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 Τεχνική περιγραφή για το σύνολο του εξοπλισμού. 
 4.1 Φωτοβολταïκά Πάνελ 
 Τα  φωτοβολταϊκά  πλαίσια  που  επιλέχθηκαν  για  το  έργο,  είναι  του  κατασκευαστικού  οίκου 
 Longi  τύπου  Hi-MO  5M  LR5-72HPH  550  με  χώρα  προέλευσης-κατασκευής  την  Κίνα,  με 
 ονομαστική  ισχύ  550Wp  σε  τυποποιημένες  συνθήκες  ελέγχου,  δηλαδή  ένταση  ηλιακής 
 ακτινοβολίας  1000W/m²,  θερμοκρασία  25°C,  και  μάζα  αέρα  (ΑΜ)  1,5.  Τα  πλαίσια  είναι 
 τεχνολογίας  μονοκρυσταλικού  πυριτίου.  Για  την  εγκατάσταση  θα  χρησιμοποιηθούν  εξήντα 
 τρία  (63)  πλαίσια  συνθέτοντας  Φωτοβολταïκό  σύστημα  συνολικής  ονομαστικής  ισχύος 
 34,65kWp.  Τα  Φ/Β  πλαίσια  είναι  όλα  της  ίδιας  ονομαστικής  ισχύος  550Wp,  ανήκουν  στην 
 ίδια  σειρά,  έχουν  όλα  την  ίδια  χρωματική  απόχρωση  και  έχουν  όλα  ακριβώς  τις  ίδιες 
 γεωμετρικές  διαστάσεις  2278  mm  x  1134  mm  x35  mm  ενώ  οι  κυψέλες  θα  εγκλείονται  σε 
 προφίλ αλουμινίου για περιορισμό του συνολικού βάρους. 

 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 •  Ισχύς: 550Wp με θετική ταξινόμηση ισχύος έως και  +3%. 
 •  72 κυψελών 
 •  Βαθμός απόδοσης: 21,3% σε κανονικές συνθήκες 
 •  Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (ελάχιστα όρια -40°C και +85°C) 
 •  Ρεύμα σημείου μέγιστης ισχύος IMPP =13,12Α 
 •  Τάση σημείου μέγιστης ισχύος VMPP = 43,95V 
 •  Θερμοκρασιακός συντελεστή μείωσης της ισχύος P=0,34%/  ο  C 
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 Κάθε  φωτοβολταïκό  πλαίσιο  θα  έχει  στεγανό  τερματικό  κουτί  με  βαθμό  προστασίας  ΙP68.  Το 
 κουτί  είναι  σταθερά  προσαρτημένο  στην  πίσω  πλευρά  του.  Τα  κουτιά  αυτά  περιέχουν  τον 
 θετικό  και  αρνητικό  πόλο  εξόδου  και  τρείς  (3)  δίοδους  “by-pass”  που  είναι  συνδεδεμένες 
 μέσα  σε  αυτά  και  με  δυνατότητα  εύκολης  αντικατάστασής  τους.  Η  πολικότητα  των 
 τερματικών  κουτιών  είναι  ευκρινώς  σημειωμένη.  Τα  κουτιά  ακροδεκτών  φέρουν  καλώδια 
 σύνδεσης διατομής 4mm2 και θα έχουν τυποποιημένους ακροδέκτες MC4. 

 •  Βάρος Φ/Β πλαισίου 27,5 kg. 
 •  Μέγιστη αντοχή των φωτοβολταïκών πλαισίων σε στατικό  φορτίο 5,4 kPA  • 
 Υλικό πλαισίου: προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου 

 Τα  φωτοβολταïκά  πλαίσια  συνοδεύονται  από  εγγύηση  απόδοσης,  για  περίοδο  εικοσιπέντε 
 (25)  ετών  για  λειτουργία  στις  κλιματολογικές  συνθήκες  της  Ελλάδας.  Θεωρώντας  ότι  ο 
 ωφέλιμος  χρόνος  ζωής  των  πλαισίων  είναι  25  χρόνια,  συνοδεύονται  από  εγγύηση  γραμμικής 
 απόδοσης  με  ενεργειακή  απόδοση  που  μειώνεται  0,55%  για  το  πρώτο  έτος  και  εγγυάται 
 90,3% στα 15 έτη και 84,8% στο τέλος του 25ου έτους. 

