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3.1. PROJEKTNA NALOGA 

Projekt izgradnje naprave za proizvodnjo električne energije (sončna fotonapetostna elektrarna) vsebuje načrt električnih 

inštalacij in opreme vključno s strelovodno instalacijo, ki pa je potrebna zaradi zaščite naprave in stavbe, saj se z namestitvijo 

sončne elektrarne poveča verjetnost udara strele.  

S tem sta objekt in elektrarna zaščitena pred atmosferskimi razelektritvami brez škodljivih posledic oz. njeni sestavni deli, 

bodo odporni na nemehanske vplive v pričakovanih okoliških razmerah na način, da osebe, živali in premoženje niso 

ogroženi. 

 

Predvidena priključna moč naprave za proizvodnjo električne energije je 24,570 kWp (25 kW) in jo sestavlja generator z PV 

moduli, razsmernik, DC in AC stikalni blok ter merilno ločilno mesto. Sončna elektrarna SE HOTEL ADRIA UPRAVA bo 

nameščena na streho objekta na naslovu PODSKRAJNIK 51, 1380 CERKNICA. 

 

Slika 1: Tloris objekta kjer se namesti SE HOTEL ADRIA UPRAVA 
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3.2. SPLOŠNO 

3.2.1. OPIS SE HOTEL ADRIA UPRAVA 

Investitor namerava zgraditi sončno elektrarno (PV). Elektrarna bo konstruirana za paralelno obratovanje z javnim električnim 

omrežjem, v katero bo oddajala proizvedeno energijo po shemi PS.2. Sončna elektrarna SE HOTEL ADRIA UPRAVA bo 

sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela, DC blokom in merilno ločilnega mesta. Sončna elektrarna bo nameščena 

na strehi na podkonstrukciji. 

 

 

 

Sončno elektrarno bo zgrajena iz naslednjih osnovnih komponent: 

 PV moduli, 

 Razsmernik (ima vgrajen DC stikalni blok in prenapetostno zaščito), 

 merilno ločilno mesto. 

 

 
Slika 2: Shematski prikaz osnovnih komponent sončne elektrarne, višek se oddaja v omrežje 

Skupno bo nameščenih 54 PV modulov, pritrjenih na kritino. Kritina je korec. 

 

Razsmernik, DC razdelilnik in PMO bodo nameščeni v prostoru topotne postaje. V novi PMO omarici se vgradi merilna oprema 

skladno s standardizacijo SODO. Elektrarna bo priklopljena v elektro omaro toplotne postaje. Predviden je novi dovod iz TP za 

toplotno postajo. 
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Slika 3: Shematski prikaz ''pametne'' sončne elektrarne 

 

Zaradi montaže sončne elektrarne, stranki predlagamo, da preveri funkcionalnost obstoječih snegobranov. Lastnik oz. 

upravljalec objekta mora poskrbeti, da je objekt varen pred zdrsi snega in ledu. 

 

Vzdrževanje sončne elektrarne zajema čiščenje modulov, redni pregled vseh komponent elektrarne in meritve sončne 

elektrarne. Čiščenje modulov fotonapetostne elektrarne, preglede optimizatorjev, razsmernika in ostalih komponent ter 

ostale kontrolne preizkuse naj izvajajo samo za to usposobljene osebe! 

 

Interna instalacija objekta, na katerem je izgrajena sončna elektrarna, mora biti ustrezno izvedena, s tehničnimi predpisi, 

redno vzdrževana s strani ustrezno strokovno usposobljenih oseb ter opravljenimi rednimi meritvami skladno s predpisi. 

 

Objekti in deli objektov ter komponente nameščeno s napravo s fotonapetostnim generatorjem morejo biti ustrezno 

označeni. 

 

 

 

Slika 4: Primer oznake za označitev stavbe, ki ne sme biti manjša od A6 
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Slika 5: Primer označitve enosmernih komponent sončne elektrarne 

 

Navodila za uporabo in vzdrževanje sončne elektrarne so v ločeni dokumentaciji in predana investitorju oz. upravniku ob priključitvi sončne 

elektrarne v omrežje in predaji dokumentacije. 

 

3.2.2. NAPREDNI SISTEMI FOTOVOLTAIKE  

 

Poleg lastnosti, ki vplivajo na večjo energijsko učinkovitost celotnega sistema, je pri naprednih sistemih bistveno zmanjšano 

tveganje zaradi električnega udara in bistveno povečana požarna varnost.  

 

Sistem omogoča:  

 avtomatičen izklop enosmerne napetosti na izhodu optimizatorja, če razsmernik ne deluje;  

 ročni izklop optimizatorjev z enosmernim stikalom na razsmerniku;  

 izklop optimizatorjev ob preseganju njihove najvišje dovoljene temperature;  

 zaznavanje električnih oblokov in avtomatičen izklop optimizatorja.  

 

Zato lahko na naprednem fotonapetostnem sistemu, ki imajo vgrajene opisane varnostne sisteme izvajamo servisna dela, 

popravila ali gasimo požar tudi v času osvetlitve modulov. Z aktiviranjem varnostnih sistemov, ki so omogočeni dobimo na 

strani izhoda sončne elektrarne najvišjo servisno napetost pod 120V/DC, ki omogoča varnejše delo na strehi ob vzdrževanju, 

servisu ali gašenju požara. 

Sončna elektrarna bo zgrajena iz naslednjih osnovnih komponent: 

 PV moduli, 

 Optimizatorji moči, 

 Razsmerniki, 

 SB-DC električne omarice, 

 Dvosmerni števnik el. energije, 

 Komunikator, 

 Nadzorni rele s kontaktorjem 
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Slika 6: Shematski prikaz osnovnih komponent sončne elektrarne 

Fotonapetostni generatorji oz. PV moduli bodo nameščeni na strehi objektov. Nameščenih bo 54 PV modulov, 28 P950 

optimizatorjev moči. V sistemu imamo 1 razsmernik,  tipa SE25k po 4 stringov na razsmernik, DC razdelilnik z vgrajenimi 

varovalkami in prenapetostno zaščito tipa I+II na MPP.Na strani DC sončne elektrarne bo izveden IT sistem zaščite. 

Sistem zaščite pred udarom napajanja objekta je TN sistem. 
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3.2.3. PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE 

Pri projektiranju so bili upoštevani naslednji pravilniki, standardi in tehnične smernice: 

 

PRAVILNIKI 

 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19) 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št 52/10) 

 Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 97/15, 32/18 in 17/19)  

 Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 

št. 1/16 in 46/18) 

 Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21)  

 

STANDARDI 

 SIST IEC 60364-1 Nizkonapetostne električne inštalacije – 1. del: Temeljna načela, ocenjevanje splošnih značilnosti, 

definicije, 

 SIST EN 61140 Zaščita pred električnim udarom – Skupni vidiki za inštalacijo in opremo, 

 SIST IEC 60364-4-41 Nizkonapetostne električne inštalacije, 4-41. del: Zaščitni ukrepi, Zaščita pred električnim udarom, 

 SIST HD 384-4-42 – Električne inštalacije zgradb, 4-42. del: Zaščitni ukrepi, Zaščita pred toplotnimi učinki, 

 SIST IEC 60364-4-43 Električne inštalacije zgradb, 4-43. del: Zaščitni ukrepi, Zaščita pred nadtoki, 

 SIST IEC 60364-4-44 Električne inštalacije zgradb 4-44. del: Zaščitni ukrepi, Zaščita pred prenapetostmi – Zaščita pred 

napetostnimi motnjami in pred elektromagnetnimi motnjami, 

 SIST HD 60364-4-443 Električne inštalacije zgradb 4-44. del: Zaščitni ukrepi, Zaščita pred napetostnimi in 

elektromagnetnimi motnjami 443. točka: Zaščita pred atmosferskimi in stikalnimi prenapetostmi, 

 SIST IEC 60364-5-54 Električne inštalacije zgradb, 5-54. del: Izbira in namestitev električne opreme, Ozemljitve, zaščitni 

vodniki in izenačitev potencialov inštalacij, 

 SIST IEC 60364-5-51 Električne inštalacije zgradb, 5-51. del: Izbira in namestitev električne opreme, Splošna pravila, 

 SIST EN 60439-1 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav, 1. del: Tipsko preskušeni in delno tipsko 

preskušeni sestavi, 

 SIST EN 60439-3 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav, 3. del: Posebne zahteve za sestave 

nizkonapetostnih stikalnih naprav, predvidene za vgraditev na mestih, do katerih imajo dostop nestrokovne osebe, 

Razdelilniki, 

 SIST IEC 60364-5-52 Električne inštalacije zgradb, 5-52. del: Izbira in namestitev električne opreme, Inštalacijski 

sistemi, 

 SIST EN 62305-1 Zaščita pred delovanjem strele, 1. del: Splošna načela. 

