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PRZEZNACZENIE TEGO DOKUMENTU
Dokument zawiera raport techniczny systemu fotowoltaicznego. W dokumencie zostały
określone: całkowita moc zainstalowana generatora PV, dane projektu, właściwości użytych
materiałów (moduły fotowoltaiczne, falowniki), kryteria wyboru rozwiązań systemowych oraz
kryteria projektowe głównych składników. Będą one wykorzystane do wstępnych obliczeń
potrzebnych do doboru aparatów, przedmiaru robot oraz rysunków (schemat jedno-kreskowy
obwodów i układ systemu).
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Nadrzedne cele projektowanej inwestycji to: wykorzystanie energii odnawialnej na
potrzeby własne cerkwi w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych na energię
elektryczną i ograniczenie emisji CO2, poprzez montaż takiej instalacji OZE, która
pokryje całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną zużywaną przez obiekt
cerkwi przy ul. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 1 w Gródku (zużycie na poziomie
ok. 30 MWh rocznie).
Parafia posiada umowę kompleksową z PGE Obrót S. A. na zakup i dystrybucję energii
elektrycznej, w związku z czym w świetle przepisów Ustawy z dnia 20.02.15 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późń. zm.), będzie
prosumentem i będzie rozliczać się saldem energii z zastosowaniem przelicznika: 1
MWh energii oddanej rekompensuje 0,7 MWh energii pobranej z sieci.
Moc przyłączeniowa obiektu: 40 kW.
Opracowanie raportu opierało się na audycie technicznym przeprowadzonym w
obecności inwestora i dotyczyło doboru źródeł OZE, miejsc posadowienia elementów,
doboru odpowiednich urządzeń i zabezpieczeń oraz miejsca przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej.
Ze względu na charakter budynku (cerkiew), jak również fakt, iż cerkiew wraz
z ogrodzeniem i bramą są wpisane do rejestru zabytków, zdecydowano się na
wolnostojące panele fotowoltaiczne, które projektuje się posadowić na sąsiedniej
działce, należącej do parafii.
Panele fotowoltaiczne przewidziane do instalacji muszą posiadać gwarancję producenta
na okres nie krótszy niż 5 lat oraz posiadać ważne certyfikaty potwierdzające zgodność
z normą: PN-EN 61215 "Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu".
Inwertery przewidziane do instalacji muszą posiadać gwarancję producenta na okres
nie krótszy niż 5 lat oraz posiadać ważny certyfikat potwierdzający zgodność z normą:
PN-EN 50438 “Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do
równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia”.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji w okresie min. 3 lat od daty
uruchomienia instalacji. Projekt przewiduje zastosowanie wyłącznie nowych urządzeń.
Data potwierdzenia zgodności z normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat
System przewiduje ochronę odgromową oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.
Raport nie określa konkretnych modeli urządzeń, ani nie wskazuje na konkretnych
producentów. Dokument stanowi podstawę do opracowania projektu wykonawczego.
Parametry urządzeń ostatecznie wybranych do realizacji inwestycji powinny być
porównywalne do tych określonych w niniejszym raporcie i nie gorsze.
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1 - RAPORT TECHNICZNY
System fotowoltaiczny o mocy znamionowej zainstalowanej1 39,44 kW będzie zlokalizowany
w miejscowości

GRÓDEK, na działkach rolnych nr 1926 i 1925/2. Dalej

kablem ziemnym

ułożonym na działkach 1925/1, 1267 i 115 system zostanie podłączony do złącza kablowego przy
cerkwi (działka nr 1945) do istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Jest to trójfazowa
sieć niskiego napięcia prądu przemiennego 3x400V. Przyłączenie nastąpi w oparciu o art. 7 ust.
8d (ustawy Prawo energetyczne )– przyłączenie na podstawie zgłoszenia. Podmiot może
ubiegać się o przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy moc
zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest
przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy. Parafia na ten obiekt posiada umowę
kompleksową na dostawę energii z PGE Obrót S.A. z mocą umowną 40kW.

1.1

DANE PROJEKTU

Dane projektu są przedstawione poniżej i odnoszą się do klienta, miejsca instalacji, danych
dotyczących dostaw energii elektrycznej i obecności lub nieobecności zacienienia obiektów.

