
System Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

FWS-112 
do kontrolowanego wyłączania instalacji 
fotowoltaicznych z funkcją detekcji łuków 
elektrycznych oraz wyłącznikiem PPOŻ

INSTRUKCJA MONTAŻU
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Dziękujemy Państwu za zakup innowacyjnego Systemu Zabezpieczeń 
Przeciwpożarowych FWS-112 firmy VWL. Nasz produkt zabezpiecza instalacje 
fotowoltaiczną przed powstaniem pożaru poprzez wykrywanie iskrzenia(łuków 
elektrycznych) mogącego pojawić się w instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo w 

przypadku powstaniu pożaru niezwiązanego z fotowoltaiką system FWS-112 
pozwoli na odłączenie napięcia umożliwiając straży pożarnej bezpieczne gaszenie 

pożaru.
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1. ZESTAW ZAWIERA:
1. SKRZYNKA DETEKCJI ZWARĆ I ŁUKÓW ELEKTRYCZNYCH - PVKS 3.2

2. WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY Z WYŚWIETLACZEM - PVFS 3.1

3. ZASILACZ 12V - PVNT (brak przewodu zasilającego - należy zakupić indywidualnie po 
określeniu odległości).

2. MONTAŻ - WERSJA SKRÓCONA (należy zachować kolejność) 

 

A. Odkręcić obudowę w skrzynce PVKS 3.2 i ustawić włącznik blokujący 
SPERRE SET w pozycji ON
SPERRE SET zapobiega niepożądanym zwarciom w skrzynce.

B. Przymocować skrzynkę PVKS 3.2 do ściany
Po jednej skrzynce na każdy łańcuch modułów fotowoltaicznych na odcinku pomiędzy modułami 
fotowoltaicznymi, a falownikiem.

C. Przymocować wyłącznik przeciwpożarowy PVFS 3.1 do ściany
W miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika oraz straży pożarnej, a niedostępnym dla osób 
postronnych.

D. Ułożyć przewód łączący wyłącznik przeciwpożarowy PVFS 3.1 ze skrzynką 
PVKS
Wykorzystać przewód 4x0,6 mm2, połączyć wszystkie przyłącza  –S+  –V+ (oznaczenia przyłączy 
pod lub na wtyczce oraz w schemacie elektrycznym).

E. Podłączyć zasilacz PVNT
Podpiąć napięcie 12V zgodnie z biegunami, podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego 
230V zgodnie ze schematem nr X.

F. Sprawdzić komunikat na wyświetlaczu wyłączniku przeciwpożarowym PVFS 
3.1
Wyświetlacz będzie wskazywać napięcie 0V.  Jeżeli chcemy uruchomić funkcję rozpoznania 
awarii sieci elektrycznej, proszę ustawić włącznik w pozycji ON (umiejscowiony pod czerwonym 
przyciskiem).

G. Podłączyć przewód łączący skrzynkę PVKS 3.2 z falownikiem (WR)
Falownik powinien być odłączony od sieci od strony prądu przemiennego (AC). 
Połączyć gniazda (MC4) skrzynki PVKS 3.2 po stronie –WR+ z falownikiem (zgodnie z biegunami) 
za pomocą kabla solarnego.
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H. Podłączyć łańcuch (string) modułów fotowoltaicznych do skrzynki PVKS 3.2 
po stronie -PV+
Gniazda (MC4) –PV+ należy przyłączyć do łańcucha modułów zgodnie z biegunami. Zaświeci 
się na czerwono główna dioda LED. Poprawność połączenia zasygnalizuje dioda kontrolna 
LED znajdująca się po prawej stronie płytki migająca krótko jeden raz / dwa razy itp. 
Na wyświetlaczu zostanie podane średnie napięcie z modułów fotowoltaicznych na danym 
łańcuchu.

I. Ustawić włącznik SPERRE SET w pozycji OFF
Przetestować instalację poprzez wciśnięcie CZERWONEGO grzybka znajdującego się na 
wyłączniku przeciwpożarowym PVFS 3.1.

J. Zakręć obudowę skrzynki. Urządzenie jest gotowe do pracy

OD TEGO MOMENTU NIE WOLNO PRZERYWAĆ POŁĄCZENIA POMIĘDZY 
SKRZYNKĄ PVKS 3.1, A WYŁĄCZNIKIEM PPOŻ PVFS 3.1 ANI WYJMOWAĆ ZASILACZA Z 

GNIAZDKA, PONIEWAŻ ZOSTANIE WYWOŁANE ZWARCIE, chyba że włącznik blokady SPERRE 
Set jest ustawiony w pozycji ON.

