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1. WSTĘP 

Dziękujemy za wybranie modułów JINSHI SOLAR! 

Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje dotyczące instalacji elektrycznych i 

mechanicznych, które należy znać przed rozpoczęciem obsługi, instalując moduły JINSHI SOLAR. Niniejsza 

instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy znać. Wszystkie informacje 

opisane w niniejszym podręczniku stanowią własność intelektualną JINSHI SOLAR i opierają się na 

technologiach i doświadczeniu, które zostały nabyte i zgromadzone przez JINSHI SOLAR. 

Niniejsza Instrukcja nie stanowi gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. JINSHI SOLAR nie ponosi 

odpowiedzialności i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za straty, uszkodzenia lub koszty wynikające lub 

w jakikolwiek sposób związane z instalacją, obsługą, użytkowaniem lub konserwacją modułów. Firma JINSHI 

SOLAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie patentów lub innych praw stron trzecich, 

które może wynikać z używania Modułów. JINSHI SOLAR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 

produkcie, specyfikacji lub instrukcji montażu bez wcześniejszego powiadomienia. 

Nieprzestrzeganie wymagań wymienionych w tym podręczniku spowoduje unieważnienie ograniczonej 

gwarancji na moduły dostarczonej przez JINSHI SOLAR w tym samym momencie sprzedaży bezpośrednio 

klientowi. Dostarczono dodatkowe zalecenia w celu poprawy praktyk bezpieczeństwa i wyników 

wydajności. Proszę dostarczyć kopię tego podręcznika właścicielowi instalacji fotowoltaicznej w celach 

referencyjnych i poinformować ich o wszystkich istotnych aspektach bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji. 

2. KODY I PRZEPISY 

Mechaniczna i elektryczna instalacja systemów PV powinna być wykonana zgodnie ze wszystkimi 

odpowiednimi przepisami, w tym przepisami elektrycznymi,  przepisami budowlanymi i wymaganiami 

dotyczącymi połączeń elektrycznych. Takie wymagania mogą się różnić w przypadku miejsca montażu, na 

przykład w przypadku zastosowań dachowych lub pojazdów silnikowych. Wymagania mogą się również 

różnić w zależności od napięcia systemu i aplikacji DC lub AC. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu 

uzyskania obowiązujących przepisów. 

3. OGÓLNE 

Rysunek 1 Elementy modułu i przekrój laminowanego 
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3.1 Identyfikacja produktu 

Każdy moduł ma dwie etykiety zawierające następujące informacje: 

1. Tabliczka znamionowa: opisuje rodzaj produktu; Moc szczytowa, maks. prąd zasilania, Max. napięcie 

zasilania, napięcie obwodu otwartego, prąd zwarciowy, wszystkie zmierzone w standardowych warunkach 

testowych; Znaki certyfikacyjne, maksymalne napięcie systemu itp. 

2. Kod kreskowy: każdy moduł ma niepowtarzalny numer seryjny. Numer seryjny składa się z 16 cyfr. Jest 

trwale przymocowany do wnętrza modułów i jest widoczny od góry przedniej części modułu. Ten kod 

kreskowy jest wstawiany przed laminowaniem. Ponadto można znaleźć ten sam kod kreskowy obok 

tabliczki znamionowej. 

3.2 Konwencjonalne bezpieczeństwo 

Moduły solarne JS zaprojektowano tak, aby spełniały wymagania IEC 61215 i IEC 61730, klasa aplikacji A. 

Moduły przeznaczone do użytku w tej klasie zastosowań mogą być stosowane w systemach pracujących 

przy napięciu większym niż 50 V DC lub 240 W, gdzie przewidywany jest ogólny dostęp do kontaktu. Moduły 

zakwalifikowane pod kątem bezpieczeństwa za pomocą IEC 61730-1 i IEC 61730-2 oraz w tej klasie 

zastosowania są uważane za spełniające wymagania dla urządzeń klasy bezpieczeństwa II. 

Gdy moduły są montowane na dachach, dach musi mieć pokrycie ognioodporne odpowiednie do tego 

zastosowania. Systemy PV na dachu mogą być instalowane tylko na dachu, który jest zdolny do obsługi 

dodatkowego ważonego obciążenia elementów systemu PV, w tym modułów, przez certyfikowanego 

specjalistę budowlanego lub inżyniera i ma formalną strukturę kompletnego wyniku analizy. 

Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj pracować na dachu, dopóki nie zostaną określone i zabrane środki 

bezpieczeństwa, w tym, bez ograniczeń, środki ochrony przed upadkiem, drabiny lub klatki schodowe oraz 

środki ochrony osobistej. 

Dla własnego bezpieczeństwa nie należy instalować ani obsługiwać modułów w niekorzystnych warunkach, 

w tym bez ograniczeń silnych lub porywistych wiatrów oraz mokrych lub oszronionych powierzchni 

dachowych. 
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3.3 Bezpieczeństwo działania elektrycznego 

Moduły fotowoltaiczne mogą wytwarzać energię elektryczną stałoprądową po wystawieniu na działanie 

światła, a zatem mogą powodować porażenie prądem lub bum. Napięcie DC 30 V lub wyższe jest 

potencjalnie śmiertelne. 

Moduły wytwarzają napięcie nawet wtedy, gdy nie są podłączone do obwodu elektrycznego lub obciążenia. 

Należy używać izolowanych narzędzi i gumowych rękawic podczas pracy z modułami w świetle słonecznym. 

Moduły nie mają włącznika / wyłącznika. Moduły mogą być wyłączone tylko przez usunięcie ich ze światła 

słonecznego lub przez całkowite pokrycie ich przedniej powierzchni szmatką, tekturą lub innym całkowicie 

nieprzezroczystym materiałem lub poprzez pracę z modułami skierowanymi w dół na gładkiej, płaskiej 

powierzchni. 

Aby uniknąć łuków i porażenia prądem, nie należy odłączać połączeń elektrycznych pod obciążeniem. 

Wadliwe połączenia mogą również powodować łuki i porażenie prądem. Więc proszę utrzymuj złącza w 

stanie suchym i czystym, i upewnij się, że są w dobrym stanie technicznym. Nigdy nie wkładaj metalowych 

przedmiotów do złącza ani nie modyfikuj ich w żaden sposób, aby zabezpieczyć połączenie elektryczne. 

Również w celu uniknięcia przedostania się piasku lub pary wodnej, które mogą powodować problemy z 

połączeniem i bezpieczeństwem, moduły muszą być zainstalowane i połączone ze skrzynką komorową po 

wyjęciu z pudła kartonowego; utrzymuj złącza w stanie suchym i czystym podczas instalacji. Należy 

pamiętać, że zanieczyszczenie przez piasek, kurz i wodę spowoduje łuki i porażenie prądem złączy. 

Sugerujemy, aby klienci dodawali osłony złączy gumowych jako metodę ochrony specyficzną dla obszaru o 

dużym zapyleniu morskim o wyższym zasoleniu lub poważnych zanieczyszczonych obszarach. 

Odbicie od śniegu lub wody może zwiększyć światło słoneczne, a tym samym zwiększyć porzeczkę i moc. 

Ponadto, chłodniejsza temperatura może znacznie zwiększyć napięcie i moc. 

Jeśli szkło lub inny materiał jest uszkodzony, należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i oddzielić 

moduły od obwodu. 

Pracuj tylko w suchych warunkach i korzystaj wyłącznie z suchych narzędzi. Nie należy manipulować 

modułami, gdy są mokre, chyba że mają odpowiednie wyposażenie ochronne. Jeśli chcesz wyczyścić 

moduły, postępuj zgodnie z wymogami czyszczenia wymienionymi w instrukcji. 

3.4 Bezpieczeństwo użytkowania 

Nie otwieraj opakowań modułów JINSHI SOLAR podczas transportu i przechowywania, dopóki nie będą 

gotowe do zainstalowania. 

W tym samym czasie proszę chronić opakowanie przed uszkodzeniem. Nie wolno bezpośrednio przewracać 

palet modułów. 

Nie należy przekraczać maksymalnej wysokości palet przeznaczonych do ułożenia w stos, jak wskazano na 

opakowaniu palet. 
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Przechowuj palety w wentylowanym, deszczoodpornym i suchym miejscu, aż moduły będą gotowe do 

rozpakowania. Aby rozpakować paczki modułów, postępuj zgodnie z instrukcją <Moduły modułów 

solarnych JINSHI>. 

Nie wolno podnosić modułów, chwytając skrzynkę przyłączeniową modułu lub kabel elektryczny w 

dowolnych warunkach. 

