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Nazwa firmy instalującej: Soleko Polska sp. z o.o.

Miejsce instalacji: Tartak Olczyk sp. z o.o.

Wielkość instalacji (kWp): 1314 kWp

Roczna produkcja: 1 300 000 kWh

Wskaźnik zużycia na potrzeby własne: 100 %

Zastosowane rozwiązania: 

– 9 falowników Fronius TAURO ECO 100.0-3-D

– 2 falowniki Fronius TAURO ECO 50.0-3-D

– 4 falowniki Fronius Symo 20.0-3-M

– Fronius Solar.web

Więcej informacji o instalacjach  

komercyjnych znajdziesz  

skanując kod QR.

obniżaj koszty
w swojej firmie

Ekologicznie

Rozwijaj firmę dzięki maksymalizacji zysków za sprawą 

niższych rachunków za energię elektryczną dzięki 

rozwiązaniom światowego producenta Fronius.

Referencja komercyjna PV
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Instalacja fotowoltaiczna znajduje się na  

terenie firmy Tartak Olczyk sp. z o.o. 

– krajowego lidera w branży drzewnej.  

Firma zajmuje się wyrobami z drewna sosnowego, 

takimi jak: tarcica, więźba dachowa, pale winogro-

nowe, pelet, palisada toczona i granulat drzewny. 

Firma zainwestowała w instalację fotowoltaiczną, 

aby pokryć rosnące zapotrzebowanie na energię 

do zasilania maszyn tartacznych, które obecnie 

kształtuje się na poziomie 5-7 MW. Dodatkowo  

zapotrzebowanie na energię i moc wzrasta  

w okresie letnim, co dobrze uzupełnia instalacja 

fotowoltaiczna.  

 

Firma Tartak Olczyk od 2009 r. produkuje również 

energię we własnych elektrowniach o mocy 1,8 

MW opalanych biomasą z odpadu produkcyjnego.  

 

Z uwagi na ciągły rozwój i zwiększone zapotrzebo-

wanie na moc właściciel zdecydował się uzupełnić 

istniejące źródła energii i oprócz biomasy wyko- 

rzystać również energię słoneczną.  

Instalacja fotowoltaiczna posiada łączną moc 1,314 

MWp i składa się z 3594 modułów fotowoltaicznych  

o mocy od 320 do 370Wp oraz 15 falowników Fronius 

Symo i Tauro o mocy 20, 50 i 100 kW. 

Instalacja zlokalizowana jest na dachach 3 hal produk-

cyjno-magazynowych: hala elementów klejonych - 2266 

modułów PV o mocy 370Wp i 7 falowników Fronius  

TAURO ECO 100-3-D, hala magazynowa - 1008 

modułów PV o mocy 370Wp i 4 falowniki Fronius  

2 x TAURO ECO 50-3-D, 2 x TAURO ECO 100-3-D,  

hala - Spawalnia - 320 modułów PV o mocy 320 Wp  

i 4 falowniki Fronius Symo 20.0-3-M.

Wszystkie instalacje PV pracują w wydzielonej części  

instalacji elektrycznej zakładu razem z elektrowniami  

na biomasę w charakterze wyspowym generując  

energię pokrywającą 100% zapotrzebowania zakładu  

na energię.

Dużym wyzwaniem było połączenie modułów PV na 

dachach o długości ponad 150m, gdzie podłączenie 

instalacji do sieci AC znajdowało się na samym 

końcu budynku. Dzięki technologii TAURO z AC 

Daisy Chaining możliwe było zlokalizowanie falowni-

ków na dachu w pobliżu modułów PV i skrócenie  

przewodów DC do minimum. Następnie po stronie

 AC możliwe było przesłanie energii pojedynczymi 

przewodami 240mm2 z falowników TAURO 

połączonych w pary po 200 kW.  

Falowniki będące w parze na jednym zasilaniu 

mają podłączone moduły PV skierowane w różną 

stronę (południowy-wschód i południowy-zachód), 

dzięki czemu uzyskaliśmy większe wykorzystanie 

przepustowości przewodów, niższe starty na przesy-

le, jak również obniżaliśmy koszty BOS. Zabudowa 

zabezpieczeń przepięciowych AC/DC bezpośrednio 

w obudowie falowników pozwoliła na kolejne 

oszczędności przy jednoczesnym zlokalizowaniu 

zabezpieczeń maksymalnie blisko modułów PV.  

Ponadto, falowniki usytuowane są w pozycji pozio-

mej i nie wymagają osłon w postaci daszków.

Opis instalacji

Dlaczego Tauro?
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