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Instrukcja montażu paneli fotowoltaicznych 

 

 

A. Ostrzeżenie 
UWAGA   Niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

Panele fotowoltaiczne generują napięcie i prąd niezwłocznie  
po wystawieniu ich na działanie promieni słonecznych. 

Ciąg paneli fotowoltaicznych może generować napięcie bliskie 
1000V w związku z czym istnieje ryzyko śmiertelnego porażenia 
prądem lub pożaru. 

● Nigdy nie odłączaj paneli od inwertera który jest włączony.  
● Nigdy nie rozłączaj złącz jeśli są wilgotne bądź mokre.  
● Nigdy nie używaj uszkodzonych paneli 
● Nigdy nie rozłączaj pracującego ciągu paneli – ryzyko łuku elektrycznego. 

Panele fotowoltaiczne powinny być zainstalowane i konserwowane przez wykwalifikowany personel 
posiadający odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie i jeśli to możliwe, stosowne uprawnienia 
elektryczne. 

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować trwałe uszkodzenie ciała lub nawet 
utratę życia. 
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B. Przechowywanie i transport 
Panele należy przechowywać jak i transportować w pozycji szkłem do góry. Dopuszczalne jest także 
wykorzystanie ustawienia pionowego w przypadku transportu większej ilości paneli, sztywno ze sobą 
przymocowanych.  

Do przenoszenia paneli należy używać dwóch rąk i nie wolno używać kabli panelu jako uchwytu. 

Panele składowane na sobie nie mogą dotykać szyb paneli sąsiadujących – powinny być oparte  
o ramy. 

Szyba i rama pomimo swojej odporności na obciążenia nie służą do chodzenia ani składowania 
przedmiotów – ryzyko uszkodzenia ramy bądź szyby. 

Złącza elektryczne powinny być zabezpieczone przed kontaktem z wodą, wilgocią i brudem. 

 

 

C. Środowisko montażowe 
Panele mogą być instalowane wyłącznie na powierzchniach przystosowanych do przyjęcia 
dodatkowego obciążenia spowodowanego masą własną paneli wraz z konstrukcją nośna oraz sił 
działających na wyżej wymienione w przypadku silnego wiatru bądź opadu śniegu. Panele mogą być 
montowane tylko na konstrukcji będącej konstrukcją stabilną, sztywną i niepalną. Konstrukcja nośna 
musi zapewniać wymagane odstępy: 

● powyżej 6mm pomiędzy panelami, aby zapewnić odstęp dylatacyjny konieczny dla 
rozszerzalności termicznej materiału ramy panelu. 

● powyżej 111mm pomiędzy płaszczyzną dachu a panelem, celem zapewniania odstępu 
wentylacyjnego. Nie zachowanie dystansu może podnieść temperaturę pracy panelu i tym 
samym znacząco obniżyć wydajność. 

Panele nie powinny być instalowane na wysokościach powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. 

Panele pomimo odporności na niesioną wiatrem sól morską nie powinny być instalowane z 
bezpośredniej bliskości morza. 

Aby zapewnić najwyższe parametry wydajnościowe panele powinny być instalowane w miejscach w 
których promienie słońca padają możliwie prostopadle do powierzchni panelu oraz nie zagrożonych 
cieniem. 

Panele nie mogą być montowane w bezpośredniej bliskości krawędzi dachu – ryzyko zwiększonego 
obciążenia wiatrem, mogącego skutkować uszkodzeniem mechanicznym – patrz PN-EN 1991-1-4. 

Panele nie mogą być w żadnym wypadku wystawione na działanie światła skupionego – 
spowodowałoby to miejscowe przegrzanie ogniwa i jego nieodwracalne uszkodzenie. Analogicznie, 
nie wolno instalować paneli w sąsiedztwie źródeł ciepła bądź ognia. 

Paneli jako urządzeń elektrycznych nie można montować w miejscach gdzie występuje ryzyko 
kontaktu z gazem, substancjami palnymi lub ich oparami. 
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D. Montaż 
Panele można montować zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. 

Każdy panel należy zamontować korzystając z minimum 4 punktów mocowania na dłuższej 
krawędzi. 

 
Nie wolno mocować panelu do konstrukcji korzystając z krótszej krawędzi! 

Klamry mocujące panele do konstrukcji nośnej należy dokręcić z siłą 15-20Nm. Użycie wyższej siły 
może spowodować odkształcenie ramy panelu. Należy korzystać wyłącznie z elementów 
mocujących odpornych na korozję. 
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E. Uziemienie 
Pomimo posiadania II klasy bezpieczeństwa przez panele zalecane jest uziemienie konstrukcji 
wsporczej oraz samych paneli. Połączenia uziemiające powinny być wykonane z uwzględnieniem 
konieczności stworzenia warunków przewodnictwa elektrycznego poprzez warstw antykorozyjne 
naniesione na elementy konstrukcji i ramy panelu. 

