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v Ocelové rozváděče s krytím IP66
v Odolný epoxy-polyester práškový lak
v Dodávaná výstroj rozváděčů
- MPPT nabíječ
- přepěťová ochrana napájení z FV panelů
- polička pro 60 Ah akumulátor
- venkovní anténa
- přetlaková pojistka
- lišty DIN35, svorky, pojistky a vnitřní kabeláž
- PoE+ injektor
- přepěťová ochrana pro LAN vstup / PoE+ výstup

v Volitelné příslušenství
- montážní sada pro instalaci rozváděče na rovný podklad
- montážní sada pro instalaci rozváděče na sloup
- zámek s dvěma klíči

OBJEDNACÍ NÁZEV

KÓD

POZNÁMKA

OH6425-OG1-LTE

4-000-005

2G/3G/4G-LTE

OH6425-OG1-LTE-POE

4-000-006

2G/3G/4G-LTE

KIT-OH

4-500-033

Sada pro instalaci na zeď

Holder-OH6425

4-500-030

Sada pro instalaci na sloup

OH65-LOCK

4-500-031

Zámek s dvěma klíči

Rozváděče jsou flexibilním řešením pro ostrovní monitorovací a řídící systémy s PLC IPLOG. Modulární
design PLC nabízí výběr z široké škály vstupů, výstupů a komunikačních rozhraní. Zákazník si díky tomu
může sestavit systém přesně dle požadavků.

Dodávaná výstroj
Rozváděče dodáváme včetně propojené a otestované výstroje uvedené v tabulce níže. PLC se objednává
samostatně. Pro snadný výběr vhodné verze PLC je k dispozici online konfigurátoru dostupném na adrese
http://www.metel.eu/cz/iplog-konfigurator. Na straně 2 jsou uvedené doporučené typy akumulátoru a
fotovoltaických panelů.
MPPT nabíječ

Přepěťová ochrana napájení

PoE+ Injektor

Přepěťová ochrana LAN

OH6425-OG1-LTE

Ano

Ano

Ne

Ne

OH6425-OG1-LTE-POE

Ano

Ano

Ano

Ano

Blokové zapojení verze OH6425-OG1-LTE-POE s PLC IPLOG
FV panely
Duální LTE
anténa

PoE kamera

PoE+
injektor

Pojistky

MPPT
nabíječ

PLC
IPLOG

Přepěťová
ochrana

Pojistky

PROTECTED SIDE

Gelový 12V
akumulátor

SURGE ARRESTER – ETHERNET
OVP-100M-HIPOE-BOX
CODE:4-448-104

DI
AI
RE
AO
DO

Modbus, Dali,
Bacnet a další
sériová rozhraní
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V porovnání se systémy napájenými z 230V sítě mají solární OFF-GRID systémy
podstatnou nevýhodu v nestabilním přísunu energie, který je do značné míry závislý
na počasí v místě instalace. Při návrhu je nutné počítat s měnícím se množstvím
dopadající sluneční energie během roku. Velkým usnadněním návrhu jsou proto
webové stránky EU (https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis) zaměřené na fotovoltaické
systémy. Obsahují podrobné mapy slunečního svitu pro celou Evropu a okolí včetně
online formulářů pro výpočet velikosti fotovoltaických panelů a akumulátorů.

Příklad dimenzování 12V OFF-GRID systému s fixní PoE kamerou
Krok 1: Výpočet energetické náročnosti systému
Nejprve zjistěte maximální příkon připojených zařízení a z něho spočítejte denní spotřebu systému.
Příklad: Kamera MOBOTIX M26 - příkon do 5 W,
PLC IPLOG s LTE rozhraním IPLOG-G3-21 - příkon do 4 W,
PoE+ injektor POE-PSE-30 - příkon do 1W.
Maximální příkon připojených zařízení = 10W  Denní spotřeba systému = 10 x 24 = 240 Wh
& Existují situace, kdy není nutné mít všechna zařízení funkční v režimu 24/7, ale postačí je zapínat
pouze v případě potřeby. V takových situacích doporučujeme využít řídicí program PLC, který
jednotlivá zařízení dle potřeby zapíná/vypíná.
Krok 2: Výpočet velikosti panelů a záložního akumulátoru
Na stránce https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ je k dispozici online formulář, kde po vybrání
lokality instalace, dosazení denní spotřeby systému, kapacity akumulátoru, výkonu panelů a kliknutím na
Visualize results zjistíte, zda je zvolená kombinace vhodná. Postupnou úpravou zvolených hodnot se
dostanete až k optimálním hodnotám, které pro daný systém vyhoví.

