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1. Wstęp

Niniejszy dokument powstał z myślą o udostępnieniu klientom kompleksowego przeglądu 
produktów oferowanych przez firmę A-Z TRADERS s.r.o.

Na wstępie pragniemy podkreślić, że nasza firma jest otwarta na możliwość produkcji 
nowych typów rozdzielnic lub modyfikacji istniejących rozdzielnic pod kątem realizacji 
specyficznych potrzeb i wymagań naszych kontrahentów. Specyficzne wymagania są 
jednak uwarunkowane odbiorem co najmniej kilkudziesięciu sztuk miesięcznie.

1.1 Typy rozdzielnic

Rozdzielnice oferowane przez A-Z TRADERS s.r.o. podzielone są na trzy grupy:

1. AC
2. DC
3. Zespolone

1.2 System i proces produkcji

Każda rozdzielnica jest zaprojektowana zgodnie z normami technicznymi ČSN EN. 
Rozdzielnice są certyfikowane na zgodność ze standardami IEC 61439-1 ed.2, IEC 61439-2 
ed2. oraz IEC 61439-3.
 
Rozdzielnice posiadają tabliczki znamionowe, na których zamieszczono numer seryjny 
oraz parametry wymagane przez normy, w tym znak CE. Parametry te zawsze należy 

podawać w protokole z przeglądu! W przypadku braku zamieszczenia tych 

informacji firma montażowa lub pomiarowiec narażają się na możliwe sankcje ze 

strony administracji państwowej i organów nadzoru.

 
Połączenia wewnątrz rozdzielnic są wykonane przy użyciu maszynowo zginanych 
przewodów, co zapewnia wysoką dokładność i jakość dzięki wyeliminowaniu czynnika 
ludzkiego. Każda pojedyncza rozdzielnica jest poddawana wizualnej kontroli i pomiarom 
elektrycznym oraz pakowana do oddzielnych pudełek i paczek posiadających dobrze 
widoczne oznaczenie typu oraz kod QR służący do jednoznacznej identyfikacji.

Współpraca z biurami projektowymi, władzami państwowymi i innymi 
instytucjami

Jesteśmy otwarci na współpracę z projektantami naszych klientów. W przypadku 
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Opracowanie, sposób łączenia i dobór elementów tworzących nasze rozdzielnice zawsze 
jest przez nas aktywnie konsultowany zarówno z producentami (EATON, BMR, ELKO EP), 
jak i organami państwowego nadzoru (kontroli technicznej). Nasze produkty są zawsze 
zgodne z warunkami poszczególnych sieci dystrybucyjnych (OSD).
 
Współpraca z A-Z TRADERS s.r.o. to gwarancja rzetelnego kontrahenta. Aktywnie 
monitorujemy zmiany przepisów prawnych, nowości rynkowe i warunki przyłączeniowe, 
co pozwala nam oferować nasze produkty dostosowane do wszelkich zmian na rynku 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

1.3 Szybka orientacja w rozdzielnicach i ich 
zastosowaniach

Poniżej znajdują się najczęściej stosowane zestawy rozdzielnic z prostym opisem funkcji, 
które są wykorzystywane w najczęściej spotykanych systemach instalacji fotowoltaicznych.

Zestawy do falowników typu GoodWe GW4K-ET do GW10K-ET

a) Systemy z akumulatorowym magazynem energii / bez obwodów zasilanych 
rezerwowo

• R-FVE-DC1 lub R-FVE-DC2 do zabezpieczenia łańcuchów paneli na dachu 
budynku

• R-FVE-M4 do zabezpieczenia wejścia falownika fotowoltaicznego – wraz 
z ogranicznikiem przepięć AC

b) Systemy z akumulatorowym magazynem energii / wybrane obwody zasilane 
rezerwowo

• R-FVE-DC1 lub R-FVE-DC2 do zabezpieczenia łańcuchów paneli na dachu 
budynku

• R-FVE-M4 do zabezpieczenia wejścia falownika fotowoltaicznego – wraz 
z ogranicznikiem przepięć AC

• R-FVE-M5+P3F do zabezpieczenia rezerwowego wyjścia wraz z wyłącznikiem 
różnicowoprądowym i przełącznikiem 4P

c) Systemy z akumulatorowym magazynem energii / zasilanie rezerwowe dwóch 
gniazd wtyczkowych lub jednego wybranego obwodu

• R-FVE-DC1 lub R-FVE-DC2 do zabezpieczenia łańcuchów paneli na dachu 
budynku



• R-FVE-M4 do zabezpieczenia wejścia falownika fotowoltaicznego – wraz 
z ogranicznikiem przepięć AC

• R-FVE-Z3 do zabezpieczenia gniazd DIN – 2 szt. + rezerwowy wyłącznik 
nadprądowy, wraz z wyłącznikiem różnicowoprądowym

d) Systemy z akumulatorowym magazynem energii/ full back up – cały dom 
(przełączanie w trybie ręcznym)

• R-FVE-A1 lub R-FVE-A2 do zabezpieczenia łańcuchów na dachu budynku, wraz 
z wyłącznikiem nadprądowym i przełącznikiem 4P do ręcznego przełączania 
zasilania rezerwowego (dla całego domu lub tylko jego wybranej części)

• R-FVE-B1 do zabezpieczenia falownika, wspólny punkt rozdziału, główny 
wyłącznik oraz zdalne ograniczenie awaryjne.

e) Systemy z akumulatorowym magazynem energii/ full back up – automatyka

• R-FVE-DC1 IKA lub R-FVE-DC2 IKA do zabezpieczenia łańcuchów paneli na 
dachu budynku

• R-FVE-GW25, R-FVE-GW32 i R-FVE-GW40 (w zależności od prądu 
znamionowego głównego wyłącznika instalacyjnego) w przypadku przerwy 
w dostawie prądu – automatyczne przełączenie domu lub jego części z trybu 
zasilania z sieci na zasilanie rezerwowe. Jako nowość można nabyć rozdzielnicę 

R-FVE-D1, która nie wymaga określenia prądu znamionowego głównego 

wyłącznika instalacyjnego. Można ją stosować z wyłącznikiem 

instalacyjnym o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 40A 

w skrzynce zewnętrznej + posiada wyłącznik nadprądowy B16/3 dla bojlera. 
W połączeniu z rozdzielnicą R-FVE-E2, która jest od razu wyposażona w A-Z 
router, rozwiążesz problem z wykorzystaniem nadwyżek energii do ogrzewania 
CWU, stosując 2 rozdzielnice!
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2. Rozdzielnice DC + DC box

Rozdzielnice DC można zamówić z ogranicznikiem T2 EATON SPPVT2-10-2+PE lub T1+T2 
EATON SPPVT12-10-2+PE. Różnica między ceną jednego łańcucha T2 a T1+T2 nie 
przekracza stu złotych netto. Decyzja o wyborze rozwiązania należy do każdego klienta. 
Oczywiście chętnie doradzimy w wyborze.
 
Każdą rozdzielnicę DC można zamówić z jednym lub dwoma łańcuchami. Wprowadziliśmy 
również opcję zamówienia tzw. BOX (połączenia wewnętrzne, złączki RSA, rozłącznik 
bezpiecznikowy i bezpieczniki gPV + żółto-zielone przewody połączeniowe do rozdzielnicy 
na szynę PE w oddzielnym pudełku). W ten sposób rozdzielnice DC można rozbudować 
o kolejny łańcuch bez konieczności trzymania na magazynie rozdzielnic zarówno z jednym, 
jak i dwoma łańcuchami.

BOX T1+T2 – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

177256 EATON SPPVT12-10-2+PE

Ogranicznik przepięć T1+T2 (I+II, B+C), 

zastosowania fotowoltaiczne 1000V DC, 

maks. prąd zwarciowy 1000A

1

2625085 EATON/ETI/OEZ
CH10x38 gPV 

15A/1000V DC

Ultraszybka wkładka topikowa cylindryczna 

do modułów fotowoltaicznych, (norma UL), 

10x38mm, 1100V DC, 15A

2

CHPV2U EATON CHPV2U

Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania 

fotowoltaiczne, 2 bieguny, 1000V AC / 30A, 

C10 (10x38mm)

1



2.1 R-FVE-DC
(R-FE-DC1, E-DC2, R-FVE-DC1T1 oraz R-FVE-DC2T1)

Rozdzielnica DC przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20 służąca jako rozdzielnica 
wejściowa od paneli fotowoltaicznych (do falownika) we wszystkich instalacjach 
fotowoltaicznych. Zwłaszcza gdy inne zastosowane rozdzielnice to również EATON BC-O-

1/12-ECO.
 
Jej zaletą są małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna 
obok drugiej lub jedna nad drugą, przez co można je zamontować także w miejscu, 
w którym trudno znaleźć wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.
 
