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Ogranicznik DEHNcube
w obudowie IP65
do instalacji PV
Krzysztof Wincencik

Instalacje fotowoltaiczne (PV) bywajπ po≥oøone w trudno dostÍpnych miejscach i bardzo czÍsto sπ naraøone na zwiÍkszone ryzyko oddzia≥ywania wy≥adowaÒ piorunowych. Aby zapewniÊ ich niezawodnπ i bezprzerwowπ pracÍ, naleøy stosowaÊ odpowiednie úrodki ochrony
przed przepiÍciami, ktÛre pozwolπ zminimalizowaÊ przerwy w pracy generatora oraz przed≥uøyÊ okres eksploatacji przekszta≥tnika.

L

iczba zainstalowanych paneli fotowoltaicznych (PV) stale wzrasta
i dotyczy to zarÛwno instalacji na
dachach domÛw mieszkalnych czy budynkÛw przemys≥owych, jak i autonomicznych systemÛw czy farm s≥onecznych zlokalizowanych na otwartym terenie. Wystawione na bezpoúrednie dzia≥anie s≥oÒca,
instalacje fotowoltaiczne sπ naraøone na
sta≥e oddzia≥ywanie rÛønych czynnikÛw
zewnÍtrznych. Jak podajπ towarzystwa
ubezpieczeniowe, jednπ z najczÍstszych
przyczyn uszkodzeÒ instalacji PV sπ przepiÍcia. Aby zapewniÊ ochronÍ od tego ty-

pu szkody, wymagane jest zastosowanie
niezawodnej ochrony przepiÍciowej.
W trakcie montaøu moøe jednak wystπpiÊ
problem z doborem odpowiedniej, szczelnej obudowy izolacyjnej, gdy zabudowa
ogranicznikÛw wewnπtrz przekszta≥tnika
nie jest moøliwa. Aby zrealizowaÊ te zadania, w ofercie firmy Dehn pojawi≥ siÍ
nowy ogranicznik DEHNcube, dopasowany do ma≥ych falownikÛw, gdzie SPD nie
moøe byÊ wbudowany wewnπtrz.

Ogranicznik DEHNcube
Ogranicznik DEHNcube YPV SCI posiada kompaktowπ budowÍ. Jest lekki
i prosty w montaøu, dziÍki czemu moøe
znaleüÊ zastosowanie w rÛønorodnych instalacjach PV. Ponadto dziÍki obudowie
o stopniu szczelnoúci IP65 (rys. 2) moøe
byÊ instalowany na zewnπtrz obiektÛw.

Rys. 1. Autonomiczny uk≥ad zasilania instalacji
fotowoltaicznej zamontowany nad brzegiem rzeki
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Aparat moøe byÊ stosowany do ochrony
instalacji PV o maksymalnym napiÍciu
UCPV ≤ 1000 V. Jest dostÍpny w dwÛch
wersjach ñ 1 MPPT i 2 MPPT. Sprawdzona
technologia SCI (zintegrowany bezpiecznik
w torze zwarciowym DC) pozwala na wykorzystanie ogranicznika DEHNcube
w systemach PV o prπdzie ISCPV = 1000 A
bez koniecznoúci dodatkowego dobezpieczania SPD.
Montaø
W celu prostego i szybkiego po≥πczenia
SPD do przekszta≥tnika firma Dehn proponuje specjalnie przygotowane przewody
przy≥πczeniowe AL DCU (akcesoria do
ogranicznika DEHNcube zamawiane oddzielnie). Przy≥πczenie przewodÛw do aparatu nie wymaga narzÍdzi ñ koÒcÛwkÍ
przewodu wprowadza siÍ do sprÍøystego
zacisku. KoÒce przewodÛw sπ juø odizo-

Rys. 2. Ogranicznik DEHNcube w obudowie IP65. Obudowa wyposaøona jest w uk≥ad wyrÛwnania
ciúnienia (po prawej) zapobiegajπcy kondensacji wody wewnπtrz
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a)

Rys. 4.
Pod≥πczenie
ogranicznika
DEHNcube
do instalacji PV
z pojedynczym
≥aÒcuchem
(stringiem)

b)

