
nr 1 Specyfikacja techniczna dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW 

na dachu Hotelu Mistral ul. Sportowa 5, 84-250 Gniewino 

Wszystkie podane parametry urządzeń są wzorcowe, dopuszcza się zastosowanie urządzeń 
równorzędnych bądź lepszych rozwiązań technologicznych. 

1. Wymogi wobec dokumentacji projektowej 

• Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu fotowoltaicznego 

w miejscu montażu instalacji 

• Projekt koncepcyjny instalacji musi zostać opracowana przez osobę posiadającą uprawnienia w 
zakresie montażu mikro instalacji fotowoltaicznych. 

• Projekt musi zawierać schemat elektryczny instalacji podpisany przez osobę z uprawnieniami 
wymaganymi przez Zakład energetyczny do montażu mikro instalacji fotowoltaicznych 

Projekt koncepcyjny – minimalna zawartość dokumentacji 

- dane autora projektu wraz z uprawnieniami 
- adres instalacji 

- parametry techniczne instalacji 
- moc instalacji 

- moc pojedynczego modułu 

- planowana roczna produkcja w kWh – wyliczenie 
- wyliczony uzysk roczny 

- moc inwertera 
- rozłożenie modułów na dachu hotelu Mistral w postaci graficznej 

- ustalenie projektu instalacji z rzeczoznawca z zakresu PPOŻ i zgłoszenie instalacji do PSP o 
prawidłowym wykonaniu zabezpieczenia ppoż 

- zgłoszenie instalacji (2 kopie papierowe + 1 skan wersja elektroniczna) 

- Wypełnione i podpisane przez instalatora zgłoszenie przyłączenia instalacji do dystrybutora energii 
schemat elektryczny instalacji 

- instrukcja obsługi w języku polskim, karty katalogowe, certyfikaty zastosowanych komponentów 
- Dokumentacja powykonawcza – 2 kopie dla Zamawiającego (w wersji papierowej i elektronicznej) 

- Wykonawca dostarczy protokół montażu i podłączenia zakupionych urządzeń podpisany przez 

instalatora posiadającego ważny certyfikat instalatora OZE wydany przez urząd dozoru technicznego 
 

2. Wymagania techniczne dla instalacji fotowoltaicznej 
 

• Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji dedykowanej do tego typu 

rozwiązań dla montażu na dachu. Konstrukcja ze stali nierdzewnej bądź ocynkowanej. 

• System montażowy winien posiadać certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty potwierdzające 
ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. 

• Zamawiający wymaga aby inwerter umożliwiał gromadzenie i prezentacje danych o ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, zawierał optymalizatory mocy oraz moduł 

komunikacji do przesyłania danych 

• Zamawiający wymaga aby system umożliwiał obserwację z każdego falownika co najmniej 
następujących elementów (bieżąca moc instalacji, dobowy wykres mocy, produkcję w dniu 

bieżącym, produkcje dzienna w każdym miesiącu na wykresie, produkcje miesięczną w 
każdym roku na wykresie, bieżące wartości napięć i prądów itp. 

• system musi pozwalać na eksport zgromadzonych danych na zewnątrz (np. baza danych) 

• system musi pozwalać na archiwizację danych pomiarowych na centralnym serwerze na okres 

min. 36 miesięcy 

• wszystkie odczyty w języku polskim 

• Wymagany jest system monitoringu na dachu – monitorujący powierzchnie zainstalowanych 

paneli 

• urządzenia wchodzące w skład instalacji będą fabrycznie nowe i wolne od wad 



• całość okablowania winna być prowadzona w korytkach kablowych a kable winny cechować 

się podwyższona odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne 

• wszystkie moduły fotowoltaiczne winny zostać wyprodukowane nie później jak na 12 miesięcy 

przed data ich montażu 

• urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, 
dyrektywami oraz kryteriami przyłączenia i wymogami technicznymi dla mikro instalacji 

opracowanymi przez odpowiedniego operatora sieci dystrybucyjnej do którego sieci instalacja 
zostanie przyłączona 

• urządzenia wchodzące w skład instalacji posiadają gwarancję producentów 

- na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 15 klat 
- na uzysk mocy modułów fotowoltaicznych w ciągu 1 roku minimum 97%, w ciągu 25 lat 

minimum 84% 

- na spadek mocy modułu pomiędzy 2 a 25 rokiem nie więcej niż 1% rocznie 
- gwarancja na falownik min. 15 lat 

• instalacja musi posiadać instrukcję obsługo i użytkowania w języku polskim 

 
 

Panele fotowoltaiczne:  

- pełna certyfikacja systemu i produktu 
- sprawność modułu (od 19,2% do 20,9%)  

- wolniejsza degradacja mocy w pierwszym roku użytkowania <1%,   w latach 2-25 nie więcej jak do 
1% 

- temperatura pracy: -30 st. C - + 50 st.C 

- maksymalne napięcie układu DC: 1500V 
- odporność ogniwa: UL typ 1 lub typ 2 

- test gradowy: średnia kuli gradowej 25 mm przy prędkości 23 m/s 
- rama panela anodowana  

- 12 lat gwarancji na materiały i użytkowanie 
- 25 lat gwarancji na liniową moc wyjściową  

- maksymalne obciążenie statyczne, przód: 5400Pa 

- maksymalne obciążenie statyczne, tył: 2400Pa 
 

Falownik (Inwerter): 
- trójfazowy  

- maksymalna wydajność: do 98,6 % 

- gwarancja: do 15 lat 
- stopień ochrony Ip65 

- zakres temperatur zabezpieczenia:  -25 st. C   do   +60 st. C 
- hałas: do <60 dB 

- certyfikowane standardy bezpieczeństwa  
- zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją DC 

- ochrona bezpieczeństwa: zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej, RCMU, kontrola uziemienia  

- wyświetlacz LCD, wi-fi  

 