2. Nowe możliwości wersji V.3.1 
Podłączenie zasilacza 
Mamy do wyboru dwie możliwości podłączenia zasilacza. Możemy podłączyć do wyłącznika 
przeciwpożarowego PVFS 3.1 (zacisk + -) albo do skrzynki PVKS 3.2 (zacisk S- V+).  
Wszystkie podzespoły elektroniczne są zasilane wyłącznie z zasilacza podłączonego do sieci, a nie z 
napięcia modułów PV.
 

Zabezpieczenie przed zamianą biegunów 
Omyłkowa zamiana biegunów przy wejściu PV nie spowoduje uszkodzenia systemu, w takim wypadku prąd 
nie popłynie. W sytuacji błędnego połączenia czerwona dioda LED nie zapali się.  

Resetowanie urządzenia
Naciskając CZERWONY grzybek na wyłączniku PPOŻ PVFS 3.1 wywołujemy zwarcie (Set), które 
utrzymuje się również po odblokowaniu grzybka. Zielony Przycisk Reset znajduje się w dolnej części 
skrzynki. Dopiero po wciśnięciu przycisku Reset system powróci do normalnego trybu pracy. Każdą skrzynkę 
należy resetować osobno.

Tryb awaryjny 
W przypadku zaniku napięcia w sieci AC (powyżej 45 min) lub przerwania przewodu łączącego skrzynkę 
PVFS 3.2. z wyłącznikiem ppoż PVFS 3.1 zostanie wywołane zwarcie. Będzie ono podtrzymane do 
momentu usunięcia awarii. Po powrocie napięcia do sieci lub usunięcia awarii,  nie następuje automatycznie 
powrót do normalnego trybu pracy. Aby powrócić do normalnego trybu pracy należy zresetować (zielony 
przycisk) każdą skrzynkę osobno.
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3. Legenda 

4. Zasady bezpieczeństwa 
Uwaga wysokie napięcie!
Wszelkie prace montażowo-instalacyjne związane z systemem FWS-112 mogą być 
wykonywane tylko przez uprawnionych elektryków.                                                
                                                        
 

Zarówno w czasie pracy urządzenia w trybie roboczym jak i trybie zwarciowym 
urządzenie emituje energię cieplną. Ciepło odprowadzane jest na zewnątrz przez 
obudowę. Należy stosować się do wskazówek dotyczących miejsca instalacji i 
temperatury otoczenia.

                                                                

System zabezpieczeń FWS-112 można stosować tylko do instalacji fotowoltaicznych, a 
w tych instalacjach tylko w łańcuchach prądu stałego (DC) na odcinku pomiędzy 
modułami, a falownikiem. Zastosowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem 
może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę prawa do gwarancji i rękojmi.           

 
Podczas instalacji należy bezwzględnie zwracać uwagę na fakt, że nawet po 
wyłączeniu falownika instalacja fotowoltaiczna stanowi podczas dnia śmiertelne 
niebezpieczeństwo ze względu na wytwarzane wysokie napięcie.

Rozłącznik obciążenia urządzeń elektrycznych zgodnie z normą PN-EN 61010-1 (VDE 
0411-1)  
Skrzynka PVKS 3.2 nie jest wyposażona w przyrząd rozłączający, czy wyłącznik automatyczny, 
dlatego obowiązują następujące zasady:
- rozłącznik obciążenia powinien znajdować się przed skrzynką PVKS 3.2, aby móc bezpiecznie 

dwubiegunowo odłączyć źródło energii,
- rozłączniki obciążenia powinny być w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika,
- rozłączniki obciążenia powinny być oznakowany jako przyrząd rozłączający urządzenie,

Symbol informuje o ważnych uwagach dotyczących 
instalacji i pracy urządzenia.

Uwaga zagrożenie! 
Nie stosując się do wskazań można spowodować 
uszkodzenie urządzenia.

Uwaga! Wysokie napięcie!  
Niestosowanie się do zasad może spowodować zagrożenie 
dla zdrowia lub życia osoby.

