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Wstęp 

Niniejsze opracowanie skupia się na przedstawieniu najważniejszych parametrów falowników z obszaru OZE, 

a w szczególności w przypadku falowników małej mocy (do 16 A na fazę).  
 

Falownik to urządzenie energoelektroniczne służące do przetwarzania energii elektrycznej prądu stałego w 

energię elektryczną prądu jedno- lub wielofazowego przemiennego, o dowolnej częstotliwości, dostarczaną do 

odbiornika (obciążenia). 
 

W wypadku małych mocy stosuje się falowniki tranzystorowe, w przypadku dużych mocy – tyrystorowe. 

Falowniki znajdują zastosowanie m.in. w układach napędowych prądu stałego (np. w układach trakcyjnych) i 

przemiennego (np. w regulatorach obrotów), urządzeniach rezerwowego zasilania, grzejnictwie indukcyjnym 

oraz przemiennikach częstotliwości (wg „Encyklopedii PWN”) 
 

Falowniki są używane do zasilania silników eklektycznych prądu przemiennego ze względu na bardzo 

korzystną regulację prędkości obrotowej silnika przy zachowaniu jednolitego momentu siły napędowej. 

Konstruktorzy szybko zauważyli, że w trakcie hamowania rozpędzonego silnika pojawia się możliwość 

oddania powstającej nadwyżki energii do sieci energetycznej. 
 

A jeśli energię można oddać do sieci energetycznej, to stąd już tylko krok, by elementy falownika zastosować 

w nowym obszarze. Tak powstały falowniki przemieniające energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) na 

energię o standardzie sieci energetycznej. 

Falowniki z obszaru OZE 

Falowniki OZE produkowane są na świecie od ok. 20 lat, jednak ich dynamiczny rozwój nastąpił w kilku 

ostatnich latach. Obecnie na rynku można spotkać starsze konstrukcje, produkowane od 10 lat, i nowoczesne 

– roczne lub kilkuletnie. Ma to duże znaczenie dla klienta końcowego. Technologie półprzewodnikowe, np. 

procesory, elementy komputera pokładowego, tranzystory lub inne, np. materiały ferrytowe i oprogramowanie, 

to technologie szybko starzejące się. 
 

Można to porównać do tempa zmian w komputerach czy telefonach komórkowych, gdzie kilka lat to 

praktycznie przepaść. Co więcej, producenci komponentów (a jest ich zaledwie kilku) utrzymują zgodność 

technologiczną zazwyczaj do 10 lat. Może to spowodować, że obecnie produkowany falownik o konstrukcji 

sprzed 10 lat, będzie w niedalekiej przyszłości trudny do naprawy ze względu na brak części. 
 

Osobnym ważnym zagadnieniem są normy określające zachowanie falownika oraz jego budowę. Prąd 

przemienny, powszechnie używany w naszych domach, ma ściśle określone parametry, a od ich utrzymania 

zależy komfort życia, a nade wszystko życie i zdrowie nas i naszych bliskich. Przewody wchodzące do 

falownika od strony paneli i wychodzące z falownika to szczególny rodzaj anteny emitującej fale o wielu 

częstotliwościach, w tym radiowych. 
 

Proces pracy falownika polegający na przemianie i oddawaniu energii do sieci ma wpływ na zasilane z sieci 

urządzenia. Dobry falownik harmonijnie współpracuje z siecią elektryczną naszego domu lub firmy. Jego 

praca jest dla nas niezauważalna. Falownik, zintegrowany z otoczeniem, odpowiada za zasilanie urządzeń 

często droższych niż instalacja PV z falownikiem razem wziętych. 
 

Troszczmy się wiec, już na etapie projektowania instalacji PV, o jakość zastosowanych falowników, a rodzinny 

obiad, wspólnie oglądany serial lub mecz nie zostaną zakłócone przykrymi elektrycznymi niespodziankami. 

Budowa falownika 

Na schemat blokowy klasycznego jednofazowego falownika DC/DC/AC, przekształcającego energię z OZE 

składa się : 
 

1) Odnawialne źródło energii, np. panele fotowoltaiczne (PV), o nieregulowanym napięciu DC z zakresu 50-

400 V lub 200-1000 V. 
 

2) Filtr wejściowy EMC. 
 

3) Przetwornica podbijająca napięcie typu boost, regulująca napięcie z 1) do 4) na stałym poziomie. 
 

4) DC-Link, zespół kondensatorów/superkondensatorów/czasami akumulatorów 
 



Dobry inwerter to sukces dobrej instalacji PV    3 

5) Mostek tranzystorowy w postaci H-bridge. 
 

6) Filtr dolnoprzepustowy, w postaci cewki indukcyjnej. 
 

