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ddaję w Państwa ręce 1. edycję Magazynu Portal OZE, który

dedykujemy wszystkim osobom zainteresowanym odnawialnymi

źródłami energii. O
Magazyn powstał we współpracy z ekspertami w zakresie OZE oraz z naszymi

Partnerami, uczestniczącymi w Portal OZE Partners Day - wydarzenia, które

organizowaliśmy stacjonarnie w Katowicach, a które otworzyło cykl eventów

skierowanych do branży odnawialnych źródeł energii.

Naszą misją jest wyszkolenie pewnych siebie i swoich umiejętności praktycznych

specjalistów w zakresie systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, a także

wykwalifikowanych ekspertów sprzedaży tych systemów. Ponadto tworzymy

przestrzeń do wymiany informacji, pozyskania nowych kontaktów biznesowych, czy

nawiązania współpracy w obszarze nam wszystkim bliskim – odnawialnych źródeł

energii.

Działania, które realizujemy są ukierunkowane na wspieranie firm oraz osób

prywatnych w edukacji ekologicznej oraz w transformacji energetycznej, a także na

skuteczne i sprawne szukanie i wdrażanie rozwiązań w dziedzinie nowych

technologii, ekologii, czystego powietrza. Realizujemy to poprzez łączenie

ekspertów, naukowców, prawników, przedsiębiorców, polityków oraz osób

czujących potrzebę wzięcia udziału w transformacji energetycznej oraz edukacji

ekologicznej.

oD  REDAKCJI

Właścicielka firmy Szkolenia OZE

Anna Zaremba



W obecnych czasach wiele się mówi o ekologii, o energooszczędnych żarówkach,                       

o segregowaniu odpadów, o ruchu zero waste i wielu innych przedsięwzięciach,

które możemy na co dzień realizować będąc świadomym odpowiedzialności wobec

naszej planety. Idąc krok dalej instalujemy odnawialne źródła energii

wykorzystujące energię słoneczną, zmieniamy źródło ogrzewania na pompy ciepła,

instalujemy elektrownie wiatrowe, wymieniamy samochody spalinowe na

elektryczne. Obecna debata publiczna toczy się w obszarze korzyści lub braku

korzyści finansowych w związku z inwestycjami w odnawialne źródła energii. A jeśli

zastanowimy się nad zmianami klimatycznymi, naszym zdrowiem, uzależnionym od

tego czy oddychamy czystym powietrzem, czy korzystamy z naturalnych surowców

w każdym obszarze naszego życia, to jaki wyjdzie ostateczny bilans? 

Wszystkie te negatywne czynniki wynikające z dobrodziejstw z jakich możemy

aktualnie korzystać stymulują obecnie wiele instytucji oraz niezależnych jednostek

do opracowywania nowych technologii pozwalających zadbać o naszą planetę oraz

środowisko naturalne. I takie działania chcemy propagować. Każdy z ekspertów

zaangażowany w opracowanie Magazynu Portal OZE związany jest z realizacją

działań prośrodowiskowych, każdy na swój sposób zarówno zawodowo, jak                       

i prywatnie. Zachęcam Cię do refleksji, Drogi Czytelniku, jak Twoja postawa oraz

działania przyczyniają się do dbania o naszą wspólną planetę? Wierzę, że wpływ na

Twoje decyzje i działania mają nie tylko względy finansowe.  

Zapraszam do zapoznania się z niezwykle interesującymi oraz inspirującymi

wywiadami oraz artykułami naszych specjalistów. Miłej lektury! 

Anna Zaremba

Pełne informacje o szkoleniach, webinarach, eventach
branżowych, innych publikacjach i raportach są dostępne na

stronach: 
     www.szkoleniaoze.com.pl      

www.akademiaoze.com.pl
 Kontakt:
 
 

tel: +48 500 606 244
 

szkolenia@szkoleniaoze.com.pl

tel:+48500606244


Technologia informatyczna, sztuczna
inteligencja i pasja - czyli włoska misja            
 w Polsce
Jakość, prostota i bezpieczeństwo
kompletowania systemu. Elementów
składowych tak mało, że trudno się pomylić. 
Obecny system odchodzi w niepamięć. Co
nas czeka? 
Mikrofalowniki. Fakty i mity.
Uczymy komputer rozumieć to, co znajduje
się na zdjęciu satelitarnym i na mapach.
Czas działa na Twoją niekorzyść. Czy jesteś
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Wraz z szykującymi się zmianami rozliczeń energii z mikroinstalacji spodziewam się

zmniejszenia ilości powstających instalacji PV, szczególnie w sektorze gospodarstw

domowych. W segmencie domowym na fali trendu elektryfikacji wzrośnie

zapotrzebowanie na monterów instalacji pomp ciepła, czy klimatyzacji (HVAC).

Oprócz tego zainteresowaniem zaczną cieszyć się magazyny energii oraz

rozwiązania z gatunku „smart home”. 

Stale się rozwijać. Szukać i zdobywać nowe kompetencje, żeby być gotowym na

potrzeby rynku, który cały czas jest bardzo chłonny na specjalistów. Pracy                    

 w energetyce domowej przez najbliższe lata nie zabraknie, jako że jesteśmy               

 w środku transformacji energetycznej w Polsce.

                                  -    absolwent Energetyki
AGH     w Krakowie, współzałożyciel JJ
Energy Group zajmującej się szeroko
pojętą energetyką prosumencką.

Jakub Żychowicz

komentarze

Jak się przygotować? 

Jak może kształtować się branża odnawialnych źródeł energii 

w 2022 roku? W jaki sposób przygotować się na zbliżający czas?
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Największym wyzwaniem będzie uzyskanie warunków przyłączeniowych do farm

fotowoltaicznych. W dłuższej perspektywie sieć energetyczna będzie się

modernizować, ale w krótszej perspektywie zabraknie mocy przyłączeniowych, stąd

konkurencja w pozyskiwaniu gruntów pod budowę farm PV. Ceny energii rosną, co

przyciąga inwestorów, ale rosną też ceny usług i materiałów potrzebnych do

budowy farm. 

Duże szanse widzimy w kontraktach cPPA, które miejmy nadzieję, staną się

alternatywą dla aukcji URE. Duży biznes bowiem jest w stanie nie tylko

zagwarantować długoterminowo odbiór energii, ale także zapłacić więcej.

Zmiany przepisów na rynku prosumenta stwarzają szanse dla eProsumentów, czyli

możliwość wytwarzania energii poza miejscem zamieszkania, aby na energii

zarabiać lub ją konsumować. W tym celu widzimy zastosowanie dla technologii

blockchain, jako technologii zaufania, która wspiera zarządzanie energią

rozproszoną poprzez wyliczenie, kto, ile energii wytwarza. Blockchain pozwoli

również na pozyskiwanie rozproszonego, ale i dużego kapitału, na finansowanie

polskiej transformacji energetycznej.

                -    absolwent   wydziału   malarstwa   ASP      
w Krakowie i MBA w Łodzi, jest członkiem rady
przedsiębiorców ASP w Krakowie, prowadzi zajęcia      
z e-marketingu i social media na MBA w Łodzi, AGH      
i WSEI w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego      
w Warszawie. Prelegent wielu konferencji, na których
zdobywa najwyższe miejsca w ocenie uczestników. Jest
seryjnym przedsiębiorcą, który ma już na koncie takie
firmy jak Click Community – agencja social media,
edrone – CRM dla e-commerce, Mosaico – platforma do
tokenizacji oraz Copernic – inicjatywy, która ma na celu
zbudowanie 1000 farm słonecznych.

Rahim Blak

komentarze
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Wiele wskazuje na to, że rynek OZE w 2022 roku czekają zmiany, które w pierwszej

kolejności dotkną firmy skupiające się na obsłudze klientów indywidualnych.             

 W związku z planowanymi zmianami w ustawie OZE, które mają wejść w życie od

01.04.2022 roku, obserwujemy aktualnie wzmożone zainteresowanie takimi

instalacjami. Wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się przez najbliższe                   

3 miesiące.  Prognozujemy, że w drugim kwartale 2022 roku rynek mikroinstalacji

czeka regres na poziomie od 40 do 70%. Nie spodziewamy się natomiast zmian na

rynku B2B, ponieważ zmiany w ustawie nie dotkną tego segmentu. Rosnące ceny

energii i kosztów, które ponoszą przedsiębiorcy przekłada się na wzrost inwestycji              

w instalacje fotowoltaiczne w firmach. Dynamicznie rozwija się również segment

dużych projektów fotowoltaicznych o mocy od 1MW.

Koncentrujemy się na szeroko pojętej obsłudze bieżących inwestycji, poprzez

zabezpieczenie odpowiednich zapasów komponentów, usprawnieniu logistyki                       

i pozyskaniu do współpracy wykonawców. Jednocześnie poszerzamy swoje

kompetencje, w taki sposób by móc od kwietnia zdywersyfikować ofertę. Chcemy

zaoferować nowe rozwiązania związane z magazynowaniem energii, pompami

ciepła czy stacjami ładowania do aut elektrycznych.

Sylwester Rawski

 

komentarze

Jak się przygotować? 

                               - przedsiębiorca i doświadczony
menedżer. Założyciel i współwłaściciel Pionier
Energia. Od ponad dwudziestu lat związany              
z handlem w branży budowlanej. Pasjonat OZE.

Inwestowanie w OZE to jedyna droga do niezależności energetycznej.
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Znowelizowana  Ustawa o OZE w sposób istotny wpłynie na rynek instalacji

fotowoltaicznych. Zmiana metody rozliczania z net-meteringu na net-biling

spowoduje, że czas zwrotu kosztu instalacji wydłuży się prawie dwukrotnie (z 5 – 7

lat na nawet 12 lat). Ustawienie krótkiego okresu przejściowego (tylko do 31 marca

2022), spowoduje silne parcie na jak największą ilość instalacji, które będą stawiane

w pośpiechu, ze złej jakości komponentów i fatalnej usłudze.

Według mnie w branży konieczne jest wprowadzenie konkretnego planu rozwoju,

podobnie jak miało to miejsce w Niemczech, gdzie w pierwszej kolejności zbadano

bariery prawno-administracyjne, techniczne, środowiskowe, socjalne przyłączania

systemów do sieci. Na pewno cały ten system, szczególnie dotyczący

mikroinstalacji, należy uporządkować. Nie może on być tak chaotyczny, jak jest w tej

chwili. Obecnie z tego względu na rynku stosowanych jest dużo niecertyfikowanych

modułów i falowników. Do procesu inwestycji należy włączyć zarządzanie jakością,

zastosować protokół odbioru końcowego według odpowiedniej normy i następnie

monitorować pracę systemów oraz wprowadzić obowiązkowe przeglądy techniczne

po roku, i później po 5 latach. 

Dr inż. Stanisław M. Pietruszko

komentarze

                                                          - absolwent Politechniki
Warszawskiej Wydziału Elektroniki, doktorat
University of Bombay, alumni University of
Cambridge (UK), nazywany w środowisku „guru
polskiej fotowoltaiki”, prezes Polskiego
Towarzystwa Fotowoltaiki, twórca i koordynator
Centrum Fotowoltaiki przy Wydziale Elektroniki         
i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
członek Komitetu Sterującego Europejskiej
Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej, ekspert
Sejmu i Senatu.
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Obecnie na rynku funkcjonuje bardzo dużo małych firm, których nie będzie za kilka

lat. Tak więc chwalenia się, że mamy 13 tys. firm zajmujących się instalacją

fotowoltaiki , nie uważam za sukces. Należałoby raczej te małe firmy konsolidować.

W pewien sposób wprowadzenie restrykcji i samokontroli mogłoby prowadzić do

“oczyszczenia”. Ono jednak może nastąpić tylko wtedy, gdy zakładanych będzie

mniej systemów, gdy instalatorzy będą musieli się starać o możliwość

zainstalowania, a nie inwestorzy prosić o instalację. Idąc tym tokiem rozumowania,

zmiana ustawy o OZE, dla klienta końcowego, może przynieść także pozytywny

skutek w postaci lepszej jakości i zwiększonego bezpieczeństwa, o czym de facto się

nie wspomina.

Są to swego rodzaju wymagania, które powinny być narzucone z góry i one są już

obecnie stosowane w innych krajach UE, w Stanach Zjednoczonych czy np. w Japonii.

Branża i Ministerstwo Klimatu były zafascynowane instalacją GW nie zwracając

uwagi na jakość. Jeżeli za kilka lat zamontowane systemy PV zaczną padać                       

i przestaną dostarczać odpowiedniej ilości energii, klienci zaczną ponosić straty.

Źródło: canva.com
9



Technologia informatyczna, sztuczna inteligencja 

I pasja - czyli włoska misja w Polsce

 

ZCS – Zucchetti Centro Sistemi powstało w 1985 roku. W 2000 roku firma Elit S.A. stała się

częścią grupy Zucchetti S.A. Jednostką biznesową odpowiedzialną w tej grupie za energię

odnawialną jest Green Innovation Division. Swoją siedzibę mamy w przepięknej Toskanii,             

o czym mogli przekonać się już przedstawiciele firm, których zaprosiliśmy do producenta na

szkolenie z systemów hybrydowych. Energia odnawialna to jedna z pięciu dywizji ZCS, pozostałe

to oprogramowanie, automatyka, opieka zdrowotna i robotyka. Przede wszystkim, co warto

zaznaczyć, ZCS tworzą ludzie z pasją – po prostu skazani na sukces. Ja, jak i cały zespół Green

Elit, jesteśmy dumni z tego, iż jesteśmy jego częścią i razem możemy tworzyć wspólną

przyszłość.

Z Panią Alicją Walec, dyrektor handlowy ds. PV        
w Elit S.A., rozmawiamy przede wszystkim        
w temacie marki Azzurro, włoskich inwerterów,
które ze swoim zespołem wprowadza na polski
rynek. Jednak Azurro to nie tylko falowniki, to cała
technologia. Technologia przyszłości. O czym
dokładnie mowa? Zapraszamy do lektury. 

Oferta firmy Elit S.A. to ponad 20 włoskich marek. W tym marka Azzurro. Jak można tę markę scharakteryzować?

Porozmawiajmy o ...

Źródło: Elit S.A.
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ZCS Azzurro to falowniki, które łączą technologię informatyczną i sztuczną inteligencję. Na czym

dokładnie to polega, a przede wszystkim jak przekłada się to na korzyści dla użytkowników?

Technologia, którą tworzycie, to połączenie trzech filarów: falowników,

magazynów energii i elektromobilności. Jakie rozwiązania, innowacje są ich spoiwem?

Spoiwem tych rozwiązań jest moduł connext. Jest to rozwiązanie, które pozwala

inteligentnie zarządzać i monitorować pracę całego systemu hybrydowego. Jego

uniwersalność polega na bezproblemowym łączeniu się z wszystkimi urządzeniami ZCS,

jak i z urządzeniami obcych marek. Przykładowo pozwala on na włączanie i wyłączanie

innych urządzeń np. systemu ogrzewania, ustawienie poziomu i czasu ładowania

samochodu elektrycznego etc. Możliwości jest naprawdę wiele.

Hasło ZCS to „Połączeni z przyszłością". Jak w takim razie ta przyszłość według Pani może wyglądać?

Przyszłość to innowacje, które prowadzą do niezależności energetycznej przez większą

część roku. To rozwiązania, które pozwolą na brak wrażliwości instalacji fotowoltaicznej

na problemy powstałe w nadmiernie obciążonej sieci energetycznej. To zestawy

hybrydowe wraz z ładowarkami do samochodów elektrycznych zarządzane modułem

connext. To, w przypadku dni "bez słońca", możliwość zaprogramowania falownika

hybrydowego tak, aby baterie ładowały się podczas trwania dogodnej (tańszej) taryfy.

Przyszłość – to Azzurro!

 

Korzyść dla użytkowników jest ogromna, ponieważ dzięki sztucznej inteligencji możemy

zarządzać energią w domu, a falownik hybrydowy pracuje „wyspowo" (niezależnie od sieci).

Wielu z nas zachwyca się fotowoltaiką, nie patrząc na wzrost napięcia w sieci. Zapominamy          

o tak drobnych rzeczach jak sprzęt AGD/RTV/IT, który musimy wymieniać coraz częściej...

Jednym z tego powodów jest właśnie podwyższone napięcie. Praca wyspowa, niezależnie od

sieci, zapobiega szybszemu zużyciu się tego typu sprzętu, ponieważ w momencie skoku

falownik hybrydowy w tempie 20 milisekund przełącza się na pracę wyspową. Dodatkowo

Hybrydy Azzurro wraz z magazynami energii mogą stanowić UPS dla gospodarstwa domowego

w razie nagłej awarii.
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Obecnie odpowiada za wprowadzenie i promocję na rynku polskim włoskich marek, tj. Azzurro

oraz FuturaSun, z ramienia Elit S.A. Dodatkowo prowadzi własną firmę W! Consulting Alicja

Walec gdzie popularyzuje wiedzę z zakresu zarządzania, sprzedaży, coachingu oraz psychologii              

w biznesie.   Sentencja, którą się kieruje to: 

„Sukces to przechodzenie od porażki do porażki z entuzjazmem, wyciągając wnioski             

i dziękując za lekcje. Człowiek sukcesu uczy się na swoich błędach i podnosi się zawsze             

o jeden raz więcej niż pozostali 😉"

Jakie są kolejne cele marki, a także ujmując szerzej, Green Innovation Devision?

Kolejnym etapem jest dalszy rozwój – ciągła ewolucja falowników Azzurro oraz ich

software’u. Mogę zdradzić, iż w przyszłym roku wprowadzimy falownik o mocy 250 kW,

przystosowany idealnie do użytkowania na farmach fotowoltaicznych. Dla prosumenta także

mamy świetną informację. ZCS Azzurro współpracuje z producentem optymalizatorów Tigo.

