3 x FVE panel v sérii

3 x FVE panel v sérii

3 x FVE panel v sérii

3 x FVE panel v sérii

3 x FVE panel v sérii

kably ze střechy 10 x 4mm2
(2x kabely CYKY laněné 5x4 přeznačené)
40A jistič KANIA
C45N/1 B40

40A jistič KANIA
C45N/1 B40

40A jistič KANIA
C45N/1 B40

40A jistič KANIA
C45N/1 B40

40A jistič KANIA
C45N/1 B40

cca 100V DC, kabel 10mm2
přepěťovka
Citel DS240
130DC

regulátor
nabíjení
Classic
150 Lite
2 x baterie BMZ 24V v sérii = 48V
48-58,5V DC,
kabel 10mm2
odpojovač 63A
OEZ APN 63A

levný voltmetr napájený
z vlastní 12V baterie (galvanické oddělení) umístěný
za dveřmi pro info o baterii

nožová pojistka 63A

nožová pojistka 160A

šasi OEZ VARIUS FH000-3A/T
cca 48-58V DC,
kabel 35mm2 0,7m

cca 48-58V DC,
kabel 10mm2

Victron Phoenix
48V 800VA

Victron Multiplus
48V 3000VA

Slabý střídač pro světla,
počítače, internet a slabé
zásuvky. Běží nepřetržitě.
Má nízkou vlastní spotřebu (6W).

Silný střídač pro čerpadlo a silné zásuvky
(vysavač, ruční nářadí, bojler, ...) Zapíná se
automaticky, když se sepne spotřeba.
Má větší vlastní spotřebu (cca 20W).
Při zátěži je dost hlučný.

uzemění
celého
domu
elektroměr

záložní vstup 230V AC
Buď centrála, nebo v mém
případě 80m prodlužovačka na
souseda. Slouží k dobytí bateriií
v nouzi.

Vstupní
Jistič
B16

Slabý rozvod

proudový
chránič OEZ
OFE 30mA

elektroměr

Hlavní
Jistič
B16
Oba střídače mají vlastní
oddělené rozvody (vlastní
elektroměr, proudový
chránič, jističe i zásuvky)

230V AC

ovládání
střídače

Silný rozvod

proudový
chránič OEZ
OFE 30mA

elektroměr

Hlavní
Jistič
B25

Automatické spínání velkého střídače.
V klidovém stavu pouští do rozvodu
24V DC, pokud se sepne nějaký
spotřebič o výkonu větším než cca
100W, sepne se velký střídač. Po cca
10min nečinosti se opět vypne.
Schema na vyžádání. Pracuje se
na lepší verzi s nastavitelným časem
vypnutí a vztupní citlivostí.

24V DC
napájení

230V AC
schema v 1.0
29.12.2015
Pavel Černý

