ETE486 CUT
Σύστημα προστασίας για φωτοβολταικά πάρκα με
κόψιμο οπτικής ίνας
Οδηγίες και κανόνες εγκατάστασης
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Τροφοδοσία: 12 - 24V dc χωρίς πολικότητα, κατανάλωση φορτίου μέγιστο 100mA (με
ενεργοποιημένο το ρελλέ)
Επαφές συναγερμού: ελεύθερες επαφές (εξαρτάτε από την κατάσταση λειτουργίας)
Επαφές M : χρησιμοποιείτε για την επιλογή κατάστασης
Συνδεσμολογία:





Αφαιρέστε τα πλαστικά προστατευτικά καπάκια από τους θηλυκούς συνδέσμους της
πλακέτας
Αφαιρέστε τα πλαστικά προστατευτικά καπάκια από τους αρσενικούς συνδέσμους του
καλωδίου
Συνδέστε την οπτική ίνα στους δυο συνδέσμους TX και RX
Τροφοδοτήστε την πλακέτα
Επιλογή του τρόπου λειτουργίας του ρελλέ:

Το σύστημα ETE 486CUT μπορεί να λειτουργήσει με δυο τρόπους:
 Κατάσταση 1: μόνιμα ενεργοποιημένο ρελλέ (κλειστές επαφές M)
 Κατάσταση 2: απενεργοποιημένο ρελλέ (εργοστασιακή ρύθμιση)
Η διαφορά κατάστασης του ρελλέ έχει να κάνει με την ενεργοποίηση του Led συναγερμού (δείτε
παρακάτω).
Όταν τροφοδοτήσετε την πλακέτα εκτελεί μια κατάσταση αυτό-προγραμματισμού, η οποία
ελέγχει την ροή του φωτός που περνάει μέσα από την οπτική ίνα και ρυθμίζετε σε αυτό το

επίπεδο. Στην συνέχεια ανιχνεύει οποιαδήποτε μεταβολή του φωτός που προέρχεται από την
συστροφή ή την κάμψη του καλωδίου και παράγετε συναγερμός.

Ενδείξεις φωτεινών LED:
Μπλε = ένδειξη κατάστασης συστήματος, διαρκεί 2 δευτερόλεπτα
Πράσινο που αναβοσβήνει = το σύστημα είναι σε λειτουργία (αν το LED αναβοσβήνει η
εγκατάσταση λειτουργεί κανονικά)
Κόκκινο = υπάρχει διακοπή σήματος
Ενδεικτικό λευκό LED συναγερμού:
Μόνιμα ενεργοποιημένο ρελλέ (εργοστασιακή κατάσταση):
On = Συναγερμός
Off = Κανονική λειτουργία
Μόνιμα ενεργοποιημένο ρελλέ (κλειστή επαφή M):
On = Κανονική λειτουργία
Off = Συναγερμός
Κατάσταση λειτουργίας 1 (κλειστές επαφές Μ):
Κατά την διάρκεια προγραμματισμού της οπτικής ίνας (μπλε LED) το ρελλέ είναι σε κατάσταση
συναγερμού.
Μετά από δυο δευτερόλεπτα το ενδεικτικό LED θα γίνει πράσινο και το λευκό Led θα παραμείνει
αναμμένο.
Κατάσταση λειτουργίας 2 (εργοστασιακή κατάσταση):
Κατά την διάρκεια προγραμματισμού της ίνας (μπλε LED), το ρελλέ είναι σε συναγερμό.
Μετά από περίπου δυο δευτερόλεπτα το ενδεικτικό LED θα γίνει πράσινο και το λευκό LED θα
σβήσει.
Κοινή λειτουργία και στις δυο καταστάσεις:
Εάν το LED κατάστασης γίνει κόκκινο ελέγξτε την οπτική ίνα αν έχει τοποθετηθεί σωστά.
Εάν η οπτική ίνα είναι τσακισμένη ή έχει μετακινηθεί (ή κοπεί) ενώ το σύστημα είναι σε
λειτουργία το ενδεικτικό LED θα γίνει κόκκινο και το ρελλέ συναγερμού θα ενεργοποιηθεί μέχρι
η οπτική ίνα επανέλθει στην αρχική της κατάσταση.
Εάν κατά την διάρκεια του προγραμματισμού της οπτικής ίνας (ενδεικτικό LED μπλε) αυτή
μετακινηθεί ή αποσυνδεθεί από την κεντρική πλακέτα η ανίχνευση και ο προγραμματισμός της
δεν θα γίνει σωστά.
Σε αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα θα ανιχνεύσει σφάλμα και το ενδεικτικό LED θα γίνει
λευκό.
Εάν το σφάλμα παραμείνει για πάνω από τρία δευτερόλεπτα, μια νέα ανάλυση στην οπτική
ίνα θα πραγματοποιηθεί και θα γίνει αλλαγή στον χρωματισμό LED από --> Μπλε -->
Πράσινο (το σύστημα είναι έτοιμο).
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1 = Normally Closed (επαφή M κλειστή)
2 = Normally Open
(εργοστασιακή κατάσταση M, επαφές ανοικτές)
Οι επαφές του ρελλέ είναι αντίστροφές ανάλογα με την κατάσταση 1 ή 2
που χρησιμοποιείτε.
Η κατάσταση του λευκού LED είναι αντίστροφη με την κατάσταση 1 ή 2
που χρησιμοποιείτε.