Nie stój ani nie wchodź na moduły. 

Nie upuszczaj modułów na inny moduł. 

Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na modułach, aby nie uszkodzić okularów. 

Zachowaj ostrożność podczas ustawiania modułów na powierzchni, szczególnie na rogu modułów. 

Niewłaściwy transport i instalacja mogą uszkodzić moduły. 

Nie próbuj demontować modułów i nie usuwaj z modułów dołączonych tabliczek znamionowych ani 

komponentów. 

Nie nakładaj farby ani kleju na górną powierzchnię modułów. 

Aby uniknąć uszkodzenia tylnej strony, nie rysuj ani nie uderzaj w tylną stronę. 

Nie wiercić otworów w ramie. Może to pogorszyć wytrzymałość ramy i spowodować korozję ramy. 

Nie zarysuj anodyzowanej powłoki ramy (z wyjątkiem połączenia uziemienia). Może to spowodować korozję 

ramy lub pogorszyć wytrzymałość ramy. 

Nie należy próbować naprawiać modułów uszkodzonym szkłem lub tylną ścianą. 

3.5 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

Skonsultuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać wytyczne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

budowlanego lub strukturalnego. Moduły JINSHI SOLAR zostały wymienione jako klasa C zgodnie z normą 

IEC 61730-2. 

W przypadku montażu na dachu, moduły powinny być montowane nad odpornym na ogień pokryciem 

odpowiednim do tego zastosowania, z odpowiednią wentylacją pomiędzy tylną ścianką modułów a 

powierzchnią montażową. 

Konstrukcje i instalacje dachowe mogą wpływać na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Nieprawidłowa 

instalacja może stworzyć zagrożenie w razie pożaru. 

Aby zachować klasę odporności ogniowej, odległość między powierzchnią ramy modułów a powierzchnią 

dachu powinna wynosić co najmniej 10 cm. 

Należy stosować odpowiednie komponenty, takie jak bezpieczniki, wyłączniki i złącza uziemiające zgodnie z 

wymaganiami władz lokalnych. 

Nie używaj modułów, w których mogą powstawać łatwopalne gazy. 
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4. WARUNEK INSTALACJI 

4.1 Miejsce instalacji i środowisko pracy 

Moduły JS Solar są przeznaczone do użytku wyłącznie w urządzeniach naziemnych - nie do użytku w 

kosmosie. 

Nie używaj luster ani innych lup, aby skoncentrować światło słoneczne na modułach. 

Moduły muszą być montowane na odpowiednich konstrukcjach montażowych umieszczonych w 

odpowiednich budynkach, na ziemi lub w innych konstrukcjach odpowiednich dla modułów (np. Wiat 

samochodowych, fasad budynków lub  fotowoltaików). Moduły nie mogą być montowane na jakichkolwiek 

ruchomych pojazdach. 

Modułów nie wolno instalować w miejscach, w których mogłyby być zanurzone w wodzie. 

Zalecana temperatura otoczenia powinna wynosić od -20 ° C (-4 ° F) do 46 ° C (115 ° F). Limity temperatury 

są zdefiniowane jako średnia miesięczna wysokość i wysokość miejsca instalacji. Limit temperatury roboczej 

powinien wynosić -40 ° C (-40 ° F) i 85 ° C (185 ° F). 

Upewnij się, że moduły nie są narażone na obciążenia wiatrem lub śniegiem przekraczające maksymalne 

dopuszczalne obciążenia. 

Moduły powinny być zainstalowane w miejscu, w którym nie ma cieniowania przez cały rok. Upewnij się, że 

w pobliżu miejsca instalacji nie ma przeszkód blokujących światło. 

Ochrona odgromowa jest zalecana w systemach PV, które mają być instalowane w miejscach o wysokim 

prawdopodobieństwie uderzenia pioruna. 

Nie należy używać modułów w pobliżu urządzeń lub w miejscach, w których mogą powstawać lub zbierać 

łatwopalne gazy. 

Modułów nie wolno instalować ani eksploatować w miejscach, gdzie grad, śnieg, piasek, kurz, 

zanieczyszczenie powietrza, sadza itp. Są nadmierne. Modułów nie wolno umieszczać w miejscach, w 

których agresywne substancje, takie jak sól, mgła solna, słona woda, chemicznie aktywne opary, kwaśne 

deszcze, jakikolwiek inny rodzaj agresywnego środka, mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo i / lub działanie 

modułów. 