Owocem tej współpracy już niedługo będzie możliwość monitoringu działania każdego                  

z modułów fotowoltaicznych/optymalizatorów w aplikacji.

bIo rozmówcy: 

                            -   dyrektor handlowy ds. PV w Elit S.A. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie

zawodowe z pionu finansowego oraz handlowego, które zdobyła na rynku elektroniki - Media

Expert. Z kolei doświadczenie w branży fotowoltaicznej zdobyła w OZE Biomar, gdzie zarządzała

sprzedażą hurtową i internetową. 

Alicja Walec 

Źródło: Elit S.A.
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Jakość, prostota i bezpieczeństwo kompletowania systemu.

Elementów składowych tak mało, że trudno się pomylić. 

BayWa r.e. na polskim rynku działa jako

autoryzowany dystrybutor PV współpracujący        

z firmami instalatorskimi. W samym portfolio

produktów tej marki, poza wszelkimi elementami

potrzebnymi do zaprojektowania i wdrożenia

fotowoltaiki, znaleźć można także autorski system

montażowy novotegra. I to o nim, z Bartoszem Kicą,

specjalistą techniczno-handlowym i szefem

produktu novotegra, rozmawiamy w trakcie Portal

OZE Partners Day. 

Porozmawiajmy o ...

Fotografie: Agnieszka Danek
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No właśnie, skoro jest to autorski system, to znaczy, że ma swoją specyfikację,

coś, czym się wyróżnia. Czym dokładnie? 

Czy na samym początku mógłby nam Pan przybliżyć skąd w ogóle wzięła się novotegra? 

Konstrukcja Novotegra to autorski program firmy BayWa r.e. BayWa r.e. to firma, która                  

w Niemczech w fotowoltaice działa już od 2006 roku i też od tego roku novotegra funkcjonuje

jako system montażowy. Oczywiście przez lata system ten zmieniał swoją nazwę, czy też

kształt. Przykładowo z początkowej nazwy Alutegra, przeszliśmy do nazwy novotegra.

Wszystkie komponenty do tego systemu, produkowanego w Niemczech, pochodzą z krajów

Unii Europejskiej. To nie są elementy sprowadzane np. z Chin. Autorami tej konstrukcji są

dwaj pracownicy Baywy z Niemiec: Thomas Pvav i Martin Schäfer, i to oni tak naprawdę

opracowali novotegrę od podstaw. Novotegra sprzedawana jest w Niemczech od 2016 roku,                

u nas od dobrych 5 lat, czyli podobnie od 2015/2016 roku. Od stycznia tego roku novotegra

funkcjonuje jako osobna spółka, oczywiście pod Baywą. To BayWa r.e. jest głównym,

właściwie jedynym dystrybutorem komponentów montażowych novotegry. 

Wyróżnia nas na pewno jakość. Tak jak mówiłem, a co warto jeszcze raz podkreślić,

wszystkie elementy konstrukcji są produkowane w Europie. Każdy z nich przechodzi ścisłą

kontrolę jakości, każda dostawa, wybiórczo poszczególne elementy są kontrolowane. To

bez wątpienia nasz spory atut. Po drugie - prostota i łatwość układania tego systemu

montażowego. Było to zresztą priorytetem podczas jego projektowania, szczególnie na

dachy płaskie, gdzie zaznaczę - nie ma elementów skręcanych, stopki bazowe przednie           

i tylne są wklikiwane. Niczego tak naprawdę się nie wkręca. Całość to dosłownie           

5 elementów, stąd mowa o łatwości budowy takiej instalacji. Tak więc, podsumowując:

jakość, prostota i bezpieczeństwo składania takiego systemu. Przez to, że tych elementów

składowych jest tak mało, w zasadzie nie można się pomylić. Oprócz tego, wszystkie te

elementy są prefabrykowane, czyli klient dostaje na budowę gotowe np. klemy, które są

już skręcone, mostki z podklejką. Oczywiście znacząco skraca to czas montażu instalacji

na dachu. 
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Poza autorską konstrukcją, macie w ofercie także  autorski program, Solar-

Planit. Czym z kolei ten produkt się charakteryzuje? 

Program Solar Planit funkcjonuje w połączeniu z novotegrą. Te dwa elementy są

nieodzowne. Projekty wykonywane w Planicie, później konstruujemy na novotegrze. Tak

jak mówię, te dwa elementy funkcjonują w parze. Muszą tak funkcjonować, ponieważ

odpowiada to za jej poprawność, np. balastowanie, dzięki czemu konstrukcja na przykład

nie odleci z dachu. Solar - Planit pozwala na szybkie, dosłownie w ciągu kilku minut,

zaprojektowanie instalacji, czy to na dachu skośnym, czy na dachu płaskim. Klient dostaje

od razu gotowy zestaw komponentów. Co więcej, na końcu jest również opcja eksportu

Solar - Planita do naszej platformy zakupowej. W ten sposób kilkoma kliknięciami klient

jest w stanie zrobić kompletny projekt, od wprowadzenia modułów na dach do zrobienia

zakupów pod taką konkretną konstrukcję, przygotowaną i wyliczoną co do sztuki dla

danego projektu. 

 
 Rozumiem, że poza umożliwieniem dostępu do tego programu swoim klientom,

udzielacie im także innego rodzaju wsparcia. Zgadza się? 

Tak jest. Tutaj po pierwsze klient może w każdej chwili do nas zadzwonić czy też napisać.

Jesteśmy w stanie połączyć się z nim online, udostępnić ekran itd. Już na etapie

projektowania, aby był on wykonany poprawnie, służymy pomocą. My, czyli kolega Rafał

Polak i ja. Natomiast druga usługa, którą świadczymy chyba jako jedyni w Polsce, to

asysta przy pierwszym montażu lub asysta przy trudnym montażu. Po uzgodnieniu

terminu, oczywiście telefonicznie czy mailowo, lub właśnie poprzez platformę Solar -

Planit, ponieważ po tym jak klient wykona tam swój projekt, udostępnia go nam.

Następnie przyjeżdżamy na konkretną budowę i pracujemy z instalatorami również

normalnie na dachu. Tak więc skręcamy wspólnie instalację, pokazujemy co i jak, aby nie

popełnić żadnych błędów i poprawnie, bezpiecznie wykonać montaż. Dodatkowo,

dzielimy się także różnymi sztuczkami, które sam montaż mogą znacznie przyspieszyć.

Co warto podkreślić - usługa asysty przy montażu jest wpisana w standard obsługi

klienta, dlatego jest całkowicie bezpłatna.
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I ostatnie pytanie, choć bardzo istotne. Gdzie i jak Was znaleźć? 

Oczywiście można nas znaleźć przede wszystkim w Internecie: https://solar-distribution.baywa-

re.pl/pl/, https://www.solar-planit.pl/solarplanit/ lub https://www.novotegra.com/pl/. Tam

znajdziecie Państwo kontakt do nas i gorąco do tego kontaktu zachęcamy.

Źródło: BayWa r.e.

Źródło: BayWa r.e.
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Nasza siedziba to Zabierzów pod Krakowem, ulica Krakowska 390. Zaznaczę, że poza tym,

że mamy tam biuro i siedzibę, to dosłownie kilometr dalej w Modlniczce mamy również

magazyn. Daje to Państwu możliwość zamówienia konstrukcji i osobistego odbioru. Dzięki

temu mamy także do wszystkiego łatwy wgląd, gdyż wszystko jest, kolokwialnie rzecz

ujmując, pod ręką. 

bIo rozmówcy: 

                               -  specjalista techniczno-handlowy (szef produktu novotegra).           

W firmie BayWa r.e. Solar Systems pracuje od 2019 roku. To pracownik            

 z solidnym doświadczeniem i wiedzą merytoryczną na temat systemu

montażowego novotegra    w firmie. Prowadzi szkolenia produktowe

novotegra, a na co dzień służy również wsparciem w postaci porady

technicznej oraz pomocy przy projekcie Solar-Planit.

Bartosz Kica

Źródło: BayWa r.e.
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Obecny system odchodzi w niepamięć. Co nas czeka? 

Rynek fotowoltaiki, jak i cały sektor

odnawialnych źródeł energii, jako ten wciąż nowy

i świeży, przechodzi nieustające, ogromne

zmiany. W trakcie konferencji Portal OZE

Partners Day, rozmawiamy z dr. inż. Maciejem

Pilińskim, Sales Managerem Solar Energy Fronius

Polska, m.in. o tym, w jakim kierunku zmierzają

zmiany, czego należy się spodziewać           

w nadchodzącym czasie, a także, jak na zmiany

przygotowuje się firma Fronius Polska. 

Porozmawiajmy o ...

Fotografie: Agnieszka Danek
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Czy mógłby Pan, tytułem wstępu, powiedzieć kilka słów odnośnie Pana i Pana zespołu? 

W firmie Fronius pracuję już ponad 7 lat. Kiedy zaczynaliśmy, było to, jak to się mówi po

angielsku "one-man show", jednoosobowa działalność, gdzie zakres moich obowiązków był

dość szeroki. W tej chwili udało nam się zbudować zespół ponad 10 osób. Zajmujemy się

sprzedażą i marketingiem, mamy bardzo duży zespół wsparcia technicznego oraz szkoleń,

podczas których przekazujemy naszym instalatorom najnowszą wiedzę oraz doradzamy                  

w kwestiach technicznych. Tak więc, w tej chwili, jest to naprawdę spora grupa ludzi. 

Jak opisałby Pan rozwój Fronius Polska na przestrzeni ostatnich lat oraz 

w perspektywie kolejnych? 

Jest to rozwój niewątpliwie bardzo dynamiczny, co też wynika z faktu, że szczególnie           

w ostatnich latach, rynek fotowoltaiki w Polsce bardzo dynamicznie ewoluował. Jak

wspomniałem, jesteśmy na tym rynku od ponad 7 lat, Fronius jako Fronius Solar Energy,

czyli jednostka biznesowa, która odpowiada za produkty związane z fotowoltaiką. Byliśmy

tutaj, kiedy jeszcze tak naprawdę nikt w ten rynek nie wierzył, na samym początku były

dwie, może trzy firmy. 

Źródło: Solar Energy Fronius Polska Źródło: Solar Energy Fronius Polska
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Pozwoliło nam to zbudować bazę wiernych instalatorów, którzy montują nasze produkty,

uczą się, rozwijają, jesteśmy z nimi od samego początku w dobrych relacjach. W drugą

stronę działa to podobnie, rozwijamy się z nimi. Jeżeli chodzi o przyszłe lata, mogą one

mieć niewątpliwie związek ze zmianami ustawy o odnawialnych źródłach energii.  Choć

nie są one do końca korzystne dla prosumentów, a na pewno mniej atrakcyjne niż system,

który mamy w tej chwili, wydaje nam się, że to nie zatrzyma rozwoju branży. Jeżeli już, to

spowolni ten rozwój w niedużym stopniu. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Troszeczkę

zmieniają się klienci, troszeczkę zmieniają się produkty. W trakcie Portal OZE Partners

Day mieliśmy prezentację na temat nowych rozwiązań hybrydowych. Klienci będą

inwestować w akumulatory energii po to, aby jak najwięcej tej energii zostawić u siebie.

W tej chwili system, który mieliśmy, odchodzi  w niepamięć. Wydaje mi się, że nadchodzi

czas na nowe produkty, na nowe rozwiązania - właśnie na magazynowanie energii. 

Jakie rozwiązania firmy Fronius Polska Solar Energy pozwalają na hybrydową niezależność?

 

Oczywiście takim rozwiązaniem jest nasz nowy produkt, nowy falownik, wprowadzony

kilka miesięcy temu, rodzina Gen24. Są to falowniki, które wyznaczają nową linię

produktów, którą będziemy rozwijać, dodawać nowe modele.

Źródło: Solar Energy Fronius PolskaŹródło: Solar Energy Fronius Polska
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Wspomniał Pan o programie mój prąd 4.0. Proszę powiedzieć, jak Pan widzi perspektywy

rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w 2022 roku?

Oczywiście warto podkreślić, że takie programy, jak Mój Prąd i ich kolejne edycje, są ważne                  

i często to one przykuwają uwagę - na zasadzie “teraz mamy dopłatę 5 czy 3 tys. zł - może

warto zdecydować się na tę inwestycję”. Jednak wysokość dofinansowania, biorąc pod

uwagę cały koszt inwestycji, nie jest bardzo istotnym elementem, nie jest to 50%

dofinansowania. Aczkolwiek niewątpliwie takie programy pomocowe docierają do klientów,

zwiększają ich świadomość oraz pozwalają pomóc podjąć decyzję. Jeżeli program Mój Prąd

4.0 będzie kontynuowany, to myślę, że o rozwój polskiej fotowoltaiki możemy być spokojni. 

Niedawno wprowadziliśmy wariant jednofazowy, mamy też wariant trójfazowy, o mocach

od 6 do 10 kW. W tej chwili właściwie wszystkie produkty, które będziemy wprowadzać,

szczególnie dla obszaru klientów indywidualnych, będą to falowniki hybrydowe, czyli takie

które umożliwiają podłączenie akumulatora. W praktyce będziemy powoli wycofywać albo

zastępować produkty, które nie mają możliwości jego podłączenia. Robimy to nie tylko ze

względu na polski rynek, który dla nas, jako dla firmy Fronius, jest bardzo ważnym rynkiem,

ale też ze względu na zmiany, które obserwujemy w innych krajach - w Niemczech, we

Włoszech, w Australii, w Ameryce Łacińskiej. Tak więc rzeczywiście jest bardzo duże

zapotrzebowanie na zmianę, nie tylko w Polsce.

Wynika z tego, że magazyny energii to coś, co naprawdę należy już teraz

rozpatrywać i de facto warto się na nie decydować. 

Do tej pory nie było warto, ale w związku z wprowadzoną nowelizacją ustawy          

o odnawialnych źródłach energii i miejmy nadzieję, że też z równolegle wprowadzonym

programem Mój Prąd 4.0, a więc takim, który będzie dofinansowywał te rozwiązania, 

 opłacalność magazynów energii na pewno bardzo się poprawi. Okres zwrotu będzie już

akceptowalny dla klientów indywidualnych. To wszystko to matematyka. Jest to

zdecydowanie wymierne. Policzalny jest koszt akumulatora, który wiadomo nie jest niski,

chociaż te technologie tanieją i wymierne są zyski ze zwiększenia naszej konsumpcji

własnej. Następnie to wszystko można przeliczyć na okres zwrotu takich rozwiązań.
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Jak Pan uważa, sektor odnawialnych źródeł energii nabierze jeszcze szybszego

tempa rozwoju?

My już w tej chwili mamy bardzo duże tempo rozwoju. W roku 2021 nastąpiła stabilizacja,

ponieważ do roku ubiegłego ten wzrost był dwu-, a czasami nawet trzykrotny w stosunku

do roku poprzedniego. Dynamika wzrostu, zwiększenie grupy pracowników oraz

proporcjonalnie zwiększone obroty firmy pokazują, że ten rozwój był trochę jak na

rollercoasterze. Rok 2021 jest pierwszym rokiem, gdzie ta stabilizacja nastąpiła. Widzimy

wzrost, ale nie jest on już tak dynamiczny, jest to kilkanaście, może kilkadziesiąt procent.

Spodziewamy się, że w przyszłym roku, choć trudno tutaj wróżyć z fusów, może nastąpić

nawet pewnego rodzaju stagnacja, ale nadal ten rynek będzie istniał i nadal instalacje

fotowoltaiczne będą się pojawiać na naszych dachach.

bIo rozmówcy: 

                                       -  Sales Manager Solar Energy Fronius Polska. Absolwent

Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, kierunku Zarządzanie Energią

Elektryczną. Tytuł doktora nauk technicznych obronił w 1997 roku w Instytucie

Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Od ponad 10 lat zdobywa

doświadczenia na rynku fotowoltaiki w Polsce, gdzie czynnie uczestniczy                                   

w projektach oraz realizacjach różnorodnych instalacji. Jest członkiem i niezależnym

ekspertem wielu stowarzyszeń, autorem licznych publikacji i prezentacji. Od 2014 r.

pracuje w firmie Fronius Polska Sp. z o.o. - oddziału Fronius International GmbH,

wiodącego producenta falowników PV i urządzeń do magazynowania i zarządzania

energią. Od stycznia 2020 r. również rozwija projekty związane z wytwarzaniem

„zielonego” wodoru. Prywatnie i hobbistycznie jest miłośnikiem wszelkich

rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, inteligentnych budynków i Internetu

Rzeczy (IoT). Interesuje się również zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego

instalacji fotowoltaicznych.

Dr inż. Maciej Piliński 
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Mikrofalowniki. Fakty i mity.

W rozmowie z Piotrem Dejnarowiczem,

menadżerem sprzedaży regionu północ          

 w WaySun Foundation - Po Prostu Słońce,

zgłębiamy tajniki mikrofalowników.          

W wywiadzie także o ogromnym wyzwaniu          

i misji, przed jakimi stoi zespół Po Prostu

Słońce.

Mikrofalowniki to rozwiązanie chętnie stosowane w innych krajach. W Polsce

zdecydowanie RZADZIEJ. Z czego to może wynikać?

Faktycznie są kraje, w których popularność mikroinwerterów jest dużo większa niż w Polsce,

a nawet takie, gdzie częściej stosuje się mikrofalowniki niż falowniki stringowe. W Polsce

mikrofalowniki pojawiły się stosunkowo późno i nie są dostarczane przez spółki należące do

producentów. Dystrybucją zajmują się takie podmioty, jak chociażby WaySun Foundation,          

w której mam przyjemność propagować tę technologię. Brak ogromnych budżetów

reklamowych wpływa na brak wiedzy inwestorów o istnieniu takich produktów. Natomiast

utrudniony dostęp do dystrybucji przez dużych hurtowników powoduje brak świadomości po

stronie instalatorów. Na szczęście to się zmienia.