Σύντομοι κανόνες εγκατάστασης


Το σύστημα ETE 486 CUT μπορεί να υποστηρίξει απόσταση μέχρι 1Km. οπτικής ίνας.



Η οπτική ίνα δεν είναι ηλεκτρολογικό καλώδιο αλλά ένας αγωγός από γυαλί: μην την
τραβήξετε με δύναμη ή μην την χτυπήσετε. Μεταχειριστείτε την οπτική ίνα με
μεγάλη προσοχή.



Οι σύνδεσμοι είναι το πιο ευαίσθητο εξάρτημα: ποτέ μην τραβάτε την οπτική ίνα από
τους συνδέσμους.



Το σημείο σύνδεσης είναι πολύ ευαίσθητο: μην το αγγίξετε με τα χέρια σας διότι
θα λερωθεί και θα προκληθεί παρεμβολή στην ανάλυση. Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα
και με μεγάλη προσοχή κουμπώστε το βύσμα της οπτικής ίνας μέχρι να ασφαλίσει.



Μην τοποθετήσετε την οπτική ίνα στο
εγκατάστασης ή σε ανώμαλες επιφάνειες.



Μην πιέσετε τους συνδέσμους και μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με νερό ή με
άλλο υγρό στοιχείο: δεν είναι στεγανά. Μετά την σύνδεση τους τοποθετήστε τα σε
στεγανό κουτί ή χρησιμοποιείστε θερμοσυστελλόμενο.



Αφήστε την οπτική ίνα λίγο χαλαρή στο σημείο ένωσης με την κεντρική πλακέτα.



Μην δημιουργείτε κατά την εγκατάσταση γωνίες ή καμπύλες 90 ή λιγότερων
μοιρών στην οπτική ίνα. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα την εξασθένιση του σήματος και
στην πάροδο του χρόνου η οπτική ίνα θα σπάσει.



ένας καινοτόμος τρόπος εγκατάστασης είναι η χρησιμοποίηση ειδικών μεταλλικών
κοχλιών στον οποίον εισάγετε την οπτική ίνα ( για να αφαιρεθεί θα πρέπει να λυγίσει
οπότε ενεργοποιείτε ο συναγερμός) και τον τοποθετείτε στο πλαίσιο του πάνελ. Η
στήριξη στο πάνελ γίνετε μέσω του σπειρώματος του πύρου πάνω σε μεταλλικό πλαίσιο.