 SIST EN 62305-2 Zaščita pred delovanjem strele, 2. del: Vodenje tveganja. 

 SIST EN 62305-3 Zaščita pred delovanjem strele, 3. del: Fizična škoda na objektih in nevarnost za živa bitja. 

 SIST EN 62305-4 Zaščita pred delovanjem strele, 4. del: Električni in elektronski sistemi v objektih. 

 IEC 60364-7-712 Fotovoltaične naprave  (PV) – zahteve za specialne električne inštalacije 

 

STANDARDI UPORABLJENI v SONDSEE 

 SIST EN 50160 Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih 

 SIST IEC 60038 Standardne napetosti 

 SIST EN 50438 Zahteve za vzporedno vezavo mikro generatorjev z javnim nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem 

 SIST EN 61000-4-30 Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-30. del: Preskusne in merilne tehnike - Metode merjenja 

kakovosti napetosti (IEC 61000-4-30:2015) 

 SIST HD 60364-5-551 Nizkonapetostne električne inštalacije-5-551. del: Izbira in namestitev električne opreme – 

Druga oprema – 551. točka: Nizkonapetostni generatorji 

 Družina SIST EN 60255 : Merilni releji in zaščitna oprema… 

 Družina SIST EN 61000 : Elektromagnetna združljivost (EMC)… 

 Družina SIST EN 61850 : Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabo električne energije… 

 Družina SIST EN 60870 : Oprema in sistemi za daljinsko vodenje …. 

 SIST EN 50522:Ozemljitve postrojev nad 1 kV izmenične napetosti 

 SIST HD 60364-5-52 Nizkonapetostne električne inštalacije, aneks C:Vrednost tokov 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/content?id=98727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0002
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2331
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 SIST EN 62381: Avtomatizacijski sistemi v procesni industriji - Tovarniški prevzemni presku(FAT), prevzemni preskus 

pri prevzemniku (SAT) in preskus integracije pri prevzemniku (SIT)(IEC 62381:2012). 

 

SMERNICE in DRUGI DOKUMENTI 

 Tehnična smernica TSG-N-001:2019 - Požarna varnost v stavbah 

 Tehnična smernica TSG-N-002:2021 - Nizkonapetostne električne instalacije 

 Tehnična smernica TSG-N-003:2021 - Zaščita pred delovanjem strele 

 Tehnična smernica TSG-1-004:2010 - Učinkovita raba energije 

 Smernica o požarni varnosti sončnih elektrarn SZPV 512 

 GIZ-TS-1-ENOZILNI-ENERGETSKI-KABLI-12-20-24-kV 

 GIZ-TS-2-NN-Energetski-kabli-1-kV 

 GIZ-TS-3-Trizilni-energetski-kabli-12-20-24-kV 

 GIZ-TS-4-Pribor-za-kable-12-20-24 kV 

 GIZ-TS-5-Kabelski-cevlji-in-tulci 

 GIZ-TS-6-Tehnicni-podatki-distribucijskega-elektroenergetskega-omrezja 

 GIZ-TS-7-Smernice-za-gradnjo-nadzemnih-vodov 

 GIZ-TS-9-Pojmovnik-s-podrocja-obratovanja-DEES 

 GIZ-TS-10-SN-Univerzalni-energetski-kabli-12-20-24-kV 

 GIZ-TS-11-Prevzem-in-polaganje-kablov-1-do-35-kV 

 

Pri izvajanju se sme uporabiti oprema in materiali, ki je izdelan v skladu z veljavnimi standardi. Električne inštalacije 

morajo biti izvedene oziroma vgrajene tako, da zaradi vlage, mehanskih, kemičnih topil ali električnih vplivov ne bo 

ogroža varnost ljudi, predmetov ali obratovanja. Pri projektiranju je bil upoštevan pravilnik o elektromagnetni 

združljivosti EMC. 

 

Pravilnik o zahtevah za NN električne instalacije v stavbah (ur.l. 140/2021) v 15. členu zahteva navedbo predpisov po 

kateri se projektira objekt. Objekt se torej projektira po 8. členu omenjenega pravilnika, to je z uporabo tehnične smernice TSG-

N-002:2021. 

 

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (ur.l. 140/2021) v 13. členu zahteva navedbo predpisov po kateri se 

projektira objekt. Objekt se torej projektira po 6. členu omenjenega pravilnika, to je z uporabo tehnične smernice TSG-N-

003:2021. 

 

Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS št.52/2010) v 5. členu zahteva da se objekt projektira z uporabo 

tehnične smernice TSG-1-004: 2010 (uporaba pri razsvetljavi). 

 

Načrt električnih instalacij in opreme je izdelan na podlagi: 

 8. Člena pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (ur.l. 140/2021) tako, da je bila 

upoštevana tehniška smernica TSG-N-002: 2021.  

 

 13. Člena pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (ur.l. 140/2021) tako, da je bila upoštevana tehniška 

smernica TSG-N-003: 2021 zaščita pred delovanjem strele. 
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3.2.4. TEHNIČNI POGOJI 

Izvajalec elektro instalacij in ostale opreme sme uporabiti elektro instalacijski material, ki ima ustrezna dokazila  o lastnostih. Ta 

dokazila mora predati skupaj z predpisanimi meritvami investitorju oziroma nadzornemu organu , ta pa jih mora hraniti v času 

življenjske dobe elektrarne.  

Investitor in izvajalec sta dolžna pred začetkom del preveriti usklajenost posameznih projektov. Izvajalec je dolžan pred 

pričetkom del in pred nabavo opreme preveriti stanje objekta. V kolikor so potrebne spremembe ali pa se ugotovi, da se je 

spremenila namembnost objekta, mora o tem pismeno obvestiti projektanta in nadzorni organ ter zahtevati pismeno soglasje o 

potrebni spremembi. 

 

Izvajalec je dolžan, da pred predajo objekta namenu izvede naslednja preverjanja in meritve:  

 zaščite pred električnim udarom, vštevši merjenje razmika pri zaščiti z ovirami ali okrovi, s pregradami ali s postavitvijo 

opreme zunaj dosega,   

 ukrepov za zaščito vodnikov pred razširjanjem ognja in termični mi vplivi glede na trajno, dovoljene vrednosti toka in 

dovoljeni padec napetosti, 

 izbire in nastavitve zaščitnih naprav in naprav za nadzor, 

 brezhibnosti postavitve ustreznih stikalnih naprav glede ločilne razdalje, 

 izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive, 

 prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika, 

 obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij, 

 prepoznavanje tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme,  

 povezave vodnikov, 

 dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje,   

 neprekinjenosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje,  

 neprekinjenosti zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačenje potenciala, 

 izolacijska upornost električne instalacije, 

 zaščita z električno ločitvijo tokokrogov,  

 samodejni odklop napajanja,  

 funkcionalnost. 

