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Saules paneļu zibens un 
pārsprieguma aizsardzība. 



Standarta 62305-3 pielikums nr. 5: 
 
Vispārīga info: 
 
Lai pareizi ierīkotu zibensaizsardzību, jāveic iesaistīto 
speciālistu viedokļu saskaņošana. 
  
Projektēšana un uzstādīšana jāveic kopīgi saskaņojot  
rīcību. 
 
Ja ēkai jau ir uzstādīta zibensaizsardzība, saules  
kolektoru, bateriju instalācija nedrīkst samazināt zibens 
aizsardzības efektivitāti. 
 



Standarta 62305-3 pielikums nr. 5: 
 
Ārējā zibensaizsardzība: 
 
No zinbensaizsardzības normu 62305-3 viedokļa, saules kolektori, baterijas  
jāaizsargā no tieša zibens spēriena kā jebkuri citi uz jumta izbūvēti objekti,  
ievērojot drošības attālumus un izmantojot izolētu zibensaizsardzību. 
  
 
Ja nav iespējams ievērot drošības attālumus, piemēram, uz metāla jumtiem, 
ir jāveido drošs galvanisks kontakts ar zibensaizsardzības sistēmu un  
saules kolektoru, paneļu nesošajām komponentēm. 
Tā rezultātā daļa zibens strāvas tiks novadīta uz zemējuma kontūru, 
 neveidojot dzirksteļošanu uz jumta. 



Standarta 62305-3 pielikums nr. 5: 
 
Iekšējā zibensaizsardzība: 
 
Iekšējās zibensaizsardzības uzdevums ir nepieļaut bīstamas 
dzirksteļošanas iespējas rašanos ēkas iekšienē: 
 
 
      - ievērojot nepieciešamos drošības attālumus starp elektro ierīcēm  

 citām metāliskajām daļām ēkas iekšienē. 
      - nodrošinot potenciālu izlīdzināšanu starp elekto ierīcēm un citām 

 metāliskajām daļām ēkas iekšienē. 
 
.  
 
         



Standarta 62305-3 pielikums nr. 5: 
 
Pārsprieguma aizsardzības iekārtu izvēle: 
 
Ja ēkai jau ir ierīkota ārējā zibensaizsardzība vai tā ir paredzēta 
projektā, saules baterijas ir jāaizsargā ar pārsprieguma aizsardzības  
iekārtām. 
 
Strāvas pārveidotājā esošā pārsprieguma aizsardzība tiek uzskatīta par 
šīs iekārtas iekšējo aizsardzību un neatbilst pārsprieguma  
aizsardzības tipam 1 (B klase) vai tipam 2 (C klase).  
         



Vai ēkai ir  
zib. aizsardz.? Vai iekārta atrodās 

Īpaši atklātā vietā 
 uz jumta? 

Iespējams būs nepieciešami papildus zibens  
uztvērēji saules kolektoru, bateriju aizsardzībai 
no tieša zibens zpēriena.  

 
Zibensaizsardzības 

Ierīkošana pēc 
III klases vai 
 augstākas  
(jāveic risku 

analīze) 
 

Vai kolektori, 
 baterijas ir  

aizsardzības zonā ? 

Vai ir ievēroti 
drošības 
attālumi? 

Papildus zibensaizsardzība nav 
nepieciešama. 
 

Ieteikums: saules bateriju 
nesošās konstrukcijas/rāmja 
funkcionāls zemējums. 
 

Tips 2 (C klase) pārspr.  
aizsardzības uzstādīšana tieši pie 
aizsargājamā objekta(baterijas) 

Jāveido zibens strāvu vadīt spējīgs 
savienojums ar zibensaizsardzības 
kontūru un bateriju nesošo konstrukciju, 
rāmi. 
 

Tips 1 (B klase) pārspr. aizsardzības 
uzstādīšana tieši pie aizsargājamā  
objekta(baterijas). Kabeļu ekranēšana. 
 

Tips 2 (C klase) pārspr.  
aizsardzības uzstādīšana  
tieši pie aizsargājamā  
objekta(baterijas) 

Saules bateriju nesošās 
konstrukcijas/rāmja 
funcionāla zemēšana. 

Vai ir īpašas drošības  
prasības no apdrošinā- 

tāju puses?? 
nē nē 

nē 

nē 

jā 

jā 

jā 

jā 

Papildus jāparedz pārsprieguma aizsardzība ēkas elektrotīklam : 
Tips 1 vai Tips 2 ēkas ievadsadalē. 
 

Tips 2 strāvas pārveidotājam no maiņstrāvas puses. 

nē 

jā 

EN 62305-3 piel. 5 



Ieteicamās pārsprieguma novedēju uzstādīšanas vietas: 
 

•  Saules bateriju komutācijas kārbās 

•  Strāvas pārveidotāja līdzstrāvas pusē 

•  Strāvas pārveidotāja maiņstrāvas pusē 
 
 
Pārsprieguma aizsardzībai vienmēr ir lokāls darbības princips. 
Tāpēc katrai saules baterijai ir vajadzīgs savs pārsprieguma novedējs. 
 
