135
ochrona systemÛw fotowoltaicznych

Ochrona systemów
fotowoltaicznych
Aby zapewniÊ bezawaryjne dzia≥anie systemÛw fotowoltaicznych w ca≥ym okresie eksploatacji, naleøy juø na etapie projektowania zapewniÊ kompleksowπ ochronÍ przed wy≥adowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepiÍciami. OchronÍ naleøy zapewniÊ nie tylko na wyjúciu inwertera, lecz takøe samym panelom s≥onecznym. Artyku≥ prezentuje zasady doboru
elementÛw ochrony oraz wybrane ograniczniki firmy Saltek z oferty firmy Inexim.

Z

godnie z normπ EN 62305-2 do
przewidywanych zdarzeÒ mogπcych zagroziÊ systemom fotowoltaicznym naleøy zaliczyÊ uderzenia pioruna ñ bezpoúrednie oraz w pobliøu. Uderzenia pioruna i przepiÍcia nimi wywo≥ywane
mogπ spowodowaÊ znaczne straty finansowe, a w przypadku paneli s≥onecznych
montowanych na dachach mogπ takøe
uszkodziÊ konstrukcjÍ budynku.

Regulacje prawne

Rys. 2. Podstawowy schemat okablowania i po≥πczeÒ systemu fotowoltaicznego

Zasady doboru urzπdzeÒ ochrony
Projekty systemÛw fotowoltaicznych,
w tym ochrony przed piorunami i przepiÍciami okreúlone zosta≥y w standardzie HD
60364-7-712 (Instalacje elektryczne w budownictwie ñ systemy fotowoltaiczne), EN
61173 (Ochrona przeciwprzepiÍciowa dla
produkcji energii przez systemy fotowoltaiczne), specyfikacja techniczna CLC/TS
50539-12 (Ochrona przeciwprzepiÍciowa
dla specjalnych aplikacji, w tym DC ñ wybÛr i zasady stosowania ñ ograniczniki
przepiÍÊ dla instalacji fotowoltaicznych)
i grupie norm EN 62305 (ochrona odgromowa).

Rys. 1. Ochronnik Saltek INX-C PV700Y

Najbardziej istotnym elementem systemu fotowoltaicznego jest inwerter, dlatego
teø na ochronÍ inwertera naleøy po≥oøyÊ
najwiÍkszy nacisk w ca≥ej koncepcji ochrony odgromowej i przeciwprzepiÍciowej.
Ponadto elementy systemu fotowoltaicznego (ich metalowe czÍúci) powinny zostaÊ
zintegrowane w instalacji uziemiajπcej.
Zasady doboru ogranicznikÛw dla systemÛw PV sπ nastÍpujπce:
ï maksymalne napiÍcie trwa≥ej pracy ogranicznika UCPV musi byÊ wiÍksze bπdü
rÛwne 1,2 x UOC STC,
(gdzie: UCPV to maksymalne napiÍcie trwa≥ej pracy ochronnika przeciwprzepiÍciowego; UOC STC ñ napiÍcie maksymalne (ja≥owe) modu≥u s≥onecznego. Dane dotyczπce
mocy modu≥Ûw odnoszπ siÍ do warunkÛw
STC (Standard Test Conditions) ñ standardowe warunki, w ktÛrych mierzy siÍ elektryczne parametry modu≥u s≥onecznego).
ï jeúli odleg≥oúÊ pomiÍdzy panelami s≥onecznymi a piorunochronem jest zachowana, wÛwczas naleøy stosowaÊ ograniczniki typu II (INX-C), w przeciwnym
wypadku kombinowane ograniczniki typu I+II (INX-B+C),
ï jeúli odleg≥oúÊ miÍdzy inwerterem a modu≥ami fotowoltaicznymi jest wiÍksza

niø 10 m, to w czÍúci DC naleøy zastosowaÊ dwa ograniczniki ñ jeden do ochrony modu≥Ûw a drugi do ochrony inwertera. W przypadku odleg≥oúci poniøej 10 m
wystarczy jeden ogranicznik (zazwyczaj
przed inwerterem),
oprÛcz
tego system ochrony przeciwï
przepiÍciowej powinien zawieraÊ ogranicznik po stronie AC na wyjúciu inwertera oraz ogranicznik do ochrony ≥πczy
komunikacyjnych inwertera.
Wszystkie ograniczniki przepiÍÊ firmy
Saltek dla systemÛw fotowoltaicznych sπ
testowane zgodnie z EN 50539-11 oraz
francuskπ normπ UTE C 61-740-51. Firma
Inexim jest wy≥πcznym dystrybutorem
produktÛw firmy Saltek w Polsce.
Opracowano na podstawie
materia≥Ûw firmy Inexim
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