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DEHNcon-H
– ochrona instalacji PV
na dachu dwuspadowym
Krzysztof Wincencik

Instalacje fotowoltaiczne (PV) zamontowane na budynkach z dachem spadzistym mogπ byÊ
chronione przed wy≥adowaniami atmosferycznymi za pomocπ systemu DEHNcon-H firmy
Dehn. Rozwiπzanie na bazie przewodu HVI-light w pe≥ni zabezpiecza instalacje zgodnie z wymogami norm i jest przy tym dopracowane pod wzglÍdem estetycznym ñ nie zak≥Ûcajπc architektury obiektu

O

chronÍ odgromowπ paneli PV naleøy projektowaÊ z wykorzystaniem zaleceÒ zawartych w normach dotyczπcych ochrony odgromowej.
Przyjmuje siÍ dwie podstawowe zasady
dobierania zwodÛw pionowych:
ï rozmieszczenie zwodÛw jest uznane za
odpowiednie, jeøeli obiekt poddawany
ochronie jest usytuowany ca≥kowicie
w przestrzeni chronionej utworzonej
przez uk≥ad zwodÛw,
ï do okreúlenia chronionej przestrzeni powinny byÊ brane pod uwagÍ jedynie rzeczywiste fizyczne wymiary uk≥adu metalowych zwodÛw.
Jeøeli urzπdzenie piorunochronne zosta≥o poprawnie zaprojektowane i wykonane,
panele bÍdπ chronione przed trafieniem
bezpoúrednim.

OdstÍp
izolacyjny
Aby zapobiec wnikaniu do wnÍtrza budynku czÍúci prπdu piorunowego, konieczne jest zapewnienie bezpiecznego odstÍpu
izolacyjnego pomiÍdzy elementami urzπdzenia piorunochronnego i elementami instalacji PV. Dlatego projektujπc zewnÍtrzne urzπdzenie piorunochronne dla zamontowanych na dachu paneli naleøy zapewniÊ odstÍp izolacyjny s (obliczony zgodnie
z pkt. 6.3 normy PN-EN 62305-3). Od tego, czy zrealizowany zostanie wymÛg zachowania odstÍpu s, zaleøy rÛwnieø typ
ogranicznika przepiÍÊ, ktÛry bÍdzie chroniÊ instalacje sta≥oprπdowe.
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Rys. 1. Okreúlanie przestrzeni chronionej metodπ toczπcej siÍ kuli

Rys. 2.
Zachowanie
odstÍpu izolacyjnego
pomiÍdzy elementami LPS
i elementami instalacji PV
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Okreúlajπc minimalnπ wartoúÊ odstÍpÛw
izolacyjnych, naleøy pos≥ugiwaÊ siÍ zaleønoúciπ przedstawionπ w pkt. 6.3 normy
PN-EN 62305-3: 2009.

Ochrona
na dachach pochy≥ych

Rys. 3. SposÛb montaøu zwodu na kalenicy

b)

a)

c)

Rys. 4. Rodzina przewodÛw o izolacji wysokonapiÍciowej w ofercie firmy Dehn:
a ñ HVI-light,
b ñ HVI-long,
c ñ HVI-power

Oceniajπc wymagane odstÍpy izolacyjne, naleøy uwzglÍdniÊ:
ï parametry prπdu piorunowego,
ï rodzaj materia≥u izolacyjnego, jaki wystÍpuje pomiÍdzy chronionym urzπdzeniem a elementem z prπdem piorunowym w miejscu zbliøenia,
ï podzia≥ prπdu piorunowego w przewodach urzπdzenia piorunochronnego lub

w przewodzπcych elementach konstrukcyjnych obiektu wykorzystywanych do
ochrony odgromowej,
ï odleg≥oúÊ od miejsca zbliøenia, w ktÛrym moøe wystπpiÊ przeskok, do najbliøszego po≥πczenia wyrÛwnawczego
lub ziemi (odleg≥oúÊ liczona wzd≥uø
przewodÛw, w ktÛrych p≥ynie prπd piorunowy).

Tabela 1. Dane techniczne przewodu HVI-light
Parametr

WartoúÊ
powietrze ≤ 45 cm

Ekwiwalentny odstÍp izolacyjny
materia≥ sta≥y ≤ 90 cm
årednica zewnÍtrzna

20 mm, ciemnoszary p≥aszcz

Obszar przy≥πczeniowy

120 cm

Przewodnik wewnÍtrzny

Cu 19 mm2

Minimalny promieÒ zginania
Temperatura pracy
Temperatura otoczenia i przewodu
CiÍøar

200 mm
-30 do +70oC (przy trwa≥ym zamocowaniu)
-5 do +40oC (przy obrÛbce i montaøu)
oko≥o 400 g/m

