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v Obudowy stalowe o stopniu ochrony IP66
v Trwała powłoka proszkowa epoksy-poliestrowa
v Dostarczone wyposażenie rozdzielnicy
- Ładowarka MPPT
- ochrona przeciwprzepięciowa zasilania z paneli PV
- półka na akumulator 60 Ah
- antena zewnętrzna
- bezpiecznik nadciśnieniowy
- szyny DIN35, zaciski, bezpieczniki i okablowanie wewn.
- PoE+ injektor
- ochrona przepięciowa wejść LAN / wyjść PoE+

v Akcesoria opcjonalne
- zestaw montażowy do montażu obudowy na płaskiej
powierzchni
- zestaw montażowy do montażu obudowy na słupie
- zamek z dwoma kluczami

NAZWA HANDLOWA

KOD

UWAGI

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

Zestaw do montażu na ścianie

Holder-OH6425

4-500-030

Zestaw do montażu na słupie

OH65-LOCK

4-500-031

Zamek z dwoma kluczami

Obudowy są elastycznym rozwiązaniem dla wyspowych systemów monitorowania i sterowania z PLC
IPLOG. Modułowa konstrukcja sterownika PLC oferuje szeroki wybór wejść, wyjść i interfejsów
komunikacyjnych. Dzięki temu klient może zmontować system dokładnie według wymagań.

Dostarczony sprzęt
Dostarczamy rozdzielnice zawierające połączone i przetestowane urządzenia wymienione w poniższej
tabeli. PLC zamawia się oddzielnie. Konfigurator online jest dostępny pod adresem http://www.metel.eu/
cz/iplog-konfigurator dla łatwego wyboru odpowiedniej wersji PLC. Na stronie 2 znajdują się zalecane
typy akumulatorów i panele fotowoltaiczne.
Ładowarka MPPT

Ochrona przepięciowa zasilania

PoE+ Injektor

Ochrona przepięciowa LAN

OH6425-OG1-LTE

Tak

Tak

Nie

Nie

OH6425-OG1-LTE-POE

Tak

Tak

Tak

Tak

Połączenie blokowe wersji OH6425-OG1-LTE-POE z PLC IPLOG
Panele PV
Podwójna
antena LTE

Kamera PoE

PoE+
iniektor

Bezpieczniki

Ładowarka
MPPT

PLC
IPLOG

Ochrona
przepięciowa

Bezpieczniki

PROTECTED SIDE

Akumulator
żelowy 12V

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

DI
AI
RE
AO
DO

Modbus, Dali,
Bacnet i inne
interfejsy szeregowe
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W porównaniu do systemów zasilanych z sieci 230V, solarne systemy OFF-GRID mają
istotną wadę w postaci niestabilnego zasilania, zależnego w dużej mierze od pogody
w miejscu instalacji. Przy projektowaniu należy uwzględnić zmieniającą się ilość
padającej energii słonecznej w ciągu roku. Strona internetowa UE (https://
ec.europa.eu/jrc/en/pvgis) skupiająca się na systemach fotowoltaicznych ułatwia
projektowanie. Zawiera szczegółowe mapy nasłonecznienia dla całej Europy i okolic,
w tym formularze online do obliczania wielkości paneli fotowoltaicznych i baterii.

Przykład wymiarowania systemu 12V OFF-GRID ze stałą kamerą PoE
Krok 1: Obliczanie energochłonności systemu
Najpierw sprawdź maksymalny pobór mocy podłączonych urządzeń i oblicz z niego dzienne zużycie.
Przykład: Kamera MOBOTIX M26 - pobór mocy do 5 W,
PLC IPLOG z interfejsem LTE IPLOG-G3-21 - pobór mocy do 4 W,
PoE + iniektor POE-PSE-30 - pobór mocy do 1W.
Maksymalny pobór mocy użytych urządzeń = 10W, dzienne zużycie = 10 x 24 = 240 Wh
& Zdarzają się sytuacje, w których nie jest konieczne, aby wszystkie urządzenia działały w trybie 24/7,
ale wystarczy włączyć je tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W takich sytuacjach zalecamy użycie
programu sterującego PLC, który w zależności od potrzeb załącza/wyłącza poszczególne urządzenia.
Krok 2: Obliczanie wielkości paneli i baterii podtrzymującej
Formularz online dostępny pod adresem https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ pozwala po wybraniu
miejsca instalacji, dziennego zużycia systemu, pojemności baterii, wydajności panelu i kliknięciu na
Wizualizuj wyniki dowiedzieć się czy wybrana kombinacja jest odpowiednia. Stopniowo dostosowując
wybrane wielkości, uzyskasz optymalne wartości, które będą pasować do danego systemu.

