
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
Uproszczona instrukcja obsługi i eksploatacji Systemu Fotowoltaicznego 

 
Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z niniejszą instrukcją. 

 

Pamiętaj: 

 System Fotowoltaiczny może być obsługiwany jedynie przez osobę przeszkoloną przez firmę instalującą system. W okresie gwarancyjnym przeglądy 
okresowe przeprowadza firma Multisun Sp. z o.o. lub inna firma wskazana przez Multisun. 

 Należy przeprowadzać okresowe kontrole systemu fotowoltaicznego zgodnie z normami przywołanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. Konserwację systemu PV może przeprowadzać jedynie personel przeszkolony i posiadający minimum uprawnienia eksploatacyjne 
typu E do 1kV. 

 Moduły fotowoltaiczne należy utrzymywać w czystości, zgodnie z zaleceniami producenta modułów. Przy mocnym zabrudzeniu modułów       
(przyklejone liście, ptasie odchody itp.) zaleca się mycie modułów wodą zdemineralizowaną przy użyciu lekkich tyczek. Należy myć moduły miękką 
gąbką lub szczotką, tak aby nie zarysować powierzchni modułu. 

 Więcej szczegółowych informacji i porad o eksploatacji systemów PV na stronie: www.monitoring.fea.pl 

W razie awarii: 

 W przypadku wystąpienia komunikatu na falowniku o nieprawidłowej pracy urządzenia postępuj w sposób następujący:  

- w pierwszej kolejności rozłącz w rozdzielni „FOTOWOLTAIKA ROZDZIELNIA AC” wyłącznik główny PV, 

- następnie odłącz generator fotowoltaiczny rozłącznikiem DC w FALOWNIKU, 

- poinformuj mailowo serwis: MULTISUN Sp. z o.o. wysyłając wiadomość o treści: „Awaria falownika, miejscowość..........., producent       falownika”,  

na adres: reklamacja@multisun.pl. 

 W przypadku zauważenia uszkodzenia izolacji przewodów AC lub DC, przeprowadź procedurę opisaną w powyższym punkcie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabrania się: 
 Prowadzenia samodzielnych napraw i modyfikacji instalacji fotowoltaicznej co będzie skutkowało utratą gwarancji producenta urządzeń oraz rękojmi 

wykonawczej. 

 Rozłączania przewodów DC. 

 Rozłączania bezpieczników gPV w „ROZDZIELNIA FOTOWOLTAIKA DC”. 

 Przecinania przewodów DC i AC. 
 

W razie wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażającej zdrowiu lub życiu ludzkiemu bądź zagrażającej mieniu, należy natychmiast powiadomić telefonicznie 
odpowiednie służby:  

999 – Pogotowie Ratunkowe 
998 – Straż Pożarna 
997 – Policja 
112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) 

UWAGA! 
Energia elektryczna powstaje dzięki konwersji promieniowania słonecznego padającego na moduły 
fotowoltaiczne. 
Podczas padania nawet słabego światła słonecznego na modułach i okablowaniu stałoprądowym występuje 
napięcie o wartości do 1000 V. Efekt taki wystąpi nawet po całkowitym wyłączeniu elektrowni PV. Jedynie 
całkowite odcięcie modułów od promieniowania słonecznego powoduje zanik napięcia na modułach  
i okablowaniu DC. 
UWAGA! 
Nieprzestrzeganie kolejności załączania i wyłączania elektrowni fotowoltaicznej może spowodować uszkodzenie 
falownika.  
UWAGA! 
Pod żadnym pozorem nie wolno rozłączać okablowania stałoprądowego podczas pracy systemu. W trakcie 
takiego rozłączenia może powstać łuk elektryczny o długości nawet kilkudziesięciu centymetrów. Porażenie 
łukiem elektrycznym, grozi śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.  
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