Proszę przyjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa Modułów, gdy są one 

zainstalowane lub eksploatowane w obszarach, w których wytwarza się obfite opady śniegu, bardzo zimno, 

silny wiatr lub w pobliżu wyspy lub pustyni, gdzie występuje tendencja do wytwarzania mgły solnej lub w 

pobliżu wody . 

Moduły JS Solar przeszły pomyślnie test odporności na korozję mgłą solną zgodnie z IEC 61701, ale może 

wystąpić korozja galwaniczna między aluminiową ramą modułów a sprzętem montażowym lub 

uziemiającym, jeśli taki sprzęt składa się z różnych metali. Moduły JINSHI SOLAR mogą być instalowane na 

morzu w odległości między 50 m do 500 m od morza, a tylko stal nierdzewna i aluminiowy metal stykają się 

bezpośrednio z modułami w nadmorskiej instalacji, aby ograniczyć korozję. Aby spełnić szczegółowe 

wymagania, należy przestrzegać instrukcji instalacji nadmorskiej JINSHI SOLAR. 



                                                                                     Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co., ltd. 

Address :                                                                    Addres:  No. 19 Laoshan Road, Beilung, Ningbo, China                                                                                                               

eilun, Ningbo, Ch                                                      

                  PPHU ELBA-ENERGA 98-220 Zduńska Wola ul.Torfowa 5a www.elbaenerga.pl 

4.2 Wybór kąta nachylenia 

Kąt nachylenia modułów jest mierzony między powierzchnią modułów a poziomą powierzchnią podłoża. 

Moduły generują maksymalną moc wyjściową, gdy są bezpośrednio skierowane w stronę słońca. 

Na półkuli północnej moduły powinny być zwykle skierowane na południe, a na półkuli południowej moduły 

powinny zwykle być zwrócone na północ. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najlepszego kąta instalacji, należy odwołać się do 

standardowych przewodników instalacji fotowoltaicznych lub skonsultować się z renomowanym 

instalatorem lub integratorem systemów. 

Kurz gromadzący się na powierzchni modułów może osłabiać wydajność modułów. JINSHI SOLAR zaleca 

instalowanie modułów z kątem nachylenia wynoszącym co najmniej 10 stopni, co ułatwia zmywanie kurzu 

przez deszcz. 

5. INSTALACJA MECHANICZNA 

5.1. Wymaganie konwencjonalne 

Upewnij się, że metoda instalacji i system wspierający modułów są wystarczająco silne, aby moduły były w 

stanie wytrzymać wszystkie warunki obciążenia. Instalator musi dostarczyć gwarancję. System 

wspomagający instalację musi zostać przetestowany przez niezależną organizację z możliwością analizy 

Static Mechanical, zgodnie z lokalnymi normami krajowymi lub międzynarodowymi, takimi jak DIN1055 lub 

równoważne normy. 

Struktura montażowa modułów musi być wykonana z trwałego, odpornego na korozję i odpornego na 

promieniowanie UV materiału. 

Moduły muszą być bezpiecznie przymocowane do konstrukcji montażowej. 

W regionach o dużym opadzie śniegu w zimie wybierz wysokość systemu mocowania. Tak więc najniższa 

krawędź modułów nie jest pokryta śniegiem przez dłuższy czas. Ponadto upewnij się, że najniższa część 

modułów jest umieszczona na tyle wysoko, aby nie była zasłonięta przez rośliny lub drzewa lub uszkodzona 

przez latający piasek. 

Gdy moduły są podparte równolegle do powierzchni ściany budynku lub dachu, wymagany jest minimalny 

odstęp wynoszący 10 mm między ramą modułów a powierzchnią ściany lub dachu, aby umożliwić 

cyrkulację powietrza za modułami i zapobiec uszkodzeniu okablowania . 

Nie należy wiercić otworów w szklanej powierzchni ani ramach  modułów. 

Przed instalacją modułów na dachu należy upewnić się, że konstrukcja dachu jest odpowiednia. Ponadto 

każda penetracja dachu wymagana do zamontowania modułów musi być odpowiednio uszczelniona, aby 

zapobiec przeciekom. 

