
1

Solární fotovoltaické (FV) instalace získávají na 
popularitě a jejich výhody a budoucí přínos jsou 
velmi uznávány. Nicméně již od počátku provázejí 
fotovoltaické instalace obavy týkající se bezpečnosti. 
Přestože byly zákony a normy řadu let koncipovány 
tak, aby se zlepšila bezpečnost sytému, některé 
problémy přetrvávají, zejména však riziko spojené s 
elektrickým napětím, které může způsobit:

Usmrcení elektrickým proudem při instalaci nebo 
během údržby
Riziko pro hasiče během požáru
Vznik elektrického oblouku, který může být příčinou 
požáru nebo způsobit usmrcení elektrickým 
proudem

Společnost SolarEdge přijala za vlastní celostní pohled 
na FV průmysl s cílem maximalizovat získávání energie 
a současně minimalizovat náklady a bezpečnostní 
rizika. Distribuovaná architektura získávání energie 
SolarEdge přispívá automaticky k vyšší bezpečnosti FV 
systému bez nutnosti jakýchkoli manuálních postupů 
a dalších nákladů.
V následujícím článku se budeme zabývat riziky FV 
systémů, řešením SolarEdge a způsoby, jakým toto 
řešení přispívá prevenci rizika elektrického napětí a 
dalších problémů spojených s bezpečností FV systémů, 
jako je např. krádež a snížená výtěžnost.

FV bezpečnost
SolarEdge Technologies

Poznámka k použití

Rizika FV systémů

Jakmile je FV modul vystaven světlu, začne okamžitě 
vyrábět DC napětí. Toto napětí se může stát 
smrtelným v případě následujících nehod: 

Riziko usmrcení elektrickým proudem při 
instalaci nebo během údržby. Každé sériové 
připojení několika modulů vystavených slunečnímu 
světlu vyrábí napětí dostatečně vysoké k usmrcení 
osoby, která se dotkne neizolovaných kontaktů (v USA 
je bezpečné venkovní DC napětí 30 V, proto už jeden 
nebo dva aktivní moduly nebo 3 – 4 nízkonapěťové 
moduly vytvářejí nebezpečné napětí; v Evropě je 
bezpečné venkovní napětí 120 V; proto 3 – 4 aktivní 
moduly nebo přes tucet nízkonapěťových modulů 
vytváří nebezpečné napětí). Z tohoto důvodu je nutné 
během instalace dodržovat pracovní postupy a 
bezpečnostní předpisy, které proces instalace 
zpomalují. Vysoké napětí se nemění, ani když se 
měnič odpojí od modulů nebo od AC sítě, což 
představuje riziko také po provedení instalace, když 
se provádí údržba.
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Riziko pro hasiče během požáru. Jedním z 
bezpečnostních opatření, která hasiči přijímají při 
hašení požáru budovy, je odpojení přívodu elektřiny 
do budovy. Umožňuje jim to hasit vodou a používat 
sekyry pro vysekávání otvorů, aby mohl kouř unikat 
střechou. Po odpojení přívodu elektřiny do budovy 
hasiči předpokládají, že uvnitř není žádný zdroj 
energie, který by je ohrožoval. Pokud je budova 
vybavena fotovoltaickou instalací, je tento předpoklad 
nesprávný. Hasiči, kteří se chystají vysekat otvor ve 
střeše nebo použít k hašení vodu, mohou být 
usmrceni elektrickým proudem. Regulační orgány, 
velitelé hasičských sborů a představitelé odvětví 
usilují o nové předpisy, které zajistí vypnutí modulu v 
případě požáru.

 PowerBox SolarEdge™:

PowerBox SolarEdge je integrovaný do každého modulu a nahrazuje tak běžnou 
spojovací skříň nebo se připojí externě. PowerBox optimalizuje energetický 
výstup prováděním MPPT jednotlivých modulů a umožňuje monitorování každého 
jednotlivého modulu. PowerBoxy jednotlivých řetězců automaticky udržují stálé 
napětí řetězce a nabízí tak montérům větší pružnost v návrhu optimálních FV 
systémů. 

