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PRODUCTBLAD

BLIKSEMBEVEILIGING EN POTENTIAALVEREFFENING BIJ SYSTEEM FIXGRID
Het huidige concept bevat instructies voor het elektrische ontwerp van PV-installaties op het
montagesysteem FixGrid met het oog op potentiaalvereffening en bliksembeveiliging. Alle hier genoemde
instructies zijn uitsluitend bedoeld als niet-bindende adviezen. De verantwoordelijkheid voor een
gestandaardiseerd elektrisch ontwerp van de installatie ligt in elk geval bij het uitvoerende
installatiebedrijf of eventueel een bureau voor planning van bliksembeveiliging. Met name de
bliksembeschermingsklasse moet afhankelijk van de betreffende toepassing apart worden beoordeeld,
vastgelegd en gedocumenteerd.
Bij platdak-systemen bestaat in afhankelijkheid van uiteenlopende factoren zoals de staat van de dakonderconstructie, de opbouw van de isolatie, de dakbedekking en met name de dakhelling altijd een
zeker gevaar van thermisch veroorzaakte verschuivingsprocessen. Om dit te voorkomen, moeten de
moduleblokken in bepaalde gevallen stevig worden vastgezet. Daarnaast is het plaatsen van
samenhangende blokken op zo'n manier dat ze de maten van 10 m x 10 m niet overschrijden, een goede
gewoonte gebleken. Ook binnen deze blokken worden direct op het dak liggende aluminium dragers
gewoonlijk alleen voor korte secties gebruikt. Deze splitsingen zijn bij de elektrische verbindingen van
de installatie voor het punt potentiaalvereffening en/of bliksembeveiliging de oorzaak van bepaalde extra
inspanningen die echter bij het systeem FixGrid door enige speciaal voor deze toepassing
gestandaardiseerde componenten zo veel mogelijk gecompenseerd zijn. Een test van de in het systeem
FixGrid gebruikte onderdelen en systeemverbindingen op draagkracht bij bliksembescherming maakt een
zeer eenvoudige en voordelige uitvoering mogelijk van een compleet, gestandaardiseerd, extern
bliksembeschermingssysteem voor de PV-installatie en mogelijk gedeeltelijk ook voor het gebouw dat
zich daaronder bevindt.
Let daarbij op de volgende stappen bij de integratie in aanwezige beschermingsconcepten:

1. POTENTIAALVEREFFENING
In het algemeen wordt aanbevolen de componenten van een fotovoltaïsch systeem op te nemen in de
potentiaalvereffening ter plaatse volgens de richtlijn van de gangbare nationale normen. Daarvoor is een
elektrisch geleidende verbinding nodig tussen alle toegankelijke componenten van het draagsysteem. Of
en waar een potentiaalvereffening nodig is, is uiteindelijk een beslissing van de installateur van de
installatie; de normen geven daarvoor alleen een niet-bindend advies. Afhankelijk van de opgaven van
de modulefabrikant moeten mogelijk ook de moduleframes in deze potentiaalvereffening worden
opgenomen. Schletter moduleklemmen zijn altijd ontworpen als aardingsmoduleklemmen. Alle
moduleklemmen zijn voorzien van een roestvrij stalen doorn die tijdens de montage door de anodisatie
heen prikt en zo een geleidende verbinding tot stand brengt.
Als een potentiaalvereffening nodig is, moeten de verbindingen worden uitgevoerd in koper van minstens
6 mm2 (of gelijkwaardig).
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Potentiaalvereffeningsrail

Potentiaalvereffeningsrail

Afbeelding 1: Potentiaalvereffening binnen een
moduleblok bij het systeem FixGrid (voorbeeld)

Afbeelding 2: Potentiaalvereffening binnen een
moduleblok bij het systeem FixGrid 100
(voorbeeld)

Voor het uitvoeren van de potentiaalvereffening geschikte componenten:

Mogelijkheid voor verbinding met basisdrager

AARDKLEM
135003-002

Aardklemmen voor bliksembeveiligingsdraad 8 mm of koperleiding

GEPERFOREERDE MONTAGEBAND EN TOEBEHOREN
119015-002

Geperforeerde montageband 6-50 m

943308-120

Inbusbout RVS met vertanding op onderkant M8x20

943922-008

Sluitring groot RVS M8

943914-008

Vierkante moer M8, V4A

129010-008

KlickIn inklikcomponent voor moer M8
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Houd er rekening mee dat aardingsband 6 voor deze toepassing moet worden uitgeboord.
Als alternatief kan de dikkere aardingsband 16 met een gatdiameter van 8,5 gekozen worden.

