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1 Siguria

1.1 Përdorimi sipas destinimit

Përdorimi joprofesional ose jo sipas
rregullave, mund të shkaktojë ndikime
negative në produkt dhe dëme të tjera
materiale.

Produkti është një njësi elektrike stacionare,
e cila konverton rrymën e vazhduar të
moduleve fotovoltaike në rrymë alternative
për përdorimin në rrjetin elektrik.
Produkti është parashikuar për përdorimin e
mëposhtëm:

– me module fotovoltaike të përshtatshme
– në një pajisje fotovoltaike të lidhur me

rrjetin

Produkti mund të përdoret me një sistem
opsional të ruajtjes së energjisë, që përbëhet
nga një modul kontrolli shtesë dhe një
rezervë energjie të jashtme.

Përdorimi sipas destinimit përfshin:

– ndjekjen e udhëzimeve të bashkangjitura
të përdorimit të produktit, si dhe të gjitha
komponentave tjera të pajisjes

– respektimi i gjithë kushteve të
inspektimeve dhe të mirëmbajtjes siç
përshkruhet në manual.

Një përdorim ndryshe nga ai i përshkruar në
manualin bashkëngjitur ose një përdorim
jashtë destinimit që pëshkruhet, vlen si
përdorim jo sipas destinimit. Përdorimi jo
sipas destinimit është edhe çdo përdorim
komercial dhe industrial.
Kujdes!
Çdo përdorim abuziv është i ndaluar.

1.2 Udhëzime të përgjithshme për sigurinë

1.2.1 Rrezik për jetën si pasojë e goditjes
elektrike

Në një impiant fotovoltaik mund të krijohet
një tension i lartë i vazhduar, në rastin e një
ndriçimi të ulët.
▶ Mos i prekni komponentët me tension.

1.2.2 Rrezik nga keqkomandimi

Përmes keqkomandimit mund të rrezikoni
veten tuaj dhe të tjerët si dhe të shkaktoni
dëme materiale.
▶ Lexoni me kujdes udhëzuesin përkatës

dhe dokumentet bashkëngjitur veçanërisht
kapitullin "Siguria" dhe paralajmërimet.

▶ Ndërmerrni vetëm veprimet, për të cilat ju
udhëzon udhëzuesi aktual i përdorimit.

1.2.3 Rreziku nga lëndimet de rreziku
nga dëmtimet përmes mirëmbajtjes
dhe riparimeve joprofesionale ose
mungesës së tyre

▶ Asnjëherë mos provoni, vetë t'i bëni
punët e mirëmbajtjes dhe riparimeve në
produktin Tuaj.

▶ Defektet dhe dëmtimet le t'i rregullojë
menjëherë një mjeshtër profesional.

▶ Përmbajuni intervalet e dhëna të
mirëmbajtjes.
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2 Udhëzime për dokumentacionin

2.1 Ndiqni dokumentet përkatëse

▶ Respektoni patjetër gjithë udhëzimet e përdorimit të
komponentëve të impiantit.

2.2 Ruani dokumentet

▶ Ruajeni këtë manual si dhe dokumentet bashkëngjitur
për përdorimin e ardhshëm.

2.3 Vlefshmëria e udhëzimit

Ky manual vlen vetëm për:

Produkti - numri i artikullit
Vlefshmëria: Shqipëri, Kroaci, Slloveni

VPV I 3000/1 400V 0010024726

VPV I 4000/1 400V 0010024727

VPV I 5000/1 400V 0010024728

VPV I 6000/1 400V 0010024729

3 Përshkrimi i produktit

3.1 Të dhënat në pllakën e llojit të produktit

Të dhëna në pllakën e llojit të
produktit

Domethënia

Nr. serial Serial number

VPV I xxxx/1 xx0 V Përshkrimi i tipit

VPV Vaillant Fotovoltaik

I Inverter

xxxx Kategoria e fuqisë

/1 Gjenerata e produktit

DC-PV hyrja:

Tensioni Tensioni

MPP Tensioni Tensioni në pikën maksimale
të fuqisë

Rryma Fuqia e rrymës

Rryma e qarkut të shkurtër Fuqia e rrymës së qarkut të
shkurtër

Kategoria e tensionit të lartë Kategoria e mbitensionit

AC dalja:

Tensioni Tensioni

Faktori i fuqisë Faktori i fuqisë

Rryma Fuqia e rrymës

Fuqia Fuqia

Kategoria e tensionit të lartë Kategoria e mbitensionit

Klasifikimi IP Lloji i mbrojtjes

Kategoria mbrojtëse II

3.2 Serial number

Shifra e shtatë deri e 16-të e numrit serial përbëjnë numrin e
artikullit.

Numri serial ndodhet në një etiketë të tipit në anën e majtë të
produktit.

3.3 Pasqyrë e produkteve

3.3.1 Ndërtimi i produktit

1

3

2

5

6

4

1 Kapuçi mbulues

2 Ekrani

3 Elementet shërbyese

4 Elementët komandues
dhe lidhjet (pjesa e
poshtme e produktit)

5 Tabela e tipit

6 Fletët e ftohjes (pjesa e
përparme dhe pjesa e
pasme e produktit)

3.3.2 Ekrani dhe elementët komandues

1323 W

Xxxxxxxxxxx 1

2345

1 Ekrani (shembull me
tregues bazë)

2 Butoni

3 Butoni

4 Butoni

5 Butoni
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3.3.3 Elementët komandues dhe lidhjet në pjesën e
poshtme të produktit

2

1

1 Porta ethernet (RJ45) 2 Diskonektori i rrymës së
vazhduar

3.4 Monitorimi i rrjetit

Gjatë injektimit, inverteri kontrollon vazhdimisht parametrat e
rrjetit.

Nëse rrjeti nuk përputhet me specifikimet ligjore, inverteri do
të fiket automatikisht.

Nëse specifikimet ligjore përmbushen sërish, inverteri do të
rindizet automatikisht.

3.5 Ftohja

Rregullimi i brendshëm i temperaturës pengon temperatura
pune tepër të larta.

Nëse temperatura e brendshme është shumë e lartë,
atëherë inverteri përshtatet me fuqinë nga gjeneratori
fotovoltaik automatikisht, në mënyrë që emetimi i nxehtësisë
dhe temperatura e punës të bien.

Përmes një strukture të valëzuar në pjesën e përparme dhe
të pasme, inverteri ftohet përmes konveksionit.

Brenda kasave të mbyllura, një ventilator pa nevojën
e mirëmbajtjes, shpërndan nxehtësinë e humbur
njëtrajtshmërisht në sipërfaqen e kasës.

3.6 Shenja-CE

 

Me shenjën-CE dokumentohet se produktet përmbushin
kriteret bazë të gjitha direktivave në fuqi të paraqitura në
pllakën e llojit të produktit.

Deklarata e konformitetit mund të miratohet nga prodhuesi.

4 Funksionimi

4.1 Koncepti i përdorimit

Elementi i
kontrollit

Funksionet

– Ndaloni modifikimin e një vlere të rregullimit
– Përgjigjuni dialogut me Jo
– Kaloni në një nivel më lartë të përzgjedhjes
– Ndizni ndriçimin e ekranit
– Ndaloni mesazhin e dukurisë

– Konfirmoni modifikimin e një vlere të
rregullimit

– Përgjigjuni dialogut me Po (shtypeni për ≥ 1
sekondë)

– Zgjidhni vlerën e rregullimit
– Kaloni në një nivel më poshtë të

përzgjedhjes
– Kërkimi i Menu
– Ndizni ndriçimin e ekranit
– Ndaloni mesazhin e dukurisë

ose
– Zvogëlimi ose rritja e vlerës së rregullimit
– Lundroni nëpër pikat e menusë
– kaloni nga një vlerë rregulluese tek tjetra
– Ndizni ndriçimin e ekranit
– Ndaloni mesazhin e dukurisë

Vlerat që mund të rregullohen përherë shfaqen me pulsim.

Zgjedhja aktuale do të shfaqet në ekran me shkrim të bardhë
mbi sfond të zi.

Simbolet në ekran kanë kuptimin e mëposhtëm:

Simboli Domethënia

Pika e menusë nuk është zgjedhur

Pika e menusë është zgjedhur (zgjedhje e
thjeshtë)

Pika e menusë në listë është vendosur
ose
Pika e menusë është zgjedhur (zgjedhje e
shumëfishtë)

▶ Konfirmojeni gjithmonë modifikimin e një vlere. Pastaj
ruhet rregullimi i ri.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxxx?

1

234

1 Mbishkrimi i dialogut

2 Simboli i butonit me
funksionin për këtë
dialog

3 Simboli i butonit me
funksionin për këtë
dialog

4 Përmbajtja e dialogut
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Nëse në ekran shfaqet një dialog, është e nevojshme të
vendosni një të dhënë.

4.1.1 Fushat e komandimit dhe të treguesve

Produkti ka dy fusha komandimi dhe të treguesve.

Në fushën e komandimit do të gjeni informacione dhe
mundësi rregullimi që ju nevojiten si përdorues:

– Treguesi themelor
– Menuja bazë

Në rastin e informacioneve të rëndësishme për statusin
e inverterit ose gjatë defekteve, njoftimet e proceseve
(→ Faqe 5) do të zbehen në ekran.

Fusha e specialistit është e rezervuar për teknikun e
specializuar. Ajo ruhet me një kod. Vetëm teknikët e
specializuar mund të kryejnë rregullime në fushën e
specialistit:

– Menuja e shërbimit

Në pasqyrë të plotë të strukturës së menusë do të gjeni tek
shtojca (→ Faqe 9).

4.1.1.1 Treguesi themelor

1323 W

Xxxxxxxxxxx
1

2

3

89 7

F
6 45

1 Emërtimi i matjeve të
treguara

2 Shinat

3 Vlera e matjeve me
njësi

4 Ora aktuale

5 Procesi i punës me
tension të fiksuar është
aktiv

6 Reduktimi i fuqisë

7 Lidhja e të dhënave

8 Simbol për njoftimin e
panjohur të dukurisë

9 Data aktuale
1)

1) Nëse ka një lidhje rrjeti, treguesi i datës do të ndryshojë
me treguesin e adresës-IP të inverterit.

▶ Për të hyrë sërish në treguesin kryesor, shtypni të
paktën për 1 sekondë.

Në treguesin kryesor do të shfaqen vlerat aktuale të impiantit
fotovoltaik (→ Funksionet e punës dhe të treguesit i gjeni
bashkëngjitur).

4.1.1.2 Menuja bazë

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

1

2

3

4

1 Niveli i përzgjedhjeve

2 Pika e zgjedhur e
menusë

3 Shinat

4 Pika të tjera të
zgjedhshme të menusë

▶ Për të hyrë në menunë bazë, shtypni tek treguesi kryesor
butonin .

Menuja bazë përmban pika të menusë për rregullimet bazë
dhe informacionet e inverterit.

4.1.1.3 Mesazhi i dukurisë

Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx

2 3 41

7

5

6

1 Tipi i dukurisë

2 Data dhe ora e
ndodhisë

3 Statusi i dukurisë
Pulson, kur

4 Teksti i njoftimit të
dukurisë

5 Aktualiteti
Pulson, kur

6 Totali i gjithë njoftimeve
të dukurive në
protokollin e dukurive

7 Numri i njoftimit të
dukurisë në protokollin
e dukurive

Ka 3 lloje dukurish (1):

Simboli Tipi i dukurisë Domethënia

Informacion Asnjë masë e nevojshme.
Impianti vazhdon të
prodhojë fuqi.

Paralajmërim Masa të nevojshme.
Impianti prodhon fuqi,
mund të ketë kufizime të
fuqisë.

Defekt Masa të nevojshme.
Impianti nuk prodhon fuqi.

Masat e nevojshme gjatë mirëmbajtjes ose të një defekti, i
gjeni në pasqyrën të mesazheve të dukurive dhe zgjidhjes së
defekteve (→ Faqe 14) bashkëngjitur.

Mesazhet e dukurive sinjalizohen me një paralajmërim ose
një defekt së bashku me një dritë të kuqe që pulson në
ekran.
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Mesazhet e dukurive mund të sinjalizohen me një
paralajmërim ose një defekt së bashku me një alarm akustik.
Informacionet për konfigurimin e alarmit akustik i gjeni në
pasqyrën të funksioneve të përdoruesit dhe të treguesit
(→ Faqe 9) bashkëngjitur.

Drita e ekranit pulson në ngjyrë të kuqe, derisa të gjithë
shkaqet e mesazheve të dukurive të zgjidhen sipas tipit të
paralajmërimit ose defektit.

– 2 Tingujt: Paralajmërimi
– 3 Tingujt: Defekti

Një mesazh i dukurive do të shfaqet automatikisht në ekran.

Një mesazh i ri i dukurive do të shfaqet në ekran aq kohë
sa të ndalohet, pasi të jetë zgjidhur shkaku ose derisa të
shfaqet një mesazh tjetër i dukurive.

Kur statusi (3) të jetë në , do të thotë se shkaku i
mesazhit të dukurive nuk është zgjidhur ende.

Nëse shkaku do të ishte zgjidhur, atëherë do të shfaqej si
status(3) data e zgjidhjes së shkakut.

Në pasqyrë të plotë të mesazheve të dukurive (→ Faqe 14)
do ta gjeni bashkëngjitur.

4.1.1.4 Tregues grafik – shembull i treguesit të
rendimentit

Rendimentet ditore, mujore dhe vjetore mund të paraqiten në
formë grafike në një diagramë.

Një pasqyrë të treguesve të rendimentit do ta gjeni në
pasqyrën të funksioneve të përdoruesit dhe të treguesit
(→ Faqe 9).

Figura tregon një shembull të rendimentit ditor:

Menuja kryesore → Prodhimi → Prodhimi ditor

4

21

3

1 Aksi-Y

Rendimenti në kWh
1)

2 Kuadri kohor i një
performance të vetme
këtu rendimenti ditor

3 Totali i çdo performance
të shfaqur në diagramë,
shprehur në kWh

4 Aksi-X

Koha, këtu në h
2)

1) Kur në ekran në aksin-Y shfaqet një M, atëherë do të
shfaqet rendimenti në MWh.
2) Në varësi të llojit të rendimentit të shfaqur.

Shkallëzimi ndryshon sipas vlerës maksimale.

Respektoni kohëzgjatjen maksimale të regjistrimit për
rendimentet:

Lloji i rendimentit Kohëzgjatja e regjistrimit

Rendimenti ditor 13 muaj

Rendimenti mujor 30 vjet

Rendimenti vjetor 30 vjet

Rendimenti total i pakufizuar

4.2 Vënia në punë

Lini që inverterin ta vërë në punë një specialist.

4.3 Komandimi i funksioneve bazë

4.3.1 Përcaktoni matjet për treguesin bazë

1. Nxirrni nga pasqyra e funksioneve të përdoruesit dhe
treguesit bashkëngjitur, se cilat matje mund të shfaqen
në menunë kryesore.

2. Sipas nevojës, përcaktoni matjet që duhet të shfaqen
në treguesin bazë.

3. Nëse është nevoja, shtypni për 1 sekondë , për të
hyrë në treguesin bazë.

4. Shtypni për të hyrë nga menuja bazë në Menuja
kryesore.

5. Lundroni në pikën e menusë Rregullimet dhe shtypni
.

6. Zgjidhni Verat matëse dhe shtypni .
7. Me ose , zgjidhni matjen që duhet të shfaqet në

treguesin bazë dhe shtypni .
8. Shtypni .
9. Nëse është nevoja, zgjidhni matje të tjera, siç

përshkruhet më sipër.
10. Shtypeni të paktën për 1 sekondë , për të hyrë

sërish në treguesin kryesor.
◁ Matjet e zgjedhura do të shfaqen në treguesin bazë.

4.3.2 Shfaqni matjet në treguesin bazë

1. Nëse është nevoja, shtypni për 1 sekondë , për të
hyrë në treguesin bazë.

2. Zgjidhni matjen e dëshiruar me ose .
3. Matja e dëshiruar do të shfaqet në ekran.
4. Nëse për matjen e zgjedhur nuk do të shfaqet asnjë

vlerë ose do të shfaqet një vlerë e pasaktë, mbani
parasysh informacionet për zgjidhjen e defektit
(→ Faqe 7).

4.3.3 Kryeni rregullimet e menusë bazë

1. Nëse është nevoja, shtypni për 1 sekondë , për të
hyrë në treguesin bazë.

2. Shtypni për të hyrë në menunë bazë.
3. Nxirrni nga pasqyra e funksioneve të përdoruesit dhe

treguesit (→ Faqe 9) bashkëngjitur, se cilat pika të
menusë janë shfaqur ose mund të ndryshohen në
menunë kryesore.

4. Zgjidhni pikën e dëshiruar të menusë me ose .
5. Ndryshoni pikat e menusë ose shfaqni vlerat, siç

përshkruhet në kapitullin Koncepti i përdorimit
(→ Faqe 4).
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4.3.4 Ndaloni mesazhin e dukurisë

1. Nëse në ekran nuk është shfaqur asnjë mesazh
dukurish aktuale, kërkoni treguesit ekzistues të dukurive
tek Menuja kryesore → Lista e eventeve.

Udhëzim
Do të regjistrohen maksimumi 60 mesazhet e
fundit.

2. Hapni mesazhin e dukurive nga Lista e eventeve dhe
shtypni .

3. Mesazhi i dukurive do të shfaqet në ekran.
4. Për të ndaluar mesazhin e dukurive, shtypni një nga

butonat e mëposhtëm:

Tasti Funksioni

Mesazhi i dukurisë ndalon.
Treguesi kalon tek mesazhi i dukurisë së
mëparshme në protokollin e dukurive.

Mesazhi i dukurisë ndalon.
Treguesi kalon tek mesazhi i dukurisë së
parë në protokollin e dukurive.

Mesazhi i dukurisë ndalon.

Mesazhi i dukurisë ndalon.
Treguesi kalon në një nivel më lart menusë
së fundit, të shfaqur para dukurisë.

5. Për të zgjidhur një mesazh të dukurive, ndiqni
udhëzimet në kapitullin Zgjidhja e defekteve (→ Faqe 7).

4.3.5 Përdorni portalin e uebit

Portali i uebit ju ofron mundësi të shfaqni statusin aktual,
rendimentet dhe matjet e impiantit tuaj fotovoltaik në një faqe
uebi dhe t'i interpretoni ato.

▶ Nëse dëshironi të keni informacione të tjera lidhur
portalin e uebit, pyesni shërbimin e klientit.

▶ Mbani parasysh që përdorimi i internetit mund të ketë
kosto shtesë.

▶ Lidhni portën etherneti të inverterit tuaj me një ruter
interneti (Kablli patch RJ45).

▶ Nëse inverteri nuk lidhet automatikisht me ruterin e
internetit, atëherë konfigurojeni inverterin të punojë
manualisht me ruterin e internetit nën Menuja kryesore →
Rregullimet → Rrjeti.

▶ Nëse inverteri vazhdon të mos lidhet me ruterin e
internetit, pyesni një specialist.

▶ Hapni faqen e uebit https://auropower.vaillant.com për
regjistrimin në një faqe interneti.

Kushtet: Ju nuk keni krijuar ende një llogari përdoruesi.

▶ Krijoni një llogari përdoruesi.
◁ Në përfundim të regjistrimit do të merrni një e-mail

konfirmues.
▶ Hyni në portalin e uebit me adresën tuaj të emailit dhe

fjalëkalimin tuaj.

Kushtet: Tekniku specialist e ka regjistruar impiantin për ju në llogarinë
e tij të përdoruesit dhe ju ka dërguar të dhënat me e-mail për hyrjen në
llogari., Adresa e-mail që i keni dhënë teknikut tuaj, duhet të jetë e njëjta
me atë që keni regjistruar në faqen e internetit.

Tani e shihni inverterin tuaj në portalin tuaj të përdoruesit.

Gjithashtu mund të vendosni më pas, nëse instaluesi duhet
të vazhdojë të ketë ose jo akses në impiantin tuaj.

Kushtet: Impianti nuk është regjistruar ende.

▶ Shtojeni impiantin tuaj fotovoltaik në llogarinë tuaj të
përdoruesit (+ impiant i ri). Për këtë do t'ju nevojitet numri
serial i inverterit.

▶ Kontrolloni herë pas here komunikimin e inverterit me
portalin. Për këtë kontrolloni nëse të dhënat aktuale në
portal dhe të dhënat e ditëve të fundit janë të pranishme.

▶ Nëse keni pyetje për portalin e uebit, përdorni faqen
ndihmëse në portalin e uebit ose pyesni shërbimin e
klientit.

5 Zgjidhja e defektit

▶ Zgjidhni problemin sipas tabelës bashkëngjitur.

5.1 Si të veprojmë në rastin e dëmtimeve të
dukshme

1. Në rastin e dëmtimeve të dukshme të komponentëve
të impiantit fotovoltaik, p.sh. dëme nga stuhitë ose
rrufeja, shkëputeni inverterin menjëherë nga korrenti
(→ Faqe 8).

2. Respektoni udhëzimet për kujdesin dhe mirëmbajtjen
(→ Faqe 8).

5.2 Mënjanimi i defektit

1. Defektet shfaqen përmes mesazheve të dukurive në
ekran.

2. Lexoni në ekran mesazhin e dukurisë dhe merrni masat
e nevojshme, sipas pasqyrës së mesazheve të dukurive
dhe zgjidhjes së problemeve (→ Faqe 14).

Udhëzim
Nëse ndaloni një tregues energjie
(→ Faqe 7), nuk e keni zgjidhur ende
problemin.

3. Në rastin e një keqfunksionimi të plotë të inverterit ose
të ekranit, telefonojini një specialisti.

4. Nëse një problem shfaqet disa herë ose nëse nuk mund
ta zgjidhni dot, telefonojini specialistit.
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6 Kujdesi dhe mirëmbajtja

6.1 Mirëmbajtja

Parakusht për gatishmëri dhe siguri afatgjatë për punë,
besueshmëri dhe jetë të gjatë të produktit është një shërbim
vjetor i produktit nga një specialist.

6.2 Rreziku nga lëndimet de rreziku nga
dëmtimet përmes mirëmbajtjes dhe riparimeve
joprofesionale ose mungesës së tyre

▶ Asnjëherë mos provoni, vetë t'i bëni punët e mirëmbajtjes
dhe riparimeve në produktin Tuaj.

▶ Defektet dhe dëmtimet le t'i rregullojë menjëherë një
mjeshtër profesional.

▶ Përmbajuni intervalet e dhëna të mirëmbajtjes.

6.3 Përkujdesja ndaj produktit

▶ Pastroni veshjen me leckë të njomë dhe pak sapun pa
tretës.

▶ Mos përdorni spërkatës, lëndë gërryese, shpëlarës,
tretësira ose pastrues me përmbajtje klori.

▶ Pastroni fletët e ftohjes pas veshjes së produktit, vetëm
me ajër me presion maks. 2 bar.

7 Nxjerrja jashtë pune

7.1 Shkëputeni inverterin nga korrenti

▶ Fikni çelësin mbrojtës të tubacionit.
▶ Sigurojeni çelësin mbrojtës të fuqisë kundër rindezjes së

pavullnetshme ose të paautorizuar.
▶ Vendoseni diskonektorin në pozicionin (0).
▶ Sigurojeni diskonektorin kundër rindezjes së

pavullnetshme ose të paautorizuar.
▶ Inverteri tani është pa korrent.
▶ Për të rivënë në punë impiantin fotovoltaik, respektoni të

dhënat për vënien në punë (→ Faqe 6).

7.2 Nxirreni menjëherë jashtë pune

▶ Shkëputeni inverterin nga korrenti (→ Faqe 8).
▶ Kujdesuni që pajisja fotovoltaike të nxirret përkohësisht

jashtë pune nga një specialist.

7.3 Së fundmi nxirreni produktin jashtë pune

▶ Kujdesuni që pajisja fotovoltaike të nxirret përfundimisht
jashtë pune nga një specialist.

8 Riciklimi dhe deponimi

▶ Të shkarkuarit e lini atë per mjeshtrin I cili e ka montuar
produktin.

Nëse produkti është i shënuar me këtë simbol:

▶ Në këtë rast mos e shkarkoni produktin mbi mbeturinat e
shtëpis.

▶ Përkundrazi te jipet produkti në një vend grumbullimi për
paisje elektronike.

Nëse produkti përmban bateri, të cilat janë të
shënuara me këtë shenjë, atëherë bateritë mund të
përmbajnë substanca ndotëse për shëndetin.

▶ Në këtë rast shkarkoni bateritë në një vend grumbullimi
per bateri.

9 Shërbimi i klientit

Të dhënat e kontaktit për shërbimin tonë të klientit i
gjeni në faqen e pasme të adresës së dhënë ose nën
www.vaillant.com.

9.1 Shërbimi i klientit

Vlefshmëria: Shqipëri

Për të dhënat e kontaktit për shërbimin tonë të klientit, mund
të shkruani në adresën që gjeni në faqen e pasme ose në
faqen e internetit www.vaillant.com.

Vlefshmëria: Kroaci

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje
uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvor-
ničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na ure-
đaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovla-
štenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u
Predstavništvu tvrtke:

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60
10000 Zagreb
Hrvatska

Internet: http://www.vaillant.hr

Vlefshmëria: Slloveni

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si
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Shtojcë

A Pasqyrë e funksioneve për përdoruesin dhe funksioneve të
treguesve

Udhëzim
Funksionet e përshkruara dhe llojet e procesit nuk janë të disponueshme për gjithë konfigurimet e sistemit.

A.1 Funksionet e përdoruesit dhe treguesit

Niveli i rregullimeve Vlerat
Njësia Gjatësia e hapit, Zgjedhja, Sqarim Rregullim i

fabrikësmin. maks.

Shfaqja themelore →

Fuqia në dalje ² vlera aktuale W Fuqia në dalje e inverterit –

Prodhimi aktual ditor ¹ vlera aktuale kWh Rendimenti ditor që prej 00:00 –

Tensioni-PV ¹ vlera aktuale V Tensioni i përcjellë nga gjeneratori-PV –

Rryma PV ¹ vlera aktuale A Rryma e përcjellë nga gjeneratori PV –

Tensioni i rrjetit ² vlera aktuale V Tensioni në lidhjen e inverterit –

Rryma e rrjetit ¹ vlera aktuale A Rryma e ushqyer në rrjet –

Frekuenca e rrjetit ¹ vlera aktuale Hz Frekuenca e rrjetit elektrik publik –

Temperatura e brendshme ¹ vlera aktuale °C Temperatura e brendshme e inverterit –

Reduktimi i fuqisë ¹ gjendja
aktuale

– Treguesit e mundshëm:

– jo aktiv
– Arsyeja: Mbinxehja
– Arsyeja: Frekuenca
– Arsyeja: e jashtme
– Arsyeja: Ristartimi
– Arsyeja: Fuqia reaktive
– Arsyeja: Specifikimi i përdoruesit
– Arsyeja: Frekuencë shumë e lartë
– Arsyeja: Frekuencë shumë e ulët

–

Fuqia maksimale ditore e aplikuar: ¹ ³ vlera aktuale W Fuqia më e lartë e ditës aktuale –

Fuqia maksimale absolute e aplikuar:
¹ ³

vlera aktuale W Fuqia më e lartë e ushqyer –

Prodhimi maksimal ditor i aplikuar: ¹ ³ vlera aktuale kWh Rendimenti i arritur ditor –

Orët e punës ¹ Vlera totale h Orët e punës në rrjetin elektrik (duke përfshirë
orët e natës)

–

Prodhimi total ¹ Vlera totale kWh Rendimenti nga momenti i vënies në punë –

Kursim i CO2 ¹ Vlera totale kg CO2 kursimi nga momenti i vënies në punë
Vlera do të përllogaritet përmes faktorit të kursimit
508 g/kWh.

–

Menuja kryesore →

Prodhimi – – Tregon listën e periudhave kohore të
performancës.

–

Shpërblimi ¹ – – Tregon listën me periudhat kohore të
performancës (Shpërblimi) an.

–

Konsumi vetjak ¹ – – – –

Nivelii i vetëpërmbushjes ¹ – – – –

Rregullimet – – Tregon nënmenunë Rregullimet. –

¹ Kjo pikë e menusë nuk do të shfaqet gjithmonë. Nëse është e pranishme, kjo varet nga tipi i pajisjes, nga rregullimet në inverter dhe
nga versioni i firmuerit.
² Kjo pikë e menusë do të shfaqet gjithmonë. Fikja nuk është e mundur.
³ E vendosshme në 0 përmes Menuja kryesore → Rregullimet → Fikja e listës së eventeve.
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Niveli i rregullimeve Vlerat
Njësia Gjatësia e hapit, Zgjedhja, Sqarim Rregullim i

fabrikësmin. maks.

Testi automatik ¹ – – Kryen një test automatik.
Shtypni për 1 sekondë për ta konfirmuar.
Treguesit e mundshëm:

– Nuk ka mjaftueshëm dritë dielli
– Kushte të pavlefshme të rrjetit
– MSD jo gati
– Nuk është vendosur asnjë vend
– Është detektuar një defekt
– Testi automatik kaloi
– Testi automatik dështoi
– Testi automatik në proces
– Testi automatik nuk u krye

–

Linja e gjeneratorit – – Tregon karakteristikat e gjeneratorit PCV si
diagramë.

–

Lista e eventeve – – Tregon njoftimet e dukurive në rend kronologjik. –

Informacioni – – Tregon nënmenunë Informacioni. –

Menuja kryesore → Prodhimi →

Prodhimi ditor vlera aktuale kWh Rendimentet e periudha kohore të performancës
→ Shënjoni çdo rendiment dhe shtypni , për
të treguar diagramën.

–

Prodhimi mujor vlera aktuale kWh Rendimentet e periudha kohore të performancës
→ Shënjoni çdo rendiment dhe shtypni , për
të treguar diagramën.

–

Prodhimi vjetor vlera aktuale kWh Rendimentet e periudha kohore të performancës
→ Shënjoni çdo rendiment dhe shtypni , për
të treguar diagramën.

–

Prodhimi total vlera aktuale kWh Rendimenti total nga startimi i regjistrimit –

Menuja kryesore → Shpërblimi →

Prodhimi ditor vlera aktuale €, £, kr,
asnjë

Rendimentet e periudha kohore të performancës
→ Shënjoni çdo rendiment dhe shtypni , për
të treguar diagramën.

