Conergy PH xxxM

Montageanleitung
Installation manual
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instruções de montagem
ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
Montážní návod
Montážny návod

The pictures and drawings in this installation manual are only intended for illustration purposes and may vary from reality.

www.conergy.com

1 Úvod

1

Úvod

1.1

Struþný popis

|

Conergy moduly jsou solární moduly, urþené k montáži do fotovoltaických zaĜízení.

|

1.2

|

K tomuto montážnímu návodu

1.2.1 PĜedmČt

|

PĜedmČtem tohoto montážního návodu je montáž a elektrické pĜipojení solárních modulĤ do fotovoltaického zaĜízení, zapojeného do
sítČ. Další moduly jsou montovány stejným zpĤsobem.

|

1.2.2 Uživatelská skupina
Montážní návod je urþen pro instalatéry, provozovatele a provozovatelem zaškolené osoby s technickými dovednostmi a základními znalostmi v oboru elektrotechniky, elektroniky a mechaniky.

Poþátek akþní sekvence s popisem cíle akce. Následují
jednotlivČ oþíslované kroky, které jsou pĜíp. pĜerušeny
základními informacemi, obrázkami nebo výstražnými
pokyny.
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Základní a další informace nebo stav akþní sekvence.
Objeví se mezi akþními kroky, bČhem akþní sekvence nebo
akþního postupu.

Normy a technické smČrnice

Solární moduly splĖují tyto normy:
| IEC 61215 ed. 2
| IEC 61730

1.4

Použití dle urþení

Solární moduly jsou urþeny pro použití ve fotovoltaických zaĜízeních.
Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné.
Solární moduly nesplĖují technické normy pro nadhlavní/nadzemní
zasklení, a nesmí být použity v této aplikaþní oblasti.
Solární moduly nejsou vhodné pro použití v mobilních (napĜ. vozidla),
nebo moĜských (napĜ. lodČ) aplikacích.
Použití dle urþení zahrnuje také dodržování specifikace a údajĤ, uvedených v tomto montážním návodu. Conergy neruþí za škody, vzniklé
nedodržením montážního návodu, zejména nedodržením v nČm uvedených bezpeþnostních pokynĤ, a z dĤvodu nesprávného použití
výrobku.
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Bezpeþnost

2.1

Povinnosti provozovatele

Provozovatel zaĜízení má povinnosti, související s bezpeþností. Tento
musí zajistit, aby
| byly dodržovány platné národní pĜedpisy a smČrnice,
| montáž provádČly pouze osoby s odbornou kvalifikací a základními
poznatky z mechaniky,
| pĜipojení k elektrické síti bylo vykonáno pouze odborníky z oblasti
elektrotechniky,
| povČĜené osoby zhodnotily na nČ pĜevedenou práci a mohly tak
identifikovat možná nebezpeþí,
| povČĜené osoby byly ĜádnČ seznámené se souþástmi systému,
| byl montážní návod jako souþást výrobku bČhem montáže neustále k dispozici,
| si poveĜený personál ještČ pĜed montáží pĜeþetl montážní návod a
zejména bezpeþnostní pokyny,
| se pĜi montáží používala pro montáž vhodná zdvihací zaĜízení a
odpovídající nástroje,
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1.2.3 Piktogramy

1.3

|

|
|
|

se v pĜípadČ výmČny používaly pouze originální Conergy konstrukþní souþásti a opravy byly provádČny pouze autorizovaným
technikem spoleþnosti Conergy, protože v opaþném pĜípadČ
zaniká nárok na záruku.
byly použity pouze komponenty (kabely, konektory, upevĖovací
þásti atd.), se používaj, které jsou vhodné pro použití ve fotovoltaických systémech,
se solární modul neinstaloval v blízkosti hoĜlavých plynĤ nebo par,
protože mĤže dojít ke vzniku jisker,
v pĜípadČ montáže na stĜechu byly solární moduly instalovány na
protipožární stĜešní krytinu,
na solární modul nebyl umČle nasmČrován na pĜímé sluneþní
záĜení,
pĜipojovací krabice a kabely nebyly trvale vystaveny sluneþnímu
záĜení,
nedošlo k ponoĜení solárního modulu do vody a aby nebyl vystavČn trvalé vlhkosti,
solární modul nebyl vystaven neobvyklému, chemickému zatížení
(napĜ. emisím produkujících podnikĤ),
solární modul nebyl vystaven vyššímu tlaku, než je povoleno,
byl solární modul používán pouze v urþeném rozsahu okolní teploty,
se na solární modul nenanášely žádné laky, barviva nebo lepidla,
se solární modul nerozebíral a aby se neodstranily díly, které jsou
souþástí dodané dodávky,
a aby se solární moduly pĜepravovaly pouze v pĤvodních obalech.

