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Przyczyny dyskusji:

 Brak szczegółowych regulacji prawnych dot. sposobu wykonania instalacji przy 

głęboko zakorzenionym systemie prawa stanowionego;

 Brak na Polskim rynku ogólnie przyjętych wytycznych w zakresie prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych przy lub w pobliżu instalacji fotowoltaicznych, 

które mogłyby stanowić podstawę przyjmowanych rozwiązań projektowych;

 Brak w normie wyrobu wymagań w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez 

moduły PV;

 Lobbing głównych producentów prowadzi do szumu informacyjnego;

UWAGA: SAM WYMÓG UZGODNIENIA INSTALACJI Z 

RZECZOZNAWCĄ NIE ROZWIĄŻE CAŁKOWICIE PROBLEMU –

techniczne rozwiązania projektowe powinny iść w parze z 

procedurami prowadzenia działań co jest standardem na 

rynkach zachodnich.

UWAGA 2: Rzeczoznawca nie jest jednostką naukowo-

badawczą.



Instalacje PV.

Wprowadzenie.

Curret wars: https://youtu.be/ag6ltdwqfms

https://youtu.be/ag6ltdwqfms


Czy instalacja PV jest 
obiektem 

budowlanym? 
Instalacją czy tym i 

tym?



Czy instalacja PV jest obiektem 

budowlanym? Instalacją czy tym i tym?



Zasady poprawnego projektowania:



Ochrona przed powstaniem pożaru/projektowanie w 

sposób ograniczający możliwość powstania pożaru

 PN HD 60364-7-712:2015-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 

7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –

fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

 Norma wieloarkuszowa PN EN 62305 (Uszczegółowienie DIN EN 62305-3 VDE 

0185-305-3 Beiblatt 4:2014 02).

 Pozostałe normy oraz standardy stosowane typowo w przypadku instalacji AC 

np. PN HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego.



Podstawowe przyczyny pożarów instalacji PV

Zdjęcia pochodzą z opracowania: Stowarzyszenia Branży fotowoltaicznej Polska PV: Fotowoltaiczny 

dekalog dobrych praktyk. 10 zasad bezpiecznej instalacji PV PPOŻ. Oraz z prezentacji SBF aut. Bogdan 

Szymański.



Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na 

sąsiednie obiekty budowlane lub tereny 

przyległe



Uwzględnienie bezpieczeństwa ekip 

ratowniczych.

UWAGA: WAŻNE SĄ 

PROCEDRY DZIAŁAŃ.



Założenia:

 Prowadzenie działań w obszarze modułów wykonywane jeśli jest to możliwe 

ze względów operacyjnych z zewnątrz, nawet w przypadku zastosowania 

rozwiązań technicznych mających za zadanie usunięcie ryzyka porażenia 

prądem (zasada ograniczonego zaufania).

 Wewnątrz konieczne zapewnienie bezpieczeństwa ratowników – w praktyce 

nie zależnie od kubatury budynku.



Uzgadnianie dokumentacji PWP –

VDE-AR-E 2100-712 – Rozwiązanie 1: 

rozłączanie łańcuchów DC.



Uzgadnianie dokumentacji PWP –

VDE-AR-E 2100-712 – Rozwiązanie 2: 

zwieranie łańcuchów DC.



Uzgadnianie dokumentacji PWP –
VDE-AR-E 2100-712 – Rozwiązanie 3: Urządzenia do 
rozłączania na poziomie modułów DC.



Uzgadnianie dokumentacji PWP –
VDE-AR-E 2100-712 – Rozwiązanie 4: Urządzenia do zwierania 
na poziomie modułów DC (MLPS). Oraz MLPE – miroinwertery.

Obniżenie napięcia do poziomu 

bezpiecznego dla części konstrukcji na 

rynku nie jest funkcją domyślną pracy, 

dla części wymaga aktywacji dla części 

wymaga zastosowania dodatkowych 

rozwiązań technicznych a część 

modeli optymalizatorów mocy nie 

posiada w ogóle takich funkcji.



Uzgadnianie dokumentacji – PWP –

falownik sieciowy



Co zrobić, gdy brak jest wymogu 

stosowania PWP?

Rozwiązania proponowane przez VDE AR E 7100-712 mające na celu obniżenie 

ryzyka porażenia poprzez:

 Obudowy o określonej odporności ogniowej.

 Montaż okablowania na systemach niepalnych poza zasięgiem ręki.

 Montaż podtynkowy okablowania.

Uwaga – końcowe 2 rozwiązania 

nie są popularne oraz nie są 

zalecane w Polsce.



Uzgadnianie dokumentacji – zawartość projektu: 

dodatkowe wymagania

VDE-AR-E 2100-712 PN HD 60364-7-712



A od stycznia:



Zakres uzgodnienia

w.g. wyjaśnienia KG PSP:



Dalsza literatura









Dziękuję za uwagę.


