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Podstawowym pytaniem pojawiajπcym siÍ w kontekúcie ochrony przepiÍciowej w instalacjach PV jest to, czy instalacja tego typu wymaga w ogÛle jakiejú specjalnej ochrony przepiÍciowej. W artykule pokazano technologiÍ oferowanπ przez firmÍ Dehn zapewniajπcπ ochronÍ
przepiÍciowπ i przeciwpoøarowπ systemÛw fotowoltaicznych.

W

warunkach, kiedy instalacja
PV jest wyeksponowana i nie
istnieje moøliwoúÊ wykonania
izolowanego urzπdzenia piorunochronnego, zastosowanie urzπdzeÒ ograniczajπcych przepiÍcia (SPD ñ ang. Surge Protective Device) zdaje siÍ jedynym sensownym
rozwiπzaniem technicznym, majπcym na
celu ochronÍ instalacji przed niebezpiecz-

nymi przepiÍciami. Na rysunku 1 przedstawiony zosta≥ przyk≥adowy schemat ochrony przepiÍciowej instalacji fotowoltaicznej
na dachu budynku z urzπdzeniem piorunochronnym. Gdy, ze wzglÍdÛw konstrukcyjnych, nie moøe zostaÊ zachowany minimalny odstÍp izolacyjny, okreúlony zgodnie z normπ ochrony odgromowej, naleøy
wykonaÊ po≥πczenie pomiÍdzy metalowy-

mi elementami instalacji PV i elementami
zewnÍtrznego LPS. W takim przypadku
ñ z uwagi na moøliwoúÊ oddzia≥ywania na
instalacjÍ wewnπtrz budynku czÍúci prπdu
piorunowego ñ przewody biegnπce od modu≥u PV do wnÍtrza obiekty winny zostaÊ
zabezpieczone specjalnie do tego celu zaprojektowanymi SPD typu 1 (oznaczony
na rysunku numerem 1).
SzczegÛlnπ uwagÍ naleøy jednak zwrÛciÊ na ochronÍ przepiÍciowπ w obwodzie
prπdu sta≥ego instalacji PV ñ obwodzie generatora prπdu. Specyfikacja techniczna
[2] wyraünie wskazuje na to, øe stosowane
tam ograniczniki muszπ byÊ dostosowane
do pracy w fotowoltaicznych systemach
zasilajπcych i wyposaøone w odpowiednie
systemy zabezpieczeÒ. W przypadku wystπpienia przeciπøenia te specjalne systemy zabezpieczeÒ muszπ umoøliwiÊ bezpieczne od≥πczenie ogranicznika od instalacji DC. Na rysunku 2 pokazany zosta≥
wyglπd oraz schemat wewnÍtrzny uk≥adu
po≥πczeÒ specjalnego ogranicznika typu 1
do zastosowaÒ w instalacjach PV z trzystopniowym systemem prze≥πczeniowym
prπdu sta≥ego (system SCI).

Technologia
Short Circuit Interruption
Rys. 1. Ochrona przepiÍciowa instalacji PV na budynku z urzπdzeniem piorunochronnym.
1 ñ ogranicznik przepiÍÊ typu 1 zaprojektowany specjalnie do instalacji DC,
2 ñ ogranicznik przepiÍÊ typu 1 w instalacji elektrycznej AC (nie jest wymagany, gdy przekszta≥tnik zainstalowany jest w pobliøu szafki licznikowej),
3 ñ ogranicznik przepiÍÊ typu 1 w instalacji elektrycznej AC,
4 ñ ogranicznik przepiÍÊ w systemie transmisji sygna≥Ûw,
5 ñ po≥πczenia wyrÛwnawcze pomiÍdzy elementami LPS i konstrukcja wsporcza systemu PV,
6 ñ zewnÍtrzne urzπdzeni piorunochronne spe≥niajπce ochronÍ paneli PV przed bezpoúrednim wy≥adowaniem piorunowym.
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Firma Dehn oferuje ograniczniki przepiÍÊ z innowacyjnπ technologiπ przerywania obwodu Short Circuit Interruption
(SCI). Zapewnia ona skutecznπ ochronÍ
przepiÍciowπ i przeciwpoøarowπ systemÛw fotowoltaicznych. Zastosowanie
w uk≥adzie zwierajπcym specjalnego bezmarzec 2014
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Rys. 2.
DEHNcombo YPV SCI (FM) ñ kombinowany ogranicznik przepiÍÊ typu 1
z wbudowanym bezpiecznikiem (SCI) i jego schemat wewnÍtrzny