2.2

Základní bezpeþnostní pokyny

Následující bezpeþnostní a výstražná upozornČní tvoĜí nedílnou souþást tohoto montážního návodu a mají zásadní význam pro manipulaci s výrobkem.
| Zatížení statiky celé stavby, vyvolaná prostĜednictvím solárních
modulĤ, je nutné brát také v úvahu.
| Pro zabránČní poškození (napĜ. prasklé sklo) nenechávejte solární
moduly nikdy odložené bez zajištČní.
| Solární moduly pĜed instalací zkontrolujte na mechanickou neporušenost. Používejte pouze nepoškozené solární moduly.
| Používejte pouze upevĖovací systémy, doporuþené spoleþností
Conergy, které jsou odolné vĤþi oþekávanému dodateþnému
zatížení snČhem, vČtrem, apod.
| UjistČte se, že žádné jiné komponenty zaĜízení, nemohou mechanicky ani elektricky poškodit solární moduly.
| Pracujte pouze v suchých podmínkách, se suchými solárními
moduly a suchým náĜadím.
| Do rámu modulu nebo povrchu skla nevrtejte díry a neprovádČjte
na solárním modulu ani v jeho blízkosti jakékoliv svaĜování.
| K zabránČní popálení nikdy neberte solární moduly v zátČžovacím
provozu do rukou bez ochranných rukavic.
| Solární moduly s trhlinami nebo prasklinami þelního skla nebo
poškozenou zadní fólií nikdy neberte do rukou bez rukavic.
| Dodržujte platné pĜedpisy k bezpeþnosti práce (napĜ. nosit
ochranný odČv).
| Celou montáž provećte v pĜítomnosti druhé osoby, aby bylo
možné, v pĜípadČ nehody poskytnout první pomoc.
| Jeden exempláĜ tohoto montážního návodu uchovávejte v bezprostĜední blízkosti zaĜízení.
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Montáž
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Obecné montážní pokyny

UjistČte se, zda jsou dodržovány všechny platné místní normy, stavební pĜedpisy a bezpeþnostní pĜedpisy.
Pro montáž na šikmou stĜechu doporuþujeme montážní rámeþek
Conergy SunTop.
Zvolte místo instalace s maximálním sluneþním svČtlem ve všech
roþních obdobích. VyhnČte se stínovým oblastem.
V severních zemČpisných šíĜkách nasmČĜujte solární moduly smČrem na jih. Urþete optimální úhel nastavení v závislosti na zemČpisné šíĜce místa instalace. Poraćte se se svým odborným
prodejcem solárních modulĤ nebo je naleznete v oficiální tabulce
výrobce.
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Solární moduly je nutné vždy namontovat ve stejném smČru a se
stejným úhlem sklonu. V opaþném pĜípadČ použijte samostatný
stĜídaþ.
Udržujte dostateþnČ pĜimČĜenou vzdálenost mezi sebe ležícími
solárními moduly pro umožnČní možné expanze pĜi zmČnČ teplotních podmínek.
Pro zajištČní dostateþného zadního vČtrání dbejte na dostateþnou
vzdálenost mezi solárním modulem a podkladem.
Solární moduly lze instalovat svisle nebo pĜíþnČ.
Další montážní pokyny naleznete v montážním návodu pĜíslušného montážního rámu.
V závislosti na provedení rám lze solární moduly pĜišroubovat
napevno nebo pevnČ sevĜít. Montážní rám musí být z pevného,
proti korozi a povČtrnostním vlivĤm odolného materiálu.

