
 
 

REVIZE Suzhou Talesun Solar 
Technologies Co., Ltd. 

REV. ECN/NPA POPIS ZMĚNY KONTR./DATUM SCHV./DATUM NÁZEV: Návod k instalaci 

krystalických solárních 

fotovoltaických modulů 

(poloviční články) IEC 
A0 03–2020 Nové vydání Xia Cai Paul 

     SPEC. Č.: 
TS-ET-xx 

DÍL Č.: 
N/A 

     NAKRESLIL 
Gang Shi REV.: A0 

     

LIST   1    Z    1      

  



 

SPECIFIKACE PRODUKTU 

名称: SPEC. Č. TS-ET-xx 

 Návod k instalaci krystalických solárních 
fotovoltaických modulů (poloviční články) 

REVIZE A0 

DATUM ÚČINNOSTI 03–2020 

 Strana 1 z 27 
 

Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd 
Adresa: No. 1 Talesun Road, Changkun Industrial Park, Shajiabang Town, Changshu, Suzhou, Jiangsu Province, 215542, P.R.China 

Webové stránky www.talesun.com    E-mail sales@talesun.com       Tel: +86 400 885 1098 
1 / 28 

 

NÁVOD K INSTALACI 
Pro krystalické solární fotovoltaické moduly 

„V souladu s normami IEC61215 vydání 2 a IEC61730“ 
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1 ÚVOD 

1.1 ÚČEL NÁVODU 

Tento návod obsahuje informace o bezpečnostních opatřeních, která je třeba dodržovat při instalaci a manipulaci 
s fotovoltaickými moduly Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd, spolu s technickými pokyny, které je třeba dodržovat 
při instalaci, montáži, zapojení a údržbě. Suzhou Talesun Solar Technologies Co., Ltd, dále jen „Talesun“. Jakékoli odchylky od 
obsahu této příručky při instalaci, údržbě nebo manipulaci s výrobky společnosti Talesun mají za následek neplatnost záruky 
a veškerých dílčích záruk z ní vyplývajících. 

Informace pro instalující personál 

 Technici provádějící instalaci si musí před instalací přečíst tuto příručku a porozumět jí. 
 Dbejte na to, aby instalaci, provoz a údržbu vašeho fotovoltaického systému prováděly pouze kvalifikované osoby 

schopné provádět technické postupy popsané v tomto návodu, tj. projektanti, montéři a pracovníci údržby, a aby tyto 
postupy byly prováděny v souladu se všemi bezpečnostními opatřeními uvedenými v tomto návodu a se všemi platnými 
místními předpisy. Pokud tuto kvalifikaci nemáte, nesmíte provádět zde popsané práce s výjimkou čištění. 

 Tento návod a pokyny v něm uvedené jsou součástí produktu, a proto by měly být uchovávány po celou dobu životnosti 
solárního zařízení. 

Informace pro provozovatele 

 Tyto pokyny uchovávejte po celou dobu životnosti solárního zařízení. 
 Informace o formálních požadavcích na solární systémy získáte od dodavatele zařízení. Před instalací solární elektrárny 

se informujte o směrnicích a požadavcích na povolení od příslušných místních úřadů a dodavatelů energie. 
 Doporučujeme vám pojistit solární systém proti přírodním rizikům (např. proti úderu blesku). 

1.2 ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI 

 Tyto pokyny platí pouze pro výrobky společnosti Talesun. 
 Informace v této příručce jsou založeny na znalostech a zkušenostech společnosti Talesun a jsou považovány za 

spolehlivé; nicméně tyto informace, včetně specifikace produktu (bez omezení) a návrhů, nepředstavují výslovnou ani 
implicitní záruku. Společnost Talesun si vyhrazuje právo na změnu příručky, PV produktu, specifikací nebo informačních 
listů produktu bez předchozího upozornění. 

 Vzhledem k tomu, že použití této příručky a podmínky nebo způsoby instalace, provozu, používání a údržby 
fotovoltaického produktu jsou mimo kontrolu společnosti Talesun, nepřebírá společnost Talesun žádnou odpovědnost 
za ztráty, škody nebo výdaje vzniklé v důsledku této instalace, provozu, používání nebo údržby nebo v jakékoli 
souvislosti s nimi, a výslovně se této odpovědnosti zříká. Společnost Talesun nepřijme žádnou odpovědnost, pokud se 
týká překročení funkční schopnosti a bezpečnost modulů. Tento návod slouží pouze jako referenční příručka. 

 Žádná licence se neuděluje implicitně ani na základě jakéhokoli patentu nebo patentových práv. 
 Instalace speciálního modulu podle specifikace modulu nebo smluvních podmínek. 
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 Pokud vaše dotazy nejsou v této příručce dostatečně zodpovězeny, obraťte se nejprve na dodavatele systému. Více 
informací najdete na našich webových stránkách www.talesun.com. 

1.3 IDENTIFIKACE PRODUKTU 

Každý modul má tři štítky, které poskytují následující informace: 

 Výrobní štítek: popisuje typ produktu; jmenovitý výkon, jmenovitý proud, jmenovité napětí, napětí naprázdno, zkratový 
proud, vše měřeno za standardních zkušebních podmínek, hmotnost, rozměry atd.; na výrobním štítku je uvedeno 
maximální stejnosměrné napětí systému 1000 V. Je zde uvedena také maximální jmenovitá hodnota pojistky. 