–

Prodhimi mujor vlera aktuale €, £, kr,
asnjë

Rendimentet e periudha kohore të performancës
→ Shënjoni çdo rendiment dhe shtypni , për
të treguar diagramën.

–

Prodhimi vjetor vlera aktuale €, £, kr,
asnjë

Rendimentet e periudha kohore të performancës
→ Shënjoni çdo rendiment dhe shtypni , për
të treguar diagramën.

–

Prodhimi total vlera aktuale €, £, kr,
asnjë

Rendimenti total nga startimi i regjistrimit –

Menuja kryesore → Rregullimet →

Ora/data – – Tregon nënmenunë Ora/data. –

Shpërblimi – – Zgjidhni faktorin e kompensimit/monedhën –

Menaxhimi i energjisë – – Tregon nënmenunë Menaxhimi i energjisë. –

¹ Kjo pikë e menusë nuk do të shfaqet gjithmonë. Nëse është e pranishme, kjo varet nga tipi i pajisjes, nga rregullimet në inverter dhe
nga versioni i firmuerit.
² Kjo pikë e menusë do të shfaqet gjithmonë. Fikja nuk është e mundur.
³ E vendosshme në 0 përmes Menuja kryesore → Rregullimet → Fikja e listës së eventeve.
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Niveli i rregullimeve Vlerat
Njësia Gjatësia e hapit, Zgjedhja, Sqarim Rregullim i

fabrikësmin. maks.

Verat matëse – – Matjet e zgjedhshme për treguesin e statusit:

– Fuqia në dalje
– Prodhimi aktual ditor
– Tensioni-PV
– Rryma-PV
– Tensioni i rrjetit
– Rryma e rrjetit
– Frekuenca e rrjetit
– Temperatura e brendshme
– Reduktimi i fuqisë
– Fuqia maksimale ditore
– Fuqia maksimale abs.
– Prodhimi maksimal ditor
– Orët e punës
– Prodhimi total
– Kursim i CO2

–

Rivendos vlerat maksimale – – Kthen mbrapsht gjithë vlerat maksimale
Shtypni për 1 sekondë për ta konfirmuar.

–

Fikja e listës së eventeve – – Fshin protokollin e dukurive
Shtypni për 1 sekondë për ta konfirmuar.

–

Gjuha – – Zgjidhni ekranin Gjuha

– English
– Deutsch
– Français
– Español
– Italiano
– Português
– Ελληνικά
– Dansk
– Polski
– Nederlands

–

Kontrasti 0 100 % Vendosni ekranin Kontrasti –

Adresa RS485 1 99 – Caktojini çdo inverteri nga një Adresa RS485,
kur janë lidhur më shumë se një inverter përmes
portës RS485.

–

Rrjeti – – Tregon nënmenunë Rrjeti. –

Alarmet – – Mundësitë e zgjedhjeve:

– Ndezur
– Fikur

–

Drita në sfond – – Mundësitë e zgjedhjeve:

– fikur
– automatik
– Procesi i injektimit

–

Shërbimi – – Futni kombinimin e çelësit, për të vendosur
rregullimet në nënmenu Shërbimi.

–

Menuja kryesore → Rregullimet → Ora/data →

Ora 00:00 23:59 – Rregulloni Ora –

Data 01.01.
2015

31.12.
2079

– Rregulloni Data –

¹ Kjo pikë e menusë nuk do të shfaqet gjithmonë. Nëse është e pranishme, kjo varet nga tipi i pajisjes, nga rregullimet në inverter dhe
nga versioni i firmuerit.
² Kjo pikë e menusë do të shfaqet gjithmonë. Fikja nuk është e mundur.
³ E vendosshme në 0 përmes Menuja kryesore → Rregullimet → Fikja e listës së eventeve.



Shtojcë

12 Manuali i përdorimit VPV I 0020273409_00

Niveli i rregullimeve Vlerat
Njësia Gjatësia e hapit, Zgjedhja, Sqarim Rregullim i

fabrikësmin. maks.

Formati i orës – – Mundësitë e zgjedhjeve:

– 12h
– 24h

–

Formati i datës – – Mundësitë e zgjedhjeve:

– vvvv-mm-dd
– dd.mm.vvvv
– mm/dd/vvvv

–

Menuja kryesore → Rregullimet → Menaxhimi i energjisë →

Regjimi ¹ – – Mundësitë e zgjedhjeve:

– fikur
– Numëruesi i energjisë

–

Rrecullim dinamik i injektimit ¹ 0 – W Kjo pikë e nënmenusë do të shfaqet kur të jetë
zgjedhur modaliteti Numëruesi i energjisë.
Mundëson rregullimin e fuqisë së ushqyer në rrjet
në hapa me nga 10 W

–

Vlera e limitit PV-Ready 300 5000 W Kjo pikë e nënmenusë do të shfaqet kur të jetë
zgjedhur modaliteti Numëruesi i energjisë.
Pika e menusë mundëson pajisjen e një pompe
ngrohjeje me energji të tepërt fotovoltaike.
Kur energjia e tepërt fotovoltaike e tejkalon kufirin
PV-Ready , moduli i zgjerimit për menaxhimin e
furnizimit dërgon nj sinjal ndezjeje tek pompa e
ngrohjes.
Udhëzim
Funksioni Vlera e limitit PV-Ready mund të
përdoret vetëm në lidhje me një kontator energjie
dhe një modul zgjerimi për menaxhimin e
furnizimit.
Gjatë përcaktimit të vlerës kufi PV-Ready duhet të
mbahen parasysh gjithmonë gjithë konsumuesit
elektrikë të pranishëm në shtëpi. Nëse është
instaluar një pompë ngrohjeje, atëherë do të
kishte kuptim p.sh. një vlerë rregulluese për
vlerën kufi PV-Ready, e cila është 200 W mbi
fuqinë elektrike të lidhjes së pompës ngrohëse.

1000

Konfigurimi ¹ – – Kjo pikë e nënmenusë do të shfaqet kur të jetë
zgjedhur modaliteti Numëruesi i energjisë.
Mundëson rregullimin e Tipi i numëruesit.
Rregullimi i fabrikës është ai i sugjeruar nga
prodhuesi Schneider iEM3155.
Mundësitë e zgjedhjeve:

– Schneider iEM3155
– Herholdt ECS3
– Janitza ECS3
– Herholdt ECS1
– Janitza ECS1
– B+G SDM630
– B+G SDM220
– Carlo Gavazzi EM24

Schneider
iEM3155

Menuja kryesore → Rregullimet → Rrjeti →

¹ Kjo pikë e menusë nuk do të shfaqet gjithmonë. Nëse është e pranishme, kjo varet nga tipi i pajisjes, nga rregullimet në inverter dhe
nga versioni i firmuerit.
² Kjo pikë e menusë do të shfaqet gjithmonë. Fikja nuk është e mundur.
³ E vendosshme në 0 përmes Menuja kryesore → Rregullimet → Fikja e listës së eventeve.
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Niveli i rregullimeve Vlerat
Njësia Gjatësia e hapit, Zgjedhja, Sqarim Rregullim i

fabrikësmin. maks.

DHCP – – integrimi automatik në një rrjet ekzistues
Mundësitë e zgjedhjeve:

– Ndezur
– Fikur

Ndezur

Adresa IP – – Adresa-IP e inverterit –

Maska subnet – – Maska subnet e inverterit –

Porta Gateway – – Adresa-IP e hyrjes në rrjet –

DNS – – Adresa-IP e serverit DNS –

Portali i uebit – – Tregon nënmenunë Portali i uebit. –

Shërbimi Discovery – – Mundësitë e zgjedhjeve:

– Ndezur
– Fikur

Ndezur

Menuja kryesore → Rregullimet → Rrjeti → Portali i uebit →

Regjistrimi – – Mundësitë e zgjedhjeve:

– Meteocontrol
– SolarWorld
– Solar Frontier
– PIKO Solar Portal

Për opsione të tjera pyesni shërbimin e klientit.

–

Ritransmetimi – – Të dhënat ekzistuese në inverter do të
transferohen edhe njëherë.
Kohëzgjatja rreth 2 minuta Do vazhdoni?
Shtypni për 1 sekondë për ta konfirmuar.
→ Ritransmetimi i suksesshëm
ose
→ Ritransmetimi ka dështuar

–

Testi i lidhjes – – Kontrollon lidhjen e internetit dhe shfaq rezultatet
e pikave të mëposhtme:

– Statusi i internetit:

→ Lidhur
ose
→ Hosti objektiv i paarritshëm

– Adresa objektiv:
– Emri i hostit:
– Porta:

Adresa
objektiv:

23.102.16.32
Emri i hostit:

vaillant.
nyje lexuese.

powerdoo.com
Porta: 8383

Menuja kryesore → Informacioni →

Të dhënat e kontaktit – – Të dhënat e kontaktit si kod-QR –

Të dhënat e sistemit – – Krahas emërtimit të produktit dhe informacioneve
për versionin e softuerit dhe harduerit të inverterit,
do të shfaqen edhe pikat e mëposhtme:

– Numri serial:
– Rregullimi i vendit:
– Adresa:
– Platforma:
– Portali i uebit
– Fuqia nominale
– Kufiri i fuqisë:
– Kufiri i vendit:

–

¹ Kjo pikë e menusë nuk do të shfaqet gjithmonë. Nëse është e pranishme, kjo varet nga tipi i pajisjes, nga rregullimet në inverter dhe
nga versioni i firmuerit.
² Kjo pikë e menusë do të shfaqet gjithmonë. Fikja nuk është e mundur.
³ E vendosshme në 0 përmes Menuja kryesore → Rregullimet → Fikja e listës së eventeve.
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Niveli i rregullimeve Vlerat
Njësia Gjatësia e hapit, Zgjedhja, Sqarim Rregullim i

fabrikësmin. maks.

Rregullimi i vendit: – – Vendi i regjistruar dhe parametrat specifike lokale
të rrjetit

–

Linja e fuqisë reaktive – – Diagrama e Linja e fuqisë reaktive (vetëm kur
kërkohet për vendin e regjistruar)

–

Testi automatik – – Rezultatet e Testi automatik të fundit (vetëm kur
është regjistruar Italia si vend)

–

Rrjeti – – – Emri i hostit: emër i qartë në rrjet
– Statusi i DHCP: DHCP ndezur/fikur

→ Ndezur
→ Fikur

– Statusi i linkut: gjendja e lidhjes së rrjetit

→ Lidhur
→ I palidhur

– Adresa IP: Adresa-IP e inverterit
– Maska subnet: maska subnet e inverterit
– Porta Gateway Adresa-IP e hyrjes në rrjet
– Adresa DNS: Adresa-IP e serverit DNS
– Adresa MAC: Adresa e harduerit të inverterit

–

¹ Kjo pikë e menusë nuk do të shfaqet gjithmonë. Nëse është e pranishme, kjo varet nga tipi i pajisjes, nga rregullimet në inverter dhe
nga versioni i firmuerit.
² Kjo pikë e menusë do të shfaqet gjithmonë. Fikja nuk është e mundur.
³ E vendosshme në 0 përmes Menuja kryesore → Rregullimet → Fikja e listës së eventeve.

B Pasqyrë e njoftimeve të dukurive dhe zgjidhjes së defekteve
Shpjegimet për simbolet dhe tipet e dukurive i gjeni në kapitullin Njoftimi i dukurisë (→ Faqe 5).

B.1 Njoftimi i dukurisë dhe zgjidhja e problemeve

Mesazhi i dukurisë Simboli Shkaku Masa

Transferimi i të dhënave
ka dështuar

Një rregullim, gjatë vënies në punë për
herë të parë, ka një gabim, pasi nuk është
transmetuar saktë.

Vendoseni rregullimin sërish.
Nëse defekti ndodh sërish, telefonojini një
specialisti.

Krijim ishujsh rrjeti e
detektuar

Rrjeti elektrik nuk ka tension (inverteri punon
vetë).
Për arsye sigurie, inverteri nuk duhet të
ushqehet në rrjetin elektrik.
Inverteri fiket, për sa kohë ekziston defekti
(ekrani errësohet).

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Rryma e mbetur shumë e
lartë

Rryma e mbetur, që qarkullon nga hyrja plus
ose minus përmes gjeneratorit-PV në tokë, e
tejkalon vlerën e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve normative, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Pajisja e mbingrohur Me gjithë reduktimin e fuqisë, temperatura
maksimale e lejuar është tejkaluar.
Inverteri nuk ushqehet tek rrjeti i energjisë,
derisa të jetë arritur diapazoni i lejuar i
temperaturës.

Kontrolloni nëse mbi produkt ka objekte ose
nëse qarkullimi i ajrit pengohet në fletët e
ftohjes.
Nëse është e nevojshme, pastroni fletët e
ftohjes me ajër me presion maksimumi 2 bar.
Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
një specialisti.

Informacione të
brendshme

– Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
një specialisti.

Paralajmërim i
brendshëm

– Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
një specialisti.
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Gabim i brendshëm – Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
një specialisti.

Gabim izolimi Rezistenca ndaj izolimit midis hyrjes plus ose
minus dhe tokës është nën vlerën e lejuar.
Për arsye sigurie, inverteri nuk duhet të
ushqehet në rrjetin elektrik.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Pa brandim Inverteri ka të dhëna të pajisjes të gabuara
ose të pasakta.
Për këtë arsye nuk mund të ushqehet nga
rrjeti elektrik.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Nuk bëhet lidhja me
matësin e energjisë

Midis inverterit dhe kontatorit të energjisë
mungon lidhja e të dhënave, ose kjo është e
pasaktë.

Telefonojini një specialisti, për të kontrolluar
lidhjen.

L dhe N të shkëmbyera Fija e fazës dhe ajo neutrale janë lidhur
gabim.
Për arsye sigurie, inverteri nuk duhet të
ushqehet në rrjetin elektrik.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Parametrat e vendit të
pavlefshme

Inverteri nuk mund të ushqehet në rrjetin
elektrik, pasi parametrat e këtij të fundit nuk
janë të vlefshëm.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Reduktimi i fuqisë për
shkak të temperaturës

Inverteri redukton fuqinë në dalje, pasi është
arritur temperatura maksimale e lejuar.

Sigurohuni që inverteri të mos jetë i mbuluar
ose shumë i ndotur.
Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Leximi i CountryCode ka
dështuar

Inverteri nuk mund ta lexojë saktë vendin e
vendosur.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Defekt në ventilator Ventilatori i brendshëm të inverterit ka
defekt.
Inverteri ushqehet mundësisht me fuqi të
reduktuar në rrjetin elektrik.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Frekuenca e rrjetit shumë
e lartë

Inverteri nuk mund të ushqehet më pas
fikjes, pasi frekuenca e rrjetit elektrik i
tejkalon vlerat e paracaktuara normative të
ndezjes.

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Tensioni i rrjetit shumë i
ulët për riaktivizim

Inverteri nuk mund të ushqehet më pas
fikjes, pasi frekuenca e rrjetit elektrik është
nën vlerat e paracaktuara normative të
ndezjes.

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Frekuenca e rrjetit shumë
e lartë

Frekuenca e rrjetit elektrik e inverterit
tejkalon vlerën e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve normative, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Frekuenca e rrjetit shumë
e ulët

Frekuenca e rrjetit elektrik e inverterit është
nën vlerën e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve normative, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Releja e rrjetit me defekt Inverteri ka identifikuar që releja e rrjetit
elektrik ka defekt e për këtë arsye nuk
ushqehet më në rrjetin elektrik.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Tensioni i rrjetit shumë i
ulët për riaktivizim

Inverteri nuk mund të ushqehet më pas
fikjes, pasi tensioni i rrjetit elektrik është nën
vlerat e paracaktuara normative të ndezjes.

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Tensioni i rrjetit Ø shumë
i lartë

Tensioni në dalje mesatar në një periudhë të
dhënë normative tejkalon tolerancën e lejuar
të vlerave.
Inverteri fiket automatikisht, për sa kohë
ekziston gjendja e defektit.

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.
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Tensioni i rrjetit Ø shumë
i ulët

Tensioni në dalje mesatar në një periudhë
të dhënë normative është nën tolerancën e
lejuar të vlerave.
Inverteri fiket automatikisht, për sa kohë
ekziston gjendja e defektit.

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Tensioni i rrjetit shumë i
lartë

Tensioni i rrjetit elektrik e inverterit tejkalon
vlerën e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve normative, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim

Inverteri nuk mund të ushqehet më pas
fikjes, pasi tensioni i rrjetit elektrik i tejkalon
vlerat e paracaktuara normative të ndezjes.

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Tensioni i rrjetit shumë i
ulët

Tensioni i rrjetit elektrik e inverterit është nën
vlerën e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve normative, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Nëse defekti ndodh shpesh, telefonojini një
specialisti.

Rryma e rrjetit DC ofset
shumë i lartë

Komponenti me rrymë të vazhduar, i cili do
të ushqehet nga inverteri në rrjetin elektrik, e
tejkalon vlerën e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve normative, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Tensioni PV shumë i lartë Tensioni në hyrje i inverterit tejkalon vlerën e
lejuar.

Vendoseni diskonektorin e inverterit në
pozicionin 0 dhe këshillohuni me një
specialist.

Rryma PV shumë e lartë Rryma në hyrje tek inverteri tejkalon vlerën e
lejuar.
Inverteri kufizon rrymën në vlerën e lejuar.

Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
një specialisti.

Porta Gateway-RS485 e
aktivizuar

Përmes portës RS485 nuk mund të
komunikohet me inverterin.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Softueri EN i
papërshtatshëm

Pas përditësimit të firmuerit, statusi i softuerit
nuk përputhet më me inverterin.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Softueri PU i
papërshtatshëm

Pas përditësimit të firmuerit, statusi i softuerit
nuk përputhet më me inverterin.

Telefonojini një tekniku profesionist.

Ora/data kanë humbur Inverteri e ka humbur regjistrimin e orës,
pasi nuk ka qenë i lidhur me korrentin për
kohë të gjatë.
Të dhënat e performancës nuk mund të
memorizohen më, njoftimet e dukurive kanë
datë të pasaktë.

Korrigjoni orën.
Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
një specialisti.

C Të dhëna teknike për plotësimin e protokollit të vënies në punë të
ndërmarrjes së furnizimit me energji (EVU)

Ndërmarrjet e furnizimit me energji në Gjermani, për lidhjen e një impianti fotovoltaik në rrjetin publik kërkojnë një protokoll
për vënien në punë ose një mesazh konfirmimi.

Në listën e mëposhtme do të gjeni të dhëna teknike dhe udhëzime, që ju ndihmojnë në plotësimin e protokollit të vënies në
punë.

Pyetje Përgjigje Shënime

ushqim rrjeti me 1-fazë shënjoni me kryq: VPV I 2000/1 230V

ushqim rrjeti me 3-fazë
shënjoni me kryq: VPV I 3000/1 400V -
VPV I 6000/1 400V

aftësi funksionimi të pavarur No

Funksionim i pavarur i parashikuar No

startim motorik i parashikuar No
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Pyetje Përgjigje Shënime

Ushqim rrjeti shtesë i parashikuar po/jo të dyja janë të mundura
Nëse është parashikuar konsumi i
brendshëm: po, përndryshe jo

Ushqimi i plotë i rrjetit i parashikuar po/jo të dyja janë të mundura
Nëse është parashikuar konsumi i
brendshëm: jo, përndryshe po

Pika e bashkimit Tensioni i ulët Kushtet teknike për lidhjen në tension
mesatar nuk janë përmbushur.

Korrigjim i faktorit të fuqisë i padisponueshëm

i taposur Yes vetëm lidhje në rrymë alternative

Vlerë e aktivizuar saktë/Kontroll me sy i
vlerës rregulluese

duhet të testohet nga tekniku profesionist
dhe të regjistrohet përkatësisht

Koha e aktivizimit 0,2 s (200 ms)

Mbrojtja nga rënia e frekuencës f < 47,5 Hz

Mbrojtja nga rritja e frekuencës f > 51,5 Hz

Mbrojtja nga rënia e tensionit U < 184,0 V / 0,8 Un

Mbrojtja nga rritja e tensionit U > 253,0 V / 1,1 Un rrjet i integruar dhe mbrojtja e impiantit
(mbrojtja-NA)

Mbrojtja nga rritja e tensionit U >> 264,5 V / 1,15 Un

Fuqia e dukshme maksimale – VPV I 2000/1 230V: 2100VA
– VPV I 3000/1 400V: 3200VA
– VPV I 4000/1 400V: 4000VA
– VPV I 5000/1 400V: 5000VA
– VPV I 6000/1 400V: 6000VA

Të dhënat e fuqisë së impiantit të
gjeneratorit që do të ndërtohet nga e para

Zhurmë nga funksionimi i secilit inverter

Të dhënat e fuqisë së impiantit të
gjeneratorit

Fuqia e secilit inverter

Rryma nominale për çelësin mbrojtës të
fuqisë

16 A

Reagim i qarkut të shkurtër të njësisë së
gjeneratorit / rryma alternative e qarkut të
shkurtër e fillimit Ik" sipas DIN 60909-0

– VPV I 2000/1 230V: 27 A (0,027 kA)
– VPV I 3000/1 400V, PV I 4000/1 400V:

15 A (0,015 kA)
– VPV I 5000/1 400V, VPV I 6000/1 400V:

24 A (0,024 kA)

Ritmi i pulsit/frekuenca e pulsit – VPV I 2000/1 230V: 35 kHz
– VPV I 3000/1 400V - VPV I 6000/1 400V:

37 kHz

Konvertuesi/komandimi me vetëkomandim

Rryma startuese IA mos vendosni të dhëna jo me rëndësi

Nevoja personale (Standby natë) < 3 W

Harmonike DIN VDE 0838 Pjesa 2
DIN EN 61000-3-2
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1 Siguria

1.1 Udhëzime paralajmëruese për
përdorimin

Klasifikimi i udhëzimeve të paralajmërimeve
lidhur me veprimet
Udhëzimet operacionale janë shkallëzuar si
vijon me shenjat paralajmëruese dhe fjalët
sinjalizuese lidhur me rrezikun e mundshëm:

Shenja paralajmëruese dhe fjalë
sinjalizuese

Rrezik!
Rrezik jete ose rrezik dëmesh të
rënda në persona

Rrezik!
Rrezik për jetën si pasojë e goditjes
elektrike

Paralajmërim!
Rrezik dëmesh të lehta në persona

Kujdes!
Rrezik dëmesh materiale ose
dëmesh për mjedisin

1.2 Përdorimi sipas destinimit

Përdorimi joprofesional ose jo sipas
rregullave, mund të shkaktojë ndikime
negative në produkt dhe dëme të tjera
materiale.

Produkti është një njësi elektrike stacionare,
e cila konverton rrymën e vazhduar të
moduleve fotovoltaike në rrymë alternative
për përdorimin në rrjetin elektrik.
Produkti është parashikuar për përdorimin e
mëposhtëm:

– me module fotovoltaike të përshtatshme
– në një pajisje fotovoltaike të lidhur me

rrjetin

Produkti mund të përdoret me një sistem
opsional të ruajtjes së energjisë, që përbëhet
nga një modul kontrolli shtesë dhe një
rezervë energjie të jashtme.

Përdorimi sipas destinimit përfshin:

– ndjekjen e udhëzimeve bashkëngjitur të
instalimit, mirëmbajtjes dhe përdorimit të
produkteve dhe komponentëve të tjerë të
impiantit, dhe

– respektimi i gjithë kushteve të
inspektimeve dhe të mirëmbajtjes siç
përshkruhet në manual.

Die bestimmungsgemäße Verwendung
umfasst außerdem die Installation gemäß IP-
Klasse.

Një përdorim ndryshe nga ai i përshkruar në
manualin bashkëngjitur ose një përdorim
jashtë destinimit që pëshkruhet, vlen si
përdorim jo sipas destinimit. Përdorimi jo
sipas destinimit është edhe çdo përdorim
komercial dhe industrial.
Kujdes!
Çdo përdorim abuziv është i ndaluar.

1.3 Udhëzime të përgjithshme për sigurinë

1.3.1 Rrezik nga kushtet e pamjaftueshme

Punimet e mëposhtme duhet të kryhen vetëm
nga teknikët profesionistë, të specializuar për
këtë:

– Montimi
– Çmontimi
– Instalimi
– Vënia në punë
– Inspektimi dhe mirëmbajtja
– Riparimet
– Nxjerrja jashtë pune

▶ Veproni sipas gjendjes aktuale teknike.

1.3.2 Rrezik për jetën si pasojë e goditjes
elektrike

Lidhjet me probleme të kabllove ose në rend
të gabuar mund të shkaktojnë goditje korrenti
ose djegie.
▶ Lidhni kabllot me inverterin vetëm në

rendin e dhënë në udhëzues.
▶ Përdorni vetëm kabllo të përshtatshëm.
▶ Përdorni vetëm spina të autorizuara nga

prodhuesi i produktit.
▶ Lidhni në folenë-RJ45 vetëm qarqe

elektrikë-SELV.
▶ Lidhini kabllot në mënyrë të tillë, që lidhjet

të mos lirohen pa dashje.
▶ Lidhini kabllot në mënyrë të tillë që të mos

kompromentohen masat e sigurisë godinë,
p.sh. ato kundër zjarrit.

▶ Sigurohuni që në vendin e montimit nuk ka
lëndë ose gaze që marrin flakë shpejt.
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▶ Sigurohuni që të respektohen gjithë
kërkesat e ndërmarrjes energjetike lokale
për funksionimin e sigurt të impianteve
fotovoltaike.

1.3.3 Rrezik për jetën si pasojë e goditjes
elektrike

Kur prekni komponentët me tension, ka rrezik
goditjeje elektrike.
Përpara se të punoni në produkt:
▶ Vendoseni produktin pa tension, duke fikur

gjithë furnizimet me energji në gjithë polet
(separator elektrik me hapësirë kontakti
minimalisht 3 mm, p. sh. siguresa ose
çelësi mbrojtës i tubacionit).

▶ Siguroni që të mos rindizet.
▶ Pritni minimalisht 3 min, derisa të jenë

ngarkuar kondensatorët.
▶ Kontrolloni që të mos ketë tension.

1.3.4 Rrezik për jetën si pasojë e goditjes
elektrike

Lidhja ose shkëputja e spinave me tension
mund të shkaktojë goditje elektrike ose djegie
me rrezik për jetën.
▶ Mos shkëpusni e mos lidhni spina me

rrymë të vazhduar në rastet e një rrezatimi
të fortë diellor në modulin fotovoltaik.

▶ Përpara se të shkëpusni ose të lidhni
spinat, nëse është nevoja, mbulojeni
modulin fotovoltaik me një fletë ose vatinë
të padepërtueshme nga drita.

▶ Mbani dorashka mbrojtëse dhe përdorni
vegla të përshtatshme të izoluara.

▶ Mos e hapni asnjëherë kasën e inverterit.

1.3.5 Rrezik për jetën si pasojë e goditjes
elektrike

Në një modul fotovoltaik pa rrymë dhe të
tokëzuar mund të ketë tension të lartë.
▶ Hiqni tokëzimin në modulin fotovoltaik,

përpara se të kryeni procese elektrike në
modulin fotovoltaik, në kabllin e rrymës
së vazhduar ose në spinën e rrymës së
vazhduar.

1.3.6 Rrezik për jetë nga mungesa e
mekanizmave të sigurisë

Skemat që janë në këtë dokument nuk i
paraqesin të gjithë mekanizmat të sigurisë të
nevojshëm për një instalim profesional.
▶ Instaloni në pajisje mekanizmat e

nevojshëm të sigurisë.
▶ Vini re ligjet, normat dhe udhëzimet

përkatëse nacionale dhe internacionale.

1.3.7 Rrezik djegieje ose përvëlimi si pasojë
e pjesëve të nxehta

▶ Punoni me pjesët vetëm pasi këto të jenë
ftohura.

1.3.8 Rrezik plagosjeje dhe dëmesh
materiale nga një mirëmbajtje dhe
riparime të papërshtatshme

Një mirëmbajtje dhe riparim i lënë pas dore
ose i papërshtatshëm mund të shkaktojë
plagosje ose dëmtim të modulit fotovoltaik.
▶ Bëni kujdes që mirëmbajtjen dhe riparimet

t'i kryejë vetëm një teknik i autorizuar.

1.3.9 Rrezik plagosjeje nga tehet e mprehta
prerëse

Transporti, montimi ose puna në pllakën
montuese mund të shkaktojë plagosje nga
prerja.
▶ Gjatë transportit, montimit ose punimeve

në pllakën montuese, mbani dorashka të
përshtatshme sigurie.

1.3.10 Rrezik i një dëmi material si
pasojë e përdorimit të veglave të
papërshtatshme

▶ Përdorni një vegël të posaçme.

1.4 Rregullore (Direktiva, Ligje, Norma)

▶ Respektoni rregullat, normat, direktivat dhe
ligjet kombëtare.
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2 Udhëzime për dokumentacionin

2.1 Ndiqni dokumentet përkatëse

▶ Ndiqni patjetër të gjithë udhëzimet e përdorimit dhe
instalimit, komponentët e impiantit janë bashkëngjitur.

2.2 Ruani dokumentet

▶ Kalojani këtë manual dhe dokumentet bashkëngjitur
përdoruesit të impiantit.