Dlaczego warto ROZWAŻYĆ zastosowanie mikrofalowników?

Co wyróżnia instalacje na nich oparte?

Mikrofalowniki to nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie wyróżniające się tym, że instalacje

fotowoltaiczne oparte na mikrofalownikach osiągają większe uzyski energii elektrycznej,

aniżeli instalacje fotowoltaiczne oparte na falownikach stringowych, czy też falownikach

stringowych z optymizerami.

Porozmawiajmy o ...

23



Mój ranking korzyści w przypadku mikrofalowników Hoymiles wygląda następująco:

1. Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej.

2. Większe uzyski energii.

3. Znikoma awaryjność.

4. Elastyczność w projektowaniu oraz łatwość rozbudowy.

5. Oszczędność miejsca w budynku, dzięki montażowi mikroinwerterów na zewnątrz.

Na co instalatorzy powinni zwrócić szczególną uwagę, gdy instalacja ma być

oparta właśnie na mikroinwerterach?

Obecnie monitorujemy wszystkie mikrofalowniki zainstalowane w Polsce, w tym również

ponad   9.000   mikrofalowników   Hoymiles,   zamontowanych    przez   naszych   Partnerów.
Najczęstszym błędem montażowym pojawiającym się w niemal 100% przypadków są

przedłużki DC. Na szczęście nie powoduje to niebezpieczeństwa pożarowego dla

użytkownika instalacji, a doświadczony instalator potrafi to zdiagnozować w przeciągu

kilku minut od uruchomienia systemu.

Źródło: Po Prostu Słońce, Hoymiles
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Jak zastosowanie mikrofalowników przekłada się na

bezpieczeństwo całej instalacji?

 

Z badań przeprowadzonych w Niemczech i we Włoszech wynika, że najczęstszym powodem

pożarów instalacji fotowoltaicznych są wysokie napięcie prądu stałego i słabej jakości lub

niewłaściwie wykonane połączenia po stronie DC. W przypadku mikrofalowników nie

występuje wysokie napięcie prądu stałego, więc wykluczamy jedną ze składowych

powodujących pożary. Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej na podstawie

badań przygotowało ekspertyzę, z której wynika, że: "Ryzyko Pożarowe z mikrofalownikami

Hoymiles nie jest większe niż w przypadku innych urządzeń elektrycznych, a dodatkowo:

napięcie DC nie przekracza 60V (wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale)

i występuje na krótkich odcinkach od modułów do mikrofalowników. Napięcie AC wynosi

230V i jest odłączane z chwilą braku napięcia sieciowego" Dzięki tej ekspertyzie nasi

Partnerzy przekonują swoich klientów o bezpieczeństwie oferowanych instalacji nawet              

w miejscach o podwyższonym ryzyku pożarowym, takim jak stacje paliw czy magazyny

produktów łatwopalnych.

Czy są jakieś ograniczenia co do mocy instalacji opartej NA mikrofalownikACH?

W Polsce najczęściej stosuje się mikroinwertery w instalacjach do 50 kWp, czyli  

 wszystkich, które  nie  wymagają   dodatkowej   dokumentacji   projektowej oraz  zezwoleń.

Na świecie istnieje ogromna liczba instalacji powyżej 50kWp opartych na mikrofalownikach

Hoymiles. Przed  nami  spore wyzwanie, aby  przekonać  polski  rynek,  że   po  prostu  warto.

Jednym z naszych pomysłów jest stworzenie farmy fotowoltaicznej opartej na

mikrofalownikach, na której będziemy testowali różne modele mikrofalowników z różnego

rodzaju modułami  fotowoltaicznymi. Danymi  będziemy się dzielili  z  naszymi  Partnerami.
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Kolejny aspekt, który obecnie rozwijacie, to banki energii. Jak można przeczytać, te, które

dystrybuujecie, spełniają bardzo ważne kryterium - są uniwersalne i mogą współpracować

z instalacjami opartymi na mikrofalownikach i falownikach stringowych. MÓGŁBY PAN

pokrótce przybliżyć ich wyróżniki, charakterystykę?

Tak, to bardzo ciekawe rozwiązanie. Wiesz doskonale, że jesteśmy zakochani                   

w mikrofalownikach Hoymiles, a jednocześnie mamy na uwadze klientów, którzy zaufali

nam, naszym Partnerom i zainwestowali w instalację opartą na "mikrusach". Mając na

uwadze zmieniające się prawo, wzrost cen energii oraz informacje o dofinansowaniach do

zakupu banków energii w ramach programu Mój Prąd 4.0, znaleźliśmy rozwiązanie

uniwersalne. Banki Energii, które mamy w swojej ofercie, pochodzą od Alpha ESS - piątego

pod względem wielkości produkcji tego typu rozwiązań producenta na świecie. Wyróżnia je

to, że możemy je stosować zarówno w miejscach, gdzie jest już instalacja PV (bez względu na

to z jakim falownikiem czy mikrofalownikiem mamy do czynienia), jak również w obiektach

bez instalacji PV (wówczas użytkownik może ładować bank energii, gdy cena energii jest

niska i rozładowywać, gdy cena energii jest wysoka). Rozwiązanie to cieszy się ogromnym

zainteresowaniem ze strony firm sprzedających i instalujących fotowoltaikę. W ostatnich

tygodniach nie ma dnia, aby któryś z moich kolegów z WaySun Foundation czy ja, nie

prowadził szkolenia dla naszych Partnerów, właśnie dotyczącego magazynów energii.
 

Obecnie, współpracując z United Arab Emirates University, prowadzicie badania nad

zastosowaniem mikrofalowników w klimatach pustynnych. Czy są już jakieś pierwsze

wnioski, wyniki, raporty, którymi MÓGŁBY SIĘ PAN podzielić?

To ciekawa historia. Hoymiles docenił nasz wpływ na rozwój sprzedaży ich produktów         

w Polsce i zaproponował nam rozwijanie dystrybucji w krajach Bliskiego Wschodu.

Pierwszymi krokami, jakie zrobiliśmy w drodze do budowy dystrybucji na Bliskim Wschodzie,

było właśnie podpisanie umowy z Uniwersytetem w Al Ain w Emiracie Abu Dhabi oraz udział

w Targach Wetex 2021 w Dubaju. Pierwsze mikrofalowniki Hoymiles są już testowane przez

naukowców z Al Ain i nie możemy się doczekać pierwszych raportów. Ogromnym sukcesem

WaySun Foundation jest zaproszenie nas do projektu Aspire 2021. To program Emiratu Abu

Dhabi, którego celem jest stworzenie do 2030 roku co najmniej 20GW instalacji

fotowoltaicznych. Udział w tym programie zawdzięczamy właśnie współpracy         

z Uniwersytetem w Al Ain. 26



Jakie plany na przyszłość? Możecie coś zdradzić?

Naszym najważniejszym planem jest rozwijanie współpracy z naszymi obecnymi

Partnerami zarówno po stronie dostaw, jak i odbiorców. Chcemy oferować jak najwięcej

produktów i rozwiązań wokół mikrofalowników Hoymiles. Na początku roku powstanie

specjalna serwisowa infolinia Hoymiles, która będzie wspierała użytkowników oraz

instalatorów Hoymiles w Polsce. Dzięki temu będziemy mieli więcej czasu na edukowanie

o mikrofalownikach - i to właśnie kolejne zadanie. Na początku roku ruszamy z dużym

programem szkoleń dla naszych Partnerów.

Będą to trzy bloki szkoleniowe:

1. Argumenty sprzedażowe - dedykujemy to działom sprzedaży.

2. Dobór mikrofalowników - kierowany do działów projektowych, zamówień oraz logistyki.

3. Zagadnienia instalacyjne - dla brygad montażowych.

Poza tym mamy kilka ciekawych pomysłów, z których ujawnieniem musimy jeszcze

poczekać.

Źródło: Po Prostu Słońce, Hoymiles
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bIo rozmówcy: 

                                      - z wykształcenia nauczyciel matematyki i ekonomista, z zamiłowania

gaduła 😉 Doradztwem i sprzedażą zajmuje się 20 lat. Słucha klientów, aby zaproponować

im najlepsze rozwiązania dostosowane do ich potrzeb – dzięki temu zyskuje kontakt do

kolejnych klientów. Członek SalesAngels – społeczności ludzi sprzedaży. Zaangażowany

w projekt #poprostuslonce, w którym dostarcza mikrofalowniki swoim Partnerom

handlowym. W ramach projektu przeszkolił ponad dwustu Doradców OZE i podobną

liczbę instalatorów oraz prowadził kilkanaście webinarów o mikrofalownikach.

Piotr Dejnarowicz

Czym jest WaySun Foundation? 

WaySun Foundation zajmuje się głównie dwoma podstawowymi działaniami: edukacją

branży fotowoltaicznej w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz

sprzedażą innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie fotowoltaiki. 

Fundacja współpracuje z:

1.    Polską Akademią Nauk – Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią;

2.    Politechniką Śląską – Centrum Energetyki Prosumenckiej;

3.    Pracodawcami Pomorza;

4.    University UAE, Al Ain, ZEA.

WaySun Foundation posiada akredytację i autoryzację następujących firm:

1.    Daitto Global Sourcing Service Co., Ltd. – w zakresie reprezentowania firmy na

rynkach europejskich;

2.    Huayu New Energy – w zakresie mikrofalowników fotowoltaicznych;

3.    Hoymiles Converter Technology Co., Ltd. – w zakresie mikrofalowników

fotowoltaicznych;

4.    PEREKO – w zakresie kotłów indukcyjnych.
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Uczymy komputer rozumieć to, co znajduje się na zdjęciu

satelitarnym i na mapach

Nie ma drugiego takiego rozwiązania w Polsce,         

w Europie, a najprawdopodobniej i na świecie.

Startup Sunmetric to narzędzie do

zautomatyzowanej analizy potencjału

fotowoltaicznego gruntów i dachów. O tym,

czym dokładnie jest to rozwiązanie, jak krok po

kroku działa i na czym polega jego fenomen,

opowiada CEO firmy Sunmetric Michał

Kułaczkowski. 

Sunmetric to innowacja, startup z ogromną przyszłością. Jak zrodziła się

idea powstania tego narzędzia? W czym dostrzegliście rynkową lukę? 

Można powiedzieć, iż mieliśmy szczęście, że w biurowcu, w którym się znajdujemy, pojawiła

się firma ilepaneli.pl, zajmująca się generalnie fotowoltaiką, w tym ofertowaniem, sprzedażą

i montażem. Zresztą wszyscy wiemy, że temat fotowoltaiki jest wciąż bardzo gorący. Śmieję

się, że telefony od instalatorów są już bardziej popularne od tych z kredytami czy ofertami

telefonii komórkowej. Praktycznie wszystkich nas, w większym lub mniejszym stopniu,

gdzieś tam to dotknęło. Dostrzegliśmy w tym możliwości, ponieważ okazuje się, że cały

proces ofertowania jest tak naprawdę procesem ręcznym. Narzędzia, które są obecnie

dostępne, wymagają dużego zaangażowania i wiedzy. W dodatku wszystko trwa. I to

właśnie było podstawą do powstania Sunmetrica.  

Porozmawiajmy o ...
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Nasze rozwiązanie ma w tym momencie trzy gotowe produkty, które też chcemy dalej 

 rozwijać, nie tylko w kierunku fotowoltaiki, ale w ogóle w dziedzinie OZE czy dalej          

 w nieruchomościach, branży budowlanej. Jednym z naszych czołowych produktów jest

analiza działek, gdzie wykorzystujemy sieci neuronowe, zdjęcia satelitarne i dane

publiczne do zanalizowania tego, co znajduje się na danej działce, czyli wykrycia

wszystkich drzew, budynków, jakiś obszarów zalewowych. Łączymy to z danymi, które są

dostępne w bazach danych GIS-owskich, czyli wszystkie informacje związane z  numeracją

działek, księgami wieczystymi, informacje o planie zabudowy przestrzennej, o glebach.

Dokonujemy swego rodzaju audytu inwestycyjnego i dzięki temu możemy komuś

powiedzieć, czy na jego działce opłaca się zainstalować fotowoltaikę, czy są ku temu

możliwości, czy może jest to temat nieopłacalny ekonomicznie. Jednym z kluczowych

czynników, poza wspomnianym już planem zagospodarowania przestrzennego, jest

rozkład linii energetycznych. Jeśli nie są one wystarczająco blisko, to nie ma możliwości,

aby była to opłacalna inwestycja, gdyż  koszty rosną wtedy diametralnie. Obecnie jest to

najbardziej wykorzystywany produkt. Rynek potrzebuje informacji, by rozpocząć

inwestycje w farmy fotowoltaiczne,  mniejsze czy większe. 

Jakby miał Pan ująć w kilku zdaniach, czym konkretnie się zajmujecie? W czym

możecie pomóc? 

Źródło: canva.com
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Jaki jest poziom uszczegółowienia tworzonych przez Was symulacji? 

Drugą rzeczą jest wyszukiwarka działek. Załóżmy, że szukamy np. działki o wielkości 2 ha         

i chcemy ją wyszukać na określonym obszarze. Wpisując te kryteria, system automatycznie

wyszuka nam wszystkie działki uwzględniające podane parametry, które w odpowiedniej

odległości od linii energetycznych, spełniają właściwości glebowe. Jest to bardzo istotne

dla inwestorów, banków, firm zajmujących się budową farm PV. I tu mogę powiedzieć, że

zaczynamy obecnie współpracę z bardzo dużym podmiotem energetycznym w kraju, który

potrzebuje właśnie gruntów pod instalację. Wiem, że jako jedyni dysponujemy takim

narzędziem, podobnie jak w przypadku analizatora działek. Te dwa rozwiązania są unikalne

i nie ma drugiego takiego rozwiązania na pewno w Europie, nie chce powiedzieć, że na

świecie, ale nie spotkaliśmy się z niczym podobnym. Z kolei trzecim produktem, od którego

się w sumie wszystko zaczęło, jest analiza dachów. W tym przypadku nasze narzędzie

pozwala, dysponując tylko adresem, sprawdzić, czy badany dach nadaje się pod instalację

fotowoltaiczną oraz jakiej wielkości instalację można tam założyć. System zmierzy nasz

dach, stworzy jego model w 3D, poda nam długości krawędzi, powierzchnię dachu,

poszczególnych płaszczyzn i sprawdzi, w których miejscach opłaca się zainstalować moduły

fotowoltaiczne. Co więcej pokaże, ile ich “wejdzie” i jakie mogą być potencjalne uzyski

energetyczne. W dużym skrócie nasze narzędzia pomagają w audycie, ofertowaniu         

i przygotowywaniu wyceny instalacji fotowoltaicznej, zarówno na dachach, jak i na

gruntach.  Oznacza to, że w tym momencie mamy tutaj komplet narzędzi dla branży PV.

Jeżeli chodzi o grunty, choć na dachach robimy podobną symulację, mega istotne jest

zbadanie zacienienia. Badamy to poprzez analizę całego terenu w odległości 500 m od

budynku lub na terenie całej działki i okolic. Szukamy wszystkich drzew, budynków,

obiektów, które generalnie mogą rzucać cień i co ważne, sprawdzamy to dla praktycznie

wszystkich punktów w ciągu doby i roku. Tworzymy zakresy zacienienia rzucanego przez te

obiekty. Tam, gdzie mamy dane LiDAR-owe, wspieramy się nimi, ale generalnie głównie

opieramy się na zdjęciach satelitarnych. 
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Przeprowadzamy szacunkową analizę np. wysokości drzew, budynków. Idąc dalej, gdy

mamy już mapę zacienienia, podpieramy się dodatkowo danymi meteorologicznymi,

które zaciągamy z baz danych IMGW. W ten sposób dokonujemy prognozy dla danej

lokalizacji, która poparta jest także danymi historycznymi. Przykładowo, są miejsca                       

w Polsce, które np. mają więcej dni pochmurnych niż średnia dla kraju albo miejsca, które

np. mają dużo dni wietrznych. Dodatkowo na południu kraju jest wyższe promieniowanie

bezpośrednie, bo jesteśmy odrobinę bliżej równika, niż będąc na północy. Bierzemy pod

uwagę masę parametrów, zapylenie, ciśnienie, temperaturę, wilgotność - wszystko, co

może wpływać na promieniowanie bezpośrednie, odbite i rozproszone. Na tej podstawie

dokonujemy analizy, tak naprawdę, zarówno do przodu, jak i historycznej. Następnie

łącząc wszystkie wspomniane parametry, otrzymujemy informacje o przewidywanej

rzeczywistej wydajności takiej instalacji, usytuowanej na dachu lub na gruncie.                       

W przypadku gruntów skupiamy się też na samej konstrukcji, czyli patrzymy, ile modułów

fotowoltaicznych się na niej zmieści, jaki jest optymalny kąt ich ustawienia dla danej

lokalizacji, tak żeby zmieściło się ich jak najwięcej. Czym wyższy damy kąt, tym cień

rzucany z jednego rzędu sprawi, że kolejny będzie trzeba oddalić o ileś metrów.                       

W związku z tym zwracamy uwagę zarówno na to, żeby jak najwięcej tych modułów

zmieścić w danej lokalizacji, ale z drugiej strony, żeby też uzysk z nich, z pojedynczego

modułu, był jak największy. Następnie uwzględniamy także moc inwerterów, ile modułów

możemy podłączyć w stringu, jakie są potencjalne straty energetyczne, aby na tej

podstawie wygenerować rzeczywiste dane dotyczące uzysku energii.  

Na czym opieracie swoją technologię? W tym roku końca dobiegł pierwszy etap

projektu budowy sieci neuronowej. Co to oznacza dla klienta końcowego? 