 Razítko „QA Pass“: modul je přísně zkontrolován podle normy a na zadní tabuli má razítko QA Pass (prošel kontrolou kvality). 
 2rozměrný čárový kód: Sériové číslo má 16 číslic. Na každém modulu jsou dva čárové kódy. Jeden je trvale připevněn 

uvnitř modulu a je viditelný při pohledu na přední stranu modulu, a druhý je přilepen na zadní straně modulu. 
 Odstraněním štítku zaniká záruka společnosti Talesun. 

2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

2.1 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zásahu elektrickým proudem! 

Všechny instalace musí být provedeny v souladu se všemi platnými regionálními a místními předpisy, 
případně dalšími národními nebo mezinárodními elektrotechnickými normami. 
 Solární modul vyrábí elektřinu a napětí i při nízké intenzitě osvětlení. 
 Fyzické odpojení kontaktů v elektrickém obvodu pod napětím může způsobit oblouk, který 

může mít za následek těžké nebo smrtelné zranění. Závažnost se zvyšuje při sériovém zapojení několika modulů. 
 Po celou dobu montáže zakryjte solární moduly neprůhledným materiálem. Teprve poté lze modul spolehlivě odpojit od 

napětí. 
 Nikdy neodpojujte zástrčky při zatížení. Uvědomte si, že i bez přítomnosti denního světla může být v zařízení stále 

přítomen zbytkový náboj. Před rozepnutím jakýchkoli kontaktů v solární instalaci se ujistěte, že jsou moduly nejprve 
odpojeny od střídače. 

 Na modul nesmí přímo dopadat uměle koncentrované sluneční světlo. Solární moduly vyrábějí elektrickou energii, když 
na jejich přední povrch dopadá světlo. Stejnosměrné napětí může překročit 30 V. Kontakt se stejnosměrným napětím 
30 V nebo vyšším je potenciálně nebezpečný. 

 V případě modulů nebo fází s napětím vyšším než 120 V již nejde o rozsah velmi nízkého napětí. Přijměte nezbytná 
ochranná a preventivní opatření. 

 Do zástrček a propojovací skříňky nevkládejte elektricky vodivé části. Nedotýkejte se kontaktů ani odkrytých svorek. 
 Zabraňte přístupu dětí a nepovolaných osob k modulům. 
 V případě poškozených modulů nebo provozních chyb solárního pole se vždy obraťte na svůj instalující personál nebo na 

technický zákaznický servis společnosti Talesun. 
 Při instalaci nebo odstraňování poruch fotovoltaických systémů nenoste kovové ozdoby nebo kovová zařízení. 
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí poranění o rozbité sklo! Nebezpečí zranění v důsledku pádu modulů! 

Moduly jsou vyrobeny především ze skla, a proto je třeba s nimi zacházet s náležitou opatrností. 

 Pro zajištění bezpečné montáže se seznamte se všemi platnými národními předpisy pro 
bezpečnost práce a prevenci úrazů. 

 Používejte vhodný ochranný oděv (např. bezpečnostní obuv, ochranné rukavice), abyste předešli zranění. 
 Pokud je přední sklo rozbité nebo je zadní tabule prasklá, může kontakt s jakýmkoli povrchem modulu nebo s rámem 

způsobit úraz elektrickým proudem. 
 Za normálních podmínek je pravděpodobné, že solární fotovoltaický modul bude produkovat větší proud a/nebo napětí, 

než se uvádí při standardních zkušebních podmínkách. Proto by se hodnota Isc a Voc vyznačená na tomto modulu měla 
při určování jmenovitých hodnota napětí a proudu komponent a vodičů, pojistek a ovládacích prvků připojených 
k výstupu PV násobit koeficientem 1,25. 

 Moduly, které spadají do této třídy použití, mohou být použity při provozu systému s napětím vyšším než 50 Vss nebo 
240 W, kde se předpokládá všeobecný přístup ke kontaktům. Moduly kvalifikované pro bezpečnost podle této části 
IEC61730 a IEC61730-2 a v rámci této třídy použití se považují za splňující požadavky pro bezpečnostní třídu II 

2.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PRODUKT 

 Nepokoušejte se moduly rozebírat. 
 Neodstraňujte z modulů žádné připevněné štítky nebo součásti.  
 V žádném případě neotvírejte propojovací skříňku. 
 Úpravy modulů provádějte pouze na základě předchozího písemného potvrzení 

společnosti Talesun. 
 Na modulech neprovádějte žádné dodatečné vrtání (např. pro upevňovací prvky). 
 Používejte pouze izolované nářadí schválené pro práci na elektrických instalacích. 
 Nepoužívejte koncentrátory světla (např. zrcadla nebo čočky), abyste se pokusili zvýšit kapacitu modulu. Může dojít 

k poškození modulu. Tím také zaniká záruka. 