Uwaga! Emisja ciepła! 
Należy stosować się do uwag dotyczących montażu 
urządzenia.
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- falownik powinien być wyposażony w rozłącznik obciążenia (jeśli go nie posiada to należy go 
dodatkowo zamontować).

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (potocznie eska) zgodnie z normą PN-EN 61010-1
W skrzynce bezpieczeństwa PVKS 3.2 nie ma bezpiecznika nadmiarowego, który by pozwolił 
bezpiecznie wyłączyć urządzenie. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem należy przewidzieć 
po stronie AC falownika, patrz schematy nr xxx.

5. Montaż - wersja ogólna 
Skrzynkę bezpieczeństwa PVKS 3.2 integruje się ze stroną DC instalacji fotowoltaicznej montując 
ją pomiędzy panelami PV, a falownikiem. Po podłączeniu łańcucha modułów PV i pojawieniu się 
napięcia następuje zapalenie czerwonej diody LED. Czerwony przycisk znajdujący się na 
wyłączniku przeciwpożarowym PVFS 3.1 służy do zwarcia łańcucha modułów przez co system 
przechodzi w stan beznapięciowy, a czerwona dioda LED gaśnie. Wysokość przepływającego 
prądu zwarcia zależy od mocy modułów oraz warunków atmosferycznych. Zwarcie jest stałe, 
utrzymuje się pomimo odblokowania czerwonego przycisku. Aby usunąć zwarcie i przywrócić 
napięcie w systemie należy użyć funkcji RESET (zielony przycisk na dole skrzynki PFKS 3.2). 
Jeden wyłącznik przeciwpożarowy PVFS 3.1 może obsługiwać do 16 skrzynek bezpieczeństwa 
PVKS 3.2. Na wyświetlaczu LCD pokazywana jest wartość napięcia łańcuchów PV jako średnia 
wszystkich podłączonych skrzynek bezpieczeństwa PFKS 3.2.

RYS. 1
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A. Montaż na ścianie

Obudowa skrzynka bezpieczeństwa PVKS 3.2 została wykonana z odlewu 
aluminiowego wykonanego metodą ciśnieniową.  Obudowa od wewnętrznej strony 
posiada zwiększoną izolację na wysokie napięcie. Wyłącznik przeciwpożarowy PVFS 
3.1 zasilany jest niskim napięciem 12V.

Skrzynkę bezpieczeństwa PVKS 3.2 i wyłącznik przeciwpożarowy PVFS 3.1 instaluje 
się zawsze przewodami elektrycznymi w dół, aby uniemożliwić dostanie się wody do 
wnętrza urządzeń.

Obie obudowy zostały wyposażone w uszczelnienia spełniające normy szczelności IP65 i są 
przystosowane do mocowania na zewnątrz. Biała powłoka stanowi dodatkowo zabezpieczenie 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie można montować urządzenia na 
nieizolowanych strychach. Temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie od -20°C do 
+40°C.
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Wymiary i punkty montażowe

 

 

 



B. Instalacja systemu FWS-112                                                                  
 
Uwaga wysokie napięcie! Wszelkie prace instalatorskie przy montażu systemu 
FWS-112 mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych 
elektryków z uprawnieniami, pod rygorem utraty gwarancji.
 

Krok 1: Informacje podstawowe
Zanim podłączą Państwo system FWS-112 do instalacji fotowoltaicznej, należy bezwzględnie 
upewnić się, czy zachowano wszelkie wymagane parametry techniczne:  

 
Napięcie obwodu otwartego łańcucha modułów nie może przekraczać 
wartości 800V. Prąd zwarciowy modułu nie może przekraczać 10A.
Potrzebne dane znajdą Państwo w karcie charakterystyki produktu producenta 
modułu.

 
Krok 2: Miejsce mocowania
Skrzynka bezpieczeństwa PVKS 3.2 umieszczana jest na przewodzie łańcucha pomiędzy 
modułami, a falownikiem, patrz schemat elektryczny nr. 
Za odpowiednie miejsce montażowe uważa się okap dachu w pobliżu modułów. Możliwy jest 
również montaż w pobliżu falownika, o ile w przypadku zagrożenia wykluczona zostanie 
możliwość uszkodzenia przewodu pionowego.
Wyłącznik przeciwpożarowy PVFS 3.1 montuje się w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika 
oraz straży pożarnej, a niedostępnym dla osób postronnych. Wysokość nad gruntem powinna być 
ustalona w taki sposób, aby wykluczyć dostęp dzieciom.