Obserwuj liniowe rozszerzanie termiczne ramek modułów, upewnij się, że minimalna odległość między 

sąsiednimi ramkami wynosi 10 mm. 
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Zawsze utrzymuj tylną ściankę panelu wolną od ciał obcych lub elementów konstrukcyjnych, które mogłyby 

wejść w kontakt z panelem, szczególnie gdy panel znajduje się pod obciążeniem mechanicznym. 

Moduły posiadają certyfikat na maksymalne obciążenie statyczne po stronie tylnej 2400 Pa (tj. Obciążenie 

wiatrem) i maksymalne obciążenie statyczne na przedniej stronie 2400 Pa lub 5400 Pa (tj. Obciążenie 

wiatrem i śniegiem), w zależności od typu modułów (szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują 

się na rysunku 4). 

Metoda montażu nie może powodować bezpośredniego kontaktu różnych metali z aluminiową ramą 

modułów, co spowoduje korozję galwaniczną. Moduły można montować w orientacji poziomej lub 

pionowej. 

5.2 Metody instalacji 

Moduły można instalować na ramie za pomocą otworów montażowych lub zacisków. Moduły należy 

zainstalować zgodnie z poniższymi przykładami i zaleceniami. Jeśli moduł nie jest montowany zgodnie z 

niniejszą instrukcją, należy wcześniej skonsultować się z firmą JINSHI SOLAR i zatwierdzić ją JINSHI SOLAR, w 

przeciwnym razie może uszkodzić moduły i unieważnić gwarancję. 

5.2.1 Moduły zainstalowane z otworami montażowymi 

Moduły powinny być przykręcone do konstrukcji wsporczych poprzez otwory montażowe znajdujące się w 

tylnych kołnierzach ramy. Zapoznaj się z tym, co pokazano na Rysunku 2 (Szczegóły montażu). 

Rysunek 2 Szczegóły montażu 
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Prosimy o użycie komponentów wymienionych poniżej; 

1. Śruba  

materiał: Stal nierdzewna 

Rozmiar i długość: M8 * 16mm 

2. Podkładka 

materiał: Stal nierdzewna 

Rozmiar i długość: M8 

3.Podkładka sprężynowa 

materiał: Stal nierdzewna 

Rozmiar i długość: M8 

4.Nakrętka 

materiał: Stal nierdzewna 

Rozmiar i długość: M8 

Wymagania dotyczące momentu obrotowego śruby: dokręcić śruby 

5.2.2 Moduły Zainstalowane za pomocą zacisku 

Moduły powinny być montowane za pomocą specjalnych zacisków, jak pokazano na rysunku 3. 

A) Moduły powinny być zamocowane na szynie nośnej za pomocą metalowych zacisków. Zaleca się 

używanie zacisków w następujących warunkach lub zatwierdzonych przez instalację systemu: 

Szerokość: Zacisk A nie mniej niż 50 mm Zacisk B nie mniejszy niż 38 mm; 

Grubość: nie mniej niż 3 mm; 

Materiał: Stop aluminium; 

Bolt: M8; 

B) Wymagany moment obrotowy śruby: dokręcić śruby 

C) Zaciski modułów nie mogą dotykać przedniej szyby ani deformować ramy. Powierzchnia styku w miejscu 

mocowania z przednią częścią ramy musi być gładka, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ramy, 

powodując zerwanie modułów. Unikaj efektów cieniowania z zacisków modułów. Otwory drenażowe na 

ramie modułów nie mogą być zamknięte ani zasłonięte przez zaciski. 

Rysunek 3: Dane dotyczące zacisków (jednostki: mm) 
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5.2.3 Opis pozycji montażowej 

Niski / normalny poziom obciążenia ma zastosowanie do instalacji w większości warunków 

środowiskowych: maksymalne obciążenie statyczne z tyłu modułów wynosi 2400 Pa (tj. Obciążenie 

wiatrem), a maksymalne obciążenie statyczne z przodu modułów jest 2400 Pa (tj. Obciążenie wiatrem i 

śniegiem). 

Wysoki poziom obciążenia ma zastosowanie do instalacji w trudniejszych warunkach środowiskowych, 

takich jak burza, obfite opady śniegu itp. Maksymalne obciążenie statyczne z tyłu modułów wynosi 2400 Pa 

(tj. Obciążenie wiatrem) i maksymalne obciążenie statyczne z przodu Modułów wynosi 5400 Pa (tj. 

obciążenie wiatrem i śniegiem), w zależności od poziomu ciśnienia, jaki wytrzyma zgodnie ze standardem 

IEC. 