7) Filtr wyjściowy EMC. 
 

8) Jednofazowe przyłącze sieciowe 230 Vac, 50 Hz. 
 

9) Uproszczony model pojemności paneli fotowoltaicznych. 
 

10) Procesor z peryferiami nadzorujący pracę falownika (pomiary, moduł MPPT, synchronizacja z siecią, 

sterowanie, komunikacja, archiwizacja danych). 

Tabliczka znamionowa 

Już nasi ojcowie wiedzieli, jak ważne jest bezpieczne używanie urządzeń elektrycznych, dlatego wprowadzili 

tabliczki znamionowe, w które wyprodukowane urządzenie powinno być wyposażone, oraz dokumentację 

techniczną i rozruchową. Obie muszą być napisane w języku kraju, w którym następuje instalacja. 
 

Tabliczka znamionowa powinna zawierać: nazwę producenta, model i nazwę urządzenia, nr partii i numer 

seryjny umożliwiający jednoznaczną identyfikację urządzenia. W przypadku falowników obowiązkowo mamy 

do czynienia z informacjami o części zmiennoprądowej AC i stałoprądowej DC. 

 

Strona zmiennoprądowa AC określa, czy falownik możemy podłączyć do sieci energetycznej, tzw. on-grid w 

kraju montażu. Polska sieć charakteryzuje się wysokimi wymaganiami w zakresie stałości napięcia 230V z 

tolerancją 10%, w zakresie amplitudy i częstotliwości 50 Hz z dokładnością do 1% oraz z dokładnością 

odwzorowania kształtu sinusoidy napięcia do 50 harmonicznej. Suma zniekształceń wprowadzanego prądu do 

sieci jest ściśle określona. Polscy odbiorcy energii zakładają, że wykonane poza granicami Polski urządzenia 

zostały przetestowane z myślą o polskich sieciach energetycznych. Założenie to przyjęto raczej na wyrost. 

Jest mało producentów falowników, którzy chwalą się zawartością harmonicznych dla mocy niższych niż 

połowa mocy znamionowej. 
 

Moc w układach prądu przemiennego jest mierzona w ramach kilku różniących się jednostek i pojęć. Moc 

czynna „P”, czyli ta, która wykonuje dla odbiorcy użyteczną pracę, np. grzejąc kuchenkę, wyrażona jest w 

watach [W]. Moc bierna, oznaczona „Q”, wyrażona w warach (jedn. war), jest konieczna do działania silników i 

transformatorów. Jej nadmiar jest niepożądany i operator nalicza dodatkowe wysokie opłaty, sięgające w 

przypadku klienta biznesowego i komunalnego nawet 30% wysokości rachunku. Część producentów oznacza 

na falowniku moc w jednostce mocy pozornej „S”, będącej sumą geometryczną mocy czynnej i pozornej, 

określonej w VA (woltamperach). Jednostki powiązane oznaczają jednak inną wartość użyteczną dla 

odbiorcy. Szczególnie odbiorca biznesowy i komunalny może być, przy niekorzystnym współczynniku mocy 

czynnej „P” do pozornej „Q” (cosinus φ), obciążony opłatą. Nowoczesne falowniki mogą umożliwiać 

programową zmianę cosinusa φ w celu kompensacji mocy biernej. 

 

Strona stałoprądowa DC określa warunki, jakie muszą spełniać przyłączone panele fotowoltaiczne, by 

można było je bezpiecznie użytkować. Pierwszym parametrem jest napięcie Udc MAX [V], które określa 

bezpieczne napięcie pracy falownika. Panele PV charakteryzują się różnymi napięciami dla różnych pór roku. 

W słoneczne zimowe dni panele generują napięcie zdecydowanie wyższe niż latem, gdy panele mają (w 

uproszczeniu) wyższą rezystancję wewnętrzną, spowodowaną temperaturą. Nowoczesne falowniki mogą 

posiadać automatykę zabezpieczającą przed awarią przy zbyt wysokim napięciu. 
 

By efektywnie pobierać energię z paneli PV falownik pracuje poszukując najkorzystniejszej wartości mocy 

czynnej wyrażonej przez iloczyn napięcia i prądu w części stałoprądowej tzw. MPPT (maximum power point 

tracking). W polskich warunkach pogodowych, gdy niebo przez sporą część roku jest zachmurzone lub gdy 

dni są krótkie, ważne jest, by falownik rozpoczynał pracę przy możliwe najniższych napięciach Udc MPPT [V]. 