2.3 Vlefshmëria e udhëzimit

Ky manual vlen vetëm për:

Produkti - numri i artikullit
Vlefshmëria: Shqipëri, Kroaci, Slloveni

VPV I 3000/1 400V 0010024726

VPV I 4000/1 400V 0010024727

VPV I 5000/1 400V 0010024728

VPV I 6000/1 400V 0010024729

3 Përshkrimi i produktit

3.1 Pasqyrë e produkteve

3.1.1 Pasqyra e impiantit fotovoltaik

9

10

7

6 5 3

2

1

4

8

1 Mbrojtja me tokëzim
(nëse është e
nevojshme, e
papërfshirë në
ambalazh)

2 Dollapi i kontatorit
(i papërfshirë në
ambalazh)

3 Tokëzimi (i papërfshirë
në ambalazh)

4 Kablli i rrymës
alternative (i papërfshirë
në ambalazh)

5 Lidhja e spinës me
rrymë alternative
(Wieland)

6 Lidhja e spinës me
rrymë të vazhduar
(Phoenix SUNCLIX)

7 Kablli i rrymës së
vazhduar (i papërfshirë
në ambalazh)

8 Inverter

9 Gjeneratori fotovoltaik
(i papërfshirë në
ambalazh)
Përbëhet nga disa
module fotovoltaike.

10 Lidhjet e spinës së
rrymës së vazhduar
(e papërfshirë në
ambalazh)

3.1.2 Pasqyrë e lidhjeve

89

21 3

7 6 5 4

1 Modbus (RJ10)

2 Ethernet (RJ45)

3 RS485-Bus (RJ45)

4 Lidhje e inverterit në
rrjet për Wieland
RST25i5

5 pa funksion

6 Lidhja në rrymë të
vazhduar e gjeneratorit
fotovoltaik (−) për
Phoenix SUNCLIX

7 Lidhja në rrymë të
vazhduar e gjeneratorit
fotovoltaik (+) për
Phoenix SUNCLIX

8 pa funksion

9 Diskonektori i rrymës së
vazhduar

3.1.3 Pasqyrë e spinave

1 2 3

1 Spinë rryme alternative
Wieland RST25i5

2 Spinë rryme alternative
Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CM-S 2,5-
6 (−)

3 Spinë rryme alternative
Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CM-S 2,5-
6 (+)
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3.1.4 Pasqyra e pllakës së montimit

1
2

3

1 Pllaka e montimit

2 Kapaku i siguresës

3 Vrima për vidat fiksuese

3.2 Të dhënat në pllakën e llojit të produktit

→ Manuali i përdorimit

3.3 Serial number

→ Manuali i përdorimit

3.4 Shenja-CE

 

Me shenjën-CE dokumentohet se produktet përmbushin
kriteret bazë të gjitha direktivave në fuqi të paraqitura në
pllakën e llojit të produktit.

Deklarata e konformitetit mund të miratohet nga prodhuesi.

4 Montoni inverterin

4.1 Shpaketimi i produktit

1. Me kujdes hiqeni paketimin dhe tapicerinë, pa i dëmtuar
pjesët e produktit.

2. Hidheni paketimin siç duhet.

4.2 Kontrolloni përmbajtjen e ambalazhit

▶ Kontrolloni përmbajtjen e ambalazhit për tërësinë dhe
paprekshmërinë e tij.

4.2.1 Përmbajtjen e ambalazhit

Sasia Emërtimi

1 Inverter

1 Pllaka e montimit

1 Spinë rryme alternative Wieland RST25i5

1 Spinë rryme të vazhduar Phoenix SUNCLIX (+)

Sasia Emërtimi

1 Spinë rryme alternative Phoenix SUNCLIX (-)

1 Shtojcë dokumentacion

4.3 Përmasat

A

B

C

A 340 mm

B 608 mm

C 222 mm
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4.4 Dimensionet minimale

B

A

A

B

Distanca minimale

A 200 mm

B 60 mm

A
 +

 8
1

A
 +

 2
87

 

B + 95

B + 95

4.5 Kërkesat në vendin e montimit

▶ Sigurohuni që distancat minimale (→ Faqe 24) të ruhen.
▶ Sigurohuni që kabllot e rrymës së vazhduar të mund të

lidhen nga modulet fotovoltaike tek inverteri.
▶ Sigurohuni që kabllot e rrymës alternative të mund të

lidhen nga dollapi i kontatorit.
▶ Sigurohuni që vendi i montimit të jetë vertikal dhe i

sheshtë.
▶ Sigurohuni që mjedisi mbi të cilin do bëhet montimi të

mos marrë flakë shpejt.
▶ Sigurohuni që vendi i montimit të mos ketë vibrime.
▶ Sigurohuni që vendi i montimit të ndodhet në një ambient

të klimatizuar ose të paklimatizuar.
▶ Sigurohuni që vendi i montimit të përmbushë kërkesat e

kategorisë klimaterike 3K3 sipas IEC 60721-3-3.
▶ Sigurohuni që për përdorimin e portalit të uebit të jetë i

disponueshëm një ruter interneti.
▶ Nëse është e nevojshme, sigurohuni që lidhja e të

dhënave të mund të kryhet për lidhjen e produkteve të
tjera të lejuara në inverter.
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4.6 Varni produktin

1. Testoni kapacitetin mbajtës të murit.
2. Respektoni peshën totale të produktit.
3. Përdorni vetëm material fiksues të lejueshëm për muret.

Kushtet: Aftësia e mbajtjes së murit është e mjaftueshme

▶ Drejtojeni pllakën e montimit horizontalisht me një
nivelues uji në mur, siç tregohet në figurë.

▶ Fiksoni pllakën montuese me 4 vida në mur.

▶ Vareni produktin nga lart në pllakën montuese, siç
tregohet në figurë.

▶ Bëni kujdes që produkti të mbërthehet mbi pllakën
montuese.

Kushtet: Aftësia e mbajtjes së murit nuk është e mjaftueshme

▶ Nëse është e nevojshme, kujdesuni nga ana ndërtimore
për një varëse me aftësi për të mbajtur.

▶ Përdorni p.sh. mbajtëse të veçanta ose veshje të murit.
▶ Varni produktin, si përshkruhet.

5 Instalimi

Kujdes!
Rrezik dëmesh materiale

Një konfigurim i gabuar i spinës mund
të shkaktojë dëmtime në produkt ose në
produktet e lidhura.

▶ Gjatë montimit të spinës, bëni kujdes që ta
vendosni spinën me kontaktet e duhura.

Instalimi elektrik duhet të kryhet vetëm nga një elektricist.

5.1 Respektoni të dhënat e planit të imiantit
fotovoltaik

1. Sigurohuni që të dhënat e planifikimit të impiantit
fotovoltaik të respektohen.

2. Ndiqni planin e lidhjeve → bashkëngjitur.

5.2 Respektoni kërkesat e modulit fotovoltaik

1. Ndiqni udhëzuesin e instalimit të modulit fotovoltaik.
2. Përdorni vetëm module fotovoltaike, lidhjet e të cilave

nuk duhet të tokëzohen.
3. Përdorni vetëm module fotovoltaike, të cilat i

përmbushin kërkesat e kategorisë A sipas IEC 61730.
4. Përdorni vetëm module fotovoltaike të lejuara dhe të

përshtatshme, për të shmangur dëmtime të inverterit.
5. Ndiqni të dhënat e përcaktuara për mbrojtjen nga

rrufeja të modulit fotovoltaik.

Kushtet: Tensioni maksimal i punës me rrymë alternative është më i madh
se tensioni nominal i sistemit të gjeneratorëve-PV.

▶ Sigurohuni që tensioni maksimal nominal i sistemit të
gjenerorit-PV të jetë në një tensioni rrjeti me rrymë
alternative.

5.3 Ndiqni kërkesat e furnizimit me energji

1. Sigurohuni që me vënien në punë, do të përmbushen
gjithë kërkesat e furnizuesit të energjisë.

2. Pyesni ofruesin e energjisë lidhur me kërkesat
kontraktuale ose lokale specifike, për përdorimin e
inverterave.

5.4 Instaloni çelësin e sigurisë

1. Instaloni një çelës mbrojtës fuqie në rrjetin e shtëpisë,
sipas tabelës së mëposhtme, nëse është e nevojshme.

Inverter Prerja
tërthore e

kabllit
Kabëll
rryme

alternative

Fuqia e
humbur

për
fuqinë

nominale
dhe

gjatësitë
e kabllit

10 m

Çelësi
mbrojtës i

fuqisë

VPV I 3000/1 400V
2,5 mm

2 4 W
B16

4,0 mm
2 3 W

VPV I 4000/1 400V
2,5 mm

2 7 W
B16

4,0 mm
2 4 W
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Inverter Prerja
tërthore e

kabllit
Kabëll
rryme

alternative

Fuqia e
humbur

për
fuqinë

nominale
dhe

gjatësitë
e kabllit

10 m

Çelësi
mbrojtës i

fuqisë

VPV I 5000/1 400V
2,5 mm

2 11 W
B16

4,0 mm
2 7 W

VPV I 6000/1 400V
2,5 mm

2 14 W
B16

4,0 mm
2 8 W

2. Nëse parashikohet për vendin e instalimit, instaloni një
çelës sigurie për rrymën e mbetur, të tipit A.

3. Sigurohuni që hyrja në rrjet të jetë gjithmonë e mundur
dhe jo e mbuluar apo e paarritshme.

4. Informoni përdoruesin lidhur me funksionin dhe
përdorimin e çelësit të sigurisë.

5.5 Përgatisni lidhjet e kabllove dhe spinën

1. Përdorni vetëm kabllo të përshtatshëm për përdorimin
me spinat e lejuara të marra në dorëzim ose të tjera.

2. Respektoni të dhënat specifike të produktit për lidhjen e
rrymës së vazhduar dhe lidhjen e rrymës alternative tek
Të dhënat teknike (→ Faqe 38).

3. Ndiqni të dhënat e prodhuesit dhe rregullat e vendosjes
për lidhjet e kabllove dhe spinave.

4. Gjatë montimit, shmangni ngarkesat e tërheqjes dhe të
presionit në lidhjet e spinave dhe në lidhjet e kabllove.

5. Përkuleni kabllin në një lidhje spine të paktën 4 cm
pas daljes së kabllit nga lidhja e spinës ose një kutie
terminale.

6. Kalojini kabllot lidhës të komponentëve që do lidhni, në
pjesën e poshtme të produktit.

7. Shkurtoni kabllot e lidhjeve sipas nevojës.

5.6 Përgatisni lidhjen në rrymën alternative

Lidhni spinën e rrymës alternative
1. Për lidhjen e spinës, përdorni vetëm spinën e rrymës

alternative të marrë në dorëzim (Wieland) ose një spinë
tjetër të lejuar nga prodhuesi i produktit.

2. Nëse spina e rrymës alternative, e marrë në dorëzim,
nuk është e hapur, respektoni të dhënat për hapjen e
spinës së rrymës alternative (→ Faqe 35).

3. Nëse është e nevojshme, rrotulloni kundra-dadon.
4. Shtyjeni kasën mbi kabllin e izoluar të rrymës

alternative.
5. Gjatë heqjes së izolantit nga veshja e jashtme e kabllit,

mos dëmtoni izolimin e konduktorit të brendshëm.

y (PE)

x

N,L

y (N, L) x

6. Izoloni veshjen e jashtme dhe përçuesit e brendshëm,
siç tregohet në figurë, sipas tabelës së mëposhtme:

Gjatësia
dhe izolimi

Lëshimi i kabllit ⌀ [mm]
(Kabëll)

6...10
(PE)

10...14
(N, L)

13...18
(PE)

13...18
(N, L)

y [mm] 30 25 55 50

x [mm] 8 8 8 8

D1

2

3

1 Kablli i izoluar i rrymës
alternative
me diametër D

2 Kasa e spinës së spinës
së rrymës alternative

3 Rrezja e përkuljes
≥ 4 × D

7. Respektoni të dhënat e përcaktuara të rrezes së
përthyerjes (3) për kabllin e rrymës alternative (1).
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N L

1 2

A

B

1

2

34

5

1 Fija mbrojtëse PE

2 Kablli i jashtëm 3

3 Kablli i jashtëm 2

4 Kablli i jashtëm 1

5 Fija neutër N

8. Futini konduktorët e brendshëm me izolant të hequr,
sipas konfigurimit të spinës në terminalet e vidave.

9. Shtrëngoni terminalet e vidave.
10. Kontrolloni nëse të gjitha fijet janë futur mekanikisht në

terminalet e spinës.

A

B

CLICK

CLICK

11. Shtyjeni spinën në kasën e spinës.
12. Sigurohuni që spina të mbërthehet fort në kasën e

spinës.
13. Shtrëngoni kundra-dadon.

Lidhni kabllin e rrymës alternative me lidhjen e
shtëpisë
14. Fikni siguresën tek lidhja e shtëpisë.
15. Lidheni kabllin e rrymës alternative me instalimin e

shtëpisë.

5.7 Përgatitni lidhjen në rrymë e vazhduar

Rrezik!
Rrezik për jetën si pasojë e goditjes
elektrike!

Kabllot e rrymës së vazhduar në modulet
fotovoltaike përcjellin rrymë edhe kur drita
është e ulët.

▶ Sigurohuni që kablli i rrymës së vazhduar
nuk është i lidhur me gjeneratorin
fotovoltaik, përpara se të punoni me të.

▶ Shmangni kontaktin me pjesët me
tension.

▶ Vishni dorashka sigurie të përshtatshme.

Lidhni spinën e rrymës së vazhduar
1. Sigurohuni që në kabëll të mos ketë tension.
2. Përdorni vetëm spinën e rrymës së vazhduar të marrë

në dorëzim ose një spinë tjetër të lejuar nga prodhuesi i
produktit.
– Figura tregon një shembull të spinës së rrymës së

vazhduar SUNCLIX "+".
3. Nëse spina e rrymës së vazhduar, e marrë në dorëzim,

nuk është e hapur, respektoni të dhënat për hapjen e
spinës së rrymës së vazhduar (→ Faqe 34).

4. Sigurohuni që spina e përdorur e rrymës së vazhduar
të përshtatet me polaritetin e kabllit të rrymës së
vazhduar.

5. Gjatë heqjes së izolantit të veshjes së jashtme të kabllit,
kujdes mos dëmtoni konduktorin e brendshëm.

6. Izoloni konduktorin e brendshme rreth 15 mm.

A

D

C

B

1

1 Susta

7. Futeni konduktorin e brendshëm pa këmishë me
lidhëset e përdredhura sipas figurës në pjesën e pasme
të spinës së rrymës së vazhduar, deri sa të mbërthehet.
◁ Fundet e lidhëseve janë të dukshme tek susta (1).

8. Mbyllni sustën.
9. Kontrolloni nëse konduktori është futur fort mekanikisht

tek spina. Sipas nevojës përmirësoni.
10. Shtyjeni kasën e spinës mbi spinë.
11. Mbylleni kasën e spinës së rrymës së vazhduar.
12. Lidhni në të njëjtën mënyrë edhe spinën e dytë të

rrymës së vazhduar, tek kablli i dytë i rrymës së
vazhduar.
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Lidhni kabllin e rrymës së vazhduar me gjeneratorin
fotovoltaik
13. Sigurohuni që gjeneratori fotovoltaik nuk prodhon rrymë

ose prodhon rrymë shumë të ulët.

Udhëzim
Mbuloni p.sh. modulet fotovoltaike me një
vatinë ose kryeni instalimet e rrymës së
vazhduar gjatë natës.

14. Lidheni kabllin e rrymës së vazhduar me një gjenerator
fotovoltaik.

5.8 Instaloni inverterin

1. Sigurohuni që diskonektori në inverter të jetë në
pozicionin (0).

2. Sigurohuni, që në inverter të mos ketë rrymë
alternative.

3. Sigurohuni që çelësi mbrojtës i fuqisë të jetë i fikur.
4. Sigurohuni që gjeneratori fotovoltaik të mos prodhojë

ose të prodhojë pak rrymë gjatë lidhjes me inverterin.
5. Nëse është nevoja, kontrolloni polaritetin e kabllove të

rrymës së vazhduar të gjeneratorit fotovoltaik.
6. Lidheni kabllin e rrymës së vazhduar me inverterin.
7. Lidheni kabllin e rrymës alternative me inverterin.
8. Sigurohuni që kërkesat specifike vendore për

funksionimin e impianteve fotovoltaike të jenë
përmbushur.

9. Siguroni ushqimin me korrent tek inverteri (ndiqni
çelësin mbrojtës të fuqisë).

5.9 Sistemi i ruajtjes së energjisë (opsional)

▶ Ndiqni udhëzuesin e instalimit të sistemit të ruajtjes së
energjisë.

5.10 Kryeni lidhjen e të dhënave (opsionale)

▶ Respektoni udhëzimet e produkteve, që duhet të lidhen
me të dhënat tek inverteri.

▶ Sigurohuni që të përmbushen kërkesat e lidhjes së
kabllove, terminimeve dhe adresimeve të produkteve të
jashtme të lidhura.

▶ Midis kabllit lidhës të të dhënave dhe kabllove të rrymës
së vazhduar/alternative ruani një 200 mm, për të
minimizuar probleme në kalimin e të dhënave.

Përmes lidhjes së të dhënave inverteri komunikon me
produktet e tjerë të lejuar.

Inverteri ka tre porta për lidhjen e të dhënave:

– Ethernet (RJ45)
Për lidhjen me një ruter interneti, për dërgimin e të
dhënave në portalin e uebit dhe përdorimin e një sërë
funksionesh të impiantit fotovoltaik përmes një brauseri.

– 2 RS485-Bus (RJ45)
Për lidhjen me produktet e lejuar, p.sh. për menaxhimin e
energjisë.

– Modbus (RJ10)
Për lidhjen, p.sh. me një kontator energjie.

▶ Pyesni shërbimin e klientit se cilat produkte janë të lejuar
për lidhjen me inverterin.

Figura e mëposhtme tregon shembuj të lidhjes së të
dhënave në impiantin fotovoltaik me menaxhim dinamik të
furnizimit.

1 43

568 7

2

1 Menaxhimi dinamik i
furnizimit

2 Kablli i të dhënave
RS485-Bus

3 Inverteri i parë
1)

4 Invertera të tjerë

5 Ruteri i internetit

6 Kablli i të dhënave
Ethernet

7 Kablli i të dhënave
Modbus

8 Kontaktori i energjisë

1) Gjatë menaxhimit dinamik të energjisë, inverteri i parë
rregullon dozimin e furnizimit sipas vlerave maksimale për
gjithë impiantin fotovoltaik.

▶ Për informacione të mëtejshme lidhur me menaxhimin
dinamik të furnizimit, respektoni udhëzuesin e produkteve
me menaxhim të furnizimit ose pyesni shërbimin e
klientit.

5.10.1 Kryeni lidhjen Ethernet

1. Alternative 1:
▶ Në mënyrë që përdoruesi të mund të kryejë p.sh.

transferimin e të dhënave të performancës dhe
njoftimet e eventeve tek portali i uebit, lidheni
inverterin në portën Ethernet (RJ45) me një ruter
interneti.

Udhëzim
Nëse lidhni inverterin me një ruter
interneti me DHCP, inverteri fillon
automatikisht transferimin e të dhënave
të paenkriptuara në server.

1. Alternative 2:

1323 W

Xxxxxxxxxxx

1

192.168.XXX.XXX

▶ Lidhja me inverterin mund të realizohet duke lidhur
një PC me ruterin e internetit.
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– Inverteri dhe PC duhet të jenë të lidhur në të
njëjtin rrjet. Sapo inverteri të lidhet me internetin,
inverteri shfaq në mënyrë ciklike adresën-IP
(1). Nëse fusni këtë adresë-IP në fushën e të
dhënave të brauserit, do të hapet serveri i uebit
të inverterit.

2. Për të shmangur transferimin e të dhënave, hiqni kabllin
e rrjetit të inverterit ose çaktivizoni transferimin e të
dhënave tek rregullimet për Ethernet (→ Faqe 32).

5.10.2 Lidhni RS485-Bus

A1

B1

G1

A1 Të dhënat A (E
bardhë/portokalli)

B1 Të dhënat B

G1 Toka (Kafe)

1. Sigurohuni që të përdorni një kabëll patch si kabëll të
dhënash Cat-5, të përshtatshëm për gjatësinë e lidhjes.

2. Sigurohuni që konfigurimi i spinës së kabllit të të
dhënave të përputhet me të dhënat paraprake:

Produkti
Lidhja

Inverter
Spina-RJ45

Produkt i jashtëm
Kryerja e lidhjes

Kontakt

1
1)

Të dhënat A (A1)
1)

2 Të dhënat B (B1)

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 Toka (G1)
1)

Rrezik i prishjes së hyrjes RS485-Bus tek inverteri: Mos e
lidhni spinën me një kontakt 24 V DC!

3. Lidheni kabllin e të dhënave në një RS485-Bus (fole-
RJ45) tek inverteri.

4. Lidhni kabllin e të dhënave, p.sh. në një produkt të
lejuar për menaxhimin dinamik të furnizimit.

5. Sigurohuni që RS485-Bus të terminojë tek inverteri.

5.10.2.1 Përdorni kabllin alternativ të të dhënave për
RS485-Bus

1. Sigurohuni që gjatësia totale e RS485-Bus 100 m të
mos tejkalohet.

2. Sigurohuni që me përdorimin e kabllit alternativ të
të dhënave për lidhjen e një produkti të jashtëm me
folenë-RJ45 tek inverteri i parë, të bëhet konfigurimi i
dhënë i spinës.

5.10.3 Lidhni Modbus

1
4 1

1 Spina-RJ10

1. Sigurohuni që të përdorni një kabëll të dhënash, të
përshtatshëm për gjatësinë e lidhjes.

2. Nëse është e mundur, përdorni kontaktorin e energjisë
Schneider iEM3155 me kabllin e të dhënave Modbus
nga prodhuesi i produktit.

3. Nëse përdorni një kontator tjetër energjie ose një kabëll
tjetër të dhënash, sigurohuni që konfigurimi i spinës të
përputhet me të dhënat paraprake:

Produkti
Lidhja

Inverter
Spina-RJ10

Schneider
iEM3155

2)

Kryerja e
lidhjes

Kontatori i
jashtëm i
energjisë
Kryerja e

lidhjes

Kontakt

1 D1/+ Të dhënat A

2 D0/- Të dhënat B

3 0V Toka

4
1)

–
1)

–
1)

1)
Rrezik prishjeje i hyrjes së Modbus tek inverteri:

Kontakti 4 i folesë-RJ10 së inverterit ka tension. Mos e
përdorni këtë kontakt!
2)

Kërkojini teknikut të specializuar ose shërbimit të
klientit kabllin e të dhënave Modbus të rekomanduar
prodhuesi i produktit.

4. Lidheni kabllin e të dhënave tek Modbus (fole-RJ10) tek
inverteri.

5. Lidheni kabllin e të dhënave në një produkt të lejuar,
p.sh. tek kontaktori i energjisë Schneider iEM3155.

6. Nëse është nevoja, nxirrni nga pasqyra e përdoruesit
dhe funksionet e treguesve (→ Faqe 9) në udhëzuesin
e përdorimit të këtij produkti, se cilët janë kontaktorët
kompatibël të energjisë.

7. Nëse dëshironi të keni informacione të tjera lidhur me
produktet e lejuara, pyesni shërbimin e klientit.

6 Komandimi

▶ Respektoni të dhënat për konceptin komandues
(→ Faqe 4) në udhëzuesin e punës së inverterit.
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6.1 Shfaqni menunë e shërbimit

1. Hapni Menuja kryesore → Rregullimet → Shërbimi.
2. Shtypni butonat dhe njëkohësisht për 3 sekonda.
3. Hapni dhe përpunoni pikën e dëshiruar të menusë.

Udhëzim
Një pasqyrë e gjithë pikave të menusë dhe
informacione për rregullimet e mundshme
të menuve të shërbimit, i gjeni në pasqyrën
të funksioneve për teknikun e specializuar
(→ Faqe 36) bashkëngjitur.

4. Nëse është e nevojshme, vendosni fjalëkalimin me
5 karaktere, për të përpunuar një pikë të menusë në
menunë e shërbimit.

5. Nëse nuk e njihni fjalëkalimin, pyesni shërbimin e
klientit.

7 Vënia në punë

7.1 Vënia në punë për herë të parë

▶ Futeni Vënia në punë për herë të parë për inverterin me
ndihmën e asistentit të instalimit.

7.1.1 Aktivizimi i asistentit të instalimit

▶ Lidheni produktin në rrjetin elektrik.
◁ Asistenti i instalimit starton automatikisht.

Asistenti i instalimit shfaqet gjatë ndezjes së produktit, derisa
të jenë rregulluar plotësisht të gjitha pikat e nevojshme të
menusë.

Të gjitha pikat e menusë përveç Menuja kryesore →
Informacioni → Rregullimi i vendit: mund të ndryshohen në
vijim.

Pika e menusë Rregullimi i vendit: mund të rivendoset në
vijim vetëm me humbjen e të dhënave.

Udhëzim
Informacione të tjera për ndryshimin e Rregullimi
i vendit:, i gjeni në pasqyrën të funksioneve
për teknikun profesionist (→ Faqe 36) dhe në
udhëzuesin e përdorimit të këtij produkti.

Asistenti i instalimit tregon listën e rregullimeve të nevojshme
gjatë vënies në punë për herë të parë.

Nëse nuk e keni rregulluar ende një pikë të menusë, pika e
menusë do të shfaqen në listë me një .

Nëse nuk e keni rregulluar plotësisht një pikë të menusë,
pika e menusë do të shfaqen në listë me një .

Informacione të tjera për mundësitë e rregullimit të pikave
të menusë së asistentit të instalimit, i gjeni në pasqyrën
e funksioneve për teknikun profesionist (→ Faqe 36) ose
në pasqyrën të nivelit të përdoruesit dhe të treguesve
(→ Faqe 9) në udhëzuesin e përdorimit të këtij produkti.

7.1.1.1 Rregulloni gjuhën e menusë

1st commissioning

Date format

Date

Language

1. Hapni Gjuha.

Udhëzim
Gjatë vënies në punë për herë të parë, do të
shfaqet pika e menusë Language.

2. Me ose vendosni gjuhën e dëshiruar për menunë.
3. Nëse keni zgjedhur gjuhën e dëshiruar të menusë,

adoptojeni zgjedhjen me .
4. Shtypni .
◁ Pikat e shfaqura të menusë tani do të shfaqen në

gjuhën e zgjedhur nga ju.

7.1.1.2 Rregulloni formatin e datës

1. Hapni Formati i datës.
2. Rregulloni formatin e dëshiruar të datës dhe shtypni

.
3. Shtypni .

7.1.1.3 Vendosni datën

1. Hapni Data →.
2. Shtypni , për të rregulluar ditën.
3. Vendosni ditën e dëshiruar dhe shtypni .
4. Shtypni , për të zgjedhur muajin.
5. Shtypni , për të vendosur muajin.
6. Vendosni muajin e dëshiruar dhe shtypni .
7. Shtypni , për të zgjedhur vitin.
8. Shtypni , për të vendosur vitin.
9. Vendosni vitin e dëshiruar dhe shtypni .
10. Shtypni , për të adoptuar rregullimin e datës.

7.1.1.4 Rregulloni formatin e orës

1. Hapni Formati i orës.
2. Rregulloni formatin e dëshiruar të orës dhe shtypni

.
3. Shtypni .
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7.1.1.5 Vendosni orën

1. Hapni Ora.
2. Shtypni , për të rregulluar orët.
3. Vendosni orët e dëshiruara dhe shtypni .
4. Shtypni , për të zgjedhur minutat.
5. Shtypni , për të vendosur minutat.
6. Vendosni minutat dhe shtypni .
7. Shtypni , për të adoptuar rregullimin e orës.

7.1.1.6 Vendosja e vendit

Udhëzim
Ndryshimi i Rregullimi i vendit: është i mundur
vetëm përmes rivendosjes së rregullimeve të
fabrikës tek inverteri, proces nga i cili rregullimet
dhe të dhënat do të humbasin.

Vendi i zgjedhur nuk ka asnjë ndikim tek gjuha e
vendosur dhe e shfaqur e menusë.

1. Hapni Rregullimi i vendit: →.
2. Zgjidhni vendin, ku do të përdoret inverteri.
3. Nëse vendi i dëshiruar nuk mund të zgjidhet, zgjidhni si

alternativë një vend me të dhëna strikte.
4. Në rast se keni pyetje për rregullimin e vendit, drejtojuni

shërbimit të klientit.
5. Konfirmoni zgjedhjen me .
6. Shtypni .
◁ Në ekran do të shfaqet kërkesa e sigurisë: Është e

dhëna e saktë?.
7. Përgjigjuni kërkesave të sigurisë me Po, duke shtypur

për të paktën 1 sekondë .
8. Shtypni .

Kushtet: Rregullimi i vendit është i gabuar.

▶ Për të rivendosur rregullimin e vendit, respektoni
udhëzimet për nivelin e specialistit (→ Faqe 36)
bashkëngjitur.

▶ S fundi, kryeni sërish vënien në punë për herë të parë
(→ Faqe 30).

7.1.1.7 Rregulloni fuqinë reaktive

1. Hapni Fuqia reaktive →.
2. Zgjidhni Regjimi dhe shtypni .
3. Zgjidhni llojin e dëshiruar të karakteristikave të fuqisë

reaktive dhe shtypni .
4. Shtypni .

Kushtet: Gjatë Regjimi nuk keni zgjedhur cosPhi = 1 si lloj i
karakteristikave të fuqisë reaktive.

▶ Zgjidhni në Ngarko vlerat standarde shabllonin e
dëshiruar dhe shtypni .

▶ Shtypni .
▶ Shtypni dhe rregulloni Numri i nyjeve.
▶ Shtypni .
▶ Shtypni .
▶ Zgjidhni Nyja të parë, që doni të rregulloni dhe shtypni

.
▶ Vendosni parametrin e dëshiruar për Nyja dhe shtypni

.

▶ Vendosni parametrat për gjithë pikat e mbështetjes, siç
përshkruhet më sipër.

▶ Shtypni .

Xxxxxxxxxxxx

4

5

21

3

1 Aksi-Y

2 Aksi-X

3 Mbiaktiviteti me simbolin
e shigjetës

4 Nënaktiviteti me
simbolin e shigjetës

5 Pikat e mbështetjes
(në shembullin 4 pika
mbështetjeje)

5. Zgjidhni Shfaq linjën dhe shtypni .
6. Karakteristika e vendosur më parë Fuqia reaktive do

të shfaqet vetëm në mënyrë grafike, siç tregohet tek
shembulli.

7. Shtypni .

7.1.1.8 Vënia në punë për herë të parë përfundoni

1. Hapni Përfundimi.

Kushtet: Pikat e menusë së asistentit të instalimit janë vendosur të
paplota.

▶ Njoftimi Rregullimet janë të paplota do të shfaqet.
▶ Shtypni më pas , për të korrigjuar rregullimet.
▶ Mbyllni sërish Vënia në punë për herë të parë.

Kushtet: Pikat e menusë së asistentit të instalimit janë vendosur të plota.

▶ Hapni Përfundimi.
▶ Do të shfaqet kërkesa e sigurisë A janë gjithë

rregullimet të sakta?.

Kushtet: Pikat e menusë së asistentit të instalimit nuk janë vendosur të
sakta.

