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1 Inleiding
Zonnestroominstallaties, die conform de huidige installatienormen en met hoogwaardige componenten worden
gerealiseerd, zijn in principe zeer veilig. Toch kunnen in uitzonderlijke gevallen foutieve contacten bij de bekabeling
van het PV-paneel of de installatie aan de DC-zijde vlambogen veroorzaken, die zowel de installatie als het gebouw
kunnen beschadigen.
Bij de toepassing van een zonnestroomomvormer met geïntegreerde vlamboogbeveiliging (AFCI), wordt een seriële
vlamboog in de PV-generator tijdig herkend en door onderbreking van de stroom geblust.
Om de klant maximale veiligheid te waarborgen, heeft SMA Solar Technology AG de in dit document beschreven
omvormer (zie hoofdstuk 5, pagina 5) met de effectieve vlamboogbeveiliging (AFCI) SMA ArcFix uitgerust. SMA
ArcFix is een belangrijk onderdeel van het globale veiligheidsconcept SMA SafeSolar.
Deze technische informatie is bedoeld voor installateurs en systeemplanners en beschrijft de principes en alle
benodigde stappen voor het gebruik van SMA ArcFix.

2 Werking
Wanneer SMA ArcFix in de omvormer is geactiveerd, wordt de PV-installatie cyclisch op vlambogen bewaakt, omdat
vlambogen bij grotere stromen een brandrisico vormen. Een aanwezige vlamboog wordt automatisch geblust.
Vervolgens stopt de omvormer het bedrijf en geeft een gebeurtenismelding uit, die via de gebruikersinterface of het
Sunny Portal kan worden bekeken. 5 minuten na het optreden van de vlamboog verbindt de omvormer zich
automatisch weer met het netwerk.

3 Activering
Het activeren van de SMA ArcFix vindt plaats via het instellen van een parameter in de parametergroep Apparaat >
Omvormer. De instelling kan via de gebruikersinterface van de omvormer of een master-communicatieapparaat
worden uitgevoerd. Meer informatie daarover vindt u in de bedieningshandleiding van de omvormer.
Direct na het activeren voert de omvormer bij voldoende spanning van de PV-generator een zelftest van de
vlamboogdetectie uit. Het resultaat van de test kan als gebeurtenismelding (zie hoofdstuk 7, pagina 5) via de
gebruikersinterface van de omvormer of een master-communicatie-apparaat worden opgeroepen.
Tijdens het volgende bedrijf wordt de vlamboogdetectie voor elk terugleverbegin van de omvormer automatisch getest.
In dit geval wordt alleen een mislukte test gemeld. Bovendien kan de zelftest bij al geactiveerde vlamboogbewaking te
allen tijden door uitschakelen en weer inschakelen worden gestart.

4 Toelating en normatieve specificaties
SMA ArcFix voldoet aan de volgende normen:

Draft Standard IEC 63027 Ed1 (82/1636/CDV) - DC arc detection and interruption in
photovoltaic power systems
De geïntegreerde vlamboogbeveiliging (AFCI) SMA ArcFix voldoet reeds aan de eisen van de Draft Standard IEC
63027 Ed1. Zorg ervoor dat de conformiteit van SMA ArcFix voor het toepassingsgebied van de IEC 63027
beantwoordt aan de volgende toepassingsklassen van de "Arc Fault Protection Equipment (AFPE)":

• F-I-AFPE-1-2-2
• F-I-AFPE-2-1-2

Met deze toepassingsklassen moet bij de installatie, wanneer deze binnen het geldigheidsgebied van de IEC 63027
Ed1 (82/1636/CDV) plaatsvindt, rekening worden gehouden.
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Het classificatieschema van de IEC 63027 beschrijft het apparaattype, het afdekkingsgebied en overige belangrijke
aspecten, die voor de test en installatie relevant zijn. Deze informatie moet door de fabrikant in gecodeerde vorm
worden aangegeven. De afzonderlijke kenmerken zijn daarbij door een streep gescheiden. De volgende tabel geeft
een overzicht van de samenstelling en classificatie:

1e positie
Beveiligingsbe-
reik

2e positie
Type realisatie

3e positie
Functionele om-
vang

4e positie
Maximale aan-
tal strings per
DC-ingang

5e positie
Aantal DC-in-
gangen per
vlamboogsen-
sor (AFS)

6e positie
Aantal geïnte-
greerde vlam-
boogsensoren
(AFS)

F: de vlamboog-
beveiliging dekt
de gehele PV-ge-
nerator tot aan
de DC-ingangen
van de omvor-
mer.
P: de gehele PV-
generator is tot
een Combi-
ner Box afgedekt.
De hoofdleiding
tot aan de in-
gangsklemmen
van de omvormer
niet.

I: geïntegreerde
oplossing (bijv. in
omvormer)
S: autonoom ap-
paraat
D: de functie
wordt door een
combinatie van
meerdere appa-
raten gereali-
seerd.

