
 

 Zdalnie aktywowany wyłącznik prądu stałego w pobliżu zakładu pomoże zapobiec ryzyku 
w wypadku przecięcia przewodów prądu stałego, a także zmniejszyć ryzyko wyładowania łukowego, 
gdy łańcuchy paneli są połączone, ale nie są jeszcze podłączone do sieci. Wyłącznik powinien być 
jasno oznaczony na planie awaryjnym. 
 

 Plan awaryjny powinien zawierać listę osób odpowiedzialnych, które mogą szybko przybyć na 
miejsce w razie pożaru, aby pomóc straży pożarnej w upewnieniu się, że instalacje są odłączone 
i pozbawione napięcia. 
 

 Wstępne planowanie musi zostać przeprowadzone z udziałem Państwowej Straży Pożarnej. Musi 
zostać zapewniony odpowiedni dostęp, zaopatrzenie w wodę i odcinanie energii elektrycznej, aby 
umożliwić gaszenie pożaru, a straż pożarna powinna być z tym zapoznana. 
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Szacowane straty 

Na wielkość potencjalnego pożaru będzie miało wpływ kilka czynników, w tym wielkość instalacji, 
spodziewana reakcja w sytuacjach awaryjnych, odległość między modułami (rozprzestrzenianie się ognia 
może być spowodowane promieniowaniem cieplnym lub poprzez kable), konstrukcja dachu, roślinność dla 
systemów instalowanych na poziomie gruntu, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i gotowość zespołu 
reagowania awaryjnego. 

 

W przypadku systemów montowanych na dachu, panele fotowoltaiczne stwarzają ryzyko pożaru na 
powierzchni dachu. W przypadku dachu betonowego jest mało prawdopodobne, aby pożar rozprzestrzenił 
się do budynku, z wyjątkiem rozprzestrzenienia poprzez otwory i przejścia kablowe. W przypadku dachów 
palnych pożar szybko rozprzestrzeniłby się na dach, a następnie rozprzestrzenianie się poprzez sam dach 
byłoby szybsze niż przez moduły. 

 

Straty w wyniku kradzieży stanowią stosunkowo wysoki odsetek roszczeń w przypadku instalacji paneli 
fotowoltaicznych. Ze względu na trudność w transporcie dużych paneli kradzież często koncentruje się na 
kablach miedzianych o wysokiej wartości i łatwych do przeniesienia. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży, należy 
zastosować fizyczne i elektroniczne środki bezpieczeństwa, które spowalniają działania potencjalnych 
złodziei, w połączeniu z aktywnymi środkami zapewniającymi reakcję na miejscu w tego typu sytuacji - patrz 
kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem 

 

Należy również wziąć pod uwagę straty spowodowane złośliwym uszkodzeniem. Historia strat wykazała, że 
ryzyko znacznego uszkodzenia paneli może wzrosnąć, gdy sąsiadujący rolnicy lub mieszkańcy są 
niezadowoleni z faktu, że instalacja fotowoltaiczna została zbudowana na terenach uprawnych. Może 
dochodzić w takiej sytuacji do wrzucania kamieni i odłamków skalnych na teren zajmowany przez instalację 
i celowego niszczenia paneli. 

 

Stratę spowodowaną niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub klęską żywiołową trudniej jest przewidzieć, 
ale wielkość takiej potencjalnej straty można ograniczyć głównie poprzez prawidłowe zaplanowanie projektu 
i konstrukcję, uwzględniając lokalne warunki pogodowe, topografię i dane dotyczące klęsk żywiołowych na 
danym obszarze. 

 

Należy wziąć pod uwagę przerwy w działalności po pożarze, uszkodzeniu lub awarii elementów systemu. 
Należy ocenić dostępność części zamiennych, biorąc pod uwagę części o długim czasie dostawy (tj. 
transformatory, urządzenia wysokiego napięcia) i części o wyższym wskaźniku awaryjności (tj. moduły 
falowników, moduły fotowoltaiczne). Doświadczenie w zakresie strat wykazało, że w przypadku instalacji 
komercyjnych koszty przerw w działalności stanowią około połowy całkowitego roszczenia. 

 

Niektóre komponenty mają stosunkowo wysoką awaryjność, takie jak skrzynki połączeniowe na odwrotnej 
stronie paneli, które mogą być narażone na ekstremalne temperatury, lub złącza DC. Czynniki te należy 
wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji i powinny być sprawdzone przez konsultanta ds. ryzyka 
odwiedzającego zakład. 