W rozdzielnicy zamontowano ogranicznik przepięć DC oraz rozłączniki 

bezpiecznikowe wraz z wkładkami gPV do zabezpieczenia wejścia DC do falownika.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicami dla części zmiennoprądowej 
zamontowanej w rozdzielnicach EATON BC-O-1/12-ECO.

Lista głównych elementów:

Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, ogranicznik przepięć EATON SPPVT12-10-2+PE lub 
EATON SPPV2T2-10-2+PE. Rozłączniki bezpiecznikowe EATON CHPV2U wraz 
z bezpiecznikami gPV EATON PV-15A10F.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.
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R-FVE-DC – Schemat

R-FVE-DC – Wykaz elementów i schemat
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON BC-O-1/12-ECO
Rozdzielnica natynkowa, przezroczyste drzwi 

plast., 1 rząd, 12 modułów 
1

176090 EATON SPPVT2-10-2+PE

Ogranicznik przepięć T2 (II, C), zastosowania 

fotowoltaiczne 1000V DC, maks. prąd 

zwarciowy 160A

2

2625085 EATON/ETI/OEZ
CH10x38 gPV 

15A/1000V DC

Ultraszybka wkładka topikowa cylindryczna do 

modułów fotowoltaicznych, (norma UL), 

10x38mm, 1100V DC, 15A

4

CHPV2U EATON CHPV2U

Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania 

fotowoltaiczne, 2 bieguny, 1000V AC / 30A, 

C10 (10x38mm)

2



2.2 R-FVE-DC IKA
(R-FVE-DC1 IKA, R-FVE-DC2 IKA, R-FVE-DC1T1 IKA oraz R-FVE-DC2T1 IKA)

Rozdzielnica DC przeznaczona do montażu naściennego, IP65, służy jako rozdzielnica 
wejściowa od paneli fotowoltaicznych (do falownika) we wszystkich instalacjach 
fotowoltaicznych. Zwłaszcza gdy inne zastosowane rozdzielnice to również EATON IKA.
 
W rozdzielnicy zamontowano ogranicznik przepięć DC oraz rozłączniki 

bezpiecznikowe wraz z wkładkami gPV do zabezpieczenia wejścia DC do falownika.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicami dla części zmiennoprądowej 
zamontowanej w rozdzielnicach EATON IKA.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON IKA-1/18-ST, ogranicznik przepięć EATON SPPVT12-10-2+PE lub 
EATON SPPVT2-10-2+PE. Rozłączniki bezpiecznikowe EATON CHPV2U wraz 
z bezpiecznikami gPV EATON PV-15A10F.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.
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R-FVE-DC2 IKA - klasa ochronności I+II – Schemat
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R-FVE-DC2 IKA - klasa ochronności I+II – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

174200 EATON IKA-1/18-ST
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste drzwi, 1 

rząd, 18 modułów 
1

177256 EATON SPPVT2-10-2+PE

Ogranicznik przepięć T2 (II, C), zastosowania 

fotowoltaiczne 1000V DC, maks. prąd zwarciowy 

160A

2

2625085 EATON/ETI/OEZ
CH10x38 gPV 

15A/1000V DC

Ultraszybka wkładka topikowa cylindryczna do 

modułów fotowoltaicznych, (norma UL), 10x38mm, 

1100V DC, 15A

4

CHPV2U EATON CHPV2U

Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania 

fotowoltaiczne, 2 bieguny, 1000V AC / 30A, C10 

(10x38mm)

2



2.3 R-FVE-BAT100

Rozdzielnica DC przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20 służąca jako 
zabezpieczenie akumulatora (przy falowniku) w jednofazowych instalacjach 
fotowoltaicznych (typowo falownik GoodWe 3648-EM oraz 3648D-ES). Celem jest 
zapewnienie ochrony dla wejścia akumulatora.
 
Jej zaletą są małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna 
obok drugiej lub jedna nad drugą, przez co można je zamontować także w miejscu, 
w którym trudno o wolną przestrzeń.
 
W rozdzielnicy zamontowano rozłącznik bezpiecznikowy wraz z bezpiecznikiem 100A 

do zabezpieczenia wejścia z akumulatorów.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicami dla części zmiennoprądowej 
zamontowanej w rozdzielnicach EATON BC-O-1/12-ECO.
 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 oraz R-FVE-H.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, rozłącznik bezpiecznikowy EATON VLCE22-1P wraz 
z bezpiecznikiem EATON PV22 100A gG.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.
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R-FVE-BAT100 – Schemat

R-FVE-BAT100 – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON IKA-1/18-ST
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste 

drzwi, 1 rząd, 18 modułów 
1

6756 EATON/ETI/OEZ
SPPVT2-10-

2+PE

Bezpiecznik cylindryczny GG 500V AC 100A 

C22 (22,2x58mm)
1

192380 EATON VLCE22-1P
Rozłącznik bezpiecznikowy dla bezpieczników 

cylindrycznych C22 do 100A, 1 biegun
1



2.4 R-FVE-BAT20

 

Rozdzielnica DC przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20 służąca jako 
zabezpieczenie akumulatora (przy falowniku) w jednofazowych instalacjach 
fotowoltaicznych (typowo falownik GoodWe 3648-EM oraz 3648D-ES). Celem jest 
zapewnienie ochrony dla wejścia akumulatora.
 
Jej zaletą są małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna 
obok drugiej lub jedna nad drugą, przez co można je zamontować także w miejscu, 
w którym trudno o montaż z powodu braku wolnej przestrzeni.
 
W rozdzielnicy zamontowano rozłącznik bezpiecznikowy wraz z 20A bezpiecznikiem 

gPV do zabezpieczenia wejścia z akumulatorów.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicami dla części zmiennoprądowej 
zamontowanej w rozdzielnicach EATON BC-O-1/12-ECO.
 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 oraz R-FVE-H.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, rozłącznik bezpiecznikowy EATON CHPV2U, wraz 
z bezpiecznikami gPV EATON PV-20A10F.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.
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R-FVE-BAT20 – Schemat

R-FVE-BAT20 – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON BC-O-1/12-ECO
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste 

drzwi plast., 1 rząd
1

CHPV2U EATON CHPV2U

Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania 

fotowoltaiczne, 2 bieguny, 1000V AC / 30A, 

C10 (10x38mm)

1

2625081 EATON/ETI/OEZ
CH10x38 gPV 

20A/1000V DC

Ultraszybka wkładka topikowa cylindryczna do 

modułów fotowoltaicznych, (norma UL), 

10x38mm, 1100V DC, 20A

2



3. Rozdzielnice AC

3.1 R-FVE-M4

Rozdzielnica AC przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20 służąca jako rozdzielnica 
wejściowa (przy falowniku) w trójfazowych instalacjach fotowoltaicznych (typowo falowniki 
GoodWe 4 do 10K-ET, GoodWe 4 do 10K-ET).
 
Zaletą są małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna 
obok drugiej lub jedna nad drugą, przez co można je zamontować także w przestrzeni, 
gdzie nie ma zbyt dużo wolnego miejsca.
 
W rozdzielnicy zamontowano ogranicznik przepięć AC oraz wyłącznik nadprądowy 

B16/3 do zabezpieczenia wejścia do falownika.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE,DC2 dla stałoprądowej 
części instalacji oraz rozdzielnicami R-FVE-M5+P3F dla obwodów rezerwowych z ręcznym 
przełącznikiem (przełączenie falownika) i wyłącznikiem różnicowoprądowym lub 
z rozdzielnicą R-FVE-Z3 z wyłącznikiem różnicowoprądowym, gniazdami wtyczkowymi i 
wyłącznikiem nadprądowym.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-

280/4, wyłącznik nadprądowy EATON PL6-B16/3.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
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wszystkimi dokumentami.

R-FVE-M4 – Schemat

R-FVE-M4 – Wykaz elementów i schemat
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON
BC-O-1/12-

ECO

Rozdzielnica natynkowa, przezroczyste drzwi 

plast., 1 rząd, 12 modułów 
1

158331 EATON SPBT12-280/4
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 4 

bieguny, zestaw do TN-S
1

286589 EATON PL6-B16/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
1



3.2 R-FVE-M5+P3F

Rozdzielnica AC przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20 służąca jako rozdzielnica 
wyjściowa (przy falowniku) w trójfazowych instalacjach fotowoltaicznych (typowo falownik 
GoodWe 4 do 10K-ET) w celu zabezpieczenia wyjścia wraz z wyłącznikiem 
różnicowoprądowym i przełącznikiem na wypadek awarii lub wyłączonego falownika.
 
Jej zaletą są małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna 
obok drugiej lub jedna nad drugą, przez co można je zamontować także w miejscu, 
w którym trudno o montaż z powodu braku wolnej przestrzeni.
 