Jak wspomniałem, obecnie komercyjnie działamy już z analizą gruntów i tutaj, tak

naprawdę, wykorzystujemy nie jedną sieć neuronową, a na tym etapie już kilka. Każda

sieć ma trochę inne elementy. Jedna np. wyszukuje drogi, inna zajmuje się

wyszukiwaniem terenów wód: rzek, jezior, rozlewisk itp., jeszcze inna wyszukiwaniem

drzew i budynków. W tym momencie przygotowujemy się do uruchomienia z początkiem

roku, też już komercyjnie, analizatora dachów. Jest on na ostatnim etapie

przygotowania.
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Co klient musi Wam dostarczyć, aby skorzystać z narzędzia? Jak długo

należy czekać na wyniki z analizy? 

Tu ujawnia się nasza największa przewaga technologiczna. Normalnie zamawiając sobie

taki raport o działce, pracuje nad tym sztab ludzi przez kilka dni. My jesteśmy w stanie taki

raport wygenerować w ciągu paru minut. Jedyne dane wsadowe, ale które my

zapewniamy sobie sami, to są zdjęcia satelitarne. Jest to nasze podstawowe źródło

wiedzy. W przypadku analizy działek dochodzi jeszcze kilkanaście różnych API                       

z zewnętrznych źródeł danych, z których korzystamy. Przede wszystkim są to krajowe

bazy danych, skąd zaciągamy informacje o danych terenach. Natomiast de facto jedyne,

co klient musi nam dostarczyć w przypadku analizy działek to tzw. ID działki, czyli

unikalny numer nadany w klasyfikacji GIS-owskiej. W przypadku analizy dachu potrzebny

jest tylko adres lub współrzędne geograficzne. Z kolei w kontekście wyszukiwarki

potrzebujemy tylko konkretnego punktu, nazwy np. powiatu, gminy, czy nawet

województwa i informacji od klienta jakimi parametrami działki jest zainteresowany, tj.

jaka ma być odległość od słupa energetycznego, czy interesują nas inne klasy gleby niż IV     

i wyżej itp.

Źródło: canva.com
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I ostatnie pytanie. W jakim kierunku zamierzacie rozwijać swój startup?

Kolejne kroki i misja to… 

Eksperckiej może nie. Stworzony raport jest na tyle przystępny, że de facto każdy mógłby

te najważniejsze dla siebie informacje wyciągnąć. Jest tam parę danych bardziej

szczegółowych, takich specyficznych. Informacje, jakie możemy tam znaleźć to m.in.:

powierzchnia, zalesienie, tereny zalewowe, ograniczenia środowiskowe, odległość           

i dostęp do linii energetycznych, dostęp do drogi, klasa gleby, moc wskazanej linii,

odległość od GPZ-u, moc wskazanego GPZ-u. Mamy tu także mapkę sytuacyjną,

pokazującą jak wygląda przebieg sieci energetycznych w danym obszarze. Następnie

obrys terenu wykonany przez sieć neuronową oraz symulację, jak wyglądałaby instalacja,

gdyby pokryć dostępny teren modułami fotowoltaicznymi. Same odległości między

rzędami modułów nie są oczywiście przypadkowe. Jest to minimalna odległość, ustalona

tak, żeby nie były rzucane cienie na poprzednie rzędy. Większe przerwy to drogi

serwisowe. Następnie mamy szczegółowe parametry terenu, napromieniowanie na

powierzchnię pochyłą, uzyski energetyczne w watach, watogodzinach na m2. Ponadto

możemy sobie to jeszcze bardziej uszczegółowić danymi meteorologicznymi dla danej

lokalizacji i uzyskać wykres promieniowania słonecznego, promieniowanie globalne,

bezpośrednie, rozproszone i odbite od powierzchni. 

Jeżeli chodzi o wyszukiwarkę działek, w zależności od kryteriów wyświetla się

odpowiednia liczba działek, która te kryteria spełnia. Dla każdej z nich można też

wygenerować taki szczegółowy raport. 

W efekcie końcowym klient otrzymuje raport. Czego w takim raporcie można się

spodziewać? Czy interpretacja wyników wymaga eksperckiej WIEDZY?

Na pewno jednym z kolejnych kroków jest analiza dla farm wiatrowych. Jest to w zasadzie

tylko jeden krok naprzód od tego, czym teraz już dysponujemy, ponieważ mając

zbudowaną całą podstawę, wystarczy dodać dane meteorologiczne dotyczące wiatrów na

danym obszarze i analizę wiatrową. W tym kontekście rozmawiamy już czy to                       

z Politechniką Gdańską czy z innymi podmiotami, które mogą pomóc dokonać takiej

symulacji.
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Farmy wiatrowe to taka najbliższa przyszłość zaraz po analizatorze dachów. Natomiast

generalnie, nasze rozwiązanie chcemy rozwijać jako narzędzie wspomagające

wyszukiwanie działek w ogóle, wyszukiwanie budynków i analizę terenową. Wyobraźmy

sobie sytuację, że szukamy naszego wymarzonego domu. Chcielibyśmy mieć widok np. na

las, który będzie w odległości 5 km od przedszkola, 2 km od jakiegoś konkretnego sklepu                      

i będzie miał fajną ustawną działkę. Wykorzystując naszą technologię jesteśmy w stanie

powiedzieć, gdzie jest las, od jakiej strony, co będzie widać z naszych okien, wyszukać

wszystkie informacje dotyczące sklepów, przedszkoli. Wszystko dzięki temu, że podstawą

i głównym elementem naszej technologii jest to, że my po prostu uczymy komputer

rozumieć to, co znajduje się na zdjęciu satelitarnym i na mapach. Pierwszym

zastosowaniem tego były farmy fotowoltaiczne, bo tak jak wspomniałem, temat był po

prostu bardzo gorący. Założyliśmy, że tutaj najwięcej możemy zrobić w danym momencie,

a po drugie same tematy OZE są mi osobiście bliskie i generalnie ich rozwój jest ważny. My

możemy pomóc ten rozwój przyspieszyć. Podsumowując, technologię chcemy rozwijać                     

w kierunku bardzo szeroko rozumianej analizy terenu dla różnych branż: nieruchomości,

budowlanej czy - tak jak teraz - energetycznej, ze szczególnym focusem na OZE. 

bIo rozmówcy: 

                                                    - prezes i jeden z założycieli Sunmetric. W firmie odpowiada za

opracowanie całej technologii. Z wykształcenia programista. Wciąż prowadzi jeszcze

półaktywnie własny software house. Ma już za sobą kilka biznesów, a także jeden

startup Clusterone. Na początku swojej kariery pracował w Intel Corporation, następnie

jako freelancer dla amerykańskich spółek oraz w Google. 

Michał Kułaczkowski
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Czas działa na Twoją niekorzyść. Czy jesteś pewien, że nie dokładasz klientowi

do zakupu instalacji? 

Z Marcinem Dolatą, założycielem i prezesem

zarządu EasySolar, rozmawiamy m.in. o tym,

czym są koszty pośrednie w sprzedaży

fotowoltaiki i jak je skutecznie redukować,          

a także na czym w dzisiejszych czasach opierać

budowę swojej konkurencyjności. Szczególnie          

w momencie, gdy boom na systemy PV nieco

spadnie. 

EasySolar. System, który pozwala wykonać i sprzedaż instalację PV w 5 min.

Na czym polega fenomen tego systemu. Co go wyróżnia? 

Aplikacja Easy Solar jest rozwiązaniem dla firm, które sprzedają systemy fotowoltaiczne. Ma

pomagać w procesie sprzedaży. Skupiamy się na tym, żeby handlowiec sam mógł

przygotować ofertę, aby była ona jak najłatwiejsza w przygotowaniu i jednocześnie

atrakcyjna dla klienta. Szybkość przygotowania oferty i jej atrakcyjność to dwa

najważniejsze czynniki, które też mają duży wpływ na samą sprzedaż. W EasySolar

koncentrujemy się na tym, aby oferty w większości były przygotowywane na zdjęciach.

Oczywiście jeśli nie ma takiej możliwości, to można przygotować całą koncepcję na Mapie

Google lub całkowicie bez Mapy Google, bez zdjęć. Jednak uważamy, że klienci trochę kupują

oczami. Na pewno ważne jest także to, aby takie oferty móc przygotować jak najszybciej,                    

w ciągu trzech, czterech minut, już nawet na spotkaniu z klientem albo na spotkaniu online,

które teraz z uwagi na pandemię zdarzają się coraz częściej. Jeśli nie stracimy dużo czasu na

przygotowanie oferty to dostarczymy ją klientowi szybciej, a jak wiadomo, czas jest

kluczowym elementem w całym procesie sprzedaży. Dodatkowo, gdy oferta będzie

atrakcyjna, to w połączeniu z tą szybkością otrzymujemy dużą przewagę konkurencyjną,                    

z której dzisiaj powinniśmy korzystać. Myślenie o konkurencyjności swojej oferty może stać

się tym bardziej istotne w kontekście zmieniającej się ustawy, gdzie prawdopodobnie boom

na systemy fotowoltaiczne trochę opadnie.  

Porozmawiajmy o ...

36



Koszty pośrednie w sprzedaży fotowoltaiki nie zawsze są uwzględniane przez

zarząd firmy. Jednak, według Pana szacunków, o jakiego rzędu kosztach może być

mowa? Co tak naprawdę je generuje? 

Proces sprzedaży składa się z wielu elementów. Udostępniamy narzędzie do analizy takiego

procesu, ponieważ dla nas jest to dość naturalne, że powinniśmy cały proces sobie analizować

i sprawdzać, gdzie i jak najłatwiej, najefektywniej sprzedawać system fotowoltaiczny. Tak

naprawdę, jeśli nie robimy tego dobrze, to może nas to bardzo dużo kosztować, pomimo że

często tych kosztów nie widać. Na każdym etapie bowiem dochodzi tzw. konwersja, czyli

odpada nam początkowo np. część leadów, później część spotkań. Przykładowo, jeśli

zakupiliśmy 10 leadów, za jednego zapłaciliśmy załóżmy 100 lub 150 złotych, a tylko jeden         

z dziesięciu leadów zakończył się sprzedażą, to już mamy 1500 złotych kosztów związanych         

z samym zakupem leadów. To jest sytuacja, w której ta konwersja jest i tak dobra, bo jeśli jest

słaba to trzeba sobie zobrazować to jeszcze inaczej. Dzwonimy do klienta np. po tygodniu od

otrzymania leadów, ponieważ nie mamy czasu, w końcu musimy przygotować się na

wcześniejsze zapytania, zrobić oferty i nagle z 10 leadów pozostaje nam tylko 5. Idziemy na

spotkania tylko do pięciu klientów, więc już nam konwersja spada o połowę, a koszt jednego

leadu rośnie dwukrotnie. Następnie, z racji że minął już tydzień, to też trudniej jest nam się

umówić na spotkanie. Czas działa na naszą niekorzyść i znowu konwersja spada o połowę         

w porównaniu z tym, co moglibyśmy uzyskać, gdybyśmy działali bardzo szybko i efektywnie.

Tym samym cena leadów znowu nam się podwaja, a jeden lead nie kosztuje nas już 100 czy 150

złotych, a około 500 zł. Jeśli już na tym etapie liczymy, że z tych wizyt tylko jeden na dziesięciu

klientów kupi od nas instalację, to się okazuje, że sprzedaż nie kosztuje nas 1000 czy 1500

złotych, a kosztuje nas 4000 zł do nawet 6000 zł. A przecież są jeszcze kolejne etapy

sprzedażowe, gdzie możemy znów stracić 50% leadów i ponownie nam się ten koszt

powiększy. W skrajnych przypadkach może się okazać, że koszt sprzedaży jednej instalacji

fotowoltaicznej wynosi w naszej firmie w granicach 12 - 18 tysięcy złotych. W przypadku, gdy

sprzedajemy małą instalację np. 3 kW/4 kW, może się okazać, że całkowicie nie tylko

pochłonęła ona nasz zysk, ale tak naprawdę jeszcze dołożyliśmy klientowi z naszej własnej

kieszeni. Właśnie dlatego uważamy, że te konwersje na etapie sprzedaży są bardzo ważne         

i dlatego stworzyliśmy w EasySolar narzędzia, które działając na bazie algorytmów,

wyposażonych w sztuczną inteligencję, pozwalają nam oszacować jaka ścieżka sprzedaży jest

najbardziej skuteczna, ponadto kto w firmie sprzedaje najbardziej efektywnie. Dzięki temu

możemy podejrzeć, jak on sprzedaje i co takiego robi, że sprzedaje najlepiej. Czasem po prostu

się okazuje, że przykładowo kontaktuje się z klientem tego samego dnia w przeciwieństwie do

innych. Naprawdę warto prowadzić tego typu monitoring. 37



Zmniejszenie wspomnianych przez Pana kosztów pośrednich wymaga zmiany

sposobu sprzedaży, podejścia do niej. Od czego warto te zmiany rozpocząć, mając

na myśli zarówno działania firmy, jak i pojedynczego handlowca? 

Myślę, że oczywiście dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzia EasySolar (:D),

ale poza samą zmianą narzędzia do sprzedaży ważne jest, żeby określić, jak u nas wygląda

ten proces, gdzie tracimy klientów. Następnie warto przeliczyć, jak i na jakich etapach nie

powinniśmy ich tracić i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Przykładowo, jeśli wiemy, że

pozyskujemy 20 nowych leadów na miesiąc z naszych działań marketingowych (też warto

pamiętać, że teraz mamy boom na fotowoltaikę, więc te leady są tanie, ale za chwilę, gdy

ten rynek się ustabilizuje, będziemy na pewno musieli działać rozważniej), to musimy

wiedzieć, co dokładnie się z nimi dzieje w drugim etapie, kiedy dzwonimy, czy też ile

spotkań jesteśmy w stanie z nich umówić. Jak sobie określimy kolejne fazy tej naszej

sprzedaży i zastanowimy się, co powinniśmy w danej fazie zrobić, żeby działać

efektywniej, to wtedy mamy sporą gwarancję, że idąc w tym kierunku i motywując pod

tym kątem handlowców, osiągniemy sukces . 

Źródło: EasySolar
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Jedną z funkcjonalności systemu EasySolar jest zarządzanie swoim zespołem.

Uwagę przykuwa wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do wsparcia

sprzedaży. Na czym dokładnie to polega?

Algorytmy analizują nasz proces sprzedaży. Codziennie dostarczamy informacje, wprowadzając dane

dotyczące statusów klientów. Algorytmy analizują te statusy, dane i określają najefektywniejszą

ścieżkę sprzedaży. Możemy sobie ją przeanalizować w kontekście danego handlowca lub dla całego

zespołu. Dzięki temu widzimy np. gwiazdę sprzedaży - jest ona jedna, możemy przeanalizować, co

robi, że sprzedaje najefektywniej, jak wygląda jej ścieżka sprzedażowa. Ponadto możemy zobaczyć

także, jaka ścieżka sprzedażowa w firmie jest najpopularniejsza. Niejednokrotnie gwiazda sprzedaży

może sprzedawać jeszcze więcej instalacji, o czym sama może nie wiedzieć. My natomiast, dzięki

narzędziom EasySolar, możemy jej to pokazać.  Zresztą sama idea tego narzędzia wynikła z tego, że

czasami handlowcy, jak dowiedzieliśmy się od naszych klientów, nie potrafią sprecyzować z czego

wynika to, że np. w danych okresie klienci kupili mniej, a w innym więcej. Prawda może być ukryta        

w procesie sprzedaży. Przykładowo - wcześniej handlowiec kontaktował się pierwszego dnia        

z klientem, a trzeciego już był na spotkaniu, teraz miał za dużo pracy, więc kontaktował się  czwartego

dnia, a na spotkaniu był po dwóch tygodniach. Nagle  jego konwersja spadła czterokrotnie, a koszt

naszego leadu, więc też koszt sprzedaży, wzrósł z 1500 zł do 6000 zł na jednej instalacji. Nasze zyski

wyparowały. 

Źródło: EasySolar
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Z obsługi programu warto lepiej NAJpierw się przeszkolić czy spokojnie można zacząć

„działać z marszu”?

Jest on na tyle intuicyjny, że każdy sobie poradzi. Mamy tutoriale krok po kroku na stronie

internetowej, ale widzimy że część osób woli przyjść na szkolenie i po godzinie wiedzieć

wszystko, nie szukając odpowiednich informacji. W każdym razie są dwa rodzaje osób, jedne

lubią szkolenia, drugie wolą samemu przeklikać sobie wszystko po kolei i samemu poznać

narzędzie. Dwie opcje są dobre. Pytanie tylko, kto jaką woli. Jedynie co do dużych firm

zalecałbym organizację indywidualnego szkolenia dla całego zespołu. Organizujemy wtedy

cykle szkoleniowe plus kilka godzin doradczych dla większych zespołów, ponieważ widzimy,

że tam istotne jest to, aby wszyscy pracowali podobnie w narzędziu i wykorzystywali

podobne funkcje. Chodzi też o to, żeby nie było później informacji, że 50% osób korzysta                   

z danej funkcji częściej, a druga część nie korzysta wcale. Na przykład część osób nie robi

projektowania na zdjęciu, bo przyzwyczaiła się do projektowania na Mapach Google. Jednak

zdjęcia generują lepszą konwersję, więc lepiej, żeby cały zespół tak samo korzystał                   

z narzędzia. 

Nie wiem, na ile może nam Pan zdradzić szczegóły, ale może są już jakieś plany

na rozbudowę funkcjonalności, czy też po prostu plany dalszego działania.

Mógłby nam Pan uchylić rąbka tajemnicy? 