Měnič SolarEdge:

Měnič SolarEdge je vysoce spolehlivým měničem. Jelikož se MPPT a regulace 
napětí provádí odděleně pro jednotlivé moduly, odpovídá měnič pouze za převod 
DC na AC. Jedná se proto o jednodušší a spolehlivější zařízení. Stálé napětí 
řetězce zajišťuje za všech okolností provoz při nejvyšší účinnosti nezávisle na 
délce řetězce a teplotě.  

Monitorování SolarEdge:

Webový software, který zajišťuje monitorování výkonu na úrovni modulů, řetězců 
a celého systému. Software automaticky upozorňuje na širokou škálu problémů, 
které ovlivňují výrobu energie a bezpečnost systému, které jinak mohou zůstat 
nedetekovány, provází uživatele poloautomatickým procesem odstraňování závad a 
může označit umístění modulů s nižším výkonem na FV mapě daného místa.

Řešení SolarEdge

FV systémy jsou relativně novou technologií a většina instalací je stará teprve několik let. V průběhu stárnutí 
systémů dochází k poškození kabeláže a kontaktů, což zvyšuje možnost vzniku elektrických oblouků, rizika usmrcení 
elektrickým proudem a dále rizika požáru. Navíc představují riziko v případě nesouvisejícího požáru. Jelikož se 
očekává nárůst počtu FV instalací, předpokládá se, že k požárům ve stavbách s FV instalacemi bude docházet 
častěji. 
Proto se musíme zabývat otázkami bezpečnosti již dnes – a to právě společnost SolarEdge činí. Systémy SolarEdge 
mají vestavěné bezpečnostní prvky, které eliminují bezpečnostní rizika a mohou zachránit životy.
Distribuovaný systém získávání energie a monitorovací systém SolarEdge tvoří tři prvky:

Vznik elektrického oblouku. Kvůli vysokému DC 
napětí může jakékoli odpojení nebo chybné připojení 
vodiče pod proudem zapříčinit vznik elektrického 
oblouku, což je souvislý tok proudu vzduchem. Vytváří 
se tak velké množství tepla, které může způsobit 
požár. Navíc hrozí další riziko usmrcení elektrickým 
proudem. Rozsáhlé FV instalace mohou mít tisíce 
kontaktů a každý z nich může být potenciálním 
zdrojem elektrického oblouku, zejména pokud je 
vystaven přírodním silám, hlodavcům, přetáčení 
kabelů nebo selhání lidského faktoru při instalaci.
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Prevence usmrcení elektrickým proudem  

Bezpečná instalace: 
Moduly s vestavěnými PowerBoxy se spouští při 
vystavení světlu v „bezpečném režimu“. V tomto 
režimu PowerBoxy SolarEdge zajišťují, aby výstupy 
jednotlivých modulů nepřesáhly 1 volt, takže DC 
napětí řetězce zůstává bezpečné. Pouze po připojení 
měniče SolarEdge k řetězcům a spuštění začínají 
moduly vyrábět energii a DC napětí řetězce se zvyšuje. 
Montérům tak nehrozí riziko usmrcení elektrickým 
proudem, protože nebezpečné napětí se vytváří, až 
když je systém plně nainstalován. 

Bezpečná údržba a hašení požárů: 
V případě výpadku sítě přestanou solární moduly 
okamžitě vyrábět energii a přejdou do „bezpečného 
režimu“. To je přínosem zejména pro hasiče a personál 
údržby FV systému pracující na stanici. Nemusí se 
obávat vysokých DC napětí; když se odpojí AC napájení, 
veškeré napětí se vypne a střecha je bezpečná.