W rozdzielnicy zamontowano wyłącznik nadprądowy B16/3 do zabezpieczenia 

wyjścia z obwodu rezerwowego falownika, wyłącznik różnicowoprądowy typu A 

z ręcznym przełącznikiem czterobiegunowym do przełączenia obwodów 

rezerwowych na czas serwisowania lub wyłączenia falownika.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 dla stałoprądowej 
części instalacji oraz rozdzielnicą R-FVE-M4, która jest przeznaczona dla wejścia falownika.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, wyłącznik różnicowoprądowy EATON PF6-40/4/003-

A, wyłącznik nadprądowy EATON PL6-B16/3 oraz przełącznik czterobiegunowy HAGER 

SFT440.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.
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R-FVE-M5+P3F – Schemat

R-FVE-M5+P3F – Wykaz elementów i schemat
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON BC-O-1/12-ECO
Rozdzielnica natynkowa, przezroczyste drzwi plast., 

1 rząd, 12 modułów 
1

286589 EATON PL6-B16/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-biegunowy, 

Icn=6kA, In=16A 
1

112933 EATON PF6-40/4/003-A
Wyłącznik różnicowoprądowy Ir=250A, typ A, 4-

biegunowy, Idn=0.03A, In=40A 
1

SFT440 HAGER

Przełącznik sieci 

SFT440 (I-0-II) 

4P/40A

Przełącznik modułowy (I-0-II) 4P/40A - punkt 

wspólny od góry
1



3.3 R-FVE-M5

Rozdzielnica AC przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20 służąca jako rozdzielnica 
wyjściowa (przy falowniku) w trójfazowych instalacjach fotowoltaicznych (typowo falownik 
GoodWe 4 do 10K-ET) w celu zabezpieczenia wyjścia wraz z wyłącznikiem 
różnicowoprądowym.
 
Jej zaletą są małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna 
obok drugiej lub jedna nad drugą, przez co można je zamontować także w miejscu, 
w którym trudno o montaż z powodu braku wolnej przestrzeni.
 
W rozdzielnicy zamontowano wyłącznik nadprądowy B16/3 do zabezpieczenia 

wyjścia z obwodu rezerwowego falownika, wyłącznik różnicowoprądowy typu A.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 dla stałoprądowej 
części instalacji oraz rozdzielnicą R-FVE-M4, która jest przeznaczona dla wejścia falownika.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, wyłącznik różnicowoprądowy EATON PF6-40/4/003-

A, wyłącznik nadprądowy EATON PL6-B16/3.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.
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R-FVE-M5 – Schemat

R-FVE-M5 – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON
BC-O-1/12-

ECO

Rozdzielnica natynkowa, przezroczyste drzwi 

plast., 1 rząd, 12 modułów 
1

286589 EATON PL6-B16/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
1

112933 EATON
PF6-40/4/003-

A

Wyłącznik różnicowoprądowy Ir=250A, typ A, 

4-biegunowy, Idn=0.03A, In=40A
1



3.4 R-FVE-Z3

Rozdzielnica AC przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20 służąca jako rozdzielnica 
wyjściowa (przy falowniku) w trójfazowych instalacjach fotowoltaicznych (typowo falownik 
GoodWe 4 do 10K-ET). Tam, gdzie nie można wykorzystać wybranych obwodów na 
rezerwę w istniejącej rozdzielnicy, ale można wykorzystać jedynie gniazda wtyczkowe i 
rezerwowy wyłącznik nadprądowy dla wybranych odbiorników.
 
Jej zaletą są małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna 
obok drugiej lub jedna nad drugą, przez co można je zamontować także w miejscu, 
w którym trudno o montaż z powodu braku wolnej przestrzeni.
 
W rozdzielnicy zamontowano wyłącznik nadprądowy B16/1 do zabezpieczenia 

dwóch gniazd wtyczkowych i jednej rezerwy dla oddzielnego odbiornika z obwodu 

rezerwowego falownika oraz wyłącznik różnicowoprądowy typu A.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 dla stałoprądowej 
części instalacji oraz rozdzielnicą R-FVE-M4, która jest przeznaczona dla wejścia falownika.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, wyłącznik różnicowoprądowy EATON PF6-40/4/003-

A, wyłącznik nadprądowy EATON PL6-B16/1 oraz dwa gniazda na szynę DIN EATON Z-

SD230-BS. 

Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.
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R-FVE-Z3 – Schemat

R-FVE-Z3 – Wykaz elementów i schemat
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON
BC-O-1/12-

ECO

Rozdzielnica natynkowa, przezroczyste drzwi 

plast., 1 rząd, 12 modułów 
1

286521 EATON PL6-B16/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
3

112933 EATON
PF6-40/4/003-

A

Wyłącznik różnicowoprądowy Ir=250A, typ A, 

4-biegunowy, Idn=0.03A, In=40A
1

266876 EATON Z-SD230-BS
Gniazdo na szynę DIN z zabezpieczeniem 

dotykowym i bolcem 
2
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3.5 R-FVE-S

Rozdzielnica AC przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20 służąca jako rozdzielnica 
wejściowa (do pomp ciepła) w trójfazowym układzie połączenia pompy (typowo IDM).
 
Jej zaletą są małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna 
obok drugiej lub jedna nad drugą, przez co można je zamontować także w miejscu, 
w którym trudno o montaż z powodu braku wolnej przestrzeni.
 
Rozdzielnica posiada wyłączniki nadmiarowe C25/3, B13/3, B13/1 oraz B16/3 do 

zabezpieczenia wejścia do sprężarki, grzałki, regulatora i do gniazda.

 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, wyłączniki nadmiarowe EATON PL6-B25/3, EATON 
PL6-B13/3, EATON PL6-B13/1 oraz EATON PL6-B16/1.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.



R-FVE-S – Schemat

R-FVE-S – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON
BC-O-+/12-

ECO

Rozdzielnica natynkowa, przezroczyste drzwi 

plast., 1 rząd, 12 modułów 
1

286521 EATON PL6-B16/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
1

112933 EATON PL6-B13/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=13A 
1

266876 EATON PL6-B13/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=13A 
1

266876 EATON PL6-C25/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char C, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=25A
1
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3.6 R-FVE-GW25
(R-FVE-GW32 oraz R-FVE-GW40)

Rozdzielnica AC przeznaczona do montażu naściennego, IP65 służąca do obsługi 
trójfazowej instalacji fotowoltaicznej (typowo falownik GoodWe 4 do 10K-ET).
 
Jej zaletą jest automatyczne przełączanie między standardowym zasilaniem z sieci a 
zasilaniem rezerwowym. Podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej należy 
sprawdzić obciążenie, tak aby nie doszło do przeciążenia, ponieważ układ przełącza cały 
dom na obwód rezerwowy falownika.
 
Bezsprzecznym atutem są minimalne ingerencje w rozdzielnicę klienta – Smartmeter 
(pomiary falownika), wspólny punkt rozdziału oraz wszelkie zabezpieczenia są częścią tej 
rozdzielnicy. Wystarczy zatem wykonać pętlę między główną rozdzielnicą a miejscem 
lokalizacji technologii.
 
Rozdzielnica jest również przygotowana do obsługi zdalnego ograniczenia awaryjnego 
zasilania falownika (N0%) oraz do montażu rozwiązania FIRE-SAFETY. Typ GW25 zakłada 
się do podpięcia pod główny wyłącznik instalacyjny 25A w skrzynce zewnętrznej.
 
Podczas przełączania występuje niewielkie opóźnienie czasowe (przełączenie styczników) – 
a zatem przełączenie na zasilanie rezerwowe nie odbywa się bez przerwy
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON IKA-3/54-ST, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-280/4, 
główny rozłącznik EATON IS40/3, wyłącznik nadprądowy wg szafki – EATON PL6-B25/3, 



zabezpieczenie falownika i obwodów zasilanych rezerwowo 2x EATON PL6-B20/3, stycznik 
wraz z przekaźnikiem kontroli napięcia ELKO HRN-55 oraz stycznik EATON Z-SCH230/40-

40, zarządzanie do układów pomiarowo-kontrolnych, wyłączniki nadprądowe EATON PL6 
oraz 2 styczniki do autonomicznego przełączenia obiektu na zasilanie rezerwowe Z-

SCH230/25 + przekaźnik do sterowania  zdalnym ograniczeniem awaryjnym.

(W rozdzielnicy GW32 zamiast wyłącznika nadprądowego EATON PL6-B25/3 zastosowano 
wyłącznik EATON PL6-B32/3)
(W rozdzielnicy GW40 zamiast wyłącznika nadprądowego EATON PL6-B25/3 zastosoano 
wyłącznik EATON PL6-B40/3)
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.

