
„Energia odnawialna dla gminy Fredropol ”  

PROWADZĄCY:    KRZYSZTOF LIPKA 
      KIEROWNIK DS. INWESTYCYJNYCH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  

 



O firmie Semper Power Sp. Z o.o.  

 Semper Power pomoże Ci ograniczyć koszty energii elektrycznej bez konieczności 

minimalizowania zużycia prądu. Proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania, które 

umożliwiają uzyskanie znacznych oszczędności, a także dają możliwość 

zarabiania na sprzedaży wyprodukowanej nadwyżki prądu.  

 Bogate doświadczenie w branży OZE - od doradztwa, projektowania współpracy 

handlowej z wiodącymi producentami kolektorów słonecznych oraz systemów 

fotowoltaicznych, skuteczność w opracowywaniu dokumentacji projektowych 

oraz aplikacyjnych o dotacje zwiększa naszą przewagę na rynku. Potwierdzają to 

setki zadowolonych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.  



Zrealizowane projekty (2016 r.) 

 woj. lubelskie: Gmina Karczmiska (solary), Gmina Karczmiska (PV), Miasto 
Łuków, Miasto Zamość, Miasto Lublin, Gmina Terespol; 

 woj. łódzkie: Gmina Mniszków, Miasto Skierniewice, Gmina Żarnów; 

 woj. mazowieckie: Gmina Iłża, Gmina Pokrzywnica, Powiat Pułtuski, Miasto i 
Gmina Gąbin, Miasto Gostynin, Gmina Nowy Duninów, Miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki, Miasto Sochaczew; 

 woj. śląskie: Gmina Krupski Młyn, Gmina Wielowieś, Miasto Myszków, Miasto 
Myszków;  

 woj. opolskie: Miasto Strzelce Opolskie, Gmina Rudniki, Gmina Jemielnica; 

 woj. dolnośląskie: Gmina Złoty Stok, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Szczytna, 
Gmina Bardo; 

 woj. podkarpackie: Gmina Kańczuga, Miasto Mielec; 

 woj. podlaskie : Miasto Zambrów, Miasto Rajgród; 

 

 



Co to jest instalacja OZE? Rodzaj  

Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpalne i których              

eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku . 

W ramach realizacji projektu proponujemy montaż następujących źródeł             

pozyskiwania energii odnawialnej: 

Dane techniczne określają parametr minimalny ( równoważny ) 

 
 

1. Panele fotowoltaiczne – min. 270 W, (8 szt., 12 szt., 16 szt. , 20 szt. ) 

2. Powietrzne pompy ciepła c.w.u. ( 180-220l. , 280 – 320l. ) 

 

 

 



Fotowoltaika – moduły smart – cień  

 W zakresie budowy generatora PV przewiduje się zastosowanie 

optymalizatorów mocy lub modułów smart.  Optymalizatory mocy to 

urządzenia elektroniczne, których zadaniem jest wymuszanie pracy w 

punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu. Moduły 

ze zintegrowanymi optymalizatorami mocy nazywane są modułami smart. 

 Zastosowanie optymalizatorów mocy pozwala osiągnąć wyższe 

uzyski energii z instalacji – od kilku do nawet kilkudziesięciu 

procent; pozwala także na dużą dowolność w ustawieniu 

modułów. Umożliwiają łączenie w jeden łańcuch modułów 

ustawianych pod różnymi kątami, różnym azymutem jak również 

istnieje możliwość montażu modułów blisko elementów 

zacieniających, co jest ważne przy ograniczonej powierzchni 

montażowej. 



Fotowoltaika – moduły smart 

Zalety modułów SMART 

1. Wbudowany optymalizator mocy 

2. Eliminacja problemu niedopasowania prądowo 

napięciowego 

3. Eliminuje problem gorących punktów i problem 

szybszej degradacji  

4. Zwiększona odporność na zacienienie  

5. Zwiększony uzysk energii   

 



Fotowoltaika – moduły smart – cień  

Spadek mocy z jednego modułu przekłada 

się na spadek mocy w innych modułach PV 

+ 160 Wp = + 20% więcej mocy ! 



Inwerter/falownik 

Falownik (inaczej inwerter) to urządzenie niezbędne 
w instalacji fotowoltaicznej. Służy do przekształcania 
produkowanego w panelach fotowoltaicznych 
prądu i napięcia stałego (DC), na prąd i napięcie 
przemienne (AC) o parametrach zgodnych z siecią 
energetyczną niskiego napięcia tzn. napięcie 
230/400V i częstotliwość 50Hz.  

 

Inwerter umożliwia ponadto monitorowanie działania 
naszej instalacji fotowoltaicznej i podgląd statystyk 
produkcji energii, także w aplikacjach mobilnych. 

 
Falowniki (instalacja) 1 lub 3 fazowe. 

