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Фотонапонски системи 

 Све већа потреба савременог 
друштва за електричном 
енергијом, добијеном на што 
чистији начин, доводи до 
промене свести људи и окретању 
ка обновљивим изворима 
енергије. 

 Један од зелених извора је 
соларна енергија која је нашла 
примену код соларних панела. 

 Рурални крајеви, у којима 
постоји делимична покривеност 
територије електроенергетском 
мрежом, у први план истичу 
капацитете фотонапонских 
система (Photovoltaic systems).   
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PV системи 

 Самостални PV системи 
могу бити ефикасна 
решења у удаљеним 
местима где је једина 
алтернатива коришћење 
агрегата чији је рад веома 
бучан и захтева 
одржавање и потрошњу 
релативно скупог горива. 

  Принцип рада се заснива 
на фотоелектричном 
ефекту.  

 



Опасности приликом инсталације PV 
система и глобална подела 

Инсталација PV система са 
становишта БЗНР-а  
представља посебан 
изазов, који захтева брзу и 
ефикасну реакцију у форми 
процедура и добро 
дефинисаних мера 
превенције. 

 Са становишта опасности 
које се јављају приликом 
инсталације PV система, 
исте се могу глобално 
сврстати у три групе. 

Опасности 

струјни 
удар 

пожар и 
експлозија 

рад на 
висини 



Регулатор пуњења 

 Регулатор пуњења код соларних модула контролише процес пуњења и 
пражњења  једног или више акумулатора унутар система. Регулатор 
надзире стање низа акумуатора, управља поступком пуњења и управља 
укључивањем-искључивањем оптерећења. 

 Регулатори пуњења раде у једносмерном режиму и обично генеришу 
два напонска нивоа, 12 и 24 V. 

 Соларни регулатор пуњења и пражњења обично садржи следеће 
компоненте: 
• Инфо лед светло 
• Лед индикатор за праћење стања акумулатора 
• Прикључни блок за спајање на соларни модул 
• Прикључни блок за спајање на акумулатор 
• Прикључни блок за спајање оптерећења 

 



Безбедоносне процедуре инсталације соларног 
регулатора 

 
 У раду соларног регулатора пуњења издвајају се следеће ситуације 

које могу да изазову нежељене последице по лица и околину. 
1. Прва случај: Соларни регулатор пуњења је отказао и уопште не 

ради. У том случају процес пуњења акумулатора је ван котроле, 
што у конаном може да резултира експлозиојом и пожаром у 
систему. 

2. Други случај: Оштећење регулатора и каблова. Постоји опасност од 
директног струјног удара. Појава дима или продирање воде у 
систем само по себи представља опасност по лица и окружење 
имајући у виду хемијску природу интеракције и количину енегије 
која се може ослободити. Слаби контакти унутар система између 
каблова и прикључница, омогућавају велику дисипацију снаге, 
ослобађање велике количине топлотне енергије, што  може да 
доведе до пожара и експлозије. 

3. На регулатор не смеју да се прикључе уређаји са струјним 
утичницама, дизел агрегати, ветрогенератори и др. 

 



Пример соларног регулатора 

 Приликом одабира места 
за поставку соларног 
регулатора, треба водити 
рачуна да буде заштићен 
од спољашњих утицаја 
(вода, толотни извори, 
Сунце). Потебно је водити 
рачуна да се монтира на 
незапаљивој површини 
што ближе акумулаторима 
(сигурносни размак 30 
cm), са несметаном 
циркулацијом ваздуха. 
 



Превенција од струјног удара 

 При инсталицији регултора пуњења акумулатора у 
PV систем, основно је да се треба придржати 
правила превенције од струјног удара и то: 

• Искључивање уз видљиво одвајање делова под 
напоном 

• Спречавање случајног укључена 
• Утврђивање безнапоснког стања 
• Уземљење и кракто спајање 
• Преграђивање и  означавање 



Опасности од пожара и експлозије 

 Са становишта опасности од пожара и експлозије, 
потребно је предеузети следеће превентивне мере: 

• Обезбедити да у окружењу где је позициониран 
регулатор пуњења нема прашине, гасова и и испарења. 

• Обезбедити одговарајућу вентилацију у колико је 
регулатор смештен у унутрашњној просторији. 

• Редовно проверавати поступак пуњења акумулатора. 
• Придржавати се упуства произвођача акумулатора о 

пуњењу. 
• Бити упозанат са карактеристикама акумулатора као и     

мерама заштите у случају од нежељеног дејства 
киселине. 
 



Закључак 

 Све шира примена соларних система за напајање, 
захтева озбиљан приступ у погледу потенцијалних 
проблема везаних за питања БЗНР-а. 

 Поменуте опасности се јављају у већини случајева 
као последица грешака које настају при 
инсталацији регулатора унутар PV система. 

  Приликом инсталације регулатора обавезно је 
спровести дефинисане мере заштите од струјног 
удара директним односно индиректним додиром, 
као и обезбедити мере противпожарне заштите 
које су прописане законом. 
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