 
Ze względów bezpieczeństwa instalację PV wraz zamontowanym systemem 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego FWS-112 powinno się zgłosić do Straży Pożarnej.

Krok 3: Ustawienia montażowe skrzynki bezpieczeństwa PVKS 3.2

Odkręcić obudowę w skrzynce PVKS 3.2.
Ustawić włącznik SPERRE SET w pozycji ON (tylko dla przy pracach instalatorskich
/serwisowych)

SPERRE SET (1) 
Off: aktywna funkcja zwarcia - tryb normalnej pracy urządzenia
On: wyłączenie funkcji zwarcia - do prowadzenia prac 
instalatorskich 
SPERRE ARC (2) 
Off: aktywna funkcja detekcji łuku - tryb normalnej pracy 
urządzenia
On: wyłączenie funkcji detekcji łuku - do prowadzenia prac 
instalatorskich
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Aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu skrzynki bezpieczeństwa i włączenia zwarcia w 
trakcie prac instalatorskich, należy ustawić włącznik nr 1 w pozycji On. 

Po zakończeniu pracy ustawia się obydwa włączniki (SET i ARC) z powrotem w pozycji Off i 
wtedy skrzynka jest ustawiona w trybie normalnej pracy. 

                             
Krok 4: Okablowanie skrzynki bezpieczeństwa PVKS 3.2

 
Przewody sterowania przeciska się przez tulejkę na 
kable. Po wyjęciu tulejki z prowadnicy montaż jest 
bardzo łatwy. Opaska zaciskowa na kable 
umieszczona wewnątrz skrzynki zmniejsza naprężenia 
przewodów i zabezpiecza przed ich zerwaniem. 

W przypadku uszkodzenia urządzenia lub na wypadek innych prac serwisowych wystarczy 
wyjąć złącze czterobiegunowe i gumową tuleję z przewodami z obudowy. Gotowe!
 

Krok 5: Połączenie wyłącznika przeciwpożarowego PVFS 3.1 ze skrzynką bezpieczeństwa 
PVKS 3.2
 

Do podłączenia listwy zaciskowej zakłada się przewód 
telekomunikacyjny instalacji przeciwpożarowej  JY(ST)Y2x2x0,6. 
Na zdjęciu widać okablowanie przyłączy –S+ -V+. Widoczne cztery 
żyły kabla prowadzi się do wszystkich montowanych skrzynek 
bezpieczeństwa PVKS 3.2.
                                                                      

Jeden wyłącznik przeciwpożarowy PVFS 3.1 może obsłużyć nawet 
do 16 skrzynek bezpieczeństwa PVKS 3.2. Skrzynki łączy się w 
sposób równoległy, patrz schemat elektryczny nr .
Należy przestrzegać biegunowości. 
Pracę należy wykonywać bardzo starannie!
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Krok 6: Podłączenie zasilacza PVNT

Pierwszy sposób: 
Zasilacz można przyłączyć do zacisku (+ -) w wyłącznik 
przeciwpożarowym PVFS3.1. Należy pamiętać o 
prawidłowych biegunach.
Kondensator znajdujący się w zasilaczu PVNT, podtrzymuje 
przez godzinę napięcie robocze wyłącznika ppoż w przypadku 
zaniku napięcia w sieci elektrycznej.  

Drugi sposób: 
Zasilacz można podłączyć również do ostatniej skrzynki 
bezpieczeństwa do zacisków S- i V+. Należy pamiętać o 
biegunowości. Napięcie wynos około 12V, a pobór prądu 6mA na 
1 skrzynkę. 

K Krok 7: Podłączenie skrzynki bezpieczeństwa PFKS 3.2 do przewodów 
łańcucha modułów

UWAGA! W czasie dnia (światła dziennego) łańcuch szeregowo połączonych 
modułów znajduje się pod wysokim napięciem, nawet jeżeli wyłączymy falownik. 

Zanim podłączą Państwo przewody łańcucha, ustawia się 
włącznik SPERRE SET w pozycji ON. W ten sposób 
zapobiegamy samoczynnemu przejściu urządzenia w stan 
zwarcia w trakcie prac instalacyjnych. Po zakończeniu instalacji 
odbezpieczamy urządzenie przełączając włącznik SPERRE SET 
do poprzedniej pozycji (OFF). 