▶ Për të korrigjuar rregullimet e gabuara, shtypni .
▶ Korrigjoni rregullimin e gabuar në asistentin e instalimit.
▶ Së fundi, mbyllni sërish Vënia në punë për herë të parë.

Kushtet: Pikat e menusë së asistentit të instalimit janë vendosur të sakta.

▶ Shtypeni të paktën për 1 sekondë .
◁ Inverteri starton sërish dhe sinkronizohet me rrjetin.

▶ Vënia në punë për herë të parë është lidhur dhe
inverteri është në punë.
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7.2 Rregullimet për lidhjen e të dhënave
(opsionale)

▶ Respektoni të dhënat e prodhuesit nga produktet e
lidhura së jashtmi.

7.2.1 Rregullimet për lidhjet Ethernet

1. Sigurohuni që inverteri të jetë i lidhur me një ruter
interneti ose një produkt tjetër të lejuar tek porta
Ethernet (→ Faqe 28).

Udhëzim
Rregullimet tek inverteri ndryshojini vetëm
kur lidhja e dëshiruar të mos kryhet dot
automatikisht.

Kushtet: Lidhja e rrjetit me ruterin e internetit nuk realizohet automatikisht
(nuk ka DHCP).

▶ Hapni Menuja kryesore → Rregullimet → Rrjeti.
▶ Respektoni të dhënat në pikat e menusë, tek pasqyra

e përdoruesit dhe funksionet e treguesit (→ Faqe 9) në
udhëzuesin e përdorimit.

▶ Përshtateni inverterin për lidhjen e të dhënave përmes
portës Ethernet, me produktin e lidhur, p.sh. me një ruter
interneti.

Kushtet: Lidhja e rrjetit me PC ose Notebook është kryer.

▶ Kini parasysh se ndryshimet në serverin e brendshëm,
kanë ndikime të drejtpërdrejta tek rregullimet e inverterit.

Udhëzim
Nëse e lidhni inverterin me një PC ose
Notebook, mund të hyni në serverin e
brendshëm të inverterit.

▶ Lexoni adresën-IP të inverterit në lidhjen ekzistuese të
rrjetit, në zonën e poshtme majtas në treguesin kryesor
të inverterit.

▶ Vendosni adresën-IP të inverterit në fushën e adresës të
brauserit tuaj të uebit dhe hapni serverin e brendshëm të
inverterit.

7.2.2 Rregullimet për Modbus dhe rregullorja për
furnizimin dinamik

1. Sigurohuni që tek Modbus i inverterit të jetë lidhur saktë
një produkt i lejuar (→ Faqe 29).

2. Hapni Menuja kryesore → Rregullimet → Menaxhimi i
energjisë → Regjimi.

3. Zgjidhni Numëruesi i energjisë.
4. Për të rregulluar një kontaktor energjie, hapni

Konfigurimi.
5. Respektoni të dhënat në pikat e menusë, tek pasqyra

e përdoruesit dhe funksionet e treguesit (→ Faqe 9) në
udhëzuesin e përdorimit.

6. Përshtatni inverterin për lidhjen e të dhënave me një
produkt të lejuar.

7.2.3 Rregullimet për vlerën kufi PV-Ready

1. Sigurohuni që tek RS485-Bus i inverterit të jetë lidhur
saktë një produkt i lejuar (→ Faqe 29).

2. Respektoni të dhënat në pikat e menusë, tek pasqyra
e përdoruesit dhe funksionet e treguesit (→ Faqe 9) në
udhëzuesin e përdorimit.

3. Hapni Menuja kryesore → Rregullimet → Menaxhimi i
energjisë → Regjimi.

4. Kontrolloni nëse është zgjedhur Numëruesi i energjisë.
5. Nëse jo, zgjidhni Numëruesi i energjisë.
6. Konfirmoni zgjedhjen.
7. Kthehuni tek pika e menusë Menaxhimi i energjisë.
8. Përshtateni Vlera e limitit PV-Ready sipas impiantit tuaj

fotovoltaik.
9. Nëse keni pyetje të mëtejshme lidhur me vendosjen e

produkteve të lejuar, mund t'i drejtoheni shërbimit të
klientit.

7.3 Vëreni sërish në punë

1. Sigurohuni që moduli fotovoltaik të jetë i montuar dhe
instaluar në mënyrë të saktë.

2. Sigurohuni që instalimi dhe montimi i inverterit të
përputhet me kërkesat e kapitullit Instalimi (→ Faqe 25)
dhe montimi (→ Faqe 23).

3. Sigurohuni që kërkesat specifike lokale dhe gjithë
kërkesat e përdorimit të rrjetit të jenë përmbushur.

4. Lidheni produktin me rrymën alternative në lidhjen e
shtëpisë (ndizni siguresën).

5. Vendoseni diskonektorin në pozicionin (1), për të kaluar
inverterin në rrymë të vazhduar.

6. Prisni disa minuta, derisa të shfaqet treguesi kryesor.

Udhëzim
Treguesi kryesor tregon fuqinë në dalje
vetëm kur në modulin fotovoltaik vezullon
dritë e bollshme dielli.

7. Nëse shfaqet asistenti i instalimit, kryeni Vënia në punë
për herë të parë (→ Faqe 30).

8. Inverteri tani është sërish në punë.

8 Transferoni produktin tek përdoruesi

▶ Informoni operatorin se duhet ta mirëmbajë produktin
sipas intervaleve të parashikuara.

▶ Sqaroni operatorit gjendjen dhe funksionin e
mekanizmave të sigurisë.

▶ Mësoni operatorin lidhur me përdorimin e produktit.
▶ Tregojini përdoruesit udhëzimet e sigurisë që duhet të

ketë parasysh.
▶ Kalojani operatorit të gjitha udhëzimet dhe dokumentet e

produktit për t'i ruajtur më tej.
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9 Zgjidhja e defekteve

1. Respektoni të dhënat për zgjidhjen e defekteve
(→ Faqe 7) në udhëzuesin e përdorimit.

2. Kontrolloni linjën e gjeneratorit (→ Faqe 33).
3. Për të zgjidhur defekte ose shkaqe të tjera të

mesazheve të eventeve, ndiqni të dhënat për zgjidhjen
e defekteve dhe treguesit e eventeve (→ Faqe 53)
bashkëngjitur.

4. Nëse problemi shfaqet disa herë ose nëse nuk mund ta
zgjidhni dot, telefonojini shërbimit të klientit.

10 Mirëmbajtja

Kusht paraprak për sigurinë afatgjatë të punës,
besueshmërinë dhe jetëgjatësinë e lartë, është mirëmbajtja
periodik i impiantit fotovoltaik nga një teknik i kualifikuar.
Prodhuesi i produktit këshillon lidhjen e një kontrate
mirëmbajtjeje.

▶ Gjatë proceseve të mirëmbajtjes, bëni kujdes udhëzimet
e përgjithshme të sigurisë në kapitullin e sigurisë.

10.1 Respektoni planin e mirëmbajtjes

▶ Kryejini proceset e mirëmbajtjes sipas planit të
mirëmbajtjes bashkëngjitur.

10.2 Kontrolloni komponentët e impianteve
fotovoltaike

▶ Kontrolloni komponentët e impianteve fotovoltaike sipas
udhëzuesve të inspektimit dhe mirëmbajtjes.

10.3 Kontrolloni inverterin

1. Kontrolloni protokollin e eventeve dhe nëse nevojitet,
kryeni një zgjidhje të defekteve (→ Faqe 33).

2. Kontrolloni rendimentin aktual vjetor dhe krahasojeni
me vitin e shkuar nga raporti i fundit i kontrollit.

3. Nëse vini re një përkeqësim të dukshëm të rendimentit
vjetor në krahasim me vitin e shkuar, atëherë kryeni një
zgjidhje të defekteve (→ Faqe 33).

10.4 Kontrolloni vendin e montimit

▶ Sigurohuni që kërkesat të zbatohen në vendin e montimit
(→ Faqe 24).

10.5 Kontrolloni karakteristikat e gjeneratorit

1. Hapni Menuja kryesore → Linja e gjeneratorit.
◁ Inverteri merr karakteristikat e gjeneratorit

fotovoltaik dhe së fundi i shfaq ato.
2. Sigurohuni që modulet fotovoltaike të mos jenë

pjesërisht të ndërlidhura.
▽ Kur përkulja e sipërme sheshohet, inverteri mund të

mos furnizohet më me fuqi.
3. Sigurohuni që impianti fotovoltaik përputhet me të

dhënat e planifikimit dhe është konfiguruar si duhet.
4. Nëse të dhënat paraprake të planifikimit nuk e

mundësojnë funksionimin, nëse është nevoja,
ndryshoni planifikimin dhe konfigurimin e impiantit
fotovoltaik.

10.6 Përgatisni proceset e mirëmbajtjes në
instalimin elektrik

1. Nxirreni përkohësisht jashtë pune impiantin fotovoltaik
për proceset e mirëmbajtjes (→ Faqe 33).

2. Respektoni kërkesat dhe udhëzimet e sigurisë për
instalimin elektrik (→ Faqe 28).

10.7 Kontrollimi i instalimit elektrik

10.7.1 Kontrolloni mbrojtjen me tokëzim

▶ Nëse është instaluar një mbrojtje e tokëzuar, kontrolloni
nëse funksionojnë kabllot e mbrojtjes së tokëzuar.

10.7.2 Kontrolloni izolimin dhe shtrëngimin e kabllove

1. Kontrolloni lidhjen e kabllove, izolimin dhe lidhjen
e spinës nëse janë të pastra, të plota dhe të
qëndrueshme.

2. Nëse vini re mangësi, dokumentojini dhe zgjidhini ato
menjëherë.

10.8 Shkruani raportin e mirëmbajtjes

1. Dokumentoni proceset e mirëmbajtjes në një raport
mirëmbajtjeje.

2. Raportin e mirëmbajtjes kalojani përdoruesit të
impiantit.

3. Udhëzoheni përdoruesin e impiantit se është e
nevojshme të ruajë gjithmonë raportin e mirëmbajtjes.

10.9 Pastrimi i inverterit

1. Kontrolloni nëse inverteri ka ndotje.
2. Pastrojini sipërfaqet me një leckë të njomë dhe pak

sapun pa tretës.
3. Pastroni fletët e ftohjes max. 2 bar.

10.10 Konfiguroni proceset e inspektimit

▶ Pas përfundimit të proceseve të mirëmbajtjes, vëreni
impiantin fotovoltaik sërish në punë (→ Faqe 30).

11 Nxjerrja jashtë pune

11.1 Nxirreni menjëherë jashtë pune

Impianti fotovoltaik mund të nxirret jashtë pune përkohësisht.

▶ Fikni çelësin mbrojtës të fuqisë (siguresa e fikur).
▶ Sigurojeni çelësin mbrojtës të fuqisë kundër rindezjes së

pavullnetshme ose të paautorizuar.
▶ Vendoseni diskonektorin në pozicionin (0), për të kaluar

inverterin pa korrent.
▶ Sigurojeni deskonektorin kundër rindezjes së

pavullnetshme ose të paautorizuar.



11 Nxjerrja jashtë pune

34 Udhëzimi i instalimit dhe mirëmbajtjes VPV I 0020273409_00

11.1.1 Shkëputni spinën-SUNCLIX të rrymës së
vazhduar

A

B

▶ Sigurohuni që gjeneratori i lidhur fotovoltaik të mos
prodhojë korrekt.

▶ Shkëputni lidhjen e spinës tek inverteri siç tregohet në
figurë.
– Figura tregon një lidhje spine prej dy spinash

SUNCLIX të rrymës së vazhduar (+) dhe (−).
▶ Zbërtheni sustën tek spina e rrymës së vazhduar me një

kaçavidë.
▶ Shkëputni lidhjen e spinës.

11.1.2 Shkëputni spinën nga inverteri

A

C

B

▶ Sigurohuni që spina dhe kablli i inverterit të mos kenë
tension.

▶ Shkëputni lidhjen e spinës tek inverteri siç tregohet në
figurë.

– Figura shfaq një lidhje spine nga dy spinat e inverterit
Wieland.

▶ Zbërtheni kapakun tek spina e inverterit me një kaçavidë.
▶ Shkëputni lidhjen e spinës.

11.1.3 Përcaktoni fuqinë zero

▶ Sigurohuni me ndihmën e një pajisjeje kontrolluese të
tensionit, që spina e inverterit të jetë pa tension në të
gjitha polet.

▶ Inverteri tani është sërish përkohësisht jashtë pune.
▶ Për të rivënë në punë impiantin fotovoltaik, respektoni të

dhënat për vënien në punë (→ Faqe 6).

11.2 Së fundmi nxirreni produktin jashtë pune

▶ Nxirreni impiantin fotovoltaik menjëherë jashtë pune.
▶ Prisni të paktën 10 minuta, përpara se të çmontoni

inverterin.

11.3 Çmontoni inverterin dhe spinën

11.3.1 Çmontoni inverterin

▶ Nxirreni inverterin jashtë përdorimi në mënyrë të
përhershme.

▶ Shkëputni gjithë lidhjet e të dhënave nga inverteri.
▶ Shtypni panelin e sigurisë në pllakën e montimit me

njërën dorë rreth 5 mm në drejtim të sipërfaqes së
montimit.

▶ Ngrini me dorën tjetër inverterin, derisa paneli i sigurisë
të mos mbërthehet më.

▶ Lëshojeni panelin e sigurisë.
▶ Vareni inverterin me të dyja duart nga pllaka e montimit.
▶ Hiqni pllakën e montimit nga sipërfaqja e montimit.

11.3.2 Hapni spinën e rrymës së vazhduar

A

D

C

B

1. Sigurohuni që në kabëll të mos ketë tension.
2. Rrotulloni kasën e spinës dhe hiqeni atë nga spina.
3. Shkëputeni lidhjen e këmishës së pjesës së futur dhe

spinës me një vegël të përshtatshme.
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4. Nxirreni pjesën e futur nga këmisha e spinës.
5. Hapeni sustën me një vegël të përshtatshme.

11.3.3 Shkëputni kabllin e rrymës së vazhduar nga
spina e rrymës së vazhduar

▶ Hiqni kabllin e rrymës së vazhduar nga spina e rrymës së
vazhduar dhe izolojeni si duhet, nëse nevojitet.

▶ Përsërisni hapat edhe për spinën e dytë të rrymës së
vazhduar, nëse nevojitet.

11.3.4 Hapni spinën e rrymës alternative

A

B

1. Sigurohuni që në kabëll të mos ketë tension.
2. Hapeni spinën e rrymës alternative me një vegël të

përshtatshme.
3. Rrotulloni kundra-dadon.

11.3.5 Shkëputni kabllin e inverterit nga spina e
inverterit

▶ Shkëpusni lidhjen e vidës së terminaleve të vidës dhe
tërhiqni kabllin e inverterit nga terminalet e vidës.

▶ Nëse është nevoja, izolojini fijet si duhet.
▶ Lironi kundra-dadon në kasën e spinës së inverterit.
▶ Hiqni kabllin e inverterit nga kasa e spinës së inverterit.

12 Riciklimi dhe mënjanimi

Deponimi i paketimit
▶ Hidheni paketimin siç duhet.
▶ Respektoni të gjitha rregullat relevante.

13 Shërbimi i klientit

Vlefshmëria: Shqipëri

Për të dhënat e kontaktit për shërbimin tonë të klientit, mund
të shkruani në adresën që gjeni në faqen e pasme ose në
faqen e internetit www.vaillant.com.

Vlefshmëria: Kroaci

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje
uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvor-
ničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na ure-
đaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovla-

štenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u
Predstavništvu tvrtke:

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60
10000 Zagreb
Hrvatska

Internet: http://www.vaillant.hr

Vlefshmëria: Slloveni

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si
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Shtojcë

A Pasqyrë e funksioneve për teknikun e specializuar

Udhëzim
Funksionet e përshkruara dhe llojet e procesit nuk janë të disponueshme për gjithë konfigurimet e sistemit.

A.1 Menuja e shërbimit në nivelin e specialistit

Për ndryshime në disa pika të menusë është i nevojshëm një kod shërbimi.

Udhëzim
Pyesni shërbimin e klientit, nëse nuk e njihni kodin e shërbimit.

Niveli i rregullimeve Vlerat
Njësia Gjatësia e hapit, Zgjedhja, Sqarim Rregullim i

fabrikësmin. maks.

Menuja kryesore → Rregullimet → Shërbimi →

Futni kombinimin e çelësit – – – Pyesni shërbimin e klientit. –

Fuqia reaktive – – Tregon nënmenunë Fuqia reaktive.
Kur dilni nga menuja shfaqet pyetja:
Do i ruani ndryshimet?
Shtypni për 1 sekondë për ta konfirmuar

–

Fikja e rregullimit të vendit – – Fjalëkalimi do të kërkohet.
Pyesni shërbimin e klientit.
Do e fshini rregullimin e vendit?
Shtypni për 1 sekondë për ta konfirmuar
Pasi rregullimi i vendit u fshi, pajisja do të
ristartojë dhe do të shfaqë vënien në punë
për herë të parë. Të gjitha rregullimet e tjera
humbasin.

–

Kufijtë e tensionit V Fjalëkalimi do të kërkohet.
Pyesni shërbimin e klientit.
Kufijtë e tensionit e mëposhtme mund të
ndryshohen:
→ Vlera më e lartë:
→ Vlera më e ulët:
Vlera e fikjes lidhet me vlerën maksimale të
tensionit.

–

Kufijtë e frekuencës Hz Fjalëkalimi do të kërkohet.
Pyesni shërbimin e klientit.
Kufijtë e frekuencës e mëposhtme mund të
ndryshohen:
→ Vlera më e ulët:
→ Vlera e riaktivizimit:
→ Vlera e startimit: (për shkak të frekuencës së
lartë)
→ Vlera më e lartë:

–

Kufijtë e tensionit Ø V Fjalëkalimi do të kërkohet.
Pyesni shërbimin e klientit.
Kufijtë e tensionit Ø e mëposhtme mund të
ndryshohen:
→ Vlera më e lartë
→ Vlera më e ulët:
Vlera e fikjes lidhet me vlerën mesatare të
tensionit.

–

¹ Në modalitetin nuk do të shfaqet cosPhi = 1.
² Shfaqet vetëm kur në Numri i nyjeve është vendosur një vlerë > 2.
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Niveli i rregullimeve Vlerat
Njësia Gjatësia e hapit, Zgjedhja, Sqarim Rregullim i

fabrikësmin. maks.

Kufizuesi i fuqisë 500 W Fuqia në dalje e inverterit mund të kufizohet
manualisht deri në një minimum prej 500 W.
Nëse fuqia kufizohet manualisht, në statusin e
treguesit do të shfaqet simboli Reduktimi i fuqisë
dhe vlera matëse Reduktimi i fuqisë / Arsyeja:
Specifikimi i përdoruesit.

–

Tensioni i fiksuar V Fjalëkalimi do të kërkohet.
Pyesni shërbimin e klientit.
Rregullimet e mëposhtme mund të ndërmerren:
→ Gjendja
→ Vlera
Gjurmimi-MPP automatik do të fiket.
Tensioni në hyrje mund të rregullohet në
diapazonin midis tensionit maks. dhe min. të
daljes, në hapa me nga 1 V.

–

Rregullimi i fabrikës – – Fjalëkalimi do të kërkohet.
Pyesni shërbimin e klientit.
Me rivendosjen në Rregullimi i fabrikës do të
fshihen të dhënat e mëposhtme:
- Të dhënat e performancës
- Mesazhet e dukurive
- Data dhe ora
- Rregullimi i vendit
- Ekrani-Gjuha
- Rrjeti-Rregullimet
Pas rivendosjes së Rregullimi i fabrikës, pajisja
ristarton dhe shfaq vënien në punë për herë të
parë.

–

Të gjithë parametrat – – Nën këtë pikë të menusë, specialisti mund të
ndryshojë parametrat e tjerë ENS.

–

Menuja kryesore → Rregullimet → Shërbimi → Fuqia reaktive

Regjimi – – – Lloji i Linja e fuqisë reaktive
Ekzistojnë mundësitë e mëposhtme të zgjedhjes:
- cosPhi = 1
- Q(P)
- Q(U) lineare
- Q(U) histereza

–

Ngarko vlerat standarde ¹ – – – Këtu mund të zgjidhen karakteristikat standarde.
- Q(P) > 3.680 W
- Q(P) > 13.800 W

–

Numri i nyjeve ¹ – – – Rregulloni Numri i nyjeve
Në pikat e mbështetjes mund të programohet një
karakteristikë.

–

Nyja 1 ¹ – – – P (%) nuk mund të ndryshohet në pikën e parë
dhe të fundit të mbështetjes (000 % ,100 %).

–

Nyja 2 ¹ – – – P (%) nuk mund të ndryshohet në pikën e parë
dhe të fundit të mbështetjes (000 % ,100 %).

–

Nyja n ¹ ² – – – P (%) nuk mund të ndryshohet në pikën e parë
dhe të fundit të mbështetjes (000 % ,100 %).

–

Shfaq linjën – – – Do të shfaqet Linja e fuqisë reaktive e vendosur
më parë.

–

¹ Në modalitetin nuk do të shfaqet cosPhi = 1.
² Shfaqet vetëm kur në Numri i nyjeve është vendosur një vlerë > 2.
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B Të dhënat teknike
Skaji i hyrjes-rrymë e vazhduar (lidhja e gjeneratorit fotovoltaik)

VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Numri i hyrjeve të rrymës së
vazhduar

1 1 1

Tensioni maks. në hyrje ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V

Tensioni në hyrje i startimit 250 V 250 V 250 V

Tensioni nominal në hyrje 770 V 770 V 770 V

Numri i gjurmuesit- MPP 1 1 1

Diapazoni i tensionit të
punës në hyrje

250 … 800 V 250 … 800 V 250 … 800 V

Rryma maks. në hyrje ≤ 11 A ≤ 11 A ≤ 11 A

Qarku i shkurtër maks. +20 A / -13 A +20 A / -13 A +20 A / -13 A

Rryma nominale në hyrje 8 A 8 A 8 A

Rryma maks. e furnizimit
mbrapsht të gjeneratorit-PV

≤ 0 A ≤ 0 A ≤ 0 A

VPV I 6000/1 400V

Numri i hyrjeve të rrymës së
vazhduar

1

Tensioni maks. në hyrje ≤ 1.000 V

Tensioni në hyrje i startimit 250 V

Tensioni nominal në hyrje 770 V

Numri i gjurmuesit- MPP 1

Diapazoni i tensionit të
punës në hyrje

250 … 800 V

Rryma maks. në hyrje ≤ 11 A

Qarku i shkurtër maks. +20 A / -13 A

Rryma nominale në hyrje 8 A

Rryma maks. e furnizimit
mbrapsht të gjeneratorit-PV

≤ 0 A

Skaji i daljes së inverterit (lidhja e rrjetit)
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Tensioni në dalje (në varësi
të rregullimit të vendit)

320 … 480 V 320 … 480 V 320 … 480 V

Tensioni nominal në dalje 400 V 400 V 400 V

Rryma maks. në dalje ≤ 7 A ≤ 7 A ≤ 10 A

Rryma maks. e ndezjes 16 A (për 10 ms) 16 A (për 10 ms) 16 A (për 10 ms)

Rryma e qarkut të shkurtër-
RMS

3,82 ARMS (për 60 ms) 3,82 ARMS (për 60 ms) 3,82 ARMS (për 60 ms)

Rryma nominale në dalje 7 A 7 A 7,2 A

Fuqia nominale 3.200 W 4.000 W 5.000 W

Fuqia maks. e dukshme 3.200 V⋅A 4.000 V⋅A 5.000 V⋅A

Frekuenca nominale – 50 Hz
– 60 Hz

– 50 Hz
– 60 Hz

– 50 Hz
– 60 Hz

Tipi i rrjetit L1/L2/L3/N/FE (toka funksionale) L1/L2/L3/N/FE (toka funksionale) L1/L2/L3/N/FE (toka funksionale)

Frekuenca e rrjetit (në
varësi të rregullimit të
vendit)

45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz

Fuqia e humbur në regjimin
e natës

< 3 W < 3 W < 3 W

Fazat e furnizimit trefazor trefazor trefazor



Shtojcë

0020273409_00 VPV I Udhëzimi i instalimit dhe mirëmbajtjes 39

VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Faktori i distorsionit (cos φ
= 1)

< 1 % < 1 % < 1 %

Faktori i fuqisë cos φ 0,8 kapacitiv; 0,8 induktiv 0,8 kapacitiv; 0,8 induktiv 0,8 kapacitiv; 0,8 induktiv

VPV I 6000/1 400V

Tensioni në dalje (në varësi
të rregullimit të vendit)

320 … 480 V

Tensioni nominal në dalje 400 V

Rryma maks. në dalje ≤ 10 A

Rryma maks. e ndezjes 16 A (për 10 ms)

Rryma e qarkut të shkurtër-
RMS

3,82 ARMS (për 60 ms)

Rryma nominale në dalje 8,7 A

Fuqia nominale 6.000 W

Fuqia maks. e dukshme 6.000 V⋅A

Frekuenca nominale – 50 Hz
– 60 Hz

Tipi i rrjetit L1/L2/L3/N/FE (toka funksionale)

Frekuenca e rrjetit (në
varësi të rregullimit të
vendit)

45 … 65 Hz

Fuqia e humbur në regjimin
e natës

< 3 W

Fazat e furnizimit trefazor

Faktori i distorsionit (cos φ
= 1)

< 1 %

Faktori i fuqisë cos φ 0,8 kapacitiv; 0,8 induktiv

Karakterizimi i regjimit
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Efikasiteti maks. ≤ 98,6 % ≤ 98,6 % ≤ 98,7 %

Efikasiteti Evropian 97,9 % 98,1 % 98,2 %

Efikasiteti MPP > 99,0 % dinamik; > 99,8 %
statik

> 99,0 % dinamik; > 99,8 %
statik

> 99,0 % dinamik; > 99,8 %
statik

Konsumi i brendshëm < 8 W < 8 W < 8 W

Rënia e vlerës së fuqisë në
fuqi të plotë, nga

50°CTAMB 50°CTAMB 50°CTAMB

Fuqia e ndezjes 10 W 10 W 10 W

Fuqia e fikjes 8 W 8 W 8 W

VPV I 6000/1 400V

Efikasiteti maks. ≤ 98,7 %

Efikasiteti Evropian 98,3 %

Efikasiteti MPP > 99,0 % dinamik; > 99,8 %
statik

Konsumi i brendshëm < 8 W

Rënia e vlerës së fuqisë në
fuqi të plotë, nga

45°CTAMB

Fuqia e ndezjes 10 W

Fuqia e fikjes 8 W

Siguria
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Kategoria mbrojtëse II II II

Principi i shkëputjes jo shkëputje galvanike, pa
transformator

jo shkëputje galvanike, pa
transformator

jo shkëputje galvanike, pa
transformator
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VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Monitorimi i rrjetit po, e integruar po, e integruar po, e integruar

Monitorimi i izolimit po, e integruar po, e integruar po, e integruar

Monitorimi i rrymës së
mbetur

po, e integruar (Inverteri nuk
mund të shkaktojë një defekt të
rrymës së vazhduar në varësi të
konstruksionit)

po, e integruar (Inverteri nuk
mund të shkaktojë një defekt të
rrymës së vazhduar në varësi të
konstruksionit)

po, e integruar (Inverteri nuk
mund të shkaktojë një defekt të
rrymës së vazhduar në varësi të
konstruksionit)

Mbrojtja nga ngatërrimi i
poleve

Yes Yes Yes

VPV I 6000/1 400V

Kategoria mbrojtëse II

Principi i shkëputjes jo shkëputje galvanike, pa
transformator

Monitorimi i rrjetit po, e integruar

Monitorimi i izolimit po, e integruar

Monitorimi i rrymës së
mbetur

po, e integruar (Inverteri nuk
mund të shkaktojë një defekt të
rrymës së vazhduar në varësi të
konstruksionit)

Mbrojtja nga ngatërrimi i
poleve

Yes

Kushtet e përdorimit
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Fusha e përdorimit Në mjediset e brendshëm Në mjediset e brendshëm Në mjediset e brendshëm

Kategoria klimaterike sipas
IEC 60721-3-3

3K3 3K3 3K3

Temperatura e mjedisit −15 … 60 ℃ −15 … 60 ℃ −15 … 60 ℃

Temperatura e ruajtjes −30 … 70 ℃ −30 … 70 ℃ −30 … 70 ℃

Lagështia relative (e pa
kondensuar)

0 … 95 % 0 … 95 % 0 … 95 %

Lartësia e montimit në NN ≤ 2.000 m ≤ 2.000 m ≤ 2.000 m

Niveli i ndotjes PD3 PD3 PD3

Emetimet e zhurmës 29 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A)

Gazet e palejuar të mjedisit Amoniak, solucion Amoniak, solucion Amoniak, solucion

VPV I 6000/1 400V

Fusha e përdorimit Në mjediset e brendshëm

Kategoria klimaterike sipas
IEC 60721-3-3

3K3

Temperatura e mjedisit −15 … 60 ℃

Temperatura e ruajtjes −30 … 70 ℃

Lagështia relative (e pa
kondensuar)

0 … 95 %

Lartësia e montimit në NN ≤ 2.000 m

Niveli i ndotjes PD3

Emetimet e zhurmës 29 dB(A)

Gazet e palejuar të mjedisit Amoniak, solucion

Përbërja dhe modeli
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Lloji i mbrojtjes IP 21 (Kasa: IP 51;
Ekrani: IP 21)

IP 21 (Kasa: IP 51;
Ekrani: IP 21)

IP 21 (Kasa: IP 51;
Ekrani: IP 21)

Kategoria e mbitensionit III (AC), II (DC) III (AC), II (DC) III (AC), II (DC)
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VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Lidhja në rrymë të vazhduar – Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Prerja tërthore e kabllit
2,5 ... 6 mm²

– Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Prerja tërthore e kabllit
2,5 ... 6 mm²

– Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Prerja tërthore e kabllit
2,5 ... 6 mm²

Lidhja në rrymë alternative – Spinë Wieland RST25i5
– Diametri i kabllit

10 ... 14 mm²
– Prerja tërthore e kabllit

≤ 4 mm²

– Spinë Wieland RST25i5
– Diametri i kabllit

10 ... 14 mm²
– Prerja tërthore e kabllit

≤ 4 mm²

– Spinë Wieland RST25i5
– Diametri i kabllit

10 ... 14 mm²
– Prerja tërthore e kabllit

≤ 4 mm²

Përmasat pa paketim
(L x Gjer x Th)

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

Pesha pa paketim 10 kg 10 kg 10 kg

Treguesi Ekrani grafik 128 x 64 Pixel Ekrani grafik 128 x 64 Pixel Ekrani grafik 128 x 64 Pixel

Portat e komunikimit – RS-485 (foletë 2 x RJ45)
– Porta Ethernet (1 x RJ45)
– Modbus RTU (foleja

1 x RJ10: lidhja me
kontaktorin e energjisë)

– RS-485 (foletë 2 x RJ45)
– Porta Ethernet (1 x RJ45)
– Modbus RTU (foleja

1 x RJ10: lidhja me
kontaktorin e energjisë)

– RS-485 (foletë 2 x RJ45)
– Porta Ethernet (1 x RJ45)
– Modbus RTU (foleja

1 x RJ10: lidhja me
kontaktorin e energjisë)

Dekonektor i integruar i
rrymës së vazhduar

po, konform DIN VDE 0100-712 po, konform DIN VDE 0100-712 po, konform DIN VDE 0100-712

Principi i ftohjes – ventilator i komanduar nga
temperatura

– me ndryshueshmëri
rrotullimesh

– i brendshëm (i mbrojtur nga
ndotja)

– ventilator i komanduar nga
temperatura

– me ndryshueshmëri
rrotullimesh

– i brendshëm (i mbrojtur nga
ndotja)

– ventilator i komanduar nga
temperatura

– me ndryshueshmëri
rrotullimesh

– i brendshëm (i mbrojtur nga
ndotja)

VPV I 6000/1 400V

Lloji i mbrojtjes IP 21 (Kasa: IP 51;
Ekrani: IP 21)

Kategoria e mbitensionit III (AC), II (DC)

Lidhja në rrymë të vazhduar – Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Prerja tërthore e kabllit
2,5 ... 6 mm²

Lidhja në rrymë alternative – Spinë Wieland RST25i5
– Diametri i kabllit

10 ... 14 mm²
– Prerja tërthore e kabllit

≤ 4 mm²

Përmasat pa paketim
(L x Gjer x Th)

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

Pesha pa paketim 10 kg

Treguesi Ekrani grafik 128 x 64 Pixel

Portat e komunikimit – RS-485 (foletë 2 x RJ45)
– Porta Ethernet (1 x RJ45)
– Modbus RTU (foleja

1 x RJ10: lidhja me
kontaktorin e energjisë)

Dekonektor i integruar i
rrymës së vazhduar

po, konform DIN VDE 0100-712

Principi i ftohjes – ventilator i komanduar nga
temperatura

– me ndryshueshmëri
rrotullimesh

– i brendshëm (i mbrojtur nga
ndotja)
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C Lista e kontrollit për vënien në përdorim

Kontrollet/Punimet Shënime/Rregullime

1 Siguroni ajrimin e inverterit Distancat minimale rreth inverterit janë ruajtur.
Mbi inverter nuk ndodhen objekte që pengojnë qarkullimin e
ajrit.

