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1 A jelen útmutatóról
Általános megjegyzések
Az Evershine egy transzformátor nélküli szolár inverter két MPP követővel.A PV
körökből származó egyenáramot (DC) alakítja át hálózatba táplálható váltakozó
árammá (AC), és betáplálja a közműhálózatba.

1.1 Érvényesség
A kézikönyv a következő Zeversolar inverterek felszerelését, telepítését, üzembe
helyezését és karbantartását í
rja le:
• Evershine TLC4000
• Evershine TLC5000
• Evershine TLC6000
• Evershine TLC8000
• Evershine TLC10000
Az inverterhez mellékelt összes dokumentációt tekintse át. Megfelelő, bármikor
elérhető helyen tárolja őket.

1.2 Célcsoport
A jelen dokumentum képzett személyeknek és végfelhasználóknak szól. Csak
képzett személyek végezhetik el a jelen dokumentumban figyelmeztető
szimbólummal jelzett tevékenységeket.A különösebb képesítést nem igénylő
feladatok nincsenek jelölve és végfelhasználók által is elvégezhetők. A képzett
személyeknek:
• Tudniuk kell, hogyan működik és hogyan üzemeltethető egy inverter
• Tudniuk kell kezelni az elektromos készülékek és berendezések telepítésével és
használatával kapcsolatos veszélyeket és kockázatokat
• Érteniük kell az elektromos készülékek és berendezések telepí
téséhez és üzembe
helyezéséhez
• Ismerniük kell az alkalmazandó szabványokat és irányelveket
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• Ismerniük és alkalmazniuk kell a jelen dokumentumot és minden biztonsági
információt.

1.3 A jelen kézikönyvben használt szimbólumok
A jelen kézikönyvben az alábbi biztonsági óvintézkedéseket és általános információkat
használjuk:

A
VESZÉLY szó olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely halálos vagy súlyos sérülést eredményez,
ha nem előzik meg.

A FIGYELMEZTETÉS szó olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely
halálos vagy súlyos sérülést eredményezhet, ha nem előzik meg.

A FIGYELEM szó olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely kisebb
vagy mérsékelt sérülést eredményezhet, ha nem előzik meg.

A MEGJEGYZÉS szó olyan helyzetet jelöl, amely anyagi
károkat okozhat, ha nem előzik meg.

INFORMÁCIÓ szó tippeket jelöl, amelyek hasznosak lehetnek az inverter optimális
telepí
téséhez és üzemeltetéséhez.
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2. Biztonság
2.1 Rendeltetésszerű használat
1.

Az Evershine készülék a PV körökből származó egyenáramot alakítja át
hálózatba táplálható váltakozó árammá.

2.

Az Evershine készülék beltéri és kültéri használatra is alkalmas.

3.

Az Evershine készülék csak az IEC

61730 szabvány, „A” alkalmazási osztálya

szerinti II. védelmi osztályba tartozó PV körökkel (PV modulok és kábelek)
üzemeltethető.
A PV modulokon kí
vül ne csatlakoztasson más energiaforrásokat az
Evershine-ra.
4.

A földhöz viszonyítva nagy kapacitással rendelkező PV modulok csak akkor
használhatók, ha az összekapcsolt csatlakozásuk kapacitása nem haladja meg
az 1,0

μ F értéketAmikor a PV modulokat napfény éri, ehhez a berendezéshez

egyenáram érkezik.
5.

A PV rendszerek tervezésekor ügyeljen arra, hogy az értékek mindig
megfeleljenek az összes alkatrész engedélyezett működési tartományának. A
„Zeverplan” ingyenes tervezőprogram (http://www.zeverplan.com) nyújthat
ebben segí
tséget.

2.2 Biztonsági szabványok
Az Evershine megfelel az EU 2006/95/EK alacsonyfeszültségi irányelvének és az
elektromágneses összeférhetőség 2004/108/EK irányelvének. Az Evershine az
ausztrál és új-zélandi piacon is megfelel a biztonsági és elektromágneses
összeférhetőséggel kapcsolatos követelményeknek.
Evershine cí
mkék CE és RCM jelöléssel. A más országokban és régiókban érvényes
tanúsí
tványokkal kapcsolatos információkért keresse fel honlapunkat
(http://www.zeversolar.com).
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2.3 Fontos biztonsági információk
• Az inverteren minden munkálatot képzett
személyzetnek kell végrehajtania,
akik elolvasták és teljesen megértették a jelen kézikönyvben található összes
biztonsági információt.
• Figyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak ezzel a készülékkel.

Áramütés és szivárgó áram által okozott tűz miatti sérülés veszélye
• Az anyagi értékek és a személyi biztonság védelme érdekében megbízhatóan
földelje az invertert.

A forró hőelnyelő által okozott sérülés veszélye
• Üzem közben a hőelnyelő felmelegedhet. Ne érintse meg!

Az elektromágneses sugárzás hatásának következtében egészségkárosodásra
kerülhet sor
• Üzem közben tartson legalább 20 cm-es távolságot az invertertől.

A PV modul keretének földelése
• A PV kör földeléséhez tartsa be a helyi rendelkezéseket. Javasoljuk, hogy
megbí
zhatóan földelje a PV modulok kereteit.
• A PV sztring egyetlen csatlakozóját se földelje.
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2.4 A tí
pustáblán található szimbólumok
Szimbólum

Magyarázat
Veszély kockázata, figyelmeztetés és intés
A biztonsági információk fontosak a személyi biztonság miatt. A jelen
kézikönyvben található biztonsági információk be nem tartása sérülést vagy
halált okozhat.
Áramütés által okozott életveszély
A termék magas feszültségekkel működik. Mielőtt bármilyen munkát végezne a
terméken, válassza le a terméket a feszültségforrásokról. Csak villamossági
szakemberek végezhetik el a terméken szükségessé váló összes munkát.
Égési sérülések veszélye forró felületek miatt
Üzemelés közben a termék felmelegedhet. Üzemelés közben kerülje az
inverterrel való érintkezést.
Hagyja alaposan lehűlni a terméket, mielőtt bármilyen munkát végezne rajta.
WEEE jelölés
A terméket ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaní
tsa, hanem tartsa be
a telepí
tés helyén az elektronikai hulladék ártalmatlaní
tására vonatkozó
szabályozásokat.
CE jelölés
A termék megfelel a vonatkozó EU irányelvek követelményeinek.
Tanúsí
tott biztonság
A terméket a TÜV vizsgálta, és megfelel az uniós berendezés- és
termékbiztonsági törvénynek.
RCM
A termék megfelel az Ausztráliában érvényes alacsony feszültségre és
elektromágneses

összeférhetőségre

vonatkozó

irányelvek

összes

követelményének.
Kondenzátorok kisülése
Az inverter nagyfeszültségei életveszélyesek, tartsa be
az öt perces várakozási időt. Mielőtt bármilyen munkát végezne az inverteren, a
8. fejezetben leí
rt módon válassza le az összes feszültségforrásról.
Vegye figyelembe a dokumentációt
Az inverterhez mellékelt összes dokumentációt tekintse át.

Telepí
tési és üzemeltetési utasí
tások V01

5

2.5 Alapvető védelem
A következő védelmet biztosí
tja az inverter:
1.

Túlfeszültség és feszültséghiány elleni védelem.

2.

Túl magas és túl alacsony frekvencia elleni védelem.

3.

Túlhőmérséklet-felügyelet.

4.

Maradék áram felügyelete.

5.

Szigetelési hiba észlelése.

6.

Szigetüzem elleni védelem.

7.

DC betáplálás felügyelete.

6
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3. Kicsomagolás
3.1 A szállí
tmány tartalma
Elem

Leí
rás

Mennyiség

A

Inverter

1

B

Fali konzol

1

C

Felszerelési tartozékok készlete:
M5×12 lencsefejű csavar (2×)
fali horgony és hatlapfejű csavar(4×),
csatlakozó fül (1×), földelő alátét (1×)

1

D

DC csatlakozó

2/3(1)

E

AC csatlakozódugó

1

F

RJ45 dugó

2

G

Záródugó

2/1(2)

H

WiFi antenna（opcionális）

1

I

Dokumentáció

1

(1)2 pár TLC4000～TLC6000 számára, és 3 pár TLC8000～TLC10000 számára.
(2)1 darab a WIFI modulos inverterhez.

A

E

B

F

C

G

D

H

I

Óvatosan ellenőrizze az összes alkatrészt a kartondobozban. Ha bármi hiányzik,
azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

3.2 Szállítási sérülések ellenőrzése
A kiszállí
táskor alaposan vizsgálja át a csomagolást.Ha bármilyen olyan sérülést
talál a csomagoláson, amely az inverter sérülését jelezheti, akkor azonnal
tájékoztassa a kiszállítást végző vállalatot. Szükség esetén szívesen állunk
rendelkezésére.
Telepí
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4 Felszerelés
4.1 Környezeti feltételek
1.

Ügyeljen arra, hogy az invertert olyan helyre szerelje fel, ahol gyermekek nem
érhetik el.

2.

Olyan helyekre szerelje fel az invertert, ahol nem lehet akaratlanul megérinteni.

3.

Gondoskodjon arról, hogy a telepí
tés és az esetleges szervizelés során könnyen
hozzálehessen férni az inverterhez.

4.

Az optimális üzemeltetéshez a környezeti hőmérsékletnek 40

°C alatt kell

lennie.
5.

Tartsa be az alábbi minimális távolságokat a falaktól, más inverterektől vagy
tárgyaktól a hatékony hőelvezetés érdekében.
Irány

Min. üres tér (mm)

felette

300

alatta

500

oldalt

200

Üres tér egy inverterhez

Üres tér több inverterhez

8
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6.

A túlmelegedés okozta teljesí
tménycsökkenés elkerülése érdekében ne szerelje
fel az invertert olyan helyre, ahol hosszú ideig közvetlen napfénynek lehet
kitéve.

7.

Az optimális üzemelés és a hosszabb élettartam biztosí
tása érdekében ne tegye
ki közvetlen napsütésnek, esőnek és hónak az invertert.

8.

Az inverter súlyának és méreteinek megfelelő felszerelési módszert, helyet és
felületet válasszon.

9.

Ha lakónegyedben szereli fel, akkor javasoljuk, hogy erős alapra szerelje az
invertert.A használat közben hallható rezgések miatt gipszkarton és hasonló
anyagok használatát nem javasoljuk.

10. Semmilyen tárgyat ne helyezzen az inverterre.Ne takarja le az invertert.
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4.2 A felszerelés helyének kiválasztása

Tűz vagy robbanás által okozott életveszély
• Ne szerelje fel olyan területekre az invertert, ahol könnyen éghető anyagokat
vagy gázokat tárolnak.
•Ne szerelje fel az invertert potenciálisan robbanásveszélyes környezetben.