2.3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘEPRAVU A SKLADOVÁNÍ 

Při nevhodné přepravě a instalaci může dojít k poškození modulu. Aby nedošlo k poškození modulů: 

 Až do instalace přepravujte moduly v původním obalu. 
 Moduly skladujte bezpečně v chladných a suchých prostorách. Obal není odolný vůči povětrnostním vlivům! 
 Chraňte moduly před poškrábáním a jiným poškozením, zejména před nárazy na okraje, nebo před nesprávným 

skladováním. 
 Zajistěte, aby se moduly neprohýbaly pod vlastní vahou. 
 Nepokládejte modul na jeho okraje bez ochrany. To může vést k poškození modulu a rámu. 
 V žádném případě nezvedejte ani nepřemísťujte moduly pomocí kabelů nebo za propojovací 

skříňky!  
 Nepokládejte moduly zprudka na žádný povrch. 
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 Povrchy modulu nevystavujte mechanickému namáhání. 
 Na moduly nestoupejte. 
 Na moduly nepokládejte žádné předměty. 

3 MECHANICKÁ INSTALACE 

3.1 VÝBĚR UMÍSTĚNÍ 

 Moduly jsou certifikovány podle normy IEC 61215 a dalších norem pro bezpečný provoz v mírných klimatických podmínkách. 
Při instalaci modulů ve vysoké nadmořské výšce musí provozovatel zvážit vliv vysoké nadmořské výšky na provoz modulu. 

 Moduly nevystavujte korozivním chemikáliím. 
 Moduly neumisťujte do stojaté vody. Stupeň krytí propojovací skříňky je IP67. 
 Moduly neinstalujte do blízkosti hořlavých plynů a výparů (např. nádob s plynem) nebo do blízkosti otevřeného ohně 

a hořlavých materiálů. Solární moduly nejsou provozní zařízení odolná proti výbuchu. 
 Pokud jsou vystaveny působení soli (např. mořské prostředí) a síry (např. zdroje síry, sopky), hrozí riziko koroze. 

Nedoporučuje se instalovat moduly, pokud je vzdálenost k zdrojům koroze menší než 100 m, a doporučuje se 
instalovat moduly s funkcí proti zasolení, pokud je vzdálenost mezi 100 m a 1 km. 

 Modul je považován za nezastíněný, pokud je po celý rok zcela nezastíněný (např. budovami, komíny, stromy). Je třeba 
zabránit i částečnému zastínění modulů (např. nadzemním vedením, nečistotami, sněhem). 

3.2 VÝBĚR VHODNÉHO NOSNÉHO RÁMU 

Vždy dodržujte pokyny a bezpečnostní opatření dodávané s nosnými rámy, které se mají s moduly používat. Nainstalujte 

každý modul na montážní konstrukci: 

 Která je vyrobena z trvanlivého materiálu odolného proti korozi a UV záření. 
 Která může přenášet síly působící na modul na spodní konstrukci sestavy. 
 Která zajistí, že na modulu nevznikne žádné mechanické namáhání (např. způsobené vibracemi, kroucením nebo roztažením).  
 Která zajistí dostatečné zadní větrání modulu. 
 Která zajistí dlouhodobou stabilitu. 
 Která v případě přímého kontaktu kovů (tj. uzemňovacího vodiče, šroubů, podložek atd.) nezpůsobí galvanickou korozi.  
 Která umožní roztažení a smrštění bez pnutí v důsledku přirozených změn okolní teploty. 

3.3 OBECNÁ INSTALACE 

Moduly zapojené do série musí být instalovány ve stejné orientaci a úhlu sklonu. Různá orientace nebo úhly mohou způsobit 

ztrátu výkonu v důsledku změny slunečního záření. 

 Při navrhování konečného uspořádání fotovoltaického systému zvažte zachování vhodného přístupu, který umožní 
údržbu a kontrolu. Chcete-li minimalizovat riziko v případě nepřímého úderu blesku, vyhněte se při návrhu systému 
vytváření smyček. 

 Moduly lze instalovat na šířku nebo na výšku. 
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 Modul instalujte tak, aby byla propojovací skříňka umístěna v horní části 
modulu a vodiče visely dolů. 

 Optimální úhel sklonu modulu závisí na zeměpisné šířce. Pro zajištění 
optimální orientace doporučujeme použít fotovoltaický simulační 
nástroj. 

Zemní montáž 

 Výšku montážního systému zvolte tak, aby v zimě v oblastech se silnými sněhovými srážkami nebyl nejnižší okraj 
modulu dlouho zasypán sněhem. 

 Kromě toho zajistěte, aby byla nejnižší část modulu umístěna dostatečně vysoko, aby nebyla zastíněna rostlinami nebo 
stromy nebo poškozena pískem a kamínky unášenými větrem. 

Střešní montáž 

 Při instalaci modulu na střechu nebo budovu se ujistěte, že je modul 
bezpečně upevněn a nemůže spadnout v důsledku namáhání větrem nebo 
sněhem. 

 Zajistěte dostatečné větrání pod modulem za účelem chlazení; doporučená 
výška odstupu je 10 cm. Mezi moduly musí být mezera nejméně 1/4 palce 
(6,35 mm), aby se zohlednila tepelná roztažnost rámů. 