W przypadku obciążeń dynamicznych, takich jak wiatr, współczynnik bezpieczeństwa należy zwiększyć o 3 

razy. Oznacza to, że maksymalne obciążenie dynamiczne wynosi 800 Pa, gdy prędkość wiatru jest mniejsza 

niż 130 km / h. 

 

 

Rysunek 4: Metody instalacji 
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6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

6.1 Właściwości elektryczne 

Znamionowe charakterystyki elektryczne, takie jak lsc, Voc i Pmax są mierzone w granicach + 3% 

niepewności pomiaru w standardowych warunkach testowych. Standardowe warunki testowe: natężenie 

promieniowania 1000 W / m 2, temperatura komory 25 ° C i masa powietrza 1,5. 

W normalnych warunkach moduły fotowoltaiczne mogą wytwarzać wyższy prąd i / lub napięcie niż podano 

w standardowych warunkach testowych. Odpowiednio, wartości prądu zwarciowego, lsc i napięcia 

otwartego obwodu, Voc, zaznaczone na modułach powinny być pomnożone przez współczynnik 1,25 

podczas określania wartości napięcia komponentu, pojemności przewodów, rozmiarów zabezpieczeń i 

wielkości elementów sterujących podłączonych do wyjścia modułów.  

Moduły o różnych parametrach elektrycznych nie mogą być łączone bezpośrednio szeregowo. 

 

 

Rysunek 5: Schematy elektryczne okablowania szeregowego i równoległego: 
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Połączenie szeregowe 

 

 

 

Połączenie równoległe 

 

 

 

 

Połączenie szeregowo 

równoległe 

 

 

 

 

Dioda 

Maksymalna liczba modułów, które można podłączyć szeregowo, musi być obliczona zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w taki sposób, aby określone maksymalne napięcie systemu (Maksymalne 

napięcie systemowe modułów JINSHI SOLAR wynosi 1500V DC zgodnie z oceną bezpieczeństwa IEC61730) 

modułów i wszystkich innych elektrycznych komponentów prądu stałego nie zostaną przekroczone podczas 

pracy w obwodzie otwartym w temperaturze oczekiwanej w lokalizacji systemu PV. 

Współczynnik korygujący dla napięcia w obwodzie otwartym może być obliczony na podstawie 

następującego wzoru: Cvoc - .. = 1-βvocX (25-T). T to najniższa oczekiwana temperatura otoczenia w 

lokalizacji systemu. β (% / ℃) to współczynnik temperaturowy wybranego modułu Voc (patrz odpowiedni 

arkusz danych). 

Odpowiednio znamionowane urządzenie zabezpieczające przed przepięciem musi być używane, gdy prąd 

wsteczny może przekroczyć wartość maksymalnego obciążenia bezpiecznika modułów. 

 Dla każdego ciągu serii wymagane jest urządzenie zabezpieczające przed przepięciem, jeśli więcej niż dwa 

ciągi szeregowe są połączone równolegle, jak pokazano na rysunku 5. 
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6.2 Kable i okablowanie 

Te skrzynki połączeniowe zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo łączyć szeregowo ze 

względu na dobrze podłączony kabel i złącze o stopniu ochrony iP67. Każdy moduł ma dwa przewody 

jednożyłowe, jeden dodatni i jeden ujemny, które są wstępnie okablowane w skrzynce połączeniowej. 

Złącza na przeciwległym końcu tych przewodów umożliwiają łatwe szeregowe połączenie sąsiednich 

modułów przez mocne wstawienie dodatniego złącza modułu do ujemnego złącza sąsiedniego modułu, aż 

złącze zostanie całkowicie osadzone. 

Należy użyć okablowania z odpowiednimi powierzchniami przekroju poprzecznego zatwierdzonymi do 

użytku przy maksymalnym prądzie zwarciowym modułów. JINSHI SOLAR zaleca instalatorom stosowanie 

tylko przewodów odpornych na światło słoneczne, kwalifikujących się do okablowania prądu stałego (DC) w 

systemach PV. Minimalny rozmiar drutu powinien wynosić 4mm2. 