 

Na NN aparatih je potrebno opravljati periodične preglede in servisiranje v skladu z navodili proizvajalca posameznega aparata. 

 

O pregledih, meritvah, kontrolah in servisnih posegih se vodi pismena dokumentacija. 

 

Pregled in preizkus po končani montaži je potrebno izdelati v smislu Pravilnika o zahtevah za  nizkonapetostne električne 

inštalacije v stavbah (Ur. List RS št. 140/2021) in tehnične smernice  (TSG-N-002:2021). 

 

Vse meritve sme izvajati samo pooblaščena oseba. 
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3.2.5. TEHNIČNI OPIS MSE 

3.2.5.1. SISITEM PRIKLJUČEVANJA 

Naprava za proizvodnjo električne energije bo priključena v nizkonapetostno distribucijsko omrežje skladno s blokovno shemo 

(slika 7). 

 

 
Slika 7: Blokovna shema sončne elektrarne po tipizaciji 

SE HOTEL ADRIA UPRAVA bo priključena po tipski shemi PS.2 (SONDSEE). Elektrarna bo višek električne energije oddala v 

javno električno omrežje, ostala energija se bo porabila na obstoječem lastnem odjemu. 

 

3.2.5.2. PRIKLJUČITEV SONČNE ELEKTRARNE 

Elektrarna se bo priključila na javno distribucijsko omrežje v električnem razdelilniku PMO (števec P2), v katerem bo izvedeno 

prevzemno merilno mesto z ločilnim mestom elektrarne. Razdelilnik bo opremljen z dvosmernim digitalnim števcem delovne in 

jalove energije, z GSM komunikatorjem oz. sistemom za daljinsko odčitavanje skladno s tipizacijo merilne opreme SODO. V 

PMO je predvidena še sledeča oprema zaščitni rele U/f (SCHRACK URNA0345) za merjenje kvalitete napetosti in frekvence 

(izklop ločilnega mesta), napetostnimi varovalkami in ostalimi zaščitnimi elementi, blokado vklopa za ročni izklop elektrarne, 

odklopnikom s podnapetostno izklopilno tuljavico z motornim pogonom, tarifnimi varovalkami in prenapetostno zaščito. V 

primeru ročnega izklopa je vgrajeno stikalo (blokada ponovnega vklopa). 

 

Nova PMO bo pod ključem elektro distributerja. 

 

Elektro distribuciji bo zagotovljen stalni dostop (24 ur/dan) do merilnega mesta oz. daljinsko odčitovanje. 

 

 

3.2.5.3. OSNOVNI PODATKI 

Naziv objekta:   SE HOTEL ADRIA UPRAVA 

Investitor:   ADRIA Turistično podjetje d.o.o. 

Jadranska cesta 25, 

SI-6280 Ankaran 
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Osnovni elementi sončne elektrarne – SE HOTEL ADRIA UPRAVA: 

ELEMENTI ŠTEVILO TIP 

PV modul 54 JINKO TIGER PRO 455Wp 

Razsmernik  1 SOLAREDGE SE25 K 

 

Priključitev sončne elektrarne bo izvedena skladno s pridobljenimi projektnimi pogoji oz. soglasjem za priključitev. Potrditev 

načrta glede na izdano soglasje mora biti izvedena pred montažo (pridobitev pozitivnega mnenja). 

 

3.2.5.4. FOTONAPETOSTNI MODULI 

Za fotonapetostni generator so predvideni monokristalni PV moduli tip JINKO TIGER PRO 455Wp proizvajalca JINKO.  
 

 
Slika 8: Monokristalni PV modul tip JINKO TIGER PRO 455Wp proizvajalca JINKO 

 

Predvidena je vgradnja 54 monokristalni PV modulov tip JINKO TIGER PRO 455Wp.  

 

TEHNIČNI PODATKI FOTONAPETOSTNIH MODULOV  

  

Tip Tiger PRO 455Wp 

Vršna moč Pmpp 455 Wp 

Napetost vršne moči Umpp 34,06 V 

Tok vršne moči Impp 13,36 A 

Kratkostični tok Isc 13,93 A 

Napetost odprtih sponk Uoc 41,33 V 

Temparaturni koeficient toka +0,048 %/K 

Temparaturni koeficient napetosti -0,28 %/K 

Temparaturni koeficient pri moči -0,35 %/K 

Temparaturno območje delovanja -40°C do +85°C 

Teža  24,2 kg 

Površina 2,158 m
2

 

Dimenzije (D × V × Š) 1903×1134×30 mm 
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3.2.5.5. OPTIMIZATORJI 

Na PV module se vgradijo optimizatorji moči Solar Edge tip P950 

 

 
Slika 9: Optimizator moči proizvajalca Solar Edge tip P950 – primer montaže 

 

TEHNIČNI PODATKI OPTIMIZATORJEV MOČI  

Tip P950 

Moč na vhodu - DC ≤950 W 

Absolutna maksimalna napetost na vhodu < 125 VDC 

MPPT področje delovanja 12,5-105 VDC 

Konstantni tok na vhodu Isc 14,1 ADC 

Maksimalni izkoristek 99,5 % 

Nominalni izkoristek 98,6 % 

Prenapetostna zaščita kategorije II 

Maksimalen izhodni tok 18 ADC 

Maksimalna izhodna napetost 80 VDC 

Maksimalna dovoljena napetost 1000 VDC 

Temperaturno območje delovanja -40°C do +85°C 

IP zaščita IP68 

Teža  1,064 kg 

Dimenzije (D × V × Š) 129 x 162 x 59 mm 

 

             
Slika 10: Prikaz funkcije optimizatorjev moči 

Napetostni generator tvorijo PV moduli z vgrajenimi optimizatorji moči.  
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Optimizator moči je pretvornik DC–DC, ki iz modula v vsakem trenutku, ne glede na osončenost, pridobi največjo moč. 

Optimizator pretvarja enosmerno napetost pri manjšem toku v nižjo enosmerno napetost pri večjem toku in obratno ter s tem 

vzdržuje konstantno enosmerno napetost na razsmerniku. 

 

 

3.2.5.6. IZVEDBA FOTONAPETOSTNEGA GENERATORJA MOČI 24,570 kWp (25kW) 

Fotonapetostni generator je sestavljen fotonapetostnih modulov in  iz enega razsmernika proizvajalca SOLAREDGE: 

- Razsmernik 1 tip SOLAREDGE SE25 K  

 

−   2 stringa sta priključena na razsmernik. 

 

 

3.2.5.7. RAZSMERNIK 

Razsmernik je PV sistemska komponenta za povezavo fotovoltaičnega sistema na nizkonapetostno električno omrežje. Za 

delovanje sončne elektrarne za proizvodnjo električne energije iz sončne energije sta predvidena 2  trifazna razsmernika 

proizvajalca SOLAREDGE tipa SOLAREDGE SE25kW .Razsmerniki bodo montirani poleg razdelilnikov na notranjo steno 

hale. 

