
 

 

Ghid – sisteme fotovoltaice 

 

 

A. Din ce este compusă o instalație solară fotovoltaică? 

Tehnologia care stă la baza panourilor fotovoltaice presupune ca acestea să capteze radiațiile solare și să 

le transforme în electricitate prin intermediul celulelor fotovoltaice din componența panourilor. Energia 

produsă poate fi transformată în curent alternativ prin intermediul unui invertor, pentru utilizare 

imediată, sau poate fi stocată (surplusul produs) într-o baterie solară pentru o utilizare ulterioară.  

Astfel distingem trei tipuri de sisteme solare fotovoltaice: 

1. Sistemele on-grid produc propriul curent electric, dar, în același timp sunt racordate și la rețeaua 

națională, motiv pentru care nu au nevoie de o baterie, doar de un invertor solar, care de cele mai multe 

ori are încorporat în cadrul lui și un controller. Sistemele on-grid pot pompa surplusul de energie produs 

în rețeaua națională sau pot primi curent de la ea atunci când panourile nu fac față cererii crescute de 

consum ori funcționează la un randament scăzut. 

 

 



2. Sistemele OFF-GRID sunt independente de rețea astfel că necesită instalarea unei baterii solare. 

La aceasta se mai adaugă și alte componente precum invertorul și un controller MPPT sau PWM. Bateria 

solară are rolul de a capta surplusul de energie produs de panouri pentru a putea furniza curentul pe timp 

de noapte, în zilele înnorate sau când există pene de curent. 

 

 

 

Fiind independente de rețea sistemele OFF-GRID sunt o alegere potrivită pentru gospodării aflate în zone 

izolate de rețeaua națională. 

3. Sistemele Hybrid reprezintă o combinație dintre primele două categorii. Se comportă similar cu 

sistemele on-grid, fiind conectate la rețea, dar dispun și de o baterie solară care stochează energia pentru 

utilizare ulterioară (la fel ca în cazul sistemelor OFF-GRID). Atunci când energia stocată este epuizată, 

rețeaua națională reprezintă rezerva. 

Un alt aspect important legat de acest tip de sisteme este că pot avea, în același timp, două surse care 

generează curent electric, respectiv energia solară și un generator. 

 



B. Ce înseamnă fiecare componentă a instalației solare fotovoltaice? 

Indiferent de sistemul ales, componentele sunt în mare parte aceleași. Astfel că vom prezenta mai jos 

câteva informații despre fiecare, pentru a înțelege cum reușește curentul electric să ajungă de la panourile 

solare la încărcătorul care alimentează consumatorii de energie electrica. 

1. Panourile solare 

 

 

 

Reprezintă principalul element, în lipsa căruia nu putem folosi lumina razelor soarelui drept “furnizor” de 

energie.  

Puterea de ieșire a panourilor fotovoltaice comerciale este cuprinsă între 5 – 600W, însă pentru a produce 

cantitatea de energie electrică necesară, panourile sunt combinate în șiruri serie-paralel acest lucru 

depinzand de invertor in cazul sistemului ON-GRID sau de regulatorul de incarcare in cazul sistemului 

OFF-GRID. 

Pe piața sistemelor solare sunt disponibile patru tipuri de panouri fotovoltaice: monocristaline, 

policristaline, amorfe (tip “film”) și hibride. Dintre acestea, primele două sunt cele mai utilizate, în special 

atunci când vine vorba de achiziționarea lor pentru uz rezidențial. 

Atât panourile monocristaline, cât și cele policristaline au în compoziție celule fabricate din siliciu, în 

cantitate care diferă în funcție de tipul de panouri. Astfel: 

- Panourilor monocristaline folosesc un singur cristal pur de siliciu din care sunt fabricate celulele. 

Procesul de producție este unul complex ce necesită anumite costuri de producție, motiv pentru care 

acest tip de panouri implică o investiție mai mare. Cu toate acestea, tehnologia lor este cea mai avansată, 

dovedind o eficiență de peste 20%. 