1.

Az invertert függőlegesen vagy legfeljebb 15°-kal hátrafelé döntve szerelje fel.

2.

Soha ne szerelje fel előre vagy oldalra döntve az invertert.

3.

Soha ne szerelje fel ví
zszintes helyzetben az invertert.

4.

Az invertert szemmagasságba szerelje fel, hogy könnyű legyen az üzemeltetés
és a kijelző leolvasása.

5.

10

Az elektromos csatlakozások lefelé nézzenek.
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4.3 Az inverter felszerelése falra szerelhető konzollal

Sérülésveszély az inverter felemelése vagy leejtése esetén
Az Evershine súlya max. 24 kg. Sérülésveszély áll fenn, ha az invertert helytelenül
emelik fel, ill. ha szállí
tás közben vagy a fali konzolra szereléskor vagy onnan
levéve leejtik.
• Óvatosan emelje fel és szállítsa az invertert.
• Az inverter felszereléséhez két emberre van szükség.

Hibás kábelek által okozott sérülés veszélye
A falban elektromos vezetékek vagy más tápvezetékek (pl. gáz vagy
ví
zvezetékek) lehetnek.
• Győződjön meg arról, hogy nincsenek olyan vezetékek a falban, amelyek a
lyukak fúrásakor megsérülhetnek.
A felszerelés menete:
1.

A fali konzolt sablonként használva jelölje ki a
furatok helyét, majd fúrjon ki 4 darab lyukat
(Φ 10) nagyjából 70 mm mélyen.Használat
közben tartsa a falra merőlegesen a fúrót, és
a lyukak dőlésének elkerüléséhez tartsa
erősen a fúrót.

2.

Miután megtisztította a lyukakat a portól és más szennyeződésektől, helyezzen 4
fali tiplit a furatokba, majd az inverterrel együtt szállított hatlapfejű csavar
használatával szerelje a falra a fali konzolt
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3.

Fogja meg az invertert a sarkain lévőfogantyúknál, és kissé lefelédöntve illessze
ráaz invertert a fali konzolra.

4.

Az inverter külső bordájának mindkét oldalát ellenőrizve győződjön meg arról,
hogy biztosan a helyén van-e.

5.

Rögzítse a hőelnyelő külső bordáit M5 csavarok használatával a fali konzol
mindkét oldalán. (csavarhúzó tí
pusa: T25, nyomaték: 2,5 Nm).

12
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Ha a helyszínen egy második védővezetőre van szükség, akkor földelje az invertert,
és biztosí
tsa, hogy ne lehessen leemelni a fali konzolról (lásd: 5.4.3 „Második védő
földelő csatlakozás” c. szakasz).
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5. Elektromos csatlakozás
5.1 Biztonság

A PV áramkör nagyfeszültségei életveszélyesek
Ha napfény éri a PV áramkört, akkor veszélyes egyenáramú feszültséget generál, amely az
egyenáramú vezetőkbe és az inverter feszültség alatt álló alkatrészeibe kerül. Az
egyenáramú vezetők vagy feszültség alatti alkatrészek érintése halálos áramütéssel járhat.
Ha terhelés alatt választja le az egyenáramú csatlakozókat az inverterről, akkor elektromos
í
v keletkezhet, ami áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
• Ne érintse meg a nem szigetelt kábelvégeket.
• Ne érintse meg az egyenáramú vezetőket.
• Ne érintse meg az inverter feszültség alatt álló alkatrészeit.
• Az inverter felszerelését, telepítését és üzembe helyezését csak megfelelő képességekkel
rendelkező, képzett személyek végezzék.
• Az esetleges hibák javí
tását csak képzett személyek végezzék.
• Mielőtt bármilyen munkát végezne az inverteren, a 8. fejezetben leí
rt módon válassza le az
összes feszültségforrásról.
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Áramütés által okozott sérülés veszélye
• A külső védő földelő vezető az inverter védő földelő kapcsához csatlakozik az AC
csatlakozón keresztül. Győződjön meg arról, hogy megbízható-e a csatlakozás.
•Csatlakoztatáskor először az AC csatlakozót csatlakoztassa az inverter megbízható
földelése érdekében, majd a DC bemeneteket.
• Leválasztáskor elöször a DC bemeneteket válassza le, majd az AC csatlakozót.
• Soha ne csatlakoztassa a DC bemeneteket, ha az AC csatlakozó le van választva.
• Az összes elektromos telepí
tést a nemzeti huzalozási szabványnak, valamint a helyi
irányelveknek megfelelően végezze.

5.2 Az integrált egyenáramú kapcsoló nélküli egységek
rendszerének kialakí
tása
A helyi szabványok vagy kódok előírhatják, hogy a PV rendszereket külső
egyenáramú csatlakozóval kell felszerelni az egyenáram oldalán. Az egyenáramú
kapcsolónak képesnek kell lennie arra, hogy biztonságosan leválassza a PV kör
üresjárati feszültségét plusz 20% biztonsági tartalékot.
Az inverter egyenáramú oldalának szigeteléséhez minden egyes PV körhöz
telepí
tsen egy egyenáramú kapcsolót. A következő elektromos csatlakozások
használatát javasoljuk:
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5.3 A csatlakozási terület áttekintése

Elem

Leí
rás

A

DC kapcsoló (opcionális): PV terhelés be- vagy kikapcsolása

B

DC bemeneti terület 1: dugaszoló csatlakozók a sztringek
csatlakoztatásához
(csak egy pár az Evershine TLC4000-6000-hez)

C

DC bemeneti terület 2: dugaszoló csatlakozók a sztringek
csatlakoztatásához

16

D

Amennyiben az RS485 modullal integrált invertert választja, a felügyeleti
eszköz csatlakoztatására szolgáló kommunikációs port a C. Amennyiben az
Ethernet modullal integrált invertert választja, a C nincs használatban.

E

USB (DSP) port: firmware frissí
tése

F

USB (HMI) port: szoftver frissí
tése

G

RS485/ETH (opcionális) port: felügyeleti eszköz csatlakoztatása

H

ANT (opcionális): antenna, WiFi jel küldése és fogadása.

I

AC kimenet: dugaszoló csatlakozó a hálózati csatlakoztatáshoz
Telepí
tési és üzemeltetési utasí
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5.4 AC csatlakozás

Az inverter nagyfeszültségei életveszélyesek
• Az elektromos csatlakozás létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy az AC megszakító
ki van kapcsolva, és nem lehet visszakapcsolni.

5.4.1 A váltakozó áramú csatlakozás feltételei
A kábelre vonatkozó követelmények
A hálózati csatlakozás létrehozása 5 vezetővel (L1, L2, L3, N és PE) történik. Sodort
rézvezetőhöz a következő követelményeket javasoljuk.

Elem

Leí
rás

Érték

A

Külső átmérő

12…21 mm

B

Vezető keresztmetszete

2,5…6 mm 2

C

A szigetelt vezetők lecsupaszításának hossza

Kb. 9 mm

D

A váltakozó áramú kábel külső burkának
lecsupaszí
tott hossza

Kb. 72 mm

A PE szigetelt vezetőnek 2 mm-rel hosszabbnak kell lennie az L és N vezetőnél

Hosszabb kábelekhez nagyobb keresztmetszeteket kell használni.

A kábel tervezése
A vezető keresztmetszetét úgy méretezze, hogy megelőzze a névleges kimeneti
teljesí
tmény 1%-nál nagyobb veszteségét a kábelekben.
A maximális kábelhosszok a vezető keresztmetszetéhez viszonyítva, az alábbiak
szerint:

Telepí
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Maximális kábelhossz

Vezető
keresztmetszete

TLC4000

TLC5000

TLC6000

TLC8000

TLC10000

4 mm²

65 m

53 m

43 m

34 m

27 m

6 mm²

98 m

80 m

65 m

51 m

41 m

A vezető szükséges keresztmetszete függ az inverter teljesítményétől, a környezeti
hőmérséklettől, az útvonaltól, a kábel típusától, a kábelveszteségektől, a telepítés
helyszí
nén érvényes felszerelési követelményektől.

5.4.2 Hálózati csatlakozás
Az AC csatlakozódugó áttekintése

A

B
Elem

Tartozéko
k

A

D

E

F

Leí
rás
Műanyag tartó (csak a könnyű csavarás céljából, távolí
tsa el az AC
csatlakozódugó megszorí
tása után)

B

Foglalatrész

C

Adapter
A vastagabb zárógyűrű 12-18 mm-es kábelátmérőhöz

AC
csatlakozód

C

D

＊

ugó

Záródug

alkalmas

ó

A vékonyabb zárógyűrű 16-21 mm-es kábelátmérőhöz
alkalmas

E

Rögzítőpersely

F

Hollandi anya

＊Két zárógyűrű található az AC csatlakozókészletben, válassza ki a különböző külső
kábelátmérőkhöz illő darabot.

Eljárás:
1.

18

Kapcsolja ki az AC megszakí
tót és biztosí
tsa újracsatlakoztatás ellen.
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2.

Illessze rá a hollandi anyát, a zárógyűrűs rögzítőperselyt és az adaptert az AC
kábelre.

3.

Húzzon le a kábel külső köpenyéből (72 mm) és a vezető szigeteléséből (9 mm).

4.

Helyezze be a csupasz vezetőket a megfelelő kábel-végkapcsokba, majd
krimpelje őket egy krimpelővel.

5.

Helyezze be a krimpelts L1, L2, L3, N és PE vezetőket a megfelelő kapcsokba,
majd imbuszkulcsot használva húzza meg a csavart 2,0 Nm nyomatékkal (AF
2,5).

Az inverter károsodása helytelen huzalozás miatt
• Győződjön meg arról, hogy a vezetők típusa megegyezik a kapcsok jeleivel a
foglalatrészen.

6.

Szerelje össze a foglalatrészt, az adaptert és a hollandi anyát. Illessze össze a
műanyag tartót a foglalatrésszel és fogja meg őket, majd csavarja össze az
adaptert és a hollandi anyát az alább látható módon, 4 Nm nyomatékkal.

Telepí
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7.

Dugja be az AC csatlakozódugót az inverteren lévő aljzatba, majd csavarja jobbra
a foglalatrészt annyira, hogy a helyére ugorjon.

20
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5.4.3 Második védő földelő csatlakozás
Szükség esetén a földelő sorkapocs egy második védő vezető csatlakoztatására vagy
ekvipotenciális csatlakozásként is használható.
Eljárás:
1.

Vegye ki a csatlakozó fület (OT6-5), illessze a lecsupaszított földelő vezetőt a
csatlakozó fülbe, és krimpelje az érintkezőt.