 



Schemat instalacji fotowoltaicznej 

1. Panele fotowoltaiczne 

2. Inwerter – przekształca prąd stały na zmienny 

3. Licznik dwukierunkowy – rejestruje energię 
kupioną z sieci i sprzedaną do sieci 

4. Wewnętrzna instalacja elektryczna 

5. Sieć publiczna – dostarcza lub odkupuje 

energię, gdy jest jej nadmiar 



Szacunkowa opłacalność 

Szacunkowa opłacalność (3,24 kWp): 12szt. Paneli  

Roczna produkcja energii 3078 kWh 

Zużyta energia PV  
(wewnętrzna instalacja elektryczna)  

(30%) 923,4 kWh x 0,50 gr = 461,7 zł 

Energia oddana do sieci (70%) 2154,6 kWh 

Energia odebrana z sieci (80%) 1723,68 kWh x 0,50 gr = 861,84 zł 

Roczna oszczędność z instalacji 1 323,54 zł 

Szacunkowy koszt kompletnej instalacji fotowoltaicznej (3,24 kWp) - ok. 17 820,00 zł 
netto  

Dotacja w wysokości 85% ( lub 70 % ) 15 147,00 zł  

Koszt inwestycji z dotacją 2 673,00 zł + VAT 8% 

Koszt instalacji zwróci 
się po 2,2 roku  



Koszty fotowoltaika  

 Instalacja 8szt ( 2,16 kwp )    = ok. 11,880 zł netto + Vat  

 Instalacja 12 szt ( 3,24 kwp ) = ok. 17,820 zł netto + Vat  

 Instalacja 16 szt ( 4,32 kwp ) = ok. 23,760 zł netto + Vat  

 Instalacja 20 szt ( 5,40 kwp ) = ok. 29,700 zł netto + Vat  



Miejsce montażu instalacji  PV 

Instalacja solarna oraz fotowoltaiczna 

może zostać posadowiona na: 

 Dachu, Vat 8% 

 Elewacji, Vat 8%  

 Gruncie , Vat 23% 

 Budynku gospodarczym  , Vat 23% 

 Garażu , Vat 23% 

 



Powietrzna pompa ciepła c.w.u. 

Powietrzna pompa ciepła c.w.u. pobiera energię cieplną z atmosfery. W 

pompie umieszczony jest zamknięty system rur, w którym znajduje się w 

obiegu czynnik termodynamiczny podlegający następującym etapom:  
 

1. parowania, 2. sprężania, 3. skraplania, 4. rozprężania. 

 

Podczas zmian stanu skupienia uwalnia się ciepło, które jest 

przekazywane do podgrzewania wody. W obiegu zachowany jest 

ciągle powtarzający się proces dzięki pracy sprężarki napędzanej przez 

silnik. 

 

Pompy ciepła to doskonała alternatywa dla instalacji solarnych. 

Powietrzne pompy ciepła to szybki zwrot poniesionych kosztów oraz 

wygoda zapewniona dzięki automatycznej pracy, a także wysokiemu 

współczynnikowi sprawności.  



Powietrzna pompa ciepła c.w.u. 

 Powietrzna pompa ciepła c.w.u.  – współczynnik (COP) dla 

temperatury zewnętrznej +15oC min 3,7  

 -współczynnik (COP) dla temperatury zewn. + 7oC min 2,7 

 Zasobnik inox    

Pompy ciepła dla c.w.u. charakteryzują się licznymi korzyściami: 
 

 ogrzewanie wody z wykorzystaniem powietrza, 

 bardzo niskie koszty eksploatacji, 

 praca 24/h niezależnie od warunków pogodowych (min. 

temperatura 7oC, 

 osuszanie pomieszczeń (opcjonalnie), 

 Klimatyzowanie (opcjonalnie), 

 możliwość integracji z innym źródłem zasilania (kocioł gazowy, 

kocioł na paliwo stałe, instalacja solarna). 



Pompa – miejsce montażu / wymogi  

 Miejsca montażu 

 

- Kotłownia  

- Pomieszczenie gosp. 

- Łazienka   
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Pompa miejsce montażu / wymogi  

 Pomieszczenie wysokie , ok 200 cm  

 Zaciąg ciepłego powietrza  

     – ściana nasłoneczniona  

 Zimne – możliwość zagospodarowania  

 Szerokość wejść min. 62 cm- 70 cm  

 Możliwość podłączenia drugiego źródła  
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Pompa – parametry  

 Zasobnik stal nierdzewna  

 Wysokość 180l. – 220 l. ok. 170 cm + osprzęt 

 Wysokość 280l. – 320 l. ok. 185 cm + osprzęt  

 Waga do 85 kg / 100 kg  

 Grzałka elektryczna min 2000 W  

 Poziom hałasu 47 dB 

 Wydajność grzewcza min 2680 W / 850 W ( pobór )  

 Zasilanie 230V  

 Sterownik wbudowany z wyświetlaczem led  
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Koszty i opłacalność  

 Szacunkowy koszt kompletnej instalacji pompy c.w.u. 180l.-220l. 

       7200 zł netto / dotacja :6,120 zł = 1,080 zł netto + Vat  

 Szacunkowy koszt kompletnej instalacji pompy c.w.u. 280l. – 320 l.  

       8300 zł netto / dotacja : 7,055 zł = 1,245 zł netto + Vat 

 

     Koszt użytkowania urządzenia , ok. 30 - 50 zł miesięcznie ,  

 

 

   

 

 

 

 



Informacje różne :  

 Przeglądy – 5 lat po stronie wykonawcy  

 Gwarancje minimum 5 lat na wszystko lub wyższe ( wybrane produkty ) 

      np. Panele 10 lat   

 Instalacje będą z licznikami energii dla rozliczenia projektu  

 Wizje lokalne  pracowników 

 Efekt ekologiczny – głównym celem projektu  

 

 



Weryfikacja techniczna - ankieta 



Pytania – Odpowiedzi  



Dziękuję za uwagę i zachęcam 

 do współpracy 
 

 

Krzysztof Lipka  

Kierownik ds. inwestycyjnych odnawialnych źródeł energii 

 

www.semperpower.pl                                                                k.lipka@semperpower.pl 


