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Dioda bocznikująca (ang. bypass 
diode) nazywana też obejściową 

chroni cele paneli fotowoltaicznych 
przed przegrzaniem w wyniku częś-
ciowego zacienienia panelu. W takim 
przypadku wymusza przepływ prądu 
przez niezacienioną sekcję panelu, nie 
dopuszczając do spadku ilości genero-
wanej energii elektrycznej. Panel chro-
nią zwykle trzy diody dołączone rów-
nolegle do poszczególnych (trzech) 
jego sekcji. Gdy uszkodzona dioda nie 
jest już w stanie uchronić zacienionej 
celi przed napięciem, coraz bardziej 
ujemnym, to cela (lub cele) ulega ko-
lejnym przegrzaniom i w końcu uszko-
dzeniu. Dioda uaktywnia się w mo-
mencie, gdy panel zostanie zacienio-
ny, stąd też awarię odkrywa się często, 
gdy już jest za późno.

Poprawne działanie diod boczni-
kujących sprawdza się zwykle w nocy 
lub, gdy panele słoneczne nie gene-
rują energii zasilającej, aby być pew-
nym, że przez cele nie płynie ża-
den prąd. Posługując się testerem 
FT4310 można wykrywać uszkodze-
nia w panelach, nawet w ciągu dnia 
i bez przykrywania paneli. Należy jed-

(pomiar), aby przyrząd ten wyświet-
lił wskazania wszystkich parametrów 
niezbędnych do identyfikacji ewen-
tualnego uszkodzenia. Wyświetlany 
w  takim stanie ekran „normalnych 
wskazań” (fot. 2.) zawiera wartości 
rezystancji ścieżki rezystancyjnej RBPR, 
napięcia w stanie braku obciążenia 
Voc, prądu pomiarowego Isc + α1 oraz 
prądu zwarciowego Isc. Pomiar trwa 
nie dłużej niż 2 sekundy na panel.

Tester FT4310 oferuje w Polsce fir-
ma LABIMED ELECTRONICS. Ogólne 
dane techniczne przyrządu zamiesz-
czono w tabeli.

tryb testu BPD rozwartej 
diody bocznikującej

Przy istniejącym uszkodzeniu dio-
dy bocznikującej mającym postać roz-
warcia jest wymuszany przepływ prą-
du przez uszkodzoną celę, gdy sek-
cja jej panelu zostanie zasłonięta 
przez chmurę lub cień innego obiek-
tu. Spowoduje to podgrzanie panelu, 
a w końcu nawet pożar.

Jeśli dioda bocznikująca jest spraw-
na, to wartość prądu pomiarowego 

wymuszanego przez tester w trakcie 
pomiaru powinna być możliwie bli-
ska wartości o 1 A większej od war-
tości prądu zwarciowego. W  prze-
ciwnym wypadku (rozwarcie) wy-
muszany prąd pomiarowy Isc + α1 
jest równy prądowi zwarciowemu 
Isc. W takim przypadku w trybie te-
stu BPD, na ekranie testera, w oknie 
rezystancji ścieżki obejściowej RBPR, 
pojawia się symbol „oPn” (rozwar-
cie). Zostaje też wyświetlony komu-
nikat ostrzegawczy „FAIL” (zły). Drugi 
ekran wyświetlany w trym trybie za-
wiera liczbę wykonanych testów diod 
bocznikujących (maksymalnie 3000) 
od włączenia testera do jego wyłącze-
nia tryb „COUNT” (zliczanie).

Metoda pomiaru w trybie testu BPD 
polega na wymuszeniu zwarcia wypro-
wadzeń testowanego panelu i przyło-
żeniu do niego napięcia impulsowe-
go. FT4310 wykrywa wartość szczyto-
wą wymuszonego prądu pomiarowego 
Isc + α1. Rezystancję RBPR mierzy w za-
kresie od 0 do 15 Ω. Jeśli w trakcie po-
miaru nasłonecznienie zmienia się, 
to wskazanie rezystancji RBPR pulsuje. 
Czas zwarcia wyprowadzeń nie prze-
kracza 10 ms. Impuls wyjściowy ma 
amplitudę nie większą niż 100 V DC, 
a szerokość nie większą niż 5 ms. Cały 
test BPD trwa nie dłużej niż 2 s.

nak zaznaczyć, że uszkodzenia mające 
postać zwarć w obwodach diod bocz-
nikujących można diagnozować teste-
rem FT4310 wyłącznie w ciągu dnia.

Ponieważ tester FT4310 może mie-
rzyć rezystancję ścieżki obejściowej 
włącznie z rezystancją połączeń prze-
wodowych szeregów paneli słonecz-
nych, stąd może wykrywać nie tylko 
stan degradacji diod bocznikujących 
objawiający się zwiększoną ich rezy-
stancją, lecz również zwiększoną re-
zystancję styku połączeń modułów 
(wadliwe połączenia).

Prosty test wykonywany przyrzą-
dem FT4310 w skrzynce połączenio-
wej, w której zwykle są umieszcza-
ne diody bocznikujące eliminuje ko-
nieczność wchodzenia na dach. Takie 
rozwiązaniem zwiększa bezpieczeń-
stwo, komfort i wydajność prowadzo-
nych czynności.