 

Slika 11: Razsmernik proizvajalca SOLAREDGE SE25 K 

 

 

 

 

                        

Slika 12: Razsmernik proizvajalca Solar Edge– primer montaže in sestav razsmernika synergy 
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Tip SE25k 

 

 

 

 

k 

Maksimalna moč na DC strani Pdcmax 37500 W 

Maksimalna vhodna napetost Udcmax 1000 V 

Območje vhodne napetosti Umpp 680-1000 V 

Max. Vhodni tok Ipvmax 36,25 A 

Število vhodov 4 (MC4 konektor) 

Maksimalna moč na AC strani Pacmax 25000 VA 

Nazivna moč na AC strani Pac  25000 VA 

Nazivna izhodna napetost Uac 3/N/PE/230/400V 

Maksimalni izhodni tok Iac 36,25 A 

Nazivna frekvenca fac 50 Hz 

Faktor delavnosti toka cosρ -0.8 … + 0.8 

Največji izkoristek 98,3% 

Euro izkoristek 98% 

Dimenzije (š × v × d) 836×317×300 mm 

Teža  36,5 kg 

Temparaturno območje -40 °C … +60 °C 

Topologija  Brez transformatorja 

Število faz 3 

Ohišje IP 65 

 

3.2.5.8. MONTAŽA 

KONSTRUKCIJA, FOTONAPETOSTNI GENERATOR 

Montaža konstrukcije in solarnih modulov je enostavna. S pomočjo avto dvigala oziroma motorne lestve je potrebno na streho 

dostaviti komponente konstrukcije in solarnih modulov. Sestavljanje konstrukcije in montaža PV modulov se izvaja z 

vijačenjem. Nosilno konstrukcijo je potrebno ozemljiti na več koncih z vodnikom H07V-K uvlečenim v zaščitno cev. 

Način montaže  nosilne konstrukcije PV modulov na streho mora biti usklajena z navodili proizvajalca kritine in dobavitelja 

osnovne nosilne konstrukcije strehe. Uporabljajo se lahko samo standardizirani tipski elementi z ustreznimi certifikati, da bo 

zagotovljena ustrezna vgradnja foto napetostnega generatorja na streho. 

Pri vgradnji sončne elektrarne potrebno upoštevati izdelano statično presojo. Upoštevati je potrebno ustrezno pritrjevanje glede 

na kritino skladno z navodili iz statične presoje. 

 

OŽIČENJE SOLARNIH ELEMENTOV 

Ožičenje solarnih modulov je potrebno izvesti med montažo z originalnimi vodotesnimi kabelskimi  priključki (hitro spojne 

vtične povezave). Polariteti sta razpoznavni s  črno in rdečo barvo veznih vodnikov. Ožičenje naj bo izvedeno tako, da sta + in 

– vodnik čim bližje skupaj, tako da ne naredimo večjih škodljivih induktivnih zank, ki bi škodljivo delovale v primeru pojava 

strele (slika 7) . S kabli tip Radox 6 mm
2
 (10 mm

2
)izvedemo ožičenje do DC dela razsmernika. Kabli se položijo v zaščitni 

spiralni cevi oz. na INOX kabelske police, ki se pritrdijo  pod  kovinsko nosilno konstrukcijo PV modulov. Vodniki se ne smejo 

dotikati strehe na zunanjem območju. 
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Slika 13: Vezava PV modulov 

 

OPOMBA: 

Pred instalacijo kablov je potrebno dolžine preveriti na sami lokaciji. 

Predviden je preboj čez streho za dovod DC kablov v energetski prostor kjer so predvideni razsmerniki. Preboje je potrebno 

vodotesno in protipožarno zatesniti.  

RAZSMERNIKI 

 

Montaža razsmernikov mora biti skladna z navodili proizvajalca. Razsmerniki bo montiran na steno v objektu. Razsmernik bo 

direktno povezan na PMO. Do razsmernika je potrebno pripeljati tudi ETHERNET. 
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3.2.6. DIMENZIONIRANJE VODNIKOV 

Za zagotavljanje potrebne trajnosti vodnikov je potrebna ustrezna dimenzioniranost vodnikov. Upoštevana je tehniška smernica 

TSG-N-002:2021, poglavje 3.2.3. Pri dimenzioniranju kablov je bila upoštevana najvišja temperatura okolja: 

 40C za izolirane vodnike in kable v zraku, ne glede na način polaganja 

 20C za kable, ki so vkopani v zemljo ali položeni v ceveh v zemljo. 

 

Upoštevali so se tudi ustrezni korekcijski faktorji, kot je prikazano v nadaljevanju (priloga). 

 

3.2.6.1. TERMIČNO DIMENZIONIRANJE VODNIKOV 

ZAŠČITA KABLOV PRED PREOBREMENITVIJO 

 Zaščitne naprave za samodejno prekinitev napajanja morajo biti sposobne odklopiti vsak preobremenitveni tok, ki teče v 

vodnikih, preden povzroči segretje, škodljivo za izolacijo, spoje, sponke ali okolje. TSG-N-002:2021, poglavje 6.1.  

 Za zaščito pred preobremenitvijo morata biti izpolnjena pogoja 𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 in 𝐼2 ≤ 1,45 ∙ 𝐼𝑧 (koordinacija med vodniki 

in zaščitnimi napravami) – glej kontrola učinkovitosti zaščite. 

 

3.2.6.2. KONTROLA UČINKOVITOSTI ZAŠČITE 

Zaščitne naprave morajo biti sposobne odklopiti vsak preobremenitveni tok, ki teče v vodnikih, preden ta povzroči segrevanje, 

škodljivo za izolacijo, spoje ali okolje. 

 

a) koordinacija med vodniki in zaščitnimi napravami 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 in 𝐼2 ≤ 1,45 ∙ 𝐼𝑧 

𝐼2 = 𝑘 ∙ 𝐼𝑧 

kjer so: 

Ib - tok, za katerega je tokokrog predviden, 

Iz - trajni zdržni tok vodnika ali kabla, 

In - nazivni tok zaščitne naprave, 

I2 - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave. 

k - faktor določen s standardom in znaša 

za talilne varovalke: 

TABELA 
Nizkonapetostne talilne varovalke 

In (A) k 

2 in 4 2,1 

6 in 10 1,9 

≥ 16 1,6 

za inštalacijske odklopnike: 

In = za vsa območja k = 1,45  

za zaščitna stikala:  

In = za vsa območja k = 1,2 

v priloženi tabeli v prilogi so izračuni dimenzioniranja pomembnejših tokokrogov. 

ZAŠČITA KABLOV PRED KRATKOSTIČNIMI TOKI: 

Skladno smernico TSG-N-002:2021, poglavje 6.3 in standarda SIST HD 60364-4-43:2011 se izvede zaščita pri kratkostičnem 

toku. Za kratke stike, ki trajajo od 0,1s do 5s, je mogoče čas t, v katerem kratkostični tok segreje vodnike do najv išje dovoljene 

temperature v normalnem obratovanju približno izračunati po enačbi: 
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Minimalni prerez določimo po enačbi: 

𝑆𝑚𝑖𝑛 =
1

𝐾
∙ 𝐼𝑘 ∙ √𝑡 

Smin – minimalni prerez (mm
2
), 

t – čas trajanja kratkega stika (s) – izklopni čas zaščitne naprave (odčitan iz izklopne karakteristike zaščitne naprave), 

Ik – efektivna vrednost dejanskega kratkostičnega toka (A) – tok okvare, 

K – 115 – Cu vodniki s PVC izolacijo, 74 – Al vodniki s PVC izolacijo. 

 

Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm
2
 ali več, za manjše preseke pa kontrole Smin ne izvajamo. 

 

Tabela najmanjših prerezov zaščitnih vodnikov: 

Prerez faznega vodnika S v mm² Najmanjši prerez zaščitnega vodnika S v mm² 

S<16 S 

16<S<35 16 

S>35 S/2 

 

Kontrola presekov zaščitnih oz. ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za izenačevanje potenciala bo – enak preseku faznega 

vodnika do preseka 16 mm
2
 

Dodatni vodnik za izenačevanje potenciala ne sme biti manjši od prereza najmanjšega zaščitnega vodnika vezanega na te 

prevodne dele. 

Kontrolni izračun izvedemo le za najneugodnejše tokokroge in sicer kontroliramo najdaljši tokokrog izmed tistih, ki imajo enako 

zaščitno napravo in enak presek. 