piecznika przeznaczonego do instalacji PV
umoøliwia bezpieczne przerwanie obwodu
w przypadku przeciπøenia i odizolowanie
ogranicznika od instalacji. Bezpiecznik
pracuje w po≥πczeniu z podwÛjnym uk≥adem kontrolno-od≥πczajπcym Thermo-Dynamik-Control. Dodatkowo ogranicznik
posiada od dawna sprawdzony w praktyce
uk≥ad po≥πczeÒ wewnÍtrznych typu Y.
Ograniczniki przepiÍÊ wyposaøone w wewnÍtrzny uk≥ad SCI posiadajπ oznaczenie
na kartach katalogowych i ulotkach pokazane na rysunku 3. Schemat dzia≥ania uk≥adu SCI pokazano na rysunku 4.

Ogranicznik
DEHNcombo DCB YPV
DEHNcombo DCB YPV to specjalistyczny kombinowany ogranicznik przepiÍÊ typu 1 zapewniajπcy ochronÍ obwodÛw DC o napiÍciu 600 V, 1000 V lub
1500 V, gdzie maksymalny prπd zwarcia
nie przekracza 1000 A (bez dobezpieczenia). Poprzez zastosowanie specjalnego
bezpiecznika w uk≥adzie zwierajπcym
ogranicznika specjalnie przeznaczonego
do instalacji PV (technologia SCI) nie wyR
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Rys. 3. Symbol technologii SCI
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Rys. 4. Schemat dzia≥ania uk≥adu SCI

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne ogranicznika przepiÍÊ
DEHNcombo YPV SCI (FM)
DCB YPY SCI Ö

600
(FM)

ZgodnoúÊ z PN-EN 50539-11
Maksymalne napiÍcie PV (UCPV)

1000
(FM)
TAK

≤ 600 V

≤ 1000 V
1000 A

Udar Iimp (10/350) na biegun

6,25 kA

Ca≥kowity prπd udaru (10/350) (Itotal)

12,5 kA
≤ 2,0 kV

SzerokoúÊ
Numer katalogowy

≤ 1500 V
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Prπd zwarcia (ISCPV)

Poziom ochrony (UP) (DC+/DC- → PE)

1500
(FM)

stπpi ≥uk elektryczny przy od≥πczeniu siÍ
ogranicznika.
Stan ogranicznika prezentuje wskaünik
optyczny w okienku kontrolnym. Kolor
zielony oznacza, øe urzπdzenie jest sprawne, kolor czerwony ñ uszkodzone. Obok
standardowego wskaünika optycznego
ograniczniki DEHNcombo YPV SCI
w wersji (FM) umoøliwiajπ zdalnπ sygnalizacjÍ uszkodzenia za pomocπ z≥πczki
z trzema stykami. Te trzy styki tworzπ
dwie pary zestykÛw wykonanych jako
prze≥πczne bezpotencja≥owe, co pozwala
ñ zaleønie od przyjÍtej zasady sygnalizacji
ñ wykorzystaÊ zestyk rozwierny (normalnie zamkniÍty) lub zwierny (normalnie
otwarty).
Zaprezentowany ogranicznik spe≥nia zapisy normy PN-EN 50539-11: 2013 okreúlajπcej wymagania dla urzπdzeÒ przeznaczonych od ochrony obwodÛw sta≥oprπdowych instalacji PV.

≤ 3,0 kV

Autror jest pracownikiem
firmy Dehn Polska

≤ 4,0
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900 060
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Rys. 5. Przyk≥ad montaøu ogranicznika DEHNcombo YPV SCI (FM) w instalacji PV
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