2 A është montuar inverteri? Inverteri duhet të mbërthehet në mbajtësin mural.

3 A ka lëshim kablli për kabllin e rrymës alternative? Dadoja unazore e spinës së rrymës alternative duhet të
fiksohet fort.

4 Doni ta lidhni fort spinën e rrymës alternative? Spina është mbërthyer në lidhjen e rrymës alternative të
inverterit.

5 A është lodhur fort spina e rrymës së vazhduar dhe a është
polariteti i saktë?

Spinat janë mbërthyer dhe polariteti u kontrollua.

6 A është lidhur kablli-LAN (opsional) dhe a është lidhur me
internet inverteri?

Spina është mbërthyer në një lidhje Ethernet.
Adresa-IP do të shfaqet në ekran.

7 A është lidhur kontatori i energjisë? Është kryer lidhja midis kontaktit Modbus tek inverteri dhe
D1/+, D0/, OV tek kontatori (kablli i disponueshëm si
aksesor).

8 A është lidhur menaxhimi i hyrjes në modulin zgjerues? Lidhja midis kontaktit RS485-Bus tek inverteri dhe A1, B1, G1
tek moduli është kryer (kablli është tek moduli).

9 Diskonektori në pozicionin I? Kontrolli me sy i çelësit
Ekrani i inverterit është i ndezur.

10 Nuk ka asnjë defekt? Ekrani nuk pulson me ngjyrë të kuqe.
Nuk shfaqet asnjë njoftim defekti i panjohur.

11 A funksionon komunikimi midis inverterit dhe menaxhimit të
furnizimit të modulit zgjerues?

Drita LED tek kontatori pranë spinës-Modbus pulson
vazhdimisht.

12 Rregulloni fuqinë reaktive Q(P) dhe shablloni përkatës është zgjedhur.

13 A ka rendiment impianti fotovoltaik? Fuqia në ekran është e dukshme tek treguesi bazë (kur ka
rrezatim diellor).
Udhëzim: Rendimenti prej 10000 V do të thotë se inverteri ka
defekt!

14 A është regjistruar klienti në portalin ueb? Klienti mund të regjistrohet me adresën e-mail dhe fjalëkalim.

15 A është identifikuar inverteri në portalin ueb të klientit? Në llogarinë e klientit, inverteri është i dukshëm me numrin
serial.

16 A ka komunikim me ruterin? Adresa-IP do të shfaqet në ekran, tek treguesi bazë.

17 A është e mundur marrja e të dhënave në portalin ueb? Në portalin ueb do të shfaqet Online dhe të dhënat , p.sh.
dita e mëparshme, janë të dukshme.

D Proceset e mirëmbajtjes - Pasqyrë
Tabela vijuese rendit kërkesat e prodhuesit lidhur me intervalet e këshilluara të mirëmbajtjes.

Nëse rregulloret dhe direktivat nacionale kërkojnë intervale më të shkurta të mirëmbajtjes, atëherë në vend të tyre respektoni
intervalet e kërkuara.

Respektoni udhëzimet për proceset e mirëmbajtjes të të gjithë komponentëve të impianteve fotovoltaike.

# Procese mirëmbajtjeje Interval

1 Kontrolloni komponentët e impianteve fotovoltaike Në vit 33

2 Pastrimi i inverterit Në vit 33

3 Kontrolloni vendin e montimit Në vit 33

4 Kontrolloni mbrojtjen me tokëzim Në vit 33

5 Kontrolloni inverterin Në vit 33

6 Kontrolloni karakteristikat e gjeneratorit Në vit 33

7 Shkruani raportin e mirëmbajtjes Në vit 33
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E Plani i konektorëve
Figurat tregojnë shembuj të planeve të konektorëve për inverterat me lidhje në rrymë alternative 3-fazore (400V). Bëni lidhjen
në përshtatje me një inverter me lidhje në rrymë alternative 1-fazore (230V) an.

Gjatë instalimit të një inverteri me lidhje rryme alternative 1-fazore: Një pompë ngrohjeje ekzistuese dhe 1 inverter 1-fazor
lidhini gjithmonë në të njëjtën fazë.
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E.1 Plani i konektorëve auroPOWER me aroTHERM
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2 Pompa e ngrohjes

12 Çelësi i sistemit

12b Moduli i zgjerimit të pompës së ngrohjes

15a Matës i energjisë elektrike 3-fazor

15b Menaxhmi i hyrjes në modulin zgjerues

15c Inverter VPV I

15d Matësi i energjisë

16 Moduli fotovoltaik

17a Çelësi mbrojtës i fuqisë

37 Çelës sigurie për rrymën e mbetur
(nëse nevojitet)

E.1.1 Rregullimet e nevojshme në rregullator

Hyrja multifunk.: PV
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E.2 Plani i konektorëve auroPOWER me aroTHERM dhe eloPACK
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2 Pompa e ngrohjes

12 Çelësi i sistemit

12b Moduli i zgjerimit të pompës së ngrohjes

15 Kontaktor i rrymës për sistemin e akumulimit të
energjisë

15a Matës i energjisë elektrike 3-fazor

15c Inverter VPV I

15d Matësi i energjisë

15e Akumulatori i energjisë

16 Moduli fotovoltaik

17a Çelësi mbrojtës i fuqisë

17b Releja

37 Çelës sigurie për rrymën e mbetur
(nëse nevojitet)

38 Çelës sigurie për rrymën e mbetur
(i nevojshëm në sistemin-TT me rrjet tensioni të ulët)

E.2.1 Rregullimet e nevojshme në rregullator

Hyrja multifunk.: PV
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E.3 Plani i konektorëve auroPOWER me flexoTHERM
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2 Pompa e ngrohjes

12 Çelësi i sistemit

15a Matës i energjisë elektrike 3-fazor

15b Menaxhmi i hyrjes në modulin zgjerues

15c Inverter VPV I

15d Matësi i energjisë

16 Moduli fotovoltaik

17a Çelësi mbrojtës i fuqisë

37 Çelës sigurie për rrymën e mbetur
(nëse nevojitet)

E.3.1 Rregullimet e nevojshme në rregullator

Hyrja multifunk.: PV
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E.4 Plani i konektorëve auroPOWER me flexoTHERM dhe eloPACK
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2 Pompa e ngrohjes

12 Çelësi i sistemit

15 Kontaktor i rrymës për sistemin e akumulimit të
energjisë

15a Matës i energjisë elektrike 3-fazor

15c Inverter VPV I

15d Matësi i energjisë

15e Akumulatori i energjisë

16 Moduli fotovoltaik

17a Çelësi mbrojtës i fuqisë

17b Releja

37 Çelës sigurie për rrymën e mbetur
(nëse nevojitet)

38 Çelës sigurie për rrymën e mbetur
(i nevojshëm në sistemin-TT me rrjet tensioni të ulët)

E.4.1 Rregullimet e nevojshme në rregullator

Hyrja multifunk.: PV
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E.5 Plani i konektorëve auroPOWER me aroTHERM
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2a Pompa e ngrohjes

15a Matës i energjisë elektrike 3-fazor

15b Menaxhmi i hyrjes në modulin zgjerues

15c Inverter VPV I

15d Matësi i energjisë

15e Akumulatori i energjisë

16 Moduli fotovoltaik

17a Çelësi mbrojtës i fuqisë

37 Çelës sigurie për rrymën e mbetur
(nëse nevojitet)

E.5.1 Rregullimet e nevojshme në aroSTOR

MODALITETI PV: ECO

F Pasqyrë e njoftimeve të dukurive dhe zgjidhjes së defekteve
F.1 Njoftimet e eventit dhe zgjidhja e defekteve

Nëse nuk arrini të zgjidhni një defekt me ndihmën e tabelës së mëposhtme, kontaktoni shërbimin e klientit.

Mesazhi i dukurisë Simboli Shkaku Masa

Transferimi i të dhënave
ka dështuar

Një rregullim ka një gabim, pasi nuk është
transmetuar saktë.

Vendoseni rregullimin sërish.

Krijim ishujsh rrjeti e
detektuar

– Rrjeti nuk ka tension (inverteri punon
vetë).

– Për arsye sigurie, inverteri nuk duhet të
ushqehet në rrjet.
Inverteri fiket, për sa kohë ekziston
defekti (ekrani errësohet).

Kontrolloni instalimin e rrymës alternative
(lidhja e shtëpisë):

– Kontrolloni çelësin mbrojtës të fuqisë
(siguresa) dhe ndizeni nëse është
nevoja.

– Kontrolloni çelësin mbrojtës të rrymës së
mbetur dhe ndizeni nëse është nevoja.

– Ndërroni çelësat me defekt.

Rryma e mbetur shumë e
lartë

Rryma e mbetur, që qarkullon nga hyrja plus
ose minus përmes gjeneratorit-PV në tokë, e
tejkalon vlerën e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve ligjore, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

– Sigurohuni që asnjë kabëll i rrymës së
vazhduar nuk është i tokëzuar.

– Sigurohuni që të përdoren vetëm
modulet e përshtatshme fotovoltaike.

– Sigurohuni që instalimi i rrymës së
vazhduar të jetë në rregull.

– Sigurohuni për funksionin e gjeneratorit
fotovoltaik me një pajisje matëse.

Pajisja e mbingrohur Me gjithë reduktimin e fuqisë, temperatura
maksimale e lejuar është tejkaluar.
Inverteri nuk ushqehet tek rrjeti, derisa të
jetë arritur diapazoni i lejuar i temperaturës.

– Kontrolloni nëse kërkesat e vendit të
montimit janë respektuar.

– Nëse është nevoja, pastroni fletët
ftohëse të produktit.

Informacione të
brendshme

– – Drejtohuni tek shërbimi i klientit.
– Nëse është nevoja, ndërroni inverterin.

Paralajmërim i
brendshëm

– Shihni masat në Informacione të
brendshme.

Gabim i brendshëm – Shihni masat në Informacione të
brendshme.

Gabim izolimi Rezistenca ndaj izolimit midis hyrjes plus ose
minus dhe tokës është nën vlerën e lejuar.
Për arsye sigurie, inverteri nuk duhet të
ushqehet në rrjet.

Shihni masat në Rryma e mbetur shumë e
lartë.

Pa brandim Inverteri ka të dhëna të pajisjes të gabuara
ose të pasakta.
Për këtë arsye, inverteri nuk mund të
ushqehet nga rrjeti.

Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
shërbimit të klientit.

Nuk bëhet lidhja me
matësin e energjisë

Midis inverterit dhe kontatorit të energjisë
mungon komunikimi, ose kjo është e
pasaktë.

– Sigurohuni që lidhja me kontatorin e
energjisë të kryhet saktë.

– Sigurohuni që në pikën e menusë
Menuja kryesore → Rregullimet →
Menaxhimi i energjisë → Konfigurimi
→ të jetë zgjedhur kontatori i duhur i
energjisë.



Shtojcë

54 Udhëzimi i instalimit dhe mirëmbajtjes VPV I 0020273409_00

Mesazhi i dukurisë Simboli Shkaku Masa

L dhe N të shkëmbyera Fija e fazës dhe ajo neutrale janë lidhur
gabim.
Për arsye sigurie, inverteri nuk duhet të
ushqehet në rrjet.

– Kontrolloni vendosjen e kontaktit në
spinën e rrymës alternative.

– Kontrolloni instalimin e rrymës alternative
(lidhja e shtëpisë).

Parametrat e vendit të
pavlefshme

Inverteri nuk mund të ushqehet në rrjet,
pasi parametrat e këtij të fundit nuk janë
të vlefshëm.

Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
shërbimit të klientit.

Reduktimi i fuqisë për
shkak të temperaturës

Temperatura maksimale e lejuar është
arritur.

Kontrolloni nëse kushtet e montimit janë
përmbushur.

Leximi i CountryCode ka
dështuar

Inverteri nuk mund ta lexojë saktë vendin e
vendosur.

– Kontrolloni rregullimin e vendit
– Lidheni inverterin në rrymë të vazhduar

dhe alternative pa tension. Kryeni një
rindezje.

– Kërkoni fjalëkalimin dhe kodin e
shërbimit. Fshini rregullimin e vendit.
Rregulloni sërish rregullimin e vendit.

Defekt në ventilator Ventilatori i brendshëm të inverterit ka
defekt.
Inverteri ushqehet mundësisht me fuqi të
reduktuar në rrjet.

Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
shërbimit të klientit.

Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim

Inverteri nuk mund të ushqehet më pas
fikjes, pasi frekuenca e rrjetit tejkalon vlerat e
paracaktuara ligjore të ndezjes.

– Sigurohuni që rregullimi i vendit të jetë
vendosur saktë.

– Nëse është nevoja, informoni
ndërmarrjen energjetike.

– Nëse është nevoja, lini që ndërmarrja
lokale energjetike të kontrollojë kushtet e
rrjetit deri në pikën e transferimit të rrjetit
të impiantit fotovoltaik.

– Kryeni një analizë rrjeti direkt në pikën e
furnizimit të inverterit ose inverterave.
Kryeni një analizë rrjeti në pikën e
transferimit të rrjetit. Nëse është nevoja,
informoni ndërmarrjen energjetike lokale
për rezultatet e testit.

– Në marrëveshje me ndërmarrjen
energjetike, nëse është nevoja përshtatni
vlerat kufi për tensionin e rrjetit ose
frekuencës së rrjetit. Për përshtatjen
nevojitet kodi i hyrjes (nga gjeneruesi
i kodit Code-Generator). Për këtë,
kontaktoni shërbimin e klientit.

– Ndërmarrja energjetike lokale duhet të
sigurohet për respektimin e specifikimit
për tensionin e rrjetit dhe frekuencën e
rrjetit.

Tensioni i rrjetit shumë i
ulët për riaktivizim

Inverteri nuk mund të ushqehet më pas
fikjes, pasi frekuenca e rrjetit është nën
vlerat e paracaktuara ligjore të ndezjes.

Shihni masat në Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim.

Frekuenca e rrjetit shumë
e lartë

Frekuenca e rrjetit e inverterit tejkalon vlerën
e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve ligjore, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Shihni masat në Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim.

Frekuenca e rrjetit shumë
e ulët

Frekuenca e rrjetit e inverterit është nën
vlerën e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve ligjore, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Shihni masat në Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim.

Releja e rrjetit me defekt Inverteri ka identifikuar që releja e rrjetit ka
defekt e për këtë arsye nuk ushqehet më në
rrjet.

Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
shërbimit të klientit.

Tensioni i rrjetit shumë i
ulët për riaktivizim

Inverteri nuk mund të ushqehet më pas
fikjes, pasi tensioni i rrjetit është nën vlerat e
paracaktuara ligjore të ndezjes.

Shihni masat në Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim.
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Tensioni i rrjetit Ø shumë
i lartë

Tensioni në dalje mesatar në një periudhë të
dhënë ligjore tejkalon tolerancën e lejuar të
vlerave.
Inverteri fiket automatikisht, për sa kohë
ekziston gjendja e defektit.

Shihni masat në Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim.

Tensioni i rrjetit Ø shumë
i ulët

Tensioni në dalje mesatar në një periudhë të
dhënë ligjore është nën tolerancën e lejuar
të vlerave.
Inverteri fiket automatikisht, për sa kohë
ekziston gjendja e defektit.

Shihni masat në Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim.

Tensioni i rrjetit shumë i
lartë

Tensioni i rrjetit e inverterit tejkalon vlerën e
lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve ligjore, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Shihni masat në Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim.

Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim

Inverteri nuk mund të ushqehet më pas
fikjes, pasi tensioni i rrjetit tejkalon vlerat e
paracaktuara ligjore të ndezjes.

Shihni masat në Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim.

Tensioni i rrjetit shumë i
ulët

Tensioni i rrjetit e inverterit është nën vlerën
e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve ligjore, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Shihni masat në Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim.

Rryma e rrjetit DC ofset
shumë i lartë

Komponenti me rrymë-DC, i cili do të
ushqehet nga inverteri në rrjet, e tejkalon
vlerën e lejuar.
Inverteri fiket automatik për shkak të
specifikimeve ligjore, për sa kohë ka një
gjendje defekti.

Shihni masat në Tensioni i rrjetit shumë i
lartë për riaktivizim.

Tensioni PV shumë i lartë Tensioni në hyrje i inverterit tejkalon vlerën e
lejuar.

– Sigurohuni që tensioni fotovoltaik të jetë
më i vogël se tensioni maksimal në hyrje
i inverterit.

– Sigurohuni që gjeneratori fotovoltaik të
ketë dimensione të sakta për përdorimin
me inverterin.

Rryma PV shumë e lartë Rryma në hyrje tek inverteri tejkalon vlerën e
lejuar.
Inverteri kufizon rrymën në vlerën e lejuar.

– Sigurohuni që gjeneratori fotovoltaik të
ketë dimensione të sakta për përdorimin
me inverterin.

Porta Gateway-RS485 e
aktivizuar

Përmes portës RS485 nuk mund të
komunikohet me inverterin.

Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
shërbimit të klientit.

Softueri EN i
papërshtatshëm

Pas përditësimit të firmuerit, statusi i softuerit
nuk përputhet më me inverterin.

Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
shërbimit të klientit.

Softueri PU i
papërshtatshëm

Pas përditësimit të firmuerit, statusi i softuerit
nuk përputhet më me inverterin.

Nëse mesazhi shfaqet shpesh, telefonojini
shërbimit të klientit.

Ora/data kanë humbur – Inverteri e ka humbur regjistrimin e orës,
pasi nuk ka qenë i lidhur në rrjet për
kohë të gjatë.

– Të dhënat e performancës nuk mund të
memorizohen më, njoftimet e dukurive
kanë datë të pasaktë.

– Korrigjoni rregullimet për datën dhe orën.
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F.2 Zgjidhja e defektit

Para marrjes së masave të mëposhtme, kontrolloni nëse defekti mund të identifikohet dhe të zgjidhet përmes njoftimeve të
eventeve dhe zgjidhjes së defekteve.

Defekti Shkaku Masa

Ekrani është i errët dhe pa
tregues shifrash.

Instalimi i rrymës alternative nuk është në rregull. Kontrolloni instalimin e rrymës alternative (lidhja
e shtëpisë):

– Kontrolloni çelësin mbrojtës të fuqisë
(siguresa) dhe ndizeni nëse është nevoja.

– Kontrolloni çelësin mbrojtës të rrymës së
mbetur dhe ndizeni nëse është nevoja.

Inverteri ka defekt. Nëse është nevoja, telefonojini shërbimit të
klientit.
Ndërroni inverterin.

Spina e rrymës alternative nuk është në rregull. Kontrolloni spinën e rrymës alternative:

– Hapni spinën.
– Sigurohuni që lidhjet e vidave të jenë në

rregull në aspektin mekanik dhe atë elektrik.

Nuk ka fuqi dalëse
Udhëzim
Treguesi i ekranit: -- W

Nuk ka fuqi të mjaftueshme të disponueshme të
gjeneratorit fotovoltaik.

Kontrolloni nëse p.sh. janë shkaqet e
mëposhtme dhe mënjanojini, nëse është e
mundur:

– Dëborë në modulin fotovoltaik
– Pamje e turbullt në modulin fotovoltaik
– Re të dendura
– Agim/muzg ose natë

Spina e rrymës së vazhduar nuk është në
rregull.

Kontrolloni instalimin e rrymës së vazhduar dhe
ndreqeni nëse është nevoja:

– Vendet e gërryerjes ose të presionit në
kabllot e rrymës së vazhduar

– Lidhjet e spinës së rrymës së vazhduar
– Dredhat

Kontrolloni nëse ka rezistencë kontakti nga
gërryerja dhe mënjanojeni atë.

Diskonektori për rrymën e vazhduar është në
pozicionin 0.

Vendoseni diskonektorin për rrymën e vazhduar
në pozicionin 1, derisa të dëgjohet mbërthimi.

Tensioni i modulit fotovoltaik është më i vogël se
sa tensioni minimal në hyrje i inverterit.

Kontrollojeni tensionin e modulit fotovoltaik direkt
në ekranin e inverterit.
Siguroni kompatibilitetin e modulit fotovoltaik.
Pyesni shërbimit të klientit.

Lidhja e rrymës së vazhduar Minus dhe lidhja e
rrymës së vazhduar Plus janë këmbyer.

Masni tensionin në boshllëk të fillit ose fijeve dhe
kontrolloni polaritetin e kabllit ose spinës.
Lidheni rrymën e vazhduar Minus dhe rrymën
alternative Plus si duhet.
Sigurohuni që instalimi i rrymës së vazhduar të
jetë i saktë.

Tensioni minimal përkatës i hyrjes nuk do të
arrihet.

Kontrolloni dimensionet e sistemit me numrin e
fijeve dhe numrin e moduleve për fill.
Përshtatni gjeneratorin fotovoltaik me kërkesat e
inverterit.

Inverteri ka defekt. Nëse është nevoja, telefonojini shërbimit të
klientit.
Ndërroni inverterin.

Shumë pak fuqi në dalje
Udhëzim
Treguesi i ekranit: 0 W

Ndryshimet në një impiant fotovoltaik ekzistues,
kanë çuar në defekte në instalimin e rrymës së
vazhduar ose atë të rrymës alternative.

Kontrolloni instalimin e rrymës së vazhduar dhe
asaj alternative.
Sigurohuni që instalimi i rrymës së vazhduar ose
i asaj alternative të jetë i saktë.

Inverteri tregon një tension fotovoltaik prej
10000 V.
Inverteri ka defekt.

Nëse është nevoja, telefonojini shërbimit të
klientit.
Ndërroni inverterin.
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Shumë pak fuqi në dalje
Udhëzim
Treguesi i ekranit: 0 W

Loguesi i jashtëm i të dhënave ose menaxhuesi i
energjisë dërgon një sinjal për një kufizim fuqie.

Kontrolloni rregullimet e kufizimit të fuqisë në
menunë e shërbimit ose konfigurimin e loguesit
të jashtëm të të dhënave dhe nëse është nevoja,
korrigjoni rregullimet.

Modulet fotovoltaike me defekt ose me polet
të vendosura gabim, ose pjesë gjeneratori
fotovoltaik me pole të vendosur gabim

Kontrolloni linjën e gjeneratorit direkt në ekranin
e inverterit.
Zbatoni udhëzimet për zgjidhjen e defektit në
defektin "Nuk ka fuqi në dalje".

Inverteri ka defekt. Nëse është nevoja, telefonojini shërbimit të
klientit.
Ndërroni inverterin.
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1 Sigurnost

1.1 Namjenska uporaba

U slučaju nestručne ili nenamjenske uporabe
može doći do oštećenja proizvoda i drugih
materijalnih vrijednosti.

Proizvod je nepomičan sklop koji istosmjernu
struju fotonaponskih modula pretvara u izmje-
ničnu struju koja se koristi u strujnoj mreži.
Proizvod je predviđen za sljedeće korištenje:

– s prikladnim fotonaponskim modulima
– u fotonaponskom sustavu spojenom na

mrežu

Proizvod se može koristiti s opcionalnim su-
stavom pohrane električne energije, a sastoji
se od dodatnog upravljačkog sklopa s vanj-
skom baterijom.

Namjenska uporaba obuhvaća:

– pridržavanje priloženih uputa za uporabu
proizvoda te svih drugih komponenata
postrojenja

– poštivanje svih uvjeta za inspekciju i odr-
žavanje navedenih u uputama.

Neka druga vrsta uporabe od one koja je
navedena u ovim uputama ili uporaba koja
prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra
se nenamjenskom. U nenamjensku uporabu
ubraja se i svaka neposredna komercijalna i
industrijska uporaba.
Pozor!
Zabranjena je svaka zlouporaba uređaja.

1.2 Općeniti sigurnosni zahtjevi

1.2.1 Opasnost po život od strujnog udara

U fotonaponskom sustavu već kod malog
upada svjetla može nastati visoki istosmjerni
napon.
▶ Ne dodirujte sastavne dijelove koji provode

struju.

1.2.2 Opasnost zbog pogrešnog rukovanja

Pogrešnim rukovanjem možete ugroziti sebe i
druge te prouzročiti materijalnu štetu.
▶ Pročitajte pozorno ove upute i sve važeće

dokumente, posebno poglavlje "Sigurnost"
i upozoravajuće napomene.

▶ Provedite one aktivnosti koje su navedene
u priloženim uputama za korištenju.

1.2.3 Opasnost od ozljeda i rizik od
materijalne štete uslijed nepravilnog ili
neizvršenog održavanja i popravka

▶ Nikada nemojte sami pokušavati provoditi
radove održavanja ili popravke svojeg proi-
zvoda.

▶ Uklanjanje smetnji i oštećenja odmah bi
trebao provesti ovlašteni serviser.

▶ Pridržavajte se zadanih intervala za ra-
dove održavanja.
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2 Napomene o dokumentaciji

2.1 Poštivanje važeće dokumentacije

▶ Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu
koje su priložene uz komponente sustava.

2.2 Čuvanje dokumentacije

▶ Sačuvajte ove upute za rukovanje, kao i svu važeću do-
kumentaciju kako biste ih mogli koristiti i dalje.

2.3 Područje važenja uputa

Ove upute vrijede isključivo za:

Broj artikla proizvoda
Područje važenja: Albanija, Hrvatska, Slovenija

VPV I 3000/1 400V 0010024726

VPV I 4000/1 400V 0010024727

VPV I 5000/1 400V 0010024728

VPV I 6000/1 400V 0010024729

3 Opis proizvoda

3.1 Podaci na tipskoj pločici

Podatak na tipskoj pločici Značenje

Serial-No. Serijski broj

VPV I xxxx/1 xx0 V Oznaka tipa

VPV Vaillant fotogalvanski

I Izmjenjivač

xxxx Kategorija snage

/1 Generacija proizvoda

DC-PV input:

Voltaža Napon

MPP voltaža Napon kod maksimalne točke
snage

Current Jakost struje

Short circuit current Jačina struje kratkog spoja

Overvoltage Category Prenaponska kategorija

AC output:

Voltaža Napon

Power factor Faktor snage

Current Jakost struje

Power Snaga

Overvoltage Category Prenaponska kategorija

IP classification Stupanj zaštite

Klasa zaštite II

3.2 Serijski broj

Broj od sedme do 16. znamenke serijskog broja predstavlja
broj artikla.

Serijski broj nalazi se na tipskoj pločici na lijevoj strani proi-
zvoda.

3.3 Pregled proizvoda

3.3.1 Konstrukcija proizvoda

1

3

2

5

6

4

1 Prekrivni pokrov

2 Displej

3 Upravljački elementi

4 Poslužni elementi i
priključci (donja strana
proizvoda)

5 Tipska pločica

6 Rashladna rebra (pred-
nja i stražnja strana
proizvoda)

3.3.2 Displej i poslužni element

1323 W

Xxxxxxxxxxx 1

2345

1 Displej (primjer s osnov-
nim prikazom)

2 -tipka

3 -tipka

4 -tipka

5 -tipka
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3.3.3 Poslužni elementi i priključci na donjoj strani
proizvoda

2

1

1 Ethernet-sučelje (RJ45) 2 on-off sklopka isto-
smjerne struje

3.4 Nadzor mreže

Tijekom napajanja izmjenjivač stalno kontrolira parametre
mreže.

Ako mreža nije u skladu sa zakonskim odredbama, onda se
izmjenjivač automatski isključuje.

Ako su zakonske odredbe ponovno ispunjene, onda se iz-
mjenjivač automatski uključuje.

3.5 Hlađenje

Unutarnja regulacija temperature povećava radnu tempera-
turu.