(E) (D)

UpevnČní solárních modulĤ na montážním rámu
Poškození solárních modulĥ nesprávnou a neodbornou manipulací!
| Pracujte pouze v suchých podmínkách.
| Solární moduly zajistČte proti skluzu a pĜevrácení.
| Solární moduly nikdy nesmí spadnout na zem.
| Solární modul nesmí nikdy zĤstat viset na pĜipojovací
krabici nebo na pĜipojovacím vedení.
| Solární moduly uchyĢte pĜi zvedání souþasnČ vždy za
dva protilehlé body na rámu modulu. Solární moduly
nikdy nenoste pouze za þást rámu.
| Solární moduly nevystavujte mechanickým otĜesĤm.
| Nedotýkejte se solárních modulĤ ostrými nebo špiþatými pĜedmČty.
| Dbejte na to, aby nedošlo k poškození zadní þásti
namontovaného solárního modulu i v pĜípadČ prohnutí
v dĤsledku mechanického zatížení (napĜ. sníh).
| Nedovolte, aby na solární modul spadnul jistý pĜedmČt
a na solární modul nešlapte.
| Do rámu solárního modulu nikdy nevrtejte otvory.

(D) (E)

(A)

(B)

Pro sešroubování solárních modulĤ použijte þtyĜi pĜedvrtané montážní otvory na spodní stranČ rámu (viz Obr. 3–1). Používejte pouze
korozivzdorné šrouby z ušlechtilé oceli..

(E) (D)
(F)

Mechanické upnutí solárních modulĤ je povoleno pouze v
povolené oblasti upnutí (viz Obr. 3–1).
Svorky nesmí vyþnívat nad kostru rámu smČrem ke sklenČné stranČ.
Dbejte na to, aby se upínacími kusy nepoškodil povrch
rámu a aby nedošlo k ohnutí rámu.

(D) (E)
(H)

(1)

(G)
(I)
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(F)

(1)

(J)
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Obr. 3–1:
RozmČry (A), (B), (C) solárního modulu; velikost (D) a
odstup (E) oblastí svorek ( (E) od rohu rámu; velikost (1), umístČní a
odstupy (F), (G), (H), (I), (J) montážních otvorĤ; velikost (2) a
umístČní (K) zemnicích otvorĤ; umístČní pĜipojovací krabice (3).

Elektroinstalace

3.3.1 Elektrické hodnoty
Všechny relevantní elektrické hodnoty jsou uvedeny na štítku na
zadní stranČ solárního modulu.
Dbejte na to, aby solární modul nepĜekroþil za normálních provozních
podmínek stanovené elektrické hodnoty, uvedené na štítku (za standardních testovacích podmínek STC). K urþení domezovacích hodnot
napČtí konstrukþních souþástí, domezovacích hodnot proudu vedení
a velikosti pojistek, by se proto mČly hodnoty zkratového proudu (Isc)
a napČtí naprázdno (Voc), uvedené na štítku, vynásobit koeficientem
1,25.
Solární moduly splĖují požadavky aplikaþní tĜídy A a lze je použít na
volnČ pĜístupných systémech s více než 50 V stejnosmČrného proudu
(DC) nebo 240 W výkonu.
Zatížení zpČtného proudu solárních modulĤ je 13.5 A.

3.3.2 Obecné bezpeþnostní pokyny
|
|

Kabeláž provećte v souladu s platnými pĜedpisy.
UjistČte se, zda jsou kabely a pĜípoje v bezzávadném stavu.
ChraĖte kabely pĜed poškozením.
Nebezpeÿí úderu elektrickým proudem! Nebezpeÿí
požáru a zranční elektrickým obloukem!
| Spojení neodpojujte pod zátČží.
| Peþujte o dostateþnou ochranu pĜed kontaktem živých
þástí s díly, vedoucími napČtí.
| Používejte pouze izolované náĜadí.
| Do pĜípojĤ nezavádČjte žádné elektricky vodivé þásti.
| Nikdy neotvírejte pĜipojovací krabici.
| Kabely nikdy nepokládejte pod tahem, dodržujte stanovený minimální polomČr ohybu.
| ZabraĖte vzniku velkých smyþek elektrického vedení.
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3.3.3 Paralelní a sériové zapojení
Solární moduly stejného konstrukþního typu lze zapojit paralelnČ.
Solární moduly této série jsou zásadnČ koncipované pro sériové
zapojení.
Hmotné škody zpĥsobené chybným propojením
| PĜi paralelním zapojení se smí používat pouze solární
moduly stejného konstrukþního typu a výkonu. PĜípadnČ udČlejte pĜíslušná opatĜení ke splnČní nadproudové ochrany (napĜ. pojistka fázového vodiþe). Nikdy
se nesmí pĜekroþit zadané zatížení zpČtného proudu
solárních modulĤ.
| UjistČte se, že v pĜípadČ sériového zapojení se propojí
pouze moduly se stejným proudem (IMP), a dbejte na
to, aby bylo stejné napČtí paralelnČ zapojených fázových vodiþĤ. I za nízkých teplot nesmí být pĜekroþeno
maximálnČ povolené napČtí solárních modulĤ.
| UjistČte se, zda poþet a propojení solárních modulĤ
jsou v souladu s elektrickými hodnotami, zadanými na
pĜístrojích, zapojených do fotovoltaického systému.
| UjistČte se, zda je správná polarita.