2.

Igazítsa egy vonalba a csatlakozó fület a védővezetővel és a csavaron található
földelő alátétet. A földelő alátét fogainak a hőelnyelő felé kell állniuk.

3.

Illessze be a csavart a hőelnyelő külső bordáján található lyukba, és szorosan
rögzí
tse a fali konzolra (csavarhúzó tí
pusa: T25, nyomaték: 2,5

Nm).

A földelő alkatrészekkel kapcsolatos információk：
Sz.

Leí
rás

1

Hőelnyelő

2

Földelő alátét

3

Csatlakozó fül（OT6-5）védővezetővel

4

M5×12 lencsefejű csavar

Telepí
tési és üzemeltetési utasí
tások V01

21

5.4.4 Maradék áram elleni védelem
Az inverter egy minden pólusra érzékeny maradékáram-felügyelő egységgel (RCMU)
van felszerelve, amely integrált különbözetiáram-érzékelővel rendelkezik, és
megfelel a DIN VDE

0100-712 (IEC60364-7-712:2002) szabvány

követelményeinek.
Ezért nincs szükség külső maradékáram-készülékre (RCD). Ha a helyi szabályozások
miatt külső RCD telepítésére van szükség, akkor kiegészítő biztonsági intézkedésként
A vagy B típusú RCD telepíthető.
A minden pólusra érzékeny maradékáram-felügyelő egység (RCMU) észleli a
váltakozó áram és az egyenáram különbségeit. Az integrált
különbözetiáram-érzékelő észleli a semleges vezető és a fázisvezető közötti
áramkülönbséget. Ha az áramkülönbség hirtelen megemelkedik, akkor az inverter
leválik a hálózatról. A minden pólusra érzékeny maradékáram-felügyelő egység
(RCMU) tesztelését az IEC

62109-2 szabványnak megfelelően végeztük.

Külső maradékáram-készülék (RCD) telepí
tése
Ha külső maradékáram-készülékre (RCD) van szükség a TT vagy TN-S rendszerben, akkor
olyan maradékáram-készüléket telepí
tsen, amely 100

mA vagy nagyobb maradék áram

esetén lép működésbe.
Minden egyes csatlakoztatott inverterhez biztosí
tson 100

mA-es névleges maradék

áramot. Az RCD névleges maradék áramának legalább a csatlakoztatott inverterek névleges
maradék áramainak összegével egyenlőnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy ha például két
transzformátor nélküli invertert csatlakoztat, akkor az RCD névleges
maradékáram-erőssége legalább 200 mA legyen.

5.4.5 Túlfeszültség-kategória
Az inverter az IEC

60664-1 szabványnak megfelelően a III. vagy alacsonyabb

kategóriába tartozó hálózatokban használható. Ez azt jelenti, hogy tartósan
csatlakoztatható egy épületen belüli hálózati csatlakozási pontra. Ha a telepí
téshez
hosszú útvonalon kell vezetni a kültéri kábelt, akkor további túlfeszültség-csökkentő
intézkedésekre van szükség, hogy a túlfeszültség-kategória IV.-ről III.-ra csökkenjen.
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5.4.6 AC megszakí
tó

Tűz által okozott életveszély
Minden egyes invertert saját AC megszakí
tóval kell védeni, hogy
az inverter csatlakozását biztonságosan meg lehessen szüntetni.

Ne legyen fogyasztói terhelés az AC megszakí
tó és az inverter között. Az AC
megszakí
tó névleges teljesí
tményének kiválasztása függ a huzalozás kialakí
tásától
(huzal keresztmetszete), a kábeltí
pustól, a huzalozás módjától, a környezeti
hőmérséklettől, az inverter névleges áramerősségétől stb. Felmelegedés vagy hőnek
való kitettség esetén az AC megszakí
tó névleges teljesí
tményének csökkentésére
lehet szükség.
Az inverterek maximális kimeneti áramát és az ajánlott AC megszakí
tót az alábbi
táblázatban találja.
Tí
pus

Max. kimeneti

AC megszakí
tó javasolt névleges teljesí
tménye

áramerősség
TLC4000

6,0

A

TLC5000

7,5

A

TLC6000

9,1

A

TLC8000

12,1

A

TLC10000

15,2

A
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5.5 DC csatlakozás

Az inverter nagyfeszültségei életveszélyesek
• A PV generátor csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az egyenáramú kapcsoló
ki van kapcsolva, és nem lehet visszakapcsolni.
• Ne válassza le terhelés közben az egyenáramú csatlakozókat.

5.5.1 Az egyenáramú csatlakozásra vonatkozó követelmények
Információk Y adapterek használatához
Az Y adapterek nem lehetnek láthatóak vagy szabadon hozzáférhetőek az inverter közvetlen
közelében.

•A DC áramkört nem szakí
thatják meg Y adapterek
• A DC áramkör megszakí
tásához válassza le az invertert az összes feszültségforrásról..
•A PV modulok követelményei MPPbemenetenként;
– Azonos tí
pus
– Sorba kapcsolt PV modulok azonos száma
– Azonos tájolás
– Azonos dőlés
• Tartsa be az inverter bemeneti feszültségének és bemeneti áramerősségének
küszöbértékeit (lásd: 10.1 „A DC bemenet műszaki adatai” c. szakasz).
• A statisztikai adatok szerinti leghidegebb napon a PV kör üresjárati feszültsége soha
nem haladhatja meg az inverter maximális bemeneti feszültségét.
• A PV modulok csatlakozókábeleihez csatlakoztatni kell a csatlakozókat
• A PV modulok pozitív csatlakozókábeleihez a pozitív egyenáramú csatlakozókat kell
csatlakoztatni.A PV modulok negatí
v csatlakozókábeleihez a negatí
v egyenáramú
csatlakozókat kell csatlakoztatni.
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5.5.2 Az egyenáramú csatlakozók összeszerelése

Az egyenáramú vezetők nagyfeszültségei életveszélyesek
Ha napfény éri a PV áramkört, akkor veszélyes egyenáramú feszültséget generál,
amely az egyenáramú vezetőkbe kerül. Az egyenáramú vezetők érintése halálos
áramütéssel járhat.
• Fedje le a PV modulokat.
• Ne érintse meg az egyenáramú vezetőket.
Az egyenáramú csatlakozókat az alább leí
rt módon válassza le. Ügyeljen a
megfelelő polaritásra. Az egyenáramú csatlakozókon „+” és „-” szimbólumok
találhatók.

A kábelre vonatkozó követelmények:
A kábel PV1-F, UL-ZKLA vagy USE2 tí
pusú legyen, és a következő tulajdonságokkal
rendelkezzen:


Külső átmérő: 5-8 mm



Vezető keresztmetszete：2,5-től 6 mm²-ig



Elemi szálak száma：minimum 7



Névleges feszültség：minimum 1000 V

Az egyes egyenáramú csatlakozók összeszereléséhez az alábbiak szerint járjon el.
1.

Húzzon le 12

mm-nyit a kábel szigeteléséből.

2.

Teljesen vezesse be a lecsupaszí
tott kábelt az egyenáramú csatlakozóba.
Ügyeljen arra, hogy a lecsupaszí
tott kábel és az egyenáramú csatlakozó
egyforma polaritással rendelkezzenek.
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3.

Nyomja le a bilincset, mí
g hallhatóan a helyére nem pattan.

4.

Győződjön meg arról, hogy megfelelő-e a kábel elhelyezése:
Eredmény

Ha a sodrott vezetékek láthatók a bilincs

Mérés
• Haladjon tovább az 5. lépéshez.

kamrájában, akkor megfelelő a kábel
elhelyezkedése.

Ha a sodrott vezetékek nem láthatók a bilincs

• Oldja ki a bilincset. Ehhez illesszen egy lapos

kamrájában, akkor nem megfelelő a kábel

csavarhúzót (fej szélessége: 3,5

elhelyezkedése.

bilincsbe, és nyissa szét a bilincset.

mm) a

• Távolítsa el a kábelt, és térjen vissza a
2. lépéshez.

5. A menetig tolja fel a hollandi anyát, és húzza meg (nyomaték: 2

26

Nm).
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5.5.3 Az egyenáramú csatlakozók szétszerelése

Az egyenáramú vezetők nagyfeszültségei életveszélyesek
Ha napfény éri a PV áramkört, akkor veszélyes egyenáramú feszültséget generál, amely az
egyenáramú vezetőkbe kerül. Az egyenáramú vezetők érintése halálos áramütéssel járhat.
• Fedje le a PV modulokat.
• Ne érintse meg az egyenáramú vezetőket.

1.

Állítsa az inverter DC kapcsolóját „o” pozícióba.

2.

Csavarja le a hollandi anyát.

3.

Az egyenáramú csatlakozó kioldásához illesszen egy lapos csavarhúzót (fej
szélessége: 3,5

mm) az oldalsó rögzítő szerkezetbe, és nyissa szét.

4.

Óvatosan húzza szét az egyenáramú csatlakozót.

5.

Oldja ki a bilincset. Ehhez illesszen egy lapos csavarhúzót (fej
szélessége: 3,5

6.

mm) a bilincsbe, és nyissa szét a bilincset.

Távolí
tsa el a kábelt.
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5.5.4 A PV áramkör csatlakoztatása

Az inverter károsodása túlfeszültség miatt
Ha a sztringek feszültsége meghaladja az inverter maximális DC bemeneti feszültségét,
akkor a túl magas feszültség miatt meghibásodásra kerülhet sor. Az összes garanciális
igény érvényét veszti.
• Ne csatlakoztasson olyan sztringeket, amelyek üresjárati feszültsége nagyobb, mint az
inverter maximális DC bemeneti feszültsége.
• Ellenőrizze a PV rendszer tervezését.

1. Győződjön meg arról, hogy az egyéni AC megszakító ki van kapcsolva és biztosítsa
újracsatlakoztatás ellen.
2. Győződjön meg arról, hogy a DC kapcsoló ki van kapcsolva és biztosítsa
újracsatlakoztatás ellen.
3. Gondoskodjon arról, hogy ne legyen földelési hiba a PV sztringekben.
4. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az egyenáramú csatlakozó polaritása.
Ha az egyenáramú csatlakozót az egyenáramú kábel rossz pólusához csatlakoztatja,
akkor újra kell szerelni az egyenáramú csatlakozót. Az egyenáramú kábelnek mindig
az egyenáramú csatlakozóéval megegyező polaritással kell rendelkeznie.
5. Gondoskodjon arról, hogy a PV sztringek üresjárati feszültsége ne haladja meg az
inverter maximális DC bemeneti feszültségét.
6. Csatlakoztassa az inverterhez az összeszerelt egyenáramú csatlakozókat, mí
g
hallhatóan a helyükre nem pattannak.
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A bejutó nedvesség és por kárt tesz az inverterben
Szigetelő dugaszokkal zárja le a használaton kívüli egyenáramú bemeneteket, hogy a
nedvesség és a por ne juthasson az inverterbe.
• Győződjön meg arról, hogy az összes egyenáramú csatlakozó megfelelően tömítve van-e.