Wymagane minimalne okablowanie polowe 

Według  standardu Rozmiar przewodu 

 

Ocena temperatury 

 

TUV 2PFG 11694 

 

TUV 2PFG 11694 

 

-40 ℃ do + 85 ℃ 

 

Kable powinny być zamocowane do konstrukcji mocującej w taki sposób, aby nie spowodowały uszkodzenia 

mechanicznego  izolacji przewodu. 

Stosować odpowiednie środki, takie jak opaski kablowe odporne na działanie światła słonecznego i / lub 

klipsy do zarządzania przewodami 

zaprojektowane specjalnie do mocowania do ramy modułów. Kable są odporne na światło słoneczne i 

wodoodporne, ale w miarę możliwości należy unikać bezpośredniego wystawiania na działanie promieni 

słonecznych i zanurzenia w wodzie kabli. 

6.3 Złącza 

Złącza należy utrzymywać w stanie suchym i czystym, a przed podłączeniem modułów należy się upewnić, 

że zatyczki złącza są dokręcone ręcznie. Nie należy wykonywać połączeń elektrycznych z mokrymi, 

zabrudzonymi lub w inny sposób wadliwymi złączami. Unikaj ekspozycji na światło słoneczne i zanurzenia w 

wodzie złączy. Należy unikać pozostawiania złączy na ziemi. 

Wadliwe połączenia mogą prowadzić do łuków i porażenia prądem. Sprawdź, czy wszystkie połączenia 

elektryczne są solidnie zamocowane. Upewnij się, że wszystkie złącza blokujące są całkowicie zatrzaśnięte i 

zablokowane. 

 

6.4 Diody Bypass 
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Skrzynki przyłączeniowe używane z modułami JINSHI SOLAR zawierają diody obejściowe połączone 

równolegle z ciągami ogniw PV. W przypadku częściowego zacienienia, diody omijają prąd generowany 

przez niechronione komórki, ograniczając w ten sposób nagrzewanie się modułów i spadek wydajności. 

Diody obejściowe nie są urządzeniami zabezpieczającymi przed przepięciem. 

Diody obejściowe przekazują prąd ze strun komórki w przypadku częściowego zacienienia. Na rysunku 7 

pokazano schemat pokazujący, w jaki sposób ciągi komórek są elektrycznie połączone z diodami. 

W przypadku znanej lub podejrzewanej awarii diody instalatorzy lub dostawcy usług konserwacyjnych 

powinni skontaktować się z firmą JINSHI SOLAR. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać skrzynki 

przyłączeniowej. 

7. UZIEMIENIE 

Wymagania uziemienia należy sprawdzić przed rozpoczęciem pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. 

Moduły JS Solar wykorzystują anodowaną, oksydowaną aluminiową ramę, która jest odporna na korozję. 

Tak więc rama modułów musi być połączona z przewodem uziemiającym urządzenia, aby zapobiec 

przepięciom  statycznym  i uszkodzeniom. 

Urządzenie uziemiające musi w pełni stykać się z wnętrzem stopu aluminium i musi przenikać powierzchnię 

filmu oksydacyjnego ramy. 

Proszę nie wiercić żadnych dodatkowych otworów uziemiających na ramie modułów. 

Aby uzyskać optymalną wydajność, JINSHI SOLAR zaleca, aby katoda DC z tablicy Modules była podłączona 

do uziemienia. Nieprzestrzeganie tego wymagania może zmniejszyć wydajność systemu. 

Metoda uziemienia nie może powodować bezpośredniego kontaktu różnych metali z aluminiową ramą 

modułów, co spowoduje korozję galwaniczną. 

Szyny mają wstępnie wywiercone otwory oznaczone znakiem uziemienia. Otwory te powinny być używane 

do uziemienia i nie wolno ich używać do montażu modułów. 

Dostępne są następujące metody uziemiające. 

7.1 Uziemienie za pomocą uziemionego zacisku 

Otwór uziemiający o średnicy 4,2 mm po stronie krawędzi bliżej środka tylnej ramy modułów. Środkowa 

linia znaku uziemienia pokrywa się z otworem uziemienia, a kierunek jest taki sam jak dłuższa. 

Uziemienie między modułami musi być zatwierdzone przez wykwalifikowanego elektryka. A urządzenie 

uziemiające musi być wykonane przez wykwalifikowany personel z odpowiednim przeszkoleniem i 

uprawnieniami. Zalecana wartość momentu skręcającego wynosi 2,3 Nm.  