 

       -      Panourile fotovoltaice policristaline au în componență celule tăiate dintr-un lingou de siliciu topit, 

recristalizat și turnat apoi într-o matriță pătrată pentru a fi asamblat în celule complete. Procesul de 

fabricație fiind mai simplu și costul de producție este mai redus. Eficiența lor tinde astfel să scadă puțin, 

ajungând la o medie de aproximativ 17%. 

Avantajul panourilor policristaline este că pot capta cu ușurință lumina solară chiar și atunci când aceasta 

nu lovește direct suprafața panourilor, iar radiația este în fapt reflectată de pe alte suprafețe. 

Alegerea panourilor fotovoltaice depinde de consumul zilnic de energie și de zilele de autonomie. 

Localizarea geografică este un factor important, precum și determinarea celui mai mic număr de ore de 

lumină naturală în lunile înnorate ale anului. În plus, contează forma acoperișului (unghiul de înclinare) și 

eficiența panourilor solare. În funcție de aceste criterii, echipa noastră te poate ajuta să faci alegerea 

potrivită.  

2. Încărcător (regulator) solar MPPT 

 

 

 

Deși există două tipuri de chargere, MPPT și PWM, recomandarea noastră pentru instalația solară 

fotovoltaică este utilizarea unui controller MPPT. 

În limbaj mai cunoscut, MPPT înseamnă Controller pentru urmărirea punctului de putere maximă și are la 

bază o tehnologie ce stabilește tensiunea de ieșire a panoului solar, comparând-o cu cea a acumulatorilor 

https://www.panourisolare365.ro/cumpara/controller-solar-profesional-mppt-wrm15-100v-15ah-12-24v-li-ion-dual-732


(baterii), pentru a putea asigura un transfer controlat și optim între cele două. Mai apoi, decide care este 

punctul din care poate colecta voltajul maxim de la panouri și îl transferă către bancul de acumulatori. 

Panourile fotovoltaice captează radiațiile solare și le convertesc mai apoi în curent continuu. Acesta 

circulă prin cabluri speciale și intră în interiorul controller-ului MPPT acolo unde este transformat tot în 

curent continuu, dar de această dată având o putere mai mare. O astfel de transformare are ca 

explicație funcția controller-ului de a alimenta bateriile solare care cer un anumit voltaj pentru a realiza 

ciclul de încărcare corect.  

Nu în ultimul rând, un încărcător MPPT are și funcția de protejare a bateriei solare de supraîncălzire sau 

descărcare completă. 

 

3. Invertor solar 

Nu pot fi alimentate dispozitivele electrice din 
casă cu energie produsă de panourile 
fotovoltaice fără puțin ajutor. Așa cum s-a 
menționat deja, panourile produc curent 
continuu (DC), dar aparatele electrocasine au 
nevoie de curent alternativ (AC) pentru a 
putea funcționa. Principalul scop 
al invertorul este tocmai acela de a converti 
DC în AC. 
 

 
4. Baterie solară 

Cele mai comune tipuri de baterii solare sunt:    plumb-acid (AGM&Gel) sau litiu-ion 

Bateriile solare sunt una dintre cele mai importante părți ale fiecărui sistem solar independent sau 

hibrid. Principalul rol al acestora este de a stoca surplusul de energie produs. Atunci când panourile solare 

produc mai mult curent electric decât ai nevoie să consumi, bacteria solara stochează acea cantitate extra 

petnru a o folosi la nevoie în momentele în care panourile nu pot funcționa pentru a produce energie 

(noaptea, în zile cu vreme neprielnică, în timpul unei pene de curent). 

 

https://www.panourisolare365.ro/cumpara/invertor-off-grid-unda-sinusoidala-pura-inteligent-ipower-ip1000-12v-731


În general, pentru sistemele fotovoltaice se utilizează acumulatori AGM Super Cycle. Spre deosebire de 

acumulatorii clasici cu plăci de plumb, acumulatorii AGM Super Cycle sunt proiectați pentru sisteme mai 

robuste ce necesită cicluri repetate de încărcare-descărcare de pana la 4500 la cele tubulare industriale 

sau 6000 cicluri la cele mai moderne LI-ion. 

În funcție de tensiunea și capacitatea bateriei, o echipă de specialiști poate determina numărul necesar de 

acumulatori pentru instalația solară.  