7. Helyezze be a mellékelt szigetelő dugaszokat a használaton kívüli DC csatlakozókba.
• A használaton kí
vüli DC csatlakozóknál nyomja le a bilincset és tolja fel a hollandi
anyát
a menetig.

• Helyezze be a szigetelő dugaszt a DC csatlakozóba.

• Húzza meg a DC csatlakozót (nyomaték: 2 Nm).

• Helyezze be a szigetelő dugaszokkal ellátott DC csatlakozókat az inverter megfelelő
DC bemeneteibe.
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6. Kommunikáció
6.1 A rendszer felügyelete az RS485 használatával
A kommunikációs kapcsolathoz RJ45 porttal integrált inverter. Felügyeletükhöz
több invertert kell sorban csatlakoztatni egy RS485 buszon, és esetleg a
ZeverManager-hez. A hálózati kábel teljes hossza ne haladja meg az 1000 métert.
Az inverterek felügyeleti rendszerének elrendezése az alábbiak szerint alakul:

A ZeverManager az RJ45 interfészen keresztül kapcsolódik az inverterhez, és
Ethernet használatával csatlakozik a routerhez. Így az invertert a „ZeverCloud” távoli
felügyeleti platformhoz csatlakoztathatja. Okostelefonon vagy PC-n keresztül
felügyelheti az üzemi állapotot vagy az áramtermelési adatokat. A „ZeverCloud”
webldala: www.zevercloud.com
30
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Az inverter RJ45 interfészének érintkező-kiosztása a következő:
1. érintkező------- TX_RS485A
2. érintkező-------TX_RS485B
3. érintkező-------RX_RS485A
4. érintkező-------GND
5. érintkező-------GND
6. érintkező-------RX_RS485B
7. érintkező-------+7 V
8. érintkező-------+7 V
Részletes információért tekintse meg a ZeverManager kézikönyvét.

Az inverter és a ZeverManager közötti RS485 kommunikációs kábelnek egy árnyékolt CAT-5
vagy magasabb kategóriájú kábelnek kell lennie. Az érintkező-kiosztásnak meg kell felelnie a
TIA/EIA568A vagy 568B szabványnak a kábel két végén.
A kábelnek kültéri használat esetén UV-állónak kell lennie.

A bejutó nedvesség és por kárt tesz az inverterben
Ha nincsenek vagy rosszul vannak beszerelve az RJ45 dugaszok, akkor az inverter károsodik az
RJ45 portba bejutó és korróziót okozó nedvesség és por miatt. Az összes garanciális igény
érvényét veszti.
Győződjön meg arról, hogy a RJ45 dugasz helyesen van beszerelve és szorosan meg van
húzva.
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Az RJ45 dugasz csatlakoztatása:
1.

Csavarja le a kalapos anyát az RJ45 keystone foglalatról.

2.

Vegye ki az inverterhez mellékelt RJ45 dugaszt, majd szerelje szét.

Elem

Leí
rás

A

Hollandi anya

B

Tömí
tés

C

Menetes hüvely (tömí
téssel)

3.

Vezesse át a hálózati kábelt az RJ45 dugasz komponensein az alábbiak szerint.

4.

Dugja be a hálózati kábelt az RJ45 keystone foglalatba, majd csavarja rá
szorosan kézzel a menetes hüvelyt az RJ45 foglalatra.
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5.

Nyomja be a tömí
tést a menetes hüvelyekbe, és csavarja rá szorosan kézzel a
hollandi anyát a menetes hüvelyre.

Az RJ45 dugasz szétszerelése:
1.

Csavarja le a hollandi anyát.

2.

Csavarja le a menetes hüvelyt.

3.

Távolí
tsa el a hálózati kábelt, majd csavarja rá kézzel a kalapos anyát az RJ45
keystone foglalatra.
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6.2 A rendszer felügyelete Ethernet használatával
A felhasználó az integrált Ethernet modullal (opcionális) felügyelheti az invertert.
Alább láthatja az inverter és a hálózati kábellel biztosí
tott internet közötti kapcsolat
csatlakozási ábráját.

Internet
Internet
Solarcloud

Router

LAN

LAN

LAN

Inverter_1

Inverter_2

Inverter_n

A zárt port kommunikációs hibát okozhat
A #6655～#6660 port a Zevercloud-ra történő adatátvitelhez használható. Ezeknek a
portoknak nyitva kell lenniük, különben az Ethernet modul nem tud kommunikálni a
Zevercloud-dal, és nem tud adatokat feltölteni.

A router és az Ethernet modulon lévő Ethernet port közötti hálózati kábel
csatlakoztatásához lásd a vonatkozó utasí
tásokat a 6.1 szakaszban.

A DHCP kommunikációs hibát okozhat
A routernek támogatnia kell a DHCP szolgáltatásokat, ha az Ethernet modul DHCP funkciót
használ.

Az inverter a DHCP-n keresztül automatikusan kap egy IP-címet a routertől, és kijelzi
azt a kijelzőn. A hálózati csatlakozáshoz szükséges idő a hálózati kommunikáció
körülményeitől függ.
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6.3 A rendszer felügyelete WiFi használatával
A felhasználó a WiFi modullal (opcionális) rendelkező integrált Ethernet modul
használatával felügyelheti az invertert. Az inverter és az internetes WiFi kapcsolat
csatlakozási ábrája alább látható.

Az antenna telepí
tési lépései:
1.

Fogja meg a szállí
tmányban található antennát.

2.

Távolí
tsa el a záródugót a WIFI csatlakozó portjából.

3.

Kézzel szorí
tsa a WiFi csatlakozó portjába az antennát. Győződjön meg arról,
hogy az antenna biztonságosan csatlakozik.

6.4 Kommunikáció harmadik féltől származó felügyeleti eszközzel
Az inverter támogatja a harmadik féltől származó felügyeleti (pl. Metecontrol,
Solar-Log stb.) eszközzel való kommunikációt. A részletes huzalozási módhoz lásd a
harmadik féltől származó felügyeleti eszköz üzemeltetési útmutatóját.

6.5 Firmware frissí
tése USB-vel
A firmware frissí
téséhez csavarja ki egy lapos csavarhúzóval (fej szélessége: 9 mm)
a burkolat tetején lévő M20-as menetes dugaszokat.
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7 Üzembe helyezés

A helytelen telepí
tés által okozott sérülés veszélye
Kifejezetten javasoljuk, hogy az üzembe helyezés előtt végezzen előzetes vizsgálatokat,
hogy megakadályozza a készülék hibás telepí
tés miatti sérüléseit.

7.1 Villamossági ellenőrzés
Az alábbiak szerint végezze el a fő villamossági ellenőrzéseket:
①Multiméterrel ellenőrizze a PE csatlakozást: ellenőrizze, hogy az inverter borí
tás
nélküli fémes felülete rendelkezik-e földelő csatlakozással.

Életveszély az egyenáramú feszültség jelenléte miatt
• A PV kör kábeleinél csak a szigetelést érintse meg,
• Ne érintse meg a PV kör alszakaszainak vagy keretének szigeteletlen részeit,
• Viseljen egyéni védőeszközöket, például szigetelő védőkesztyűt,

②Ellenőrizze az egyenáramú feszültség értékeit: ellenőrizze, hogy a sztringek
egyenáramú feszültsége nem haladja meg a megengedett határértékeket.
③Ellenőrizze az egyenáram polaritását. Ügyeljen arra, hogy megfelelő legyen az
egyenáram polaritása.
④Multiméterrel ellenőrizze a PV generátor földelési szigetelését, és gondoskodjon
arról, hogy a szigetelés földelési ellenállása 1 Mohm felett legyen.

Életveszély a váltakozó áramú feszültség jelenléte miatt
• A váltakozó áramú kábeleknél csak a szigetelést érintse meg.
• Viseljen egyéni védőeszközöket, például szigetelő védőkesztyűt.
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⑤ Ellenőrizze a hálózati feszültséget: ellenőrizze, hogy az inverter csatlakozási
pontjánál mért hálózati feszültség megfelel-e az engedélyezett értéknek.

7.2 Mechanikai ellenőrzés
A fő mechanikai ellenőrzések végrehajtásával ellenőrizze, hogy vízálló-e az inverter:
①Használjon szigetelő dugaszokat a használaton kívüli DC bemeneti csatlakozók
szoros lezárásához.
②Ellenőrizze, hogy a nem használt RJ45 keystone foglalaton lévő kalapos anya
szorosan meg van-e húzva.
③Ellenőrizze, hogy az AC csatlakozó helyesen van-e beszerelve.

7.3 Indí
tás
A villamossági és mechanikai ellenőrzések befejezése után egymás után kapcsolja
be az AC megszakí
tót és az egyenáramú kapcsolót. Ügyeljen arra, hogy a régiónak
megfelelő biztonsági beállítás legyen kiválasztva. Az inverter automatikusan elindul.
Az üzemeltetés során általában három szakaszt különböztethetünk meg.
Várakozás: az inverter csak akkor indul el, ha a sztringek kezdeti feszültsége
nagyobb, mint az indí
tási DC feszültség. Ha a bemeneti feszültség 180 V és 950 V
közötti tartományon kí
vül van, akkor az inverter várakozik és nem tud áramot
táplálni a hálózatba.
Ellenőrzés: ha a sztringek kezdeti feszültsége meghaladja az indí
tási DC bemeneti
feszültséget, akkor az inverter azonnal ellenőrzi a betáplálási feltételeket. Ha az
ellenőrzés során bármilyen hibát tapasztal, akkor az inverter „Hiba” üzemmódba
kapcsol.
Normál: az ellenőrzés után az inverter „Normál” állapotba kapcsol, és áramot
táplál a hálózatba.
Az alacsony sugárzású időszakokban folyamatos lehet az inverter elindulása és
leállása. Ezt a PV generátor által generált áram elégtelen mennyisége okozza. Ha
gyakran jelentkezik ez a hiba, akkor vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Gyors hibaelhárí
tás
Ha az inverter „Hiba” üzemmódban van, akkor lásd a 11. „Hibaelhárítás” szakaszt.
Telepí
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8 Az inverter leválasztása a feszültségforrásokról
Mielőtt bármilyen munkát végezne az inverteren, a jelen dokumentumban leí
rt módon
válassza le az összes feszültségforrásról. Mindig szigorúan tartsa be az előírt
menetet.
1.