Za pośrednictwem rozłącznika obciążenia odłączyć stronę DC instalacji.

Za pośrednictwem rozłącznika obciążenia odłączyć stronę AC instalacji.

Zdjąć izolację przewodu prądu stałego (DC) za pomocą profesjonalnego narzędzia 
i zamontować złączki MC4.

W pierwszej kolejności wykonać podłączenie falownika, następnie podłączyć przewody 
łańcucha modułów PV.
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Falownik podłączyć do gniazda WR znajdującego się w 
dolnej części skrzynki PVKS 3.2 (złącze prawe), przewody 
łańcucha modułów PV podłączyć do gniazda PV (złącze 
lewe). 
W przypadku awarii skrzynki można wyłączyć ją tymczasowo 
z układu spinając przewody bezpośrednio ze sobą.
Do gniazda WR (złącze wtykowe po prawej stronie)  
podłącza się falownik. Do wtyczki PV (złącze wtykowe po 
lewej stronie) podłącza się przewody łańcucha PV.

Należy przestrzegać biegunowości przewodów. Błędne połączenie nie spowoduje 
awarii, czerwona dioda LED nie zapali się.

C. Schematy elektryczne

Rys. 2. Pojedynczy łańcuch modułów przy jednej skrzynce bezpieczeństwa 
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Rys. 3. Dwa łańcuchy modułów podłączone do jednej skrzynki bezpieczeństwa

Rys. 4. Wiele skrzynek bezpieczeństwa przy jednym wyłączniku przeciwpożarowym
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Zasilacz (NT) można podłączyć również do wyłącznika przeciwpożarowego PVFS 3.1 do zacisków 
(- +).

9. Uruchomienie 

• Podłączyć zasilacz do sieci 230V, 
• Na wyświetlaczu pojawią się 3 kreski (- - -),
• Jeżeli nie ma błędów montażowych na wyświetlaczu LCD pojawi się wartość w woltach (V) 
• Jeżeli skrzynka PVKS 3.2 nie będzie dostawała napięcia z modułów fotowoltaicznych, pojawi się 

wartość 0 V,
• Poprawność połączenia możemy sprawdzić poprzez kontrolę migającej na żółto diody LED 

znajdującej się pod pokrywą skrzynki PVKS 3.2 po prawej stronie płytki.

Upewnij się czy włącznik SPERRE SET znajduje się w pozycji OFF (w pozycji dolnej).

Następnie proszę nacisnąć przycisk CZERWONY (grzybek) 
awaryjnego rozłączenia modułów PV. Zostają uruchomione wszystkie 
skrzynki i wywołane zwarcie w napięciu modułów fotowoltaicznych 
przez co napięcie w łańcuchach podłączonych do systemy FWS-112 
spadnie do 0 Volt. 

Czerwona dioda LED na obudowie gaśnie.

Wartość istniejącego napięcia PV będzie pokazane na wyświetlaczu 
LCD.

                                                  
W celu zresetowania układu  należy przycisnąć zielony 
przycisk resetujący. Gdy przycisk CZERWONY jest wciśnięty 
nie da się resetować!! Przycisk  CZERWONY odbezpiecza się 
przez przekręcenie go. Zwarcie trwa nawet po 
odbezpieczeniu.

ekovo.pl  z 13 19



UWAGA! 
Bez podłączonego do prądu (230V) zasilacza PVNT lub zaniku napięcia w sieci powyżej 

godziny System Zabezpieczeń Przeciwpożarowych FWS-112 nie działa !

Nie da się zatem wywołać kontrolowanego zwarcia w systemie FWS-112, czyli wyłączyć 
wysokie napięcie w instalacji fotowoltaicznej i umożliwić tym samym np. gaszenie pożaru 
lub prace serwisowe.
Aby system zadziałał w przypadku braku napięcia w budynku (czyli wywołał kontrolowane 
zwarcie i obniżył wysokie napięcie w instalacji PV) należy aktywować funkcję detekcji 
awarii sieci. Patrz rozdział 11.

10. Detekcja łuków elektrycznych
 
W instalacjach fotowoltaicznych na skutek nieprofesjonalnego montażu oraz niskiej jakości 
użytych komponentów może dochodzić do powstawania łuków elektrycznych po stronie DC, 
które są najczęstszą przyczyną pożarów.
System Zabezpieczeń Przeciwpożarowych FWS-112 posiada funkcję wykrywania łuków oraz 
sygnalizacji wystąpienia zjawiska w sposób optyczny jak i akustyczny.
 