Solární moduly nejsou nároþné na údržbu. Spoleþnost Conergy pĜesto doporuþuje každoroþní vizuální kontrolu, kontrolu mechanických
spojĤ a elektrických pĜípojĤ na poškození.
ZneþištČní solárních modulĤ sníží výkon a výnosy. Jsou-li solární
moduly namontovány v úhlu sklonu vČtším než 15°, je zpravidla
postaþujícím oþistČní prostĜednictvím deštČ.
Poškození solárního modulu poškrábáním povrchu
nebo vysokými teplotními rozdíly!
| Pro þištČní používejte i v pĜípadČ silného zneþištČním
pouze neutrální tekutý mycí prostĜedek.
| Nepoužívejte þisticí prostĜedky s abrazivními látkami.
| Používejte pouze þisticí vodu s pĜizpĤsobenou teplotou
povrchu solárních modulĤ.
| OtĜete povrch solárního modulu vodou a mČkkým hadĜíkem.
| Zaschnuté neþistoty nikdy neotírejte nebo neseškrabujte na sucho.
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3.3.4 PĜipojení solárního modulu
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od
do

mm
mm2
°C
°C

1000
4.0
-40.0
+120.0

3.3.5 UzemnČní
Požadavky ohlednČ uzemnČní musí být ovČĜeny ještČ pĜed zahájením
práce v souladu s platnými pĜedpisy a normami.
Pozice zemnicích otvorĤ jsou uvedeny v Obr. 3–1.
Zemnicí vedení lze upevnit na jedném ze dvou otvorĤ v
rámu modulu (viz Obr. 3–1).
ZabraĖte galvanické korozi pĜi použití rĤzných kovĤ,
dodržujte elektrochemickou napČĢovou Ĝadu kovĤ.
OpþnČ lze k uzemnČní solárních modulĤ použít také
svorky z nerezové oceli s hroty, které pronikají do eloxované vrstvy v sestavČ rámu modulu. Tyto svorky z nerezové oceli jsou k dispozici spolu se zemnicími svorkami
(pro pĜipojení montážního rámu na hmotu), u výrobce
montážního rámu.
Dodržujte platné pĜedpisy.
Pĝíklad: Použití šroubu se šestihrannou hlavou zezhora

Demontáž
Nebezpeÿí úderu elektrickým proudem!
| Nedotýkejte se holých pĜipojovacích dílĤ.
| Používejte pouze izolované náĜadí.

Na zadní stranČ solárního modulu se nachází pĜipojovací krabice s
propojovacími kabely, konektorem a zdíĜkou.
Délka pĜípojného vedení
PrĤĜez pĜípojného vedení
povolený rozsah teplot okolí vedení

Údržba a péþe
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Invertor AC strany odpojte od napájecí sítČ tak, aby byl fotovoltaický systém bez zatížení.
Fotovoltaický systém na stranČ DC odpojovacích míst odpojte od
mČniþe.
UjistČte se, zda je systém bez elektrického napČtí.
Fotovoltaický systém odmontuje analogicky k montáži a
dodržujte pĜi tom bezpeþnostní pokyny.

Likvidace

Staré nebo vadné solární moduly se nesmí likvidovat prostĜednictvím
domácího odpadu.
V pĜípadČ dotazĤ, týkajících se likvidace, se obraĢte na Vašeho instalátora, prodejce nebo pĜímo na spoleþnost Conergy AG.

Conergy si vyhrazuje právo, provádČt zmČny v tomto montážním návodu bez pĜedchozího upozornČní.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Obr. 3–2:
Zavedení šroubu se šestihrannou hlavou do zemnicího
otvoru zezhora
Používejte vhodné šrouby z nerezové oceli (4) spolu
s pružinovou podložkou z nerezové oceli (5) (mezí šroubovací hlavou a rámem modulu (6)), samoĜeznou ozubenou podložkou z nerezové oceli (7) (mezi prstencovým
kabelovým okem (8) a rámem modulu (6)), odpovídajícím prstencovým kabelovým okem (8) a vhodnou maticí
(9).
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