Válassza le az AC megszakí
tót, és biztosí
tsa újracsatlakoztatás ellen.

2.

Válassza le az egyenáramú kapcsolót, és biztosí
tsa újracsatlakoztatás ellen.

3.

Árammérő műszerrel ellenőrizze, hogy nincs-e áram az egyenáramú
kábelekben.

4.

Oldja ki és válassza le az összes DC csatlakozót. Ehhez illesszen egy lapos vagy
ferde csavarhúzót (fej szélessége: 3,5

mm) az egyik oldalsó résbe, és

egyenesen húzza ki az egyenáramú csatlakozókat. Ne húzza a kábelt.

5.

Oldja ki és válassza le az AC csatlakozót. Forgassa balra a foglalatrészt a
kinyitáshoz.

6.

Várjon, míg kialszik az összes LED és a kijelző.

Az inverterben található kondenzátoroknak 5

percre van szükségük a

kisüléshez.
• Várjon 5 percet, mielőtt bármilyen munkát végezne az inverteren.
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9 Üzemeltetés
9.1 A vezérlőpanel áttekintése
Az inverter vezérlőpanellel rendelkezik, amely egy LCD-t, három LED-et és
négy vezérlő gombot tartalmaz. A vezérlő gombokat használva
megtekintheti az adatokat és beállí
thatja az inverter paramétereit.

F
G
H

A
B
C

D
Elem

Leí
rás

E

BE

A

Normál (zöld LED)

B

Hiba (piros LED)

C

Kommunikáció (többszínű LED)

D

LCD

E

▼ (Le gomb)

F

▲ (Fel gomb)

G

ESC (Kilépés gomb)

H

(Enter gomb)
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9.2 LED-ek
Az inverter három LED-es - „zöld”, „piros” és „többszínű” - jelzőfénnyel
rendelkezik, amelyek a különböző működési állapotokról nyújtanak
tájékoztatást az alábbiak szerint.
Zöld LED:

A zöld LED akkor világít, ha az inverter megfelelően működik.
Piros LED:

A piros LED akkor világí
t, ha az inverter hiba miatt abbahagyta az áram
hálózatba táplálását. Ezzel egyidejűleg megjelenik a megfelelő hibakód a
kijelzőn.
Többszínű LED:

A többszínű LED zölden vagy pirosan villoghat. Az egyéb készülékekkel például ZeverManager, Solarlog stb. - folytatott kommunikáció közben
villog. A LED zölden villog, ha a ZeverManager információt küld az
inverternek, pirosan pedig akkor villog, ha az inverter küld információt a
ZeverManager-nek. A LED zölden világí
t a firmware frissí
tése közben.
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9.3 A kijelző üzenetei
A különböző üzemi állapotok mellett különböző üzenetek is megjelenhetnek
a kijelzőn az alábbiak szerint.
Állapot

Hibakód

Leí
rás

Okok
A kezdeti PV feszültség a minimális DC

Várakozás

bemeneti feszültség és az inverter indí
tási
DC bemeneti feszültsége között van.
Az inverter ellenőrzi a betáplálási

Inicializálás

Ellenőrzés

feltételeket, miután a kezdeti PV
feszültség meghaladja az inverter indí
tási
DC bemeneti feszültségét.
A legutóbbi hiba megoldása után az

Újracsatlakozás

inverter ellenőrzi a betáplálási
feltételeket.

Normál

Normál
1
2
3

SPI hiba
EEPROM
olvasás/í
rás hiba
Reléellenőrzés
hibája

Az inverter megfelelően működik.
Sikertelen kommunikáció a mester és
szolga CPU között.
Sikertelen az EEPROM olvasása vagy í
rása
Meghibásodott a kimeneti relé.
A kimeneti áram DC betáplálása

4

DC INJ. High

meghaladja a megengedett felső
határértéket.

Hiba

8

AC HCT hiba

érzékelő.

9

GFCI hiba

10

Készülékhiba

11
33

Rendellenes kimeneti áramerősség

Nem egyforma
M-S verzió
Fac hiba
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Rendellenes a GFCI érzékelő kör.
Ismeretlen hiba
Különböző firmware verzió a mester és
szolga CPU között.
A hálózati frekvencia a megengedett
tartományon kí
vül van.
41

34

Vac hiba

A hálózati feszültség a megengedett
tartományon kí
vül van.
A közmű nem észlelhető, amelyet
okozhat a közmű hiánya, a leválasztott

35

Nincs közmű

hálózat, a váltakozó áramú kábelek
sérülése, a biztosí
ték kiégése vagy a
szigetüzem.

36

Földelési hiba

37

PV túlfeszültség

A maradék áram meghaladja a
megengedett felső határértéket.
A sztringek feszültsége meghaladja a
megengedett felső határértéket.
A PV generátor szigetelésének földelési

Hiba

38

ISO hiba

ellenállása a megengedett érték alatt van,
vagy meghibásodott az elektromos
szigetelés az inverter belsejében.

40

Túlmeleg.
Vac és

41

M-S közötti

A belső hőmérséklet meghaladja a
megengedett értéket.
A mester és a szolga MCU eltérő hálózati
feszültséget észlelt.

eltérés
42

43

Fac és M-S

frekvenciát észlelt.

Ground I és M-S

A mester és a szolga MCU eltérő maradék

közötti eltérés

áramot észlelt.

DC Inj. és
44

M-S közötti
eltérés

46

A mester és a szolga MCU eltérő hálózati

közötti eltérés

High DC Bus

A mester és a szolga MCU eltérő DC
betáplálási értéket észlelt.
A DC busz feszültsége meghaladja a
megengedett felső határértéket.

Az utolsó 10 NS védelemmel kapcsolatos hibajelentés leolvasható az LCD-ről. A
tápfeszültség legfeljebb 3

mp-es megszakadása semmilyen veszteséget nem

eredményez a hibajelentésekben (a VDE-AR-N 4105 szerint).
Az ISO hiba (hibakód: 38) és a földelési (hibakód: 36) hiba berregő riasztást vált ki. Ez
csak akkor történik, ha az AU AS 4777.2 biztonsági beállí
tás van beállí
tva.
42
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9.4 Kijelző

9.4.1 A menüszerkezet áttekintése

A menüszerkezet segít előhívni az egyedi információs képernyőket és a beállítási
képernyőket.

unlock
Slipe from ‘Down’ to ‘Esc’ to unlock

Country data set

Initializing...

8

17

22

t

180S

Country data set

4

13

DE VDE-AR-N 4105

Error Code:02
Temp. under -25℃

19/11/2013 12:23
P 17 KW
Power
17654 W
Etoday
123.4 KWh
Etotal
15234.5 KWh

12.3 A
12.5 A
13.1 A

Operating information
VacL1 236.1 V IacL1
VacL2 235.5 V IacL2
VacL3 237.8 V IacL3
PF
1.00
Phase Leading
Fac 50.01 Hz Runtime 12 h

5798 W

10.3 A
9.8 A

Operating information

5802 W Ppv2

Ppv1

Vpv1 580.8 V Ipv1
Vpv2 579.2 V Ipv2

Statistics
Event Log
Settings
Device Info

Menu

Days
Months

Statistics

E43

E03

E12

Years

[1] 12/09/2013 08:45

Event Logs
[2] 11/09/2013 17:23

E01

E45

[3] 10/08/2013 15:23
[4] 07/07/2013 13:23
[5] 02/06/2013 12:23

Settings

MENU STRUCTURE

Peak

Etoday

0

0

h

W

0.0 KWh

09/11/2013 Daily Statistics

Runtime

E month

0

0.0 KWh
W

Peak

11/2013 Monthly Statistics

0

h

W

Annual Statistics

h

2013

0

0.0 KWh

0

Eyear

Runtime

Peak
Runtime

Basic Setting
Basic Setting

Language Setting

Communication

Contrast Setting

Date&Time Setting

Device Info

Communication Setting

Advanced Setting

TYPE: TLC20K
S/N:1234567890123456
MCU:V1.00
HMI:20U13B20367B.A-list02
STD:DE VDE-AR-N 4105

Device Address：N

Date&Time

Language

DD/MM/YYYY hh:mm
2013 12:34
21/11/2013

English
Deutsch

简体中文
繁體中文

50

Contrast Setting

Password

0
Password:0
0 0 0

P
a
s
s
w
o
r
d
2

Password 1

Communication

Please wait...

Clear data?

Password

Incorrect password!

Communication

Advanced Setting
Safety Setting
Overload Setting
Active power control
Reactive power control
PV Mode Setting
EEG Setting

Press ESC to return

Setting failed!

Communication

Setting successful!

Press ESC to return

Communication
安规

Press ESC to return

Setting timeout!

Clearing data...

12.50 S
12.50 S
12.50 S
30.50 S

180.5 V

265.5 V
185.0 V
255.0 V
180.0 V

Safety
Standard: DE VDE-AR-N 4105

OVP2：
OVP1：
UVP1：
UVP2：

10-minute mean:

Overload

Enable

Overload Setting：
Disable

Active power control

Active power control：
Disable

Enable

Reactive Power Control

PF Enabling
PF Setting

EEG

PV Mode

PV Mode Setting:
Independent Mode

Parallel Mode

Enable

EEG Setting：
Disable

12.50 S 54.50 Hz
12.50 S 53.50 Hz
12.50 S 47.50 Hz
12.50 S 45.50 Hz

Safety

Press ESC to return

DSP timeout!

Press ESC to return

Clearing complete!

OFP2：
OFP1：
UFP1：
UFP2：

Safety

Press ESC to return

Disconnect AC side first!

Disable

Enable

PF Enabling

Default

PF Setting

Fixed

PF Setting

Phase:leading

PF Enabling:

Mode:

Mode:

PF: 0.98
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9.4.2 Kezdőoldal
Amikor az inverter elindul, az LCD először egy kezdőlapot jelenít meg, amelyen az
aktuális biztonsági szabvány látható. A lap kb. 5 másodpercre jelenik meg, majd a
kép automatikusan átvált a főoldalra.

Safety Standard

DE VDE-AR-N 4105

9.4.3 Oldal feloldása
Ha az LCD háttérvilágí
tása kialudt, nyomja meg bármelyik gombot az aktiválásához.
Érintse meg egymás után a „▼” nyilat és az „Esc” gombot a főoldal feloldásához és
megnyitásához.

unlock
Slipe from ‘Down’ to ‘Esc’ to unlock

9.4.4 Főoldal
A főoldal fontos működési adatokat (pl. valós idejű kimeneti teljesítmény, napi
energia, hibakód, teljesítménydiagram) jelenít meg az inverterről.