Pojawienie się łuku elektrycznego jest sygnalizowane przez 
migającą na czerwono diodę LED.

Sygnalizacja akustyczna wyposażona jest w brzęczek 
piezoelektryczny, który uruchamia się w równych 
odstępach czasu.

Do styku zwiernego można jeszcze podłączyć jakiś zewnętrzny 
system alarmowy, 
(sygnał ciągły).
                                                 
Jeżeli detektor łuku elektrycznego włączy się bez powodu, wtedy 
mamy do czynienia z niepożądanym pojawieniem się napięcia 
zakłócającego.
W takim przypadku można zablokować detekcję łuku elektrycznego, 
ustawiając włącznik 2  SPERRE ARC = w pozycji On. 

brzęczek

Co należy zrobić po wykryciu łuków elektrycznych? 
Należy odciąć przepływ prądu w przewodach prądu stałego DC. 
Odłączenie falownika spowoduje odcięcie prądu, a więc należy 
przełączyć wyłącznik instalacyjny znajdujący się po stronie AC. 

Nigdy w takiej sytuacji nie można uruchamiać przycisku CZERWONEGO!! 

Jeżeli falownik został wyposażony w wejście do odłączania, można podpiąć do niego zestyk 
zwierny alarmu zewnętrznego. Wtedy falownik będzie wyłączany automatycznie.
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11. Detekcja zaniku napięcia w sieci elektrycznej

W przypadku wystąpienia awarii sieci falownik wyłącza się automatycznie. Przy pomocy funkcji 
detekcji awarii sieci możliwe jest również automatyczne wyłączenie strony DC w instalacji PV - 
skrzynka bezpieczeństwa zewrze podłączone łańcuchy modułów PV. Po powrocie napięcia 
należy dokonać ręcznie resetu, przyciskając w każdej skrzynce zielony przycisk reset. 
 

 
Aktywacja funkcji detekcji zaniku napięcia w sieci 
następuje przez ustawienie przełącznika pozycji On. 
Przełącznik znajduje się w wyłączniku przeciwpożarowym 
PVFS 3.1.
 
 

Do detekcji awarii sieci wykorzystuje się napięcie wyjściowe zasilacza. Aby funkcja działała 
prawidłowo zasilacz systemu powinien zostać podłączony pomiędzy wyjściem AC falownika a 
wyłącznikiem instalacyjnym. W ten sposób przy aktywowaniu wyłącznika instalacyjnego nastąpi 
równoczesne wyłączenie falownika oraz generatora PV.

12.  Podłączenie systemu FWS-112 do zewnętrznego systemu ppoż 
 
System FWS-112 można połączyć z systemem sygnalizacji pożarów, z falownikiem albo 
urządzeniami podobnego rodzaju posiadającymi kontakt sygnalizujący w formie zestyku 
rozwiernego.
Podłączenie jest bardzo łatwe – należy zintegrować kontakt sygnalizujący w przewodzie S+.

W stanie zamkniętym (normal closed) kontaktu sygnalizującego system pracuje normalnie. W 
przypadku otwarcia wywołana zostanie skrzynka zabezpieczająca i system PV straci napięcie. Po 
ponownym zamknięciu należy dokonać ręcznej aktywacji skrzynki przyciskiem RESET.
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Dane techniczne  

 

 
 
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych  
 

Skrzynka bezpieczeństwa PVKS 3.2 Parametry

Maksymalne napięcie na wejściu 800V DC

Maksymalny prąd zwarciowy 10A DC

Pobór prądu w stanie gotowości 6mA

Temperatura otoczenia -20°C do +40°C

Wymiary 245 x 145 x 55 mm

Waga 1 kg

Stopień ochrony IP 65

Kategoria przepięciowa III klasa

Wyłącznik przeciwpożarowy PVFS 3.1 Parametry

Maksymalne napięcie robocze 15V DC

Maksymalny pobór prądu 5mA

Potrzymanie zasilania w przypadku zaniku napięcia dla 1 
skrzynki

1 h

Temperatura otoczenia -20°C do +40°C

Wymiary 80 x 160 x 55 mm

Waga 0.31 kg

Stopień ochrony IP 65

Uruchomienie Systemu Zabezpieczeń 
Przeciwpożarowych FWS-112 powoduje zredukowanie 
napięcia w instalacji PV do 0 V w sposób trwały. Jeżeli 
przewody DC zostaną fizycznie przerwane to wówczas 
wysokie napięcie w przewodach od strony modułów 
pojawi się ponownie.
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FAQ – Najczęściej zadawane pytania 
 

Czy instalacja fotowoltaiczna może zostać uszkodzona, gdy System FWS-112 zostanie 
uruchomiony (wystąpi kontrolowane zwarcie)? 
 