Inwestor
Imię i nazwisko

Proboszcz - ks. mitrat mgr Mikołaj Ostapczuk

Instytucja

Parafia Kościoła Prawosławnego w Gródku

Adres

ul. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 1

Miasto

Gródek, 16-040 - Gródek

Miejsce instalacji
Lokalizacja

16-040 Gródek

Adres

działka 1925/2 ; 1926

Szerokość

53o 10'

Długość geograficzna

26o 66'

Wysokość

148 m. n.p.m.

Temperatura maksymalna

23,69o C

Temperatura minimalna

-23,36

o

C

Globalne natężenie promieniowania
2,78 kWh/m˛
słonecznego w płaszczyźnie poziomej
Wartości natężenia promieniowania
NASA-SSE
słonecznego
Albedo (współczynnik odbicia)

10%

1

Nominalna moc generatora fotowoltaicznego- to suma mocy znamionowej każdego modułu mierzonej
w warunkach normalnych (STC).
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Instalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do systemu użytkownika, obsługiwanego przez
sieć energetyczną posiadającą następujące cechy:
Dostawa energii elektrycznej

1.2

Operator sieci

PGE Dystrybucja SA o/Białystok

Rodzaj zasilania

3 fazowe

Napięcie nominalne

400 V

Moc dostępna

40,00 kW

Średnie roczne zużycie

30 000,00 kWh

Kod PPE

PL_ZEBB_2002054799_05

OPIS SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO

System fotowoltaiczny o mocy nominalnej 39,44 kWp będzie połączony z siecią dystrybucyjną
energii elektrycznej na niskim napięciu, trójfazową, prądu zmiennego 3x400V, 50Hz, będącą
w zarządzie PGE Dystrybucja SA o/Białystok.
Cechy układu są przedstawione poniżej. Wyróżnia się w nim:
Generator fotowoltaiczny składający się z:






6 obwodów po 18 modułów połączonych szeregowo (pasma typu 1)
2 obwodów po 14 modułów połączonych szeregowo (pasma typu 2)
Grupy konwersji utworzone przez 2 falowniki trójfazowe
Grupy interfejsu
Systemu pomiaru energii przy cerkwi

1.2.1 GENERATOR FOTOWOLTAICZNY
Projektowany system składa się z:
- modułów fotowoltaicznych połączonych szeregowo dla realizacji odpowiednich pasm
- kabli elektrycznych łączących moduły i łączących panele (grupy modułów połączone ze sobą
szeregowo)
W tabeli znajduje się charakterystyka generatora fotowoltaicznego.
Parametry elektryczne generatora fotowoltaicznego
Moc znamionowa

39,44 kWp

Ilość modułów fotowoltaicznych

136

Powierzchnia przechwytująca

228,48 m

Ilość pasm

8

Napięcie maksymalne @STC (Voc)

712,8 V

Napięcie
(Vmpp)

przy

mocy

maksymalnej

@STC

2

574,2 V

Prąd zwarciowy @STC (Isc)

39 A

Prąd przy maksymalnej mocy @STC (Impp)

36,8 A

4

W przypadku omawianej instalacji, generator fotowoltaiczny ma jedną ekspozycję (kąt
nachylenia i kąt azymutu jest równy dla wszystkich modułów fotowoltaicznych):
- azymut
:0°
- nachylenie : 34°
Generator fotowoltaiczny o mocy znamionowej 39,44 kW korzysta z konfiguracji szeregoworównoległej i będzie podzielony na 8 pasm modułów połączonych szeregowo. Poniżej znajduje
się omówienie kompozycji pasm systemu.
W systemie są pasma o różnych charakterystykach:
Parametry elektryczne pasma typu 1
Liczba modułów fotowoltaicznych w serii

18

Producent

XXX

Model

290 Wp

Moc znamionowa

5,22 kW

Napięcie jałowe (Voc)

712,8 V

Prąd zwarciowy (Isc)

9,75 A

Prąd przy maksymalnej mocy (Impp)

9,2 A

Parametry elektryczne pasma typu 2
Liczba modułów fotowoltaicznych w serii

14

Producent

XXX

Model

290 Wp

Moc znamionowa

4,06 kW

Napięcie jałowe (Voc)

554,4 V

Prąd zwarciowy (Isc)

9,75 A

Prąd przy maksymalnej mocy (Impp)

9,2 A

Dane konstrukcyjne modułów:
Dane konstrukcyjne modułów
Producent

XXX

Model

290 Wp

Technologia

Si-Mono (monokrystaliczne)

Moc znamionowa

290,00 Wp

Tolerancja

1,90%

Napięcie jałowe (Voc)