Jest bardzo dużo planów. W najbliższym czasie, aczkolwiek po publikacji wywiadu nowe

narzędzie powinno już być po premierze, zamierzamy wprowadzić nowe rozwiązanie do

generowania ofert, zdecydowanie bardziej customizowanych. Będzie można sobie

przygotować taką ofertę stricte pod siebie, pod swoją firmę, dużo bardziej customową niż

obecnie, w dużo łatwiejszy sposób. Następnie do końca roku chcemy wprowadzić kolejne

funkcjonalności, które na co dzień sygnalizują nam nasi klienci. Większość klientów, która

korzysta z naszego narzędzia, zgłasza zapotrzebowanie na podobne funkcje, więc myślę,

że wszyscy korzystający z narzędzia wiedzą jakie to funkcje. Na ten moment nie

zdradzamy jeszcze ich listy, aczkolwiek z takich najważniejszych rzeczy to na pewno

będzie to przebudowa całego systemu wyceny, czy też ułatwienia w systemie

projektowym. W sumie całą publikację mamy zaplanowaną na 16 stycznia. I miejmy

nadzieje, że ze wszystkim się wyrobimy.
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Oferta idealna jest to oferta, która będzie atrakcyjna dla klienta

końcowego. Musimy pamiętać, że końcowy klient nie jest często

inżynierem, nie ma dużego pojęcia o technologii, o bardzo zaawansowanej

analizie ekonomicznej. W związku z tym w sprzedaży systemów

fotowoltaicznych nie możemy się skupiać na tym, żeby te oferty były jak

najbardziej skomplikowane, zaawansowane. Musimy się skoncentrować

na tym, by były one jak najbardziej atrakcyjne i czytelne. Możemy to sobie

porównać z ofertą iPhona i jakiegoś innego telefonu, gdzie tych danych

technicznych mamy nieraz bardzo dużo. Tabele z danymi technicznymi są

bardzo rozbudowane, a i tak większość konsumentów stwierdzi, że

bardziej atrakcyjny jest iPhone, bo po prostu wizualnie przyciąga uwagę.

Tak samo oferta systemów PV też powinna być dostarczona w bardzo

przyjaznej dla oka formie. Z pomocą przychodzi przygotowanie

wizualizacji na zdjęciach. Klient kupuje oczami, więc to, że może zobaczyć,

jak te panele będą wyglądały na jego domu jest niezwykle ważne. Do tego

dochodzi jeszcze jeden aspekt. W gospodarstwie jedna osoba kupuje pod

względem estetycznym, a druga pod kątem analizy, a więc ekonomicznym.

Wynika z tego, że warto pokazać i estetykę instalacji, i liczby, ale                        

w przyjaznej i zjadliwej formie dla klienta, tak aby mógł on je łatwo

zrozumieć i też, żeby nam było łatwo je klientowi wytłumaczyć. Nie

skupiajmy się za bardzo na zaawansowanych czynnikach, na rozbijaniu cen

energii na wszystkie składowe, na analizie godzinowej, ponieważ stracimy

na to bardzo dużo czasu. A przecież, poza tym, że oferta musi być

atrakcyjna i prosta, to musi być także dostarczona w bardzo krótkim

czasie. Myślę, że to również jest aspekt oferty idealnej - czas dostarczenia. 

PRZEPIS NA OFERTĘ IDEALNĄ WEDŁUG MARCINA DOLATY
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Przyszłość w sprzedaży fotowoltaiki to coraz szybszy proces sprzedaży.

Tak naprawdę uważamy, że dużo więcej działań będzie realizowanych

online, a tylko jedna wizyta realnie - podpisanie umowy. Gdybym to

porównał do sprzedaży innych produktów, które dzisiaj na co dzień

kupujemy, a które też nie są łatwe do sprzedaży, to porównałbym to do

zakupu ubezpieczenia. Początkowo cały proces zakupu zazwyczaj

realizowany jest telefonicznie lub online, a później dochodzi do jednego

spotkania i cała sprzedaż tak naprawdę zamykana jest na tym jednym

spotkaniu. Uważam, że wszystko będzie szło w kierunku mocnej

sprzedaży, szybkiej, onlinowej. Potrzebne będzie najwyżej jedno spotkanie

już do sfinalizowania zakupu i na przykład jedno do ostatecznego, takiego

wizualnego audytu specjalisty na miejscu. Chodzi o to, żeby jeszcze

sprawdził, gdzie się przyłączy, jak poprowadzi przewody, aby mieć już tę

wiedzę przed rozpoczęciem montażu. Takie jedno spotkanie mogłoby mieć

miejsce, gdy klient jest już zdecydowany. 

PRZYSZŁOŚĆ SPRZEDAŻY PV WEDŁUG MARCINA DOLATY
 

bIo rozmówcy: 

                        -  założyciel i prezes zarządu EasySolar. Inżynier energetyki odnawialnej.

Absolwent akceleratorów – PowerHouse w Dolinie Krzemowej, MIT Enterprise Forum CEE 

 w ramach Massachusetts Institute of Technology oraz Impact Poland w ramach

FundingBox.

Przedsiębiorca mający ponad 16 lat doświadczenia w biznesie, zarządzaniu zespołem,

marketingu i sprzedaży. Od ponad 9 lat działa na rynku fotowoltaiki tworząc

oprogramowanie dla firm sprzedających instalacje fotowoltaiczne. Na co dzień, oprócz

zamiłowania do biznesu, nałogowy sportowiec.

Marcin Dolata
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Ewolucja na rynku bezpieczników. Co to oznacza dla branży

fotowoltaicznej? 

Zapewnienie bezpieczeństwa instalacji

fotowoltaicznej to cel, do którego zmierzają nie

tylko instalatorzy, ale też firmy dostarczające

komponenty w tym zakresie. O tym, co wziąć pod

uwagę przy doborze zabezpieczeń do instalacji,          

o obecnych trendach i o tym, co zmieniło się na

rynku bezpieczników w przeciągu kilku ostatnich

lat opowiada Tomasz Szymczyk, doradca

techniczno - handlowy w firmie ETI Polam.

Myślę, że można w skrócie powiedzieć, iż ETI Polam to bezpieczeństwo. Jesteście jednym z pięciu

największych producentów bezpieczników na świecie oraz wiodącym producentem innowacyjnych

wyłączników i rozłączników. Co jeszcze należałoby do tego dodać? 

Firma ETI Polam działa w Polsce od 1997 roku, a sam koncern ETI istnieje już ponad 70 lat.

Przez ten czas staliśmy się jednym z pięciu największych producentów bezpieczników na

świecie oraz wiodącym producentem aparatury modułowej. Przez lata rozwijaliśmy się                    

i wprowadzaliśmy coraz to nowe produkty do swojej oferty. Dziś produkty te znajdują

zastosowanie w przemyśle, budownictwie jedno- i wielorodzinnym, oraz energetyce. Dużą

przewagę nad konkurencją daje nam produkcja w Polsce, dzięki temu możemy np.:

dostarczać wkładki bezpiecznikowe do wielu spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją

energii elektrycznej na terenie kraju, lub ograniczniki mocy umownej stosowane jako

zabezpieczenie zalicznikowe w tablicach licznikowych w budownictwie jedno-                       

i wielorodzinnym. Obserwujemy rynek i wprowadzamy produkty, które zaspokajają

potrzeby klientów, a także dostosowujemy ofertę do zmieniających się potrzeb rynku.

Jednak najważniejszym jest dla nas, aby nasze produkty spełniały obowiązujące normy dla

zabezpieczeń stosowanych w energetyce (nasze produkty spełniają również normy

obowiązujące w innych krajach), oraz charakteryzowały się parametrami, które zapewnią

najwyższy poziom bezpieczeństwa dla użytkownika i jego otoczenia.

Porozmawiajmy o ...
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Mógłby Pan przybliżyć nam trochę obecny “rynek bezpieczników”? Jak każdy,

on też ewoluuje. Co zmieniło się w ciągu ostatnich lat? 

Bezpieczniki topikowe uchodzą za jedne z najstarszych zabezpieczeń. Ich zadaniem jest

ochrona urządzeń i układów elektrycznych. Dzisiejsze bezpieczniki bardzo różnią się od

swoich protoplastów. Mają znacznie mniejszą budowę, przy zwiększonych parametrach

zwarciowych, oraz są bardziej niezawodne. Mimo szerokiego zastosowania wyłączników

nadprądowych instalacyjnych, w dalszym ciągu bardzo często stosuje się właśnie wkładki

topikowe, głównie z uwagi na ich niezawodność. Oprócz wkładek nożowych typu "NH",

dedykowanych głównie do energetyki i przemysłu, posiadamy w ofercie również system

wkładek cylindrycznych "CH", instalacyjnych "D" oraz małogabarytowych „D0” , zwanych

przez wielu potocznie ,,korkami". Te trzy systemy z uwagi na małe gabaryty można bez

problemu stosować w mniejszych obudowach elektrycznych. Na przestrzeni lat powstało

wiele typów bezpieczników. Przeznaczone są one zarówno do uniwersalnych zastosowań,

jak i bardziej wyspecjalizowanych, których charakterystyka dostosowana jest do

specyficznych właściwości i wymagań urządzeń, a także warunków pracy. Dzięki temu

nasze bezpieczniki mają zastosowanie przy zabezpieczaniu takich urządzeń jak: silniki

elektryczne, transformatory, układy elektroniczne i energoelektroniczne, oraz mogą

zabezpieczać maszyny górnicze, pracujące w bardzo trudnych warunkach.

 

Źródło: ETI Polam
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Obserwując rozwijający się rynek instalacji fotowoltaicznych w Polsce, rozszerzyliśmy

kilka lat temu swoją ofertę o zabezpieczenia do fotowoltaiki. Były to zarówno ograniczniki

przepięć, podstawy bezpiecznikowe do wkładek topikowych, jak i systemy wkładek

topikowych o charakterystyce czasowo-prądowej gPV. Uzupełnieniem oferty były również

obudowy hermetyczne, w których w/w zabezpieczenia są zamontowane. Tutaj największy

rozwój nastąpił w przypadku ograniczników przepięć, a klient ma do wyboru wiele

wariantów rozwiązań. Pojawiły się ograniczniki przepięć, gdzie wewnętrzne

zabezpieczenia, czyli iskiernik i warystory są połączone w konfiguracji "V" oraz konfiguracji

"Y". W zależności od instalacji, klienci mają do wyboru ograniczniki przepięć, których

napięcie robocze występuję w zakresie od DC do 1500V DC. Jedne typy ograniczników

stosujemy, gdy obiekt posiada zewnętrzną instalację odgromową, a inne, gdy takiej

instalacji nie ma. Oferta jest bardzo szeroka, a mnogość wykonań tych zabezpieczeń

pozwala nam dobrze i optymalnie dobrać te zabezpieczenia zarówno do małych instalacji

PV, jak i do dużych farm fotowoltaicznych.

W ofercie firmy znalazły swoje miejsce także produkty dedykowane stricte dla

branży PV. Na czym opierają się Wasze autorskie rozwiązania w tej dziedzinie? 

Źródło: ETI Polam

Źródło: ETI Polam
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Poza dostarczaniem produktów także doradzacie, szkolicie. Gdyby miał Pan

określić trzy najważniejsze kwestie w zakresie odpowiedniego doboru

zabezpieczeń w instalacjach fotowoltaicznych obecnie, co by to było? 

Podstawową działalnością firmy jest produkcja zabezpieczeń i ich osprzętu dodatkowego.

Natomiast naszym klientom oferujemy również szkolenia, na których możemy podzielić się

wiedzą naszą oraz Product Managerów pracujących w firmie ETI Polam. Są to najczęściej

szkolenia o produktach, ale również o tym, jakie normy i parametry dane produkty muszę

spełniać, aby były one bezpieczne dla użytkownika i jego otoczenia. Często klienci sami

zwracają się do nas z prośbą o dobór zabezpieczeń tak, aby były one dostosowane do

warunków pracy, jak i specyficznych właściwości i wymagań urządzeń, o których

wspominałem wcześniej. W przypadku doboru zabezpieczeń do instalacji fotowoltaicznych

jest wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Dobierając ilość modułów

fotowoltaicznych w rzędzie, należy wziąć pod uwagę, że w przypadku niskiej temperatury

zewnętrznej (np.: -10 st. C.), napięcie całego rzędu modułów może zwiększyć się nawet o 10%.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w każdej instalacji, w której płynie prąd może

pojawić się zwarcie. W przypadku instalacji fotowoltaicznej trzeba zastosować wkładki

topikowe o charakterystyce gPV, które uchronią instalację, gdy takie zwarcie wystąpi.

Istotnym faktem jest również stosowanie odpowiedniej ilości i odpowiednich typów

ograniczników przepięć, w zależności od odległości (liczonej w odcinku przewodu) pomiędzy

modułami PV a falownikiem. To tylko krótkie informacje, co należy wziąć pod uwagę przy

doborze zabezpieczeń. Tak jak wspomniałem wcześniej, szkolimy naszych klientów i mamy

również przygotowane szkolenie jak precyzyjnie dobierać zabezpieczenia, na co zwrócić

uwagę. Wszelkie powyższe zagadnienia są omawiane w ich trakcie w sposób merytoryczny.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem zapraszam do kontaktu z przedstawicielem

handlowym ze swojego regionu. Dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie

internetowej www.etipolam.com.pl. Na koniec dodam, że wszystkie te zalecenia i uwagi

wynikają z obowiązujących norm, które regulują, jakiego typu zabezpieczenia należy

stosować w danych warunkach pracy i przy zabezpieczaniu konkretnych urządzeń.
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Wasza “najświeższa” innowacja to? 

Wkładka topikowa jest typowym urządzeniem elektrycznym, które pobiera energię

elektryczną i zamienia ją w energię cieplną podczas przepływu prądu elektrycznego.                       

W momencie, gdy energia elektryczna jest zamieniana w ciepło, występowanie wysokiej

temperatury w środku zamkniętej obudowy może mieć istotny wpływ na inne urządzenia

elektryczne, które zostały w niej umieszczone – powodując ich przegrzewanie, a zatem

ich niewłaściwą pracę. Poza tym pojęcie straty mocy to nic innego jak różnica pomiędzy

wyprodukowaną lub zakupioną energią elektryczną, a energią dostarczaną lub

sprzedawaną użytkownikom końcowym. Firma ETI nieustannie dąży do poprawy jakości

oraz parametrów technicznych wyrobów, ze szczególnym naciskiem na obniżanie

znamionowych strat mocy wkładek topikowych. Połączenie nowoczesnych technik

komputerowych z doświadczeniem pracowników działu rozwoju koncernu ETI umożliwiło

nam wyprodukowanie wkładek topikowych, których straty mocy są o kilka procent niższe

od strat mocy, jakie wykazują wkładki wiodących producentów bezpieczników

topikowych na świecie.

bIo rozmówcy: 

                            - na stanowisku doradcy techniczno - handlowego            

w firmie Eti Polam pracuje już od 2016 roku. W swojej pracy często spotyka

się z osobami, które zajmują się projektowaniem instalacji, prefabrykacją

rozdzielnic, wykonawstwem, zarówno w zakresie instalacji elektrycznych

jak i fotowoltaicznych. Jego praca to przede wszystkim doradztwo             

w zakresie odpowiedniego doboru zabezpieczeń na podstawie schematów

elektrycznych, ale też prowadzenie szkoleń z produktów znajdujących się

w ofercie firmy ETI Polam. W swojej pracy ceni sobie samodzielność            

 i niezależność w działaniu.

Tomasz Szymczyk
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Dobór okablowania to nie tylko kwestie przepływu spodziewanej energii elektrycznej

po stronie DC jak i AC, ale także rodzaju izolacji i powłok, a te nie są tożsame                    

w wykonaniu każdej firmy produkcyjnej. Ważne jest, aby kable i przewody posiadały

dopuszczenia do stosowania w określonych warunkach eksploatacyjnych jak                    

i środowiskowych. Dopuszczenia takie nie mogą być tylko na podstawie oświadczenia

producenta, ale zweryfikowane przez inne towarzystwa/laboratoria do tego

uprawnione. Pozwala to na optymalizację kosztów instalacji i niestosowanie

dodatkowych elementów osłon, które nie są integralną częścią produktu, a jedynie

elementem wzmacniającym (a niezweryfikowanym) dla danego typu trasy kabli jak

metody instalacji. Jest to kwestia odporności powłok na oddziaływanie UV, wilgoci,

gryzoni czy też ścieranie. Oczywistym jest, iż wszystkie elementy instalacji nie opierają

się tylko na badaniach ZKJ (Zakładowej Kontroli Jakości). Każdy produkt w branży

elektrycznej wykonywany jest wg zaleceń norm – co każdy producent oświadcza                    

w karcie produktu – a i tak bez badań weryfikacyjnych nie powinien być stosowany                    

w instalacjach PV.

Prawidłowy dobór okablowania a jakość wykonanej instalacji PV

Osprzęt kablowy dla fotowoltaiki. Czym powinien się charakteryzować? 

Osprzęt kablowy musi posiadać cechy związane z przepływem energii tak dla części DC

(złącza MC4) – aby zapewnić brak możliwości powstawania łuku elektrycznego, jak                    

i wytrzymałości na ekstremalne warunki atmosferyczne.  Własności izolacyjne                    

i starzeniowe powinny zapewnić niezawodną pracę przez okres dłuższy niż efektywna

żywotność paneli PV. Osobną kwestią są elementy montażowe, takie jak uchwyty.

Bardzo często po upływie jednego bądź dwóch sezonów te najdrobniejsze i niby

nieistotne elementy montażowe znajdujemy w okolicach miejsca montażu paneli.

Należy zdać sobie sprawę, że gdyby nie były one istotne, to nie zostałyby zastosowane

przy instalacji/osłonie/ochronie kabli i przewodów.