Oszczędność czasu zapewnia też 
własność testera FT4310 polegająca 
na jednoczesnym pomiarze i wskazy-
waniu kompletu parametrów. Wystar-
czy ustawić pokrętło testera w pozy-
cji „BPD TEST” (test diody boczniku-
jącej) i nacisnąć przycisk „MEASURE” 

34

 p r e z e n t a c j a

tester diod bocznikujących 
FT4310
mgr inż. Leszek Halicki – Labimed Electronics Sp. z o.o.

Fot. 1.   Tester diod bocznikujących 
FT4310

Cyfrowy tester diod bocznikujących FT4310 (fot. 1.) uzupełnia ofertę przyrządów ja-
pońskiej firmy HIOKI przeznaczonych do sprawdzania instalacji fotowoltaicznych.

Mierzone parametry Napięcie w stanie braku obciążenia, prąd zwarciowy, rezystancja ścieżki obejściowej

Funkcje Test własny, wskaźnik liczby testów diod bocznikujących, automatyczna ocena polaryzacji, 
wyświetlanie porównawcze, automatyczne zamrażanie bieżącego wskazania, wskaźnik 
układu pod napięciem, sygnalizacja dźwiękowa, podświetlenie ekranu, komparator, 
wskaźnik baterii (4 stany), automatyczne wyłączanie zasilania, automatyczne wyłączanie 
podświetlenia ekranu, technika Bluetooth

Zakres temperatur otoczenia pracy Od – 10°C do +60°C przy wilgotności względnej ≤ 80% (przy braku kondensacji)

Zakres temperatur otoczenia składowania Od – 10°C do +65 °C przy wilgotności względnej ≤ 80% (przy braku kondensacji)

Maksymalne napięcie wejściowe 1000 V, stałe

Stopień ochrony IP40 (EN60529)

Normy Bezpieczeństwo: EN61010, EMC: EN61326

Wytrzymałość Upadek z wysokości 1 m na betonową podłogę

Zasilanie 6 baterii LR6, maksymalna moc znamionowa: 18 VA

Wymiary, masa 152 (długość) x 92 (szerokość) x 69 (wysokość) [mm], 650 g (z bateriami, bez przewodów 
pomiarowych)

Tab.  Ogólne dane techniczne testera FT4310
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Gdy wykryty prąd szczytowy jest 
nie większy niż zmierzony prąd plus 
prąd dodatkowy × 0,8 to przyrząd 
wyświetla komunikat „PASS” (dobry). 
W przeciwnym wypadku – komuni-
kat „FAIL” (zły).

tryb testu Voc zwartej 
diody bocznikującej

W razie powstania zwarcia złącza 
diody bocznikującej generowany prąd 
płynie w pętli, powodując brak moż-
liwości odbioru generowanej energii, 
czego efektem jest zmniejszona efek-
tywność panelu. W  takim przypad-
ku napięcie wyjściowe panelu w sta-
nie braku obciążenia Voc zmniejsza 
się o ok. 10 V w stosunku do napięcia 
przy diodzie sprawnej. Uszkodzony 
panel w  takim stanie nie wnosi do 
systemu generowanej energii. Przez 
wykrycie tej różnicy można zdiagno-
zować uszkodzenia mające postać roz-
warć (przerw) diod bocznikujących 
oraz strat cel w szeregu.

Na ekranie testera w  trybie Voc 
pojawia się komunikat ostrzegawczy 
„FAIL” (zły). W oknie przeznaczonym 
w trybie normalnym do wskazywania 
rezystancji ścieżki obejściowej zosta-
je wyświetlona zmierzona wartość 
napięcia Voc, poniżej wartość odnie-
sienia napięcia Voc REF, a w oknie 
prądu pomiarowego wartość różni-
cy tych napięć DIFF. Gdy wyświetlo-
na wartość DIFF wynosi np. – 10 V, to 
testowaną diodę bocznikującą można 
uznać za uszkodzoną.

Zakres pomiaru napięcia stałe-
go w trybie Voc rozciąga się od 0 do 
1000 V (wyświetlania – do 1200 V), 
a  czas odpowiedzi wynosi maksy-
malnie 1 s.

funkcja komparatora

Komparator uaktywnia się dopiero 
po jego skonfigurowaniu. Porównuje 
zmierzone wartości z wcześniej usta-
wionymi wartościami granicznymi 
(progowymi) i wskazuje wynik oce-
ny, wyświetlając komunikat „PASS” 
(dobry) lub „FAIL” zły. Ułatwia to wy-
krywanie anomalii.