39,60 V

Napięcie
(Vmpp)

przy

maksymalnej

mocy

31,90 V

Prąd zwarciowy (Isc)

9,75 A

Prąd przy maksymalnej mocy (Impp)

9,20 A

Płaszczyzna

1,68 m

Wydajność/sprawność

17,3%

2
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1.2.2 GRUPA

KONWERSJI

DC/AC

Grupa przetwarzania systemu fotowoltaicznego składa się z 2 trójfazowych falowników
o łącznej mocy około 35,80 kW.
Moc inwerterów została dobrana zgodnie z tzw. dobrą praktyką. Z uwagi na charakterystykę
nasłonecznienia występującą w Polsce i charakter pracy inwerterów, które wymaga
odpowiedniego obciążenia, moc inwerterów powinna wynosić ok. 85-95% w stosunku do mocy
zainstalowanej w modułach PV.
Główne cechy techniczne falownika podsumowano poniżej.
Szczegóły konstrukcyjne falownika
Producent

XXX

Model

17,5-3-M

Moc znamionowa

17,90 kW

Moc maksymalna

31,30 kW

Maksimum wydajności

98,00%

Europejska wydajność

97,70%

Maksymalne napięcie z PV

1 000,00 V

Minimalne napięcie MPPT

200,00 V

Maksymalne napięcie MPPT

800,00 V

Maksymalny prąd wejściowy

90,00 A

MPPT
AC
napięcie
wyjściowe

2
przemienne

230,00 V

Wyjście

Trójfazowy

Częstotliwość

50/60 Hz

1.2.3 PANELE ELEKTRYCZNE DC
System fotowoltaiczny składa się z 4 paneli DC, poniżej wymienione są różne kompozycje
paneli elektrycznych w systemie:
Panel elektryczny DC
Liczba wejść

3

Maksymalny prąd dla każdego wejścia

9,75 A

Maksymalne napięcie wejściowe

809,95 V

Maksymalny prąd wyjściowy

29,25 A

Urządzenie wejściowe

rozłącznik

Prąd znamionowy urządzenia wejściowego

32,00 A

zabezpieczenie

bezpiecznik

Prąd znamionowy
Dioda blokująca

15,00 A
brak

6

Prąd znamionowy diody blokującej

0,00 A

Urządzenie wyjściowe

brak

Prąd znamionowy urządzenia wyjściowego

0,00 A

Odgromnik

20kA

Kategoria odgromnika

II

Napięcie odgromnika

1 000,00 V

Panel elektryczny DC
Liczba wejść

1

Maksymalny prąd dla każdego wejścia

9,75 A

Maksymalne napięcie wejściowe

629,96 V

Maksymalny prąd wyjściowy

9,75 A

Urządzenie wejściowe

rozłącznik

Prąd znamionowy urządzenia wejściowego

32,00 A

zabezpieczenie

bezpiecznik

Prąd znamionowy

15,00 A

Dioda blokująca

Brak

Prąd znamionowy diody blokującej

0,00 A

Urządzenie wyjściowe

Brak

Prąd znamionowy urządzenia wyjściowego

0,00 A

Odgromnik

20kA

Kategoria odgromnika

II

Napięcie odgromnika

1 000,00 V
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2. Rysunki
Koncepcja zagospodarowania stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Schemat jednokreskowy projektowanej instalacji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

WIDOK KONSTRUKCJI
Projekt zakłada ułożenie modułów na trzech stołach po cztery rzędy na stole. Ułożenie
modułów projektuje się w pozycji horyzontalnej (dłuższym bokiem równolegle do gruntu).

Ilustracja projektowanej konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne.
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OGÓLNY UKŁAD PASM (STRINGÓW)
Rozkład modułów generatora fotowoltaicznego.
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3. Wstępne kalkulacje
3.1 - ROCZNA WYDAJNOŚĆ INSTALACJI
Instalacja
Układ zostanie zainstalowany w m. GRÓDEK na działkach 1925/2 ; 1926.
Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane geograficzne miejsca instalacji.
Dane geograficzne miejsca
Lokalizacja

16-040 gródek

Szerokość

53o 10'

Długość geograficzna

26o 66'

Wysokość

148 m. n.p.m.