Akademia instalatora 
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Ewolucja w zakresie instalacji (przewodów) fotowoltaicznych jest dość dynamiczna dla

całej branży elektrotechnicznej, energetycznej, teletechnicznej. Miniaturyzacja

elementów manewrowych, nowe stopy metali możliwe do stosowania w produkcji

masowej, czy też technologie produkcji, dają szerokie pole stosowania coraz to

nowszych izolacji, wypełniaczy, powłok, konstrukcji nośnych kabli i przewodów. Dzięki

temu coraz bardziej dostępne są rozwiązania użytkowe o szerszym spektrum doboru                    

i stosowania.  Cała branża PV jest tego najlepszym przykładem. Spotykamy się z tymi

zmianami chociażby w procesie produkcyjnym paneli PV, np. przez zwiększanie ich

wydajności przy jednoczesnej optymalizacji wymiarów pojedynczego panelu, czy też

przy zmianach konstrukcyjnych połączeń kablowych po stronie DC, jak i AC. Nie są tu

najważniejsze działania marketingowe firm produkcyjnych, czy dystrybucyjnych, ale

stabilna (bezawaryjna) praca całej aplikacji z możliwością pełnego monitoringu stanu

pracy oraz wykrywania ewentualnych zagrożeń dla zastosowanego układu

generującego i przetwarzającego energię elektryczną. Osobną kwestią są zmiany

klimatyczne, a te wymuszają stosowanie elastycznych rozwiązań, dzięki którym

zapewniona zostanie eksploatacja aplikacji PV w czasie występowania wyższych

temperatur, zmiennego nasłonecznienia, a także ekstremalnych zmian wilgotności                   

w miejscach ich zastosowania.  

Ponadto na pewno nie powinny być stosowane elementy klejone do konstrukcji, które

są wykonane w czasie montażu, poza tymi, które systemowo dostarcza producent

systemu. Wszystkie pozostałe elementy osłonowe nie powinny obciążać mechanicznie

konstrukcji nośnej ogniw, o ile nie zostały przebadane wcześniej wraz z aplikacją,  tzn.,

że zostały uwzględnione w czasie konstruowania. Do wszelkich innych osłon należy

wykonać niezależną konstrukcję wsporczą/ochronną  - dobór wykonany przez

uprawnionego konstruktora / inspektora.

Ewolucja rynku przewodów do instalacji fotowoltaicznej. 
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Każdy przyszły użytkownik, inwestor jest zainteresowany optymalizacją rozwiązań

pozwalającym na uzyskanie jak największej mocy z posiadanej instalacji PV przy

jednoczesnym minimalnym koszcie inwestycji, a zarazem długiej żywotności całej

instalacji. Nie bez znaczenia jest tu kwestia braku konieczności ingerencji, a nawet

konieczności serwisowania – oprócz koniecznych przeglądów okresowych. Oferta

HELUKABEL oparta jest na produktach najwyższej klasy, zapewniając kompatybilność

rozwiązania – co ze względu na światowy zasięg marki HELUKABEL jest koniecznością         

i cechą wyróżniającą na rynkach krajowych. Nasze produkty spełniają wymagania, które

są zdefiniowane dla różnych stref klimatycznych, jak i środowiskowych. Jednym                    

z elementów są rodzaje kabli i przewodów, a w tym stosowane elementy izolacyjne,

powłokowe, nośne, aż po dobór elementów osłonowych, dławnic jak i złączy.

Optymalizacja rozwiązań i dobór okablowania dla każdej aplikacji jest cechowana

indywidualnie tzn., że każda aplikacja i problem jest kwestią spersonalizowanego

podejścia do zagadnienia. Spersonalizowanego podejścia np. do kwestii wytrzymałości

dławnic, ich szczelności, jak i możliwych udarów mechanicznych (tak  istotnych przy

instalacjach dachowych, a także farmach PV), złącz MC4 (opatentowanych rozwiązań

zabezpieczających przed ew. powstaniem łuku elektrycznego), aż po elementy nośne                   

i wsporcze, jeszcze kwestia rur osłonowych, elastycznych, a w innych miejscach

twardych, galwanizowanych, a nawet w powłokach z tworzyw.  Każde rozwiązanie to

indywidualny dobór produktów z szerokiej gamy oferty marki HELUKABEL.

Niestandardowe rozwiązania dla branży PV.

Źródło: Helukabel.pl
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 INŻ. Artur Block                                  -   dyrektor ds. kluczowych klientów. Od ponad

30 lat w branży elektrotechnicznej. Drogę zawodową rozpoczął    

w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych

ENERGOPROJEKT S.A. – pracowania elektryczna w oddziale

gdańskim. Zdobywał doświadczenie w działach Utrzymania

Ruchu zakładów produkcyjnych oraz w branży

elektrotechnicznej w obszarach sprzedaży. Od lat specjalizuje

się w normatywnych, jak i praktycznych rozwiązaniach

rozdziału energii elektrycznej, sterowania  i teletechniki. Od

2006 roku bezpośrednio związany  z przemysłem kablowym na

stanowiskach Product Managera potem  Project Managera.

Aktualnie Dyrektor ds. Kluczowych Klientów. Członek

Stowarzyszenia Polskich Energetyków O/Warszawski, a także

konsultant w czasopismach branżowych.   

A poza pracą... Gitara i sztormiak zawsze gotowe na wyzwania

– zależnie od sytuacji i bez względu na pogodę.

Autor: 

Kompaktowość rozwiązania, pełna separacja potencjałów przepływających przez kable

wykorzystywane do podłączenia pojazdów elektrycznych, a także ich odporność na

ścieranie i częste zwijanie to podstawowe cechy produktów HELUKABEL

dedykowanych do tego sektora. Nie bez znaczenia jest tu rodzaj tworzyw użytych do

tego typu zastosowań. Jednak to już jest tajemnicą technologiczną firmy. Dzięki temu

każdy typ kabla jest dobierany do warunków eksploatacji. Tak, co do kwestii

potencjałów, jak i czasu występowania ekstremalnych obciążeń w codziennej

eksploatacji. Coraz częściej spotykane są rozwiązania „tanie”, a te nie dają gwarancji

pewności połączenia i wytrzymałości na zjawiska wcześniej opisane. Zawsze pozostaje

kwestia utrzymania w równowadze jakości do ceny produktu.

Dobór kabli i przewodów w systemach ładowania pojazdów elektrycznych. 
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Rysunek 1. Skumulowana moc zainstalowana w PV zależnie

od wielkości instalacji wg IEO.

 

Montaż systemu PV jest kosztowną inwestycją o prostej stopie zwrotu, szacowanej na

kilka lub kilkanaście lat. W związku z tym kluczowym aspektem pozostaje trwałość

elementów instalacji przynajmniej przez okres objęty zwrotem poniesionych nakładów.

Każde uszkodzenie, a następnie związane z nim i konieczne do poniesienia koszty

opóźniają moment osiągnięcia zysku. Ochrona instalacji PV to tak naprawdę ochrona

podjętej inwestycji. 

Branża fotowoltaiczna w naszym kraju od trzech lat przeżywa „boom”. Technologia

pozwalająca na przetwarzanie energii z promieniowania słonecznego na energię

elektryczną do zasilenia instalacji wewnętrznej, dzięki możliwości wykorzystania

przez osoby prywatne i programowi dofinansowania, cieszy się dużą popularnością.

Wg danych, regularnie udostępnianych przez Instytut Energetyki Odnawialnej                     

w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”, wzrost mocy zainstalowanej w roku 2020

wyniósł 200% w stosunku do roku 2019. Największy udział w rynku mają właśnie

mikroinstalacje (czyli instalacje o łącznej mocy zainstalowanej nieprzekraczającej

50kW) – stanowiły one 77% mocy zainstalowanej. Wyniki pierwszego kwartału tego

roku w dalszym ciągu wskazują na dynamiczny przyrost nowych instalacji PV (ang.

photovoltaics). Skumulowaną moc zainstalowaną w PV zależnie od wielkości

instalacji przedstawiono poniżej.

Ochrona elektryczna instalacji fotowoltaicznych

Akademia instalatora 
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Nikogo nie trzeba przekonywać, że zjawisko wyładowania atmosferycznego może

spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz

uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń, np. telewizora, komputera itp.

Wyniki badań z kilku ostatnich lat wskazują na większą liczbę wyładowań na km2 niż

w danych normowych (średnia roczna gęstość wyładowań doziemnych wynosi

odpowiednio 1,8 i 2,5 km2/rok). Wg danych pozyskanych z sieci komercyjnych np.

PERUN wynika, że na terenie naszego kraju w roku 2019 r. średnia liczba doziemnych

wyładowań atmosferycznych na 1 km2 była zdecydowanie wyższa niż zakładana

przez normę i sięgała miejscowo nawet 50-ciu uderzeń. Z uwagi na fakt, że

instalacje PV w Polsce są montowane w tysiącach sztuk, ale od stosunkowo

niedawna to problem uszkodzeń spowodowanych wyładowaniem piorunowym jest

prawie niezauważalny. Natomiast nasi zachodni sąsiedzi, którzy regularnie zajmują

czołowe pozycje w Unii Europejskiej pod względem rocznego przyrostu nowych

mocy w PV, w 2010 opublikowali raport ze statystykami przyczyn uszkodzeń

instalacji PV. Wg danych niemieckich towarzystw ubezpieczeniowych najważniejszą

przyczynę (z 26%) stanowią wyładowania atmosferyczne oraz przepięcia. Poniżej

przedstawiono przyczyny wskazane w raporcie. 

Rysunek 2. Najważniejsze przyczyny uszkodzeń instalacji PV.

To stanowisko potwierdza norma PN-EN 62305-2, która do przewidywanych

zagrożeń zalicza wyładowanie piorunowe – bezpośrednie i pośrednie (zjawisko

przepięcia).   Poszukując wiarygodnych informacji nt. sposobu zabezpieczenia oraz

wymagań stawianych elementom mającym ochronić system PV przed skutkami

wyładowań piorunowych i zjawiskiem przepięć, warto odwołać się do norm

technicznych obowiązujących w kraju. 
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PN-EN 62305 (wieloarkuszowa) Ochrona odgromowa

PN-EN 62561 (wieloarkuszowa) Elementy urządzenia piorunochronnego (ang.

lighting protecting system components - LPSC)

PN-EN 50539-11 Wymagania i badania dla ograniczników przepięć (ang. surge

protection devices – SPD) w zastosowaniach fotowoltaicznych

PN-HD 60364-7-712 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -

- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

Norma PN-EN 62305-3 wyróżnia dwie funkcje: projektową - projektanta ochrony

odgromowej jako „specjalistę kompetentnego i wykwalifikowanego w zakresie

projektowania LPS” i wykonawczą – wykonawcę ochrony odgromowej jako „osobę

kompetentną i wykwalifikowaną w zakresie instalowania LPS”. Funkcje projektanta

ochrony odgromowej z uwagi na brak wydzielonego zakresu w ramach uprawnień

budowlanych przejęli projektanci-elektrycy. W charakterze wykonawcy ochrony

odgromowej występują głównie firmy elektryczne, ogólnobudowlane i dekarskie po

krótkim przeszkoleniu swoich pracowników. W wielu przypadkach podstawowe

przeszkolenie wystarczy dla prawidłowego wykonania urządzenia

piorunochronnego, pod warunkiem, że dokumentacja projektowa będzie

sporządzona z należytą starannością. Osobiście polecam jednak konsultacje                       

i skorzystanie z usług firm, których działalność jest związana wyłącznie z tym

zakresem. Budniok Technika jest firmą zajmującą się ochroną elektryczną obiektów.

Wśród nich wyróżniamy:

Najważniejsze elementy dobrze zaprojektowanej ochrony instalacji PV obejmują:

instalację odgromową – ochronę zbudowaną o metodę np. kąta ochronnego lub

toczącej się kuli i zachowanie odstępu izolacyjnego, 

uziemienie i połączenie wyrównawcze, 

dobór odpowiednich SPD, 

minimalizację pętli indukcyjnej.  

54



Poniżej krótko przedstawiono najważniejsze informacjE nt. każdego z elementów.

Na instalację odgromową składa się zastosowanie zwodów pionowych zwanych

potocznie franklinami, sztycami czy iglicami i masztów lub wygiętego pod

odpowiednim kątem zwodu niskiego. Następnie zwody poziome i przewody

odprowadzające, aż do złącza kontrolnego. Zależnie od lokalizacji elementów

instalacji PV, klasy LPS i wybranej metody (kąta ochronnego lub toczącej się kuli)

dobieramy wysokość zwodu pionowego tak, aby system PV znalazł się w tzw.

„strefie ochrony” (strefa LPZ0B oznacza brak wyładowania bezpośredniego,

częściowy lub indukowany prąd pioruna). Od strony materiałowej informacje na

temat wymagań stawianych elementom instalacji oraz ich trwałości znajdują się                     

w normie PN-EN 62561.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zastosowaniem zwodów pionowych

i zarazem lokalizacją paneli PV w strefie chronionej jest zapis normy PN-EN 62305-3:

„wszystkie urządzenia dachowe z materiału izolacyjnego lub przewodzącego, które

zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny

się znajdować w przestrzeni ochronnej układu zwodów”. Niezwykle ważnym

zagadnieniem jest separacja elektryczna zewnętrznego LPS od instalacji PV. Ochroni

ona elementy metalowe przed tzw. „przeskokiem iskry”. Każdorazowo obliczenie

wymaganego odstępu separacyjnego wykonuje się w oparciu o zapisy punktu 6.3.                    

i załącznik C normy PN-EN 62305-3.  

Należy pamiętać, że nawet gdy nie ma możliwości zachowania odstępu

separacyjnego, jest rozwiązanie w postaci elementów izolowanych (maszty,

przewody niskoimpedancyjne pełniące funkcję separatora itp).
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Uziemienie i połączenia wyrównawcze stanowią ważny element bezpieczeństwa

instalacji fotowoltaicznej. Ich zadaniem jest bezpieczne rozproszenie prądu

piorunowego w gruncie i wyrównanie różnic potencjałów między elementami

podłączonymi. Konieczność podłączenia modułu do systemu uziemiającego regulują

wytyczne producentów. Natomiast system mocowania paneli należy uziemić

zawsze. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nieuziemiony moduł jest urządzeniem

bezpiecznym elektrycznie w normalnych warunkach pracy. Uziemione połączenie

wyrównawcze poprawia bezpieczeństwo pracy instalacji fotowoltaicznej                       

w szczególnych sytuacjach, jak uszkodzenie modułu, czy w trakcie wyładowań

atmosferycznych w pobliżu instalacji. 

Rysunek 3. Ochrona odgromowa paneli poprzez zastosowanie zwodu pionowego 

i zachowanie odstępu separacyjnego 

Przy wykonywaniu połączenia wyrównawczego należy pamiętać, że wszystkie

uziemienia po stronie DC i AC powinny być wspólne. Od strony materiałowej

informacje na temat wymagań stawianych elementom instalacji oraz ich trwałości

znajdują się w normie PN-EN 62561. Najważniejszym i najdroższym elementem

systemu PV jest falownik (inwerter), dlatego też na jego ochronę należy położyć

największy nacisk. 

Poniżej przedstawiono szkic obrazujący zastosowanie metody kąta

ochronnego i zachowanie odstępu separacyjnego (S).
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gdzie:

                     – maksymalne napięcie ciągłej pracy ogranicznika

                     – napięcie jałowe łańcucha PV w warunkach STC

Dobór odpowiedniego typu ogranicznika można sprowadzić do dwóch przypadków:

 jeżeli zachowany jest odstęp separacyjny to:1.

             

       2. jeżeli nie jest zachowany jest odstęp separacyjny to:

a) instaluje się ogranicznik typu 2,

b) jeżeli odległość między panelami (skrzynką przyłączeniową), a

inwerterem jest większa niż 10 m – ogranicznik instaluje się

dodatkowo przed falownikiem.

a) instaluje się ogranicznik typu 1+2,

b) niezależnie od odległości między panelami (skrzynką przyłączeniową), 

a inwerterem dodatkowy ogranicznik instaluje się także przed falownikiem.

Ostatnim z podstawowych sposobów ochrony instalacji PV jest minimalizacja pętli

indukcyjnej.  W celu zminimalizowania wyindukowanych napięć podczas uderzenia

pioruna, należy poprowadzić trasy przewodów modułów PV w taki sposób, aby

tworzyły jak najmniejsze pole powierzchni. Poniższy rysunek obrazuje to

zagadnienie.

Dobór ogranicznika po stronie DC jest uzależniony od wartości napięcia jałowego

łańcucha PV w warunkach STC (ang. standard test cell) zgodnie z poniższym

wzorem:

Rysunek 4. Ochrona odgromowa paneli poprzez minimalizację pętli indukcyjnej
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Rysunek 5. Elementy ochrony paneli PV w sytuacji, gdy odstęp separacyjny między panelami

a systemem LPS nie jest zachowany

W praktyce elementy ochrony możemy przedstawić w oparciu o dwie sytuacje: 

a. gdy odstęp separacyjny między panelami a systemem LPS nie jest zachowany, 

b. gdy odstęp separacyjny między panelami a systemem LPS jest zachowany lub też

brak jest instalacji LPS. Obie sytuacje przedstawiają dwa kolejne rysunki.

Rysunek 6. Elementy ochrony paneli PV w sytuacji, gdy odstęp separacyjny między panelami         

a systemem LPS jest zachowany lub w sytuacji, gdy brak instalacji LPS
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Źródła:
1.Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej pt. „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”
2.http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,ochrona_odgromowa_i_przepieciowa_instalacji_fotowoltaicznej,7874 [dostęp 17.12.2019 r.]
3.Katalog SALTEK s.r.o. pt. „Rozwiązanie. Systemy fotowoltaiczne. Ochrona przed przepięciami” 08/2018
4. Grafiki: Budniok Technika

Podsumowując możemy przedstawić następujące wnioski:

Przyrost nowych instalacji PV jest dynamiczny.

Ochrona instalacji PV to ochrona podjętej inwestycji.

Istnieją na rynku rozwiązania i produkty zwiększające bezpieczeństwo instalacji PV.

1.

2.

3.