Kolejnym ważnym parametrem jest maksymalny pobierany z paneli PV prąd Idc MAX [A]. Parametr ten 

określa nam ilość i sposób podłączenia stringów (grup połączonych ze sobą modułów PV), np. gdy mamy 

wielospadowy dach. 
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Stopień ochrony środowiskowej i spełniane normy 

Stopień ochrony środowiskowej IP (international protection rating) określa, gdzie możemy zamontować 

falownik. Ochrona IP65 oznacza ochronę pyłoszczelną, zabezpieczającą przed ingerowaniem we wnętrze 

urządzenia oraz przed strugą wody 12,5 l./min, laną na obudowę z dowolnej strony. Z kolei IP21 oznacza 

ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych i ochronę przed ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm oraz 

kroplami wody. Należy zwrócić uwagę, że w falowniku występuje napięcie o wartości co najmniej 380 V. 

Klasa ochronności przed porażaniem 

Większość oferowanych falowników posiada I klasę ochronności, czyli w wyniku dotknięcia obudowy nie może 

nastąpić porażenie, nawet w przypadku uszkodzenia urządzenia. Oznacza to, że obudowa jest podłączona do 

przewodu ochronnego PE lub PEN, a urządzenie wykrywa uszkodzenia uziemienia. 
 

Sposób pracy falowników określony jest Polskimi Normami oraz zharmonizowanymi normami europejskimi. 

Tabliczka znamionowa to jednak nie wszystko. Ze względu na jej wymiary, nie zawsze istnieje możliwość 

poinformowania użytkownika o spełnianych normach i deklarowanych certyfikatach. Przed wyborem 

urządzenia warto zapytać sprzedawcę, czy falowniki, które oferuje, spełniają wymogi dyrektyw Unii 

Europejskiej dotyczących: kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC) oraz niskiego napięcia 

2006/95/WE (LVD). 
 

Jeżeli producent deklaruje posługiwanie się znakiem CE, a produkt nie odpowiada zapisom wspomnianych 

dyrektyw, to znak CE nie jest ważny! Spełnienie norm zawartych w 2004/108/WE (EMC) implikuje, że 

urządzenie było badane pod kątem przynajmniej niektórych norm, dotyczących: 
 

 emisji zakłóceń: EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007, 
 

 oddziaływania na sieć: EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2013, 
 

 odporności na zakłócenia: EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, 
 

 bezpieczeństwa urządzeń: EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011. 
 

Od dostawcy należy uzyskać informację, jaką klasę ma urządzenie wg normy EN 55022. Dzięki temu 

dowiemy się, jak bardzo falownik będzie zakłócał urządzenia podłączone do sieci. Klasa B ma najostrzejsze 

wymagania, jeżeli chodzi o generowane zakłóceń i przyjęto, że jest to klasa „domowa”. Urządzenia klasy A 

mają prawo zakłócać np. radia, ale są dopuszczone do użytku domowego, jeżeli użytkownik zostanie o tym 

powiadomiony. Zazwyczaj taka informacja znajduje się w tabelce w instrukcji obsługi lub innym dokumencie 

dołączonym do falownika. Urządzenia innej klasy niż B i A nie są dopuszczane do użytku domowego i mogą 

być wykorzystywane tylko w przemyśle. 
 

Producenci spoza Polski często wpisują normy obowiązujące w innych krajach. Przykładem jest ta, która 

obowiązuje w kontekście przyłączenia falownika do sieci. Często normy w innych krajach mogą się różnić od 

normy PN-EN 50438, która obowiązuje w Polsce. Należy dokładnie sprawdzić, czy falownik, który będzie 

instalowany, spełnia wymogi tej normy. 

Wnioski 

Nie wszyscy jesteśmy inżynierami elektrykami, a wielu z nas w niedalekiej przyszłości stanie przed 

problemem wyboru elementów instalacji PV, w której dobry falownik odgrywa ważną rolę. Żywotność instalacji 

PV w bardzo dużej mierze zależy od jakości falownika, czego wyrazem jest niezawodność i zgodność 

urządzenia z parametrami sieci energetycznej. 
 

A jak wygląda kwestia jakości? Made In PRC – Chiny to totalitarna fabryka świata. Ta fabryka nie ma serca – 

wykonuje to, co się zamówi. Dostarczane produkty są takiej jakości, jak wiedza zamawiającego. 
 

Made in Germany – normy podobne do PN, konstruktorzy są, produkcja odbywa się w Polsce lub często poza 

UE. Made in Poland – normy obowiązują, konstruktorzy są, nie brakuje nowoczesnych fabryk. 
 

Czy potrafimy wymienić konstruktorów, producentów oraz znawców falowników i zagadnień fotowoltaiki w 

Polsce? Podpowiem, że jest to nieliczna, elitarna wręcz grupa zawodowa. Tymczasem falownikami handluje 

wiele przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu, czytelnicy będą wiedzieć, jakie 

pytania tym firmom zadawać. 