 Při montáži na střechu se sestava montuje na nehořlavou střešní krytinu, 
která je dimenzována pro danou aplikaci. Moduly Talesun byly zařazeny do 
třídy C podle normy UL790. 

 Je třeba řádně utěsnit všechny střešní prostupy potřebné k montáži modulu, aby se zabránilo zatékání. 
 V některých případech může být nutný speciální nosný rám. 
 Instalace solárních modulů na střechu může ovlivnit požární odolnost konstrukce budovy. 
 Neinstalujte moduly na střechu nebo budovu během silného větru, protože hrozí nebezpečí nehody. 
 Všechny podpěrné konstrukce modulů používané k podepření fotovoltaických modulů pod správným úhlem sklonu by měly 

být před instalací dimenzovány na zatížení větrem a sněhem podle příslušných místních předpisů a občanských zákoníků. 

Montáž na sloup 

 Při instalaci modulu na sloup zvolte takový sloup a nosnou konstrukci modulu, která odolá předpokládanému větru 
v dané oblasti. 

3.4 METODA INSTALACE 

(a) Montáž do otvorů rámu 

Moduly musí být bezpečně připevněny k montážní konstrukci pomocí čtyř předvrtaných montážních otvorů v rámu. 
 Moduly by měly být k nosným konstrukcím přišroubovány pouze přes montážní otvory umístěné v zadních přírubách 

rámu. Nevrtejte další otvory. Pokud tak učiníte, ztratíte záruku. 
 Každý modul musí být bezpečně upevněn minimálně ve 4 bodech. Pokud se u této instalace předpokládá dodatečné 

SLUNEČNÍ 
ZÁŘENÍ 

HORIZONTÁLNÍ POLOHA 

MODUL 

ÚHEL SKLONU 
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zatížení větrem nebo sněhem, je třeba použít další montážní body. Projektant systému a montážní firma jsou 
zodpovědní za výpočet zatížení a za správný návrh nosné konstrukce. 

 
 Používejte vhodné korozivzdorné upevňovací materiály. Veškerý montážní hardware (šroub / dělená podložka / plochá 

podložka / matka) by měl být z nerezové oceli velikosti M8. Na dílech, které jsou v kontaktu s rámem, by měla být 
použita plochá podložka o průměru 20–24 mm a tloušťce ≥1,8 mm. Pro velkou dutinu rámu typu 72 rámu 35 by měla 
být použita plochá podložka o průměru 16 mm. 

 Dodržujte montážní pokyny doporučené dodavatelem fotovoltaických zařízení. Návrh montáže musí být potvrzen 
registrovaným odborným technikem. 

 Návrh a postupy montáže musí být v souladu s místními předpisy. 
 K montáži použijte momentový klíč. Utahovací momenty by měly být v rozmezí 10~17 Nm pro šrouby s hrubým závitem 

M8, v závislosti na třídě kvality šroubu. 

 

Montážní otvory 
Normální instalace 

Montážní otvory 
Zvýšená odolnost 

Rám modulu 

Dělená podložka 

Plochá podložka 

Nosná konstrukce 

Šroub 

Matice 
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 Dbejte na to, aby po montáži zůstaly odtokové otvory rámu otevřené a voda mohla odtékat. Tím se zabrání poškození 

mrazem. 
 Modul instalujte tak, aby dešťová voda a tající sníh mohly volně odtékat a nedocházelo ke vzniku stojaté vody nebo kaluží. 
 Moduly byly navrženy tak, aby odolávaly statickému zatížení 5400 Pa (kladné zatížení), a tato hodnota odolnosti se 

může snížit, pokud moduly nejsou namontovány podle výše uvedených pokynů. 

(b) Instalace pomocí svorek 

Moduly lze nainstalovat pomocí svorek. Moduly musí být bezpečně připevněny k montážní konstrukci pomocí čtyř svorek na 
dlouhém rámu. 
 Moduly musí být řádně připevněny k nosné konstrukci tak, aby odolaly podmínkám dynamického zatížení, včetně 

kladného a záporného zatížení až do výše tlaku, pro který byly certifikovány. Instalující technik je povinen zajistit, aby 
svorky použité k upevnění modulů byly dostatečně pevné. 

 Moduly nesmí být vystaveny zatížení větrem nebo sněhem, které by překračovalo maximální přípustné zatížení. 
 Použité svorky modulů se nesmí dotýkat předního skla a nesmí deformovat rám. Dbejte na to, aby svorky 

nezpůsobovaly zastínění modulu. Odtokové otvory v rámu modulu nesmí být uzavřeny nebo zakryty svorkami. 
 Modul se instaluje pomocí svorek na předním rámu pro zatěžovací tlak 2400 Pa a 5400 Pa (viz následující obrázek) a pro 

různé hodnoty „A“ a „B“, viz následující tabulka. 