Krok 3: Výběr vhodných typů panelů a záložního akumulátoru
Jako zdroj energie doporučujeme používat polykrystalické panely řady BlueSolar nebo
jiné panely s obdobnými parametry. Panely jsou vhodné pro systémy s pracovním
napětím 12V. Při potřebě většího výkonu je možné zapojovat panely paralelně i
sériově za předpokladu, že maximální napětí naprázdno nepřekročí 75V.
Systém musí být zálohován kvalitním akumulátorem vhodným pro cyklický provoz jako
jsou například 60Ah akumulátory Victron typ BAT412550084. Kritickým obdobím je
pro akumulátor zimní období, kdy je doba nabíjení zkrácena na max. 6h mezi 10h
ranní a 16h odpolední (střední Evropa). Navíc dochází vlivem nízkých teplot k poklesu
kapacity o až 50% při −20°C. Součásti rozváděčů jsou poličky pro umístění
akumulátoru a přetlaková pojistka umožňující vyrovnání tlaku, produkuje-li
akumulátor vodík během nabíjení.
Krok 4: Zajištění ochrany proti přepětí
Přímý úder blesku do nechráněných zařízení může znamenat jejich zničení. Vhodným
řešením je uzemnění stožáru a dodržení dalších doporučení uvedených v normě ČSN
EN 62305. Obecně jde o to, aby byla všechna elektronická zařízení skryta v ochranném
úhlu jímače.
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Detail výbavy OH6425-OG1-LTE-POE
PLC IPLOG
S LTE modemem
vstupy, výstupy
a sběrnicemi

Duální LTE
anténa

Tlaková
pojistka

PoE+
injektor

MPPT
nabíječ

Přepěťová ochrana
LAN a PoE

Přepěťová ochrana
vstupu napájení

Pojistky pro jištění
vstupu napájení
a akumulátor

Tamper

Záložní
akumulátor

Vývodky
PG11

Protokol o kusové
zkoušce a schéma
zapojení

Rozváděč s držákem ze sady
pro instalaci na zeď KIT-OH

www.metel.eu

Rozváděč s držákem ze sady
pro instalaci na sloup

Zámek uzamykatelný klíčem
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Technické parametry
Mechanika

Vstup napájení

Nabíjení

Parametr

Hodnota

Jednotka

Poznámka

Vývodky

8

ks

PG11

Tamper

Dveře zavřené = sepnutý kontakt

IP kód

IP66

Rozměry - v / š / h

600 x 400 x 250

Materiál

Pozinkovaná ocel

Povrchová úprava

Epoxy-polyester

Hmotnost

Max. 50

Počet a typ

1x vstup pro připojení FV panelů

Vstupní napětí

Max. 75VDC

VDC

Jištění

Pojistky 2x 20

A

mm

šedá RAL 7035
kg

včetně příslušenství

rozměr 10×38 mm

Přepěťová ochrana typ I + II

6,5

kA

ve vlně 10/350µs

Doporučený průřez PE vodiče

10 - 16

mm²

PE svorka vlevo dole

Technologie nabíječe

MPPT

Ochrana akumulátoru

Pojistky 2x 20

A

rozměr 10×38 mm

Podporované akumulátory

12/24

V

autodetekce

Doporučovaný typ akumulátorů Victron Energy GEL 60Ah případně jakékoliv jiné vhodné pro cyklický provoz

Antény

Nabíjecí proud

Max. 15

A

Absorpční napětí

14,4 / 28,8

V

12 / 24 V akumulátor

Udržovací napětí

13,8 / 27,6

V

12 / 24 V akumulátor

Teplotní kompenzace nabíjení

- 16 mV/°C / – 32 mV/°C

Maximální účinnost

98

%

Pracovní teplota

–30 ... +60

°C

LTE verze

Venkovní anténa 2G/3G/4G-LTE

12 /24 V akumulátor

plný výkon do max. 40°C
připojení SMA konektory

PoE+ injektor POE-PSE-30-BOX (dostupný pouze ve verzi OH6425-OG1-LTE-POE)
Datové piny 1-2, 3-6

Ethernet 10/100

Mbps

PoE piny 4-5, 7-8 PoE

48

VDC

Vstupní napětí

10 - 30

VDC

Max. příkon

20

mA

VOut

52

VDC

max. 0.3A

Max. dodávaný výkon

30

W

∑ PoE + VOut

°C

Pracovní teplota

–40 ... +70

Přepěť. ochrana

LAN + PoE

OVP-100M-HIPOE

Akumulátor

Maximální rozměry VxŠxH

250 x 245 x 205

Doporučený akumulátor

Victron 60 Ah BAT412550084

Maximální zatížení

50

kg

Průměr sloupu

150 - 215

mm

Maximální zatížení

50

kg

Holder-OH6425

KIT-OH

PoE mode B

mm
není součástí dodávky
sada pro instalaci na sloup

sada pro instalaci na zeď

Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.
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OH6425-OG1-LTE - rozváděč s osazenou výstrojí, PLC, nabíječem a ochranami
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OH6425-OG1-LTE-POE - rozváděč s osazenou výstrojí, PLC, nabíječem, ochranami a PoE-PSE
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OH6425-OG1-LTE-POE - včetně propojení výstroje
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Rychlý instalační manuál REV:202202