Ako je unutarnja temperatura previsoka, onda izmjenjivač
automatski prilagođava potrošnju struje iz fotonaponskog
sustava tako da predaja topline i radna temperatura padaju.

Izmjenjivač se zahvaljujući rebrastoj strukturi na prednjoj i
stražnjoj strani hladi konvekcijom.

Unutar zatvorenog kućišta ventilator koji ne zahtijeva održa-
vanje ravnomjerno razdjeljuje neiskorištenu toplinu na povr-
šinu kućišta.

3.6 CE oznaka

 

CE-oznakom je dokumentirano da proizvodi sukladno tipskoj
pločici ispunjavaju osnovne zahtjeve važećih smjernica.

Uvid u izjavu o sukladnosti moguće je dobiti kod proizvo-
đača.

4 Rad

4.1 Koncept rukovanja

Upravljački
element

Funkcije

– Prekid promjene vrijednosti postavke
– Odgovor Ne na dijalog
– Pristup višoj izbornoj razini
– Uključivanje osvjetljenja displeja
– Potvrda dojave događaja

– Potvrda promjene vrijednosti postavke
– Odgovor Da na dijalog (pritisnuti na ≥ 1

sekundu)
– Odabir vrijednosti postavke
– Pristup nižoj izbornoj razini
– Pozivanje izbornika
– Uključivanje osvjetljenja displeja
– Potvrda dojave događaja

ili
– Povećanje ili smanjenje vrijednosti postavke
– Pomicanje točki izbornika
– zamjena između vrijednosti postavke
– Uključivanje osvjetljenja displeja
– Potvrda dojave događaja

Podesive vrijednosti uvijek se prikazuju treptanjem.

Aktualni odabir istaknut je na displeju bijelim natpisom na
crnoj podlozi.

Simboli na displeju imaju sljedeće značenje:

Simbol Značenje

Točka izbornika nije odabrana

Točka izbornika je odabrana (jednostavan izbor)

Točka izbornika obavljena u kontrolnom popisu
ili
Točka izbornika je odabrana (višestruki izbor)

▶ Uvijek potvrdite promjenu vrijednosti. Tek zatim se pohra-
njuje nova postavka.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxxx?

1

234

1 Prijepis dijaloga

2 Simbol tipke s funkcijom
za ovaj dijalog

3 Simbol tipke s funkcijom
za ovaj dijalog

4 Sadržaj dijaloga

Ako se na displeju pojavi dijalog, za odgovor je potreban
unos.
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4.1.1 Razine za rukovanje i prikazivanje

Proizvod ima dvije razine za rukovanje i prikazivanje.

Na razini za korisnika pronaći ćete informacije i mogućnosti
podešavanja koje su Vam potrebne kao korisniku:

– Osnovni prikaz
– Glavni izbornik

Na zaslonu se dojave događaja (→ stranica 63) prikazuju kod
važnih informacija o statusu izmjenjivača ili smetnji.

Razina za servisera namijenjena je ovlaštenom serviseru.
Zaštićena je šifrom. Samo ovlašteni serviseri smiju promije-
niti postavke u servisnoj razini:

– Servisni izbornik

Potpuni pregled točki izbornika možete pronaći u prilogu
(→ stranica 67).

4.1.1.1 Osnovni prikaz

1323 W

Xxxxxxxxxxx
1

2

3

89 7

F
6 45

1 Oznaka prikazane
mjerne vrijednosti

2 Traka s klizačem

3 Vrijednost prikazane
mjerne vrijednosti s
jedinicom

4 Aktualno vrijeme

5 Uključen je rad u stal-
nom naponu

6 Smanjenje snage

7 Podatkovna veza

8 Simbol za nepotvrđenu
dojavu događaja

9 Aktualan datum
1)

1) Ako postoji veza s mrežom, onda se mijenja prikaz datuma
s prikazom IP adrese izmjenjivača.

▶ Kako biste dospjeli do osnovnog prikaza, najmanje 1
sekundu držite pritisnutim .

U osnovnom prikazu su prikazane aktualne mjerne vrijedno-
sti fotonaponskog sustava (→ Korisničke funkcije i funkcije
prikaza u prilogu).

4.1.1.2 Glavni izbornik

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

1

2

3

4

1 Izborna razina

2 Odabrana točka izbor-
nika

3 Traka s klizačem

4 Ostale točke izbornika
za odabir

▶ Kako biste dospjeli do glavnog izbornika, pritisnite u
osnovnom prikazu tipku .

Glavni zbornik sadrži točke izbornika za osnovno podešava-
nje i informacije izmjenjivača.

4.1.1.3 Dojava događaja

Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx

2 3 41

7

5

6

1 Tip događaja

2 Datum i vrijeme pojavlji-
vanja

3 Status događaja
Treperi ako

4 Tekst dojave događaja

5 Aktualnost
Treperi ako

6 Zbroj svih dojava doga-
đaja u protokolu doga-
đaja

7 Broj dojave događaja u
protokolu događaja

Postoje 3 tipa događaja (1):

Simbol Tip događaja Značenje

Informacija Mjere nisu nužne.
Sustav dalje proizvodi
snagu.

Upozorenje Mjera je nužna.
Sustav proizvodi snagu,
moguća su ograničenja
snage.

Greška Mjera je nužna.
Sustav ne proizvodi snagu.

Koje su mjere potrebne kod upozorenja ili greške pronaći
ćete u Pregledu dojava događaja i uklanjanje smetnji
(→ stranica 72) u prilogu.

Dojave događaja s upozorenjem ili greškom dodatno su sig-
nalizirane crvenim treperenjem osvjetljenja displeja.

Dojave događaja s upozorenjem ili greškom mogu biti opcio-
nalno dodatno signalizirane zvučnim alarmom. Informacije o
konfiguraciji zvučnog alarma možete pronaći u Pregledu ko-
risničkih funkcija i funkcija prikaza (→ stranica 67) u prilogu.

Osvjetljenje displeja treperi sve dok se uzroci dojave doga-
đaja o tipu upozorenja ili greške ne uklone.

– 2 Tonovi: upozorenje
– 3 Tonovi: greška

Nova dojava događaja automatski se prikazuje na displeju.

Nova dojava događaja na displeju se prikazuje sve dok se
ne potvrdi, ukloni njezin uzrok ili se ne pojavi nova dojava
događaja.

Ako je status (3) na , onda uzrok dojave događaja
još nije uklonjen.

Ako je uzrok uklonjen, onda stoji kao status (3) datum ukla-
njanja uzroka.



4 Rad

64 Upute za korištenje VPV I 0020273409_00

Potpuni pregled dojava događaja (→ stranica 72) možete
pronaći u prilogu.

4.1.1.4 Grafički prikaz – primjer indikatora prinosa

Na dijagramu su grafički prikazani dnevni, mjesečni i godišnji
prinos.

Potpuni pregled indikatora prinosa možete pronaći u pre-
gledu korisničkih funkcija i funkcija prikaza (→ stranica 67).

Slika prikazuje primjer dnevnog prinosa:

Glavni izbornik → Prinos → Dnevni prinos

4

21

3

1 Y-krivulja

Prinos u kWh
1)

2 Vrijeme pojedinačnog
prinosa
ovdje dnevni prinos

3 Zbroj pojedinačnih
prinosa prikazanih na
dijagramu u kWh

4 X-krivulja

Vrijeme, ovdje u h
2)

1) Ako se na displeju Y-krivulji pojavi M, prinos se prikazuje u
MWh.
2) Ovisno o vrsti prikazanog prinosa.

Skaliranje se mijenja ovisno o maksimalnoj vrijednosti.

Obratite pozornost na maksimalno trajanje prinosa:

Vrsta prinosa Trajanje pohrane

Dnevni prinos 13 mjeseci

Mjesečni prinos 30 godina

Godišnji prinos 30 godina

Ukupan prinos neograničeno

4.2 Puštanje u rad

Puštanje izmjenjivača u rad prepustite ovlaštenom serviseru.

4.3 Rukovanje osnovnim funkcijama

4.3.1 Određivanje mjernih vrijednosti za osnovi
prikaz

1. Pronađite u Pregledu korisničkih funkcija i funkcija pri-
kaza u prilogu koje se mjerne vrijednosti mogu prikazati
u osnovnom prikazu.

2. Po potrebi odredite mjerne vrijednosti koje trebaju biti
određene u osnovnom prikazu.

3. Kako bi ste dospjeli do osnovnog prikaza, po potrebi
najmanje 1 sekundu držite pritisnutim .

4. Pritisnite kako biste dospjeli u osnovni prikaz
Glavni izbornik.

5. Odaberite točku izbornika Postavke i pritisnite .
6. Odaberite Mjerne vrijednosti i pritisnite .
7. Pomoću ili odaberite mjernu vrijednost koju treba

prikazati u osnovnom prikazu i pritisnite .
8. Pritisnite .
9. Po potrebi odaberite ostale mjerne vrijednosti, kako je

gore opisano.
10. Kako biste dospjeli do osnovnog prikaza, najmanje 1

sekundu držite pritisnutim .
◁ Odabrane mjerne vrijednosti sada su prikazane u

osnovnom prikazu.

4.3.2 Prikazana je mjerna vrijednost u osnovnom
prikazu

1. Kako bi ste dospjeli do osnovnog prikaza, po potrebi
najmanje 1 sekundu držite pritisnutim .

2. Pomoću ili odaberite željenu mjernu vrijednost.
3. Željena mjerna vrijednost prikazana je na displeju.
4. Ako nije prikazana vrijednost ili ako je prikazana pogre-

šna vrijednost za odabranu mjernu vrijednost, onda po-
gledajte informacije o uklanjanju smetnji (→ stranica 65).

4.3.3 Izvršavanje postavki u glavnom izborniku

1. Kako bi ste dospjeli do osnovnog prikaza, po potrebi
najmanje 1 sekundu držite pritisnutim .

2. Pritisnite , kako biste dospjelu u glavni izbornik.
3. Pronađite u Pregledu korisničkih funkcija i funkcija pri-

kaza (→ stranica 67) u prilogu, koje se točke izbornika u
osnovnom izborniku mogu prikazati ili promijeniti.

4. Pomoću ili odaberite željenu točku izbornika.
5. Promijenite točke izbornika ili prikažite vrijednosti

kao što je opisano u poglavlju Koncept rukovanja
(→ stranica 62).

4.3.4 Potvrda dojave događaja

1. Ako se na displeju ne pojavi aktualna dojava događaja,
pozovite postojeći prikaz događaja putem Glavni izbor-
nik → Protokol događaja.

Napomena
Maksimalno je pohranjeno posljednjih 60
prikaza događaja.

2. Otvorite dojavu događaja iz Protokol događaja i priti-
snite .

3. Dojava događaja sad je prikazana na displeju.
4. Za potvrdu dojave događaja pritisnite sljedeću tipku:

Tipka Funkcija

Dojava događaja je potvrđena.
Prikaz u protokolu događaja prelazi na pret-
hodnu dojavu događaja.

Dojava događaja je potvrđena.
Prikaz u protokolu događaja prelazi na prvu
dojavu događaja.

Dojava događaja je potvrđena.

Dojava događaja je potvrđena.
Prikaz prelazi na razinu iznad posljednje
prikazane točke izbornika prije dojave doga-
đaja.
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5. Za uklanjanje dojave događaja slijedite upute u pogla-
vlju Uklanjanje smetnji (→ stranica 65).

4.3.5 Korištenje internetskog portala

Internetski portal daje Vam mogućnost prikaza i analiziranja
aktualnog statusa, prinosa i mjernih vrijednosti Vašeg fotona-
ponskog sustava u internetskom pregledniku.

▶ Ako želite dobiti ostale informacije o internetskom por-
talu, onda upitajte servisnu službu za korisnike.

▶ Vodite računa kako korištenjem interneta mogu nastati
dodatni troškovi.

▶ Spojite Ethernet sučelje svog izmjenjivača s internetskim
usmjernikom (patch kabel RJ45).

▶ Ako se izmjenjivač ne poveže automatski s internetskim
usmjernikom, onda ručno podesite izmjenjivač za kori-
štenje s internetskim usmjernikom pod Glavni izbornik →
Postavke → Mreža.

▶ Ako se izmjenjivač i dalje ne povezuje s internetskim
usmjernikom, po potrebi se obratite ovlaštenom servi-
seru.

▶ Za registraciju otvorite internetsku stanicu
https://auropower.vaillant.com u svom internetskom
pregledniku.

Uvjeti: Još niste kreirali korisnički račun.

▶ Kreirajte korisnički račun.
◁ Na kraju registracije dobit ćete poruku elektroničke

pošte s potvrdom.
▶ Prijavite se sa svojom adresom elektroničke pošte i svo-

jom lozinkom.

Uvjeti: Ovlašteni serviser već Vam je registrirao sustav u svom korisnič-
kom računu i poslao Vam je pristupne podatke putem poruke elektroničke
pošte., Adresa elektroničke pošte koju ste dali svom ovlaštenom serviseru
mora biti ista ona s kojom ste se registrirali na internetskoj stranici.

Sada možete vidjeti svoj izmjenjivač u svom korisničkom
portalu.

U nastavku možete odlučiti treba li Vaš instalater imati pri-
stup Vašem sustavu ili ne.

Uvjeti: Sustav još uvijek nije registriran.

▶ Dodajte svom korisničkom računu Vaš fotonaponski su-
stav (+ Novi sustav). Za to Vam je potreban serijski broj
izmjenjivača.

▶ S vremena na vrijeme provjerite komunikaciju između
izmjenjivača i portala. Pritom provjerite jesu li na portalu
prisutni aktualni podaci i podaci posljednjih dana.

▶ U slučaju pitanja o korištenju internetskog portala ko-
ristite stranicu za pomoć na internetskom portalu ili se
eventualno obratite servisnoj službi za korisnike.

5 Prijava smetnje

▶ Uklonite smetnju sukladno tablici u prilogu.

5.1 Postupanje pri vidljivim oštećenjima

1. Kod vidljivih oštećenja komponenata fotonaponskog su-
stava, npr. oštećenja od oluje ili udara groma, obavezno
isključite izmjenjivač iz struje (→ stranica 66).

2. Obratite pozornost na napomene o njezi i održavanju
(→ stranica 65).

5.2 Uklanjanje smetnji

1. Smetnje su na displeju prikazane dojavama događaja.
2. Pročitajte dojavu događaja na displeju i provedite mjere

sukladno Pregledu dojava događaja i uklanjanja smetnji
(→ stranica 72).

Napomena
Ako ste potvrdili dojavu događaja
(→ stranica 64), time još uvijek niste uklonili
smetnju.

3. Kod potpunog prestanka rada izmjenjivača ili displeja
pozovite ovlaštenog servisera.

4. Ako se smetnja češće pojavljuje ili ne možete ukloniti
smetnju, pozovite ovlaštenog servisera.

6 Čišćenje i održavanje

6.1 Održavanje

Preduvjet za trajnu spremnost i sigurnost u radu, pouzdanost
i dugi životni vijek proizvoda predstavlja godišnje održavanje
proizvoda od strane ovlaštenog servisera.

6.2 Opasnost od ozljeda i rizik od materijalne štete
uslijed nepravilnog ili neizvršenog održavanja i
popravka

▶ Nikada nemojte sami pokušavati provoditi radove održa-
vanja ili popravke svojeg proizvoda.

▶ Uklanjanje smetnji i oštećenja odmah bi trebao provesti
ovlašteni serviser.

▶ Pridržavajte se zadanih intervala za radove održavanja.

6.3 Čišćenje proizvoda

▶ Oplatu čistite vlažnom krpom natopljenom u otopini vode
s malo deterdženta koji ne sadrži otapala.

▶ Nemojte koristiti raspršivače, sredstva za ribanje, sred-
stva za pranje posuđa ili sredstva za čišćenje koja sadrže
otapala ili klor.

▶ Rashladna rebra iza oplate proizvoda čistite samo kom-
primiranim zrakom od maks. 2 bara.
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7 Stavljanje izvan pogona

7.1 Isključivanje izmjenjivač iz struje

▶ Isključite zaštitnu mrežnu sklopku.
▶ Osigurajte zaštitnu mrežnu sklopku od nehotičnog ili neo-

vlaštenog ponovnog uključivanja.
▶ Učinski rastavljač uključite u položaj (0).
▶ Učinski rastavljač osigurajte od nehotičnog ili neovlašte-

nog ponovnog uključivanja.
▶ Sad je izmjenjivač isključen iz struje.
▶ Za ponovno puštanje fotonaponskog sustava u

rad, obratite pozornost na podatke o Puštanju o rad
(→ stranica 64).

7.2 Privremeno stavljanje izvan rada

▶ Isključite izmjenjivač iz struje (→ stranica 66).
▶ Privremeno stavljanje fotonaponskog sustava izvan rada

prepustite ovlaštenom serviseru.

7.3 Stavljanje izvan pogona za stalno

▶ Stavljanje fotonaponskog sustava za stalno izvan rada
prepustite ovlaštenom serviseru.

8 Recikliranje i zbrinjavanje otpada

▶ Zbrinjavanje ambalaže prepustite stručnom instalateru
koji je instalirao uređaj.

Ako je proizvod obilježen sljedećom oznakom:

▶ U tom slučaju nemojte odlagati proizvod u kućni otpad.
▶ Umjesto toga predajte proizvod na mjestu za skupljanje

električnih i elektroničkih starih uređaja.

Ako proizvod sadrži baterije označene ovim znakom,
onda baterije mogu sadržati supstance štetne po zdravlje ili
okoliš.

▶ U tom slučaju odložite baterije na mjestu za skupljanje
baterija.

9 Servisna služba za korisnike

Podatke naše servisne službe za korisnike možete pro-
naći u adresi navedenoj dolje na stražnjoj strani ili na
www.vaillant.com.

9.1 Servisna služba za korisnike

Područje važenja: Albanija

Për të dhënat e kontaktit për shërbimin tonë të klientit, mund
të shkruani në adresën që gjeni në faqen e pasme ose në
faqen e internetit www.vaillant.com.

Područje važenja: Hrvatska

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje
uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvor-
ničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na ure-
đaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovla-
štenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u
Predstavništvu tvrtke:

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60
10000 Zagreb
Hrvatska

Internet: http://www.vaillant.hr

Područje važenja: Slovenija

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si
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Dodatak

A Pregled funkcija za rukovanje i prikazivanje

Napomena
Navedene funkcije i načini rada nisu raspoloživi kod svih konfiguracija sustava.

A.1 Funkcije za operatera i prikazivanje

Razina za podešavanje Vrijednosti Jedi-
nica Raspon koraka, odabir objašnjenje Tvornička

postavkamin. maks.

Osnovni prikaz →

Izlazna snaga ² aktualna
vrijednost

W Izlazna snaga izmjenjivača –

aktualni dnevni prinos ¹ aktualna
vrijednost

kWh Dnevni prinos od 00:00 –

Fotogalvanski napon ¹ aktualna
vrijednost

V Napon koji isporučuje fotogalvanski generator –

Fotogalvanska struja ¹ aktualna
vrijednost

A Struja koju isporučuje fotogalvanski generator –

Mrežni napon ² aktualna
vrijednost

V Napon na priključku izmjenjivača –

Mrežna struja ¹ aktualna
vrijednost

A Napajanje strujom iz mreže –

Mrežna frekvencija ¹ aktualna
vrijednost

Hz Frekvencija javne strujne mreže –

Unutarnja temperatura ¹ aktualna
vrijednost

°C Unutarnja temperatura izmjenjivača –

Smanjenje snage ¹ aktualno
stanje

– Mogući prikazi:

– nije aktivno
– Razlog: previsoka temperatura
– Razlog: frekvencija
– Razlog: vanjski
– Razlog: ponovno pokretanje
– Razlog: reaktivna snaga
– Razlog: korisnički parametri
– Razlog: previsoka frekvencija
– Razlog: preniska frekvencija

–

Pojava maks. dnevne snage: ¹ ³ aktualna
vrijednost

W Najveća snaga tekućeg dana –

Pojava aps. maks. snage ¹ ³ aktualna
vrijednost

W Najveća snaga iz napajanja –

Pojava maks. dnevnog prinosa ¹ ³ aktualna
vrijednost

kWh Maks. postignuti dnevni prinos –

Radni sati ¹ Ukupna
vrijednost

Sat Radni sati na strujnoj mreži (uključujući noćne
sate)

–

Ukupni prinos ¹ Ukupna
vrijednost

kWh Prinos od puštanja u rad –

Ušteda CO2 ¹ Ukupna
vrijednost

kg Ušteda CO2 od puštanja u rad
Vrijednost je izračunata na temelju faktora uštede
508 g/kWh.

–

Glavni izbornik →

Prinos – – Prikazuje popis vremenskih razdoblja prinosa. –

Naplata ¹ – – Prikazuje popis vremenskih razdoblja prinosa
(Naplata).

–

¹ Ova točka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uređaja, o postavkama na izmjenjivaču i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.
² Ova točka izbornika uvijek se prikazuje. Isključivanje nije moguće.
³ Može se resetirati na 0 putem Glavni izbornik → Postavke → Brisanje protokola događaja.
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Razina za podešavanje Vrijednosti Jedi-
nica Raspon koraka, odabir objašnjenje Tvornička

postavkamin. maks.

Potrošnja energije ¹ – – – –

Stupanj autarkije ¹ – – – –

Postavke – – Prikazuje podizbornik Postavke. –

Samotestiranje ¹ – – Provodi samotestiranje.
1 sekundu pritisnite za potvrdu.

Mogući prikazi:

– Premalo solarnog zračenja
– Nevažeći uvjeti zemlje
– ENS nije spreman
– nije odabrana država
– Utvrđena je greška
– Položeno samotestiranje
– Samotestiranje neuspjelo
– Samotestiranje u obradi
– Samotestiranje nije provedeno

–

Karakteristika generatora – – Prikazuje karakteristike fotonaponskog generatora
u obliku dijagrama.

–

Protokol događaja – – Kronološkim redoslijedom prikazuje dojave doga-
đaja.

–

Informacija – – Prikazuje podizbornik Informacija. –

Glavni izbornik → Prinos →

Dnevni prinos aktualna
vrijednost

kWh Pojedinačni prinosi vremenskog razdoblja prinosa
→ Za prikaz dijagrama označiti pojedinačni prinos
i pritisnuti.

–

Mjesečni prinos aktualna
vrijednost

kWh Pojedinačni prinosi vremenskog razdoblja prinosa
→ Za prikaz dijagrama označiti pojedinačni prinos
i pritisnuti.

–

Godišnji prinos aktualna
vrijednost

kWh Pojedinačni prinosi vremenskog razdoblja prinosa
→ Za prikaz dijagrama označiti pojedinačni prinos
i pritisnuti.

–

Ukupni prinos aktualna
vrijednost

kWh Ukupan prinos od početka bilježenja –

Glavni izbornik → Naplata →

Dnevni prinos aktualna
vrijednost

€, £, kr,
nema

Pojedinačni prinosi vremenskog razdoblja prinosa
→ Za prikaz dijagrama označiti pojedinačni prinos
i pritisnuti.

–

Mjesečni prinos aktualna
vrijednost

€, £, kr,
nema

Pojedinačni prinosi vremenskog razdoblja prinosa
→ Za prikaz dijagrama označiti pojedinačni prinos
i pritisnuti.

–

Godišnji prinos aktualna
vrijednost

€, £, kr,
nema

Pojedinačni prinosi vremenskog razdoblja prinosa
→ Za prikaz dijagrama označiti pojedinačni prinos
i pritisnuti.

–

Ukupni prinos aktualna
vrijednost

€, £, kr,
nema

Ukupan prinos od početka bilježenja –

Glavni izbornik → Postavke →

Vrijeme/datum – – Prikazuje podizbornik Vrijeme/datum. –

Naplata – – Odabir faktora naplate/valute –

Sustav upravljanja energijom – – Prikazuje podizbornik Sustav upravljanja energi-
jom.

–

¹ Ova točka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uređaja, o postavkama na izmjenjivaču i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.
² Ova točka izbornika uvijek se prikazuje. Isključivanje nije moguće.
³ Može se resetirati na 0 putem Glavni izbornik → Postavke → Brisanje protokola događaja.
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Razina za podešavanje Vrijednosti Jedi-
nica Raspon koraka, odabir objašnjenje Tvornička

postavkamin. maks.

Mjerne vrijednosti – – Mjerne vrijednosti za odabir prikaza statusa:

– Izlazna snaga
– aktualan dnevni prinos
– Fotogalvanski napon
– Fotogalvanska struja
– Mrežni napon
– Mrežna struja
– Mrežna frekvencija
– Unutarnja temperatura
– Smanjenje snage
– Maksimalna dnevna snaga
– Aps.maksimalna dnevna snaga
– Maksimalni dnevni prinos
– Radni sati
– Ukupni prinos
– Ušteda CO2

–

Resetiranje maks. vrijednosti – – Resetira sve maksimalne vrijednosti
1 sekundu pritisnite za potvrdu.

–

Brisanje protokola događaja – – Briše protokol događaja
1 sekundu pritisnite za potvrdu.

–

Jezik – – Odabir displeja Jezik

– English
– Deutsch
– Français
– Español
– Italiano
– Português
– Ελληνικά
– Dansk
– Polski
– Nederlands

–

Kontrast 0 100 % Podešavanje displeja Kontrast –

RS485 adresa 1 99 – Svakom izmjenjivaču dodjeljuje se vlastita RS485
adresa, ako je više izmjenjivača povezano putem
RS485-busa.

–

Mreža – – Prikazuje podizbornik Mreža. –

Alarm – – Mogućnosti odabira:

– Uklj
– Isklj

–

Pozadinsko svjetlo – – Mogućnosti odabira:

– isklj
– automatski
– Rad napajanja

–

Servis – – Unos kombinacije tipki podešavanje u podizbor-
niku Servis.

–

Glavni izbornik → Postavke → Vrijeme/datum →

Vrijeme 00:00 23:59 – Vrijeme podešavanje –

Datum 01.01.
2015

31.12.
2079

– Datum podešavanje –

¹ Ova točka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uređaja, o postavkama na izmjenjivaču i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.
² Ova točka izbornika uvijek se prikazuje. Isključivanje nije moguće.
³ Može se resetirati na 0 putem Glavni izbornik → Postavke → Brisanje protokola događaja.
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Razina za podešavanje Vrijednosti Jedi-
nica Raspon koraka, odabir objašnjenje Tvornička

postavkamin. maks.

Format vremena – – Mogućnosti odabira:

– 12h
– 24h

–

Format datuma – – Mogućnosti odabira:

– GGGG-MM-D.D.
– D.D.MM.GGGG
– MM/D.D./GGGG

–

Glavni izbornik → Postavke → Sustav upravljanja energijom →

Mod ¹ – – Mogućnosti odabira:

– isklj
– Energetsko brojilo

–

Dinam. regulacija napajanja ¹ 0 – W Ova točka podizbornika prikazana je samo ako je
odabran mod Energetsko brojilo.
Omogućuje postavku snage napajane iz mreže u
10 W koracima

–

Granična vrijednost FG-ready 300 5000 W Ova točka podizbornika prikazana je samo ako je
odabran mod Energetsko brojilo.
Ova točka izbornika omogućuje ciljanu opskrbu
dizalice topline kod prekomjerne fotonaponske
energije.
Ako prekomjerna fotonaponska energija prijeđe
graničnu vrijednost PV-Ready, onda modul pro-
širenja za sustav upravljanja napajanjem šalje
dizalici topline uklopni signal.
Napomena
Funkcija Granična vrijednost FG-ready može se
koristiti samo u kombinaciji s energetskim broji-
lom i modulom proširenja za sustav upravljanja
napajanjem.
Kod određivanja granične vrijednosti PV-Ready
uvijek treba uzeti u obzir potrošače električne
energije koji su prisutni u kući. Ako je instalirana
dizalica topline, onda bi npr. vrijednost postavke
za graničnu vrijednost fotonaponskog sustava
mogla imati smisla ako je 200 W iznad priključne
snage dizalice topline.

1000

Konfiguracija ¹ – – Ova točka podizbornika prikazana je samo ako je
odabran mod Energetsko brojilo.
Omogućava postavku Tip brojila.
Tvornička postavka koju proizvođač preporuča je
Schneider iEM3155.
Mogućnosti odabira:

– Schneider iEM3155
– Herholdt ECS3
– Janitza ECS3
– Herholdt ECS1
– Janitza ECS1
– B+G SDM630
– B+G SDM220
– Carlo Gavazzi EM24

Schneider
iEM3155

Glavni izbornik → Postavke → Mreža →

¹ Ova točka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uređaja, o postavkama na izmjenjivaču i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.
² Ova točka izbornika uvijek se prikazuje. Isključivanje nije moguće.
³ Može se resetirati na 0 putem Glavni izbornik → Postavke → Brisanje protokola događaja.
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Razina za podešavanje Vrijednosti Jedi-
nica Raspon koraka, odabir objašnjenje Tvornička

postavkamin. maks.

DHCP – – automatsko povezivanje s postojećom mrežom
Mogućnosti odabira:

– Uklj
– Isklj

Uklj

IP adresa – – IP adresa izmjenjivača –

Maska submreže – – Maska submreže izmjenjivača –

Gateway – – IP adresa gatewaya mreže –

DNS – – IP adresa DNS poslužitelja –

Internetski portal – – Prikazuje podizbornik Internetski portal. –

Discovery Service – – Mogućnosti odabira:

– Uklj
– Isklj

Uklj

Glavni izbornik → Postavke → Mreža → Internetski portal →

Namještanje – – Mogućnosti odabira:

– Meteocontrol
– SolarWorld
– Solar Frontier
– PIKO Solar Portal

Za ostale opcije obratite se servisnoj službi za
korisnike.

–

Naknadni prijenos – – Još jednom prenesite podatke prisutne u izmjenji-
vaču.
Trajanje cca. 2 min. Provesti?

