
MobilSurge-xL Villám- és túlfeszültségvédő elleni modul
solar inverterek ethernet hálózata védelmére

  A MobilSurge-xL a solar inverterek ethernet hálózatára
csatlakoztatott kommunikációs mudulajai és az  ethernet
hálózat  egyéb eszközei (pl.  switch,  router,  GSM router,
stb.) védelmére kifejlesztett modul. A kis reakció idő és a
gyors  túlfeszültség  levezetés  elvét  alkalmazva  hathatós
védelmet  nyújt  a  hálózati  eredetű  zavarok  és  tranziens
túlfeszültségek  elleni  védelemre,  illetve  a  villámlásokat
kísérő extrém túlfeszültségek elnyelésére és levezetésére
egyaránt. A röviden csak "villámvédő modul"-nak hívott
praktikus védelmi eszköz rendszerint nagyon rövid ideig
tartó, igen nagy feszültségű és áramú gyors tranzienseket
képes elnyelni, illetve azokat a föld felé levezetni. Ezáltal
megvédi az ethernet hálózaton, közvetlenül a modul után
telepített  eszközt  vagy eszközöket.  A modult  a védendő
eszköz és az ethernet hálózat közé kell iktatni, és a modul
földelő vezetékét a védendő eszköz egy jó földelést adó
pontjára kell rácsatlakoztatni, biztos és időtálló kötéssel. 

     A MobilSurge-L ethernet túlfeszültségvédő modul egy kettős modul, belül két azonos egységet
tartalmaz. Az egyik egység bemenete a bejövő ethernet hálózatra csatlakozik, kimenete az inverter
kommunikációs moduljába van bekötve. A modul második bemenete az ethernet elmenő ágában
van, és az onnan érkező tranzienseket hivatott elnyelni. A modul kimenete és bemenete között 0.1
Ohm ellenállás van, így az ethernet hálózaton a galvanikusan nem leválasztott eszközök kb. azonos
potenciálon  vannak.  Részben  ezért,  részben  pedig  a  hatékonyabb  védelem érdekében  a  modul
többlépcsős védelemmel rendelkezik.  A kettős gázpatronos (Gas Discharge Tube),  az alacsony
kapacitású  chip-varisztoros,  és a  dióda mátrixon keresztüli  vezetett  szupresszor-diódás védelme
együttesen egy hatékony, 3 szintű védelmet ad mind a hálóztati zavarok, mindpedig a villámlások
okozta  másodlagos hatások ellen.  Igy a modul  8μsec ideig ellenáll  akár  4kV-os tranziensekkel
szemben is, és  8μsec  időtartamnál rövidebb időre kialakuló,  500A-es áramok sem teszik tönkre.
Ezáltal megvédi a modul mögött lévő solár inverter kommunikációs egységét. A villámvédő modul
élettartama nagymértékben függ a modult ért hatásokok számától és azok mértékétől egyaránt. 
Az ethernet hálózatra illeszkedve - hasonlóan az összes többi
elektronikai készülékhez és berendezéshez: 

- az igen ritka direkt villámcsapás ellen nem nyújt védelmet, így az
  ott létrejöző  hatalmas energiák ellen  semmiféle hathatós védelem
  nem létezik, ekkor a hálózatra felfűzött összes elektronikus eszköz
  a villámvédő modullal együtt tönkremegy.
 

- az előzőeknél sokkal gyakrabb esetben, a közeli villámlások hatá-
  sára létrejövő másodlagos hatások ellen hathatós védelmet adhat.
  Ha nem éri extrém erős másodlagos hatás, akkor  modul sok ilyen
  eset ellen véd hatékonyan.  Extrém erős hatás esetén  előfordulhat,
  hogy a modul ugyan tönkremegy, és a továbbiakban szakadást ké-
  pez az  inverter kommunikációs egysége számára,  de ugyanakkor
  megvédi az invertert a károsodástól.    