Jako zacisk uziemiający można zastosować rdzeń miedziany o rozmiarze 12 AWG. Drut miedziany nie 

powinien być ściśnięty podczas instalacji. 

Rysunek 6: Metody instalacji 
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Uwaga: Powyższy rysunek używa TYCO. 1954381-1 (zalecane) 

7.2. Uziemienie przy użyciu nieużywanej szyny zaciskowej. 

Istniejące otwory montażowe, które nie zostały użyte, mogą służyć do uziemienia. 

A) Skieruj przewód uziemiający do otworu montażowego na ramie. Przełóż zacisk uziemiający i skręć z ramą 

za pomocą śruby uziemiającej. 

B) Umieść zębatą podkładkę na drugiej stronie, a następnie dokręć i zablokuj nakrętkę. Zalecany moment 

blokowania nakrętki wynosi 2,0 N • M-2,2 N • M. 

C) Przełóż zacisk uziemiający za pomocą przewodu uziemiającego. Materiał i rozmiar drutu odgromowego i 

powinien spełniać odpowiednie wymagania krajowe, regionalne i lokalne zasady, prawo i standard. 

D) Zakończ montaż za pomocą dokręcenia śruby mocującej przewodu uziemiającego. 
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Rysunek 7: Metody instalacji 

 

7.3 Dodatkowe urządzenia uziemiające innych firm 

Moduły solarne JS mogą być uziemione za pomocą urządzeń uziemiających innych firm, o ile posiadają 

certyfikaty do uziemienia modułów, a urządzenia są instalowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

8. OBSŁUGA I KONSERWACJA 

Wymagana jest regularna kontrola i konserwacja modułów, szczególnie w zakresie gwarancji. Użytkownik 

jest odpowiedzialny za zgłoszenie się do dostawcy w sprawie uszkodzeń stwierdzonych w ciągu 2 tygodni. 

8.1 Czyszczenie 

Kurz nagromadzony na przednim przezroczystym podłożu może zmniejszyć moc wyjściową, a nawet może 

spowodować efekt lokalnego gorącego punktu. Ścieki przemysłowe lub krople od ptaków mogą być 

poważne, a zasięg zależy od przezroczystości ciał obcych. Zwykle nie jest niebezpieczne, aby nagromadzony 

pył zmniejszał nasłonecznienie, ponieważ natężenie światła jest nadal jednorodne, a redukcja mocy nie jest 

zwykle oczywista. 

Gdy moduły działają, nie powinno być czynników wpływających na środowisko, aby rzucać cienie i 

przykrywać część lub nawet wszystkie moduły, takie jak inne moduły, wsparcie systemu, krople ptaków i 

dużo kurzu, gliny lub roślin i tak dalej. wyraźnie mogą zmniejszyć moc wyjściową. 

 JINSHI SOLAR informuje, że w żadnym momencie nie powinno być żadnych zabrudzeń na powierzchni 

modułów. 
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Częstotliwość czyszczenia zależy od skumulowanej częstotliwości porastania. W wielu przypadkach przednie 

powierzchnie modułów zostaną wyczyszczone deszczem, a my możemy zmniejszyć częstotliwość 

czyszczenia. Zaleca się przetrzeć powierzchnię szkła wilgotną gąbką lub miękką szmatką. Nie należy czyścić 

szkła środkiem czyszczącym zawierającym kwas lub zasadę. 

8.2 Kontrola wzrokowa modułów 

Sprawdź moduły wizualnie, aby sprawdzić, czy występują wady wyglądu, następujące szczególnie wymagają 

szczególnej uwagi: 

A) Czy szkło jest zepsute; 

B) Korozja wzdłuż szyny ogniw. 

Korozja jest spowodowana przez przenikanie wilgoci do modułów, ponieważ materiały do kapsułkowania 

powierzchni są uszkodzone podczas instalacji lub transportu. 

C) Czy na tylnej stronie jest płonący ślad. 

8.3 Kontrola złącza i kabla 

Zaleca się przeprowadzenie następującej konserwacji profilaktycznej co 6 miesięcy: 

A) Sprawdź obudowę złącza  kablowego. 

B) Sprawdź żel uszczelniający skrzynki przyłączeniowej, aby upewnić się, że nie ma pęknięcia lub szczeliny. 

 