2. GESTANDAARDISEERDE BLIKSEMBEVEILIGING VAN EEN PV-INSTALLATIE
MET BEHOUD VAN SCHEIDINGSAFSTANDEN
Als op het platte dak waarop een PV-installatie wordt gemonteerd, al een externe bliksembeveiliging
aanwezig is, dan moet er in de eerste plaats op worden gelet dat de opbouw van de PV-installatie de
werking daarvan niet beïnvloedt. Verder wordt aanbevolen om de PV-installatie zelf zo op te zetten dat
deze achteraf kan worden opgenomen in het beschermingsbereik van de bliksembeveiliging van het
gebouw. Conform VDE 0185-305-3 bijblad 5 moet bij voorkeur de vastgestelde scheidingsafstand tussen
PV-installatie en bliksembeveiligingsinstallatie worden aangehouden. De scheidingsafstanden mogen
nergens te klein worden, behalve wanneer bij de nabijheidspunten speciaal geïsoleerde kabelgeleiders
worden toegepast. Een eventueel benodigde potentiaalvereffening van de PV-installatie moet in dat geval
gescheiden worden uitgevoerd van de bliksembeveiligingsinstallatie. De zogenaamde mazen van de
bliksembeveiligingsinstallatie mogen een maximale afstand (bij bliksembeveiligingsklasse 3 bijvoorbeeld
15 m x 15 m) niet overschrijden.
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Afbeelding 3: Voorbeeld van het ontwerp van een bliksembeveiligingsinstallatie met behoud van
scheidingsafstanden.
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3. GESTANDAARDISEERDE BLIKSEMBEVEILIGING VAN EEN PV-INSTALLATIE
ZONDER BEHOUD VAN SCHEIDINGSAFSTANDEN
Zoals te zien is in afbeelding 3 kan bij een streng gestandaardiseerde uitvoering van een
bliksembeveiligingsinstallatie een groot aantal van de dakoppervlakken niet worden gebruikt, als gevolg
van het aanhouden van de scheidingsafstanden. Ook de gescheiden geleiding van de
potentiaalvereffening van een installatie is op veel plekken geometrisch moeilijk. Verder zijn er gevallen
waarbij scheidingsafstanden min of meer onmogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij metalen daken of metalen
constructies. Hier voorzien de betreffende normen in het verbinden van de PV-installatie met de
bliksembeveiligingsinstallatie. Dan hoeft geen rekening te worden gehouden met scheidingsafstanden,
de interne verbindingen van het draagsysteem moeten zelfs op zoveel mogelijk plaatsen worden
verbonden met de componenten van het bliksembeveiligingssysteem. De potentiaalvereffening van de
PV-installatie kan in dat geval niet meer worden gescheiden van de potentiaalvereffening van de
bliksembeveiliging en moet daarom op alle verbindingen geschikt zijn voor de bliksemstroom en worden
uitgevoerd met een diameter van minstens 16mm2 koper of gelijkwaardig.
FixGrid voldoet aan de benodigde voorwaarden voor dit soort koppeling aan bliksembeveiliging.
De systeeminterne verbindingen zijn speciaal voor deze toepassing getest en er zijn hiervoor geschikte
verbindingscomponenten leverbaar:

Mogelijkheid voor verbinding met basisdrager

AARDKLEM
135003-002

Aardklemmen voor bliksembeschermingsdraad 8 mm of koperleiding

GEPERFOREERDE MONTAGEBAND EN TOEBEHOREN
119015-003

Geperforeerde montageband 16 - 50 m

943308-120

Inbusbout RVS met vertanding op onderkant M8x20

943922-008

Sluitring groot RVS M8

943914-008

Vierkante moer M8, V4A

129010-008

KlickIn inklikcomponent voor moer M8
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Aardingsband 16 (art.nr. 119015-003) is speciaal ontworpen om eenvoudig en zonder veel inspanningen
bij de montage verbindingen op te zetten in het systeem FixGrid – en ook in andere systemen – die
geschikt zijn voor de bliksemstroom. Leg de band bij los gekoppelde platdaksystemen altijd zo dat alleen
een mechanisch losse koppeling tussen de secties van de basisdragers ontstaat (zorg bij korte secties
voor de benodigde ontlastingslussen).