3.2.6.3. KONTROLA PADCA NAPETOSTI 

Padec napetosti računamo po naslednjih enačbah: 

 za dovodne kable: ∆𝑢1(%) =
100∙∑ 𝑃∙𝑙

 ∙S∙𝑈2

+ (1 +
𝑥𝑘

𝑟𝑘
∙ 𝑡𝑔𝜑) 

 za trifazne porabnike: ∆𝑢1(%) =
100∙∑ 𝑃∙𝑙

 ∙S∙𝑈2
 

 za enofazne porabnike: ∆𝑢1(%) =
200∙∑ 𝑃∙𝑙

 ∙S∙𝑈2
 

Pri tem je : 

P - moč porabnika 

l - dolžina kabla 

λ - prevodnost bakra oziroma aluminija; baker = 56; aluminij = 35 

S - presek vodnika 

U - nazivna napetost 

rk - specifična ohmska upornost kabla 

xk - specifična induktivna upornost kabla 

tgϕ - tangens faktorja delavnosti 

Padec napetosti med napajalno točko električne instalacije in točko v kateri padec napetosti računamo, ne sme biti večji od 

naslednjih vrednosti: 

 3% za tokokrog razsvetljave, 5% za tokokroge ostalih porabnikov, če se električna instalacija. 

napaja iz nizkonapetostnega omrežja, 

 5% za tokokrog razsvetljave, 8% za tokokroge ostalih porabnikov, če se električna instalacija napaja neposredno iz 

transformatorske postaje, ki je priključena na visoko napetost. 

 

Za električne instalacije, ki so daljše od 100 m, se dovoljen padec napetosti poveča za 0,005% na vsaki dolžinski meter nad 

100 m, vendar ne več kot 0,5 %.  
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Skupni padec napetosti od izvoda do konca najneugodnejšega tokokroga: 

 

𝑢% = 𝑢1% + 𝑢2% + 𝑢3%... 

 

V priloženi tabeli priloge so izračuni padcev napetosti po posameznih tokokrogih. 

 

3.2.6.4. ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM 

Pri določanju zaščite pred električnim udarom se upošteva tehnična smernica TSG-N-002-2021, poglavje 4. Od dobavitelja 

energije (investitorja) smo pridobili podatke glede velikosti priključne moči na mestu priključitve, ki zadovoljuje potrebe objekta. 

Sistem na katerega se bo objekt priključil je TN. Pri izbiri zaščite pred električnim udarom je upoštevana usposobljenost oseb, 

električna upornost človeškega telesa v posameznih primerih vlažnosti kože zaradi zunanjih vplivov, dotik osebe s potencialom  

zemlje, izbira opreme.  

 

Glede na TSG-N-002-2021, poglavje 4.2, odstavek 1, so možni naslednji načini izvedbe zaščite pred električnim udarom: 

1. Mala napetost, 

2. Samodejni odklop napajanja, 

3. Uporaba naprav razreda II, 

4. Postavitev v neprevodne prostore, 

5. Lokalna izenačitev potencialov, brez povezave z zemljo, 

6. Električno ločitvijo, 

7. Zaščita s pregradami ali okovi najmanj v izvedbi IP2X ali IP XXB, 

8. Zaščita z ovirami, kjer so zgornje dostopne vodoravne ploskve najmanj v izvedbi IP 4X, 

9. Zaščita s postavitvijo zunaj dosega roke. 

ZAŠČITA S SAMODEJNIM ODKLOPM NAPAJANJA 

Standard SIST HD 30364-4-41: 2007 določa, da mora tok zaščitne naprave Ia (A) – ki povzroči samodejni izklop zaščitne 

naprave v dopustnem času in skupna impedanca okvarne zanke tokokroga izpolnjevati pogoj: 

𝑍𝑆 ∙ 𝐼𝑎 ≤ 𝑈0 

kjer so: 

ZS Impedanca okvarne zanke() 

Ia Izklop tokovne zaščitne naprave za samodejni odklop napajanja v času Tizk  

U0 Nazivna napetost proti zemlji(fazna napetost) 

 

Najdaljše odklopne (Tizk) čase v TN sistemu imamo podane v TSG-N-002-2021, v poglavju 4.5, odstavek 6 in znašajo: 

 

Za končne tokokroge, ki napajajo vtičnice ali neposredno, brez vtičnice, ročne aparate, katerih dostopni prevodni deli so 

povezani na zaščitni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ročno premikajo. 

 

U0 (V) Tizk (s) 

od 50 do 120 0,8 

od 121 do 230 0,4 

od 231 do 400 0,2 

Nad 400 0,1 

 

Daljši časi izklopa, ki ne smejo presegati 5 sekund, so dovoljeni za: 

1. Napajalne tokokroge 

2. Končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, če so priključeni na električni razdelilnik, na katerega niso 

priključeni tokokrogi, za katere so zahtevani krajši odklopni časi po zgornji tabeli, 
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3. Končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, če so priključeni na električni razdelilnik, na katerega so 

priključeni tokokrogi, za katere so zahtevani krajši odklopni časi po zgornji tabeli, pod pogojem da obstaja dodatna 

izenačitev potencialov. 

Instalacija je izvedena tri žilna za enofazne in pet žilna za trifazne porabnike, kjer je dodatni vodnik zaščitni vodnik. PE vodnik je 

zvezan na ohišja naprav, zaščitne kontakte vtičnic na eni strani, ter na izenačenje potencialov na drugi strani. 

 

 

Slika 14: Izvedba instalacije v sistemu TN z napravami za nadtokovno zaščito 

1 - hišna priključna omarica 

2 - razdelilnik 

3 - ozemljilo (obratovalno) 

4 - temeljno ozemljilo (vezano na zbiralko za glavno izenačenje potenciala) 

5 - povezava kovinskih instalacij 

6 - omarica za glavno izenačenje potenciala 

 

3.2.6.5. ENOSMERNI TOKOKROGI 

Padec napetosti oziroma izgube v enosmernih tokokrogih se določijo z enačbo:  

  

    ∆𝑢(%) =
200∙𝑙𝑣∙𝑃𝑚𝑝𝑝−𝑣

 ∙S∙𝑈𝑚𝑝𝑝−𝑣
2
 

 ker je:  

Smin – minimalni prerez kabla (mm
2
)   

S – izbran prerez kabla (mm
2
)   

lv – dolžina kabla niza v eni smeri (m)   

Pmpp-v – moč niza pri STC (W)  

Umpp-v – napetost vršne moči niza (V)  

u% - padec napetosti (%)  

λ – specifična prevodnost (Sm/mm2) – 56 Sm/mm
2
 za Cu, 35 Sm/mm

2
 za Al 
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3.2.6.6. NAPETOSTNO-FREKVENČNA ZAŠČITA Uf-B 

Te nastavitve napetostno-frekvenčnih zaščit ločilnega mesta PN se uporabljajo za PN tip B moči od vključno 10 kW do 5 MW, 

ki so priključene v NN ali SN omrežje.  
 

Parameter Največji dovoljen čas 

delovanja (s) 

Nastavitve 

Prenapetostna zaščita (stopnja 2) 0,2 Un + 15 % 

Prenapetostna zaščita (stopnja 1) 2,0 Un + 11 % 

Podnapetostna zaščita (stopnja 1) 2,0 Un – 15 % 

Podnapetostna zaščita (stopnja 2) 0,2 Un – 30 % 

Nadfrekvenčna 
a
 0,2 52 Hz 

Podfrekvenčna 
a
 0,2 47 Hz 

Izpad omrežja b 0,5 5 Hz/s 

a      Frekvenčna zaščita mora biti sposobna delovati vsaj v območju, ki ga določajo 

maksimalne nastavitve delovanja napetostnih zaščit.  

b      Zaščito pred izpadom omrežja (kot so na primer skok kolesnega kota, df/dt, sprememba 

       impedance omrežja) ni potrebna. Če jo želi lastnik PN-ja vseeno nastaviti, jo je treba      

       nastaviti na navedeno vrednost. 