Temperatura maksymalna

23,69o C

Temperatura minimalna

-23,36

o

C

Globalne
natężenie
promieniowania
2,78 kWh/m
słonecznego w płaszczyźnie poziomej
Wartości
natężenia
promieniowania
NASA-SSE
słonecznego

2

W tej lokalizacji występuje następujące dzienne natężenie promieniowania słonecznego na
poziomej powierzchni, według źródła NASA-SSE.
Rozproszone
dzienne

Bezpośrednie
dzienne

Globalne
dzienne

[kWh/m˛]

[kWh/m˛]

[kWh/m˛]

Styczeń

0,53

0,27

0,80

Luty

0,90

0,63

1,53

Marzec

1,49

1,13

2,62

Kwiecień

2,07

1,63

3,70

Maj

2,56

2,42

4,98

Czerwiec

2,77

2,13

4,90

Lipiec

2,64

2,11

4,75

Sierpień

2,24

2,09

4,33

Wrzesień

1,56

1,26

2,82

Październik

0,94

0,64

1,58

Listopad

0,53

0,24

0,77

Grudzień

0,42

0,19

0,61

Rocznie

1,55

1,23

2,78

Miesiąc

Biorąc pod uwagę miesięczne, średnie, dzienne natężenie promieniowania słonecznego oraz liczbę
dni, które składają się na dwanaście miesięcy w roku, można określić wartość rocznego
globalnego natężenia promieniowania słonecznego na poziomej powierzchni dla lokalizacji w
Gródku i wartość ta wynosi 2,78 [kWh/m²].
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Zacienienie odległe
W systemie fotowoltaicznym należy unikać zacienienia, ponieważ powoduje ono straty energii
i zmniejsza ilość energii produkowanej. W przypadku omawianej instalacji nie występuje
zacienienie z najbliższego otoczenia. Istnieje jednak ryzyko, iż w słoneczne dni w godzinach
popołudniowych mogłoby wystąpić zacienienie rzucane przez pobliski budynek gospodarczy
zlokalizowany na działce nr 1119/2 i 1119/3 w odległości ok. 60 m. od granicy działki
inwestycyjnej. Chcąc uniknąć tego zacienienia instalacje projektuje się przesuwając ją
odpowiednio w głąb działek inwestycyjnych w kierunku ich południowej granicy.
Lokalizację potencjalnego źródła zacienienia ilustruje poniższe zdjęcie satelitarne.

Ostateczny wybór lokalizacji projektowanej elektrowni
zagospodarowania, gwarantuje brak zacienienia instalacji.

PV,

pokazany

na

koncepcji

Obliczanie wydajności
Wydajność systemu została obliczona na podstawie danych, pochodzących ze źródeł danych
klimatycznych NASA-SSE, w miejscu instalacji w stosunku do przeciętnego miesięcznego
globalnego promieniowania słonecznego na powierzchni poziomej.
Procedura obliczania energii wytwarzanej przez układ bierze pod uwagę moc znamionową
generatorw PV (39,44 kWp), kąt nachylenia oraz azymut ( 34° , 0° ) generatora PV, straty na
generatorze PV (straty rezystancyjne, straty z powodu różnicy temperatury modułów, refleksji
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bądź niedopasowania pomiędzy pasmami), wydajność falownika, jak również współczynnik
odbicia ziemi z przodu modułów (10%) (albedo).
W związku z tym, energia wytwarzana przez układ corocznie (Ep, y) jest obliczana
w następujący sposób:
Ep,y = Pnom * Irr * (1-Losses) = 38 799,08 kWh
Gdzie:
 Pnom = Moc znamionowa systemu: 39,44 kWp
 Irr = Roczne natężenie promieniowania słonecznego
1149,47 kWh/m²
 Losses = Straty mocy: 14,42%

na

powierzchni

modułów:

Straty mocy są spowodowane różnymi czynnikami. Poniższa tabela zawiera owe czynniki strat
oraz ich wartości przyjęte przez procedury obliczania systemu wydajności (technologiczności).

Straty
Straty ciepła

5,00 %

Straty z niedopasowania

3,00 %

Straty rezystancyjne

2,00 %

Straty spowodowane konwersją DC/AC

2,30 %

Inne straty

3,00 %

Starty z zacienienia

0,00 %

Straty całkowite

14,42 %

Poniższy wykres przedstawia trend miesięcznej produkcji energii przewidywany w danym roku.
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3.2 - WERYFIKACJA

PRAWIDŁOWEGO

POŁĄCZENIA

GENERATOREM FOTOWOLTAICZNYM I GRUPĄ KONWERSJI

ELEKTRYCZNEGO

POMIĘDZY

DC AC.