Η εισαγωγή της οπτικής ίνας στα πάνελ μπορεί να γίνει μέσα από τις οπές που
υπάρχουν ή τοποθετώντας πλαστικούς ή μεταλλικούς συνδετήρες (δεματικά)
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κατά
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Η εγκατάσταση της οπτικής ίνας στα πάνελ των φωτοβολταικών μπορεί να γίνει με την
χρήση ρητίνης (κόλλα) δυο συστατικών ή με αυτοκόλλητη ταινία, είναι
απαραίτητο να τοποθετήσετε την οπτική ίνα χωρίς γωνίες.



Για να στηρίξετε την οπτική ίνα στα πάνελ και να μην κινείτε, σας προτείνουμε να
χρησιμοποιήσετε ρητίνη (κόλλα) τουλάχιστον σε 2 ή 3 σημεία στο πάνελ. Η
ρητίνη είναι συστατικό για εξωτερική χρήση. Οποιαδήποτε μάρκα είναι συμβατή.
Προτείνουμε την 3M. Οι συσκευασίες έρχονται σε μέγεθος 300γρ. και το κάθε πακέτο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και για 50 πάνελ. Με αυτόν τον τρόπο είστε σίγουροι ότι
η οπτική ίνα δεν θα αφαιρεθεί κατά λάθος και αν κάποιος προσπαθήσει να την αφαιρέσει
η ρητίνη προβάλλει περισσότερη αντίσταση και προκαλεί ευκολότερα συναγερμό. Η
ρητίνη μπορεί να απομακρυνθεί με κοπίδι εφόσον το σύστημα συναγερμού είναι
αφοπλισμένο. Εάν ο εισβολέας προσπαθήσει να αφαιρέσει το κομμάτι της ρητίνης με το
σύστημα συναγερμού οπλισμένο θα μεταβληθεί ο φωτισμός μέσα στην οπτική ίνα λόγο
του ότι θα είναι ακόμα στηριγμένη σε άλλα σημεία και αυτό θα προκαλέσει άμεσα
συναγερμό.



Για να περάσετε από την μια συστοιχία πάνελ στην άλλη τοποθετήστε την οπτική ίνα σε
ειδικό σωλήνα για αποφυγή καταστροφής ή βλάβης αυτής από τρωκτικά. Θα πρέπει να
προστατεύσετε την ίνα από τα ποντίκια.



Η οπτική ίνα είναι σαν σωλήνας όπου το φως περνάει μέσα σε αυτήν: αποφύγετε
οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να εμποδίσει
την ροή φωτός. Οποιαδήποτε πίεση στην οπτική ίνα ή τσάκισμα μπορεί να αλλάξει την
ροή φωτός.



Παρακάτω είναι μερικές εκτιμήσεις για την απόσταση καλωδίου που θα χρειαστείτε
ανάλογα με την κατανάλωση του φωτοβολταικού πάρκου:
Ισχύς

Μήκος ίνας

20KW
50KW
100KW
150KW
200KW

150 m
300 m
500 m
700 m
1000 m

Η οπτική ίνα διατίθεται σε 25 mt., 50 mt., 100 mt., 250 mt., 500 mt και1000mt.
Διατίθενται και εναλλακτικά μέτρα (παράδοση σε 15 ημέρες).

Η ETER δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν ακολουθείτε από τους
κανόνες οι οποίοι είναι ξεκάθαροι και παρέχονται σε κάθε υλικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Η ETER επίσης δεν φέρει ευθύνη και προειδοποιεί όλους τους
παραλήπτες και χρήστες ότι η μη σωστή εγκατάσταση του προϊόντος μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία στο σύστημα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ
(Συμβουλές για εγκατάσταση με ρητίνη και πλαστικούς συνδετήρες)
Παρακάτω θα βρείτε μερικές φωτογραφίες από την σωστή εγκατάσταση της οπτικής ίνας:

Εγκατάσταση
(Συμβουλές για εγκατάσταση με ειδικούς κοχλίες)

Ειδικοί κοχλίες

Εγκατάσταση
(Εξωτερική εγκατάσταση)
Για την εγκατάσταση του 486 CUT σε εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε κουτί με αριθμό προστασίας IP67.
Προτείνετε να προστατεύσετε το κουτί με Τamper (δεν περιλαμβάνεται).