 
 
 

Upínací zóna B B Upínací zóna 

Délka 
B Upínací zóna Upínací zóna B 
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Typ modulu 
Rozměr modulu 

Délka*Šířka*Tloušťka 
Zatížení 

A 
Vzdálenost od okraje 

modulu k upínací zóně 

B 
Upínací zóna 

TP6L72(H) 
řada 

2098mm*1046mm*35mm 

Negativní 
1600 Pa 

440 mm 100 mm 

Pozitivní 
3600 Pa 

440 mm 100 mm 

TP6L60(H) 
řada 

1758mm*1046mm*35mm 

Negativní 
1600 Pa 

290 mm 100 mm 

Pozitivní 
3600 Pa 

290 mm 100 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 K instalaci použijte momentový klíč a stlačení jednotlivých svorek nesmí být příliš silné, aby nedošlo k případnému 
poškození rámů modulů. Doporučené maximální stlačení pro každou svorku je 20 MPa (2 900 PSI). 

 Nosná konstrukce modulu musí být vyrobena z trvanlivého materiálu odolného proti korozi a UV záření. Veškerý 
montážní hardware (šrouby/ploché podložky/dělené podložky/matice) by měl být z nerezové oceli velikosti M8. 

 Minimální doporučená délka každé svorky je 50 mm. 

Modul 

Montážní 
konstrukce 

Šroub M8 

Svorka 
Matice M8 
Plochá podložka 
Dělená podložka 
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 Moduly byly navrženy tak, aby odolávaly statickému tlaku 2 400 Pa, a hodnota odolnosti se může snížit, pokud moduly 
nejsou namontovány podle výše uvedeného návodu. 

 Tento návod slouží pouze jako referenční příručka. Zákazník si může vybrat odpovídající návod k instalaci podle 
zakoupeného modulu. 

4 ELEKTROINSTALACE 

4.1 VÝBĚR MODULU 

Do stejného systému připojujte pouze moduly stejného typu, stejné konfigurace a stejné výkonové třídy. Jedině tak lze 
dosáhnout optimálních výnosů. 

4.2 FAKTOR BEZPEČNOSTI 

Za normálních podmínek může být fotovoltaický modul vystaven podmínkám, za kterých bude produkovat větší proud 
a/nebo napětí, než se uvádí při standardních zkušebních podmínkách. V souladu s tím by se hodnoty Isc a Voc vyznačené 
na tomto modulu měly při určování jmenovitého proudu komponentů, dimenzování vodičů, pojistek a ovládacích prvků 
připojených k výstupu modulu násobit faktorem 1,25. 
Případně je třeba použít všechny platné národní předpisy pro instalaci elektrických systémů. 
Při instalaci elektrického systému musí instalující personál věnovat větší pozornost tomu, aby se vyhnul jevu PID (potenciální 
indukovaná degradace). 

4.3 OBECNÁ INSTALACE 

 Před instalací modulů se obraťte na příslušné úřady, abyste zjistili, jaká povolení, instalační a kontrolní požadavky se 
vztahují na vaši instalaci a místo instalace. 

 Zkontrolujte platné stavební předpisy, abyste se ujistili, že konstrukce nebo stavba (střecha, fasáda, podpěra atd.), na 
kterou se moduly instalují, je dostatečně pevná, aby unesla hmotnost modulů a všech ostatních součástí systému.  

 Pokud jsou moduly zapojeny do série, celkové napětí se rovná součtu jednotlivých napětí. Doporučený maximální počet 
modulů (N) = Vmax systému / [Voc(při STC) × 1,25 × 1,25]. 

 Pokud je povolena paralelní elektrická instalace modulů, musí být každý modul (nebo takto zapojený sériový řetězec 
modulů) vybaven maximální sériovou pojistkou podle specifikace. Pro aplikace vyžadující vysoké proudy lze paralelně 
zapojit několik fotovoltaických modulů; celkový proud se rovná součtu jednotlivých proudů, každý modul (nebo takto 
zapojený sériový řetězec modulů) musí být vybaven maximální sériovou pojistkou podle specifikace. Doporučený počet 
paralelních modulů je pouze jeden. 

 Používejte pouze speciální solární kabely a vhodné zástrčky (kabeláž by měla být uložena v kabelovém vedení, které je 
odolné proti slunečnímu záření, nebo by kabeláž měla by být odolná proti slunečnímu záření, pokud je mu vystavena) 
v souladu s místními požárními, stavebními a elektrickými předpisy. Ujistěte se, že jsou v bezvadném elektrickém 
a mechanickém stavu. 

 Solární kabely používejte pouze jako propojovací kabely. V rámci solárního systému používejte konektory stejného typu 
a výrobce, a pro připojení měniče používejte kompatibilní konektory. Při instalaci, demontáži, údržbě a dalších 
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souvisejících procesech kabelů a konektorů nesmí být síla působící mezi kabely a konektory větší než 90 N, aby nedošlo 
k nesprávnému připojení nebo poškození konektorů a kabelů vlivem lidského faktoru, které by ovlivnilo elektrickou 
bezpečnost nebo životnost výrobků. 

 Zajistěte, aby všechny elektrické součásti byly v řádném, suchém a bezpečném stavu. Tímto způsobem se vyhnete 
elektrickým zkratům nebo nebezpečným dotykovým napětím způsobeným vadnými nebo poškozenými kabely. 