R-FVE-GW25 - klasa ochronności I+II – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

174202 EATON IKA-3/54-ST
Rozdzielnica natynkowa, IP65, przezroczyste 

drzwi plast., 3 rzędy, 54 modułów 
1

158331 EATON SPBT12-280/4
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 4 

bieguny, zestaw do TN-S
1

276272 EATON IS-40/3 Główny rozłącznik, 240V, 40A, 3HP 1

286518 EATON PL6-B6/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-biegunowy, 

Icn=6kA, In=6A 
2

3722 ELKO EP HRN-55 Przekaźnik kontroli napięcia 1

193886 EATON Z-SCH230/1/25-11 Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 1S, 1R, 25A 2

248847 EATON Z-SCH230/25-40 Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 25A 2

248852 EATON Z-SCH230/40-40 Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 40A 1

286586 EATON PL6-B6/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-biegunowy, 

Icn=6kA, In=6A 
1

286591 EATON PL6-B25/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-biegunowy, 

Icn=6kA 
1

286590 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-biegunowy, 

Icn=6kA 
2
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R-GW25 – Schemat
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3.7 R-FVE-D1

Rozdzielnica AC przeznaczona do montażu naściennego, IP65 służąca do obsługi 
trójfazowej instalacji fotowoltaicznej (typowo falownik GoodWe 4 do 10K-ET).
 
Jej zaletą jest automatyczne przełączanie między standardowym zasilaniem z sieci a 
zasilaniem rezerwowym. Podczas przerwy w dostawie energii el. należy sprawdzić 
obciążenie, tak aby nie doszło do przeciążenia, ponieważ układ przełącza cały dom na 
obwód rezerwowy falownika.
 
Bezsprzecznym atutem są minimalne ingerencje w rozdzielnicę klienta – Smartmeter 
(pomiary falownika), wspólny punkt rozdziału oraz wszelkie zabezpieczenia są częścią tej 
rozdzielnicy. Wystarczy zatem wykonać pętlę między główną rozdzielnicą a miejscem 
lokalizacji technologii. Rozdzielnica jest również przygotowana do obsługi zdalnego 
ograniczenia awaryjnego zasilania falownika (N0%). Rozdzielnicę R-FVE-D1 zakłada się 

do podpięcia pod główny wyłącznik instalacyjny w skrzynce zewnętrznej - wyłącznik 

nadprądowy B40/3.

 
Podczas przełączania występuje niewielkie opóźnienie czasowe (przełączenie styczników) – 
a zatem przełączenie na zasilanie rezerwowe nie odbywa się bez przerwy
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON IKA-3/54-ST, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-280/4, 
główny rozłącznik EATON IS40/3, przygotowanie do zabezpieczenia bojlera – EATON PL6-

B16/3, zabezpieczenie falownika i obwodów zasilanych rezerwowo 2x EATON PL6-B20/3, 
stycznik wraz z przekaźnikiem kontroli napięcia ELKO HRN-55 oraz stycznik EATON Z-



SCH230/40-40, zabezpieczenie układów pomiarowo-kontrolnych, wyłączniki nadprądowe 
EATON PL6 oraz 2 styczniki do autonomicznego przełączenia obiektu na zasilanie 
rezerwowe Z-SCH230/25 + przekaźnik do sterowania zdalnym ograniczeniem awaryjnym.

W dodatku z rozdzielnicą R-FVE-E1 (R-FVE-E2), w której umieszczony jest także A-Z Router, 
można wykonać połączenie rozdzielnic przy użyciu przygotowanej wiązki przewodów, co 
pozwoli na podpięcie w 2 rozdzielnicach kompletnej technologii wraz z regulacją nadwyżek 
do CWU.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.

Rozdzielnica R-FVE-D1 – Wykaz elementów

Kod
Produ-

cent
Produkt Opis Liczba sztuk

174202 EATON IKA-3/54-ST
Rozdzielnica natynkowa, IP65, przezroczyste 

drzwi plast., 3 rzędy, 54 modułów 
1

158331 EATON SPBT12-280/4
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 

4 bieguny, zestaw do TN-S
1

276272 EATON IS-40/3 Główny rozłącznik, 240V, 40A, 3HP 1

286518 EATON PL6-B6/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, charakterystyka B, 

1-biegunowy, Icn=6kA, In=6A
2

286521 EATON PL6-B6/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, charakterystyka B, 

1-biegunowy, Icn=6kA, In=16A
1

3722 ELKO EP HRN-55 Przekaźnik kontroli napięcia   1

40.52.8.230.0000 FINDER
2P/8A 230VAC 

40.52.8.230.0000
Przekaźnik 1NC, 1NO 1

193886 EATON Z-SCH230/25-40 Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz,1S,1R, 25A 1

248847 EATON Z-SCH230/40-40 Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 25A 2

248852 EATON PL6-B25/3 Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 40A 1

286586 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=6A 
1

286589 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
1

286516 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=2A 
1

286590 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=20A 
2
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R-FVE-D1 – Schemat
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3.8 Power-Switch

Rozdzielnica AC przeznaczona do montażu naściennego, IP65 służąca do obsługi zasilania 
rezerwowego trójfazowej instalacji fotowoltaicznej (dotyczy tylko falownika RCT Power 

Storage DC).
 
Jej zaletą jest automatyczne przełączanie między standardowym zasilaniem z sieci a 
zasilaniem rezerwowym.
 
Bezsprzecznym atutem są minimalne ingerencje w rozdzielnicę klienta – RCT Power 
Sensor (pomiary falownika) można umieścić albo w power-switchu, albo w rozdzielnicy 
klienta.
 
Wszelkie zabezpieczenia wchodzą w skład tej rozdzielnicy.
 
Podczas przełączania występuje niewielkie opóźnienie czasowe (przełączenie stycznika i 
zadziałanie falownika RCT) – a zatem przełączenie na zasilanie rezerwowe nie odbywa się 
bez przerwy.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON IKA-2/36-ST, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-280/4, 
zabezpieczenie falownika i obwodów zasilanych rezerwowo 2x EATON PL6-B16/3, stycznik 
EATON Z-SCH230/40-40, zabezpieczenie układów pomiarowo-kontrolnych, wyłączniki 
nadprądowe EATON + RCT Power-switch unit, licznik energii Power sensor 50A oraz 3x 

cewki pomiarowe.
 



Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.
 

Power-Switch – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

174201 EATON IKA-2/36-ST
Rozdzielnica natynkowa, IP65, przezroczyste 

drzwi plast., 2 rzędy, 36 modułów 
1

158331 EATON SPBT12-280/4
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 

4 bieguny, zestaw do TN-S
1

248847 EATON
Z-SCH230/40-

40

Stycznik instalacyjny, 230V AC/50Hz, 4S, 25A, 

2HP 
1

FINDER 34.51.7.005.0
010 + 

93.01.0.024
Przekaźnik Finder 1

248862 EATON Z-SC Styk pomocniczy do styczników, 1z1r styk. 1

286518 EATON PL6-B6/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=6A 
1

286589 EATON PL6-B16/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
2

112933 EATON
PF6-40/4/003-

A

Wyłącznik różnicowoprądowy Ir=250A, typ A, 

4-biegunowy, Idn=0.03A, In=40A
1

RCT
Power-switch 

UNIT
Moduł komunikacyjny 1

RCT
Power-switch 

sensor 50A
Licznik energii + cewki pomiarowe 50A 1
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Power-Switch – Schemat
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3.9 R-FVE-H

Rozdzielnica AC montażu naściennego, IP40/20 służąca jako rozdzielnica 
wejściowa/wyjściowa (przy falowniku) w jednofazowych instalacjach fotowoltaicznych 
(typowo falownik GoodWe 3648-EM oraz 3648D-ES) w celu zabezpieczenia wyjść i wejść 
wraz z przełącznikiem na wypadek awarii lub wyłączonego falownika.
 
Jej zaletą są małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna 
obok drugiej lub jedna nad drugą, przez co można je zamontować także w miejscu, 
w którym trudno o montaż z powodu braku wolnej przestrzeni.
 
W rozdzielnicy zamontowano ogranicznik przepięć AC, wyłączniki nadprądowe B16/1 

do zabezpieczenia wejścia do falownika i wyjścia z obwodów rezerwowych, a także 

ręczny przełącznik dwubiegunowy do przełączenia obwodów rezerwowych na czas 

serwisowania lub wyłączenia falownika.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicami R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 i R-FVE-BAT100 
dla stałoprądowej części instalacji oraz rozdzielnicą R-FVE-Z1 dla wyjścia z gniazdami 
wtyczkowymi.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-

280/2, wyłączniki nadprądowe EATON PL6-B16/1 oraz przełącznik EATON Z-S/2WM.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.