Budniok Technika jest firmą zajmującą się ochroną elektryczną obiektów. Działamy

na wszystkich etapach realizacji inwestycji, a na naszą ofertę składają się: realizacja

dostaw, konsultacje i doradztwo, projektowanie i wykonawstwo. Wszystkie

działania wyłącznie z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego obiektów.

Autor: 

                               -    pracuje w charakterze Inżyniera Produktu      

w przedsiębiorstwie zajmującym się szeroko pojętym

bezpieczeństwem elektrycznym obiektów. Współpracuje      

z Inwestorami na każdym etapie inwestycji – od decyzji,

poprzez projekt, aż po realizację. Swoją wiedzę od kilku lat

gruntuje licznymi rozmowami z klientami indywidualnymi      

i przemysłowymi rozwiązując codzienne problemy placu

budowy. 

Jako firma, Budniok Technika, doradzamy i projektujemy,

dostarczamy i wykonujemy zgodnie z dewizą:  

Kamil Błażyca

„NASZE TECHNOLOGIE – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

e-mailowego:  biuro@budniok.com.pl

telefonicznego: Wojciech Szczepańczyk  +48 507 010 945

(doradztwo handlowe),  Kamil Błażyca    +48 519 100 602

(doradztwo techniczne)
Istnieje możliwość doboru niezbędnych elementów

indywidualnie po przesłaniu dokumentacji projektowej.
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Projekty, które mogą zmienić świat

Pewnie każdy z nas słyszał lub czytał niejednokrotnie o dokonaniach
studentów działających w danym temacie w uczelnianych kołach. To często
osiągnięcia międzynarodowe, wynalazki, badania, które mogą mieć realny
wpływ na naszą przyszłość. Pomysłów i projektów nie brak także w dziedzinie
odnawialnych źródeł energii. W Polsce można doliczyć się kilkudziesięciu kół
poświęconych tej tematyce. My natomiast przyjrzeliśmy się pracy dwóch                     
z nich, działających przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Koło naukowe Nova Energia 

Zephyr

Jest to projekt pojazdu napędzanego przy użyciu sprężonego powietrza,

współtworzony wraz z kołem naukowym Ignis. Pojazd jest w zaawansowanym

stadium konstruowania. Wykonany został z lekkiego i wytrzymałego aluminium –

materiały i konstrukcja samochodu są zaprojektowane w taki sposób, aby przy jak

najmniejszej masie wykorzystać w pełni potencjał butli ze sprężonym powietrzem.

Projekt ma zostać zaprezentowany na tle międzynarodowym i powalczyć o miejsce

w czołówce w ramach konkursu International AVENTICS Pneumobile Competition.

w uczelnianym kręgu

Źródło: Nova Energia
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Ławka fotowoltaiczna

Zamontowane na dachu i ścianie bocznej panele fotowoltaiczne wytwarzają

energię, której nadwyżka gromadzona jest w akumulatorach. W konsekwencji

zapewnia to ciągłość działania systemu: w godzinach wieczornych włącza się na

dachu oświetlenie LED, a zamieszczona na końcu siedziska ładowarka indukcyjna

umożliwia bezkontaktowe naładowanie telefonu. Co więcej, dzięki trzem wejściom

USB możliwe jest także zasilenie własnych urządzeń multimedialnych. Czy to

wszystko? Tylko póki co. Docelowo studenci chcieliby poszerzyć projekt o komputer

z odpowiednio napisanym oprogramowaniem. Obecnie trwają już prace nad

funkcjonalnościami ekranu. Pozostało w zasadzie ustalić, co będzie na nim dokładnie

wyświetlane, być może pogoda, jakieś aktualności, czy też stan powietrza. Bowiem

koncepcja obejmuje również czujniki smogu. 

Źródło: Nova EnergiaŹródło: Nova Energia

Źródło: Nova Energia
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Koło Naukowe AGH Solar Plane

Bezzałogowy i w pełni autonomiczny samolot

Ambicją członków Studenckiego Koła Naukowego AGH Solar Plane jest stworzenie

bezzałogowego i w pełni autonomicznego samolotu, który za pomocą energii

pozyskanej z promieniowania słonecznego przebywać będzie w powietrzu zarówno

w dzień, jak i w nocy, bazując na szeregu unikalnych i oryginalnych rozwiązań.

Studenckie spojrzenie na przyszłość paneli fotowoltaicznych

Obecnie najbardziej dominującym na światowym rynku typem są panele

polikrystaliczne. Jednak, mimo iż są one cały czas ulepszane i rozwijane - bardzo

ważnym jest przyglądanie się bardziej egzotycznym materiałom, jak perowskity                

i materia organiczna. Pośród nowych materiałów perowskity mają największe

szanse na masowe pojawienie się na dachach gospodarstw domowych. Co jakiś czas

słyszy się o kolejnych rekordach wydajności w laboratorium, a pierwsze komercyjne

instalacje są już montowane i testowane. 

Pomimo, że wszelkie czekające nas obecnie innowacje dotyczą raczej rozwiązań                       

w spopularyzowanych już typach paneli, nie należy zapominać o rozwijających się

nowych gałęziach rynku. Cały czas badane i rozwijane w laboratoriach - mają jeden

niewątpliwy plus - oferują wyższe wydajności, niż obecnie stosowana technologia.

Właśnie dlatego kibicujemy panelom perowskitowym, aż zaczną być bardziej

opłacalne w stosowaniu od dobrze już znanych, krzemowych paneli

fotowoltaicznych. 
Członkowie Koła Naukowego Nova Energia

KONTAKT: skn.novaenergia@gmail.com

KN Nova Energia może poszczycić się udziałem w wielu konkursach o tematyce

zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz rozwojem technologii w obszarze

energetyki. Ostatnim projektem, w jakim brali udział był konkurs KOKOS, w którym

Ławka Fotowoltaiczna zajęła 3 miejsce w kategorii ECOLOGY. Z "Zephyrem" chcą

udać się na konkurs International AVENTICS Pneumobile Competition, aby

zaprezentować projekt na tle międzynarodowym i powalczyć  o miejsce w czołówce.
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AGH Solar Plane miało okazję prezentować swoje dotychczasowe postępy podczas

wielu konferencji, konkursów oraz zawodów zarówno w kraju jak i za granicą.                       

W ostatnim czasie zespół uczestniczył w zawodach TUBITAK odbywających się                       

w tureckiej Bursie. Zbudowany przez studentów samolot – Przecinak – wzbudził

bardzo duże zainteresowanie przez swoje wyjątkowo duże wymiary (rozpiętość

skrzydeł samolotu wynosiła 3.8 m) oraz solidność i estetykę wykonania. Zostało to

szczególnie docenione poprzez wytypowanie Przecinaka do przeprowadzenia

pokazowego przelotu dla tureckiego Ministra Rozwoju i Technologii.

Najnowsze modele budowane są przy użyciu materiałów kompozytowych, co

pozwala na osiągnięcie wysokiej trwałości konstrukcji przy jednoczesnym

zachowaniu stosunkowo niewielkiej masy urządzenia. Na skrzydłach samolotów

umieszczane są monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne o podwyższonym stopniu

elastyczności stanowiące podstawę systemu zasilania. Nadmiar wyprodukowanej                

w ten sposób energii gromadzony jest w odpowiednio zaprojektowanych

akumulatorach, umożliwiając tym samym lot przy zachmurzonym niebie lub

podczas nocy. Dzięki temu otrzymujemy w pełni bezemisyjną jednostkę latającą,

której zastosowanie ogranicza jedynie wyobraźnia użytkownika. Zależnie od

zamontowanych systemów pomiarowych, czujników czy kamer, samoloty te mogą

posłużyć np. do wczesnego wykrywania pożarów, patrolowania terenów trudno

dostępnych lub pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Obecnie zespół pracuje nad

wdrożeniem rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe   

 w celu zliczania pogłowia bydła na polach.

Fotografia: Kacper Cembrowski - KSAF
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Studentom zależy na ciągłym rozwoju, aby swoje dzieła mogli dalej
udoskonalać i wystawiać na międzynarodowych konkursach przez wiele lat.
Jednak przede wszystkim chcieliby, żeby ich wdrażane pomysły były też
praktyczne i przyczyniły się dla naszego społeczeństwa i planety. Jak wiadomo
wymaga to odpowiedniego zaplecza technicznego i finansowego. Studenci
starają się o dofinansowania i granty z uczelni, a także ubiegają się                     
o współpracę z firmami, które wspierają ich ponadto specjalistyczną wiedzą                     
i doświadczeniem. Dostęp do ich know - how, warsztatów i szkoleń jest
bezcenny, tak samo jak nawiązanie kontaktów z przedstawicielami branży
m.in. energetycznej. Jednakże patrząc na stopień zaawansowania takich
projektów i pomysłów, czyż udział w nich nie jest prestiżem i korzyścią dla
obydwóch stron?

KONTAKT:  skn.novaenergia@gmail.com

Fotografia: Kacper Cembrowski - KSAF
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Zaawansowany recykling PV po polsku

Choć boom na fotowoltaikę w Polsce trwa od kilku lat, duże farmy PV były już instalowane                  

w Europie i 20 lat temu. To na tyle długi okres, że użyte w nich panele zestarzały się                          

i nierzadko opłaca się je wymienić na nowe. Co jednak zrobić z dotychczasowymi? Cóż –

wyrzucić ich nie tylko nie wolno, ale i nie byłoby to w ogóle korzystne.

Przeciętny panel fotowoltaiczny waży od ok. 20 do 30 kg. Składa się przede

wszystkim ze szkła, krzemu i metali oraz jest klasyfikowany jako urządzenie

elektryczne, co sprawia że w świetle przepisów Unii Europejskiej, musi

podlegać recyklingowi. Wymóg ten wynika przede wszystkim z dbałości                        

o środowisko, ale ma też uzasadnienie ekonomiczne – materiały, z których

panele są zbudowane, o ile profesjonalnie rozdzielone, mogą być                                     

z powodzeniem wykorzystane jako cenne surowce wtórne.

Coraz bardziej zaawansowane technologie

O problemie odpadów fotowoltaicznych myśli się w Europie już przynajmniej od 10

lat. Różni naukowcy opracowywali koncepcje metod przetwarzania paneli, obierając

odmienne podejście do tematu. Panele można np. zmielić i z takiej, dosyć jednolitej

masy, wytwarzać przedmioty – elementy mechaniczne, jak np. pokrywy. To dosyć

tani sposób na spełnienie wymogów co do recyklingu, ale nie wpisuje się w idee

gospodarki surowcami w obiegu zamkniętym.

W krajach Europy Zachodniej, gdzie duże ilości paneli do przetworzenia dostępne są

już teraz, stosuje się inną metodę recyklingu – tam zmielony panel dzieli się na

frakcje, odzyskując ponad 90% czystych surowców wtórnych. Ale czasy i warunki

ekonomiczne się zmieniają i obecnie, przy silnym wzroście cen surowców oraz

zmniejszeniu ich globalnej dostępności, sensownym stało się poszukanie sposobu na

odzyskanie całości materiałów użytych do produkcji paneli.

Warte uwagi
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Polska technologia

Trend związany z surowcami wtórnymi oraz nadchodzącą potrzebą poradzenia

sobie z ogromną ilością odpadów po instalacjach fotowoltaicznych dobrze

przewidzieli założyciele spółki 2loop Tech, która zajmuje się opracowywaniem

technologii recyklingu pozostałości po OZE. 2loop w początkowym etapie swojej

działalności skoncentrował się właśnie na fotowoltaice, widząc w tym obszarze

największe pole do popisu. Firma postawiła na technologie – w tym celu nawiązała

współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a konkretnie                       

z doświadczonymi specjalistami od przeróbki surowców i rozpoczęła badania                       

w rzeczonym zakresie. W wyznaczaniu kierunków kolejnych badań biorą udział

także naukowcy z czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie i polscy

specjaliści z branży maszynowej.

W efekcie tych prac udało się opracować technologię, która w wysoce efektywny                      

i ekonomiczny sposób pozwala odseparowywać od siebie i przygotować do

ponownego wykorzystania praktycznie 100  procent masy paneli fotowoltaicznych.

Warto przy tym dodać, że użyte metody nie generują dodatkowych odpadów, co ma

bardzo duże znaczenie dla środowiska.

Źródło: 2loop Tech S.A.a
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To wszystko sprawia, że moment w którym powstaną w Polsce pierwsze, aktualnie

planowane, specjalistyczne zakłady recyklingu paneli PV, zbiegnie się w czasie            

 z gwałtownym wzrostem ilości odpadów tego typu do przetworzenia. Ponadto

2loop Tech prowadzi także działania celem budowy własnych zakładów lub

udzielenia licencji na wykorzystanie posiadanej technologii w innych rejonach

świata.
Autor: 

                                          -   menedżer, inżynier, prezes zarządu

2loop Tech S.A. Od kilkunastu lat zajmuje się wdrażaniem

zaawansowanych rozwiązań technologicznych, głównie       

z pogranicza elektroniki i informatyki. Specjalizuje się       

w optymalizacji procesów, nierzadko z wykorzystaniem

algorytmów AI. Autor ponad tysiąca artykułów z zakresu

elektroniki, automatyki i biznesu. Absolwent Wydziału

Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Prywatnie –

podróżnik.

Marcin Karbowniczek

Perspektywa czasowa

Stworzona technologia została potwierdzona laboratoryjnie i będzie teraz wdrażana

w dużej skali przemysłowej. Planowany zakład pozwoli najpierw zoptymalizować

poszczególne procesy, następnie zostanie zautomatyzowany, by w końcu móc

obsłużyć potrzeby nie tylko rodzimego rynku, ale też wspomóc kraje ościenne                       

w poradzeniu sobie z problemem odpadów fotowoltaicznych.

Mogłoby się wydawać, że Polska nie jest państwem, w którym problem odpadów

fotowoltaicznych stanie się palący w najbliższych latach i że plany firmy są

przedwczesne, ale byłoby to bardzo krótkowzroczne. Tak naprawdę panele do

przetworzenia pojawiają się już teraz i to w niemałych ilościach – głównie w postaci

modułów uszkodzonych podczas instalacji. Spotkać się można też z rosnącą liczbą

paneli zniszczonych, z którymi muszą sobie poradzić likwidatorzy szkód. W końcu

operatorzy starszych instalacji, szczególnie tych zlokalizowanych na cennych

gruntach, coraz chętniej wymieniają dawno zainstalowane panele na nowe moduły,

by zwiększyć moc posiadanej infrastruktury. 
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Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku zakładała udział mocy fotowoltaicznych

w miksie energetycznym w roku 2030 na poziomie ok. 5-7 GW, zaś do roku 2040

planowane jest 10-16 GW. Wspomniany poziom na rok 2030 został dzisiaj już

osiągnięty, a w znacznym stopniu przyczynili się do tego prosumenci, których

ostatnio sporo przybyło i na początku listopada 2021 roku było ich już ponad 700 tys. 

Nowelizacja ustawy to nie tylko nowy system rozliczeń. 

Rynek prosumencki w Polsce rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie.

Pod koniec 2019 roku łączna moc zainstalowana w fotowoltaice wynosiła niecałe                  

1,5 GW, a na koniec roku 2020 – blisko 4 GW. Aktualnie mamy zainstalowane ponad                

6,5 GW, a rok jeszcze się nie skończył. Z łącznie zainstalowanych ponad 6,5 GW,

ponad 5 GW stanowią instalacje założone przez prosumentów. Taka sytuacja

idealnie pokazuje jaką siłę rynku pv stanowią prywatni inwestorzy mikroinstalacji.

Na skutek proponowanych zmian liczba prosumentów w kolejnych miesiącach

dynamicznie wzrośnie, lecz nie będzie to efekt kolejnych zachęt w postaci

programów wsparcia, tylko skutek niekorzystnych zmian prawnych, jakie czekają na

nowych prosumentów od 1 kwietnia 2022 roku. W związku ze wspomnianymi

zmianami w najbliższym czasie zmieni się między innymi system rozliczania

prosumentów z net-meteringu na net-billing. 

Od dłuższego czasu trwały w Sejmie prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych

źródłach energii. Projekt w głównej mierze dotyczy właśnie prosumentów i stanowi

kolejny etap implementacji dyrektywy rynkowej. 2 grudnia 2021 roku Posłowie

ostatecznie zagłosowali za przyjęciem nowelizacji o odnawialnych źródłach energii,

która zawiera zarówno zmiany pozytywnie odbierane przez środowisko sektora

energetycznego (takie jak wprowadzenie wirtualnego i zbiorowego prosumenta), jak

i rozwiązania krytykowane (modernizacja systemu rozliczeń nowych prosumentów

klasycznych). 

Warte uwagi
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Zmiany, które wejdą w życie, będą dotyczyć między innymi zastąpienia obecnego

systemu rozliczenia prosumentów net-metering systemem net-billing. System net-

metering polega na rozliczeniu fizycznym (ilościowym). Prosument oddaje do sieci            

x kW energii, zaś pobiera z niej 0,8x kW przy instalacji do 10 kW lub 0,7x kW przy

instalacjach większych niż 10 kW. System net-billing (kwotowy) zakłada rozliczenie

finansowe. Prosument będzie sprzedawał swoją energię elektryczną po cenie

rynkowej bez podatku oraz akcyzy, zaś w przypadku zapotrzebowania w godzinach,

gdy instalacja nie będzie produkowała energii, odkupi energię po cenie aktualnych

notowań rynkowych wraz z dodatkowymi opłatami, takimi jak podatek czy akcyza.

Od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku rozliczenie sprzedaży nadwyżek energii

będzie odbywać się na podstawie średniej ceny rynkowej z poprzedniego miesiąca,

zaś od 1 lipca 2024 roku rozliczenia będą odbywały się na podstawie ceny godzinowej

na rynku dnia następnego. 