 Η εγγύηση του προϊόντος είναι 12 έτη. 

 Επίσης τα φωτοβολταïκά πάνελ συμμορφώνονται με τους κανονισμούς: 

 •  Mechanical stability – IEC 61215 and type approval for crystalline silicon terrestrial 
 photovoltaic (PV) modules [1993-04] 

 •  IEC/EN 61730-1/2: “Photovoltaic module safety qualifica�on” 
 •  IEC 61215 & IEC 61730, IEC62941, IEC61215 



 •  «Declara�on of conformity CE» του κατασκευαστή 
 •  Φέρουν πιστοποίηση σε αλατονέφωση σύμφωνα με το  πρότυπο IEC 61701  •  Τα 
 προσφερόμενα είδη προέρχονται από εργοστάσια που έχουν διαδικασίες  παραγωγής 
 τυποποιημένες κατά το πρότυπο IS0 9001, ISO 14001 και ISO 45001 

 4.2 Αντιστροφείς (Inverters) 
 Η  μετατροπή  του  συνεχούς  ρεύματος  που  παράγουν  τα  Φ/Β  πλαίσια  σε  εναλλασσόμενο,  θα 
 γίνει  με  την  εγκατάσταση  δύο  τριφασικών  αντιστροφέων  ονομαστικής  ισχύος  15kW  και  20 
 kW.  Όπως  έχει  αναφερθεί  στην  προηγούμενη  παράγραφο  οι  αντιστροφείς  θα  συνδεθούν  με 
 63  φωτοβολταϊκά  πλαίσια,  ομαδοποιμένα  σε  κατάλληλες  στοιχειοσειρές  (strings).  Κάθε 
 αντιστροφέας  διαθέτει  από  δύο  MPP  Trackers.  Η  συμβατότητά  του  αντιστροφέα  με  την 
 εγκατεστημένη  ισχύ  και  τον  τύπο  των  φωτοβολταϊκών  πλαισίων  έχει  ελεγχθεί  και 
 επιβεβαιωθεί. 

 Ο  τρόπος  σύνδεσης  των  πλαισίων  με  τον  αντιστροφέα  καθορίζεται  από  την  μέγιστη  τάση 
 εισόδου  του  αντιστροφέα,  το  μέγιστο  ρεύμα  εισόδου  και  την  ελάχιστη  τάση  ανίχνευσης  του 
 σημείου  μέγιστης  ισχύος.  Οι  αντιστροφείς  ισχύος  που  προσφέρουμε  είναι  του 
 κατασκευαστικού οίκου  Huawei  τύπου  HU SUN2000 20 KTL-M2  και HU SUN2000 15 KTL-M2 
 με χώρα προέλευσης- κατασκευής την Κίνα. 
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 Ο αντιστροφέας ισχύος πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 •  Είναι κατάλληλος για λειτουργία σε εσωτερικό και  εξωτερικό χώρο και έχει επαρκή 
 προστασία έναντι καιρικών συνθηκών με κατηγορία προστασίας IP 65 (ΕΝ 60529).  •  Είναι 
 συμβατός με τον τύπο των Φ/Β πλαισίων και τα υπόλοιπα στοιχεία της  εγκατάστασης. 



 •  Διαθέτει προστασίες ορίων τάσεως και συχνότητας (υπέρτασης-υπότασης, 
 υπερσυχνότητας-υποσυχνότητας). 