 

W przypadku systemów montowanych na dachu ogólny wzrost ryzyka dla obiektu z uwagi na montaż paneli 
powinien być dokładnie przeanalizowany przez konsultanta ds. ryzyka odwiedzającego daną lokalizację. 
Ryzyko pożaru, kradzieży i uszkodzenia należy ocenić zgodnie z wytycznymi dobrych praktyk wymienionymi 
w tym dokumencie, a w razie potrzeby powinny być zaproponowane zalecenia w zakresie ograniczania 
ryzyka. Równowaga poziomu ryzyka oraz zastosowanych czynników je ograniczających powinna zostać 
odzwierciedlona w ogólnej ocenie ryzyka danej lokalizacji, podobnie jak to powinno mieć miejsce 
w przypadku zwiększonego ryzyka. 
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Załącznik A: Kwestie dotyczące zarządzania 
ryzykiem 

Tam, gdzie poniższe wytyczne nie są jeszcze wdrożone i gdzie nie istnieją odpowiednie alternatywne 
strategie, wytyczne powinny być zastosowane przez konsultantów.  

 

Przestępstwa 
 

 Ogrodzenia i bramy: mogą być bardzo zróżnicowane, tj. mogą obejmować ogrodzenia przeciwko 
zwierzynie, palisady, ogrodzenia z siatki, ogrodzenia naturalne (żywopłoty / rowy melioracyjne itp.). 
Konsultanci powinni odnotować, w jaki sposób ograniczany jest wstęp na teren instalacji, ale 
następnie należy skoncentrować się na innych kwestiach poruszonych w Załączniku A. 
W przypadku projektu konsultowanego przed zagospodarowaniem terenu, ogrodzenie będzie opcją 
początkową, jednak uwzględniając wspomnianą różnorodność, trudno będzie określić detale. 
Ogrodzenie i wszelkie bramy w ogrodzeniu powinny być zbudowane zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 
 

 Ochrona obiektu – ogranicz do minimum punkty wejścia na teren instalacji fotowoltaicznej: upewnij 
się, że ilość punktów wejścia została zminimalizowana, że są one kontrolowane i monitorowane, 
a dostęp do obiektu mają tylko upoważnieni pracownicy. 

 

 Ochrona obiektu – zainstaluj system telewizji przemysłowej: zainstaluj zdalnie monitorowany system 
telewizji przemysłowej (CCTV). System powinien być zainstalowany i obsługiwany przez firmę 
akceptowalną przez policję i uznaną przez lokalne organizacje. Firma instalująca system telewizji 
przemysłowej powinna dostarczyć specyfikację systemu, która jest zgodna z lokalnymi przepisami. 
Specyfikacja zabezpieczeń: 

- Obrazowanie termiczne umożliwiające wykrycie rozwijąjących się pożarów zewnętrznych. 
Pokrycie wszystkich granic obiektu i kluczowych obszarów instalacji, w których znajdują się 
falowniki. 

- Analiza obrazu w celu wykrycia jakiegokolwiek wtargnięcia człowieka. 
- Metoda sygnalizacji za pośrednictwem linii ISDN lub łącza szerokopasmowego 

wspieranego przez dodatkową ścieżkę komunikacyjną, taką jak GPRS lub system 
komunikacji satelitarnej. 

- W „Planie reagowania” lub „Umowie serwisowej” powinny być zawarte jasne instrukcje 
opisujące działania, które są wymagane po każdej aktywacji lub sygnale błędu. 

- Kopię proponowanej specyfikacji CCTV należy przesłać do RSA w celu uzgodnienia przed 
złożeniem jakiegokolwiek zamówienia. 

Ogólne wymagania: 
- System przekazywania z Centrum Monitorowania Alarmów do firmy posiadającej dostęp 

do obiektu zatwierdzony przez lokalne organizacje. 
- Tam, gdzie ma to zastosowanie, system powinien mieć nadany unikalny numer 

referencyjny policji, a tym samym skorzystać z reakcji policji zgodnie z przyjętą polityką 
reagowania. Poinformuj RSA natychmiast, jeśli pojawi się powiadomienie o obniżeniu 
poziomu lub wycofaniu reagowania policji na sygnały z systemu. 