Krok 3: Dobór odpowiednich typów paneli i baterii podtrzymującej
Zalecamy użycie jako źródła energii paneli polikrystalicznych BlueSolar lub innych o
podobnych parametrach. Panele nadają się do systemów o napięciu roboczym 12V. W
przypadku potrzeby większej mocy możliwe jest łączenie paneli równolegle i
szeregowo tak, by maksymalne napięcie bez obciążenia nie przekraczało 75V.
System musi być podtrzymywany wysokiej jakości akumulatorem przystosowanym do
pracy cyklicznej, np. Victron 60 Ah typu BAT412550084. Czasem krytycznym dla baterii
jest okres zimowy, gdy czas ładowania wynosi maksymalnie 6 godzin w godzinach od
10:00 do 16:00 (Europa Środkowa). Ponadto z powodu niskich temperatur wydajność
spada nawet o 50% przy -20 ° C. W skład obudów wchodzą półki do umieszczenia
akumulatora oraz bezpiecznik nadciśnieniowy umożliwiający wyrównanie ciśnienia w
przypadku, gdy akumulator podczas ładowania wydziela wodór.
Krok 4: Zapewnienie ochrony przepięciowej
Bezpośrednie uderzenie pioruna w niezabezpieczone urządzenia może je zniszczyć.
Odpowiednim rozwiązaniem jest uziemienie masztu i przestrzeganie innych zaleceń
podanych w normie ČSN EN 62305. Generalnie ważne jest, aby wszystkie urządzenia
elektroniczne były ukryte w kącie ochronnym kolektora.
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Szczegóły wyposażenia OH6425-OG1-LTE-POE
PLC IPLOG z LTE,
wejściami,
wyjściami i
magistralami

Podwójna
antena LTE

Bezpiecznik
ciśnieniowy

PoE+
iniektor

Ładowarka
MPPT

Ochrona przepięciowa
LAN i PoE

Zabezpieczenie
przepięciowe
wejścia zasilania

Bezpieczniki do
ochrony wejścia
zasilania i
akumulatora

Tamper

Dławnice
PG11

Bateria
zapasowa
Raport z testów
cząstkowych i
schemat połączeń

Obudowa z uchwytem z do
montażu ściennego KIT-OH

www.metel.eu

Obudowa z uchwytem do
montażu na słupie

Zámek zamykany kluczem
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Parametry techniczne
Mechanika

Wejście zasilania

Ładowanie

Anteny

Parametr

Wartość

Jednostka

Uwagi

Dławnice

8

szt.

PG11

Tamper

Drzwi zamkn. = styk zamknięty

Kod IP

IP66

Wymiary - w / sz / gł

600 x 400 x 250

Materiał

Stal galwanizowana

Wykończenie powierzchni

Epoxy-polyester

Masa

Max. 50

Ilość i typ

1x wejście do podłączenia paneli PV

Napięcie wejściowe

Max. 75VDC

VDC

Zabezpieczanie

Bezpieczniki 2x 20

A

Ochrona przepięciowa typ I + II

6,5

kA

Zalecany przekrój przewodu PE

10 - 16

mm²

mm

szary RAL 7035
kg

z akcesoriami

wymiary 10×38 mm
na fali 10/350µs
Zacisk PE w lewym dolnym rogu

Technologia ładowarki

MPPT

Ochrona akumulatora

Bezpieczniki 2x 20

A

wymiary 10×38 mm

Wspierane akumulatory

12/24

V

autodetekcja

Zalecany typ baterii

Victron Energy GEL 60Ah lub inny odpowiedni do pracy cyklicznej

Prąd ładowania

Max. 15

A

Napięcie absorpcji

14,4 / 28,8

V

12 / 24 V akumulator

Napięcie trzymania

13,8 / 27,6

V

12 / 24 V akumulator

Kompensacja temp. ładowania

- 16 mV/°C / – 32 mV/°C

Maksymalna wydajność

98

%

Temperatura robocza

–30 ... +60

°C

wersja LTE

Antena zewnętrzna 2G/3G/4G-LTE

12 /24 V akumulator

pełna moc do maks. 40°C
podłączenie złączem SMA

PoE + iniektor POE-PSE-30-BOX (dostępny tylko w wersji OH6425-OG1-LTE-POE)
Piny danych 1-2, 3-6

Ethernet 10/100

piny PoE 4-5, 7-8 PoE

48

VDC

Napięcie wejściowe

10 - 30

VDC

20

mA

VOut

52

VDC

max. 0.3A

Maks. dostarczona moc

30

W

∑ PoE + VOut

–40 ... +70

°C

Temperatura robocza

Holder-OH6425

KIT-OH

PoE tryb B

Maks. pobór prądu

Ochrona przepięciowa LAN + PoE
Akumulator

Mbps

OVP-100M-HIPOE

Maksymalne wymiary WxSZxGŁ 250 x 245 x 205

mm

Zalecana bateria

Victron 60 Ah BAT412550084

nie ma w zestawie

Maksymalne obciążenie

50

kg

Średnica słupa

150 - 215

mm

Maksymalne obciążenie

50

kg

zestaw do montażu na słupie

zestaw do montażu na ścianie

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia.
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OH6425-OG1-LTE - rozdzielnica z wyposażeniem, sterownikiem PLC, ładowarką i
zabezpieczeniami
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OH6425-OG1-LTE-POE - rozdzielnica z wyposażeniem, PLC, ładowarką i
zabezpieczeniami
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OH6425-OG1-LTE-POE - podłączenie sprzętu
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Instrukcja instalacji REV:202202