 •  Συντελεστής Αρμονικής παραμόρφωσης του ρεύματος  (THD) ρεύματος εξόδου 
 μικρότερο από 5%. 

 •  Συντελεστή  ισχύος  (Power  factor,  PF)  μεγαλύτερο  από  0.90  για  επαγωγική  και 
 χωρητική  συμπεριφορά  υπό  ισχύ  άνω  του  50%  της  ονομαστικής  (Σύμφωνα  με  το 
 πρότυπο IEC 61727). 

 •  Η  τιμή  της  εναλλασσόμενης  τάσης  στα  άκρα  του  ηλεκτρονικού  αντιστροφέα  δεν 
 υπερβαίνει  το  -20%  (184V)  ή  το  +15%  (264,5V)  της  ονομαστικής  τιμής  της  τάσης 
 δικτύου.  Σε  περίπτωση  υπέρβασης  των  παραπάνω  ορίων,  η  απόζευξη  πρέπει  να 
 πραγματοποιείται  εντός  0,5  s,  ενώ  η  επανάζευξη  πραγματοποιείται  μετά  από 
 τουλάχιστον 3 λεπτά. 

 •  Η  συχνότητα  των  ηλεκτρικών  μεγεθών  εξόδου  του  αντιστροφέα  δεν  υπερβαίνει 
 περισσότερο  από  ±0,5  Hz  την  ονομαστική  τιμή  της  συχνότητας  του  δικτύου.  Σε 
 περίπτωση  υπέρβασης  των  παραπάνω  ορίων,  η  απόζευξη  πραγματοποιείται  εντός 
 0,5s. 

 •  Η θερμοκρασία λειτουργίας του είναι από -25°C μέχρι  60°C. 
 •  Ο βαθμός απόδοσης είναι 98,3% (κατά τον συντελεστή  Ευρωπαϊκής Απόδοσης).  •  Τα 
 παραπάνω αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα έντυπα του κατασκευαστικού  οίκου του 
 μετατροπέα ισχύος 
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 •  Το  προσφερόμενο  είδος  προέρχεται  από  εργοστάσια  που  έχουν  διαδικασίες 

 παραγωγής  τυποποιημένες  κατά  το  πρότυπο  IS0  9001  και  ο  αντιστροφέας 
 συνοδεύεται  από  βεβαίωση  προστασίας  έναντι  νησιδοποίησης  σύμφωνα  με  το  VDE 
 0126-1-1  ή  ισοδύναμης  μεθόδου  κατά  IEC  62116  και  κάλυψης  των  απαιτήσεων  των 
 οδηγιών CE. 

 •  Ο αντιστροφέας πληροί τα σχετικά πρότυπα G98, G99,  EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, 
 VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 
 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA . 

 •  Θα είναι προσβάσιμος στο τεχνικό προσωπικό για την  παρακολούθηση της 
 λειτουργίας και τη συντήρησή του. 

 •  Διαθέτει τεχνολογία πολλαπλών στοιχειοσειρών (mul�-string) 
 •  Ο αντιστροφέας διαθέτει θύρα επικοινωνίας Ethernet. 
 •  Επιπλέον προσφέρεται συμβατό με τον αντιστροφέα  data logger και webserver για  την 

 εποπτεία του φωτοβολταϊκού συστήματος. 
 •  Τέλος, οι αντιστροφείς συνοδεύονται από πλήρη εγγύηση  για περίοδο δέκα (10)  ετών. 

 4.3 Σύστημα Στήριξης Φ/Β 
 Για  την  εγκατάσταση  του  συνόλου  των  τεμαχίων  των  φωτοβολταϊκών  πλαισίων  σε  βάσεις 
 στήριξης  κατάλληλες  για  τοποθέτηση  σε  κεκλιμένη  βιομηχανική  στέγη  επιλέχθηκαν  οι 
 βάσεις  αλουμινίου,  της  σειράς  SolidRail  System  ,  του  κατασκευαστικού  οίκου  Κ2  ,  με  χώρα 
 προέλευσης-κατασκευής  τη  Γερμανία.  Το  σύστημα  στήριξης  –  στερέωσης  είναι  συμβατό 
 τόσο  με  τα  επιλεγόμενα  προς  προμήθεια  φωτοβολταϊκά  πλαίσια,  όσο  και  με  τη  στέγη  στην 
 οποία 



 θα τοποθετηθεί. 