Rys. 3. Przewody przy≥πczeniowe do ogranicznika DEHNcube
a ñ w wersji X,
b ñ w wersji Y

lowane, a d≥ugoúci przewodÛw sπ optymalizowane dla przypadkÛw typowych aplikacji. W zaleønoúci od wersji ogranicznika
stosuje siÍ specjalne po≥πczenie o d≥ugoúci
600 mm lub 1000 mm w wersji X lub Y
(rys. 3).
Rysunek 4 pokazuje pod≥πczenie ogranicznika (wersja 1M) do instalacji PV
z pojedynczym ≥aÒcuchem (stringiem)
przy wykorzystaniu dwÛch przewodÛw
AL DCU Y PV. W przypadku ochrony instalacji z dwoma ≥aÒcuchami, do po≥πczenia wykorzystuje siÍ dwa przewody AL
DCU X PV (rys. 5).

Technologia SCI
SCI to skrÛt od Short Circuit Interruption
i oznacza technologiÍ stosowania zintegrowanego bezpiecznika DC we wszystkich
ogranicznikach przepiÍÊ firmy DEHN do
obwodÛw DC wykorzystujπcych trÛjstopniowy uk≥ad prze≥πczajπcy. Ograniczniki
wyposaøone sπ w specjalny uk≥ad od≥πczajπcy, ktÛry zapewni bezpieczne elektryczne oddzielenie od instalacji w przypadku
jego przeciπøenia. W obwodzie DC,

Rys. 5.
Pod≥πczenie
ogranicznika DEHNcube
do instalacji PV
z dwoma ≥aÒcuchami
(stringami)

z uwagi na charakterystykÍ prπdowo-napiÍciowπ ürÛd≥a PV, w przypadku
wystπpienia uszkodzenia Ñklasycznyî ogranicznik przepiÍÊ moøe nie
zostaÊ od≥πczony od instalacji z uwagi na zapalenie siÍ wewnπtrz ≥uku
elektrycznego. Aby temu zapobiec,
powsta≥ trÛjstopniowy uk≥ad prze≥πczajπcy z ga≥Íziπ Ñbypassî zawierajπcπ bezpiecznik. W przypadku przeciπøenia, uk≥ad od≥πczajπcy powoduje przep≥yw
prπdu przez ga≥πü Ñbypassî, gdzie nastÍpuje zgaszenie ≥uku elektrycznego. Zintegrowany bezpiecznik przerywa przep≥yw prπdu i ogranicznik przepiÍÊ zostaje od≥πczony od instalacji (rys. 6). Ograniczniki przepiÍÊ z technologiπ SCI posiadajπ miÍdzynarodowe certyfikaty, a odpornoúÊ na dzia-

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne ogranicznika
DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Parametr
SPD zgodny z EN 50539-11

Prπd zwarcia (ISCPV)

1000 A

Ca≥kowity prπd udaru (8/20 μs) (Itotal)

40 kA

Znamionowy prπd udaru (8/20 μs) (In)

12,5 kA

PrzekrÛj przewodÛw (maks.)
Pod≥πczenie
Wymiary zewnÍtrzne
Rodzaj chronionego falownika

Krzysztof Wincencik
Autor jest pracownikiem
firmy Dehn

typ 2
1000 V

PrzekrÛj przewodÛw (min.)

≥anie ekstremalnych warunkÛw zewnÍtrznych pozwala na stosowanie ich we
wszystkich strefach klimatycznych.
WiÍcej informacji na temat ogranicznikÛw przepiÍÊ firmy Dehn przeznaczonych
do zastosowania w instalacjach PV moøna
znaleüÊ w materia≥ach dostÍpnych na stronie www.dehn.pl/fotowoltaika.

WartoúÊ

Maksymalne napiÍcie PV (UCPV)

Poziom ochrony (UP)

Rys. 6. Schemat dzia≥ania uk≥adu SCI

4 kV
2,5 mm2 drut / linka
6 mm2 drut / linka
zaciski sprÍøynowe
94 x 94 x 81 mm
2 wejúcia MPP
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