- Jeżeli kamera przestanie działać lub zostanie w inny sposób uszkodzona, centrum 
alarmowe zwykle dzwoni do osoby posiadającej dostęp do obiektu w celu zbadania 
pozycji. Powinien być zapewniony minimalny czas reakcji nieprzekraczający 30 minut, 
a gdy byłoby to niemożliwe maksymalnie do 1 godziny. 

 

 Poprawa zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych: popraw zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych 
poprzez mocowanie z użyciem nakrętek zrywalnych. Gdy przyłożony moment dokręcenia osiągnie 
wartość krytyczną, sześciokątna główka nakrętki całkowicie się odłamuje, pozostawiając stożkową 
główkę, której żaden klucz nie jest w stanie uchwycić. Alternatywnie, dobrym rozwiązaniem są śruby 
jednokierunkowe lub śruby zrywalne. W przypadku nowych instalacji w fazie projektowania 
i instalowania oczekiwane jest wdrożenie takich rozwiązań. 
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 Poprawa zabezpieczenia kabli: w systemach montowanych na poziomie gruntu kable powinny być 
prowadzone w ziemi z zastosowaniem podsypki piaskowej, z oznaczeniem taśmą i zagęszczeniem. 
Dodatkowo można zastosować zabezpieczenie w postaci zacisków antykradzieżowych lub 
produktów do znakowania antykradzieżowego kabli, co przeciwdziała wyciąganiu kabli z ziemi. 
Bezpośrednio zakopane kable powinny być opancerzone, aby zapobiec uszkodzeniom, szczególnie 
tam, gdzie możliwa jest instalacja pod drogami. Falowniki zgrupowane razem na końcu łańcuchów 
paneli powinny być również wyposażone w zaciski antykradzieżowe.  

 
 Wzmocnienie ochrony do 24-godzinnej (w przypadku wystąpienia strat lub tymczasowego 

rozwiązania przed wdrożeniem ochrony jak wyżej): wzmocnij ochronę korzystając z profesjonalnych 
usług. Usługa powinna zapewniać ochronę poprzez regularne patrolowanie lokalizacji, wspierane 
przez rejestrację obecności w punktach kontrolnych na trasie patrolu wartowników. Wymagania 
dotyczące potrzebnej ilości osób będą się różnić w zależności od organizacji pracy i chronionego 
obszaru. Najlepiej, jeżeli pracownik ochrony podczas patrolu będzie w ciągłym kontakcie za 
pośrednictwem radiotelefonu z innym strażnikiem przebywającym w bezpiecznym miejscu, 
z którego można w razie potrzeby wysłać alarm i powiadomienia. 
  

 

Majątek 
 

 Zainstaluj automatyczną detekcję pożaru. Zainstaluj automatyczną detekcję pożaru w każdym 
z następujących obszarów: 

- Stacje transformatorowe, 
- Stacje falownikowe, 
- Główna rozdzielnia, 
- Serwerownia, 
- Pomieszczenie akumulatorów, 
- Sterownia, 
- Magazyn. 

Alarmy z zainstalowanego systemu detekcji powinny być przekazywane do miejsca ze stałym 
nadzorem, takiego jak centralna sterownia lub centrum monitorowania alarmów, które jest 
certyfikowane przez lokalne organizacje. Metoda sygnalizacji powinna być metodą testowaną 
i certyfikowaną zgodnie z lokalnymi przepisami, połączeniem Dualcom GPRS G4 lub alternatywną 
metoda sygnalizacji uzgodnioną z RSA Group. Jeżeli to możliwe, należy również wprowadzić zdalne 
blokady wyłączające, aby określone urządzenia mogły być wyłączone zdalnie po aktywacji 
automatycznego systemu detekcji pożaru, tj. falowniki, transformatory. 
 

 Przeprowadź badanie termograficzne: przeprowadź badanie termograficzne (obrazowanie 
w podczerwieni), obejmujące wszystkie główne rozdzielnice elektryczne, główne trasy kablowe, 
transformatory, akumulatory, zaciski kablowe i kluczowe wyposażenie, tj. moduły fotowoltaiczne. 
Natychmiast popraw wszelkie stwierdzone nieprawidłowości. Użycie dronów jest zalecane 
w przypadku modułów w dużych instalacjach. Kontrola termograficzna szaf rozdzielczych powinna 
być przeprowadzona, gdy szafa jest otwarta, aby zapewnić najlepsze wyniki. 

