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Niebezpiecznie rozszerzająca się problematyka braku jedności… 

• nastawa „PL” nie oznacza tego samego ustawienia dla wszystkich użytkowanych urządzeń, 
 

• nieświadome podłączanie falowników z błędnymi nastawami przez Instalatorów, 
 

• szczególne niebezpieczeństwo przy modułach typu A – podłączanie mikroinstalacji na 
podstawie zgłoszenia (bez odbioru technicznego przez OSD), 
 

• przypadki nieprawidłowych nastaw w załączanych instalacjach (np. f ), 
 

• ustawiane parametry nie uwzględniają niewielkich różnic wartościowych między OSD w 
kraju. 



   

Chcemy obopólnej zgody  … 

• Polska musi spełniać Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dn. 14.04.2016, 
 

• obustronną korzyścią jest efektywne sporządzenie i spełnianie wytycznych dot. nastaw, 
 

• stosowanie wspólnych nastaw pozwoli na bezproblemową pracę sieci oraz szybką 
instalację kolejnych urządzeń – bez znaczenia w której części Polski, 
 

• brak sporów pomiędzy OS, a Właścicielami modułów wytwarzania i Producentami 
urządzeń,  
 

• dobre praktyki krajów Europy Zachodniej – jednolite banki nastaw dla poszczególnych 
krajów (np. DE, FR),  
 

• chcemy by aktualnie stosowany zapis Producentów w instrukcjach „w trakcie konfiguracji 
należy wybierać ustawienia kodu krajowego: PL” – był jednolity w całej Polsce, 
 

• temat przedstawiany do dyskusji – wartości są PRZYKŁADOWE, ale zgodne z 
Rozporządzeniem i Wymogami Ogólnego Stosowania. 



   

Propozycja rozwiązań problemów: 

• podstawą jest Rozporządzenie i Wymogi Ogólnego Stosowania przy uwzględnieniu PN-EN 
50549-1:2019-02 (do sieci dystrybucyjnej nN) oraz PN-EN 50549-2:2019-04 (do sieci 
dystrybucyjnej SN), 
 

• BANK NASTAW PL – baza wartości poszczególnych parametrów elektrycznych 
przekształtników napięcia, 
 

• podział na parametry podstawowe oraz fakultatywne, 
 

• parametry podstawowe domyślnie zunifikowane na poziomie wszystkich OS w kraju (np. 
dot. częstotliwości), 
 

• pozostałe parametry (fakultatywne) – możliwe zróżnicowanie na poziomie każdego OS 
(zgodne z wytycznymi/instrukcjami poszczególnych OS), np. dot. lokalnych napięć i mocy 
zwarciowych, 
 

• możliwość zmian parametrów fakultatywnych lokalnie przez Instalatorów. 



BANK NASTAW PL 
 
 

TYP A i B 
Przy jakich parametrach nie powinno być rozbieżności? 

parametry 

 

PODSTAWOWE 

(niezbędne) 

to otrzymujemy  w 
deklaracjach 

Zdolność i wytrzymywany czas 
pracy z siecią przy zmianach f [Hz] 

Zakres 
częstotliwości 

Czas pracy 

47,5 – 48,5 Hz 30 min 

48,5 – 49,0 Hz 30 min 

49,0 – 51,0 Hz nieograniczony 

51,0 – 51,5 Hz 30 min 

przy prędkościach zmiany 
częstotliwości 

≤ 2 Hz/s (war.śr. w 0,5 s) 

warunek minimalny   

to wymaga Rozporządzenie 

w deklaracjach nie ma granic 
prędkości zmian częstotliwości 
– niejednoznaczność… 

fmin             fmax 

 



BANK NASTAW PL 
 
 

TYP A i B 
Przy jakich parametrach nie powinno być rozbieżności? 

parametry 

 

PODSTAWOWE 

(niezbędne) 

to otrzymujemy  w 
deklaracjach 

rozbieżności między normami a Rozporządzeniem 

Jak analizuje się 
pracę wyspową? 

U=0? df/dt? IRiESD? 
 
Jak określono zakres 

częstotliwości? 
niejednoznaczność… 

Normy 50549 Rozporządzenie 

- częstotliwość napięcia w sieci 
mieści się w przedziale od 
49,5 Hz do 50,2 Hz 

- czas obserwacji od 10s do 600s, 
domyślnie 60s 

- prędkość zmian mocy 10 % 
Pmax/min 

Artykuł 4.10.3 

- częstotliwość napięcia w sieci 
mieści się w przedziale od 
49,00 Hz do 50,05 Hz 

- czas obserwacji wynosi 60s 
 
 
 

Artykuł 13 ust. 7 



BANK NASTAW PL 

TYP A i B 
Przy jakich parametrach nie powinno być rozbieżności? 

parametry 

 

PODSTAWOWE 

(niezbędne) 

Tryb LFSM-O 

 

• próg domyślny 50,2 Hz 

     (wybór 50,2-50,5 Hz) 

• zmniejszanie  ze statyzmem 5% 

 

     (wybór 2-12%) 
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TYP B 
Przy jakich parametrach nie powinno być rozbieżności? 

parametry 

 

PODSTAWOWE 

(niezbędne) 

FRT (dalsza praca podczas zwarć symetr. i niesymetr.)  

