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Odnawialne źródła energii są coraz 
bardziej popularne i szacuje się, że 

w najbliższych latach będą one w coraz 
większym stopniu zastępować nieod-
nawialne źródła. Wzrastający popyt na 
tzw. „zieloną energię” sprawia, że jest 
ona produkowana przy wykorzystaniu 
różnorodnych technologii, a jej źró-
dłami mogą być wiatr, woda, biomasa 
czy światło słoneczne. Ze względu na 
to, iż energia słoneczna jest jednym 
z najchętniej wykorzystywanych źródeł, 
warto poświęcić jej nieco uwagi.

Przemienniki częstotliwości w elek-
trowniach słonecznych. Elektrownia 
słoneczna opiera swoje działanie na 
odbieraniu energii świetlnej i przetwa-
rzaniu jej w możliwą do wykorzysta-
nia energię elektryczną. Bezpośrednio 
wytworzona (i zmagazynowana) energia 
jest w postaci prądu stałego (DC) i musi 
zostać przetworzona na prąd zmienny 
(AC), aby mogła posłużyć do zasilania 
urządzeń.

W celu przetworzenia prądu stałego 
na zmienny wykorzystuje się przemien-
niki częstotliwości, specjalnie zapro-
jektowane, by mogły poradzić sobie 
z wysokimi poziomami mocy, jakie poja-
wiają się w elektrowniach słonecznych. 

Ważne funkcje przemienników częstotliwości 
w elektrowniach słonecznych
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Jednocześnie przemienniki częstotli-
wości spełniają inne funkcje, takie jak 
pomiary energii, monitorowanie i regu-
lacja całego układu.

Przemiennik częstotliwości w roli 
ochrony układu. Podobnie jak falow-
niki sterujące silnikami służą ich 
ochronie, tak samo przemienniki czę-
stotliwości sprzężone z elektrowniami 
słonecznymi dbają o bezpieczeństwo 
układu. W zależności od tego, jaki jest 
poziom naładowania baterii, obciąże-
nie układu przez użytkowników oraz 
poziom energii padającej na panel sło-
neczny, falownik decyduje, czy energia 
ma być przesyłana do odbiorcy, czy ma 
służyć ładowaniu – i w jakiej ilości.

Dzięki temu bateria jest chroniona 
przed nadmiernym rozładowaniem albo 
przeładowaniem. Ilość energii w baterii 
jest odpowiednio kalibrowana względem 
aktualnie panujących warunków, pod-
czas gdy jednocześnie system zabezpie-
cza użytkowników sieci przed nagłymi 
spadkami lub skokami napięcia.

Wyszukiwanie punktu mocy mak-
symalnej. Jedną z najważniejszych 
zalet stosowania falowników sprzężo-
nych z elektrowniami słonecznymi jest 

możliwość wykrycia punktu mocy mak-
symalnej (MPP). Najlepszym przemien-
nikom częstotliwości znalezienie MPP 
po zmianie nasłonecznienia zajmuje 
kilka sekund. Im krótszy jest ten czas, 
a jednocześnie im lepiej wyznaczony 
punkt mocy maksymalnej, tym większa 
jest wydajność całego układu. Panele 
słoneczne pracujące w MPP generują 
bowiem największą ilość energii moż-
liwą do uzyskania w danych warunkach.

Podsumowując, na podstawie powyż-
szych przykładów łatwo zauważyć, iż 
przemienniki częstotliwości stanowią 
bardzo ważny element elektrowni sło-
necznej. Jest to także kolejny dowód na 
to, iż ich wykorzystywanie wpływa na 
ekologię – tym razem poprzez genero-
wanie „zielonej energii”.
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Marzec miesiącem targów?

Podobnie jak w poprzednich latach, 
również w 2020 roku marzec miał 

obfitować w imprezy branżowe. Naszym 
zainteresowaniem cieszyły się szczegól-
nie dwa wydarzenia: najpierw Targi 
Forum Wentylacja – Salon Klimatyzcja, 
które odbyły się w dniach 3–4 marca, 
a następnie Targi Automaticon, które 
miały trwać w dniach 17–19 marca 2020.

Forum Wentylacja – Salon 
Klimatyzacja

Targi Forum Wentylacja – Salon 
Klimatyzacja są największym wyda-
rzeniem branż wentylacyjnej, klima-
tyzacyjnej oraz chłodniczej. Można na 
nich spotkać wystawców z całego kraju, 

przedstawiających swoje rozwiązania 
w tej dziedzinie. I na szczęście forum to 
odbyło się. 

Prezentacjom wystawców towarzy-
szyły dwudniowe seminaria, pozwalające 
na zapoznanie się z najnowszymi infor-
macjami z takich obszarów, jak przepisy 
regulujące branżę HVAC, najnowsze 
technologie czy analizy energetyczne. 
Oprócz wiedzy teoretycznej, przekazy-
wanej podczas wykładów, uczestnicy 
Targów mogli zdobyć umiejętności prak-
tyczne w Strefie instalatora.

Podczas Targów zaprezentowaliśmy 
przykłady falowników i softstartów 
umożliwiających inteligentną, łatwą kon-
trolę pracy silników używanych w branży 

HVAC. Ich wykorzystanie jest dobrze 
osadzone w kontekście energooszczęd-
ności, gdyż pozwala na zmniejszenie 
ilości pobieranej mocy, a także na opty-
malizację pracy w zależności od aktual-
nego obciążenia układu. 

Jako uczestnicy Targów mieliśmy 
okazję nie tylko zaprezentować swoje 
rozwiązania, lecz również spotkać się 
z naszymi stałymi klientami i nawiązać 
nowe znajomości. Cieszymy się, iż te 
pracowite 2 dni były pełne ciekawych 
rozmów. Pragniemy także podzięko-
wać wszystkim uczestnikom Targów za 
zainteresowanie naszymi produktami. 
Liczymy na równie owocne spotkania 
w kolejnych latach.� n
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