 

F. Okablowanie 
Wszelkie okablowanie paneli powinno być wykonane przewodami przeznaczonymi do pracy w 
warunkach zewnętrznych (odporne na warunki pogodowe oraz promieniowanie UV), 
przystosowanych do pracy z napięciem równym lub wyższym niż 1000V oraz z użyciem złącz 
zapewniających pełną szczelność. Minimalny dopuszczalny przekrój kabli służących do podłączenia 
paneli to 4mm2 i powinien być zwiększony przy dużych odległościach pomiędzy panelami  bądź 
inwerterem. 

Wszelkie elementy połączeniowe muszą być czyste i suche przed ich połączeniem. 

Napięcie w ciągu paneli nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego napięcia 1000V 
wynikającego ze specyfikacji paneli. Wyliczając maksymalne napięcie i natężanie planowanego 
ciągu należy wziąć pod uwagę współczynniki temperaturowe, napięcie obwodu otwartego oraz 
maksymalny prąd zwarcia. Przekroczenie maksymalnych wartości może skutkować zarówno 
niebezpieczeństwem przekroczenia parametrów izolacji elektrycznej przewodów oraz złącz jak i 
nieodwracalnym uszkodzeniem zarówno paneli jak i inwertera. Uszkodzenia paneli przez napięcie lub 
prąd przekraczający dopuszczalne wartości z karty katalogowej nie podlegają naprawom 
gwarancyjnym.  

 

G. Konserwacja 
Przynajmniej dwa razy do roku należy wykonać przegląd stanu paneli pod kątem czystości, jakości 
połączeń mechanicznych i elektrycznych jak i wszelkich objawów usterek mechanicznych.  

Po okresie letnim zalecane jest sprawdzenie jakości połączeń skręcanych pod kątem ewentualnego 
poluzowania lub korozji. 

Pomimo właściwości samoczyszczących panele mogą niekiedy wymagać dodatkowego 
czyszczenia. 

Do czyszczenia paneli należy używać wyłącznie wody destylowanej i delikatnych tkanin. Nigdy nie 
wolno czyścić paneli na sucho – może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie warstw szkła 
panelu i degradację parametrów. 

W przypadku bardzo trudnych zabrudzeń dopuszczalne jest punktowe użycie detergentu, jednakże 
po jego użyciu należy się upewnić że na panelu nie pozostały jego resztki w formie osadu lub smug. 

W przypadku wysokich temperatur nie wolno stosować zimnej wody do mycia – gwałtowne zmiany 
temperatury mogą uszkodzić panel. 

 



 

RENEVO Sp. z o.o. 

www: renevo.eu     |     mail: renevo@renevo.eu     |     tel.: +48 12 311 03 15 

H. Ograniczenia i zakazy 
• Panele nie mogą być montowane w miejscach gdzie występuje zacienienie ze względu  

na możliwość uszkodzenia termicznego przez miejscowe przegrzanie. 
• Moduły posiadają diody bocznikujące (by-pass) celem zminimalizowania efektu incydentalnego 

zacieniania paneli, ale nie są projektowane do pracy ze stałym zacienieniem. 
• Stałe lub regularne zacienienie powoduje zarówno spadek wydajności panela jak i generuje 

obciążenia termiczne dla niezasłoniętych części ogniw. 
• Długotrwałe zacienienie części ogniwa może spowodować miejscowe przegrzanie  

i w konsekwencji zniszczenie ogniwa i panela. 
• Panele montowane na ziemi musza być zamontowane na tyle wysoko, żeby rosnące rośliny  

lub zalegający śnieg nie zasłaniał ogniw. 
• Panele mogą być montowane albo z użyciem miejsc na ramie przeznaczonych do montażu ,  

albo klamrami w miejscach zaznaczonych na rysunkach w pkt D. 
• W przypadku użycia 3 lub 4 punktów na stronę 2 z nich muszą znajdować się w strefie oznaczonej 

jako zalecana. 
• Celem uzyskania pełnej odporności 5400 Pa należy panele zakotwić używając 4 punktów z każdej 

dłuższej strony panelu. 
• Niezależnie od miejsca montażu, należy zapewnić przerwę wentylacyjna z tylu panela poprzez 

zachowanie odległości minimum 10 cm od jakichkolwiek przeszkód. 
• Tylna powierzchnia panela (backsheet) nie może dotykać żadnych elementów konstrukcji  

ani innych rzeczy – może to spowodować uszkodzenie panela. 
• Konstrukcja nośna, do której mocowane są panele musi zostać zamontowana zgodnie  

z warunkami producenta. 
• Konstrukcja musi być prosta – montaż do nierównej konstrukcji spowoduje wygięcie panela  

i w konsekwencji może doprowadzić do jego mechanicznego uszkodzenia panela. 
• Montując panele do innego materiału niż aluminium należy uwzględnić rozszerzalność 

temperaturową konstrukcji – nieuwzględnienie tego czynnika może spowodować powstanie 
naprężeń i w konsekwencji trwałe uszkodzenie mechaniczne panela. Przerwa dylatacyjna miedzy 
panelami powinna wynosić 2 cm 

• W przypadku dokręcania modułu do konstrukcji z użyciem otworów montażowych w ramie 
należy użyć momentu 16 do 20N*m, w przypadku użycia klamr moment wynosi 15-18 N*m. 

• Użycie większych sił spowoduje odkształcenie ramy co doprowadzi do uszkodzenia ogniw. 

 