OH6425-OG1
Venkovní rozváděče pro OFF-GRID systémy
Instalace
1. Montáž
K montáži použijte montážní otvory v rozích.
Na rovný podklad
Použijte montážní sadu
KIT-OH.
Viz
strana
9.
Na sloup
Použijte montážní sadu HOLDER-OH6425. Na straně 10 je
znázorněné propojení rozváděče s U profily, nerezovými
pásky a sloupem. Sada je určená pouze k použití na kulaté
sloupy o průměru v rozmezí: 150 – 215mm. Rozváděč
musí být vždy instalovaný ve svislé poloze a vývodkami
směrem dolů. Při montáži používejte spojovací materiál
v souladu s pokyny tohoto manuálu.

4

2. Uzemnění rozváděče a přepěťových ochran
Uzemněte rozváděč lankovým nebo pevným Cu vodičem
o průřezu 10 - 16mm2. Vodič přišroubujte do zelenožluté
svorkovnice 1 umístěné vpravo na spodní liště DIN35.
Odpor uzemnění musí být do 10Ω.
3. Připojení akumulátoru
Do pojistkových držáků 2 s vyklopeným vrchním krytem
(vstup napájení je odpojený) připojte napájení z baterie.
Při připojování dodržte označenou polaritu. Zaklapněte
vrchní kryty pojistek. Správné zapojení je signalizováno
rozsvícením nebo blikáním zelené LED na nabíječi.
4. Připojení fotovoltaických panelů
Do pojistkových držáků 3 s vyklopeným vrchním krytem
(vstup napájení je odpojený) připojte
napájení z
fotovoltaických panelů. Při připojování dodržte polaritu
označenou na pojistkových držácích. Zaklapněte vrchní
kryty pojistek. Kontrolou LED na MPPT nabíječi ověřte,
zda bylo připojení úspěšné. V opačném případě přívod
odpojte, odstraňte závadu a opakujte připojení.

1
3

2

5. Připojení PLC a dalšího hardwaru
Součástí dodávky je propojení nabíječe a dalších
komponentů uvnitř rozváděče. Kabely a vodiče vedoucí
mimo rozváděč instaluje zákazník až na místě instalace.
PLC se připojuje do svorek 4 .

LED indikace nabíječe
Zelená LED

Indikuje připojení baterie a který algoritmus řízení výstupu zátěže byl zvolen

Svítí

Nabíječ je nastaven na konvenční algoritmus řízení výstupu zátěže.

Bliká

Řídící algoritmus zátěže na výstupu je nastaven na BatteryLife.

Žlutá LED

Signalizace nabíjecích režimů

Nesvítí

Žádné napájení z PV panelů (noc, slabá intenzita svitu) nebo PV panely připojeny v opačné polaritě.

Bliká rychle

Fáze rychlého nabíjení, stav nabití baterie je mezi 0% a 80%.

Bliká pomalu

Fáze absorpčního nabíjení, stav nabití baterie je mezi 80% a 100%.

Svítí

Udržovací fáze nabíjení, baterie je plně nabitá, stav nabití je 100%.

• Instalaci, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací
• Instalaci, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba která se dokonale seznámila s tímto návodem
• Připojení FV panelům a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi
• Instalace nesmí být prováděna během bouřky
• Při instalaci musí být dodržené bezpečnostní předpisy a normami platnými v dané zemi
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Rychlý instalační manuál REV:202202

OH6425-OG1
Venkovní rozváděče pro OFF-GRID systémy
KIT-OH - příslušenství pro instalaci rozváděčů na rovný podklad

Držák z montážní
sady KIT-OH
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Rychlý instalační manuál REV:202202

OH6425-OG1
Venkovní rozváděče pro OFF-GRID systémy
HOLDER-OH6425 - příslušenství pro instalaci rozváděčů na sloup

HOLDER-OH6425

Šroub
Pérová podložka

Nerezová podložka

HOLDER-OH6425

Gumová podložka

Stěna rozváděče

Vložka pro šroub

Revize: 201809 - Výchozí
201908 - Ukončení výroby OH6425-OG2-LTE-PoE verze
202106 - Změna MPPT nabíječe
202202 - Volitelné příslušenství - zámek rozváděče
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