Źródło: canva.com
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Z aktualnego systemu rozliczeń będą mogły skorzystać osoby, które dokonają

zgłoszenia swojej instalacji do 31 marca 2022 roku. Jeśli do wskazanej daty zostaną

złożone dokumenty, które nie będą kompletne lub niepoprawne, operator wezwie

przyszłego prosumenta do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w ciągu 14 dni

od otrzymania wezwania do uzupełnienia. Jeżeli w ciągu 14 dni od wezwania

wniosek zostanie poprawnie uzupełniony, takiego prosumenta traktuje się jak osobę

rozliczaną na „starych” zasadach. 

Wszyscy, którzy zdążą przyłączyć się na opustowych zasadach, będą mogli z nich

korzystać przez 15 lat od pierwszego wprowadzenia energii do sieci. 

Kolejna zmiana to wprowadzenie „konta depozytowego” dla każdego nowego

prosumenta, które będzie służyło do prowadzenia rozliczenia za sprzedaż i kupno

energii elektrycznej. Niewykorzystane środki, stanowiące nadpłatę, zostaną

zwrócone prosumentowi. Nadpłata nie będzie mogła jednak przekroczyć 20 procent

wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym,                 

w którym ona powstała.

Następna zmiana to możliwość upoważnienia przez prosumenta swojego

sprzedawcy do wyłączenia mikroinstalacji lub ograniczenia wytwarzania energii

elektrycznej, tak aby energia elektryczna nie była wprowadzana do sieci

dystrybucyjnej, gdy będzie obowiązywała cena ujemna. 

Dla wytwórców energii z instalacji, które wprowadzą pierwszy raz energię

elektryczną do sieci między 1 kwietnia 2022 a 30 czerwca 2022 roku, zaproponowano

okres przejściowy, w ramach którego prosument rozliczany będzie na zasadach net-

metering. Wprowadzenie tak krótkiego okresu przejściowego nie należy traktować

jak uśmiechu w kierunku nowych prosumentów, lecz raczej jako zapewnienie chwili

oddechu operatorom sieci, by mogli przygotować się na nowy system rozliczeń. 
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W ramach zmian zostanie wprowadzony również prosument zbiorowy oraz

wirtualny. Prosument zbiorowy według nowych przepisów to odbiorca końcowy,

który wytwarza energię na własne potrzeby z wykorzystaniem instalacji

wewnętrznej. Maksymalna moc zainstalowana dla prosumenta zbiorowego nie

może jednak przekroczyć 50 kW. Z możliwości prosumenta zbiorowego będą mogły

skorzystać między innymi spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. O ile

rozwiązanie to jest bardzo interesujące, należy pochylić się nieco nad maksymalną

mocą instalacji prosumenta zbiorowego. W przypadku wspólnot i spółdzielni, 50 kW

mocy to bardzo mało i może to nie pokryć zapotrzebowania mieszkańców danego

budynku. Rozwiązanie takie ma zostać wprowadzone od 1 kwietnia 2022 roku. 

Prosument wirtualny to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną na

własne potrzeby w instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu

niż miejsce dostarczania energii do odbiorcy. Rozwiązanie to wejdzie w życie od                       

2 lipca 2024 roku. 

Źródło: canva.com

71



Opisana nowelizacja stanowi implementację dyrektyw i koresponduje z ich

założeniem. Jednak tempo i sama forma wprowadzania tych norm prawnych budzi

spore wątpliwości. W wielu miejscach widać pewien pomysł ustawodawcy na

wdrożenie unijnych przepisów, jednak z racji, iż tempo procedowania tych zmian

było błyskawiczne, wielokrotnie dochodzi się do wniosku, że autor projektu nie do

końca przemyślał wprowadzane założenia. 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wywołała sporo emocji.

Wielokrotnie podkreślano, że wprowadzone zmiany, a zwłaszcza nowy system

rozliczeń prosumentów, będą niekorzystne. Można mówić o pozytywnych zmianach,

takich jak wirtualny prosument czy zbiorowy prosument, jednak na dzień dzisiejszy

są one tylko i wyłącznie pieśnią przyszłości. Wirtualny prosument najwcześniej

zacznie obowiązywać od połowy 2024 roku. Patrząc na roczną ilość zmian w prawie

energetycznym, ostateczny kształt wirtualnego prosumenta może w ciągu

najbliższych lat ulec jeszcze modyfikacjom. Wprowadzenie zbiorowego prosumenta

jest również komentowane dość neutralnie. Co prawda rozwiązanie to da możliwość

rozwoju instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielomieszkaniowych, jednak moc

tej instalacji pozwoli na zaspokojenie mieszkańców w nieznacznym stopniu. Moc 50

kW zaproponowana przez ustawodawcę nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb

energetycznych mieszkańców takiego budynku. 

Autor: 

                                     -    absolwent prawa na WPiA UMK

w Toruniu, współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia

„Z energią o prawie”, działającego w zakresie edukacji

na rzecz sektora energetycznego. Współpracuje           

 z portalem BiznesAlert.pl

Aleksander tretyn
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Relacja z portal oze partners day

21 października w Katowicach odbyła się 1. edycja wydarzenia Portal OZE
Partners Day, poświęconego branży fotowoltaicznej. Event obejmował
kilka części: część merytoryczną, wystawienniczo-targową,
networkingową oraz rozrywkową  z nagrodą specjalną. Konferencja była
streamowa, a uczestnicy online także mieli możliwość odbycia spotkań 1:1
z Partnerami wydarzenia. 

wczoraj i jutro

Fotografie: Agnieszka Danek
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Motywacją do powstania koncepcji tego eventu były 3 kwestie. Po pierwsze  wiele

osób poszukiwało zaawansowanych szkoleń, pokazujących to, co na rynku

aktualne, informujących o tym, z jakich rozwiązań obecnie warto korzystać i co

warto wiedzieć. Po drugie  chcieliśmy stworzyć coś, co pozwoli na wymianę

doświadczeń wewnątrz branży i odbycie spokojnych spotkań z wieloma

partnerami, dostawcami usług i produktów jednocześnie (czyli w myśl idei, aby

przed przejściem do biznesu, zwyczajnie się zaprzyjaźnić). Z kolei po trzecie, po

prostu lubimy tworzyć wydarzenia i wiemy, że potrafią one zdziałać cuda, gdy

zawiązują się nieoczekiwane współprace, rodzą wspólne pomysły. 

#PortalOZEteam

Fotografie: Agnieszka Danek
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Portal OZE Partners Day to cykl spotkań dla branży odnawialnych źródeł energii,

którego celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany informacji, nawiązania

nowych kontaktów, czy pogłębienia relacji biznesowych. Pierwsza edycja

wydarzenia przerosła nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo wdzięczni za

niesamowicie pozytywne komentarze oraz wspaniały feedback od naszych

Partnerów oraz uczestników wydarzenia. Takie opinie działają na nas niezwykle

motywująco i nakręcają nas do działania oraz tworzenia nowych projektów dla

branży odnawialnych źródeł energii.
                                                                                                     Anna Zaremba, CEO Szkolenia OZE 

Fotografie: Agnieszka Danek 75



Branża odnawialnych źródeł energii przeżywa prawdziwe oblężenie. Rządowe

programy proekologiczne takie jak „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” sprawiły, że

coraz więcej Polaków korzysta z paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła.

Nowoczesne, ekologiczne rozwiązania są także receptą na coraz wyższe rachunki za

prąd.

Najlepsi producenci, najnowsze rozwiązania – cała branża

energetyczna na targach Enex

Targi Enex od lat gromadzą najważniejszych przedstawicieli branży
odnawialnych źródeł energii oraz energetyki konwencjonalnej.
Tegoroczne targi odbyły się w formule on-line, a mimo to były jednym                    
z najbardziej znaczących wydarzeń dla tej gałęzi przemysłu. Najnowsza
edycja targów Enex zapowiada się rekordowo, nie tylko ze względu na
rozkwit branży fotowoltaicznej, ale także z uwagi na obecne i przyszłe
zmiany prawne.

Dlaczego targi Enex?

Targi Enex to jedno z niewielu wydarzeń w Polsce, które skupia, jak w soczewce, całą

branżę energetyczną. Są tu najważniejsi producenci paneli fotowoltaicznych,

instalatorzy pomp ciepła, dilerzy samochodów elektrycznych, firmy zajmujące się

magazynowaniem energii, ale także te trudniące się energetyką tradycyjną. Dzięki

współpracy z ekspertami – przedstawicielami świata nauki i przedsiębiorczości –

Międzynarodowe Targi Odnawialnych Źródeł Energii nie są tylko platformą

nawiązywania relacji biznesowych, ale także wymiany doświadczeń, myśli                      

i pomysłów. 

wczoraj i jutro

Źródło: Targi Kielce
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Targi Enex to miejsce premier dla wielu produktów. Marki decydują się pokazać

swoje nowości, prezentując je po raz pierwszy w Polsce właśnie na targach Enex.

Dlaczego? Ponieważ wiedzą, że tu spotkają się z najlepszym odbiorem wśród

branżowych zwiedzających. Dodatkowo organizatorzy dbają o to, aby goście Targów

Kielce nie tylko zapoznali się z ofertami wystawców, ale także wzięli udział                       

w dyskusjach, panelach i konferencjach.

Gośćmi wydarzenia są przedstawiciele firm, takich jak zakłady energetyczne,

producenci osprzętu i urządzeń dystrybuujących energię, specjaliści i naukowcy                     

z uczelni technicznych. Wśród zwiedzających nie brakuje również przedstawicieli

urzędów miast i gmin, którzy decydują o wydatkach energetycznych branży. 

Salon Energetyki Zawodowej 

Salon Energetyki Zawodowej został stworzony z myślą o firmach i podmiotach

zaangażowanych w produkcję energii pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł, a także

sprzętu i części używanych do jej przetwarzania. Targi Enex to miejsce dla

producentów przetworników, okablowań, skrzyń rozdzielczych, czy liczników

energii. 

ENERGIA PL

Przetwarzanie energii i magazynowanie jej nadwyżek to ważny elementy

transformacji energetycznej. Zmiany prawne, które w ostatnim czasie zostały

wprowadzone w polskim prawie, wskazują kierunek, w jakim będzie zmierzać

gromadzenie i przetwarzanie pokładów mocy wyprodukowanej na potrzeby

gospodarstw. W panelach dyskusyjnych poprzednich edycji udział wzięli wybitni

specjaliści uniwersyteccy. Wsparciem dla teoretyków byli także praktycy na co dzień

zajmujący się tematem – przedstawiciele firm i przedsiębiorstw powiązanych             

 z tematem energii konwencjonalnej. Wśród tematów tegorocznej edycji znajdą się

między innymi technologia magazynowania energii i jej zastosowanie. 
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Forum Fotowoltaiczne Solar + i Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła

Wydarzenia organizowane przez Redakcję GlobEnergia oraz Targi ENEX stały się już

tradycją. Coroczne spotkania skupiają inwestorów, doradców, wykonawców

zainteresowanych tematyką pomp ciepła i fotowoltaiki. Fora przyciągają także

szereg potencjalnych klientów. Tematy poruszane w trakcie obu wydarzeń dotyczą

nowości na rynku, problemów instalacyjnych czy nowatorskich sposobów

wykorzystania fotowoltaiki i pomp ciepła. 

Domy Pasywne

Energooszczędność to cecha, którą coraz częściej wspominamy decydując się na

budowę domu. Dzięki Salonowi Domów Pasywnych w jednym miejscu spotkać

można architektów projektujących właśnie takie budynki, ale także przedstawicieli

firm, sprzedających izolacje czy odpowiednie materiały budowlane. To przyszłość,

która w połączeniu z odnawialną energią daje nam ekologiczne rozwiązania dla życia

codziennego. 

Targi Enex trwać będą od 23 do 24 lutego w Targach Kielce. 

Źródło: Targi Kielce 79



Szkolenia OZE 

Swoją przygodę z odnawialnymi źródłami energii nasz zespół zaczynał w 2013 r.

Przez kolejne lata dokształcaliśmy się w obszarze OZE, nabywaliśmy umiejętności

praktyczne, doświadczenie w dziedzinie OZE, uczestniczyliśmy w licznych

konferencjach i targach w Polsce oraz zagranicą, poszerzając swoją widzę w zakresie

nowych technologii oraz nawiązując wartościowe kontakty z osobami i firmami                       

z branży OZE.

W końcu połączyliśmy pracę zawodową z pasją i trenerskim zamiłowaniem.

Zaczynaliśmy od realizacji akredytowanych szkoleń dla instalatorów fotowoltaiki,

dziś w naszej ofercie mamy 12 szkoleń dedykowanych branży odnawialnych źródeł

energii i wprowadzamy kolejne. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce tak kompleksowo

wspierającą branżę odnawialnych źródeł energii.

Szkolimy instalatorów systemów fotowoltaicznych, instalatorów pomp ciepła,

inwestorów w farmy fotowoltaiczne, elektryków, audytorów, serwisantów.

Odpowiadając na potrzeby rynku realizujemy szkolenia w zakresie elektromobilności

oraz prawa zamówień publicznych na potrzeby złożenia oferty w postępowaniu na

podstawie ustawy PZP. Realizujemy kompleksowe szkolenia dla przedstawicieli

handlowych ekspercko sprzedających instalacje fotowoltaiczne oraz dla doradców

energetycznych realizujących audyty oraz sprzedających pompy ciepła. 

kilka słów o...

Źródło: Materiały własne
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Głęboko wierzę w wartość łączenia specjalistycznej wiedzy teoretycznej z praktyką,

dzięki czemu stworzyliśmy przestrzeń do szkoleń praktycznych. Nasz ośrodek

wyposażyliśmy w instalacje na gruncie, makiety dachów 1:1 z dostępnymi w Polsce

systemami montażowymi. Warsztaty praktyczne realizujemy na inwerterach

wiodących producentów oraz modułach poli i monokrystalicznych. W ramach

szkoleń dla instalatorów pomp ciepła, do zajęć praktycznych przygotowaliśmy sale

kompleksowo wyposażone w pompy ciepła, wymienniki C.W.U., bufory C.O., grupy

pompowe oraz armaturę montażową i park maszynowo narzędziowy.

Źródło: Materiały własne
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W 2020 r. zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję połączoną z targami

wystawienniczymi Online PV Conference & Expo, która cieszyła się ogromną

popularnością zarówno w kraju jak i zagranicą. Kolejną naszą konferencją była PV

SALES LAB, której tematem przewodnim była ekspercka sprzedaż fotowoltaiki. W

październiku 2021 r. rozpoczęliśmy nowy projekt - Portal OZE Partners Day – cykl

spotkań dla branży odnawialnych źródeł energii. 1. edycję zrealizowaliśmy

stacjonarnie w Katowicach, a wszystkim, którzy nie mogli do nas przybyć,

zapewniliśmy transmisję online. 

Szeroka sieć kontaktów w branży odnawialnych źródeł energii, liczne grono

przeszkolonych kursantów oraz zapotrzebowanie rynku zainspirowały nas do

realizacji usług rekrutacyjnych dla firm z branży OZE. Nasz ekspercki, doświadczony

zespół rekruterski świadczy usługi na najwyższym poziomie zabezpieczając interesy

zarówno naszych klientów – firm z branży jak i naszych kandydatów, których

polecamy firmom. 

Naszą misją oprócz wznoszenia wiedzy i umiejętności osób pracujących w branży

OZE na wyższy poziom jest stworzenie przestrzeni do wymiany informacji,

kontaktów, czy nawiązywania nowych relacji biznesowych. Realizujemy to poprzez

organizację konferencji oraz eventów dedykowanych branży OZE.

Źródło: Materiały własne 81



Wszystkich ciekawych naszych rozwiązań oraz pragnących razem z nami realizować

proces transformacji energetycznej i edukacji w dziedzinie odnawialnych źródeł

energii zapraszamy do współpracy!

Naszą mocną stroną jest zespół trenerów – najlepszych w Polsce ekspertów                       

w dziedzinie OZE. A włączając w to naszą kreatywność, otwartość oraz pasję -

powstaje mieszanka wybuchowa ;-)

Nasze działania sprowadzają się nie tylko do edukacji branży OZE, ale także do

tworzenia przestrzeni do wymiany kontaktów, wiedzy, a co za tym idzie wznoszenia

branży na jeszcze wyższy poziom. Zwiększamy tempo w kwestii prowadzenia

kampanii marketingowych dla firm w branży OZE, a także organizacji                      

i współorganizacji konferencji oraz eventów w tej dziedzinie. 

Autor: 

                                -   Menedżer i koordynator szkoleń oraz konferencji dla

branży odnawialnych źródeł energii. Właścicielka firmy Szkolenia OZE,

której główną działalnością jest realizacja specjalistycznych szkoleń         

w zakresie systemów fotowoltaicznych zarówno dla instalatorów jak         

i przedstawicieli handlowych, w zakresie instalacji pomp ciepła, a także

szkoleń biznesowych w obszarze branży odnawialnych źródeł energii.

W ramach marki Rekrutacja OZE prowadzi usługi rekrutacyjne dla

branży odnawialnych źródeł energii. Współpracuje z szerokim gronem

ekspertów z branży OZE, skupia się na rzetelnym i merytorycznym

przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pomysłodawczyni         

i organizatorka międzynarodowej konferencji połączonej z targami

wystawienniczymi ONLINE PV Conference&Expo skierowanej do branży

fotowoltaicznej, konferencji PV SALES LAB oraz cyklu eventów Portal

OZE Partners Day. Swoją działalność realizuje w ramach marek

Szkolenia OZE, Akademia OZE, Rekrutacja OZE oraz fanpage’a na

Facebooku Portal OZE, a także grupy na Facebooku skierowanej do

kobiet - Fotowoltaika Kobiecym Okiem. Od 2008 roku związana         

z tematyką funduszy unijnych. Doradca w zakresie rozwoju

przedsiębiorczości.

Anna Zaremba
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