 Vždy se vyhněte mechanickému namáhání připojovacích kabelů. 
 Zajistěte těsné spojení mezi jednotlivými konektory (zejména se měničem). Ujistěte se, že do sebe konektory správně 

zapadají. 

4.4 UZEMNĚNÍ 

 Rám modulu musí být řádně uzemněn. Uzemňovací vodič musí být řádně připevněn k rámu 
modulu, aby byl zajištěn dobrý elektrický kontakt. Pro tento vodič použijte doporučený nebo 
ekvivalentní typ konektoru.  

 Záporná polarita uzemnění měniče v systému je schopna účinně zabránit PID jevu modulu. 
K provedení operace záporné polarity uzemnění měniče je zapotřebí elektrotechnický odborník. 

 Pokud je nosný rám vyroben z kovu, musí být povrch rámu galvanicky pokoven a musí mít vynikající vodivost.  
 Sestava uzemňovací svorky (TYP: TYCO ELECTRONICS 1954381-2). 

Výběr a příprava vodičů: 

Uzemňovací svorka je určena pro pevné neizolované měděné vodiče o velikosti 10 nebo 12 AWG. Vodič nesmí být 
naříznutý, přeříznutý nebo poškrábaný. Není nutná žádná příprava. 
Rozmístění: 

Při demontáži uzemňovací svorky je třeba dbát na to, aby nedošlo k narušení sousedních uzemňovacích svorek a jiných 
součástí. 
Odstranění: 

Když je posuvník odpojen (posuvník a šroub jsou odkryté), lze vodič z uzemňovací svorky vyjmout. Před sejmutím 
uzemňovací svorky z rámu je nutné šroub povolit. Uzemňovací svorku lze po řádném sejmutí použít až pětkrát (šroub 
8-32 a šestihrannou matici nebo matici Keps lze použít opakovaně; je však nutné vyměnit samořezný šroub). 
Samořezný šroub nelze po vyjmutí uzemňovací svorky z rámu znovu použít. 
Oprava: 

Uzemňovací svorku nelze opravovat. Všechny vadné nebo poškozené uzemňovací svorky zlikvidujte. 
Nástroje: 

K vyvrtání otvorů v rámu je zapotřebí vrták. K zajištění (a odstranění) šroubu uzemňovací svorky k rámu (a z rámu) je 
třeba použít šroubovák s křížovou drážkou č. 2. U uzemňovací svorky se šroubem 8-32 a šestihrannou maticí nebo 
maticí Keps je třeba k zajištění (a sejmutí) matice uzemňovací svorky k rámu (nebo z rámu) použít klíč 3/8 palce. 
Doporučený utahovací moment šroubu je 1,7+0,5/-0,2 Nm (15+4,4/-1,7 in.-lbs). 
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Posuvník lze zaaretovat ručně nebo lze k jeho zaaretování použít kleště s kanálovým zámkem. K uvolnění posuvníku je 
třeba použít plochý šroubovák. 

 

 

 
  

Šroub 8-32 a 
šestihranná matice 
(na obrázku) nebo 
matice Keps 

POSUVNÍK NESMÍ BÝT 
NIJAK POŠKOZEN VODIČ NESMÍ BÝT 

NAŘÍZNUTÝ, PŘEŘÍZNUTÝ 
NEBO POŠKRÁBANÝ 

ŠROUB MUSÍ BÝT 
PŘIPEVNĚN K RÁMU 

VODIČ MUSÍ BÝT ZASUNUTÝ 
NA DNĚ POSUVNÍKU 

POSUVNÍK MUSÍ 
ZAKRÝVAT ZÁKLADNU RÁM (Ref.) 

HLAVA ŠROUBU MUSÍ BÝT V JEDNÉ 
ROVINĚ SE ZÁKLADNOU 
A ZÁKLADNA MUSÍ BÝT V JEDNÉ 
ROVINĚ S RÁMEM 
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Montáž 

 

Umístění vodičů 

 
 

Zakončení 

 
  

Šroubová hlava v jedné rovině se základnou 
Základna v jedné rovině s rámem 

Matice je utažená 
Rám 

Vodič 

Vodič na dně drážky pro vodič 

Posuvník zakrývá základnu; 
Vodič je zakončen 
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5 UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBA 

5.1 BLOKOVACÍ DIODY A PŘEMOSŤOVACÍ DIODY 

 Blokovací diody zabraňují průtoku proudu z baterie do modulu, když se nevyrábí elektřina. Pokud se nepoužívá nabíjecí 
regulátor, doporučuje se použít blokovací diody. S výběrem vhodných typů vám poradí váš specializovaný prodejce. 

 V systémech s více než dvěma moduly v sérii může přes články, které jsou částečně zastíněné, nebo zcela zastíněné, 
když je část modulu zastíněná a zbytek je vystaven slunci, protékat vysoký zpětný proud. Tyto proudy mohou způsobit, 
že se postižené články velmi zahřejí a mohou dokonce poškodit modul. K ochraně modulu před takto vysokými 
zpětnými proudy se v modulech používají přemosťovací diody. Všechny moduly s výkonem vyšším než 55 W mají 
přemosťovací diody již integrované v propojovací skříňce. V nepravděpodobném případě selhání diody ji lze snadno 
vyměnit, avšak pokud tuto výměnu neprovede autorizovaná osoba, ztratíte tím záruku. 