 
Merilni tokokrogi napetostno frekvenčnih električnih zaščit ločilnega mesta morajo biti obvezno opremljeni z varovalkami. 

 

Dovoljene tolerance zaščit:  

Napetost ± 1 %.  

Frekvenca ± 0,5 % od nastavitve.  

Čas izpada ± 10 % od nastavitve.  

 

Zaščite morajo obvezno meriti vse fazne napetosti (UL-N) za NN omrežje oziroma za SN omrežje odvisno od izvedbe 

zaščite in meritev: vse fazne napetosti (UL-N) ali vse medfazne napetosti (UL-L) na katere je proizvodna naprava 

priključena. 
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3.2.7. STRELOVODNA INSTALACIJA OBJEKTA 

3.2.7.1. SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE - LPS 

Sistem zaščite pred delovanjem strele v nadaljevanju LPS (Lightening Protection System) je sestavni del objekta in mora biti 

združljiv ter smiselno povezan z vsemi drugimi napravami in napeljavami v objektu. Za vsak objekt je potrebno najprej izvesti 

vrednotenje rizika na osnovni katerega se za posamezen objekt določi zaščitni nivo zaščite pred delovanjem strele v 

nadaljevanju LPL (Lightening Protection Level). LPS mora biti izveden tako, da lahko odvede atmosfersko razelektritev v zemljo 

brez škodljivih posledic in, da pri tem ne pride do poškodb živih bitij, električnih preskokov in hkrati iskrenj. Vrsta in mesto 

postavitve LPS morata biti ustrezno izbrana že med projektiranjem novih objektov, da se čimbolj izkoristijo njihovi električn i 

prevodni deli in, da se z najmanjšimi stroški izdela učinkovit LPS, ki se tudi estetsko vključuje v objekt in okolico. Tehnične 

lastnosti LPS morajo med uporabo objekta zagotavljati vse projektirane zahteve, upoštevajoč primerno vzdrževanje, skladno 

smernico TSG-N-003: 2021. LPS mora po rekonstrukciji izpolnjevati vse tehnične lastnosti, ki jih je imel pred rekonstrukcijo. 

Glede na položaj v objektih je LPS sestavljen iz zunanjega in notranjega LPS. V posameznih primerih, ko ni potreben zunanji 

LPS, je treba izdelati samo notranji LPS. 

IZVEDBA STRELOVODNE NAPELJAVE 

3.2.7.2. LOVILNI SISTEM 

Lovilna strelovodna instalacija se spoji na odvodne vodnike. Lovilna strelovodna instalacija se nadgradi s postavitvijo lovilnih 

palic ustreznih višin. Postavitev takšnih lovilnih palic zagotavlja ustrezno zaščito pred direktnim/neposrednim udarom strele  v 

elemente strojnih instalacij na strehi. Potrebne višine lovilnih palic so določene z uporabo metode kotaleče krogle polmera 45m 

skladno z zahtevami zaščitnega nivoja III. Izračun je izveden z uporabo računalniške simulacije s programom SHIELD. 

3.2.7.3. ODVODNI SISTEM 

Strelovodni odvodi odvajajo tok strele od točke udara do zemlje in omogočajo: 

• več paralelnih poti, 

• minimalno dolžino paralelnih poti, 

• izenačitev potencialov s prevodnimi deli objekta. 

Razdalje med navpičnimi odvodi in med posameznimi horizontalnimi krožnimi povezavami so prikazane v Tabeli 3: 

Vrste LPS Razdalje med odvodi (m) 

I 10 

II 10  

III 15 

IV 20 

Tabela 3: Razdalje med navpičnimi odvodi 

Vertikalni odvodi morajo biti geometrijsko enakomerno razporejeni okoli objekta v medsebojni razdalji manj kot 15 m. Obstoječi 

objekt nima ustrezne strelovodne zaščite, potrebno izvesti strelovod v celoti na novo. 

  

3.2.7.4. OZEMLJILNI SISTEM 

Pri razpršitvi toka strele v zemljo se zmanjšujejo prenapetosti s primernim razporejanjem ozemljil. V splošnem je nizka 

ozemljilna upornost manjša od 10 Ω, najprimernejša. V našem primeru imamo notranji sistem zaščite SPD izveden s 

prenapetostnimi odvodniki na vseh vstopajočih električnih vodnikih v objekt v skladu s standardom SIST EN 62305-4. Glede na 

navedeno mora biti skupna ozemljilna upornost Roz =< 5 Ω. 
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Vrednosti specifične upornosti zemljišča: 

Vrsta zemljišča Upornost zemljišča [Ωm] 

Močvirje 30 

Glina, ilovica, orna zemlja 100 

Vlažen pesek 200 

Vlažen prod 500 

Suh pesek ali prod 1000 

Kamnita tla (skala) 3000 

Tabela 4: Specifična upornost zemljišča 

Za ozemljila se lahko uporabljajo posebej v ta namen v zemljo položeni vodniki v obliki: 

• vodoravno položenih žic in trakov (tračna ozemljila), 

• navpičnih cevi ali profilov (palična ozemljila), 

• navpičnih plošč (ploščna ozemljila), 

• kovinske konstrukcije in mreže ter cevi v zemlji, razen tistih, za katere obstajajo posebni razlogi za njihovo ločenost. 

 

Ozemljitveni sistem objekta je obstoječ.  

 

Objekt ima izvedeno strelovodno zaščito, ki se jo preuredi skladno z načrtom. Za zaščito direktnega udara strele je predviden ih 

dodatnih 10 lovilnih palic SON02 (Al) višine h=1,0m, ki se spojijo na strelovodno mrežo. 

Objekt ima glede na odvode zaščitni nivo IV, s samimi lovilnimi palicami smo dosegli, da je pokritost lovilnega sistema III. 

Potrebno upoštevati navodila proizvajalca za montažo v vetrni coni 1. 

 

 
Slika 15:Izračun strelovoda 
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Slika 16: 3D model strelovoda 

 

3.2.7.5. PREPREČITEV ISKRENJ IN PREBOJEV 

Pri prevajanju toka strele od lovilne mreže, preko odvodov v ozemljilni sistem, lahko pride do nevarnega iskrenja in prebojev  

med: 

• kovinskimi konstrukcijami, 

• notranjimi povezavami raznih napeljav, 

• zunanjimi prevodnimi deli in povezavami objekta z okolico. 

Iskrenje je nevarno za nastanek požarov in uničenje naprav. Nevarno iskrenje preprečimo z: 

• izenačitvijo potencialov, 

• električno izolacijo. 

 

LOČILNA RAZDALJA MED KOVINSKIMI DELI IN LPS 

Električna izolacija med lovilno mrežo, odvodi in kovinskimi deli se lahko v danih primerih doseže z vzpostavitvijo ločilne 

razdalje med kovinskimi deli v objektu in sistemom LPS. Ločilna razdalja mora biti večja kot varnostna razdalja »s« in sicer: 

𝒔 = 𝒌𝒊
𝒌𝒄

𝒌𝒎
l 

kjer je: 

ik  koeficient odvisen od izbrane vrste LPS (za III in IV je 0.04) 

ck  koeficient odvisen od toka strele, ki teče po odvodu (od številom odvodov) 

mk  koeficient odvisen od električnega izolacijskega materiala (zrak=1, beton, opeko=0.5) 

l  koeficient dolžine vodnika LPS na katerem je potrebno ločilno razdaljo vzpostaviti do 

 najbližje točke izenačitve potencialov. 
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Slika 17: Izračun merilne razdalje 

Minimalna ločilna razdalja je 0,19m. 