- leggyakrabban és a legnagyobb  valószínűséggel kialakuló, távoli
  villámlások másodlagos hatásaitól,  valamint az ethernet hálóza-
  ton generálódott esetleges túlfeszültségektől  a villámvédő modul
  minden esetben, és hosszú időn keresztül biztos védelmet nyújt. 



A MobilSurge-xL alacsony párhuzamos kapacitással és kis csillapítással rendelkezik, így a
TBase10/100 hálózatokon az adatforgalom és az átvitel biztonságát nem veszélyezteti és nem is
csökkenti azt, a csillapítása elenyészően kicsi. A CAT5 kábelből a 8 ér közül csak 2 érpárat, azaz 4
eret véd és enged tovább. Az inverterek kommunikációs moduljai csak ezt a 2 érpárat használják. 

Ezek az adatátvitelhez nélkülözhetetlen  Tx+,  Tx-,  Rx+, Rx-
vezetékek, az  EIA-568 szabvány szerint az  RJ-45-ös csatla-
kozóban:  1-es zöld-fehér, a 2-es zöld, a 3-as narancs-fehér,
és a 6-os narancs színű kábelek. A 4-5 és a 7-8 érpárok sem a
bemeneten, sem a kimeneten nincsenek bekötve, és átvezetve.

    Az ethernet villámvédő modult az ethernet hálózatra, a védendő készülékkel sorba kell bekötni.
A modul RJ45-ös csatlakozó aljzatába kell bedugni a router- vagy switch felől érkező ethernet
kábelt. A modul rövid, kb. 20cm-es,  RJ45-ös dugóval ellátott részét kell csatlakoztatni a védendő
eszköz  ethernet  aljzatába.  A modul  zöld-sárga  kábellel  és  szemes  saruval  ellátott  vezetékét  az
ethernet hálózatra csatlakoztatot eszközzel feltétlenül össze kell földelni. Ha erre közvetlenül nincs
lehetőség, akkor az eszköz közelében kell keresni olyan földelési lehetőséget, vagy fémes pontot,
mely  biztos  földpotenciált  ad.  Földelés  nélkül  a  modul  nem  tudja  betölteni  szerepét,  mivel  a
védelem csak úgy lehet működőképes ha a hálózati tranzienseket a földre le tudja vezetni.

A bedobozolt  készülék  IP54-es  módon védett,  így
kültérre  önállóan nem szerelhető.  Mindenképpenen
páramentes  környezetben  kell  felszerelni,  mivel  a
készülék teljesítményt nem vesz fel. Ezáltal nem fűti
ki önmagát és környezetét,  nem páramentes helyen
is fennáll  hidegebb időszakokban a párakicsapódás
veszélye. Kültéri felszerelés esetén mindenképp víz-
és  páramentes  dobozba,  vagy a  védendő  eszközbe
kell beszerelni. Amennyiben a készülék az inverter
dobozában kerül elhelyezésre (ez a javasolt verzió)
akkor a párátlanítás kérdése egyúttal meg is oldódott.

Specifikációk:

Védett erek: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-
Max. tranziens feszültség 1 alkalommal: 4 kV   8 usec
Max. tranziens feszültség 1 alkalommal: 2 kV 20 usec
Max. tranziens feszültség max. 100 alkalommal: 1 kV 20 usec
Max. tranziens áram: 500 A   8 usec
1. védelmi szint: 90 V GDT gázcső
2. védelmi szint: 18 V Chip varisztor
3. védelmi szint:   7 V Szupresszor dióda
Soros ellenállás erenként: 0.1 R Bemenet-kimenet között
Csillapítás erenként: < 0.1 dB Bemenet-kimenet között
Kapacitás Tx Rx erek és föld között: < 8 pF Erek-föld között 
Doboz magassága: 78 mm
Doboz szélessége: 57 mm
Doboz vastagsága: 21 mm
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