 Při odstraňování závad nebo údržbě solárního systému se chraňte před úrazem elektrickým proudem. 
Přemosťovací dioda Výrobce 

Schottky, GF2545MG Shandong DIYI Science and Technology Co., Ltd. 

Schottky, typ: 2L2545SD Zhejiang Meijing Technology Co., Ltd. 

5.2 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

NEBEZPEČÍ! Ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem! 

 Nepokoušejte se opravovat problémy sami! 
 V případě problémů nebo poškození modulů (například rozbití skla, poškození kabelů) se 

obraťte na váš instalující personál nebo na technický zákaznický servis společnosti Talesun. 

5.3 ÚDRŽBA 

Moduly Talesun jsou zkonstruovány tak, aby byly velmi trvanlivé a vyžadovaly minimální údržbu. Nečistoty jsou obvykle 
odplaveny deštěm. Déšť však nemusí dostatečně odstranit odolnější nečistoty (např. pyl, vegetaci, ptačí trus atd.). Takové 
znečištění, které zastíní aktivní plochu modulu, může vést ke snížení výkonu systému. Pro zajištění optimálního výkonu modulu 
doporučuje společnost Talesun následující údržbu: 
 Podle potřeby očistěte skleněný povrch modulu. K čištění vždy používejte vodu a měkkou houbu nebo hadřík. 

K odstranění odolných nečistot lze použít jemný neabrazivní čisticí prostředek. 
 Každých šest měsíců zkontrolujte, zda jsou elektrické a mechanické spoje čisté, bezpečné a nepoškozené.  
 Pokud se vyskytne nějaký problém, nechte jej vyšetřit příslušným odborníkem. Pozor: dodržujte pokyny pro údržbu 

všech součástí použitých v systému, jako jsou nosné rámy, nabíjecí regulátory, měniče, baterie atd. 
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6 TECHNICKÉ ÚDAJE (článek 166) 

Typ 1 000 V TP6L72M-*** TP6L60M-*** 
Type1500v TP6L72M(H)-*** TP6L60M(H)-*** 

Úroveň výkonu ***=410–465 v krocích po 5 W ***=320–375 v krocích po 5 W 

Typ 6 palců * 3 palce / 144 článků / 
monokrystalické články 

6 palců * 3 palce / 120 článků / 
monokrystalické články 

Rozměry 
[mm] 2098*1046*35 1758*1046*35 

Hmotnost [kg] 25,5 21 

 

Max. napětí systému (V) 1500/1000 
Propojovací skříňka Stupeň krytí IP 68 s přemosťovací diodou 

Konektor MC3 nebo MC4, nebo typ kompatibilní s MC3, nebo typ kompatibilní s MC4 

Stupeň hořlavosti Třída C 
Klasifikace fotovoltaických modulů H 

Statický tlak [Pa] Kladný tlak 3 600 Pa; záporný tlak 1 600 Pa; bezpečnostní faktor 1,5 

 
 
 

Modul Maximální napětí 
systému (V) 

Pmax 
(W) 

Vmpp 
(V) 

Impp 
(A) 

Voc 
(V) 

Isc 
(A) 

Jmenovitá 
hodnota 
pojistky 

(A) 

TP6L72M-465 1000(IEC) 465 41,5 11,21 50,2 11,74 

20 

TP6L72M-460 1000(IEC) 460 41,3 11,15 50 11,68 

TP6L72M-455 1000(IEC) 455 41,1 11,08 49,8 11,61 

TP6L72M-450 1000(IEC) 450 40,9 11,01 49,6 11,54 

TP6L72M-445 1000(IEC) 445 40,7 10,94 49,4 11,47 
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TP6L72M-440 1000(IEC) 440 40,5 10,87 49,2 11,4 

 

TP6L72M-435 1000(IEC) 435 40,3 10,8 49 11,33 

TP6L72M-430 1000(IEC) 430 40,1 10,73 48,8 11,26 

TP6L72M-425 1000(IEC) 425 39,9 10,66 48,6 11,19 

TP6L72M-420 1000(IEC) 420 39,7 10,59 48,4 11,12 

TP6L72M-415 1000(IEC) 415 39,5 10,51 48,2 11,04 

TP6L72M-410 1000(IEC) 410 39,3 10,44 48 10,97 

 

Modul Maximální napětí 
systému (V) 

Pmax 
(W) 

Vmpp 
(V) 

Impp 
(A) 

Voc 
(V) 

Isc 
(A) 

Jmenovitá 
hodnota 
pojistky 

(A) 