5. Tabloul de sigurante 
 

Tabloul de sigurante este compus dintr-o serie de intrerupatoare si sigurante care realizeaza alimentarea 

cu curent alternativ a consumatorilor in conditii de securitate. 

 

C. Alte componente 

Înainte de decizia asupra panourilor fotovoltaice potrivite, trebuie avut în vedere și alte câteva elemente 

necesare pentru o bună funcționare a acestora. Astfel, instalația solară are nevoie de cabluri speciale 

fotovoltaice, siguranțe, sistem de împământare, sistem de monitorizare și automatizare, precum și o 

structură de montaj. 

Deasemenea este foarte important sistemul de fixare. 

Sistemele fotovoltaice sunt motante pe acoperișuri cu ajutorul unor sisteme de prindere ce cuprind 

diverse șine, rame și cleme de tablă. Cele mai multe sisteme de montare sunt fabricate din aluminiu cu 

oțel inoxidabil și sunt proiectate sa reziste la intemperii pe durata lunga de utilizare astfel încât să poată fi 

utilizate pentru o gamă largă de panouri fotovoltaice și acoperișuri. 

 

D.  5 Sfaturi pentru mentenanta 

 

1. Curata-le periodic. Praful sau mizeria pot reduce mult din eficienta unui panou. Curatarea  cu apa 

calda si detergent este recomandata sa se faca dimineata si in special in perioadele secetoase. 

2. Ai grija sa nu fie umbrite. Copaci, antene sau un cos de fum pot reduce semnificativ productia 

panourilor fotovoltaice. 

3. Ai grija sa fie ventilate. Sistemul de fixare a panourilor pe acoperis ar trebui sa aiba un spatiu liber 

pentru a permite circulatia aerului si ventilarea panourilor. Supra-incalzirea panourilor pot reduce 

eficienta acestora. 

4. Atentie la pasarile care-si pot face cuib sub structura panourilor si pot afecta sistemul electric. 

 

 

E.  Mituri despre energia solara 

MITUL 1 

Panourile fotovoltaice necesita mai multa energie pentru fabricarea lor decat produc in timpul vietii.  

Conform unui studiu realizat in Laboratorul National de Energii Regenerabile, costurile cu energia necesara 

pentru fabricarea panourilor pot fi platite in mai putin de patru ani de producere a energiei, iar modulele 

fotovoltaice pot produce energie curata timp de 30 de ani sau chiar mai mult. 



MITUL 2 

Energia fotovoltaica este scumpa. 

Pretul sistemelor fotovoltaice a scazut in fiecare an, in ultimii 20 de ani cu o medie de cinci procente. 

Investitia intr-un sistem fotovoltaic bine proiectat si instalat este amortizata in sapte ani. In ultimii ani, 

pretul energie a crescut, iar trendul va fi mentinut, acest lucru conducand la reducerea perioadei de 

amortizare a investitiei. in plus, sistemele de energie fotovoltaica adauga valoare imobilului. 

MITUL 3 

Panourile fotovoltaice sunt inutile in timpul iernii. 

Panourile fotovoltaice produc nergia pe baza cantitatii de lumina solara la care sunt expuse, indiferent de 

sezon. Panourile fotovoltaice sunt mai putin eficiente la temperaturi foarte ridicate sau daca sunt 

acoperite cu praf sau zapada. 

MITUL 4 

Panourile fotovoltaice necesita costuri de intretinere mari. 

Panourile fotovoltaice nu au componente mobile, deci nu implica cheltuieli de intretinere costisitoare. 

Praful poate duce la reducerea cu aproximativ 5% a eficientei  panourilor, fiind recomandata curatarea lor 

o data pe sezon. Multe sisteme  fotovoltaice sunt prevazute cu programe de monitorizare care vor 
identifica imediat orice factor de reducere a generarii de energie, avertizand  utilizatorul de necesitatea 

curatarii panoului. 

MITUL 5 

Ai nevoie de foarte multe panouri fotovoltaice. 

Un panou la 165x100cm, cu putere de 250Wp, produce in medie de 885 Wh/zi si poate alimenta mai multi 

consumatori. 

 

 