Funkcja komparatora testera 
FT4310 umożliwia konfigurowanie 
i ocenę wskazań rezystancji RBPR (dla 
trybu testu BPD) oraz różnicy napięcia 
DIFF (dla trybu Voc). Wartość granicz-
ną rezystancji RBPR ustawia się w prze-
dziale od 0 do 15 Ω, ze skokiem 0,5 Ω, 
a różnicy napięcia DIFF od 0 do 20 V, 
ze skokiem 1 V.

ostrzeganie o ujemnym 
napięciu

Użytkownik testera może spraw-
dzić, czy wyprowadzenia P(+) i N(−) 
szeregu paneli słonecznych są za-
mienione miejscami, mierząc napię-
cie występujące na tych wyprowadze-
niach przy braku obciążenia. Gdy na-
pięcie to jest nie większe niż −1 V, to 
włącza się sygnał dźwiękowy, ekran 
testera pulsuje na przemian, na czer-
wono i biało, a wykonanie testu diody 
bocznikującej zostaje zablokowane.

wykrywanie uszkodzeń 
uziemienia

Łącząc czarny przewód pomiarowy 
testera FT4310 z uziemieniem, a czer-
wony do wyprowadzenia N(−) lub 
P(+) szeregu solarnego można wykry-
wać proste uszkodzenia uziemienia 
instalacji fotowoltaicznej.

przewody pomiarowe 
L9788-11

W  wyposażeniu fabrycznym te-
stera FT4310 jest komplet przewo-
dów pomiarowych L9788-11 (fot. 
3.), oferowanych przez HIOKI rów-
nież do innych przenośnych przy-
rządów pomiarowych, lecz jako op-
cja. Sonda czerwonego przewodu 
pomiarowego (L9788-10) z  komple-
tu tych przewodów ma wbudowany 
przycisk  MEASURE. Naciśnięcie tego 
przycisku przy dołączonych sondach 
do obiektu pomiarowego włącza po-
miar, a  jego naciśnięcie i  przytrzy-
manie włącza w  testerze wyświet-
lanie porównawcze lub pomiar cią-
gły. Gdy na ekranie testera pojawi 
się wskaźnik układu pod napięciem, 

to przycisk MEASURE podświetla się 
na czerwono. Ponadto LED wbudo-
wany w  sondę sygnalizuje wynik 
porównania w trybie testu BPD lub 
komparatora, zaświecając się na zie-
lono, gdy wynik jest PASS (dobry) lub 
na czerwono, gdy wynik jest FAIL 
(zły). W trakcie pomiaru umieszczony 
z przodu obudowy sondy biały LED 
połączony z  podświetleniem ekra-
nu testera oświetla miejsce pomia-
ru. Dzięki tym udogodnieniom nie 
trzeba nieustannie odwracać wzro-
ku od obiektu pomiarowego, aby ob-
serwować wskazania ekranu i moż-
na skupić się na widocznym wyraź-
nie miejscu pomiaru.

bezprzewodowe 
przesyłanie danych 
pomiarowych

Tester FT4310 wyposażono w funk-
cję Bluetooth służącą do przesyłania 
danych pomiarowych drogą radiową 
do urządzeń przenośnych takich jak 
smartfon lub tablet wyposażonych 
w system operacyjny Android lub iOS. 
Zmierzone wartości, „zamrożone” na 
ekranie testera, są wysyłane natych-
miast, eliminując potrzebę dokony-
wania notatek w  miejscu pomiaru 
szczególnie w miejscach z dużą licz-
bą punktów pomiarowych. Aby móc 
korzystać z wymienionej funkcji, trze-
ba zainstalować na swoim urządzeniu 
(smartfonie, tablecie) bezpłatną apli-
kację GENNECT Cross.

wyświetlanie

Wyniki pomiarów wskazuje ekran 
ciekłokrystaliczny typu FSTN z czte-
rema polami cyfrowymi. Białe pod-
świetlenie typu LED umożliwia pra-
cę z przyrządem w źle oświetlonych 
miejscach pomiaru.

zasilanie

FT4310 jest zasilany napięciem sta-
łym 6 V z czterech baterii alkalicznych 
typu LR6. Przy pracy w trybie Voc ba-
terie wystarczają na 45 h ciągłych po-
miarów (przy wyłączonym kompara-

torze, podświetleniu ekranu i  funk-
cji Bluetooth), a w  trybie testu BPD 
na 3000 sprawdzeń (w tych samych 
warunkach). Funkcje oszczędzające 
baterie wyłączają automatycznie za-
silanie przyrządu po około 15 minu-
tach, a podświetlenie ekranu – po 3 
minutach.

wyposażenie standardowe 
i opcjonalne

Wraz z miernikiem FT4310 produ-
cent dostarcza zestaw przewodów po-
miarowych L9788-11, neseser C0206, 
baterie, instrukcję obsługi. Jako wy-
posażenie opcjonalne można za-
mówić szpilkę przebijaka L9787-92 
nakładaną na czerwony przewód 
 L9788-10 (z przełącznikiem MEASU-
RE) kompletu L9788-11.
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Fot. 3.   Przewody pomiarowe L9788-11

Fot. 2.   Ekran testera FT4310 w nor-
malnym trybie wskazywania: 
1 – napięcie przy braku ob-
ciążenia (tryb Voc) lub rezy-
stancja ścieżki obejściowej 
(RBPR); 2 – doprowadzany 
prąd; 3 – prąd zwarciowy lub 
różnica porównania DIFF;  
4 – napięcie przy braku obcią-
żenia (tryb testu BPD) lub war-
tość odniesienia REF
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