A ▶19/11/2013 12:23

44

Code:02

F

▶

▶

8 KW

G
I
H

▶

E ▶Error

53S

▶

P
Power
B ▶
7979 W
Etoday
C ▶
123.4 KWh
Etotal
D ▶ 15234.5 KWh

t
4

8

13

17

22
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Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, akkor az LCD készenléti
módba kapcsol és automatikusan a főoldalra ugrik, a háttérvilágítás pedig kikapcsol.
Elem

Leí
rás

A

Dátum&Idő

B

Kimeneti teljesí
tmény

C

Napi energia

D

Összes energia

E

Hibakód*, lásd 9.3-as szakasz

F

Ellenőrzési idő

G

Üzemállapot:

H

4:00 és 22:00 közötti kimeneti teljesí
tmény területe

I

Terhelési határ Engedélyezés Jelzés

várakozás,

üzemelés,

hiba

*Az inverter üzemi hőmérséklete nem lehet kisebb -25°C-nál. Az inverter hibamódba
kapcsol és leállítja az áramtermelést, ha a hőmérséklet -25°C alácsökken. Az LCD-n
megjelenik a „Hőmérséklet-25°C alatt”. hibaüzenet.

9.4.5 Üzemeltetési információ
Két olyan képernyő van, amely az aktuális üzemi adatokat mutatja az inverter AC és
DC oldalára vonatkozóan. A „▲” vagy a „▼” gombot megnyomva váltogathat e két
képernyő között.
Running Info
D

1.00 Phase Leading
50.01 Hz Runtime 12 h

E
F

▶
▶

B ▶PF
C ▶Fac

▶

VacL3 237.8 V IacL2
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Vpv1
Vpv2

580.8 V Ipv1
579.2 V Ipv2

5.1 A
5.3 A

I

H ▶Ppv1

2896 W Ppv2

2798 W

J

G ▶

▶

8.3 A
8.5 A
8.1 A

A ▶VacL2 235.5 V IacL2

▶

VacL1 236.1 V IacL1

Running Info
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Elem

Leí
rás

A

Hálózati feszültség

B

Teljesítménytényező

C

Hálózati frekvencia

D

Kimeneti áram

E

Fázis, leading vagy lagging

F

Az aktuális nap üzemórái

G

DC bemeneti feszültség

H

Az MPPT 1 DC bemeneti teljesí
tménye

I

DC bementi áramerősség

J

Az MPPT 2 DC bemeneti teljesí
tménye

9.4.6 Főmenü
Nyomja meg a "

" gombot, hogy beléphessen a főoldalról a főmenübe.

Nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot a menüelem kiválasztásához.
Nyomja meg a "

" gombot a megerősítéshez.

Nyomja meg az "ESC" gombot a főoldalra való visszatéréshez.
Menu
Statistics
Event Log
Settings
Device Info

9.4.7 Statisztika
Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a főmenü "Statisztika" elemének
kiválasztásához, majd a "

" gombot a belépéshez.

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a „Napi”, „Havi” vagy „Éves” opció
kiválasztásához.
Nyomja meg a "

" gombot a megerősítéshez.

Nyomja meg egyszer a "▲" gombot az előző előzmények rekord megjelenítéséhez.
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Nyomja meg egyszer a "▼" gombot a következő előzmények rekord
megjelení
téséhez.
Nyomja meg az "ESC" gombot a főmenübe való visszatéréshez.

Statistics 09/11/2013
Days

Day Statistics

Etoday

0.0 KWh

Months

Peak

0

W

Years

Runtime

0

h

9.4.8 Eseménynapló
Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a főmenü "Event Log" elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg a "

" gombot a belépéshez.

Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot az eseménynapló megtekintéséhez.
Nyomja meg az "ESC" gombot a főmenübe való visszatéréshez.
Event Logs
E12

[2] 11/09/2013 17:23

E03

[3] 10/08/2013 15:23

E43

[4] 07/07/2013 13:23

E45

[5] 02/06/2013 12:23

E01

▶

Elem

A ▶[1] 12/09/2013 08:45

B

Leí
rás

A

A hiba dátuma és időpontja

B

Hibakód

9.4.9 Dátum és idő beállítása
Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a „Beállítás” elem kiválasztásához. Nyomja meg
a„

” gombot a belépéshez.Válassza ki az„Alapbeállítások” elemet és nyomja meg

a"

" gombot a belépéshez.Nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot a "Dátum és idő

beállí
tása" kiválasztásához, majd nyomja meg a "

" gombot a megerősítéshez.

Használja a "▲" vagy "▼" gombot az év, hónap, nap, óra és perc beállí
tásához.
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Nyomja meg a "

" gombot a megerősítéshez.

Nyomja meg az "ESC" gombot az „Alapbeállítások” lapra való visszatéréshez.
Date&Time

dd/mm/yyyy hh:mm
2013 12:34
21/11/2013

9.4.10 A nyelv beállí
tása
Lépjen be az „Alapbeállítások” almenübe és nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot a
"Nyelv beállí
tása" kiválasztásához, majd nyomja meg a "

" gombot a belépéshez.

Használja a "▲" vagy "▼" gombot a nyelv kiválasztásához.
Nyomja meg a "

" gombot a megerősítéshez.

Nyomja meg az "ESC" gombot az „Alapbeállítások” területre való visszatéréshez.
Language
English
Deutsch

简体中文
繁體中文

9.4.11 Kontraszt beállí
tása
Lépjen be az „Alapbeállítások” almenübe és nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot a
"Kontraszt beállí
tása" kiválasztásához, majd nyomja meg a "

" gombot a

belépéshez.
Használja a "▲" vagy "▼" gombot az LCD-kontraszt kiválasztásához.
Nyomja meg a "

" gombot a mentéshez.

Nyomja meg az "ESC" gombot az „Alapbeállítások” lapra való visszatéréshez.
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9.4.12 A biztonsági szabályozások beállí
tása
Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a főmenü “Beállítás” elemének megnyitásához,
válassza ki a„Speciális beállítások” almenüt és nyomja meg a "

" gombot a

belépéshez; megjelenik egy felugró ablak a jelszóhoz.Adja meg a helyes jelszót és
nyomja meg a "

" gombot, hogy beléphessen a „Speciális beállítások” almenübe.

Kérje a helyes jelszót a szerviztechnikustól.
Ezután válassza ki a „Biztonsági beállítás” elemet és nyomja meg a "

" gombot,

hogy beléphessen a „Biztonság” oldalra.
Password

0 0 0 0
Password:0

Advanced Setting
Safety Setting
Overload Setting
Active power control
Reactive power control
PV Mode Setting
EEG Setting

A „Biztonság” oldalon használja a "▲" vagy "▼" gombot a kiválasztott paraméter
beállításához, és a megerősítéshez nyomja meg a "

" gombot, majd állí
tsa be a

következő paramétereket. A paraméterek beállítása a "

" gomb megnyomásával

zárható le.Kilépéshez nyomja meg az "ESC" gombot.
Safety
Standard: DE VDE-AR-N 4105
V OFP2：
OFP1：
V
V UFP1：
UFP2：
V

OVP2：
OVP1：
UVP1：
UVP2：

265.5
185.0
255.0
180.0

10Min-Mean：

180.5 V

Safety
54.50
53.50
47.50
45.50

Hz
Hz
Hz
Hz

A biztonsági szabályozási paraméterek beállítására két lap szolgál. Az első lap
utolsó paraméterének beállí
tása után automatikusan megjelenik a második lap.
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A helytelen üzemeltetési paraméterek befolyásolhatják a hálózati biztonságot
Az alapértelmezett paraméterbeállítások megfelelnek a helyi előírásoknak.
A hálózatüzemeltető engedélye nélkül ne módosítsa a felügyelt üzemeltetési
határértékeket.

9.4.13 Túlterhelés beállí
tása
Lépjen be a „Speciális beállítások” almenübe és nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot
a "Túlterhelés beállí
tása" kiválasztásához, majd nyomja meg a "

" gombot a

belépéshez.
Használja a "▲" vagy "▼" gombot az „Aktiváláshoz” vagy „Deaktiváláshoz”.
A választás aktiválásához nyomja meg a "

" gombot.

Nyomja meg az "ESC" gombot a „Speciális beállítások” lapra való visszatéréshez.
Overload
Overload Setting：
Disable
Enable

9.4.14 Aktí
v teljesí
tményvezérlés
Lépjen be a „Speciális beállítások” almenübe és nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot
az "Aktí
v teljesí
tményvezérlés" kiválasztásához, majd nyomja meg a "

" gombot a

belépéshez.
Használja a "▲" vagy "▼" gombot az „Aktiváláshoz” vagy „Deaktiváláshoz”.
A választás aktiválásához nyomja meg a "

" gombot.

Nyomja meg az "ESC" gombot a „Speciális beállítások” lapra való visszatéréshez.
Active power control
Active power control：
Disable
Enable
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9.4.15 Reaktí
v teljesí
tményvezérlés
Lépjen be a „Speciális beállítások” menübe és nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot a
"Reaktí
v teljesí
tményvezérlés" kiválasztásához, majd nyomja meg a "

" gombot az

almenübe való belépéshez.
Reactive Power Control
PF Enabling
PF Setting

Válassza ki a „PF aktiválása”elemet és nyomja meg a „

” gombot a PF aktiválása

lap megnyitásához.
Ezután nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombot a funkció aktiválásához vagy
deaktiválásához.
Nyomja meg a"

"gombot, hogy beléphessen a Reaktí
v teljesí
tményvezérlés

menübe.

PF Enabling
PF Enabling:
Enable
Disable

Válassza ki a „PF beállítása” elemet, és nyomja meg a „

” gombot a belépéshez.

Használja a "▲" vagy "▼" gombot a vezérlési mód, a „Felhasználói mód” vagy a „Fix
PF” kiválasztásához.
Válassza ki a „Felhasználói módot” és nyomja meg az „Enter” gombot a PF
paraméterek gyári beállí
tásokra való visszaállí
tásához.
Használja a "▲" vagy "▼" gombot a „Fix PF” mód kiválasztásához, majd nyomja meg
a„

” gombot. Ekkor egymás utána beállíthatja a PF-et és a fázist.

Nyomja meg a "

" gombot a mentéshez.

Nyomja meg az "ESC" gombot az előző menübe való visszatéréshez.
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PF Setting
Mode:

Customer Mode

PF Setting
Mode:

PF: 0.98

Fixed PF

Phase:leading

9.4.16 PV mód beállí
tása
Lépjen be a „Speciális beállítások” almenübe és nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot
a "PV mód beállí
tása" kiválasztásához, majd nyomja meg a "

" gombot a

belépéshez.
Használja a "▲" vagy "▼" gombot a kí
vánt PV mód kiválasztásához.
A választás aktiválásához nyomja meg a "

" gombot.