 
 Opracuj procedury reagowania w sytuacjach awaryjnych - straż pożarna: skontaktuj się z regionalną 

strażą pożarną i służbą ratowniczą lub równoważną lokalną agencją i zaproś ich (lub przynajmniej 
lokalne jednostki straży pożarnej) do odwiedzenia miejsca, aby mogli oni być w pełni świadomi 
zagrożeń i ocenić, w jaki sposób reagowaliby w razie pożaru, w tym pożaru traw. W ramach wizyty 
powinni formalnie przejrzeć i skomentować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego i inne 
powiązane procedury. 
 

 Ponadto opracuj formalny pakiet informacyjny dla straży pożarnej, który powinien zawierać 
wszystkie istotne informacje jakie będą potrzebne straży pożarnej w razie incydentu na terenie 
obiektu. Niektóre typowe aspekty, które należy uwzględnić, to: 

- Plan obiektu z identyfikacją wszystkich kluczowych urządzeń i wyposażenia oraz 
lokalizacją zagrożeń; 

- Punkty dostępu (oznaczenie na planie obiektu); 
- Alarmowe numery kontaktowe; 
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- Punkty / procedury wyłączania zasilania w obiekcie (po stronie prądu stałego 
i przemiennego); 

- Wszelkie szczególne działania, których nie należy podejmować w razie zdarzenia; 
- Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę (w miarę możliwości należy zaznaczyć na planie 

obiektu); 
- Szczegółowe informacje o innych środkach gaśniczych, które należy zastosować, jeżeli 

jest to bardziej odpowiednie; 
- Wszelkie inne informacje, które są uważane za istotne w reagowaniu w przypadku pożaru / 

sytuacji awaryjnej na miejscu. 
Pakiet informacyjny powinien być bezpiecznie przechowywany na miejscu w bezpiecznej lokalizacji 
/ skrzynce, która jest wyraźnie oznaczona i znana straży pożarnej, tj. w bezpiecznej metalowej 
skrzynce przy głównej rozdzielni. 

 

 Opracuj Plan Ciągłości Działania: opracuj i wdróż system zarządzania ciągłością działania (ang. 
Business Continuity Management – BCM) oraz plan ciągłości działania (ang. Business Continuity 
Plan – BCP) w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa straty i ograniczenia skutków przerwania 
działalności. BCM to systematyczne podejście do kontroli ryzyka i odtwarzania działalności, które 
zapewnia najlepszą możliwą do osiągnięcia ochronę Twoich kluczowych produktów oraz procesów 
i działań, które je wspierają. BCM to coś więcej niż tylko przygotowanie „planu przywrócenia 
gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej (ang. Disaster Recovery Plan)”. BCM 
zapewnia możliwość zidentyfikowania i zmierzenia ryzyka, na które narażona jest Twoja firma, aby 
poprawić swoją odporność na straty i przerwy w działalności, a także ustalić priorytet odtwarzania 
działalności w przypadku straty. Niektóre konkretne obszary, które należy rozważyć / określić 
w ramach tego procesu, to: 

- Zapas krytycznych części zamiennych, tj. transformatorów, falowników, urządzeń 
wysokiego napięcia, paneli, kabli itp. w bezpiecznej centralnej lokalizacji; 

- Strategia odtwarzania działalności na wypadek utraty głównej rozdzielni; 
- Implikacje biznesowe i strategia odtwarzania działalności w przypadku utraty rozdzielni 

operatora sieci elektrycznej. 
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Dokument ten jest dostarczany klientom wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi części żadnej polisy 
obowiązującej między klientem a RSA. Przedstawione informacje stanowią zbiór ogólnych wytycznych i nie 
należy ich interpretować jako porad specjalistycznych. RSA nie gwarantuje, że wszystkie zagrożenia i narażenia 
związane z przedmiotem niniejszego dokumentu są wyszczególnione. Dlatego RSA nie przyjmuje żadnej 
odpowiedzialności w stosunku do osób polegających na biuletynie kontroli ryzyka ani nie przyjmuje żadnej 
odpowiedzialności za dokładność danych dostarczonych przez inną stronę lub konsekwencje polegania na nich. 
 
This document is provided to customers for information purposes only and does not form any part of any policy 
which is in place between the customer and RSA. The information set out constitutes a set of general guidelines 
and should not be construed or relied upon as specialist advice. RSA does not guarantee that all hazards and 
exposures relating to the subject matter of this document are covered. Therefore RSA accepts no responsibility 
towards any person relying upon the Risk Control Bulletin nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of 
data supplied by another party or the consequences of reliance upon it. 
 

 