 
Tips 1(B klasse) vai Tips1+2(B+C klase)  pārsprieguma novedēju uzstādīšana 
neaizstāj ārējo zibensaizsardzību. 



Lai izvairītos no magnētiskās  
Indukcijas radīta pārsprieguma,  
kabeļu cilpas jāveido pēc iespējas īsākas. 

Jāizvairās no kabeļu instalācijas tuvu un paralēli  
zibensaizsardzības kontūram. Var izmantot 
papildus kabeļu ekranēšanu, ievietojot tos metāla 
kanālos. 



Pārsprieguma novedēju izvēlās atkarībā no 
saules baterijas maksimālā izejošā 
sprieguma, ko pareizi ir mērīt ziemā, jo 
vasarā spriegums būs zemāks. 

Kombinēto P-HY sērijas  pārsprieguma novedēju izmanto, 
lai aizsargātu saules baterijas ne tikai no inducētām 
strāvam, bet arī tiešā zibens spēriena radītām strāvām. 

P-HYS 805 

P-VYS 605 



Līdzstrāvas puse: 

!

Saules baterijas 
Maksim!lais izejo"ais 
spriegums UC (DC) 

Tips 1+2 (B+C klase) Tips 2 (C klase) 
  

l#d
z 

60
0V

 

2x MOV* + 1x GDT* 2x MOV + 1x GDT 
P-HYS 605 P-VYS 605 
P-HYS 605 Fm 
(ar paildkontaktu) 

P-VYS 605 Fm 
(ar paildkontaktu) 

3x MOV 3x MOV  
P-HYS 600 P-VYS 600 
P-HYS 600 Fm 
(ar paildkontaktu) 

P-VYS 600 Fm 
(ar paildkontaktu) 

2x MOV + 1x GDT + Drossele 2x MOV + 1x GDT + Drossele 
P-HYD 606 P-VYD 606 
P-HYD 606 Fm 
(ar paildkontaktu) 

P-VYD 606 Fm 
(ar paildkontaktu) 
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2x MOV + 1x GDT 2x MOV + 1x GDT 
P-HYS 805 P-VYS 805 
P-HYS 805 Fm 
(mit Fernmeldekontakt) 

P-VYS 805 Fm 
(ar paildkontaktu) 

3x MOV 3x MOV  
P-HYS 800 P-VYS 800 
P-HYS 800 Fm 
(ar paildkontaktu) 

P-VYS 800 Fm 
(ar paildkontaktu) 

2x MOV + 1x GDT + Drossele 2x MOV + 1x GDT + Drossele 
P-HYD 806 P-VYD 806 
P-HYD 806 Fm 
(ar paildkontaktu) 

P-VYD 806 Fm 
(ar paildkontaktu) 
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2x MOV + 1x GDT 2x MOV + 1x GDT 
P-HYS 1005 P-VYS 1005 
P-HYS 1005 Fm 
(ar paildkontaktu) 

P-VYS 1005 Fm 
(mit Fernmeldekontakt) 

3x MOV 3x MOV  
P-HYS 1000 P-VYS 1000 
P-HYS 1000 Fm 
(ar paildkontaktu) 

P-VYS 1000 Fm 
(mit Fernmeldekontakt) 

2x MOV + 1x GDT + Drossele 2x MOV + 1x GDT + Drossele 
P-HYD 1006 P-VYD 1006 
P-HYD 1006 Fm 
(ar paildkontaktu) 

P-VYD 1006 Fm 
(ar paildkontaktu) 

 
 
*MOV – Met!la oks"da varistors. 
  GDT –  G!zu izl!dnis. 



Ārējā zibensaizsardzība, 
Ievēroti drošības attālumi. 

P-VYS P-VYS 

Pievienojums pie baterijas korpusa 

Saules baterijas komutācijas kārba 
Līdzstrāvas sadale Strāvas pārveidotājs 



P-HYS P-VYS 

Nav ārējās zibensaizsardzības,  
vai nav ievēroti drošības attālumi. 

Kabeļi guldīti metāla kanālā, kurš tiek sazemēts. 

Quelle: DIN EN 62305-3 Bbl 5 

Saules baterijas komutācijas kārba Līdzstrāvas sadale Strāvas pārveidotājs 

Pievienojums pie baterijas korpusa 



Praktisks padoms: 

Līdzstrāvas pusē  visām skrūvēm ir jābūt 
kārtīgi pievilktām. Pietiek ar 20V 
līdzspriegumu, lai slikti pievilktas skrūves 
„pieceptos“ tā, ka vairs nav atskrūvējamas. 
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Paldies par uzmanību! 