AFPE: volledige
oplossing. Zowel
de detectie als
ook de uitschake-
ling en onderbre-
king van de vlam-
boog zijn geïnte-
greerd.
AFD: het product
kan de vlamboog
alleen detecteren,
maar niet direct
uitschakelen en
onderbreken.

Aantal strings die
per DC-ingang in
de betreffende
constellatie mo-
gen worden aan-
gesloten.

Aantal DC-ingan-
gen, die aan een
vlamboogsensor
(AFS) zijn toege-
kend.

Totaal aantal
vlamboogsenso-
ren (AFS) per ap-
paraat.

In de afbeelding hierna zijn de toegestane aansluitmogelijkheden voor de betreffende toepassingsklassen
weergegeven.

String

AFS
A

B

Input Sunny Boy
F-I-AFPE-1-2-2

String
Input

F-I-AFPE-2-1-2

A

B

AFS

Sunny Boy

Bij de toepassingsklasse F-I-AFPE-2-1-2 geldt een extra beperking. Bij een bezetting van slechts één DC-ingang per
MPPT-tracker en gelijktijdig gebruik van SMA ArcFix, mag de maximale kortsluitstroom in geen geval worden
overschreden. Over het algemeen mogen niet meer dan 2 DC-strings per MPP-Tracker in de installatie parallel worden
geschakeld.



5 Hard- en software-voorwaardenSMA Solar Technology AG

Technische informatie 5AFCI-SB-TI-nl-11

5 Hard- en software-voorwaarden
De onderstaande tabel bevat een overzicht van de omvormers die met SMA ArcFix zijn uitgevoerd. SMA Solar
Technology AG zal tijdig informeren over de implementatie in andere apparaten.

Omvormer Type toestel Fabricagedatum Firmwareversie

SUNNY BOY 3.0 / 3.6 /
4.0 / 5.0 / 6.0

SB3.0-1AV-41
SB3.6-1AV-41
SB4.0-1AV-41
SB5.0-1AV-41
SB6.0-1AV-41

Vanaf 01-02-2021 Vanaf 4.00.21.R

6 Beperkingen
Bij het gebruik van SMA ArcFix moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

• Wanneer de nullastspanning van de aangesloten PV-string minder is dan 90% van de toegelaten nullastspanning
van de omvormer, ontstaat bij geactiveerde vlamboogbeveiligingsinrichting een rendementsverlies van maximaal
0,3% per jaar. Bij hogere nullastspanningen moet worden uitgegaan van een nog sterker verminderd rendement.

• Op elke ingang mogen slechts 2 strings aangesloten zijn. Als meer strings parallel op een ingang worden
gebruikt, kunnen vlambogen niet meer met zekerheid worden gedetecteerd.

• De twee ingangen A en B mogen niet parallel worden gebruikt.
• Op de PV-panelen mogen geen optimizers aangesloten zijn. SMA ArcFix is niet ontworpen voor gebruikt met

optimizers en kan vlambogen dan niet veilig detecteren en blussen.

7 Gebeurtenismeldingen
De volgende gebeurtenismeldingen kunnen optreden:

Gebeurtenisnum-
mer

Melding, oorzaak en oplossing

4301

Seriële vlamboog in string A of B herkent door AFCI-module
De omvormer heeft de teruglevering onderbroken, omdat een vlamboog is gedetecteerd. Na
5 minuten probeert de omvormer automatisch het bedrijf voort te zetten.
Oplossing:

• De PV-panelen en de bekabeling in de betreffende string op beschadiging controleren.

8204

Zelftest vlamboogdetectie mislukt
Bij de zelftest van SMA ArcFix is een fout opgetreden, een correcte werking van SMA ArcFix
is niet gegarandeerd. Het apparaat levert niet terug.
Oplossing:

• Neem contact op met onze technische service.

8205 Zelftest vlamboogdetectie geslaagd
De zelftest van SMA ArcFix werd met succes afgesloten.
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8 Veelgestelde vragen

Is SMA ArcFix bij uitlevering geactiveerd of gedeactiveerd?
SMA ArcFix is bij uitlevering gedeactiveerd.

Moet ik SMA ArcFix activeren?
Dat hangt in principe af van de voorschriften in het land van toepassing. Hierbij kan ook de uitvoering van de
installatie een rol spelen (bijv. of het een dak- of een veldinstallatie is). Bovendien kunnen speciale eisen aan de
zonnestroominstallatie van kracht zijn, die een vlamboogbeveiliging voorschrijven. Ook als voor uw installatie een
vlamboogbeveiliging niet voorgeschreven is, beveelt SMA Solar Technology AG aan om SMA ArcFix te activeren,
aangezien zo de veiligheid van de installatie wordt verhoogd.

Een verzekeraar vereist een vlamboogbeveiligingsfunctie voor een zonnestroominstallatie. Kan
ik de in dit document beschreven omvormer (zie hoofdstuk 5, pagina 5) gebruiken?
Laat door de verzekeraar, op basis van de fabrikantverklaring van het betreffende type omvormer die met SMA ArcFix
is uitgerust, een vrijgave toekennen. De verantwoordelijkheid voor de activering van de functie ligt dan bij de
installateur.
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