Nie ma takiej możliwości. Podczas normalnej eksploatacji w punkcie maksymalnej mocy (MPP) 
przy dużym natężeniu promieniowa świetlnego powstający prąd jest bliski prądowi zwarcia. 
 

Czy System FWS-112  stanowi skuteczne zabezpieczenie w przypadku niebezpiecznie wysokich 
napięć? 
 

Nawet my nie możemy zagwarantować 100%-owej pewności. Jednak tak długo, jak przewody 
prądu stałego instalacji PV będą w stanie nienaruszonym, instalacja nie będzie miała napięcia. W 
trakcie testów pożarowych udało nam się ustalić, że system działa również w warunkach 
ekstremalnego obciążenia.
 

Jak usunąć zwarcie? 
 

Aby usunąć zwarcie należy odbezpieczyć czerwony przycisk (grzybek na wyłączniku PVFS 3.1) i 
nacisnąć zielony przycisk RESET (znajdujący się w dolnej części skrzynki FVKS 3.2). Wtedy nie 
będzie już zwarcia. 
 

Czy można podłączyć więcej niż jeden łańcuch do skrzynki bezpieczeństwa FVKS 3.2? 
 

Tak, a nawet można podłączyć wiele łańcuchów, byleby tylko nie przekroczyć dopuszczalnego 
natężenia prądu 10A. Łańcuchy łączy się poza skrzynką. 
                                                     
Jeżeli moja instalacja PV ma  4kWp  i zostanie wywołane zwarcie, to gdzie odpływa cały prąd? 
 

Podczas stanu zwarcia energia nie powstaje. Prąd osiąga co prawda wartość maksymalną ale 
napięcie jest bliskie zeru, a moc układu jest znikoma.
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Gwarancja, rękojmia
 
Gwarancja i rękojmia  
Na nabyty przez Państwa System Zabezpieczeń Przeciwpożarowych FWS-112 Producent udziela 
określonej ustawowo dwuletniej rękojmi oraz dodatkowo 3 letniej gwarancji.

Zasadniczo obowiązują Ogólne Warunki Dostaw firmy VWL GmbH. Wyklucza się roszczenia 
gwarancyjne i z tytułu odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód jakiegokolwiek rodzaju, 
jeżeli powstaną one w wyniku jednej lub kliku z poniższych przyczyn: 
 
- Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób nieprawidłowy,  
- Użytkowanie produkt w nieodpowiednim otoczeniu lub środowisku, 
- Eksploatacja produktu niezgodnie z zasadami bhp i przepisami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w miejscu jego użycia, 
- Nieprzestrzeganie ostrzeżeń, wskazówek i uwag zawartych w instrukcji, 
- Zmiany i przeróbki w produkcie,
- Montaż przez osoby nieuprawnione,
- Błędna praca produktu z powodu oddziaływania podłączonych albo sąsiednich urządzeń poza 

dozwolonymi limitami 
- Katastrofy i działanie siły wyższej.

Czyszczenie i konserwacja 
 
Czyszczenie 
Czyszczenie skrzynki bezpieczeństwa PVKS 3.2 nie jest wymagane. Należy jednak utrzymywać w 
czystości obudowę wyłącznika przeciwpożarowego PVFS 3.1, aby wyświetlacz był stale widoczny. 
Okresowego czyszczenia obudowy dokonywać wodą z mydłem. 
 
Konserwacja 
System FWS-112 powinien być regularnie konserwowany przez operatora instalacji. Zalecamy 
aby przynajmniej raz na kwartał uruchamiać CZERWONY przycisk i sprawdzać przewody pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń.
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Wyłączny dystrybutor Systemu Zabezpieczeń Przeciwpożarowych FWS-112
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