Teplotní vypnutí: Dalším bezpečnostním opatřením 
vyžadovaným kvůli případné nemožnosti odpojení AC 
napájení stanice (např. z důvodu neznalosti umístění 
spínače, spínač je zdrojem požáru) je vypnutí modulů a 
měničů, pokud je překročena určitá teplota, což 
eliminuje potřebu zvláštních postupů před zahájením 
hašení požáru. 

Ochrana proti vzniku elektrického oblouku 
PowerBoxy SolarEdge mohou automaticky detekovat 
a zabraňovat vzniku elektrických oblouků zachycením 
jejich jedinečné elektrické charakteristiky při jejich 
vzniku. Jakmile PowerBox detekuje elektrický oblouk, 
automaticky modul vypne, účinně přeruší elektrický 
oblouk a zabrání jeho dalšímu vzniku. Vícenásobná 
detekce pomocí řady PowerBoxů zvyšuje citlivost 
systému a poskytuje majitelům systémů spolehlivé 
preventivní řešení.

Dále systém SolarEdge nabízí řešení dalších problémů 
souvisejících s bezpečností FV instalací:

Ochrana proti krádeži
Systém SolarEdge neustále monitoruje výkon modulu 
a konektivitu řetězce. V reálném čase upozorňuje 
na nedovolenou manipulaci s instalací, takže pokus 
o krádež lze zjistit, jakmile k němu dojde. Dalším 
odstrašujícím prvkem je v případě krádeže možnost 
vestavěného PowerBoxu digitálně zamknout nebo 
„imobilizovat“ ukradené moduly a znemožnit tak jejich 
opětovné použití zlodějem.

Zajištění výtěžnosti
Monitorovací systém SolarEdge neustále sleduje výkon 
a stav modulu. Je tak zajištěna rychlá detekce případné 
odchylky od očekávané energetické výtěžnosti. Příčinu 
lze okamžitě lokalizovat a situaci napravit, což zajišťuje 
maximální dobu provozu systému a výtěžnost energie.  
i Stávající norma pro bezpečnost systému v USA je NEC (National Electric 
Code) 2008; moduly a měniče musí odpovídat UL1741 a UL1703
iiUL1741 odst. 11.1.2, tabulka 11.1
iiiIEC62103 odst. 5.2.3
ivJako např. UL1699 PV AFCI ad hoc pracovní skupina se zástupci 
regulačních orgánů a výrobců systémů

Vestavěný bezpečnostní balíček SolarEdge

PowerBoxy integrované v modulu jsou vestavěnými posilovači bezpečnosti systému SolarEdge. Tento prakticky 
ověřený prvek přirozeně minimalizuje bezpečnostní rizika bez nutnosti dalšího zařízení nebo manuálního zásahu, 
a proto bez dalších nákladů.
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O společnosti SolarEdge
Společnost SolarEdge nabízí elektroniku přeměny energie nové generace, 
která účinně odstraňuje všechna známá omezení v oboru fotovaltaické 
energie. Naše inteligentní DC technologie umožňuje zvýšení výroby čisté 
energie vhodné pro síť při nižších nákladech. 

V technologii SolarEdge se snoubí běžné fotovoltaické pracovní postupy 
a instalační metody s průlomovým systémovým holistickým přístupem. 
Jedná se o tichou revoluci, která boří stávající standardy díky svým 
opravdovým přínosům ve změně způsobu, kterým se energie získává, 
používá, reguluje a dodává, a zároveň jde o doplňující technologii, protože 
zapadá do stávajících fotovoltaických pracovních postupů. 

Ve společnosti SolarEdge věříme, že FV dodavatelský řetězec je nakonec 
silný pouze tak jako jeho nejslabší článek. Přijetím filozofie „nejprve 
systém“, která objevuje a odstraňuje Achillovu patu každého kroku 
procesu, zajišťujeme bezproblémovou dodávku energie získané ze slunce.

 

Společnost SolarEdge se zavázala ke snižování svých dopadů na životní prostředí, tento dokument je vytištěn na ekologickém, recyklovaném papíru.


