Dit document behandelt de veiligheidsrisico’s voor brandweerlieden met betrekking tot
PV-systemen en schetst hoe het SolarEdge systeem deze veiligheidsproblemen oplost.

Brandbestrijding
Risico: elektrocutie
Brandweerlieden en andere hulpverleners die op een brandoproep afkomen, schakelen
bij wijze van veiligheidsmaatregel meestal de stroom uit naar het brandende gebouw. Als
het gebouw echter over een PV-installatie beschikt, ontstaat hiermee een veiligheidsrisico:
panelen blijven namelijk spanning opwekken zelfs als het systeem niet op het net is
aangesloten. In elektrische systemen betekent laagspanning (SELV) een spanning minder
dan 120V. Onder deze omstandigheden is het gevaar voor elektrocutie laag. Echter zullen
drie of vier aanééngesloten panelen samen meer dan 150V opwekken. Residentiële
en commerciële systemen bestaan zo uit tientallen of honderden panelen waarbij de
DCspanning kan oplopen tot 1000V.

Niet-werkende oplossingen
Afschakel-functies in de traditionele omvormers onderbreken enkel de stroom maar de
spanning blijft gevaarlijk hoog.
Automatische DC-schakelaars die zich bij de omvormer bevinden, kunnen de spanning van de
panelen niet uitschakelen waardoor kosten stijgen terwijl het risico niet wordt verminderd.
Rooftop array disconnect switches only terminate the flow of current from the roof to the
inverter. The modules on the roof, their cabling, and the cabling all the way to the inverter
remain energized and dangerous while there is daylight.
Bedekken van de panelen:
Schuim spuiten: deze aanpak blijkt niet te werken omdat het schuim verdampt of van de
panelen afglijdt voordat de brand geblust is.
Bedekken met ondoorzichtig materiaal: deze aanpak is niet praktisch en zelfs gevaarlijk
aangezien de brandweerlieden met het zware afdekmateriaal op het brandende dak
moeten klimmen terwijl ze ondertussen elektrocutie riskeren.

Effectieve oplossing: afschakeling op paneelniveau
SolarEdge biedt een oplossing aan dat bestaat uit een power optimizer per paneel, een
omvormer en monitoring op paneelniveau. Bovendien hebben SolarEdge systemen een
ingebouwde veiligheidsvoorziening die veiligheidsrisico’s verminderen.
Wanneer power optimizers aangesloten zijn, zullen de panelen alleen blijven functioneren
zolang de omvormer een veiligheidssignaal afgeeft. Bij afwezigheid van dit signaal gaan de
power optimizers automatisch over op de veiligheidsmodus en schakelen zij zowel de DCstroom als de spanning in de paneel- en stringkabels af. In de veiligheidsmodus bedraagt
de uitgangsspanning van elke paneel 1V. Voorbeeld: als brandweerlieden overdag een
PVsysteem afschakelen van het electriciteitsnet en het systeem bevat 10 panelen per string,
dan zal de string-spanning dalen naar 10VDC .
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Aangezien de maximum stringlengte in een SolarEdge systeem 50 is, wordt de stringspanning
begrensd tot 50VDC en dit is ruim onder de veiligheidsgrens. Zelfs bij een enkele afwijking geeft deze
oplossing een SELV gecertificeerd spanning (<120V).

Afschakeling op paneelniveau gebeurt automatisch in al deze gevallen
Een gebouw is van het electriciteitsnet afgesloten.
De omvormer is uitgezet.
De power optimizer warmtesensor detecteert een temperatuur van meer dan 85˚C.
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Wereldwijde trends
Overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen en elektriciteitsbedrijven introduceren de laatste tijd
steeds vaker nieuwe verordeningen en reglementen die gericht zijn op het vergroten van PV-veiligheid
en het beschermen van personen en eigendommen.
In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, vereist de National Electric Code (NEC 2014) snelle afschakeling
van PV-systemen op gebouwen. Onderdeel van deze eis is dat DC-spanning tussen 3 meter van de
rand van de opstelling en de omvormer binnen 10 seconden na initiatie van de snelle afschakeling
moet zakken onder 30VDC. SolarEdge voldoet aan deze eis. Een ander voorbeeld is de Duitse
technische richtlijn.

NEC 20142017/
In the United States, for example, the National Electric Code, NEC 2014, and the more recent NEC 2017,
requires rapid shutdown of PV systems on buildings. As part of this requirement, DC voltage in circuits
running more than a certain distance from the array to the inverter (10 feet for NEC 2014, one foot
for NEC 2017) has to be lower than 30VDC within 30 seconds of rapid shutdown initiation (NEC 2017),
or 10 seconds (NEC 2014). The SolarEdge solution complies with this requirement. Published by the
NFPA (National Fire Protection Association), the NEC code is voted on and approved by firefighters
and code officials. SolarEdge has also received a NRTL listing to UL 1741 CRD for PVRSS (Photovoltaic
Rapid Shutdown System). This is now required for NEC 2017 compliance. An additional example is the
German application guide; VDE-AR-E 2100-712.

VDE conformiteit

De Duitse technische richtlijn VDE-AR-E 2100-712 vereist onder andere dat na het afschakelen van
de AC-voeding hulpdiensten niet blootgesteld zullen worden aan het risico van direct contact met
DC-kabels met een spanning van meer dan 120V. SolarEdge P-serie optimizers voldoen aan deze eis
dankzij de gepatenteerde SafeDCTM-functie (1V veiligheidsspanning). SolarEdge power optimizers
geven binnen de gevraagde tijd een automatische en failsafe verlaging van de DC-spanning naar
een veilige spanning (onder 120Vdc). Deze functionaliteit is integraal onderdeel van het systeem en
behoeft daarom geen extra hardware of brandveilige bouwmaatregelen wat leidt tot verlaging van de
installatiekosten. De conformiteit aan de technische vereisten in de secties 7.1 en 7.4 van deze richtlijn
zijn aan SolarEdge bevestigd door Primara (zie laatste bladzijde).

Conclusie
Het SolarEdge systeem, met de geïntegreerde SafeDC™ functionaliteit, verzekert volledige veiligheid
voor brandweerlieden die werken aan panelen, voorkomt het risico van elektrocutie. De SolarEdge
SafeDC™ functionaliteit is gecertificeerd in Europa als DC-afschakeling volgens IEC/EN 60947-1 en -3
en volgens de veiligheidstandaard VDE AR 2100-712 en OEVE R-11-1.
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