 H  γωνία  στήριξης  των  φωτοβολταïκών  ως  προς  την  ηλιακή  τροχιά  θα  ακολουθεί  την  κλίση 
 της  στέγης,  όπως  ορίζει  η  ισχύουσα  νομοθεσία.  Το  επιλεγόμενο  σύστημα  βάσεων  στήριξης 
 θα  είναι πιστοποιημένο όσον αφορά τη στατική του επάρκεια με βάση τον Ευρωκώδικα. 

 Η βάση στήριξης θα αποτελείται από τα εξής υλικά: 

 •  Αγκύρια στήριξης επί της στέγης, inox με στεγανωτικά  παρεμβύσματα.  • 
 Ράγες αλουμινίου οριζόντιας τοποθέτησης. 
 •  Ενδιάμεσοι συγκρατητές φωτοβολταϊκών πλαισίων. 
 •  Ακραίοι συγκρατητές φωτοβολταϊκών πλαισίων. 
 •  Κοχλίες και περικόχλια συνδέσεων. 
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 4.4 Καλώδια 
 4.4.1 Συνεχές Ρεύμα 
 Για τις συνδέσεις του κυκλώματος συνεχούς ρεύματος του Φωτοβολταικού θα 
 χρησιμοποιηθεί το ειδικό καλώδιο solar . Τα καλώδια ανταποκρίνονται στα παρακάτω: 

 •  Θα έχουν το ελάχιστο δυνατό μήκος όδευσης με στόχο  τη μείωση των ηλεκτρικών 



 απωλειών. 
 •  Είναι κατάλληλα για λειτουργία σε θερμοκρασίες -40οC  έως +90οC.  •  Είναι ενισχυμένης 
 διπλής μόνωσης ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για προστασία  της εγκατάστασης 
 ισοδύναμης με κατηγορία μόνωσης class 5. 
 •  Να έχουν δοκιμασθεί σε κρουστικές υπερτάσεις 1,8  KV. 
 •  Η διατομή των καλωδίων solar θα είναι τουλάχιστον  6mm2. 

 Η διατομή των αγωγών ανταποκρίνεται : 

 •  Στη  μέγιστη  αναμενόμενη  τιμή  της  έντασης  που  διαρρέει  το  συγκεκριμένο  αγωγό 
 καθώς  και  στη  μέγιστη  τάση  του  συστήματος  (θα  έχει  ληφθεί  υπόψη  ο  συντελεστής 
 ασφαλείας που καλύπτει ειδικές συνθήκες ατμόσφαιρας και ανακλάσεων φωτός). 

 •  Στη  μέγιστη  θερμοκρασία  πέριξ  των  Φ/Β  πλαισίων  και  των  κυτίων  διασύνδεσης 
 (junc�on  boxes)  (θα  ληφθεί  υπόψη  ο  σχετικός  συντελεστής  διόρθωσης  ώστε  να  μην 
 προκληθεί ζημία στη μόνωση). 

 •  Στην αναμενόμενη απώλεια ισχύος λόγω των καλωδιώσεων  ώστε να μην υπερβαίνει 
 συνολικά το 1% της ονομαστικής ισχύος του Φ/Β συστήματος. 