Odporność zwarciowa 

Co kryje się 

pod 

wartościami 

PL? 

 

Część 

deklaracji 

przywołuje te 

wartości… 

Parametry napięcia [pu] 

Uret 0,05 

Uclear 0,70 

Urec1 0,70 

Urec2 0,85 

Parametry czasu [s] 

t clear 0,15 

t rec1 0,15 

t rec2 0,70 

t rec3 1,50 

Parametry napięcia [pu] 

Uret 0,05 

Uclear 0,05 

Urec1 0,05 

Urec2 0,85 

Parametry czasu [s] 

t clear 0,15 

t rec1 0,15 

t rec2 0,15 

t rec3 2,50 
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BANK NASTAW PL 

TYP B 
Przy jakich parametrach nie powinno być rozbieżności? 

parametry 

 

PODSTAWOWE 

(niezbędne) 

FRT (dalsza praca podczas zwarć symetr. i niesymetr.)  

Odporność zwarciowa 

Co kryje się 

pod 

wartościami 

PL? 

 

Część 

deklaracji 

przywołuje te 

wartości… 

Rozporządzenie daje różne możliwości… 

PPM 
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TYP B 
Przy jakich parametrach nie powinno być rozbieżności? 

parametry 

 

PODSTAWOWE 

(niezbędne) 

FRT (dalsza praca podczas zwarć symetr. i niesymetr.)  

Odporność zwarciowa 

Co kryje się 

pod 

wartościami 

PL? 

 

Część 

deklaracji 

przywołuje te 

wartości… 

muszą być konkretne charakterystyki… 

SY PGM PPM 
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TYP B 

parametry 

 

PODSTAWOWE 

(niezbędne) 

Dodatkowe wymagania dla      PPM (SY PGM) 

Stabilność napięciowa 

to jest  
określone ! 

gdy Pmax  

zapewnienie Q z cosϕ w 
kierunku : 

generacji Q cosϕ=0,95 
(0,85) 

poboru Q cosϕ=0,95 
(0,95) 

gdy P<Pmax  (PGM) 

zapewnienie Q z cosϕ 
zgodnie z wykresem P-Q 

modułu SY PGM 

przypadki pomijania parametru w deklaracjach 

PPM 

cała dostępna moc cała dostępna moc 

Przy jakich parametrach nie powinno być rozbieżności? 
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TYP A i B 
Przy jakich parametrach nie mogą być różnice? 

parametry 

 

FAKULTATYWNE 

• te parametry powinny być zgodne być zgodne z wymaganiami  
(zabezpieczeniowymi - lokalnymi) poszczególnych OS, 
 

• Instalator powinien mieć możliwość ich zmiany w standardowych 
zakresach. 

to otrzymujemy  w 
deklaracjach U<         U>      Umax> 

 



BANK NASTAW PL 
 
 

TYP B 
Przy jakich parametrach nie mogą być różnice? 

parametry 

 

FAKULTATYWNE 

charakterystyka statyczna 

przy współ. K=2-10 
90% dodatkowego prądu 
biernego, t ≤ 60 ms 
(także przy zw. niesymetr.) 

dokładność -10/+20%  100 ms od 
chwili zapadu 

przy zapadach <0,2 Un - 
niewymagane 

Dodatkowe wymagania dla      PPM 

Szybki prąd zwarciowy FFCI 
(dodatkowo generowany) 

• zależność od lokalnych 
warunków zwarciowych  
 

• regulowane przez OSD 



   

Podsumowanie: 

• obecnie przedstawiane do OS deklaracje zgodności są niejednoznaczne, 
 

• PN-EN 50549-1/2 nie zawsze zapewnia zgodność danego parametru w całym zakresie z 
Rozporządzeniem, 
 

• brak prawidłowych nastaw w masowo instalowanych modułach wytwarzania typu A i B 
stwarza ryzyko wystąpienia zakłóceń pracy sieci na skalę systemową, 
 

• wprowadzenie jednolitych nastaw PL przez Producentów ma usprawnić OS i Inwestorom 
realizację procesu przyłączeniowego, 
 

• efektywny wynik spotkania… wzorowe deklaracje zgodności… 



Wynik 1 

Wynik 2 

Wynik 3 

Dziękuję za uwagę 


