ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ≤ 5 kWp (ή ≤ 10 kWp για την Κρήτη)
ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Χ.Τ. ΤΩΝ ΜΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
(στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων
σε κτιριακές εγκαταστάσεις)
∆ιαδικασία σύνδεσης
Βήµα 1: Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην τοπική µονάδα ∆ικτύου της ∆ΕΗ (Περιοχή).
Επισυνάπτονται τα έγγραφα και στοιχεία υπ΄ αριθ. 1 έως και 7 του εντύπου αίτησης (το έντυπο διατίθεται από τη
∆ΕΗ). Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόµενος να έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του εξοπλισµού που θα εγκαταστήσει και
να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική µελέτη.
Η ∆ΕΗ εξετάζει το αίτηµα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ηµερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη
διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόµενο, η οποία περιλαµβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη
των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής της. (1)
Βήµα 2: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύµβασης Σύνδεσης στην Περιοχή ∆ΕΗ.
Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτονται δύο υπεύθυνες
δηλώσεις (µία από τον ενδιαφερόµενο και µία από τον επιβλέποντα µηχανικό), καθώς και η γνωµοδότηση της
Ε.Π.Α.Ε. (εφόσον απαιτείται), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Υπ. Απόφαση ΥΠΕΚΑ/36720/25.08.2010 (ΦΕΚ
376/ΑΑΠ/06.09.2010). Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης χορηγείται από τη ∆ΕΗ. (2)
Βήµα 3: Υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης µε ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή ∆ΕΗ.
Η ∆ΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης,
εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα ∆ικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου µετρητή).
Βήµα 4: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύµβασης Συµψηφισµού στην τοπική υπηρεσία Εµπορίας της ∆ΕΗ, ή στα
γραφεία άλλου προµηθευτή (εφόσον η ∆ΕΗ δεν είναι ο προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριµένο
µετρητή κατανάλωσης µε τον οποίο θα γίνεται συµψηφισµός).
Βήµα 5: Υπογραφή της Σύµβασης Συµψηφισµού.
Η Σύµβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος.
Βήµα 6: Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή ∆ΕΗ.
Επισυνάπτονται τα έγγραφα και στοιχεία υπ΄ αριθ. 9 έως και 11 του εντύπου αίτησης. Προϋποθέσεις είναι η
ετοιµότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης.
Η ∆ΕΗ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον ενδιαφερόµενο για τον ορισµό της ηµεροµηνίας διενέργειας του ελέγχου της
εγκατάστασης.
Βήµα 7: Ενεργοποίηση της σύνδεσης.
Γίνεται αµέσως µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου. (3)

∆ιευκρινίσεις επί της διαδικασίας
(1) Η Περιοχή ∆ΕΗ θα παραλαµβάνει την αίτηση σύνδεσης και θα συµπληρώνει την ηµεροµηνία παραλαβής της και τον αύξοντα αρ. καταχώρησης
(ΦΒ/ΣΤΕΓ-….) µόνον εφόσον τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συµπληρωµένα.
Αλλαγές στην παραληφθείσα αίτηση δεν γίνονται δεκτές.
(2) Η προσκόµιση των δύο υπευθύνων δηλώσεων κλπ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης.
(3) Εάν κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστωθούν ελλείψεις ή δυσλειτουργίες στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόµενου, η σύνδεση θα παραµείνει
ανενεργή µέχρις ότου ο ενδιαφερόµενος προβεί στις διορθωτικές ενέργειες που θα του υποδείξει η ∆ΕΗ.

Τεχνικές ∆ιευκρινίσεις
•
•

•
•
•
•

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα ισχύος µέχρι 10 kW συνδέονται στο δίκτυο χαµηλής τάσης, µέσω µονοφασικής παροχής
προκειµένου για ισχύ µέχρι 5 kW και τριφασικής παροχής προκειµένου για ισχύ άνω των 5 kW και µέχρι τα 10 kW.
Οι προεπιλεγµένες τιµές ρυθµίσεων των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα θα
πρέπει να είναι οι εξής:
Τάση : από +15% έως -20% επί της ονοµαστικής (230/400V)
Συχνότητα : 51 Hz έως 47,5 Hz
µε πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόµατη απόζευξη) µε
τις ακόλουθες χρονικές ρυθµίσεις :
θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 sec
επανάζευξη του αντιστροφέα µετά από 3 min
Η Ολική Αρµονική Παραµόρφωση (THD) του ρεύµατος των αντιστροφέων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%.
Εφόσον οι αντιστροφείς δεν διαθέτουν µετασχηµατιστή αποµόνωσης, η έγχυση συνεχούς ρεύµατος θα πρέπει να
περιορίζεται στο 0,5% του ονοµαστικού.
Η προστασία έναντι του φαινοµένου της νησιδοποίησης είναι υποχρεωτική. Στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου αίτησης θα
περιγράφεται η ακολουθούµενη µέθοδος, η οποία θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο VDE 0126.
Οι ανωτέρω προστασίες θα εµφανίζονται είτε στα τεχνικά εγχειρίδια των αντιστροφέων είτε στα πιστοποιητικά τους.