 •  Η όδευση των καλωδίων εντός πλαστικού σωλήνα ή εσχάρας  καλωδίου θα γίνει 
 σύμφωνα με τις παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές: «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04- 

 20-01-02: 2009: Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», «ΕΛΟΤ ΤΟ 
 1501-04-20-01-02:2009: Εσχάρες και σκάλες καλωδίων». Για την αποφυγή υπερτάσεων 
 στο σύστημα, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι οδεύσεις των καλωδιώσεων να μην 

 επιτρέπουν το σχηματισμό βρόγχων. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
 ότι τα καλώδια και των δύο πόλων της κάθε στοιχειοσειράς, θα οδεύουν όσο γίνεται 
 παράλληλα. 

 4.4.2 Εναλλασσόμενο Ρεύμα 
 Γενικά  οι  καλωδιώσεις  στην  πλευρά  του  Ε.Ρ.  θα  ακολουθούν  για  τη  σύνδεση,  εγκατάσταση 
 και  προστασία  τους  τις  συνήθεις  πρακτικές  όπως  επιβάλλονται  από  τα  πρότυπα  ΕΛΟΤ  HD 
 384:  «Απαιτήσεις  για  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις»  και  του  νέου  κανονισμού  Ηλεκτρικών 
 Εγκαταστάσεων  ΕΛΟΤ  60364  που  το  αντικατέστησε.  Οι  αγωγοί  Ε.Ρ  και  οι  εργασίες 
 τοποθέτησης  τους  θα  είναι  σύμφωνα  με  την  παρακάτω  Ελληνική  Τεχνική  Προδιαγραφή: 
 «ΕΛΟΤ  ΤΟ  1501-04-20-02-01:2009:  Αγωγοί  –  Καλώδια  διανομής  ενέργειας».  Θα  δοθεί 
 ιδιαίτερη  σημασία  ώστε  οι  οδεύσεις  των  καλωδιώσεων  πέραν  της  προστασίας  που  θα 
 πρέπει  να  διασφαλίζουν  για  το  προσωπικό  του  κτιρίου,  δεν  θα  πρέπει  να  υποβαθμίζουν  και 
 την  αισθητική  του  χώρου.  Για  τη  διασύνδεση  των  αντιστροφέων  με  τον  μετρητή  ενέργειας 
 θα  χρησιμοποιηθεί  καλώδιο  Ελληνικής  κατασκευής  τύπου  J1VV-R(ΝΥΥ-J/-O)  και  διατομής 
 3x35+25  +25.  Η  πτώση  τάσης  δε  θα  υπερβαίνει  το  1%.  Η  όδευση  των  καλωδίων  Ε.Ρ  από  το 
 κτίριο  στο  μετρητή,  οπού  αυτό  απαιτηθεί  θα  είναι  υπόγεια  εντός  πλαστικού  σωλήνα, 
 σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  της  ΔΕΗ.  Μετά  την  τοποθέτηση  του  θα  γίνει  και 
 αποκατάσταση  της  επίστρωσης  με  το  αρχικό  υλικό.  Οι  εργασίες  εκσκαφής  και  επανεπίχωσης 
 για  την  διέλευση  των  αγωγών  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  Ελληνικές  Τεχνικές 
 Προδιαγραφές:  «ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-08-01-03-01:  Εκσκαφές  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων», 
 «ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-01-03-02: Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων». 



 4.5 Αντικεραυνική Προστασία 
 Θα  εκπονηθεί  μελέτη  για  τον  καθορισμό  της  αναγκαιότητας  αλλά  και  της  στάθμης 
 προστασίας  του  ΣΑΠ.  Το  ΣΑΠ  χωρίζεται  σε  εξωτερικό  (συλλεκτήριο,  αγωγοί  καθόδου, 
 γειώσεις) και εσωτερικό (απαγωγοί υπερτάσεων στους πίνακες-αντικεραυνικά) 

 Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) 

 Ο  σκοπός  του  εξωτερικού  ΣΑΠ  είναι  να  προστατεύει  τη  φωτοβολταϊκή  εγκατάσταση  από 
 άμεσα  κεραυνικά  πλήγματα,  συμπεριλαμβανομένων  και  πλευρικών  πληγμάτων.  Παράλληλα 
 πρέπει  να  διοχετεύει  με  ασφάλεια  το  κεραυνικό  ρεύμα  στη  γείωση  χωρίς  να  δημιουργούνται 
 επικίνδυνοι  σπινθήρες  και  ηλεκτρικά  τόξα  μεταξύ  του  ΣΑΠ  και  μερών  της  κατασκευής.  Στις 
 περισσότερες περιπτώσεις ένα ΣΑΠ μπορεί να εγκατασταθεί επάνω στην κατασκευή. 

