
 



 



 

Uwaga ogólna 

• Zmiany lub modyfikacje, które nie są opisane / zatwierdzone w tej instrukcji oznaczają, że nie możesz już używać tego urządzenia. 

• Santon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłową instalacją produktu i / lub niewłaściwym zrozumieniem niniejszej 

instrukcji. 

• Santon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji lub zawartych w niej informacjach w dowolnym czasie bez uprzedzenia. 

• Dane projektowe zawarte w niniejszej instrukcji, takie jak przykładowe rysunki, nie mogą być modyfikowane i powielane w innym celu niż do użytku osobistego. 

• Po zakończeniu okresu użytkowania należy zwrócić produkt do firmy Santon, aby mieć pewność, że nadające się do użytku materiały zostaną poddane 

recyklingowi, a pozostałe komponenty zostaną odpowiednio zutylizowane. 

• Regularnie (co 3 miesiące) sprawdzaj system pod kątem wystąpienia błędów. 

Ważne środki ostrożności 

Uwaga! Podzespoły w systemach są narażone na wysokie napięcia i prądy. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem. 

Poniższe przepisy i normy uważa się za obowiązujące i należy je przeczytać przed zainstalowaniem urządzenia elektrycznego: 

• Normy międzynarodowe: IEC 60364-7-712 Instalacje elektryczne budynków - wymagania dla specjalnych instalacji lub miejsc - systemy zasilania energią słoneczną 

fotowoltaiczną (PV) 

• MIS3002: Standard instalacji mikrogeneracji - Wymagania dla wykonawców, którzy są odpowiedzialni za dostawę, projektowanie, instalację, uruchomienie i 

przekazanie fotowoltaicznych (PV) fotowoltaicznych systemów mikroenergetycznych. 

• Lokalne przepisy budowlane 

• Wytyczne dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej 

Uwaga! 

• Konieczne jest przestrzeganie limitów napięcia i prądu we wszystkich możliwych warunkach pracy (patrz strona 11, „Dane techniczne”). Należy również zapoznać 

się z literaturą dotyczącą prawidłowego wymiarowania i rozmieszczenia okablowania oraz komponentów. 

• Montaż tych urządzeń może być wykonywany wyłącznie przez uprawniony personel techniczny. 

• Schemat obwodu wyłącznika przeciwpożarowego znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. 

• Wszystkie prace instalacyjne muszą zostać przetestowane zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami w momencie zakładania instalacji. 

Przeznaczenie wyłącznika przeciwpożarowego (budynkowego) 

Wyłącznik bezpieczeństwa dla straży pożarnej (DFS) został specjalnie zaprojektowany jako urządzenie ochronne dla prądu stałego (DC) 

Opracowano systemy fotowoltaiczne. Wyłącznik zasilania służy do odłączania stringów kabli od systemu w sytuacjach awaryjnych. Taka sytuacja awaryjna może być 

związana z wystąpieniem pożaru. 

Lokalizacja wyłącznika przeciwpożarowego (budynkowego) 

HFS należy zainstalować jak najbliżej paneli słonecznych. Dzięki swojej obudowie wyłącznik jest chroniony przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak kurz i wilgoć. 

Wyłącznik ma stopień ochrony IP65, więc w razie potrzeby można go używać również na zewnątrz. UWAGA: Obudowa wyłącznika nie może być montowana w 

miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub (stale) w kontakcie z wnikającą wodą. 

Normalne użytkowanie: 

DFS automatycznie przełącza się do pozycji wyłączonej i przerywa połączenie prądu stałego między panelami fotowoltaicznymi i inwerterem, jeśli napięcie AC 

podłączone do DFS zostanie przerwane na dłużej niż 5 sekund. DFS automatycznie przełącza się do pozycji włączenia i przywraca połączenie prądu stałego między 

panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, jeśli napięcie przemienne DFS zostało przywrócone przez okres ponad 5 sekund. 

Sytuacje specjalne: 

Jeśli temperatura w obudowie DFS przekroczy wartość 100 ° C, wtedy DFS automatycznie wyłącza się, aby ochronić wbudowane komponenty, tworząc w ten sposób 

układ bezpieczny. Jeśli instalacja zostanie sprawdzona i DFS nie jest uszkodzony, wtedy można ponownie włączyć DFS, odłączając napięcie AC z DFS i następnie je 

włączając. 

DFS automatycznie wyłącza się również w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego. Jeśli tak się stanie, należy zresetować DFS, odłączając napięcie AC z DFS, a 

następnie podłączając je ponownie. 

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z zespołem wsparcia Santon: tech @ santonswitchgear.com 

 



 



 



 



 