1 sekundu pritisnite za potvrdu.
→ Naknadni prijenos uspješan
ili
→ Naknadni prijenos neuspješan

–

Test veze – – Provjerava internetsku vezu i prikazuje rezultat
sljedećih točki:

– Status interneta:

→ Spojen
ili
→ Odredišni host nije dostupan

– Odredišna adresa:
– Ime hosta:
– Ulaz:

Odredišna
adresa:

23.102.16.32
Ime hosta:

vaillant.
readingnodes.
powerdoo.com

Ulaz: 8383

Glavni izbornik → Informacija →

Podaci za kontakt – – Podaci za kontakt kao QR kod –

Informacija sustava – – Osim oznake proizvoda i informacija o verzijama
softvera i hardvera izmjenjivača prikazuju se i
sljedeće točke:

– Serijski broj:
– Postavka zemlje
– Adresa:
– Platforma:
– Internetski portal:
– Nazivna snaga:
– Ograničenje snage:
– Ograničenje zemlje:

–

¹ Ova točka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uređaja, o postavkama na izmjenjivaču i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.
² Ova točka izbornika uvijek se prikazuje. Isključivanje nije moguće.
³ Može se resetirati na 0 putem Glavni izbornik → Postavke → Brisanje protokola događaja.
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Razina za podešavanje Vrijednosti Jedi-
nica Raspon koraka, odabir objašnjenje Tvornička

postavkamin. maks.

Postavka zemlje – – Podešena zemlja i parametri mreže specifični za
zemlju

–

Karakteristika reaktivne snage – – Dijagram Karakteristika reaktivne snage (samo
ako je propisana podešena zemlja)

–

Samotestiranje – – Rezultati posljednjeg Samotestiranje (samo ako
je u postavci zemlje podešena Italija)

–

Mreža – – – Ime hosta: jednoznačno ime mreže
– DHCP status DHCP uklj/isklj

→ Uklj
→ Isklj

– Status poveznice stanje veze s mrežom

→ Povezano
→ Nema veze

– IP adresa IP adresa izmjenjivača
– Maska submreže Maska submreže izmjenji-

vača
– Gateway IP adresa gatewaya mreže
– DNS adresa IP adresa DNS poslužitelja
– MAC adresa adresa hardvera izmjenjivača

–

¹ Ova točka izbornika ne prikazuje se uvijek. O tipu uređaja, o postavkama na izmjenjivaču i verziji firmwarea ovisi je li prisutna.
² Ova točka izbornika uvijek se prikazuje. Isključivanje nije moguće.
³ Može se resetirati na 0 putem Glavni izbornik → Postavke → Brisanje protokola događaja.

B Pregled dojava događaja i uklanjanje smetnji
Objašnjenje simbola i tipova događaja pronaći ćete u poglavlju Dojava događaja (→ stranica 63).

B.1 Dojava događaja i prijava smetnji

Dojava događaja Simbol Uzrok Mjera

Neuspjelo preuzimanje
podataka

Postavka tijekom prvog puštanja u rad je
neuspjela jer nije ispravno prenesena.

Ponovno izvršite postavku.
Ako se greška i dalje pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Prepoznato je stvaranje
otoka

Strujna mreža ne dovodi struju (samohod
izmjenjivača).
Iz sigurnosnih razloga izmjenjivač se ne
smije napajati na strujnoj mreži.
Izmjenjivač se isključuje sve dok postoji
greška (taman displej).

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Struja kvara previsoka Struja kvara, koja prolazi od plus do minus
ulaza putem FG generatora do zemlje, pre-
lazi dopuštenu vrijednost.
Zbog normativnih odredbi izmjenjivač se
automatski isključuje sve dok postoji greška.

Pozovite ovlaštenog servisera.

Uređaj pregrijan Usprkos smanjenju snage, prekoračena je
maksimalna dopuštena temperatura.
Izmjenjivač ne napaja sve dok se ne po-
stigne dopušteno područje temperature.

Provjerite nalaze li se na proizvodu predmeti
ili nešto što ometa cirkulaciju zraka kroz
rashladna rebra.
Po potrebi rashladna rebra očistite komprimi-
ranim zrakom od maksimalno 2 bar.
Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Interna informacija – Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Interno upozorenje – Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.
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Dojava događaja Simbol Uzrok Mjera

Interna greška – Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Greška instalacije Izolacijski otpor između plus odn. minus
ulaza i zemlje spušta se ispod dopuštene
vrijednosti.
Iz sigurnosnih razloga izmjenjivač se ne
smije napajati na strujnoj mreži.

Pozovite ovlaštenog servisera.

Nema označavanja Izmjenjivač ima pogrešne ili netočne podatke
uređaja.
Zbog toga se ne može napajati na strujnoj
mreži.

Pozovite ovlaštenog servisera.

Nema veze s energetskim
brojilom

Između izmjenjivača i energetskog brojila
nema podatkovne veze ili podatkovna veza
nije ispravna.

Za provjeru veze pozovite ovlaštenog servi-
sera.

L i N zamijenjeni Priključak vanjskog i neutralnog vodiča su
zamijenjeni.
Iz sigurnosnih razloga izmjenjivač se ne
smije napajati na strujnoj mreži.

Pozovite ovlaštenog servisera.

Nevažeći parametar
zemlje

Izmjenjivač se ne može napajati na strujnoj
mreži jer nema važeće parametre.

Pozovite ovlaštenog servisera.

Smanjenje snage zbog
temperature

Izmjenjivač smanjuje svoju izlaznu snagu
jer je dosegnuta maksimalna dopuštena
temperatura.

Uvjerite se da izmjenjivač nije pokriven ili
jako onečišćen.
Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Neuspjelo očitavanje
postavke zemlje

Izmjenjivač nije mogao podešenu zemlju
pravilno očitati iz spremnika.

Pozovite ovlaštenog servisera.

Neispravan ventilator Unutarnji ventilator je u kvaru.
Moguće je da se napajanje izmjenjivača na
strujnoj mreži vrši sa smanjenom snagom.

Pozovite ovlaštenog servisera.

Mrežna frekvencija previ-
soka

Nakon isključivanja izmjenjivač se ne može
ponovno napajati, jer frekvencija strujne
mreže prelazi normativno određenu početnu
vrijednost.

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Mrežni napon prenizak za
ponovno uključivanje

Nakon isključivanja izmjenjivač se ne može
ponovno napajati, jer se frekvencija strujne
mreže spustila ispod normativno određene
početne vrijednosti.

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Mrežna frekvencija previ-
soka

Frekvencija strujne mreža na kojoj je izmje-
njivač prekoračuje dopuštenu vrijednost.
Zbog normativnih odredbi izmjenjivač se
automatski isključuje sve dok postoji greška.

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Mrežna frekvencija preni-
ska

Frekvencija strujne mreža na kojoj je izmje-
njivač spustila se ispod dopuštene vrijedno-
sti.
Zbog normativnih odredbi izmjenjivač se
automatski isključuje sve dok postoji greška.

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Relej mreže u kvaru Izmjenjivač je prepoznao kvar releja strujne
mreže i zbog toga se ne napaja iz strujne
mreže.

Pozovite ovlaštenog servisera.

Mrežni napon prenizak za
ponovno uključivanje

Nakon isključivanja izmjenjivač se ne može
ponovno napajati, jer se napon strujne mreže
spustio ispod normativno određene početne
vrijednosti.

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Mrežni napon Ø previsok Prosječan izlazni napon koji je normativno
propisan u zadanom vremenu prekoračuje
dopušteno područje tolerancije.
Izmjenjivač se automatski isključuje sve dok
postoji greška.

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.
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Dojava događaja Simbol Uzrok Mjera

Mrežni napon Ø prenizak Prosječan izlazni napon koji je normativno
propisan u zadanom vremenu se spustio
ispod područja tolerancije.
Izmjenjivač se automatski isključuje sve dok
postoji greška.

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Mrežni napon previsok Napon strujne mreža na kojem je izmjenjivač
prekoračuje dopuštenu vrijednost.
Zbog normativnih odredbi izmjenjivač se
automatski isključuje sve dok postoji greška.

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Mrežni napon previsok za
ponovno uključivanje

Nakon isključivanja izmjenjivač se ne može
ponovno napajati, jer je napon strujne mreže
prekoračio normativno određenu početnu
vrijednost.

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Mrežni napon prenizak Napon strujne mreža na kojem je izmjenjivač
spustio se ispod dopuštene vrijednosti.
Zbog normativnih odredbi izmjenjivač se
automatski isključuje sve dok postoji greška.

Ako se greška češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

Mrežna struja DC Offset
previsoka

Udio istosmjerne struje koju je izmjenjivač
napajao na strujnoj mreži prekoračio je dopu-
štenu vrijednost.
Zbog normativnih odredbi izmjenjivač se
automatski isključuje sve dok postoji greška.

Pozovite ovlaštenog servisera.

FG napon previsok Ulazni napon na kojem je izmjenjivač preko-
račuje dopuštenu vrijednost.

Uključite učinski rastavljač na položaj 0 i
obratite se ovlaštenom serviseru.

FG struja previsoka Ulazna struja na izmjenjivaču prekoračuje
dopuštenu vrijednost.
Izmjenjivač ograničava struju na dopuštenu
vrijednost.

Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

RS485-Gateway aktivan Putem RS485 sučelja nije moguća komuni-
kacija s izmjenjivačem.

Pozovite ovlaštenog servisera.

ENS softver nije kompati-
bilan

Nakon ažuriranja firmwarea različite inačice
softvera u izmjenjivaču više međusobno ne
odgovaraju.

Pozovite ovlaštenog servisera.

PU softver nije kompatibi-
lan

Nakon ažuriranja firmwarea različite inačice
softvera u izmjenjivaču više međusobno ne
odgovaraju.

Pozovite ovlaštenog servisera.

Izgubljeno vrijeme/datum Izmjenjivač je izgubio vrijeme, jer predugo
nije bio priključen na strujnu mrežu.
Podaci o prinosu ne mogu se pohraniti, do-
java događaja samo s pogrešnim datumom.

Ispravite vrijeme.
Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
ovlaštenog servisera.

C Tehničke informacije za ispunjavanje protokola puštanja u rad elek-
trodistribucijskog poduzeća

Elektrodistribucijska poduzeća u Njemačkoj prilikom priključivanja fotogalvanskog uređaja na javnu mrežu zahtijevaju proto-
kol puštanja u rad odn. takozvanu završnu dojavu.

Na sljedećem popisu pronaći ćete tehničke podatke i naputke koji Vam pomažu prilikom ispunjavanja protokola puštanja u
rad.

Pitanje Odgovor Napomene

1-fazno napajanje zaokružiti kod: VPV I 2000/1 230V

3-fazno napajanje
zaokružiti kod: VPV I 3000/1 400V -
VPV I 6000/1 400V

sposoban za puštanje u rad nE

predviđeno puštanje u rad nE

predviđen motorni rad nE

predviđeno prekomjerno napajanje da/ne moguće je oboje
Ako je predviđena potrošnja energije: da,
inače ne
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Pitanje Odgovor Napomene

predviđeno puno napajanje da/ne moguće je oboje
Ako je predviđena potrošnja energije: ne,
inače da

Točka spajanja Niski napon Tehničke pretpostavke za priključak na
srednji napon nisu ispunjene.

Kompenzacija reaktivne snage ne postoji

plombirano da samo priključak izmjenične struje

vrijednost pravilno aktivirana/vizualna kon-
trola vrijednosti postavke

mora povjeriti ovlašteni serviser i unijeti na
odgovarajući način

Vrijeme aktiviranja 0,2 s (200 ms)

Zaštita od povrata frekvencija f < 47,5 Hz

Zaštita od porasta frekvencija f > 51,5 Hz

Zaštita od povrata napona U < 184,0 V / 0,8 Un

Zaštita od porasta napona U > 253,0 V / 1,1 Un integrirana zaštita mreže i sustava (NA-
zaštita)

Zaštita od porasta napona U >> 264,5 V / 1,15 Un

Maksimalna prividna snaga – VPV I 2000/1 230V: 2100VA
– VPV I 3000/1 400V: 3200VA
– VPV I 4000/1 400V: 4000VA
– VPV I 5000/1 400V: 5000VA
– VPV I 6000/1 400V: 6000VA

Podaci o snazi čitave generatorske stanice
koja se ponovno postavlja

Zbroj snaga pojedinačnih izmjenjivača

Podaci o snazi generatorske jedinice Snaga pojedinačnog izmjenjivača

Dimenzionirana struja za zaštitnu mrežnu
sklopku

16 A

Ponašanje kod kratkog spoja generatorske
jedinice / početna izmjenična struja i izmje-
nična struja kratkog spoja Ik" sukladno DIN
60909-0

– VPV I 2000/1 230V: 27 A (0,027 kA)
– VPV I 3000/1 400V, PV I 4000/1 400V:

15 A (0,015 kA)
– VPV I 5000/1 400V, VPV I 6000/1 400V:

24 A (0,024 kA)

Broj impulsa/pulsna frekvencija – VPV I 2000/1 230V: 35 kHz
– VPV I 3000/1 400V - VPV I 6000/1 400V:

37 kHz

Ispravljač/upravljački sklop samovođen

Startna struja IA ne stvarati podatke Nije relevantno

Vlastita potreba (stanje mirovanja/noć) < 3 W

Viši titraji DIN VDE 0838 dio 2
DIN EN 61000-3-2
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1 Sigurnost

1.1 Upozorenja koja se odnose na
rukovanje

Klasifikacija upozorenja koja se odnose na
određenu radnju
Upozorenja koja se odnose na određenu rad-
nju klasificirana su znakovima upozorenja i
signalnim riječima u pogledu moguće opa-
snosti na sljedeći način:

Znakovi upozorenja i signalne riječi
Opasnost!
Neposredna opasnost po život ili
opasnost od teških tjelesnih ozljeda

Opasnost!
Opasnost po život od strujnog udara

Upozorenje!
Opasnost od lakših tjelesnih ozljeda

Oprez!
Rizik od materijalnih ili ekoloških
šteta

1.2 Namjenska uporaba

U slučaju nestručne ili nenamjenske uporabe
može doći do oštećenja proizvoda i drugih
materijalnih vrijednosti.

Proizvod je nepomičan sklop koji istosmjernu
struju fotonaponskih modula pretvara u izmje-
ničnu struju koja se koristi u strujnoj mreži.
Proizvod je predviđen za sljedeće korištenje:

– s prikladnim fotonaponskim modulima
– u fotonaponskom sustavu spojenom na

mrežu

Proizvod se može koristiti s opcionalnim su-
stavom pohrane električne energije, a sastoji
se od dodatnog upravljačkog sklopa s vanj-
skom baterijom.

U namjensku uporabu ubraja se:

– pridržavanje priloženih uputa za instali-
ranje, održavanje i rad proizvoda te svih
ostalih komponenti sustava i

– poštivanje svih uvjeta za inspekciju i servi-
siranje navedenih u uputama.

Osim toga, namjenska uporaba obuhvaća
instalaciju sukladno IP klasi.

Neka druga vrsta uporabe od one koja je
navedena u ovim uputama ili uporaba koja
prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra
se nenamjenskom. U nenamjensku uporabu
ubraja se i svaka neposredna komercijalna i
industrijska uporaba.
Pozor!
Zabranjena je svaka zlouporaba uređaja.

1.3 Općeniti sigurnosni zahtjevi

1.3.1 Opasnost od nedovoljne kvalifikacije

Sljedeće poslove smiju provoditi samo ovla-
šteni serviseri koji su za to kvalificirani:

– Montaža
– Demontaža
– Instalacija
– Puštanje u rad
– Inspekcija i održavanje
– Popravak
– Stavljanje izvan pogona

▶ Postupajte u skladu sa stanjem tehnike.

1.3.2 Opasnost po život od strujnog udara

Neispravan kabelski spoj ili pogrešan redosli-
jed kabelskog spoja može dovesti do strujnog
udara ili opeklina opasnih po život.
▶ Kabel spojite s izmjenjivačem samo redo-

slijedom koji je opisan u uputama.
▶ Koristite isključivo odgovarajući kabel.
▶ Koristite isključivo konektore koje dopušta

proizvođač proizvoda.
▶ Priključite na RJ45 priključnicu samo SELV

strujne krugove.
▶ Položite kabel tako da ne može doći do

nehotičnog odvajanja spojeva.
▶ Položite kabel tako da nisu ugrožene si-

gurnosne mjere u objektu, npr. zaštita od
požara.

▶ Uvjerite se da na mjestu postavljanja nema
zapaljivih tvari ili plinova.

▶ Uvjerite se da se poštuju svi zahtjevi o
sigurnom radu fotonaponskog sustava
lokalnog opskrbljivača strujom .

1.3.3 Opasnost po život od strujnog udara

U slučaju dodira komponente koja provodi
napon postoji smrtna opasnost od strujnog
udara.
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Prije radova na proizvodu:
▶ Proizvod dovedite u beznaponsko stanje

tako što ćete isključiti sva strujna napaja-
nja u svim polovima (elektronska sklopka
s otvorom kontakta od barem 3 mm, npr.
osigurač ili zaštitna mrežna sklopka).

▶ Osigurajte od ponovnog uključivanja.
▶ Pričekajte barem 3 min dok se kondenza-

tori ne isprazne.
▶ Provjerite nepostojanje napona.

1.3.4 Opasnost po život od strujnog udara

Spajanje ili odvajanje utičnog spoja koji pro-
vodi struju može dovesti do strujnog udara ili
opeklina opasnih po život.
▶ Ne odvajajte ili spajate utični spoj isto-

smjerne struje na fotonaponske module
kod jakog sunčevog zračenja.

▶ Prije odvajanja ili spajanja utičnih spojeva
fotogalvanske module po potrebi prekrijte
folijom koja ne propušta svjetlost ili runom.

▶ Nosite rukavice i koristite odgovarajući
izolirani alat.

▶ Nikada ne otvarajte kućište izmjenjivača.

1.3.5 Opasnost po život od strujnog udara

Kod fotonaponskog modula koji nije uključen
u struju i koji je uzemljen može nastati visoki
napon.
▶ Prije provođenja električnih radova na fo-

tonaponskom modulu, na kabelu ili utikaču
istosmjerne struje uklonite uzemljenje sa
fotonaponskog modula.

1.3.6 Opasnost po život zbog nedostatka
sigurnosne opreme

Na shema koje se nalaze u ovom dokumentu
nije prikazana sva sigurnosna oprema koja je
neophodna za stručnu instalaciju.
▶ U sustav instalirajte neophodnu sigurno-

snu opremu.
▶ Pridržavajte se dotičnih nacionalnih i inter-

nacionalnih zakona, normi i direktiva.

1.3.7 Opasnost od opeklina i oparina uslijed
vrućih sastavnih dijelova

▶ Na tim sastavnim dijelovima radite tek
kada se rashlade.

1.3.8 Opasnost od ozljeda i materijalnih
šteta uslijed nestručnog održavanja ili
popravaka

Izostavljeni ili nestručni radovi održavanja i
popravci mogu izazvati ozljede ili oštećenja
na fotonaponskom sustavu.
▶ Pobrinite se o tome da samo ovlašteni

serviseri provode radove održavanje i po-
pravke sustava.

1.3.9 Opasnost od ozljeda zbog oštrih,
rezanih rubova

Transport, montaža ili radovi na montažnoj
ploči mogu uzrokovati porezotine.
▶ Prilikom transporta, montaže ili radova

na montažnoj ploči nosite odgovarajuće
sigurnosne rukavice.

1.3.10 Rizik od materijalne štete uslijed
neprikladnog alata

▶ Koristite propisni alat.

1.4 Propisi (smjernice, zakoni, norme)

▶ Pridržavajte se nacionalnih propisa, normi,
direktiva i zakona.
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2 Napomene o dokumentaciji

2.1 Poštivanje važeće dokumentacije

▶ Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu i
instaliranje koje su priložene uz komponente sustava.

2.2 Čuvanje dokumentacije

▶ Ove upute kao i važeću dokumentaciju predajte vlasniku
sustava.

2.3 Područje važenja uputa

Ove upute vrijede isključivo za:

Broj artikla proizvoda
Područje važenja: Albanija, Hrvatska, Slovenija

VPV I 3000/1 400V 0010024726

VPV I 4000/1 400V 0010024727

VPV I 5000/1 400V 0010024728

VPV I 6000/1 400V 0010024729

3 Opis proizvoda

3.1 Pregled proizvoda

3.1.1 Pregled fotogalvanskog sustava

9

10

7

6 5 3

2

1

4

8

1 Zaštitno uzemljenje (ako
je nužno, nije u opsegu
isporuke)

2 Ormarić za brojilo (nije
u opsegu isporuke)

3 Uzemljenje (nije u op-
segu isporuke)

4 Kabel izmjenične struje
(nije u opsegu isporuke)

5 Utični spojnik izmje-
nične struje (Wieland)

6 Utični spojnik isto-
smjerne struje (Phoenix
SUNCLIX)

7 Kabel istosmjerne struje
(nije u opsegu isporuke)

8 Izmjenjivač

9 Fotogalvanski generator
(nije u opsegu isporuke)
Sastoji se od više foto-
galvanskih modula.

10 Utični spojnik isto-
smjerne struje (nije u
opsegu isporuke)

3.1.2 Pregled priključaka

89

21 3

7 6 5 4

1 Mod sabirnica (RJ10)

2 Ethernet (RJ45)

3 RS485 sabirnica (RJ45)

4 Strujna mreža priključak
izmjenične struje za
Wieland RST25i5

5 nema funkcije

6 Priključak istosmjerne
struje fotogalvanskog
generatora (−) za
Phoenix SUNCLIX

7 Priključak istosmjerne
struje fotogalvanskog
generatora (+) za
Phoenix SUNCLIX

8 nema funkcije

9 Učinski rastavljač isto-
smjerne struje

3.1.3 Pregled utikača

1 2 3

1 Wieland RST25i5 utikač
izmjenične struje

2 Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CM-S 2,5-
6 (−) utikač istosmjerne
struje

3 Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CF-S 2,5-
6 (+) utikač istosmjerne
struje
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3.1.4 Pregled montažne ploče

1
2

3

1 Montažna ploča

2 Sigurnosni lim

3 Otvori za vijke za pričvr-
šćivanje

3.2 Podaci na tipskoj pločici

→ Upute za korištenje

3.3 Serijski broj

→ Upute za korištenje

3.4 CE oznaka

 

CE-oznakom je dokumentirano da proizvodi sukladno tipskoj
pločici ispunjavaju osnovne zahtjeve važećih smjernica.

Uvid u izjavu o sukladnosti moguće je dobiti kod proizvo-
đača.

4 Montaža izmjenjivača

4.1 Raspakiravanje proizvoda

1. Pakiranje i zaštitu od udara uklonite pažljivo tako da
pritom ne oštetite dijelove proizvoda.

2. Ambalažu propisno zbrinite u otpad.

4.2 Provjera opsega isporuke

▶ Provjerite je li opseg isporuke potpun i neoštećen.

4.2.1 Opseg isporuke

Količina Naziv

1 Izmjenjivač

1 Montažna ploča

1 Wieland RST25i5 utikač izmjenične struje

1 Phoenix SUNCLIX (+) utikač istosmjerne struje

1 Phoenix SUNCLIX (−) utikač istosmjerne struje

Količina Naziv

1 Dodatak dokumentacije

4.3 Dimenzije

A

B

C

A 340 mm

B 608 mm

C 222 mm
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4.4 Minimalni razmaci

B

A

A

B

Minimalni razmak

A 200 mm

B 60 mm

A
 +

 8
1

A
 +

 2
87

 

B + 95

B + 95

4.5 Zahtjevi za mjesto postavljanja

▶ Uvjerite se da se poštuju minimalne udaljenosti
(→ stranica 82).

▶ Uvjerite se da se može postaviti ožičenje istosmjerne
struje fotonaponskih modula prema izmjenjivaču.

▶ Uvjerite se da se može postaviti ožičenje izmjenične
struje prema ormariću za brojilo.

▶ Uvjerite se da je mjesto postavljanja fiksno, okomito i
ravno.

▶ Uvjerite se da je neposredna okolina montaže teško za-
paljiva.

▶ Uvjerite se da na mjestu postavljanja nema trajnih vibra-
cija.

▶ Provjerite nalazi li se mjesto postavljanja u klimatiziranom
ili neklimatiziranom unutarnjem prostoru.

▶ Uvjerite se da se na mjestu postavljanja poštuju zahtjevi
klimatskog razreda 3K3 sukladno IEC 60721-3-3.

▶ Za korištenje internetskog portala uvjerite se da na ras-
polaganju stoji internetski usmjernik.

▶ Po potrebi se uvjerite da je moguće postaviti podatkovnu
vezu za priključak ostalih dopuštenih proizvoda na izmje-
njivač.
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4.6 Vješanje proizvoda

1. Provjerite nosivost zida.
2. Vodite računa o ukupnoj težini proizvoda.
3. Koristite samo materijal za pričvršćivanje koji je dopu-

šten za zid.

Uvjeti: Nosivost zida je dovoljna

▶ Montažnu ploču izravnajte vodoravno na zidu pomoću
libele, kako je prikazano na slici.

▶ Pričvrstite na zid montažnu ploču pomoću 4 vijka.

▶ Objesite proizvod odozgo na montažnu ploču, kako je
prikazano na slici.

▶ Pazite da se proizvod čujno uglavi na montažnu ploču.

Uvjeti: Nosivost zida nije dovoljna

▶ Po potrebi osigurajte s građevne strane napravu za vje-
šanje dovoljne nosivosti.

▶ Koristite npr. jednostruke oslonce ili predzid.
▶ Objesite proizvod kako je opisano.

5 Instalacija

Oprez!
Rizik od materijalnih oštećenja

Pogrešna dodjela utikača može izazvati ošte-
ćenja na proizvodu ili na priključenim proizvo-
dima.

▶ Kod dodjele utikača vodite računa da pri-
ključite utikače na ispravne kontakte.

Elektroinstalaciju smije provoditi samo ovlašteni serviser.

5.1 Poštivanje odredbi planiranja fotogalvanskog
uređaja

1. Pobrinite se da su odredbe planiranja fotogalvanskog
uređaja uzete u obzir.

2. Obratite pozornost na spojnu shemu u → Prilog.

5.2 Pridržavanje zahtjeva o fotonaponskim
modulima

1. Pridržavajte se uputa za instaliranje fotonaponskih mo-
dula.

2. Koristite samo fotonaponske module čiji priključci ne
moraju biti uzemljeni.

3. Koristite samo fotonaponske module koji ispunjavaju
zahtjeve klase A sukladno IEC 61730.

4. Kako biste izbjegli oštećenja na izmjenjivaču, koristite
samo dopuštene i odgovarajuće fotonaponske module.

5. Poštujte odredbe o zaštiti fotonaponskog modula od
udara munje.

Uvjeti: Maksimalni radni napon izmjenične struje veći je od nazivnog na-
pona sustava fotonaponskog modula.

▶ Uvjerite se da je maksimalni nazivni napon sustava foto-
naponskog modula veći od mrežnog napona izmjenične
struje.

5.3 Pridržavanje zahtjeva opskrbljivača strujom

1. Pobrinite se da su s puštanjem u rad ispunjeni svi za-
htjevi opskrbljivača strujom.

2. Upitajte opskrbljivača strujom o ugovornim zahtjevima i
zahtjevima specifičnim za zemlju vezanim za rad izmje-
njivača.

5.4 Instalacija FID sklopke

1. Ako je nužno, na kućnu strujnu mrežu instalirajte za-
štitnu mrežnu sklopku sukladno sljedećoj tablici.

Izmjenjivač Poprečni
presjek
kabela
Vod iz-

mjenične
struje

Gubitak
snage

kod
nazivnog
učinka i
duljine
kabela
10 m

Zaštitna
mrežna
sklopka

VPV I 3000/1 400V
2,5 mm

2 4 W
B16

4,0 mm
2 3 W

VPV I 4000/1 400V 2,5 mm
2 7 W B16
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Izmjenjivač Poprečni
presjek
kabela
Vod iz-

mjenične
struje

Gubitak
snage

kod
nazivnog
učinka i
duljine
kabela
10 m

Zaštitna
mrežna
sklopka

VPV I 4000/1 400V 4,0 mm
2 4 W B16

VPV I 5000/1 400V
2,5 mm

2 11 W
B16

4,0 mm
2 7 W

VPV I 6000/1 400V
2,5 mm

2 14 W
B16

4,0 mm
2 8 W

2. Instalirajte, ako je propisano za mjesto instalacije, FID
sklopku tipa A.

3. Vodite računa o tome da pristup priključku na mrežu
bude uvijek osiguran, da ne bude zaklonjen ili prekri-
ven.

4. Informirajte operatera o funkciji i rukovanju FID sklop-
kom.

5.5 Priprema ožičenja i konektora

1. Koristite isključivo odgovarajući kabel s isporučenim ili
nekim drugim dopuštenim konektorima.

2. Poštujete podatke proizvoda o priključku isto-
smjerne i izmjenične struje u Tehničkim podacima
(→ stranica 96).

3. Poštujte podatke proizvođača i propise o postavljanju
ožičenja i konektora.

4. Prilikom montaže izbjegavajte vlačno i tlačno optereće-
nje na utičnim spojevima i ožičenju.

5. Savijte kabel na utičnom spoju najranije 4 cm nakon
izlaza voda iz utičnog spoja ili priključne kutije.

6. Priključne vodove komponenti koje je potrebno priključiti
provedite na donjoj strani proizvoda.

7. Priključne vodove skratite prema potrebi.

5.6 Priprema priključka izmjenične struje

Postavljanje konektora izmjenične struje
1. Za utični spoj koristite samo isporučeni utikač izmje-

nične struje (Wieland) ili neki drugi konektor koji dopu-
šta proizvođač proizvoda.

2. Ako isporučeni utikač izmjenične struje nije otvoren,
onda obratite pozornost na podatke o Otvaranju utikača
izmjenične struje (→ stranica 93).

3. Po potrebi otvorite prekrivnu maticu.
4. Gurnite kućište preko izoliranog kabela izmjenične

struje.
5. Kod uklanjanja izolacije vanjskog omotača voda ne-

mojte oštetiti izolaciju unutarnjih žila.

y (PE)

x

N,L

y (N, L) x

6. Sukladno sljedećoj tablici uklonite izolaciju vanjskog
omotača i unutarnje vodove kako je prikazano na slici:

Duljina
izolacije

Kabelska uvodnica ⌀ [mm]
(vodič)

6...10
(PE)

10...14
(N, L)

13...18
(PE)

13...18
(N, L)

y [mm] 30 25 55 50

x [mm] 8 8 8 8

D1

2

3

1 Izolirani kabel izmje-
nične struje
s promjerom D

2 Kućište utikača izmje-
nične struje

3 Radijus savijanja
≥ 4 × D

7. Poštujte odredbe o radijusu savijanja (3) za kabel izmje-
nične struje (1).
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N L

1 2

A

B

1

2

34

5

1 Zaštitni vod PE

2 Vanjski vodič 3

3 Vanjski vodič 2

4 Vanjski vodič 1

5 Neutralni vodič N

8. Provedite neizolirane unutarnje žile sukladno dodjeli
utikača u vijčane stezaljke.

9. Čvrsto pritegnite vijčane stezaljke.
10. Provjerite jesu li sve žile mehanički fiksno učvršćene u

vijčanim stezaljkama utikača.