Nyomja meg az "ESC" gombot a „Speciális beállítások” lapra való visszatéréshez.

PV Mode
PV Mode Setting:
Independent Mode
Parallel Mode

9.4.17 EEG beállí
tása
Lépjen be a „Speciális beállítások” almenübe és nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot
az "EEG beállí
tása" kiválasztásához, majd nyomja meg a "

" gombot a belépéshez.

Használja a "▲" vagy "▼" gombot az „Aktiváláshoz” vagy „Deaktiváláshoz”.
A választás aktiválásához nyomja meg a "

" gombot.

Nyomja meg az "ESC" gombot a „Speciális beállítások” lapra való visszatéréshez.
EEG
EEG Setting：
Disable
Enable
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9.4.18 Kommunikáció beállí
tása
Válassza ki a "▼" vagy "▲" gombbal a „Kommunikáció beállítása” elemet a
„Beállítások” almenüben, majd nyomja meg a "

" gombot a belépéshez.

A belső kommunikáció befejeződéséhez várnia kell egy másodpercet.

Communication

Communicating...

IP Address:
Device Address:

0.0.0.0
3

Használja a "▲" vagy "▼" gombot a Modbus cí
m beállí
tásához.
A beállí
tás aktiválásához nyomja meg a "

" gombot.

Nyomja meg az "ESC" gombot az előző menübe való visszatéréshez.
Ha WiFi-n vagy Etherneten keresztül felügyeli az invertert, akkor a lapon megjelenik
az inverter routertől kapott helyi IP-cí
me.

9.4.19 Készülékinformáció
Nyomja meg a "▼" vagy "▲" gombot a főmenü "Készülékinformáció" elemének
kiválasztásához, majd nyomja meg a "

" gombot a belépéshez. Nyomja meg az

"ESC" gombot a főmenübe való visszatéréshez.
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9.4.20 Előzményadatok törlése
Lépjen be a „Speciális beállítások” lapra, adja meg a helyes jelszót, majd nyomja meg
a"

" gombot, hogy beléphessen az „Adatok törlése” lapra.

Az „Adatok törlése” lapra való belépéshez szükséges jelszót a szerviztechnikustól
kérheti el.
Settings

Password

Basic Setting
Advanced Setting
Communication Setting

Nyomja meg a "

0 0 0 0
Password:0

" gombot az előzményadatok törléséhez.

Clear Data?

Wait a Second...

Clear Completed!

Kilépéshez nyomja meg az "ESC" gombot.
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10. Műszaki adatok
10.1 DC bemeneti adatok
Tí
pus

TLC4000

TLC5000

TLC6000

Névleges bemeneti teljesí
tmény (@cosφ =1)

4200 W

5200 W

6300 W

5700 W

6300 W

Max. ajánlott bemeneti teljesí
tmény

4600

W

Max. bemeneti feszültség/ Névleges

1000 V/640 V

bemeneti feszültség
MPP feszültségtartomány
Teljes terhelési MPP feszültségtartomány

200～900 V
210～900 V

260～900 V

Indí
tási DC bemeneti feszültség

250

V

Min. betáplálási DC feszültség

180

V

Max. DC bementi áramerősség (bemenet A/

11 A / 11 A

bemenet B)
Isc PV, abszolút max.(bemenet A/ bemenet

16,5 A/16,5 A

B)
MPP követések száma

2

Sztring / MPP követés

1/1

Tí
pus
Névleges bemeneti teljesí
tmény (@cosφ =1)

Max. ajánlott bemeneti teljesí
tmény
Max. bemeneti feszültség/ Névleges
bemeneti feszültség
MPP feszültségtartomány
Teljes terhelési MPP feszültségtartomány

TLC8000

TLC10000

8200 W

10500

W

10500

W

9000

W

1000 V/640 V
200～900 V
345～900 V

400～900 V

Indí
tási DC bemeneti feszültség

250 V

Min. betáplálási DC feszültség

180

Max. DC bementi áramerősség (bemenet A/
bemenet B)
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285～900 V

V

15 A / 11 A
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Isc PV, abszolút max.(bemenet A/ bemenet

33 A / 16,5 A

B)
MPP követések száma

2

Sztring / MPP követés

2/1

10.2 AC kimeneti adatok
Tí
pus

TLC4000

TLC5000

TLC6000

Névleges kimeneti teljesí
tmény

4000 W

5000 W

6000 W

Max. kimeneti aktí
v teljesí
tmény(1)

4400 W

5500 W

6000 W

Max. kimeneti látszólagos teljesí
tmény

4400 VA

5500 VA

Névleges AC feszültség

3/N/PE, 220/380 V, 230/400 V,240/415 V

Névleges AC feszültségtartomány (fázis

6000

VA

277 V és 512 V között

és fázis között)(2)
Névleges hálózati frekvencia

50 Hz

AC áram frekvenciája(3)

50 Hz/ 60 Hz

Üzemi tartomány, ha az AC áram
frekvenciája

45 Hz és 55 Hz között

50 Hz
Üzemi tartomány, ha az AC áram
frekvenciája

55 Hz és 65 Hz között

60 Hz
Névleges kimeneti áram 220 V-nál

3×6,0 A

3×7,5 A

3×9,1 A

Névleges kimeneti áram 230 V-nál

3×5,8 A

3×7,2 A

3×8,7 A

Névleges kimeneti áram 240 V-nál

3×5,5 A

3×6,9 A

3×8,3 A

Max. folyamatos kimeneti áramerősség

3×6,0 A

3×7,5 A

3×9,1 A

VDE-AR-N 4105
Teljesítménytényező
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Egyéb biztonság

0,85 ind - 0,85 cap
>0,97 20 %-os terhelésnél, >0,99 100 %-os
terhelésnél
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Bekapcsolási áram(csúcs és időtartam)

28 A @ 252
µs

28 A @ 250

28 A @ 253

µs

Harmonikus torzí
tás (THD) Pac,r-nél

µs
< 3%

Éjszakai teljesí
tményvesztés

<0,6 W

Készenléti teljesí
tményvesztés

<12 W

Tí
pus

TLC8000

TLC10000

Névleges kimeneti teljesí
tmény

8000 W

10000 W

Max. kimeneti aktí
v teljesí
tmény(1)

8800 W

10000 W

Max. kimeneti látszólagos teljesí
tmény

8800 VA

10000 VA

Névleges AC feszültség
Névleges AC feszültségtartomány (fázis és
fázis között)(2)

3/N/PE, 220/380 V, 230/400 V,240/415 V
277 V és 512 V között

Névleges hálózati frekvencia

50 Hz

AC áram frekvenciája(3)

50 Hz/ 60 Hz

Üzemi tartomány, ha az AC áram
frekvenciája

45 Hz és 55 Hz között

50 Hz
Üzemi tartomány, ha az AC áram
frekvenciája

55 Hz és 65 Hz között

60 Hz
Névleges kimeneti áram 220 V-nál

3×12,1 A

3×15,2 A

Névleges kimeneti áram 230 V-nál

3×11,6 A

3×14,5 A

Névleges kimeneti áram 240 V-nál

3×11,1 A

3×13,9 A

Max. folyamatos kimeneti áramerősség

3×12,1 A

3×15,2 A
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VDE-AR-N 4105
Teljesítménytényező

Egyéb biztonság

0,85ind - 0,85cap
>0,97 20 %-os terhelésnél, >0,99 100 %-os

Bekapcsolási áram (csúcs és időtartam)
Harmonikus torzí
tás (THD) Pac,r-nél

terhelésnél
41 A @ 252 µs

41 A @ 250 µs
< 3%

Éjszakai teljesí
tményvesztés

<0,6 W

Készenléti teljesí
tményvesztés

<12 W

(1)Maximum 10 % AC túlterhelés aktiválható az LCD-n történő beállításokkal (lásd
9.4.13). Engedélyezés előtt győződjön meg arról, hogy megfelel a helyi
előírásoknak és a DNO követelményeknek. .
(2) Az AC feszültségtartomány a helyi biztonsági szabványoktól és előírásoktól
függ.
(3) Az AC frekvenciatartomány a helyi biztonsági szabványoktól és előírásoktólfügg.
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10.3 Általános adatok
Tí
pus

TLC4000～TLC6000

TLC8000～TLC10000

21 kg

24 kg

405×498×222 mm

405×498×255 mm

Nettó súly
Méretek (H×Sz×Mé)
Felszerelési környezet

Beltér és kültér

Felszerelési ajánlás

Fali konzol

Üzemeltetési hőmérséklet

-25…+60℃

tartománya
Relatí
v páratartalom (nem
kondenzálódó) max. megengedett

100%

értéke
Max. üzemeltetési magasság az

2000

átlagos tengerszint felett
Védettség

IP65 az IEC60529 szerint

Éghajlati kategória

4K4H

Védelmi osztály

I (az IEC 62103 szerint)

Túlfeszültség-kategória

DC bemenet: II, AC kimenet: III

Topológia

Transzformátor nélküli

Betáplálási fázisok

3

Hűtés kialakítása

Hőáramlás

Zaj

<

Kijelző
Kommunikációs interfészek

m

40

dB(A) 1 m-en

<

45

dB(A) 1 m-en

240×160 pixel, LCD
RS485/USB/Ethernet（opcionális）/wifi（ opcionális）

Normál garancia
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5 év
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10.4 Biztonsági szabályozások
Tí
pus

TLC4000～TLC10000

Belső túlfeszültség elleni védelem

Integrált

DC szigetelés felügyelete

Integrált

DC betáplálás felügyelete

Integrált

Hálózatfelügyelet

Integrált

DC szigetelő
DC fordí
tott polaritás elleni védelem /
AC rövidzárlati áram lehetősége
Maradék áram felügyelete
Szigetüzem védelme

Opcionális
Integrált
Integrált
Integrált (Háromfázisú felügyelet)

EMC immunitás

EN61000-6-1,）EN61000-6-2

EMC kibocsátás

EN61000-6-3, EN61000-6-4

Közmű interferenciája

EN61000-3-2, EN61000-3-3

Túlfeszültség-kategória (az IEC
60664-1 szerint)

II (DC), III (AC)

Ha a VDE-AR-N 4105 biztonsági szabványt választja, tekintse meg az alábbi
információkat.
Ha egy központi NS védőkészüléket használ az áramtermelő rendszerhez, akkor az U > 1,1 Un
feszültségnövekedési védelem értéke az integrált NS védelemben módosí
tható, de ehhez
jelszó szükséges.
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10.5 Hatékonyság
A három bemeneti feszültség (Vmppmax, Vdc, r és Vmppmin) működési hatékonysága
grafikusan van ábrázolva. A hatékonyság mindegyik esetben a szabványosí
tott
kimeneti teljesí
tményre vonatkozik (Pac/Pac,r). (az EN

50524 (VDE

0126-13): 2008-10, 4.5.3 cikk szerint).
Megjegyzés: az értékek alapja a névleges hálózati feszültség és cos (phi) = 1,
valamint 25

℃-os környezeti hőmérséklet.