 Ένα εξωτερικό ΣΑΠ αποτελείται από τρία γενικά μέρη: 

 1ο – Συλλεκτήριο σύστημα 

 2ο – Σύστημα αγωγών καθόδου 

 3ο – Σύστημα γείωσης 

 Για την προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα των φωτοβολταϊκών στοιχείων που 
 βρίσκονται στην οροφή θα τοποθετηθεί περιμετρικά από τα πάνελ αγωγός Φ8  αλουμινίου 
 ή χάλυβα (κλωβός Faraday), κατάλληλα διαμορφωμένος για τη στήριξη – αγώγιμη σύνδεση 
 στα μεταλλικά πλαίσια των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Οι αγωγοί καθόδου θα είναι από το 
 ίδιο  υλικό  με  το  συλλεκτήριο  και  ο  αριθμός  τους  θα  καθοριστεί  από  τη  στάθμη  προστασίας 
 του  κτιρίου.  Κάθε  αγωγός  καθόδου  θα  συνδεθεί  με  κατάλληλο  εξάρτημα  με  χάλκινο 
 ηλεκτρόδιο γείωσης ή με τη θεμελιακή γείωση του κτιρίου, εάν αυτό διαθέτει. 

 Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) 

 Στους  πίνακες  AC  και  DC  του  φωτοβολταικού  πάρκου  θα  εγκατασταθούν  απαγωγοί 
 κρουστικών  υπερτάσεων  κατάλληλου  τύπου  (αντικεραυνικά).  Συγκεκριμένα  θα 
 εγκατασταθούν  τέσσερεις  απαγωγοί  κρουστικών  υπερτάσεων  DC,  ένας  για  κάθε  MPPT  και 
 ένας  τριφασικός  AC  στο  γενικό  πίνακα  AC  του  φωτοβολταικού  πάρκου.  Μιας  και  θα 
 εγκατασταθεί  συλλεκτήριο  σύστημα  στην  οροφή  του  κτιρίου  επιβάλλεται  και  η  τοποθέτηση 
 αντικεραυνικού και στο γενικό πίνακα του κτιρίου. 

 4.6 Ηλεκτρολογικοί Πίνακες 
 Συνεχές Ρεύμα 

 Στο  κομμάτι  του  συνεχούς  ρεύματος  (DC)  οι  φωτοβολταïκές  γεννήτριες  συνδέονται  μεταξύ 
 τους  εν  σειρά  και  συνθέτουν  μια  «στοιχειοσειρά»  (string).  Για  τη  σύνδεση  αυτή 
 χρησιμοποιούνται  τα  ενσωματωμένα  στα  κυτία  διασύνδεσης  των  φωτοβολταïκών 
 γεννητριών  καλώδια  τύπου  solar  με  τους  κατάλληλους  ακροδέκτες  ασφαλούς  σύνδεσης.  Το 
 σύστημα  αποτελείται  από  δύο  στοιχειοσειρές  που  καταλήγουν  στα  δύο  ανεξάρτητα 
 κυκλώματα  εντοπισμού  μέγιστου  σημείου  λειτουργίας  (Maximum  Power  Point  Tracking, 
 MPPT)  του  αντιστροφέα.  Στη  διασύνδεση  των  φωτοβολταïκών  στοιχειοσειρών  και  του 