Afbeelding
4:
Bliksembeveiligingspotentiaalvereffening bij FixGrid zonder de
scheidingsafstanden
aan
te
houden
(de
afgebeelde
verbindingen
zijn
alleen
een
aanbeveling)

Afbeelding
5:
Bliksembeveiligingspotentiaalvereffening bij FixGrid100 zonder de
scheidingsafstanden
aan
te
houden
(de
afgebeelde
verbindingen
zijn
alleen
een
aanbeveling, afhankelijk van de berekening van
de onderverdeling van de bliksemdeelstromen
kunnen eventueel verbindingen vervallen)

Informatie over DC-bekabeling en schakeling:
Als scheidingsafstanden niet worden aangehouden en het draagsysteem wordt in plaats daarvan vast
met de bliksembeschermingsinstallatie verbonden, dan moet in de gehele elektrische bedrading van de
PV-installatie rekening worden gehouden met bliksemdeelstromen. Daarom moeten voor het schakelen
van de DC-leidingen in dit geval de gebruikelijke bliksemafleiders van het type 1 worden gebruikt. De
gedetailleerde eisen met betrekking tot de geschiktheid voor bliksemstroom en het ontwerp van de
afleiders zijn in de betreffende normen vastgelegd. In elk geval moet het gehele schakelconcept worden
afgestemd met een planningsbureau voor bliksembeveiliging.

4. VERVANGEN VAN ONDERDELEN VAN EEN EXTERNE
BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE
In sommige montagesituaties is op de platte daken reeds een uitgebreide en voldoende vermaasde
bliksembeveiligingsinstallatie aanwezig. Ook als in dergelijke gevallen alleen de galvanische verbinding tussen
het draagdeel met de bliksembeveiligingsinstallatie noodzakelijk is, kunnen door overlappingen toch
problemen bij de montage ontstaan. Om deze op te heffen, kan eventueel de aanwezige opvanginrichting van
het externe bliksembeveiligingssysteem van het dak worden verwijderd en geheel of gedeeltelijk worden
vervangen door FixGrid. Let daarbij op een verbinding met voor bliksemstroom geschikte klemmen en op het
aanhouden van de oorspronkelijke maximale maasbreedte van de opvanginrichting. De opvangpunten
moeten zo worden geplaatst, dat de modules zijn beveiligd tegen rechtstreekse inslag.
Omdat er bij het geometrische ontwerp van FixGrid meestal op wordt gelet dat de blokken niet groter
zijn dan 10 m x 10 m, kan de eis voor de maximale maasafstand gewoonlijk goed worden aangehouden.
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Afbeelding 6: Vervangen van onderdelen van de oorspronkelijke bliksembeveiligingsinstallatie door
FixGrid

5. FIXGRID ALS OPVANGINRICHTING VAN EEN EXTERNE
BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE
De bewezen geschiktheid voor bliksemstroom van het gehele systeem FixGrid biedt ook de mogelijkheid om
bij het niet aanhouden van scheidingsafstanden het systeem zelf als onderdeel van de opvanginrichting te
gebruiken, voor zover de interne verbindingen van het systeem daarop zijn aangepast.
Voor het uitvoeren van de opvanginrichting geschikte componenten:

OPVANGPUNTEN
129079-000

FixGrid bliksembeveiliging met
opvangpunten

Informatie voor planning



Set opvangpunten voor bliksembeveiliging FixGridProtect
De lengten van de opvangpunten voor bliksembeveiliging voor FlixGridProtect zijn zo gedefinieerd,
dat bij een moduleblokgrootte van maximaal 6 m x 6 m (diagonaal 8,5 m), rekening houdend met
een maximale blokafstand van 0,5 m, aan de geometrische verificatie volgens de bekende
bliksembolmethode (r = 45 m) wordt voldaan. Let op dat hetzij een (gewoonlijk zeer kleine)
opbrengstvermindering door de kernschaduwen van de opvangpunten aanvaardbaar is, of dat de
modules mogelijk anders geordend moeten worden. De voor het mechanische aanbrengen van de
opvangpunten gebruikte klemmen worden in het kader van de certificatie met betrekking tot
bliksemstroomgeleiding mede getest. Let er bij het aanbrengen op dat tussen de opvangpunten en
het moduleframe altijd een afstand > 20 mm wordt aangehouden.



Eventueel extra opvangstangen in het randgebied
Controleer met de bliksembolmethode of eventueel extra opvangstangen in het randgebied van de
PV-installatie of het gebouw nodig zijn, om de installatie zelf of ook het gebouw volledig in het
beschermingsgebied op te nemen.
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Aangrenzende blokken
Als de moduleblokken direct aan elkaar grenzen, dan kunnen de opvangpunten bij het direct
aangrenzende moduleblok achterwege blijven, zolang daarbij de maximaal toelaatbare afstand
volgens de bliksembolmethode niet overschreden wordt.



Afleiderinstallatie en aardinstallatie
De individuele deelvelden van het PV-montagesysteem FixGrid moeten zo met elkaar worden
verbonden, dat een aan de standaard voldoend maasnetwerk op het dak ontstaat. Voor zover nodig,
moeten extra bliksemafleiderstangen op dit maasnetwerk worden aangesloten. Breng voor de
bliksemdeelstromen aan het gebouw leidingen aan op de passende afstanden en sluit deze aan op
een aan de standaard voldoende gedimensioneerde aardingsinstallatie.



Geschikte schakeling van de dc-leidingen
Volg de aanwijzingen onder punt 3.



Bewijs en certificering
De geschiktheid van het systeem voor opname in bliksembeveiligingssystemen wordt aangetoond in
een aan de standaard voldoende test van de geschiktheid voor bliksemstroom van alle verbindingen.
De tests vinden plaats na de voorgeschreven voorveroudering van alle componenten met een
zoutneveltest.

Afbeelding 7: Voorbeeldindeling van de opvangpunten op de moduleblokken (FixGrid en FixGrid100)
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Afbeelding 8: Indeling van de opvangpunten op de gehele installatie (voorbeeld FixGrid100)

SAMENVATTING
FixGrid biedt alle mogelijkheden voor het opnemen in aanwezige bliksembeveiligingssystemen. De
geschiktheid daarvoor is door met de norm overeenkomende tests in een gecertificeerd
bliksembeveiligingslaboratorium aangetoond. Het is ook mogelijk om FixGrid als opvanginstallatie van
het externe bliksembeveiligingssysteem te gebruiken, als het aanhouden van de scheidingsafstanden
volgens de standaard niet mogelijk is.
Voor de dimensioneringen en het systeemconcept moet in elk geval een vakbedrijf of een
planningsbureau voor bliksembeveiliging worden ingeschakeld, omdat met name ook concepten voor het
schakelen door componenten van de interne bliksembeveiliging evenals een individueel risicoconcept en
een zone-analyse moeten worden uitgevoerd en gedocumenteerd. Ook de uitvoering van de installatie
voor bliksembeveiliging kan alleen plaatsvinden door een competente bouwer van bliksembeveiligingen,
die de verantwoordelijkheid voor de juiste werking op zich neemt.
Als fabrikant van FixGrid hebben we alle voorwaarden geschapen voor een voordelige opname in het
externe bliksembeveiligingssysteem. We verzoeken u echter om in het kader van het mechanische
systeemontwerp geen gedetailleerde vragen te stellen over het bliksembeveiligingssysteem zelf, omdat
daarvoor uiteraard geen advies kunnen geven. In plaats daarvan moet u de beschikbare documentatie
overhandigen aan de verantwoordelijke planner van het bliksembeveiligingssysteem en aan de bouwer
daarvan.
Meer informatie daarover vindt u onder: www.schletter-group.com
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Wijzigingen, ook van technische aard,
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