Odnawialne źródła energii

Co to jest to tak naprawdę jest ? 
Odnawialne źródła energii : źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda, a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz oraz biopłyny energii, w skrócie oznaczają one zasoby naturalne, które się nie wyczerpują. Pozyskiwanie ciepła i prądu z tych źródeł cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Piszemy, skąd pozyskuje się czystą i bezpieczną energię
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Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii OZE może, być elementem termomodernizacji budynku. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do ograniczenia zużycia energii ze źródeł kopalnych oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.
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OZE najłatwiej dostępne źródła energii odnawialnej : 
energię cieplną od promieniowania słonecznego wykorzystywaną za pośrednictwem kolektorów słonecznych ( paneli słonecznych )  umieszczanych na dachu lub ścianie budynku. Ciepło to może być wykorzystane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej . Cena takich paneli wacha się od 350 zł do 2000 zł 
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Zalety i wady OZE : 
zalety fotowoltaiki:
panele fotowoltaiczne wytwarzają darmowy prąd ze słońca,
nadwyżki energii mogą zostać odebrane z sieci lub sprzedane (fotowoltaika dla firm),
fotowoltaika w domu oznacza, że możesz zyskać niezależność od podwyżek cen prądu przez co najmniej 25 lat,
od 2019 roku instalację fotowoltaiczną możesz odliczyć od podatku,
podniesienie wartości nieruchomości.
Wady fotowoltaiki
Fotowoltaika to szereg korzyści, jednak jak każda technologia, nie pozbawiona jest też wad:
zależność od promieniowania słonecznego – pochmurny dzień i zimą produkcja energii jest mniejsza, natomiast dzięki net-meteringowi czy systemowi opustów możliwe jest bilansowanie zimowej, mniejszej produkcji, letnimi nadwyżkami,
wytwarzanie energii tylko w ciągu dnia,
nawet niewielkie zacienienie może wpłynąć na wydajność instalacji,
koszt początkowy – na początku koszt instalacji może wydać się wysoki, jest to jednak opłacalna inwestycja, która zwraca się w stosunkowo krótkim czasie, a następnie generuje duże oszczędności,
wymagana wolna przestrzeń do instalacji – przeszkodą do wykonania montażu fotowoltaiki mogą być okna dachowe, kominy, niestandardowa konstrukcja dachu,
produkcja paneli fotowoltaicznych, jak każdego innego produktu, wiąże się z emisją gazów cieplarnianych,
energetyka prosumencka jest zależna od regulacji prawnych.
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