 αντιστροφέα  (Inverter)  παρεμβάλλεται  ο  ηλεκτρικός  πίνακας  συνεχούς  ρεύματος  όπου 
 τοποθετείται  το  κατάλληλο  διακοπτικό  και  ασφαλιστικό  ηλεκτρολογικό  υλικό  συνεχούς 
 ρεύματος.  Επίσης  τοποθετούνται  διπολικοί  απαγωγείς  υπερτάσεων  Τ1+2  συνεχούς 
 ρεύματος  για  την  προστασία  του  εξοπλισμού  από  υπερτάσεις.  Όλες  οι  διασυνδέσεις  των 
 στοιχείων  του  κυκλώματος  συνεχούς  ρεύματος  (στοιχειοσειρά-  πίνακας,  πίνακας- 
 αντιστροφέας) γίνονται  με καλώδιο τύπου solar, διατομής 6mm2. 

 •  Στο κύκλωμα συνεχούς ρεύματος του πίνακα περιλαμβάνονται: 
 •  Ασφαλειοαποζεύκτες (ασφαλειοθήκες - fuseholder)  32Adc @ 1000Vdc  • 
 Ασφάλειες τύπου gPV 20Adc @ 1000Vdc 
 •  Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για το κύκλωμα του  συνεχούς ρεύματος, 3  πόλων 

 1000Vdc 
 •  Όλες  οι  καλωδιώσεις  στο  κύκλωμα  του  συνεχούς  ρεύματος  είναι  από  ειδικό  καλώδιο 

 Φ/Β  min  6mm2  χάλκινο  επικασσιτερωμένο,  που  διαθέτει  διπλή  μόνωση  αντοχής 
 2000Vdc 

 Εναλλασσόμενο Ρεύμα 

 •  Στο  κύκλωμα  του  εναλλασσόμενου  ρεύματος  (AC),  οι  μετατροπείς  συνδέονται 
 παράλληλα  αφου  ασφαλιστούν  με  το  κατάλληλο  υλικό  ράγας.  Στον  ηλεκτρικό  πίνακα 
 εναλλασσόμενου  ρεύματος,  βρίσκονται  ο  γενικός  διακόπτης  και  οι  γενικές 
 ασφάλειες  (μία  ασφάλεια  ανά  φάση)  καθώς  και  ο  διακόπτης  διαρροής.  Από  τον 
 πίνακα  αναχωρεί  το  τριφασικό  παροχικό  καλώδιο  τύπου  J1VV-R,  το  οποίο  καταλήγει 
 μέσω  της  απαραίτητης  όδευσης  στον  μετρητή  ενέργειας.  Όλες  οι  καλωδιώσεις  του 
 κυκλώματος  εναλλασσόμενου  ρεύματος  ακολουθούν  για  τη  σύνδεση,  εγκατάσταση 
 και  προστασία  τους  τις  συνήθεις  πρακτικές,  όπως  επιβάλλονται  από  το  πρότυπο 
 ΕΛΟΤ: ΕΛΟΤ 60364. 

 Στο κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος του πίνακα περιλαμβάνονται: 

 •  Γενική ασφάλεια 3Φ 63Aac @ 400Vac. 
 •  Διακόπτη  φορτίου  (AC  Isolator)  63Aac  @  400Vac  για  ασφαλή  απόζευξη  του 

 εναλλασσόμενου  ρεύματος  (οι  ασφαλειοποζεύκτες  είναι  ακατάλληλα  μέσα 
 απόζευξης υπό φορτίο σύμφωνα με δηλώσεις των κατασκευαστών τους) 

 •  Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων για το κύκλωμα του  εναλλασσόμενου ρεύματος, 
 (3Φ) Τ1+Τ2. 

 •  Μικροοαυτόματος για την προστασία κάθε inverter 
 •  Διάταξη διαφορικού ρεύματος για 3Φ παροχή στα 30mA  με ονομαστικό ρεύμα 

 φορτίου 63A @ 440Vac Τύπου A. 
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