R-FVE-H – Schemat

R-FVE-H – Wykaz elementów i schemat
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON
BC-O-1/12-

ECO

Rozdzielnica natynkowa, przezroczyste drzwi 

plast., 1 rząd
1

248346 EATON Z-S/2WM Przełącznik 2 bieguny, 16A 1

158306 EATON SPBT12-280/1
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 1-

biegunowy 
2

286521 EATON PL6-B16/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
3
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3.10 R-FVE-M

Rozdzielnica AC przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20, służąca jako rozdzielacz 
wejściowy (przy falowniku) w jednofazowej instalacji fotowoltaicznej (typowo falownik 
GoodWe 1000-XS do 3000-XS oraz GoodWe serii 3000D-NS do 3600D-NS). Jej zaletą są 
małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna obok 
drugiej lub jedna nad drugą, przez co można je zamontować także w przestrzeni, gdzie nie 
ma zbyt dużo wolnego miejsca.
 
W rozdzielnicy zamontowano ogranicznik przepięć AC oraz wyłączniki nadprądowe 

B16/1 do zabezpieczenia wejścia do falownika.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicą R-FVE-DC1 oraz R-FVE-DC2 dla 
stałoprądowej części instalacji.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-

280/2 oraz wyłączniki nadprądowe EATON PL6-B16/1. Szczegółowa lista elementów 
znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i wszystkimi dokumentami.

R-FVE-M – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON
BC-O-1/12-

ECO
Rozdzielnica natynkowa, przezroczyste drzwi plast., 1 rząd 1

158306 EATON
SPBT12-

280/1
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 1-biegunowy l 2

286521 EATON PL6-B16/1 Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=16A 2
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R-FVE-M – Schemat



3.11 R-FVE-Z1

Rozdzielnica AC przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20, służy jako rozdzielacz 
wyjściowy (przy falowniku) w jednofazowej instalacji fotowoltaicznej (typowo falownik 
GoodWe 3648-EM oraz 3648D-ES). Tam, gdzie nie można wykorzystać wybranych 
obwodów na rezerwę w istniejącej rozdzielnicy, ale można wykorzystać jedynie gniazda 
wtyczkowe i rezerwowy wyłącznik nadprądowy dla wybranych odbiorników.
 
Jej zaletą są małe wymiary oraz możliwość »zestawiania« z innymi rozdzielnicami AC jedna 
obok drugiej lub jedna nad drugą, przez co można ją zamontować także w miejscu, 
w którym trudno o montaż z powodu braku wolnej przestrzeni.
 
W rozdzielnicy zamontowano trzy wyłączniki nadprądowe B16/1 do zabezpieczenia 

dwóch gniazd wtyczkowych i jednej rezerwy dla oddzielnego odbiornika z obwodu 

rezerwowego falownika oraz wyłącznik różnicowoprądowy typu A.

 
Zalecane stosowanie w połączeniu z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 dla stałoprądowej 
części instalacji oraz rozdzielnicą R-FVE-M, R-FVE-H, które są przeznaczone do wejścia 
falownika lub do wejścia, wyjścia i obwodów zasilanych rezerwowo z przełącznikiem.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON BC-O-1/12-ECO, wyłącznik różnicowoprądowy EATON PF6-25/2/003-

A, 3 wyłączniki nadprądowe EATON PL6-B16/1 oraz dwa gniazda wtyczkowe na szynę DIN 
EATON Z-SD230-BS.
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.

38



39

R-FVE-Z1 – Schemat

R-FVE-Z1 – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

280347 EATON BC-O-1/12-ECO
Rozdzielnica natynkowa, przezroczyste drzwi 

plast., 1 rząd
1

286521 EATON PL6-B16/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
3

112921 EATON PF6-25/4/003-A
Wyłącznik różnicowoprądowy Ir=250A, typ A, 

2-biegunowy, Idn=0.03A, In=25A
1

266876 EATON Z-SD230-BS
Gniazdo na szynę DIN z zabezpieczeniem 

dotykowym i bolcem 
2



4. Rozdzielnice zespolone

4.1 R-FVE-C3

Rozdzielnica AC+DC przeznaczona do montażu naściennego, IP65, służy do zasilania 
trójfazowej instalacji fotowoltaicznej, w tym wspólnego punktu rozdziału i pomiarów 
regulacji nadwyżek do CWU (typowo falownik GoodWe 4 do 10K-DT) wraz z kontrolerem 
(A-Z Router Smart / Wattrouter). Tak samo część DC – ograniczniki i rozłączniki 
bezpiecznikowe wraz z wkładami.
 
Jej atutem są minimalne ingerencje w rozdzielnicę klienta – pomiary regulacji od CWU 
(cewki, jednostka sterująca, względnie przekaźnik SSR), wspólny punkt rozdziału oraz 
wszelkie zabezpieczenia są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zatem wykonać pętlę między 
główną rozdzielnicą a miejscem lokalizacji technologii.
 
Rozdzielnica jest również przygotowana do obsługi zdalnego ograniczenia awaryjnego 
zasilania falownika (N0%). Rozdzielnicę R-FVE-C3 zakłada się do podpięcia pod główny 
wyłącznik instalacyjny w skrzynce zewnętrznej max. 40 A. Zawiera również rozłączniki 
bezpiecznikowe DC i ograniczniki przepięć.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON IKA-3/54-ST, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-280/4, 
główny rozłącznik EATON IS40/3, zabezpieczenie falownika EATON PL6-B16/3, stycznik 
wraz z przekaźnikiem kontroli napięcia ELKO HRN-55 oraz stycznik EATON Z-SCH230/40-

40, zabezpieczenie układów pomiarowo-kontrolnych, wyłączniki nadprądowe EATON PL6 
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+ przekaźnik do sterowania zdalnym ograniczeniem awaryjnym. Ogranicznik przepięć 
EATON SPPVT12-10-2+PE lub EATON SPPVT2-10-2+PE. Rozłączniki bezpiecznikowe EATON 
CHPV2U wraz z bezpiecznikami gPV EATON PV-15A10F.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.

R-FVE-C3 - klasa ochronności I+II – Wykaz elementów
Kód Výrobce Produkt Popis Počet kusů

174202 EATON IKA-3/54-ST
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste 

drzwi, 3 rzędy, 54 modułów 
1

158331 EATON SPBT12-280/4
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 4 

bieguny, zestaw do TN-S
1

276272 EATON IS-40/3 Główny rozłącznik, 240V, 40A, 3HP 1

40528230 + 95.65 FINDER
2P/8A 230VAC 

40.52.8.230.0000
Przekaźnik Finder   1

177256 EATON SPPVT12-10-2+PE

Ogranicznik przepięć T1+T2 (I+II, B+C), 

zastosowania fotowoltaiczne 1000V DC, maks. 

prąd zwarciowy 1000A

1

2625085 EATON/ETI/OEZ
CH10x38 gPV 
15A/1000V DC

Ultraszybka wkładka topikowa cylindryczna do 

modułów fotowoltaicznych, (norma UL), 

10x38mm, 1100V DC, 15A

2

CHPV2U EATON CHPV2U

Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania 

fotowoltaiczne, 2 bieguny, 1000V AC / 30A, 

C10 (10x38mm)

1

286589 EATON PL6-B16/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
1

286587 EATON PL6-B10/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
1

286518 EATON PL6-B6/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=6A 
1

286521 EATON PL6-B16/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
1

286516 EATON PL6-B2/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=2A
1



PoweR-FVE-C3 – Schemat
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4.2 R-FVE-C1

Rozdzielnica AC+DC przeznaczona do montażu naściennego, IP65, służy do zasilania 
jednofazowej instalacji fotowoltaicznej, w tym wspólnego punktu rozdziału i pomiarów 
regulacji nadwyżek do CWU (typowo falownik GoodWe 2000 do 3000XS GoodWe 3000D-
NS do 3600D-NS wraz z kontrolerem (A-Z Router Smart / Wattrouter)). Tak samo część DC 
– ograniczniki i rozłączniki bezpiecznikowe wraz z wkładami.
 
Jej atutem są minimalne ingerencje w rozdzielnicę klienta – pomiary regulacji od CWU 
(cewka, jednostka sterująca, względnie przekaźnik SSR), wspólny punkt rozdziału oraz 
wszelkie zabezpieczenia są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zatem wykonać pętlę między 
główną rozdzielnicą a miejscem lokalizacji technologii.
 
Rozdzielnica jest również przygotowana do obsługi zdalnego ograniczenia awaryjnego 
zasilania falownika (N0%). Rozdzielnicę R-FVE-C1 zakłada się do podpięcia pod główny 
wyłącznik instalacyjny w skrzynce zewnętrznej max. 40 A. Zawiera również rozłączniki 
bezpiecznikowe DC i ograniczniki przepięć.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON IKA-3/54-ST, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-280/4, 
główny rozłącznik EATON IS40/3, zabezpieczenie falownika EATON PL6-B16/1, stycznik 
wraz z przekaźnikiem kontroli napięcia ELKO HRN-55 oraz stycznik EATON Z-SCH230/40-

40, zabezpieczenie układów pomiarowo-kontrolnych, wyłączniki nadprądowe EATON PL6 
+ przekaźnik do sterowania zdalnym ograniczeniem awaryjnym. Ogranicznik przepięć 
EATON SPPVT12-10-2+PE lub EATON SPPVT2-10-2+PE. Rozłączniki bezpiecznikowe EATON 
CHPV2U wraz z bezpiecznikami gPV EATON PV-15A10F.