TP6L60M-375 1000(IEC) 375 35,2 10,66 41,3 11,31 

20 

TP6L60M-370 1000(IEC) 370 34,9 10,61 41,1 11,26 

TP6L60M-365 1000(IEC) 365 34,6 10,56 40,9 11,20 

TP6L60M-360 1000(IEC) 360 34,3 10,50 40,7 11,15 

TP6L60M-355 1000(IEC) 355 34,0 10,45 40,5 11,10 

TP6L60M-350 1000(IEC) 350 33,7 10,40 40,3 11,04 

TP6L60M-345 1000(IEC) 345 33,4 10,34 40,1 10,99 

TP6L60M-340 1000(IEC) 340 33,1 10,28 39,9 10,93 

TP6L60M-335 1000(IEC) 335 32,8 10,22 39,7 10,88 

TP6L60M-330 1000(IEC) 330 32,5 10,17 39,5 10,82 

TP6L60M-325 1000(IEC) 325 32,2 10,10 39,3 10,77 

TP6L60M-320 1000(IEC) 320 31,9 10,03 39,1 10,72 

Modul Maximální napětí 
systému (V) 

Pmax 
(W) 

Vmpp 
(V) 

Impp 
(A) 

Voc 
(V) 

Isc 
(A) 

Jmenovitá 
hodnota 
pojistky 

(A) 

TP6L72M(H)-465 1500(IEC) 465 41,5 11,21 50,2 11,74 

20 

TP6L72M(H)-460 1500(IEC) 460 41,3 11,15 50 11,68 

TP6L72M(H)-455 1500(IEC) 455 41,1 11,08 49,8 11,61 

TP6L72M(H)-450 1500(IEC) 450 40,9 11,01 49,6 11,54 

TP6L72M(H)-445 1500(IEC) 445 40,7 10,94 49,4 11,47 
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TP6L72M(H)-440 1500(IEC) 440 40,5 10,87 49,2 11,4 

TP6L72M(H)-435 1500(IEC) 435 40,3 10,8 49 11,33 

TP6L72M(H)-430 1500(IEC) 430 40,1 10,73 48,8 11,26 

 

TP6L72M(H)-425 1500(IEC) 425 39,9 10,66 48,6 11,19 

TP6L72M(H)-420 1500(IEC) 420 39,7 10,59 48,4 11,12 

TP6L72M(H)-415 1500(IEC) 415 39,5 10,51 48,2 11,04 

TP6L72M(H)-410 1500(IEC) 410 39,3 10,44 48 10,97 

 

Modul Maximální napětí 
systému (V) 

Pmax 
(W) 

Vmpp 
(V) 

Impp 
(A) 

Voc 
(V) 

Isc 
(A) 

Jmenovitá 
hodnota 
pojistky 

(A) 

TP6L60M(H)-375 1500(IEC) 375 35,2 10,66 41,3 11,31 

20 

TP6L60M(H)-370 1500(IEC) 370 34,9 10,61 41,1 11,26 

TP6L60M(H)-365 1500(IEC) 365 34,6 10,56 40,9 11,20 

TP6L60M(H)-360 1500(IEC) 360 34,3 10,50 40,7 11,15 

TP6L60M(H)-355 1500(IEC) 355 34,0 10,45 40,5 11,10 

TP6L60M(H)-350 1500(IEC) 350 33,7 10,40 40,3 11,04 

TP6L60M(H)-345 1500(IEC) 345 33,4 10,34 40,1 10,99 

TP6L60M(H)-340 1500(IEC) 340 33,1 10,28 39,9 10,93 

TP6L60M(H)-335 1500(IEC) 335 32,8 10,22 39,7 10,88 

TP6L60M(H)-330 1500(IEC) 330 32,5 10,17 39,5 10,82 

TP6L60M(H)-325 1500(IEC) 325 32,2 10,10 39,3 10,77 

TP6L60M(H)-320 1500(IEC) 320 31,9 10,03 39,1 10,72 

ČÍNA 

1# Talesun Road, Shajiabang, Changshu, Jiangsu Province, P.R. China 215542 

E-mail: sales@talesun.com/marketing@talesun.com 

Web: www.talesun.com 

Horká linka prodeje: +86 400 885 1098 

TEL.: +86 512 8235 5888 

FAX: +86 512 8235 5588 
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JAPONSKO 
6F, 3-22-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan (105-0001) 

E-mail: japan@talesun.com 

Web: www.talesun.com/?jp 

T: +03 5733 3498 

F: +03 34341515 

USA 

25 METRO DRIVE, Suite 228, San Jose, CA, 95 110 USA 

E-mail: sales@talesun.com 

Tel.:   (408)638-7627 

Fax:   (408)642-1279 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 

Talesun Energy UK Ltd. 42, Upper Berkeley Street, London, W1H5PW United Kingdom 

E-mail: projects@talesunenergy.com 

Web: www.talesun-eu.com 

Tel.: +44 (0)20 3752 6516 

NĚMECKO 

Central Tower Munich, Landsberger Strasse 110, 80339 Munich, Germany 

E-mail: info@talesunenergy.com 

Web: www.talesun-eu.com 

T: +49(0)89- 189 177-0 

F: +49(0)89-189-177-499 

THAJSKO 

Thai-China Industrial Park in Rayong, 

E-mail: Marketing.hq@talesun.com 

TEL.: +86 51282355258 
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FRANCIE 

2405, Route des Dolines-06560 SophiaAntipolis-France 

E-mail: Sales@talesun.com 

Tel.: +33 489 82 92 78 
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