Dla dachÛw pochy≥ych ochronÍ przed
bezpoúrednim trafieniem paneli moøna
zrealizowaÊ za pomocπ krÛtkich zwodÛw
pionowych montowanych na kalenicy dachu, tak jak pokazano to na rys. 3. W przypadku, gdy ochrona odgromowa ma powstaÊ na dachu budynku, ktÛry nie by≥
wczeúniej wyposaøony w urzπdzenie piorunochronne, moøna zrezygnowaÊ z instalowania nieizolowanego uk≥adu zwodÛw
na dachu i dodatkowych krÛtkich zwodÛw
na kalenicy, wykonujπc izolowane urzπdzenie piorunochronne z wykorzystaniem
przewodu o izolacji wysokonapiÍciowej,
np. przewodu HVI-light.
PrzewÛd HVI-light stanowi uzupe≥nienie dla stosowanych w praktyce rozwiπzaÒ
opartych o przewody HVI (rys. 4). Wzbogaca on ofertÍ dla wykonawcÛw urzπdzeÒ
piorunochronnych realizujπcych ochronÍ
na wielkopowierzchniowych, niewysokich
obiektach ñ tam, gdzie przy wykonaniu
nieizolowanego urzπdzenia piorunochronnego moøe wystπpiÊ problem z zapewnieniem bezpiecznego odstÍpu izolacyjnego
pomiÍdzy elementami LPS i elementami
instalacji PV.

System DEHNcon-H
System DEHNcon-H na bazie przewodu
HVI-light stanowi optymalne rozwiπzanie
do wykonania ochrony odgromowej w budynkach z dachem spadzistym. Na system
komponentÛw DEHNcon-H sk≥adajπ siÍ:
ï przewÛd o izolacji wydokonapiÍciowej
HVI-light ñ udoskonalony przewÛd odprowadzajπcy instalowany w rurze
wsporczej z iglicπ,
ï elementy mocujπce, wsporniki do przewodu i inne akcesoria.
DEHNcon-H pozwala chroniÊ w sposÛb
prosty i skuteczny ca≥π powierzchniÍ dachu, przy zastosowaniu minimalnej iloúci
zwodÛw (rys. 5). Maszty DEHNcon-H majπ mniejsze úrednice zewnÍtrzne niø rozwiπzania z innymi typami przewodÛw
o izolacji wysokonapiÍciowej: rura izolacyjna z w≥Ûkna szklanego ma úrednicÍ
30 mm, a rura aluminiowa ñ 40 mm. Dlatego teø maszt stawia mniejszy opÛr wia-
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Rys. 5. Przyk≥adowy projekt urzπdzenia piorunochronnego dla domu jednorodzinnego z dwoma masztami DEHNcon-H

Zastosowanie przewodÛw o izolacji wysokonapiÍciowej HVI-light umoøliwia
prowadzenie przewodÛw odprowadzajπcych na lub pod pokryciem dachowym bez
niebezpieczeÒstwa wystπpienia przeskokÛw iskrowych do innych instalacji elektrycznych w chronionym obiekcie. DziÍki
specjalnej budowie pow≥oki zewnÍtrznej,
przewÛd HVI-light moøe byÊ malowany
(tylko przewÛd ñ malowanie g≥owicy koÒcowej jest niedopuszczalne). Zastosowane
do malowania przewodu farby muszπ byÊ
dopuszczone do stosowania z PVC. Farby
mogπ byÊ rozpuszczalne w wodzie, mogπ
takøe zawieraÊ rozpuszczalniki. DziÍki temu przewÛd odprowadzajπcy moøe byÊ
zharmonizowany z kolorem úciany budynku, a tym samym nie bÍdzie zak≥ÛcaÊ estetyki úcian zewnÍtrznych budynku.
System przewodÛw HVI stanowi w pe≥ni skoordynowane rozwiπzanie systemowe. Dlatego do budowy systemu ochrony
winny byÊ uøywane jedynie oryginalne
elementy konstrukcyjne z programu produkcyjnego.
WiÍcej informacji na temat kompleksowych rozwiπzaÒ w zakresie ochrony odgromowej i przepiÍciowej systemÛw fotowoltaicznych moøna znaleüÊ w drukach
firmowych na stronie www.dehn.pl.
Krzysztof Wincencik
Autor jest pracownikiem
firmy Dehn Polska

Rys. 6. Przyk≥ad ochrony instalacji PV na dachu budynku jednorodzinnego
z wykorzystaniem DEHNcon-H

trowi i jednoczeúnie jest bardziej przyjazny architektonicznie. Zmniejszenie ciÍøaru masztu oraz redukcja oporu na parcie

a)

wiatru umoøliwiajπ zastosowanie DEHNcon-H jako elementu do ochrony masztÛw
antenowych (rys. 7b).

b)
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Rys. 7. Zbliøenia detali masztÛw z rys. 6:
a ñ rura wsporcza zamocowana na krawÍdzi dachu,
b ñ iglica wsporcza zamocowana do masztu antenowego
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