 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.
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R-FVE-C1 - klasa ochronności I + II – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

174202 EATON IKA-3/54-ST
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste 

drzwi, 3 rzędy, 54 modułów 
1

158331 EATON SPBT12-280/4
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 4 

bieguny, zestaw do TN-S
1

276272 EATON IS-40/3 Główny rozłącznik, 240V, 40A, 3HP 1

40528230 + 95.65 FINDER
2P/8A 230V AC 

40.52.8.230.0000
Przekaźnik Finder 1

177256 EATON SPPVT12-10-2+PE

Ogranicznik przepięć T1+T2 (I+II, B+C), 

zastosowania fotowoltaiczne 1000V DC, maks. 

prąd zwarciowy 1000A

1

2625085 EATON/ETI/OEZ
CH10x38 gPV 
15A/1000V DC

Ultraszybka wkładka topikowa cylindryczna do 

modułów fotowoltaicznych, (norma UL), 

10x38mm, 1100V DC, 15A

2

CHPV2U EATON CHPV2U

Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania 

fotowoltaiczne, 2 bieguny, 1000V AC / 30A, 

C10 (10x38mm)

1

286521 EATON PL6-B16/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
2

286587 EATON PL6-B10/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=10A 
1

286518 EATON PL6-B6/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=6A 
1

286516 EATON PL6-B2/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=2A 
1
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R-FVE-C1 – Schemat
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4.3 R-FVE-A40-1 + R-FVE-A40-2

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego, IP65 służą do obsługi 
trójfazowej instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z przełącznikiem (typowo falownik 
GoodWe 4 do 10K-ET). Jej zaletą jest ręczne przełączanie zasilania z sieci na zasilanie 
rezerwowe. Podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej należy sprawdzić obciążenie, 
tak aby nie doszło do przeciążenia po przełączeniu przełącznika, ponieważ jego funkcja 
przełącza cały dom na obwód rezerwowy falownika.
 
Bezsprzecznym atutem są minimalne ingerencje w rozdzielnicę klienta – Smartmeter 
(pomiary falownika), wspólny punkt rozdziału oraz wszelkie zabezpieczenia są częścią tej 
rozdzielnicy. Wystarczy zatem wykonać pętlę między główną rozdzielnicą a miejscem 
lokalizacji technologii.
 
Rozdzielnica jest również przygotowana do obsługi zdalnego ograniczenia awaryjnego 
zasilania falownika (N0%). Rozdzielnicę R-FVE-A40-1 zakłada się do podpięcia pod główny 
wyłącznik instalacyjny w skrzynce zewnętrznej max. 40 A. Zawiera również rozłączniki 
bezpiecznikowe DC i ograniczniki przepięć.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON IKA-3/54-ST oraz EATON IKA-1/18-ST, ogranicznik przepięć klasy 
T1+T2 EATON SPBT12-280/4, główny rozłącznik EATON IS40/3, zabezpieczenie falownika 
EATON PL6-B16/1, stycznik wraz z przekaźnikiem kontroli napięcia ELKO HRN-55 oraz 
stycznik EATON Z-SCH230/40-40, zabezpieczenie układów pomiarowo-kontrolnych, 
wyłączniki nadprądowe EATON PL6 + przekaźnik do sterowania zdalnym ograniczeniem 
awaryjnym. Ogranicznik przepięć EATON SPPVT12-10-2+PE lub EATON SPPVT2-10-2+PE. 



Rozłączniki bezpiecznikowe EATON CHPV2U wraz z bezpiecznikami gPV EATON PV-15A10F 
oraz przełącznik czterobiegunowy HAGER SFT440.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.

R-FVE-40-1 - klasa ochronności I + II – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

174202 EATON IKA-3/54-ST
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste drzwi, 3 

rzędy, 54 modułów 
1

158331 EATON SPBT12-280/4
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 4 bieguny, 

zestaw do TN-S 
1

276272 EATON IS-40/3 Główny rozłącznik, 240V, 40A, 3HP 1

3772 ELKO EP HRN-55 Przekaźnik kontroli napięcia 1

40528230 + 95.65 FINDER
2P/8A 230VAC 

40.52.8.230.0000
Przekaźnik Finder   1

248852 EATON Z-SCH-230/40-40 Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 40A 1

286590 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, charakterystyka B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=20A
1

286516 EATON PL6-B2/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-biegunowy, 

Icn=6kA, In=2A 
1

177256 EATON SPPVT12-10-2+PE

Ogranicznik przepięć T1+T2 (I+II, B+C), zastosowania 

fotowoltaiczne 1000V DC, maks. prąd zwarciowy 

1000A

2

2625085 EATON/ETI/OEZ
CH10x38 gPV 
15A/1000V DC

Ultraszybka wkładka topikowa cylindryczna do 

modułów fotowoltaicznych, (norma UL), 10x38mm, 

1100V DC, 15A

4

CHPV2U EATON CHPV2U

Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania 

fotowoltaiczne, 2 bieguny, 1000V AC / 30A, C10 

(10x38mm)

2
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R-FVE-40-2 – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

174202 EATON IKA-3/54-ST
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste 

drzwi, 3 rzędy, 54 modułów 
1

286589 EATON SPBT12-280/4
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=16A 
1

286519 EATON IS-40/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-

biegunowy, Icn=6kA, In=10A 
1

AZT ELKO EP HRN-55 Wiązka przewodów 1

SFT440 HAGER
Przełącznik sieci  

SFT440 (I-0-II) 4P/40A 

Przełącznik modułowy (I-0-II) 4P/40A - punkt 

wspólny od góry
1
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R-FVE-A40-1, (R-FVE-A40-2) – Schemat
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4.4R-FVE-A40-1 

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego, IP65, służą do obsługi 
trójfazowej instalacji fotowoltaicznej (typowo falownik GoodWe 4 do 10K-ET).
 
Bezsprzecznym atutem są minimalne ingerencje w rozdzielnicę klienta – Smartmeter 
(pomiary falownika), wspólny punkt rozdziału oraz wszelkie zabezpieczenia są częścią tej 
rozdzielnicy. Wystarczy zatem wykonać pętlę między główną rozdzielnicą a miejscem 
lokalizacji technologii.
 
Rozdzielnica jest również przygotowana do obsługi zdalnego ograniczenia awaryjnego 
zasilania falownika (N0%). Rozdzielnicę R-FVE-A40-1 zakłada się do podpięcia pod główny 
wyłącznik instalacyjny w skrzynce zewnętrznej max. 40 A. Zawiera również rozłączniki 
bezpiecznikowe DC i ograniczniki przepięć.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON IKA-3/54-ST, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-280/4, 
główny rozłącznik EATON IS40/3, zabezpieczenie falownika EATON PL6-B16/1, stycznik 
wraz z przekaźnikiem kontroli napięcia ELKO HRN-55 oraz stycznik EATON Z-SCH230/40-

40, zabezpieczenie układów pomiarowo-kontrolnych, wyłączniki nadprądowe EATON PL6 
+ przekaźnik do sterowania zdalnym ograniczeniem awaryjnym. Ogranicznik przepięć 
EATON SPPVT12-10-2+PE lub EATON SPPVT2-10-2+PE. Rozłączniki bezpiecznikowe EATON 
CHPV2U wraz z bezpiecznikami gPV EATON PV-15A10F.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.



R-FVE-A40-1 - klasa ochronności I + II – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

174202 EATON IKA-3/54-ST
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste drzwi, 

3 rzędy, 54 modułów 
1

158331 EATON SPBT12-280/4
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 4 bieguny, 

zestaw do TN-S
1

276272 EATON IS-40/3 Główny rozłącznik, 240V, 40A, 3HP 1

3772 ELKO EP HRN-55 Przekaźnik kontroli napięcia 1

40528230 + 95.65 FINDER
2P/8A 230VAC 

40.52.8.230.0000
Przekaźnik Finder 1

248852 EATON Z-SCH-230/40-40 Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 40A 1

286586 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, charakterystyka B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=6A
1

286590 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, charakterystyka B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=20A
1

286516 EATON PL6-B2/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-biegunowy, 

Icn=6kA, In=2A 
1

177256 EATON/ETI/OEZ SPPVT12-10-2+PE

Ogranicznik przepięć T1+T2 (I+II, B+C), 

zastosowania fotowoltaiczne 1000 V DC, maks. 

prąd zwarciowy 1000A

2

2625085 EATON/ETI/OEZ
CH10x38 gPV 
15A/1000V DC

Ultraszybka wkładka topikowa cylindryczna do 

modułów fotowoltaicznych, (norma UL), 10x38mm, 

1100V DC, 15A

4

CHPV2U EATON CHPV2U

Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania 

fotowoltaiczne, 2 bieguny, 1000V AC / 30A, C10 

(10x38mm)

2
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R-FVE-A40-1 – Schemat
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4.5R-FVE-G2 

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego, IP65 służące do obsługi 
trójfazowej instalacji fotowoltaicznej (typowo falownik Growatt 4 do 10K).
 