Hatékonysági görbe TLC4000

1
0.98
0.96
0.94
0.92

800V

0.9

640V

0.88

235V

0.86

0.84
0.82

5% 10% 15% 20% 30% 35% 50% 70% 100%
Max. hatékonyság, η max

98,09 %

Európai súlyozott hatékonyság, η EU

96,99 %
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Hatékonysági görbe TLC5000

1
0.98
0.96
800V

0.94

640V

0.92

350V

0.9
0.88

5%

10% 15% 20% 30% 35% 50% 70% 100%

Max. hatékonyság, η max

98,04 %

Európai súlyozott hatékonyság, η EU

97,12 %

Hatékonysági görbe TLC6000

1
0.98
0.96
800V

0.94

640V

0.92

350V

0.9

0.88
5%
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10% 15% 20% 30% 35% 50% 70% 100%

Max. hatékonyság, η max

97,99 %

Európai súlyozott hatékonyság, η EU

97,34 %
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Hatékonysági görbe TLC8000

Max. hatékonyság, η

98,1 %

max

Európai súlyozott hatékonyság, η

EU

97,5%

Hatékonysági görbe TLC10000

1.00
0.98
0.96
0.94
0.92

800V

0.90

630V

0.88

370V

0.86
0.84
0.82
5%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 100%

Max. hatékonyság, η

98,1 %

max

Európai súlyozott hatékonyság, η
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EU

97,6%
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10.6 A teljesí
tmény csökkenése
Az inverter biztonságos körülmények közötti üzemeltetése érdekében a készülék
automatikusan csökkentheti a kimenő teljesítményt.
A teljesí
tménycsökkenés számos üzemi paramétertől függ, beleértve a környezeti
hőmérsékletet és a bemeneti feszültséget, a hálózati feszültséget, a hálózati
frekvenciát és a PV modulokból elérhető áramot. Ezen paraméterek alapján a
készülék bizonyos napszakokban csökkentheti a kimeneti teljesí
tményt.
Megjegyzés: az értékek alapja a névleges hálózati feszültség és cos (phi) = 1.
Teljesítménycsökkenés megnövekedett környezeti hőmérséklettel (TLC4000)

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

235V
800V
640V

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
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Teljesítménycsökkenés megnövekedett környezeti hőmérséklettel (TLC5000)

6000

5000
4000
290V

3000

800V

2000

640

1000
0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Teljesítménycsökkenés megnövekedett környezeti hőmérséklettel (TLC6000)

7000
6000
5000
4000

350V

3000

800V

2000

640V

1000
0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
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Teljesítménycsökkenés megnövekedett környezeti hőmérséklettel (TLC8000)

10000
8000
6000
460V
780V

4000

640V

2000
0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Teljesítménycsökkenés megnövekedett környezeti hőmérséklettel (TLC10000)

12000
10000
8000
460V

6000

780V

4000

640V

2000
0
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
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11 Hibaelhárí
tás
Ha a PV áramtermelő rendszer helytelenül működik, akkor hibaüzenet jelenik meg a
kijelzőn és ezzel egyidejűleg kigyullad a piros LED.
A gyors hibaelhárításhoz a következő műveleteket javasoljuk.
A vonatkozó okok leírását a 9.3 „A kijelző üzenetei” c. szakaszban találja.
Elem

Hibakód

Javí
tó intézkedések
• Ellenőrizze a hálózati frekvenciát, és figyelje meg, hogy milyen
gyakran jelentkezik nagyobb ingadozás.

33

Ha a hibát a gyakori ingadozás okozza, akkor az energiaszolgáltató
tájékoztatása után próbálja meg módosí
tani az üzemeltetési
paramétereket.
• Ellenőrizze a hálózati feszültséget és az inverteren lévő hálózati
csatlakozót.
• Az inverter csatlakozási pontjánál ellenőrizze a hálózati
feszültséget.

34

Ha a helyi hálózati körülmények miatt a hálózati feszültség a
megengedett tartományon kí
vül van, akkor az áramszolgáltató
értesí
tése után próbálja meg módosí
tani a felügyelt üzemeltetési

Resumable

határértékeket.

Fault

Ha a hálózati feszültség a megengedett tartományban van, és ez a
hiba továbbra is jelentkezik, akkor értesí
tse a szervizt.
• Ellenőrizze a biztosítékot és az AC megszakító működésbe lépését
az elosztó dobozban.
• Ellenőrizze a hálózati feszültséget és a hálózat használhatóságát.
35

• Ellenőrizze a váltakozó áramú kábelt és az inverter hálózati
csatlakozását.
Ha még mindig látható ez a hiba, akkor vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
• Győződjön meg arról, hogy megbízható-e az inverter földelő
csatlakozása.

36

• Szemrevételezéssel ellenőrizze az összes PV kábelt és modult.
Ha még mindig látható ez a hiba, akkor vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
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• Ellenőrizze a PV sztringek üresjárati feszültségeit, és gondoskodjon
arról, hogy azok az inverter maximális DC bemeneti feszültsége
37

alatt legyenek.
Ha a bemeneti feszültség a megengedett tartományban van, és a
hiba továbbra is jelentkezik, akkor értesí
tse a szervizt.
•Ellenőrizze a PV generátor földelési szigetelését, és gondoskodjon
arról, hogy a szigetelés földelési ellenállása 1

Mohm felett

legyen. Ellenkező esetben szemrevételezéssel ellenőrizze az
38

összes PV kábelt és modult.

Resumable

• Győződjön meg arról, hogy megbízható-e az inverter földelő

Fault

csatlakozása.
Ha gyakran jelentkezik ez a hiba, akkor vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
• Ellenőrizze, hogy nem akadályozott-e a hőelnyelő levegőáramlása.
40

• Ellenőrizze, hogy nem túl magas-e az inverter körüli környezeti
hőmérséklet.
• Válassza le az invertert a hálózatról és a PV generátorról, és

41, 42
43, 44

3

perc elteltével csatlakoztassa vissza.

Ha még mindig látható ez a hiba, akkor vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
• Ellenőrizze a sztringek üresjárati feszültségeit, és gondoskodjon
arról, hogy azok az inverter maximális DC bemeneti feszültsége

46

alatt legyenek.
Ha a bemeneti feszültség a megengedett tartományban van, és a
hiba továbbra is jelentkezik, talán megszakadt a belső áramkör,
értesí
tse a szervizt.

Tartós hiba
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1,2,3,4,8,

• Válassza le az invertert a hálózatról és a PV generátorról, és

9,10,

3

11,39

a hiba, akkor vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

perc elteltével csatlakoztassa vissza. Ha még mindig látható ez

Telepí
tési és üzemeltetési utasí
tások V01

12. Karbantartás
Normál esetben az inverter nem igényel karbantartást vagy
kalibrálást.Rendszeresen ellenőrizze az invertert és a kábeleket, hogy nincsenek-e
rajtuk látható sérülések. Tisztítás előtt minden áramforrásról válassza le az
invertert.Egy puha kendővel tisztítsa meg a házat, a burkolatot és a kijelzőt.Ügyeljen
arra, hogy a hőelnyelő az inverterburkolat hátulján ne legyen lefedve.

12.1 Az egyenáramú kapcsoló érintkezőinek tisztítása
Évente egyszer tisztítsa meg az egyenáramú kapcsoló érintkezőit. A kapcsolót
5

alkalommal „I” és „0” állásba kapcsolva tisztítsa meg a kapcsolót.Az egyenáramú

kapcsoló a ház bal alsó részén található.

12.2 A hőelnyelő tisztí
tása

A forró hőelnyelő által okozott sérülés veszélye
• Üzem közben a hőelnyelő 70 ℃feletti hőmérsékletre is felmelegedhet. Üzem közben ne
érintse meg a hőelnyelőt.
• A tisztítás előtt várjon kb. 30 percet, hogy lehűljön a hőelnyelő.

A hőelnyelőt sűrített levegővel vagy egy puha kefével tisztítsa meg.Ne használjon
agresszív vegyszereket, tisztítóoldatokat vagy erős tisztítószereket.
A helyes működés és a hosszú élettartam érdekében gondoskodjon a levegő szabad
áramlásáról a hőelnyelő körül.
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13. Újrahasznosí
tás és ártalmatlaní
tás
A csomagolást és a kiszerelt alkatrészeket a készülék telepí
tésének
helyszínén érvényes szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Az invertert ne háztartási hulladékként kezelje.

WEEE jelölés
A terméket ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaní
tsa, hanem tartsa be a
telepí
tés helyén az elektronikai hulladék ártalmatlaní
tására vonatkozó
szabályozásokat.

14. Garancia
A gyári jótállási jegyet a csomaghoz mellékeltük. Jól őrizze meg ezt a jótállási jegyet.
A garancia feltételei szükség esetén awww.zeversolar.com/service/warranty/ oldalról
tölthetők le. Ha a garanciális időszakban a vásárlónak garanciális szolgáltatásra van
szüksége, akkor a vásárlónak be kell mutatnia a számla másolatát és a gyári jótállási
jegyet, és gondoskodnia kell arról, hogy az inverter tí
pustáblája olvasható legyen. Ha
ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a Zeversolar vállalatnak joga van az adott
garanciális szolgáltatás megtagadására.
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15. Kapcsolat
Ha termékeinkhez kapcsolódóan bármilyen problémája adódik, vegye fel a
kapcsolatot a Zeversolar szervizzel. Ahhoz, hogy a megfelelő segítséget tudjuk
nyújtani Önnek, a következő adatokra van szükségünk:
• Az inverter készüléktípusa
• Az inverter sorozatszáma
• A csatlakoztatott PV modulok típusa és száma
• Hibakód
• Felszerelés helye
• Jótállási jegy
Zeversolar szervizkapcsolat
Regionális szervizelérhetőségeinket itt találja :
https://www.zeversolar.com/service/customer-interaction-center/
Jiangsu ZeversolarNew EnergyCo.,Ltd.
Tel.: +86 512 6937 0998
Fax: +86 512 6937 3159
Web: www.zeversolar.com
Gyár cí
me.: No.588 Gangxing Road, Yangzhong Jiangsu, China
Központ cí
me.: Building 9, No.198 Xiangyang Road, Suzhou 215011, China

Telepí
tési és üzemeltetési utasí
tások

71