W celu doboru falownika konieczne jest, aby zweryfikować zgodność używanych falowników
z polami fotowoltaicznymi.
Weryfikacja falowników odnosi się do sekcji prądu stałego systemu fotowoltaicznego i dotyczy:
 weryfikacji napięcia stałego
 weryfikacji prądu stałego
 weryfikacji mocy
Weryfikacja napięcia stałego
Sprawdzenie napięcia stałego wykonywane jest w celu weryfikacji, czy zestaw napięć
dostarczanych przez pole fotowoltaiczne jest zgodny z dopuszczalnym zakresem napięcia
wejściowego falownika.
Innymi słowy, niezbędne jest, aby wyliczyć minimalny i maksymalny poziom napięcia pola
ogniw fotowoltaicznych i zweryfikować, że pierwszy jest większy od minimalnej dopuszczalnej
dla napięcia wejściowego falownika, a drugi jest mniejszy od maksymalnego napięcia
wejściowego dopuszczalnego przez falownik.
Weryfikacja prądu stałego
Weryfikacja prądu stałego wykonywana jest w celu sprawdzenia, czy prąd zwarciowy pola PV w
warunkach STC jest mniejszy niż maksymalny dopuszczalny prąd wejściowy falownika.
Weryfikacja mocy
Weryfikacji mocy jest wykonywana w celu sprawdzenia czy moc znamionowa grupy konwersji
DC/AC (suma mocy znamionowej falownika) jest większa niż 85,00% i mniejsza niż 95,00%
mocy znamionowej systemu fotowoltaicznego (suma mocy znamionowej modułów
fotowoltaicznych).
Poniższe tabele przedstawiają wynik tych weryfikacji.
Inverter:1
Limity napięcia
Limity napięcia
Limity napięcia
Limity napięcia
Limity napięcia
Limity napięcia
Limity prądu
Limity prądu
Limity mocy

Mppt1 - Minimalne napięcie w temperaturze modułu z 70°C (481,18 V) > Minimalne napięcie
MPPT (200 V)
Mppt2 - Minimalne napięcie w temperaturze modułu z 70°C (374,25 V) > Minimalne napięcie
MPPT (200 V)
Mppt1 - Maksymalne napięcie w temperaturze modułu z -22°C (671,35 V) < Maksymalne
napięcie MPPT (800 V)
Mppt2 - Maksymalne napięcie w temperaturze modułu z -22°C (522,16 V) < Maksymalne
napięcie MPPT (800 V)
Mppt1 - Napięcie jałowe w temperaturze modułu z -22°C (809,95 V) < Maksymalne napięcie
falownika (1000 V)
Mppt2 - Napięcie jałowe w temperaturze modułu z -22°C (629,96 V) < Maksymalne napięcie
falownika (1000 V)
Mppt1 - Prąd zwarciowy (29,25 A) < Maksymalny prąd falownika (45 A)
Mppt2 - Prąd zwarciowy (9,75 A) < Maksymalny prąd falownika (45 A)
Współczynnik wielkości mocy (85 %) < (91%) < (95 %)

Inverter:2
Limity napięcia
Limity napięcia
Limity napięcia

Mppt1 - Minimalne napięcie w temperaturze modułu z 70°C (481,18 V) > Minimalne napięcie
MPPT (200 V)
Mppt2 - Minimalne napięcie w temperaturze modułu z 70°C (374,25 V) > Minimalne napięcie
MPPT (200 V)
Mppt1 - Maksymalne napięcie w temperaturze modułu z -22°C (671,35 V) < Maksymalne
napięcie MPPT (800 V)
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Mppt2 - Maksymalne napięcie w temperaturze modułu z -22°C (522,16 V) < Maksymalne
napięcie MPPT (800 V)
Mppt1 - Napięcie jałowe w temperaturze modułu z -22°C (809,95 V) < Maksymalne napięcie
falownika (1000 V)
Mppt2 - Napięcie jałowe w temperaturze modułu z -22°C (629,96 V) < Maksymalne napięcie
falownika (1000 V)

Limity napięcia
Limity napięcia
Limity napięcia
Limity prądu

Mppt1 - Prąd zwarciowy (29,25 A) < Maksymalny prąd falownika (45 A)

Limity prądu

Mppt2 - Prąd zwarciowy (9,75 A) < Maksymalny prąd falownika (45 A)

Limity mocy

Współczynnik wielkości mocy (85 %) < (91%) < (95 %)

3.3 – PRZEWODY ELEKTRYCZNE
Zwymiarowanie przewodów elektrycznych obejmuje następujące obliczenia:


Obliczanie spadku napięcia

Obliczanie spadku napięcia
Znając długość przewodu, typ kabla i maksymalny prąd na nim, obliczenie procentowego
spadku napięcia dla kabla na prąd stały jest wyliczane ze stosunku:

V%  2 
gdzie:
L
Inom
Vnom
R

R
Vnom

 I nom 

L
1000

to długość przewodu w metrach
jest to prąd w kablu @STC
jest to napięcie na kablu @STC
jest to oporność kabla na km długości, w temperaturze 80 °C

Obliczanie procentowego spadku napięcia na kablu dla prąd przemiennego uzyskuje się
z zależności:
Dla linii jednofazowej:

Dla linii trójfazowej:

gdzie:
L
Inom
VAC
R, X

V%  2 

V%  1,73 

R2  X 2
L
 I nom 
VAC
1000

R2  X 2
L
 I nom 
VAC
1000

to długość przewodu w metrach
jest to prąd w kablu @STC
jest to napięcie sieci
są to oporność i reaktancja linii na km długości, w temperaturze 80 °C

Poniższe tabele przedstawiają wykaz kabli używanych w systemie.
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Tabela kabli
Etykieta

Kod

Opis

Formacja

Spadek napięcia

Długość

C1

4x70Cu

Z: Główny panel Do: Sieć elektryczna

4x70

1,86%

142 m

C2

a4x10

Z: Inverter:2 Do: Główny panel

5x10

0,14%

10 m

2x6

0,01%

1,5 m

2x6

0,02%

1,5 m

2x6

0,36%

23,45 m

2x6

0,03%

1,5 m

2x6

0,02%

1,5 m

Z: Uziemienie ochronne-DC Inverter:2:4 Do: Inverter:2
Z: Str:8 Do: Uziemienie ochronne-DC Inverter:2:4

C3

6mm

C4

6mm

C5

6mm

C6

6mm

C7

6mm

C8

6mm

Przewód łączący moduły: STR:7

2x6

0,36%

30,15 m

C9

6mm

Z: Str:6 Do: Uziemienie ochronne-DC Inverter:2:3

2x6

0,02%

1,5 m

C10

6mm

Przewód łączący moduły: Str:6

2x6

0,36%

30,15 m

C11

6mm

Z: Str:5 Do: Uziemienie ochronne-DC Inverter:2:3

2x6

0,02%

1,5 m

C12

6mm

Przewód łączący moduły: Str:5

2x6

0,36%

30,15 m

C13

a10

Z: Inverter:1 Do: Główny panel

5x10

0,14%

10 m

C14

6mm

2x6

0,02%

1,55 m

C15

6mm

2x6

0,02%

1,5 m

C16

6mm

2x6

0,36%

23,45 m

C17

6mm

2x6

0,03%

1,5 m

C18

6mm

2x6

0,02%

1,5 m

C19

6mm

Przewód łączący moduły: STR:3

2x6

0,36%

30,15 m

C20

6mm

Z: Str:2 Do: Uziemienie ochronne-DC Inverter:1:1

2x6

0,02%

1,5 m

C21

6mm

Przewód łączący moduły: Str:2

2x6

0,36%

30,15 m

C22

6mm

Z: Str:1 Do: Uziemienie ochronne-DC Inverter:1:1

2x6

0,02%

1,5 m

C23

6mm

Przewód łączący moduły: Str:1

2x6

0,36%

30,15 m

Przewód łączący moduły: Str:8
Z: Uziemienie ochronne-DC Inverter:2:3 Do: Inverter:2
Z: STR:7 Do: Uziemienie ochronne-DC
- Inverter:2:3

Z: Uziemienie ochronne-DC Inverter:1:2 Do: Inverter:1
Z: Str:4 Do: Uziemienie ochronne-DC Inverter:1:2
Przewód łączący moduły: Str:4
Z: Uziemienie ochronne-DC Inverter:1:1 Do: Inverter:1
Z: STR:3 Do: Uziemienie ochronne-DC
- Inverter:1:1

Zestawienie kabli stosowanych w systemie
Kod

Producent

Opis

Formacja

Przekrój

Długość

4x70Cu

XXX

0.6/1 kV 4x70

4x70 70,00 mm˛

142 m

a4x10

XXX

0.6/1 kV 5x10

4x10 10,00 mm˛

30 m

6mm

XXX

XXX 1.2 kV 2x6

a10

XXX

0.6/1 kV 5x10

1x6

6,00 mm˛

272,9 m

4x10 10,00 mm˛

30 m
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