Bezsprzecznym atutem są minimalne ingerencje w rozdzielnicę klienta – Smartmeter 
(pomiary falownika), wspólny punkt rozdziału oraz wszelkie zabezpieczenia są częścią tej 
rozdzielnicy. Wystarczy zatem wykonać pętlę między główną rozdzielnicą a miejscem 
lokalizacji technologii.
 
Rozdzielnica jest również przygotowana do obsługi zdalnego ograniczenia awaryjnego 
zasilania falownika (N0%). Rozdzielnicę R-FVE-A40-1 zakłada się do podpięcia pod główny 
wyłącznik instalacyjny w skrzynce zewnętrznej max. 40 A. Zawiera również rozłączniki 
bezpiecznikowe DC i ograniczniki przepięć.
 
Lista głównych elementów:

 
Rozdzielnica EATON IKA-3/54-ST, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-280/4, 
główny rozłącznik EATON IS40/3, zabezpieczenie falownika EATON PL6-B16/1, stycznik 
wraz z przekaźnikiem kontroli napięcia ELKO HRN-55 oraz stycznik EATON Z-SCH230/40-

40, zabezpieczenie układów pomiarowo-kontrolnych, wyłączniki nadprądowe EATON PL6 
+ przekaźnik do sterowania zdalnym ograniczeniem awaryjnym. Ogranicznik przepięć 
EATON SPPVT12-10-2+PE lub EATON SPPVT2-10-2+PE. Rozłączniki bezpiecznikowe EATON 
CHPV2U wraz z bezpiecznikami gPV EATON PV-15A10F.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.



R-FVE-G2 – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

174202 EATON IKA-3/54-ST
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste drzwi, 3 

rzędy, 54 modułów 
1

158331 EATON SPBT12-280/4
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 4 bieguny, 

zestaw do TN-S 
1

276272 EATON IS-40/3 Główny rozłącznik, 240V, 40A, 3HP 1

3772 ELKO EP HRN-55 Przekaźnik kontroli napięcia 1

40528230 + 95.65 FINDER
2P/8A 230VAC 

40.52.8.230.0000
Przekaźnik Finder 1

248852 EATON Z-SCH-230/40-40 Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 40A 1

286586 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, charakterystyka B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=6A 
1

286590 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, charakterystyka B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=20A 
1

286516 EATON PL6-B2/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-biegunowy, 

Icn=6kA, In=2A 
1

177256 EATON/ETI/OEZ SPPVT12-10-2+PE
Ogranicznik przepięć T1+T2 (I+II, B+C), zastosowania 

fotowoltaiczne 1000 V DC, maks. prąd zwarciowy 1000A
1

2625085 EATON/ETI/OEZ
CH10x38 gPV 
15A/1000V DC

Ultraszybka wkładka topikowa cylindryczna do 

modułów fotowoltaicznych, (norma UL), 10x38mm, 

1100V DC, 15A

2

CHPV2U EATON CHPV2U

Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania 

fotowoltaiczne, 2 bieguny, 1000V AC / 30A, C10 

(10x38mm)

1
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R-FVE-G2 – Schemat
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4.6R-FVE-B1 + R-FVE-A1
(R-FVE-A2) 

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego, IP65 służą do obsługi 
trójfazowej instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z przełącznikiem (typowo falownik 
GoodWe 4 do 10K-ET).
 
Jej zaletą jest ręczne przełączanie zasilania z sieci na zasilanie rezerwowe. Podczas przerwy 
w dostawie energii elektrycznej należy sprawdzić obciążenie, tak aby nie doszło do 
przeciążenia po przełączeniu przełącznika, ponieważ jego funkcja przełącza cały dom na 
obwód rezerwowy falownika.
 
Bezsprzecznym atutem są minimalne ingerencje w rozdzielnicę klienta – Smartmeter 
(pomiary falownika), wspólny punkt rozdziału oraz wszelkie zabezpieczenia są częścią tej 
rozdzielnicy. Wystarczy zatem wykonać pętlę między główną rozdzielnicą a miejscem 
lokalizacji technologii.
 
Rozdzielnica jest również przygotowana do obsługi zdalnego ograniczenia awaryjnego 
zasilania falownika (N0%). Rozdzielnicę R-FVE-B1 zakłada się do podpięcia pod główny 
wyłącznik instalacyjny w skrzynce zewnętrznej maks. 40 A. R-FVE-A1 (A2) zawiera również 
rozłączniki bezpiecznikowe DC i ograniczniki przepięć (A1 jeden dla jednego łańcucha, A2 
dla dwóch łańcuchów). Podczas przełączania występuje niewielkie opóźnienie czasowe 
(przełączenie styczników) – a zatem przełączenie na zasilanie rezerwowe nie odbywa się 
bez przerwy.
 
Lista głównych elementów:

 



Dwie rozdzielnice EATON IKA-2/36-ST, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON SPBT12-

280/4, główny rozłącznik EATON IS40/3, zabezpieczenie falownika EATON PL6-B16/1, 
stycznik wraz z przekaźnikiem kontroli napięcia ELKO HRN-55 oraz stycznik EATON Z-

SCH230/40-40, zabezpieczenie układów pomiarowo-kontrolnych, wyłączniki nadprądowe 
EATON PL6 + przekaźnik do sterowania zdalnym ograniczeniem awaryjnym. Ogranicznik 
przepięć EATON SPPVT12-10-2+PE lub EATON SPPVT2-10-2+PE. Rozłączniki 
bezpiecznikowe EATON CHPV2U wraz z bezpiecznikami gPV EATON PV-15A10F oraz 
przełącznik czterobiegunowy HAGER SFT440.
 
Szczegółowa lista elementów znajduje się w zakładce dokumentacji, wraz ze schematami i 
wszystkimi dokumentami.

R-FVE-B1 – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

174201 EATON IKA-2/36-ST
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste drzwi, 2 

rzędy, 36 modułów 
1

158331 EATON SPBT12-280/4
Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 4 bieguny, 

zestaw do TN-S
1

276272 EATON IS-40/3 Główny rozłącznik, 240V, 40A, 3HP 1

3772 ELKO EP HRN-55 Przekaźnik kontroli napięcia 1

40528230 + 95.65 FINDER
2P/8A 230VAC 

40.52.8.230.0000
Przekaźnik Finder 1

248852 EATON Z-SCH-230/40-40 Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 40A 1

286586 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, charakterystyka B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=6A
1

286590 EATON PL6-B20/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, charakterystyka B, 3-

biegunowy, Icn=6kA, In=20A
1

286516 EATON PL6-B2/1
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 1-biegunowy, 

Icn=6kA, In=2A 
1
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R-FVE-A1 - klasa ochronności I + II – Wykaz elementów
Kod Producent Produkt Opis Liczba sztuk

174201 EATON IKA-2/36-ST
Rozdzielnica natynkowa IP65, przezroczyste drzwi, 2 

rzędy, 36 modułów 
1

176090 EATON SPPVT2-10-2+PE
Ogranicznik przepięć T2 (II, B), zastosowania 

fotowoltaiczne 1000V DC, maks. prąd zwarciowy 1000A
1

2625085 EATON/ETI/OEZ
CH10x38 gPV 
15A/1000V DC

Ultraszybka wkładka topikowa cylindryczna do 

modułów fotowoltaicznych, (norma UL), 10x38mm, 

1100V DC, 15A

2

CHPV2U EATON CHPV2U

Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania 

fotowoltaiczne, 2 bieguny, 1000V AC / 30A, C10 

(10x38mm)

1

286589 EATON PL6-B16/3
Wyłącznik nadprądowy PL6, char B, 3-biegunowy, 

Icn=6kA, In=16A 
1

SFT440 HAGER
Przełącznik sieci 

SFT440 (I-0-II) 
4P/40A 

Przełącznik modułowy (I-0-II) 4P/40A - punkt wspólny 

od góry horem
1
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R-FVE-B1, (R-FVE-A1) – Schemat
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5. Kontrolery

5.1 A-Zrouter SMART

A-Zrouter SMART to konfigurowalny kontroler autokonsumpcji w instalacjach 
fotowoltaicznych. Po prawidłowym zainstalowaniu i skonfigurowaniu kontroler 
optymalizuje autokonsumpcję energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację 
fotowoltaiczną.