3.2.7.6. ZAŠČITA PRED NAPETOSTJO DOTIKA 

Pri odvajanju toka strele v zemljo lahko zunaj objekta nastanejo previsoke napetosti dotika. Te nevarnosti se zmanjšujejo na 

sprejemljivo raven, če je: 

• verjetnost gibanja oseb ali njihovo zadrževanje v bližini odvodov zelo majhna, 

• naravni sistem kovinskih mas sestavljen iz številnih povezanih paralelnih poti in povezan z armaturo in konstrukcijo 

objekta z zagotovljeno dobro električno prevodnostjo, 

• specifična upornost zemlje v oddaljenosti 3 m od odvoda najmanj 5 kΩm. 

Če ni izpolnjena nobena izmed zahtev iz prejšnjega odstavka te točke, je treba zaradi zaščite oseb pred previsoko napetostjo 

dotika: 

• izolirati odvode LPS, 

• namestiti fizične ovire in opozorila za zmanjšanje možnosti dotika LPS odvodov. 

 

V tem projektu je verjetnost gibanja oseb ali njihovo zadrževanje v bližini odvodov zelo majhna. 

3.2.7.7. ZAŠČITA PRED NAPETOSTJO KORAKA 

Previsoka napetost koraka se zmanjša na sprejemljivo raven, če je: 

• verjetnost gibanja ali zadrževanja oseb ob strelovodnih vodih v razdalji manj kakor 3 m zelo majhna, 

• specifična upornost zemlje v območju 3m od odvoda LPS vsaj 5 kΩm. 

Plast izolacijskega materiala, npr. 0.05 m asfalta ali 0.15 m gramoza načeloma zmanjšuje nevarnost napetosti koraka na 

sprejemljivo mejo. 

V tem projektu imamo primer, ko je upornost zemlje v območju 3 m od odvoda manj kot 5 kΩm, oziroma je plast asfalta več 

kot 0.05 m tako, da dodatnih ukrepov glede napetosti koraka ni potrebnih. 
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Slika 18: Delitev objekta na zaščitne cone LPZ 

3.2.7.8. PREGLED, PRESKUS IN MERITVE LPS 

Pregled, preskus in meritve LPS je treba izvesti po njegovi končani izvedbi ali po njegovih spremembah, rekonstrukcijah in 

popravilih ter tudi periodično.  

Redni periodični pregled sistema zaščite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri zaščitnih nivojih I in II ter vsaka 4 leta pri 

zaščitnih nivojih III in IV. Za sončne elektrarne je treba izvesti vsaki 2 leti. 

Pregled je treba izvesti skladno z dodatkom E7 standarda SIST EN 62305-3. Ob pregledu je treba upoštevati predhodne 

preglede in ugotovitve prejšnjih poročil ter ugotoviti morebitna odstopanja. Pregled mora potekati skladno z dokumentacijo, k i 

mora vsebovati osnovne podlage za posamezne rešitve, opis zunanjega in notranjega LPS, razporeditev, uskladitev in 

nameščanje SPD, tehnične načrte, skupaj z načrti za povezave izenačitve potencialov. O vsakem pregledu je treba sestaviti 

zapisnik in vanj vnesti ugotovljene izmerjene vrednosti. Iz zapisnika mora biti razvidno, da je vgradnja LPS brezhibna, oziroma 

katera popravila so potrebna, da bo brezhibna. V zapisniku mora biti skica oštevilčenih odvodov, ki omogoča, da je meritev 

mogoče kadar koli ponoviti. Navedene morajo biti kovinske mase, katerih galvanska povezanost je bila preskušena. V zapisniku 

morajo biti natančno navedeni uporabljeni merilni instrumenti. Zapisnik mora zajemati vse dejavnosti, navedene v točkah 7.1, 

7.2 in 7.3 dodatka E7, standarda SIST EN 62305-3 in ga mora izvajalec pregleda podpisati. Podan mora biti tudi rok 

naslednjega pregleda. 

3.3. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA – NOTRANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE – ZAŠČITA PRED 

INDIREKTNIM/POSREDNIM UDAROM STRELE 

Notranji sistem zaščite pred strelo ni bil predmet tehnične rešitve zunanjega sistema zaščite pred strelo. 

Kot notranji sistem zaščite pred strelo se izvaja sistem koordinirane prenapetostne zaščite v skladu z zahtevami SIST EN 

62305-4. Koordinirani sistem zaščite pred strelo pomeni stopenjsko zaščito, pri čemer je I. stopnja zaščite vgrajena v glavno 

priključno omarico, II. stopnja v notranje razdelilne omare ter III. stopnja zaščite pred porabnike. Kot ukrep pred napetostm i 

dotika se izvaja izenačitev potencialov. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ozemljitveni sistem elektrarne se mora  povezati z ozemljilom v PMO. Skupna ozemljilna upornost  mora biti manjša od 

5Ω (𝑹𝟎 ≤ 𝟓Ω) pri vgradnji prenapetostnih zaščit. V kolikor se z meritvami izkaže, da ozemljilna upornost ne ustrezna, je 

potrebno dograditi ozemljitev (npr.: ozemljitvene sonde, obročasto ozemljilo okoli objekta,…), da dosežemo 𝑹𝟎 ≤ 𝟓Ω.  
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PRENAPETOSTNA ZAŠČITA 

Prenapetostna zaščita varuje ljudi in opremo pred: 

 direktnimi udari strele, 

 posledicami elektromagnetnih polj zaradi udara strele, 

 stikalnih manipulacij. 

 

Zaščita pred prenapetostmi, ki se lahko pojavijo zaradi atmosferskih razelektritev, je predvidena v priključno merilni omari PMO, 

ki se priklopi na predvideno ozemljilo. V PMO se namesti odvodnik udarnega toka strele razreda B *, ki je ščiten z varovalkam i z 

maksimalnim nazivnim tokom za izbran odvodnik. V vseh ostalih razdelilnikih (stikalnih blokih SB) so predvideni prenapetostni 

odvodniki razreda C *.  

 

*) Opomba: 

 odvodnik udarnega toka strele (razred B oz. tip T1 po SIST EN 61643-1), 

 odvodnik prenapetosti (razred C oz. tip T2, T3 po SIST EN 61643-1). 

 

 

3.3.1.1. IZENAČITEV POTENCIALOV 

Vse večje kovinske mase sončne elektrarne (ohišja PV modulov, elementi nosilne konstrukcije,…) povežejo z DIP zbiralko, ki 

se namesti ob razsmerniku na kabelski polici. Do DIP zbiralke se po najkrajši možni poti pripelje vodnik H07V-K 1x25mm², ki 

se priključi na glavno izenačitev potenciala objekta. 

Prerez vodnikov za glavno izenačitev potencialov mora biti med 6 in 16 mm
2
 Cu, če vodnik ni mehansko zaščiten, pri čemer v 

tem razponu ne sme biti manjši od polovice prereza največjega zaščitnega vodnika v inštalacijskem sistemu. 

 

Dimenzioniranje zaščitnih vodnikov in ozemljitve je izvedeno skladno s standardom SIST HD 60364-5-54. 

 

Na GIP se povežejo: 

 kovinski deli vseh cevnih inštalacij, 

 DIP zbiralke (dodatno izenačevanje potenciala), 

 kovinska ohišja naprav, 

 ograje in vsi kovinski deli v objektu, 

 kabelske police, itd. 