OH6425-OG1
Obudowy zewnętrzne do systemów OFF-GRID
Instalacja
1. Montaż
Do montażu użyj otworów montażowych w narożnikach.
Na płaskiej powierzchni
Użyj
zestawu
KIT-OH.
Patrz
strona.
Na słupie
Użyj zestawu HOLDER-OH6425. Na stronie 10 pokazano
połączenie rozdzielnicy z profilami U, listwami ze stali
nierdzewnej i słupem. Zestaw przeznaczony wyłącznie do
stosowania na kolumnach okrągłych o średnicy: 150 –
215 mm. Rozdzielnica musi być zawsze montowana w
pozycji pionowej z dławnicami skierowanymi w dół.
Podczas montażu użyj łączników zgodnie niniejszą
instrukcją.

4

2. Zabezpieczenia uziemiające i przepięciowe rozdzielnicy
Uziemić rozdzielnicę przewodem lub linką Cu o przekroju
10-16 mm2. Przykręć kabel do zielono-żółtej listwy 1
znajdującej się po prawej stronie dolnej szyny DIN35.
Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10 Ω.
3. Podłączanie akumulatora
Podłącz zasilanie bateryjne do uchwytów bezpieczników 2
przy otwartej górnej pokrywie (wejście zasilania jest
odłączone). Należy przestrzegać właściwej biegunowości.
Załóż górne osłony bezpieczników. Prawidłowe
podłączenie sygnalizowane jest świeceniem lub miganiem
zielonej diody LED na ładowarce.
4. Podłączenie paneli fotowoltaicznych
Podłącz zasilanie z paneli fotowoltaicznych do uchwytów
bezpiecznikowych 3 z otwartą górną pokrywą (wejście
zasilania odłączone). Przy podłączaniu należy zwrócić
uwagę na biegunowość oznaczoną na podstawkach
bezpieczników. Załóż górne osłony bezpieczników.
Sprawdź diodę LED na ładowarce MPPT, aby upewnić się,
że połączenie powiodło się. W przeciwnym razie odłącz
zasilanie, usuń usterkę i podłącz ponownie.

1
3

2

5. Połączenie PLC i innego sprzętu
Dostawa obejmuje podłączenie
ładowarki i innych
4
elementów w rozdzielnicy. Przewody wyprowadzone na
zewnątrz obudowy są montowane przez klienta w miejscu
instalacji. PLC jest podłączony do zacisków.

Wskaźniki ładowarki LED
Zielona LED

Wskazuje podłączenie akumulatora i wybrany algorytm sterowania wyjściem obciążenia

Świeci

Ładowarka jest ustawiona na konwencjonalny algorytm sterowania obciążeniem wyjściowym.

Miga

Algorytm kontroli obciążenia wyjściowego jest ustawiony na BatteryLife.

Żółta LED

Wskaźnik trybu ładowania

Nie świeci

Brak zasilania z paneli fotowoltaicznych (noc, niskie natężenie światła) lub panele podłączone w przeciwnej polaryzacji.

Szybko miga

Faza szybkiego ładowania, poziom naładowania akumulatora wynosi od 0% do 80%.

Miga powoli

Faza ładowania absorpcyjnego, stan naładowania akumulatora wynosi od 80% do 100%.

Świeci

Faza podtrzymania ładowania, akumulator w pełni naładowany, stan naładowania 100%.

• Instalację, regulację i obsługę może wykonywać tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi
• Instalację, regulację i obsługę może wykonywać osoba, która w pełni zaznajomiła się z niniejszą instrukcją
• Podłączenie do paneli PV musi być zgodne z przepisami i normami obowiązującymi w danym kraju
• Instalacji nie wolno wykonywać podczas burzy
• Podczas instalacji należy przestrzegać przepisów i norm bezpieczeństwa obowiązujących w kraju
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Instrukcja instalacji REV:202202

OH6425-OG1
Obudowy zewnętrzne do systemów OFF-GRID
KIT-OH - akcesoria do montażu rozdzielnic na płaskiej powierzchni

Uchwyt z zestawu
montażowego KIT-OH
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Instrukcja instalacji REV:202202

OH6425-OG1
Obudowy zewnętrzne do systemów OFF-GRID
HOLDER-OH6425 - akcesoria do montażu rozdzielnic na słupie

HOLDER-OH6425

Śruba
Podkładka sprężysta

Podkładka nierdzewna

HOLDER-OH6425

Gumowa podkładka

Ściana rozdzielnicy

Wkładka na śrubę

Rewizja: 201809 - Domyślna
201908 - Zakończenie produkcji wersji OH6425-OG2-LTE-PoE
202106 - Zmiana ładowarki MPPT
202202 - Akcesoria opcjonalne - zamek z dwoma kluczami
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