A-Zrouter SMART składa się z jednostki pomiarowej DRP-3SM zamontowanej 
w rozdzielnicy oraz bezprzewodowego kontrolera DRP-3SL zamontowanego na ścianie.

Główne funkcje i cechy:

• Trójfazowy pomiar pośredni prądu
• Trójfazowy pomiar bezpośredni napięcia
• Dla każdej mierzonej fazy niezależne obliczenie kierunku przepływu prądu i mocy 

całkowitej
• Niezależny pomiar w każdej fazie zwiększa dokładność regulacji instalacji 

z asymetrycznymi falownikami
• Nadwyżki są regulowane niezależnie w każdej fazie
• Wejście sterowania zdalnym ograniczeniem zasilania na jednostce pomiarowej po 

odpowiedniej konfiguracji pozwala na wymuszone włączenie odbiornika wg 
zapotrzebowań użytkownika

• Wejście MODE umożliwia przełączanie między dwoma scenariuszami (konfiguracjami) 
urządzenia
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• Zintegrowany moduł czasu rzeczywistego podtrzymywany przez baterię litową
• Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy jednostkami przyśpiesza instalację i zwiększa 

możliwości umieszczenia

Zespół urządzeń A-Zrouter SMART służy do 
efektywnego wykorzystania energii 
wyprodukowanej przez instalację 
fotowoltaiczną. Na bieżąco dokonuje 
pomiaru ogólnego bilansu obiektu i 
zapobiega kierowaniu energii z obiektu do 
publicznej sieci energetycznej.
 
Przesyłanie nadwyżek energii do sieci jest 
niepożądane ze względu na ekonomikę 
pracy instalacji fotowoltaicznej. Wytworzona przez instalację energia jest bowiem 
kierowana bezpłatnie do sieci dystrybucyjnej, zamiast efektywnego wykorzystania jej 
w gospodarstwie domowym.
 
Do poprawnego działania A-Zrouter SMART należy zapewnić odpowiednią możliwość 
akumulacji za pomocą odbiornika, który przechowuje nadwyżki w celu ich późniejszego 

wykorzystania (np. ogrzewacz CWU, 
ogrzewanie w basenie itp.).
 
System sterowania nadwyżkami składa 
się z jednostki pomiarowej umieszczonej 
w rozdzielnicy (DRP-3SM) oraz 
kontrolera (DRP-3SL) połączonego 
szeregowo w obwodzie akumulacyjnego 
odbiornika grzewczego.
 
Jednostka komunikuje się z kontrolerem 
bezprzewodowo na częstotliwości 
433 MHz. W celu zwiększenia 

niezawodności komunikacja jest dwustronna, dane dotyczące jakości połączenia oraz 
stanów pracy obu urządzeń przekazywane są kilka razy w ciągu sekundy. W przypadku 
przerwania komunikacji obydwa urządzenia wejdą w zdefiniowany bezpieczny tryb pracy.
 
Ponadto komunikacja odbywa się także poprzez moduł WIFI (2,4GHz), który służy do 
konfigurowania wszystkich parametrów oraz komunikowania urządzeń z chmurą poprzez 
internet. Urządzenia mają demontowalne anteny, których wielkość i kształt można dobrać 
do warunków panujących w nietypowych przestrzeniach lub miejscach o utrudnionej 
transmisji sygnału.
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Do jednostki pomiarowej można podpiąć łącznie aż 3 szt. kontrolerów pracujących 
w kaskadowym trybie priorytetów. Jednostka pomiarowa posiada interfejs www 
użytkownika, który w przejrzysty sposób pokazuje aktualne informacje o całym systemie 
oraz zmierzone wartości nadwyżek energii. Za pośrednictwem interfejsu użytkownika 
dokonuje się również ustawień wszystkich parametrów jednostki, realizacji ustawień 
serwisowych, diagnostyki i odczytu informacji na temat stanu urządzenia.  

Zespół urządzeń A-Zrouter SMART służy do efektywnego wykorzystania energii 
wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne. Na bieżąco dokonuje pomiaru ogólnego 
bilansu obiektu i zapobiega kierowaniu nadwyżek energii z obiektu do publicznej sieci 
energetycznej.
 
A-Zrouter SMART optymalizuje pracę instalacji fotowoltaicznej i pomaga 

w efektywnym wykorzystaniu niezużytej w obiekcie energii, przekazując ją np. do 

ogrzewaczy CWU, ogrzewania basenu itp.).

 
Zawartość opakowania:

• 1x Jednostka pomiarowa DRP-3SM
• 1x Kontroler DRP-3SL
• 1x Antena 2dBi prosta 433MHz (biała)
• 1x Antena 2dBi prosta WIFI (czarna)
• 1x Antena 3dBi kątowa
• 1x (3x) Przekładnik prądowy AZC-505061
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6. Elektromobilność

6.1 A-Z CHARGER CRYSTAL

A-Z CHARGER CRYSTAL to stacja ładowania samochodów elektrycznych odpowiednia do 
montażu w domach jednorodzinnych. Stacja ładowania posiada funkcję zarządzania mocą 
ładowania stosownie do aktualnego stanu sieci, aktualnego zużycia energii elektrycznej i 
mocy zarezerwowanej dla danego domu jednorodzinnego, tak aby nie doszło do 
przekroczenia całkowitej mocy umownej.

A-Z CHARGER CRYSTAL spełnia wymagania w zakresie dofinansowania z programu „Nová 
Zelená Úsporám”.

Łatwy montaż trwa zaledwie kilka minut. Solidna, stylistycznie ciekawa obudowa ze szkła 
akrylowego stabilizowanego na działanie UV, frezowana z mocnego, ręcznie polerowanego 
materiału to połączenie bardzo trwałe, nadające się do instalacji zewnętrznych.

Dzięki zintegrowanemu wyłącznikowi różnicowoprądowemu DC i AC nie ma potrzeby 
dokonywania zmian w rozdzielnicach, co przynosi oszczędności zarówno czasowe, jak i 
finansowe.

W skład urządzenia wchodzi kontroler A-ZRouter SMART, dzięki któremu stacja od razu 
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po podpięciu do samochodu gotowa jest kierować wyprodukowane nadwyżki 

z instalacji fotowoltaicznej do ładowania samochodu elektrycznego. W ten sposób 
urządzenie pomaga w ekonomicznym wykorzystaniu energii elektrycznej wyprodukowanej 
przez instalację PV w domu, zapobiegając niekorzystnemu kierowaniu nadwyżek do sieci 
dystrybucyjnej.

Programowalna, przyjazna dla użytkownika jednostka sterująca oferuje możliwość 
zdefiniowania przedziałów czasowych wyznaczonych na ładowanie samochodu 
elektrycznego. Stację ładowania można również tak skonfigurować, aby ładowanie 
odbywało się po otrzymaniu sygnału włączenia od OSD bądź w trybie łączącym obie te 
opcje. Właściwe sterowanie odbywa się za pomocą jednego przycisku.

A-Z CHARGER CRYSTAL jest zaprojektowany i wyprodukowany w Republice Czeskiej.

 

A-Z CHARGER CRYSTAL            Specyfikacje techniczne

Moc ładowania Maks. 22 kW 3f – w miarę możliwości samochodu

Kabel Podłączenie maks. 5x6 mm2, maks. średnica kabla 19 mm, linka/drut

Komunikacja Autorski 433 MHz - A-Z Connect ekosystem

Wyłącznik różnicowoprą-

dowy 
Zintegrowany - połączenie typu A: 30 mA z typem B: 6 mA

Kabel ładowania Spiralny D 75 mm, (5x6 mm2 TPU czarny), zasięg ok. 5 m

Stopień ochrony IP 44

Temperatura pracy (mm) -20 do +45 °C

Wysokość (mm) 327

Szerokość (mm) 240 (z płytą montażową 333)

Głębokość (mm) 64 (z płytą montażową 76)
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7. Wnioski, oceny i zalecenia

Połączenia wewnątrz rozdzielnic są wykonane maszynowo z kabli CY o średnicy 2,5 
do 6 mm2. W razie potrzeby uzupełniane są o cewki pomiarowe.

 
Każda rozdzielnica jest sprawdzana wizualnie i mechanicznie. Następnie rozdzielnice są 
poddawane pomiarom i testom. Pomimo tych aspektów, konieczne jest sprawdzenie 
każdej rozdzielnicy pod kątem poprawności dokręcenia połączeń, poprawności działania 
poszczególnych elementów itp.
 
Jeżeli uszkodzenie lub poluzowanie połączeń nastąpi w transporcie, nie możemy ponosić 
odpowiedzialności za te wady. Obowiązkiem każdego elektryka montażysty lub 
pomiarowca jest należyte sprawdzenie/wykonanie pomiarów w wyżej wymienionym 
zakresie.
 
 
inż.  Josef Zíka
 
Praga, dnia 22.07.2022 roku

 