 

 

Izenačitve potencialov se izvedejo z rumeno/zelenim vodnikom H07V-K: 

 prevajajo znaten del toka strele – za Cu je 16mm
2
, 

 ne prevajajo znatnega toka strele – za Cu je 6mm
2
. 
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Slika 19: Izenačitev potencialov – blokovni prikaz 

 

1 – zaščitni vodnik 

2 – glavni vodnik za izenačitev potencialov 

3 – ozemljitveni vod 

4 – dodatni vod za izenačitev potencialov 

B – glavni priključek (ozemljitvena zbiralka) 

 

 

Konstrukcijo sončne elektrarne je potrebno ozemljiti vsaj na dveh koncih, saj v primeru prekinitve enega vodnika, je še 

vedno ozemjena preko drugega vodnika. 
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Slika 20: Prikaz priklopa ozemljitvenega vodnika na razsmernik, DC in AC omarico 
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4   IZRAČUN IN TEHNIČNI PODATKI RAZSMERNIKA 

 

4.1. SKUPNA MOČ SE 

Izračun skupne moči sončne elektrarne mora biti skladno s izdanim soglasjem. 

Moč naprave SE: 

 

Skupna instalirana moč: 𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡 = 54 ∙ 455𝑊 = 24,570 𝑘𝑊p 

Maksimalna izhodna moč: 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 25 𝑘𝑉𝐴 

 
Razsmernik je moči  25kW, iz česar sledi, da je nazivna moč elektrarne 25kW pri cosϕ=1. 

 

 

4.2. TEHNIČNI PODATKI RAZSMERNIKA 

Tehnični podatki razsmernikov so priloženi v prilogi načrta. 
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4.3. IZRAČUN KABLOV 

Za enosmerne tokokroge, z največjim predvidenim tokom 13,36 A se uporabijo bakreni vodniki prereza 6 mm
2 
(10 mm

2
), s 

trajno dovoljenim tokom 70A (100A) in padcem napetosti pod 1% (dopustno do 3%). 

DC -KONROLNI IZRAČUN KABLA - za najbolj oddaljene panele od razsmernika 

      

SE: HOTEL ADRIA 

UPRAVA 

Tokokrog: OPTIMIZATOR - RAZSMERNIK STRING STRING STRING STRING 

Temperatura okolice: 25C° R1-1/1 R1-1/2     

P
O

D
A

T
K

I 
M

O
D

U
L
O

V
 

Sistem zaščite  IT IT     

Število mudulov 27 27     

Nazivna moč (W) 455 455     

Napetost Uoc(V) 41,33 41,33     

Naz.napetost U(V) 34,06 34,06     

Nazivni tok In (A) 13,36 13,36     

Krat.tok Iks (A) 13,93 13,93     

K
A

B
E

L
 

Izbrani presek DC  kabla Si(mm
2
)  6,00 6,00     

Dopustni tok kabla Idop(A) 70,00 70,00     

Predvidena dolžina kabla l(m) 55,00 55,00     

Faktor polaganja temperature 0,60 0,60     

Z
A

Š
Č

IT
A

 

P
R

E
D

 

P
R

E
O

B
R

E
M

E
N

IT
V

IJ
O

 

Zaščitna naprava  gPV gPV     

Tok zaščitne naprave Inv (A) 20 20     

Faktor zaščitne naprave 1,9 1,9     

ZAHTEVE Dopustni padec nap. ΔUdop(%) 2,00 2,00     

IZ
R

A
Č

U
N

I 

Skupna moč Pmax(W) 12.285,00 12.285,00     

Napetost skupna Uocs(V)* 900,00 900,00     

Nazivna napetost skupna Us(V)** 750,00 750,00     

Abs. Dop padec nap. (V) 15,00 15,00     

Minimalni izr. presek kabla Sizr(mm
2
) 2,15 2,15     

Dejanski presek kabla Si(mm
2
) 6,00 6,00     

Dejanski padec nap.Δ ud(V) 5,36 5,36     

Dejanski % padec nap. Δud(%) 0,72 0,72     

Zdržni tok Iz (A) 42,00 42,00     

Zanesljivi izklopilni tok I2 (A) 32,05 32,05     

K
O

N
T
R

O
L
A

 

Pogoj 1: Si>Sizr DA DA     

Pogoj 2:   Idop>Iks DA DA     

Pogoj 3:   Inv<Iz DA DA     

Pogoj 4:  Δudop(%)>Δud(%) DA DA     

      

* - pri vgradnji optimizatorjev moči     
** - pri vgradnji optimizatorjev moči      
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IZRAČUNA KABLA na AC strani  

 

  
 

NAPRAVA PMO SE--NN omara PMO--R1

RAZDELILNIK S25K

Napetost 

U(V) 400 400

Instal. moč

P
i
 (kW) 25 25

Faktor obrem. h
v

1 1

Konična moč

P
k
 (kW) 25 25

cos fi 0,95 1

Konični tok

I
k
 (A) 37,98 36,08

Tip kabla FG16M16 5x16mm
2

FG16M16 5x16mm
2

Presek mm
2

16 16

Tip instalacije E E

Dopustni tok   

I
d 
(A) 100 100

fak. polaganja 0,9 0,9

fak. temperature 0,9 0,9

Zdržni tok   

I
z 
(A) 81 81

pogoj

 I
z
>I

kon DA DA

Zaščitna 

naprava NV MCB

Tok zašč. nap.

I
v 
(A) 63 50

1. pogoj

I
b
<I

n
<I

z
DA DA

faktor k 1,6 1,45

2. pogoj I
n
 (A)   

I
2
<1,45 I

z
73,40625 81

pogoj  I
V
<I

Z DA DA

Tok Ip kratk. stika

I
Ip
 (A) 4247,691217 4632,881322

Energija

I
2

t (A
2

s) 9600 5700

k
2

S
2 

3385600 3385600

Pogoj

k
2

S
2

 >I
2

t DA DA

Dolžina

l (m) 20 5

Dopustni padec

u
d
 (%) 3 1

Dejanski padec

u (%) 0,35 0,09

Pogoj

u  < u
d DA DA

r
k 
(Ω/km) 1,329 1,329

X
k
 (Ω/km) 0,089 0,089

r
tm 

(Ω) 0,02 0,035

X
tm

 (Ω) 0 0

Roz
 
(Ω) 150 150

Roztr
 
(Ω) 1 1

Tok napake

I
ks  

(A) 2468,70 2761,42

Čas izklopa

t
izk 

(s) 5 5

Tok izklopa

I
a
 (A) 500 300

Pogoj  

I
ks 

> I
a DA DA

S
p

lo
š
n

i 
p

o
d

a
tk

i 
o

d
c
e
p

a
T

N
 s

is
te

m
 

D
im

e
n

z
io

n
ir

a
n

je
 k

a
b

lo
v

Z
a
š
č
it

a
 p

re
d

 
p

re
o

b
re

m
e

n
it

v
e

n
im

 t
o

k
o

m

Z
a

š
č
it

a
 p

re
d

 
k

ra
tk

o
s

ti
č
n

im
 t

.
K

o
n

tr
o

la
 p

a
d

c
e
v
 

n
a

p
e

to
s

ti

K
o

n
tr

o
la

 u
č
n

k
o

v
it

o
s

ti
 z

a
š

č
it

e
 p

re
d

 p
o

s
re

d
n

im
 

d
o

ti
k

o
m
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5   RISBE 

 

1 SHEME SONČNE ELEKTRARNE 

2 TLORIS STREHE - FOTONAPETOSTNI MODULI IN STRELOVODNA NAPELJAVA 

3 ORTOFOTO TLORIS OBJEKTA Z NAMEŠČENO OPREMO SONČNE ELEKTRARNE 
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6  PRILOGE 

 

1 PODATKOVNI LIST PV MODUL 

2 PODATKOVNI LIST OPTIMIZATOR 

3 PODATKOVNI LIST RAZSMERNIKA  

4 POROČILO DOLOČITVE STRINGOV 

5 IZRAČUN RIZIKA 

6 POPIS MATERIALA IN DEL 

7 SOGALSJE ZA PRIKLJUČITEV IN PROJEKTNI POGOJI 

 

 

 

 