A

B

CLICK

CLICK

11. Potisnite utikač u kućište utikača.
12. Uvjerite se da se utikač čujno uglavio u kućište utikača.
13. Pritegnite prekrivnu maticu.

Spajanje kabela izmjenične struje s kućnim priključ-
kom
14. Isključite osigurač na kućnom priključku.
15. Spojite kabel izmjenične struje s kućnim priključkom.

5.7 Priprema priključka istosmjerne struje

Opasnost!
Opasnost po život od strujnog udara!

Kablovi istosmjerne struje na fotogalvanskim
modulima već kod malog upada svjetla pro-
vode struju.

▶ Prije provođenja radova, uvjerite se da
kabel istosmjerne struje nije spojen s foto-
galvanskim generatorom.

▶ Izbjegavajte kontakt s dijelovima koji pro-
vode struju.

▶ Nosite odgovarajuće sigurnosne rukavice.

Postavljanje konektora istosmjerne struje
1. Uvjerite se da kabel nije pod električnim naponom.
2. Koristite samo isporučeni utikač istosmjerne struje ili

neki drugi konektor koji dopušta proizvođač proizvoda.
– Slika primjerom prikazuje SUNCLIX utikač isto-

smjerne struje "+".
3. Ako isporučeni utikač istosmjerne struje nije otvoren,

onda obratite pozornost na podatke o Otvaranju utikača
istosmjerne struje (→ stranica 92).

4. Uvjerite se da utikač istosmjerne struje koji koristite
polovima odgovara kabelu istosmjerne struje.

5. Kod uklanjanja izolacije vanjskog omotača kabela ne-
mojte oštetiti unutarnje žile.

6. Uklonite izolaciju unutarnje žile cca. 15 mm.

A

D

C

B

1

1 Opruga

7. Uvedite unutarnju žilu koja je nije izolirana s pletenicom
do graničnika, sukladno slici na stražnjoj strani utikača
istosmjerne struje .
◁ Krajevi pletenice vidljivi su u opruzi (1).

8. Zatvorite oprugu.
9. Provjerite je li žila mehanički fiksno utaknuta u utikač.

Po potrebi to popravite.
10. Potisnite kućište utikača preko utikača.
11. Zatvorite kućište utikača istosmjerne struje.
12. Na isti način postavite drugi utikač istosmjerne struje na

drugi kabel istosmjerne struje.

Spajanje kabela istosmjerne struje s fotonaponskim
modulom
13. Uvjerite se da fotonaponski modul ne proizvodi ili proi-

zvodi vrlo malo struje.
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Napomena
Po potrebi pokrijte runom fotonaponske
module ili provedite noću instalaciju isto-
smjerne struje.

14. Spojite kabel istosmjerne struje s fotonaponskim modu-
lom.

5.8 Instalacija izmjenjivača

1. Uvjerite se da učinski rastavljač na izmjenjivaču stoji na
(0).

2. Uvjerite se da izmjenična struja nije priključena na iz-
mjenjivaču.

3. Uvjerite se da je priključena zaštitna mrežna sklopka.
4. Uvjerite se da fotonaponski modul kod priključka na

izmjenjivač ne proizvodi ili proizvodi vrlo malo struje.
5. Po potrebi provjerite polaritet ožičenje istosmjerne

struje fotonaponskog modula.
6. Spojite kabel istosmjerne struje s izmjenjivačem.
7. Spojite kabel izmjenične struje s izmjenjivačem.
8. Uvjerite se da su ispunjeni zahtjevi, specifični za zemlju,

o radu fotonaponskog sustava.
9. Uspostavite dovod struje do izmjenjivača (uključivanje

zaštitne mrežne sklopke).

5.9 Sustav spremnika energije (opcionalno)

▶ Obratite pozornost na upute za instaliranje sustava
spremnika energije.

5.10 Priključivanje podatkovne veze (opcionalno)

▶ Pridržavajte se uputa proizvoda koje treba priključiti po-
datkovnom vezom na izmjenjivač.

▶ Uvjerite se da su ispunjenji zahtjevi o ožičenju, terminira-
nju i adresiranju vanjski priključenih proizvoda.

▶ Kako biste smanjili smetnje prilikom prijenosa podataka,
pridržavajte se razmaka od 20 mm između podatkovnog
spojnog kabela i kabela istosmjerne /izmjenične struje.

Podatkovnim vezama izmjenjivač komunicira s ostalim dopu-
štenim proizvodima.

Izmjenjivač ima tri sučelja za podatkovne veze:

– Ethernet (RJ45)
Za vezu s internetskim usmjernikom, kako bi se na in-
ternetski portal poslali podaci i rukovanje velikim brojem
funkcija fotogalvanskog sustava putem preglednika.

– 2 puta RS485 sabirnica (RJ45)
Za spajanje s dopuštenim proizvodima, npr. za sustav za
upravljanje energijom.

– Mod sabirnica (RJ10)
Za spajanje s npr. električnim brojilom.

▶ Upitajte servisnu službu za korisnike koji se proizvodi
smiju povezati s izmjenjivačem.

Sljedeća slika prikazuje primjer podatkovnih veza u fotogal-
vanskom sustavu s dinamičnim sustavom za upravljanje na-
pajanjem.

1 43

568 7

2

1 Dinamični sustav upra-
vljanja napajanjem

2 Podatkovni kabel
RS485 sabirnice

3 Prvi izmjenjivač
1)

4 Ostali izmjenjivači

5 internetski usmjernik

6 Ethernet podatkovni
kabel

7 Podatkovni kabel Mod
sabirnice

8 Energetsko brojilo

1) Kod dinamičnih sustava za upravljanje napajanjem prvi iz-
mjenjivač regulira prigušivanje napajanja sukladno potrebnoj
maksimalnoj vrijednosti za cjelokupni fotogalvanski sustav.

▶ Za ostale informacije o dinamičnom sustavu za upra-
vljanje napajanjem pridržavajte se uputa proizvoda za
upravljanje napajanjem ili upitajte servisnu službu za kori-
snike.

5.10.1 Priključivanje Etherneta

1. Alternativa 1:
▶ Kako bi operater npr. prijenos podataka o prinosu

i dojave događaja namjestio na internetski portal,
spojite izmjenjivač na Ethernet sučelje (RJ45) s
internetskim usmjernikom.

Napomena
Ako izmjenjivač spojite s internetskim
usmjernikom koji ima mogućnost DHCP-
a, onda izmjenjivač automatski započinje
s nekodiranim prijenosom podataka na
poslužitelj.

1. Alternativa 2:

1323 W

Xxxxxxxxxxx

1

192.168.XXX.XXX

▶ Vezu s izmjenjivačem možete uspostaviti tako da
osobno računalo također povežete s internetskim
usmjernikom.
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– Izmjenjivač i osobno računalo moraju se nalaziti
na istoj mreži. Čim se izmjenjivač spoji s interne-
tom, izmjenjivač ciklički prikazuje svoju vlastitu
IP adresu (1). Ako tu adresu unesete u polje za
unos u pregledniku, onda se otvara internetski
poslužitelj izmjenjivača.

2. Za sprječavanje prijenosa podataka uklonite mrežni
kabel izmjenjivača ili deaktivirajte prijenos podataka u
Postavkama Etherneta (→ stranica 90).

5.10.2 Priključivanje RS485 sabirnice

A1

B1

G1

A1 Data A (bi-
jelo/narančasto)

B1 Data B (narančasto)

G1 Ground (smeđe)

1. Uvjerite se da Cat-5 koristite patch kabel kao podat-
kovni kabel koji je prikladan za dulje veze.

2. Uvjerite se da dodjela utikača podatkovnog kabela od-
govara odredbama:

Proizvod
Priključak

Izmjenjivač
RJ45 utikač

Vanjski proizvod
Označavanje

priključka

Kontakt

1
1)

Data A (A1)
1)

2 Data B (B1)

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 Ground (G1)
1)

Opasnost od uništenja ulaza RS485 sabirnice na izmjenji-
vaču: Utikač se ne priključuje na 24 V DC kontakt!

3. Priključite podatkovni kabel na RS485-Bus (RJ45 pri-
ključnicu) na izmjenjivaču.

4. Priključite podatkovni kabel npr. na dopušteni proizvod
za dinamički sustav za upravljanje napajanjem.

5. Uvjerite se eventualno da je RS485-Bus terminiran na
izmjenjivaču.

5.10.2.1 Korištenje alternativnog podatkovnog kabela
za RS485 sabirnicu

1. Pazite da čitava duljina RS485 sabirnice ne pređe
100 m.

2. Uvjerite se da se koristi zadana dodjela utikača prilikom
uporabe alternativnog podatkovnog kabela za povezi-
vanje vanjskog proizvoda s RJ45 priključnicom s prvim
izmjenjivačem.

5.10.3 Priključivanje Mod sabirnice

1
4 1

1 RJ10 utikač

1. Uvjerite se da koristite podatkovni kabel koji je prikladan
za dulje veze.

2. Ako je moguće, koristite energetsko brojilo Schneider
iEM3155 s podatkovnim kabelom Mod sabirnice proi-
zvođača proizvoda.

3. Ako koristite drugo energetsko brojilo ili drugi podat-
kovni kabel, onda osigurajte da dodjela utikača odgo-
vara odredbama:

Proizvod
Priklju-
čak

Izmjenjivač
RJ10 utikač

Schneider
iEM3155

2)

Označava-
nje

priključka

Vanjsko
energetsko

brojilo
Označava-

nje
priključka

Kontakt

1 D1/+ Data A

2 D0/- Data B

3 0V Ground

4
1)

–
1)

–
1)

1)
Opasnost od uništenja ulaza Mod sabirnice na izmje-

njivaču: kontakt 4 RJ10 priključnice izmjenjivača provodi
električni napon. Ne koristite taj kontakt!
2)

Upitajte svoj ovlaštenog servisera ili po potrebi servi-
snu službu za korisnike o preporučenom podatkovnom
kabelu Mod sabirnice proizvođača proizvoda.

4. Priključite podatkovni kabel na Modbus (RJ10 priključ-
nicu) na izmjenjivaču.

5. Priključite podatkovni kabel na dopušteni proizvod, npr.
Schneider iEM3155 energetsko brojilo.

6. Po potrebi pogledajte Pregled korisničkih funkcija i funk-
cija prikaza (→ stranica 67) u uputama za korisnike
ovog proizvoda koja su druga energetska brojila kom-
patibilna.

7. Ako želite dobiti ostale informacije o dopuštenim proi-
zvodima, onda upitajte servisnu službu za korisnike.

6 Rukovanje

▶ Obratite pozornost na podatke o Konceptu rukovanja
(→ stranica 62) u uputama za korištenje izmjenjivača.
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6.1 Pozivanje servisnog izbornika

1. Otvorite Glavni izbornik → Postavke → Servis.
2. Istovremeno pritisnite tipke i na 3 sekunde.
3. Otvorite i obradite željenu točku izbornika.

Napomena
Pregled svih točki izbornika i informacije o
mogućim postavkama servisnog izbornika
pronaći ćete u Pregledu funkcija za ovlašte-
nog servisera (→ stranica 94) u prilogu.

4. Ako je potrebno, za obradu točke izbornika u servisnom
izborniku unesite lozinku od 5 znakova.

5. Ako ne znate lozinku, upitajte servisnu službu za kori-
snike.

7 Puštanje u rad

7.1 Prvo puštanje u rad

▶ Provedite Prvo puštanje u rad za izmjenjivač putem po-
moći pri instaliranju.

7.1.1 Završena pomoć pri instaliranju

▶ Proizvod priključite na strujnu mrežu.
◁ Automatski se pokreće pomoć pri instaliranju.

Pomoć pri instaliranju pojavljuje se prilikom uključivanja proi-
zvoda sve dok se potpuno ne podese sve nužne točke izbor-
nika.

Sve točke izbornika osim Glavni izbornik → Informacija →
Postavka zemlje mogu se i naknadno promijeniti.

Točka izbornika Postavka zemlje može se naknadno reseti-
rati samo uz gubitak podataka.

Napomena
Ostale informacije o promjeni Postavka zemlje
pronaći ćete u Pregledu funkcija za ovlaštenog
servisera (→ stranica 94) i u uputama za korištenje
ovog proizvoda.

Pomoć pri instaliranju prikazuje kontrolni popis postavki nu-
žnih za prvo puštanje u rad.

Ako neku točku izbornika još niste podesili, onda se točka
izbornika prikazuje u kontrolnom popisu s .

Ako ste neku točku izbornika potpuno podesili, onda se
točka izbornika prikazuje u kontrolnom popisu s .

Ostale informacije o mogućnostima postavki točki izbornika
pomoći pri instaliranju pronaći ćete u Pregledu funkcija za
ovlaštenog servisera (→ stranica 94) ili u Pregledu korisničkih
funkcija i funkcija prikaza (→ stranica 67) u uputama za kori-
štenje ovog proizvoda.

7.1.1.1 Podešavanje jezika izbornika

1st commissioning

Date format

Date

Language

1. Otvorite Jezik.

Napomena
Kod prvog puštanja u rad prikazana je točka
izbornika Language.

2. Podesite pomoću ili željeni jezik izbornika.
3. Ako je odabran željeni jezik izbornika, onda preuzmite

odabir s .
4. Pritisnite .
◁ Prikazane točke izbornika prikazane sada su prika-

zane na jeziku koji ste odabrali.

7.1.1.2 Podešavanje formata datuma

1. Otvorite Format datuma.
2. Podesite željeni format datuma i pritisnite .
3. Pritisnite .

7.1.1.3 Podešavanje datuma

1. Otvorite Datum.
2. Pritisnite kako biste podesili dan.
3. Podesite željeni dan i pritisnite .
4. Pritisnite kako biste odabrali mjesec.
5. Pritisnite kako biste podesili mjesec.
6. Podesite željeni mjesec i pritisnite .
7. Pritisnite kako biste odabrali godinu.
8. Pritisnite kako biste podesili godinu.
9. Podesite željenu godinu i pritisnite .
10. Pritisnite kako biste preuzeli postavku datuma.

7.1.1.4 Podešavanje formata vremena

1. Otvorite Format vremena.
2. Podesite željeni format vremena i pritisnite .
3. Pritisnite .
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7.1.1.5 Podešavanje točnog vremena

1. Otvorite Vrijeme.
2. Pritisnite za podešavanje sata.
3. Podesite željeni sat i pritisnite .
4. Pritisnite za odabir minuta.
5. Pritisnite za podešavanje minuta.
6. Podesite minute i pritisnite .
7. Pritisnite za preuzimanje postavke za vrijeme.

7.1.1.6 Podešavanje zemlje

Napomena
Promjena Postavka zemlje moguća je vraćanjem
izmjenjivača na tvorničke postavke, čime se gube
postavke i podaci.

Odabrana zemlja nema utjecaj na podešen i pri-
kazan jezik izbornika.

1. Otvorite Postavka zemlje.
2. Odaberite zemlju u kojoj izmjenjivač radi.
3. Ako se ne može odabrati željena zemlja, onda alterna-

tivno odaberite zemlju sa strožim odredbama.
4. U slučaju povratnih pitanja o podešavanju zemlje, po

potrebi se obratite servisnoj službi za korisnike.
5. Potvrdite odabir s .
6. Pritisnite .
◁ Na displeju se prikazuje sigurnosni upit: Ispravan

unos?.
7. Na sigurnosni upit odgovorite sa Da, tako da najmanje

1 sekundu držite pritisnutim .
8. Pritisnite .

Uvjeti: Postavka zemlje je netočna.

▶ Za resetiranje postavke zemlje, obratite pozornost na
napomenu u Servisnoj razini (→ stranica 94) u prilogu.

▶ Na kraju ponovno provedite Prvo puštanje u rad
(→ stranica 88).

7.1.1.7 Podešavanje reaktivne snage

1. Otvorite Reaktivna snaga.
2. Odaberite Mod i pritisnite .
3. Odaberite željenu vrstu karakteristike reaktivne snage i

pritisnite .
4. Pritisnite .

Uvjeti: Niste odabrali kod Mod cosPhi = 1 kao vrstu karakteristike reak-
tivne snage.

▶ Odaberite u Predložak napajanja željeni predložak i
pritisnite .

▶ Pritisnite .
▶ Pritisnite i podesite Broj uporišnih točaka.
▶ Pritisnite .
▶ Pritisnite .
▶ Odaberite prvu Uporišne točke koju želite promijeniti i

pritisnite .
▶ Podesite željenu vrijednost parametra za Uporišne

točke i pritisnite .
▶ Podesite parametre za sve uporišne točke, kako je gore

opisano.

▶ Pritisnite .

Xxxxxxxxxxxx

4

5

21

3

1 Y-krivulja

2 X-krivulja

3 Simbol strelice pove-
ćane električne podra-
žljivosti

4 Simbol strelice sma-
njene električne podra-
žljivosti

5 Uporišne točke (u pri-
mjeru 4 uporišne točke)

5. Odaberite Prikaz karakteristike i pritisnite .
6. Ranije podešena karakteristika za Reaktivna snaga

grafički je prikazana, kako je prikazano na slici.
7. Pritisnite .

7.1.1.8 Prvo puštanje u rad završavanje

1. Otvorite Završiti?.

Uvjeti: Točke izbornika pomoći pri instaliranju nisu potpuno podešene.

▶ Prikazuje se dojava Postavke su nepotpune!.
▶ Tada pritisnite kako biste ispravili postavku.
▶ Ponovno završite Prvo puštanje u rad.

Uvjeti: Točke izbornika pomoći pri instaliranju potpuno su podešene.

▶ Otvorite Završiti?.
▶ Pojavljuje se sigurnosni upit Jesu li sve postavke

ispravne?.

Uvjeti: Točke izbornika pomoći pri instaliranju nisu točno podešene.

▶ Kako biste ispravili pogrešne postavke, pritisnite .
▶ Ispravite pogrešne postavke u pomoći pri instaliranju.
▶ Na kraju ponovno zatvorite Prvo puštanje u rad.

Uvjeti: Točke izbornika pomoći pri instaliranju točno su podešene.

▶ Držite pritisnutim 1 sekundu .
◁ Izmjenjivač se ponovno pokreće i sinkronizira se s

mrežom.
▶ Završen je Prvo puštanje u rad i izmjenjivač je u radu.
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7.2 Postavke za podatkovnu vezu (opcionalno)

▶ Poštujte podatke proizvođača vanjskih priključenih proi-
zvoda.

7.2.1 Postavke za Ethernet priključak

1. Uvjerite se da je izmjenjivač s internetskim usmjernikom
ili nekim drugim dopuštenim proizvodom spojen na Et-
hernet sučelje (→ stranica 86).

Napomena
Promijenite postavke na Vašem izmjenjivaču
samo ako se željena veza ne može automat-
ski uspostaviti.

Uvjeti: Mrežna veza s internetskim usmjernikom nije automatski usposta-
vljena (nema DHCP).

▶ Otvorite Glavni izbornik → Postavke → Mreža.
▶ Obratite pozornost na podatke u točki izbornika

u Pregledu korisničkih funkcija i funkcija prikaza
(→ stranica 67) u uputama za korištenje.

▶ Usmjerite izmjenjivač na podatkovnu vezu putem Ether-
net sučelja sa spojenim proizvodom npr. internetskim
usmjernikom.

Uvjeti: Uspostavljena je mrežna veza s osobnim/prijenosnim računalom.

▶ Vodite računa da promjene na internetskom poslužitelju
imaju direktno djelovanje na postavke izmjenjivača.

Napomena
Ako ste izmjenjivač povezali sa svojim osob-
nim/prijenosnim računalom, onda Vam je do-
stupan interni poslužitelj izmjenjivača.

▶ Očitajte IP adresu izmjenjivača kod postojeće mrežne
veze u lijevom području u osnovnom prikazu izmjenji-
vača.

▶ Unesite IP adresu izmjenjivača u polje za adresu svog
internetskog preglednika i otvorite interni poslužitelj iz-
mjenjivača.

7.2.2 Postavke za Mod sabirnicu i dinamičnu
regulaciju napajanja

1. Uvjerite se da je na Mod sabirnici izmjenjivača dopu-
šteni proizvod pravilno spojen (→ stranica 87).

2. Otvorite Glavni izbornik → Postavke → Sustav upravlja-
nja energijom → Mod.

3. Odaberite Energetsko brojilo.
4. Za podešavanje energetskog brojila otvorite Konfigura-

cija.
5. Obratite pozornost na podatke u točki izbornika

u Pregledu korisničkih funkcija i funkcija prikaza
(→ stranica 67) u uputama za korištenje.

6. Namjestite izmjenjivač za podatkovnu vezu s dopušte-
nim proizvodom.

7.2.3 Postavke granične vrijednosti fotogalvanskog
readya

1. Uvjerite se da je na RS485 sabirnici izmjenjivača dopu-
šteni proizvod pravilno spojen (→ stranica 87).

2. Obratite pozornost na podatke u točki izbornika
u Pregledu korisničkih funkcija i funkcija prikaza
(→ stranica 67) u uputama za korištenje.

3. Otvorite Glavni izbornik → Postavke → Sustav upravlja-
nja energijom → Mod.

4. Provjerite je li odabran Energetsko brojilo.
5. Ako nije, onda odaberite Energetsko brojilo.
6. Potvrdite odabir.
7. Idite nazad na točku izbornika Sustav upravljanja ener-

gijom.
8. Prilagodite Granična vrijednost FG-ready odgovaraju-

ćem fotonaponskom sustavu.
9. Kod povratnih pitanja o namještanju dopuštenih pro-

izvoda po potrebi se obratite servisnoj službi za kori-
snike.

7.3 Ponovno puštanje u rad

1. Uvjerite se da je fotonaponski modul ispravno montiran
i instaliran.

2. Uvjerite se da instalacija i montaža izmjenjivača odgo-
varaju zahtjevima poglavlja Instalacija (→ stranica 83) i
Montaža (→ stranica 81).

3. Uvjerite se da su ispunjeni svi zahtjevi specifični za
zemlju i svi zahtjevi mrežnog operatera.

4. Spojite proizvod s izmjeničnom strujom na kućnom pri-
ključku (uključiti osigurač).

5. Učinski rastavljač uključite u položaj (1), kako biste
uključili izmjenjivač pod istosmjernom strujom.

6. Pričekajte nekoliko minuta dok se ne pojavi osnovni
prikaz.

Napomena
Osnovni prikaz prikazuje aktualnu izlaznu
snagu samo ako dovoljno sunčevog svjetla
sja na fotonaponski modul.

7. Ako je prikazana pomoć pri instaliranju, onda provedite
Prvo puštanje u rad (→ stranica 88).

8. Izmjenjivač je sad ponovno u radu.

8 Predaja proizvoda korisniku

▶ Informirajte operatera o tome da mora provesti održava-
nje proizvoda u propisanim intervalima.

▶ Korisniku objasnite gdje se nalaze i koje su funkcije si-
gurnosne opreme.

▶ Korisniku postrojenja pokažite kako se rukuje proizvo-
dom.

▶ Posebnu pozornost skrenite na sigurnosne napomene
koje korisnik mora poštivati.

▶ Korisniku na čuvanje predajte sve upute i svu dokumen-
taciju proizvoda.
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9 Uklanjanje smetnji

1. Obratite pozornost na podatke o Uklanjanju smetnji
(→ stranica 65) u uputama za korištenje.

2. Provjerite Karakteristike generatora (→ stranica 91).
3. Za uklanjanje smetnji ili drugih uzroka dojave događaja,

slijedite podatke u Uklanjanju smetnji i prikazu događaja
(→ stranica 110) u prilogu.

4. Ako se smetnja češće pojavljuje ili ne možete ukloniti
smetnju, pozovite servisnu službu za korisnike.

10 Održavanje

Preduvjet za trajnu spremnost za rad, pouzdanost i dug ži-
votni vijek je redovito održavanje cjelokupnog fotonaponskog
sustava od strane kvalificiranog ovlaštenog servisera. Proi-
zvođač proizvoda preporuča sklapanje ugovora o održava-
nju.

▶ Prilikom radova na održavanju pridržavajte se općih si-
gurnosnih napomena u poglavlju Sigurnost.

10.1 Pridržavanje plana održavanja

▶ Radove održavanja provodite sukladno planu održavanja
u prilogu.

10.2 Provjera komponenti fotonaponskog sustava

▶ Sve komponente fotonaponskog sustava provjerite su-
kladno uputama za inspekciju i održavanje.

10.3 Provjera izmjenjivača

1. Provjerite protokol događaja i po potrebi provedite Ukla-
njanje smetnji (→ stranica 91).

2. Provjerite aktualni godišnji prinos i usporedite ga s pro-
šlogodišnjim prinosom iz posljednjeg izvješća o provjeri.

3. Ako utvrdite znatno pogoršanje godišnjeg prinosa u
usporedbi s prošlogodišnjim prinosom, onda provedite
Uklanjanje smetni (→ stranica 91).

10.4 Provjera mjesta postavljanja

▶ Pobrinite se da se poštuju Zahtjevi za mjesto postavljanja
(→ stranica 82).

10.5 Provjera karakteristika modula

1. Otvorite Glavni izbornik → Karakteristika generatora.
◁ Izmjenjivač prihvaća karakteristike fotonaponskog

modula i na kraju ih prikazuje.
2. Uvjerite se da fotonaponski modul nije djelomično za-

sjenjen.
▽ Ako je krivulja gore spljoštena, moguće je da izmje-

njivač nije više mogao napajati snagu.
3. Uvjerite se da fotonaponski sustav odgovara odred-

bama planiranja i da je pravilno konfiguriran.
4. Ako odredbe planiranja ne omogućuju optimalan rad,

onda po potrebi promijenite planiranje i konfiguraciju
fotonaponskog sustava.

10.6 Priprema radova na održavanju
elektroinstalacije

1. Fotonaponski sustav za radove na održavanju stavite
privremeno izvan rada (→ stranica 91).

2. Obratite pozornost na zahtjeve i sigurnosne naputke o
elektroinstalaciji (→ stranica 86).

10.7 Provjera elektroinstalacija

10.7.1 Provjera zaštitnog uzemljenja

▶ Ako je instalirano zaštitno uzemljenje, provjerite funkcio-
nalnost njegovog ožičenja.

10.7.2 Provjera izolacije i pričvršćenje ožičenja

1. Provjerite čistoću, oštećenja i čvrstoću ožičenja, izola-
cije i utičnih spojeva.

2. Ako utvrdite nedostatke, dokumentirajte ih i odmah
uklonite.

10.8 Pisanje izvješća o održavanju

1. U izvješću o održavanju dokumentirajte provedene ra-
dove na održavanju.

2. Predajte izvješće o održavanju operateru uređaja.
3. Uputite operatera na nužnost trajnog čuvanja izvješća o

održavanju.

10.9 Čišćenje izmjenjivača

1. Provjerite je li izmjenjivač onečišćen.
2. Površinu očistite vlažnom krpom s malo deterdženta

koji ne sadrži otapala.
3. Rashladna rebra iza oplate proizvoda čistite samo kom-

primiranim zrakom od max. 2 bar.

10.10 Završavanje radova na održavanju

▶ Fotonaponski sustav nakon završetka radova na održa-
vanju ponovno pustite u rad (→ stranica 88).

11 Stavljanje izvan pogona

11.1 Privremeno stavljanje izvan rada

Fotonaponski sustav može se privremeno staviti izvan rada.

▶ Isključite zaštitnu mrežnu sklopku (osigurač isključen).
▶ Osigurajte zaštitnu mrežnu sklopku od nehotičnog ili neo-

vlaštenog ponovnog uključivanja.
▶ Učinski rastavljač uključite u položaj (0) kako biste izmje-

njivač isključili iz struje.
▶ Učinski rastavljač osigurajte od nehotičnog ili neovlašte-

nog ponovnog uključivanja.
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11.1.1 Odvajanje SUNCLIX utičnog spoja istosmjerne
struje

A

B

▶ Uvjerite se da eventualno spojeni fotonaponski modul ne
proizvodi struju.

▶ Analogno slici odvojite utični spoj na izmjenjivaču.
– Slika prikazuje utični spoj dva SUNCLIX utikača isto-

smjerne struje (+) i (−).
▶ Deblokirajte oprugu utikača istosmjerne struje pomoću

odvijača.
▶ Odvojite utični spoj.

11.1.2 Odvojite utični spoj izmjenične struje

A

C

B

▶ Uvjerite se da su utični spoj i kabel izmjenične struje bez
napona.

▶ Analogno slici odvojite utični spoj na izmjenjivaču.

– Slika prikazuje utični spoj dva Wieland utikača izmje-
nične struje.

▶ Deblokirajte zapor na utikaču izmjenične struje pomoću
odvijača.

▶ Odvojite utični spoj.

11.1.3 Utvrđivanje nepostojanja napona

▶ Prikladnim ispitivačem napona uvjerite se da utikač iz-
mjenične struje na svim polovima nema napona.

▶ Izmjenjivač je privremeno izvan rada.
▶ Za ponovno puštanje fotonaponskog sustava u

rad, obratite pozornost na podatke o Puštanju o rad
(→ stranica 64).

11.2 Stavljanje izvan pogona za stalno

▶ Privremeno stavite fotogalvanski uređaj izvan rada.
▶ Pričekajte najmanje 10 minuta prije nego što demontirate

izmjenjivač.

11.3 Demontaža izmjenjivača i utikača

11.3.1 Demontaža izmjenjivača

▶ Izmjenjivač trajno stavite izvan rada.
▶ Odvojite podatkovnu vezu od izmjenjivača.
▶ Rukom pritisnite sigurnosni lim na montažnoj ploči otpri-

like 5 mm u smjeru površine za montažu.
▶ Drugom rukom podignite izmjenjivač tako da se sigurno-

sni lim ne može više uglaviti.
▶ Otpustite sigurnosni lim.
▶ S obije ruke skinite izmjenjivač s montažne ploče.
▶ Skinite montažnu ploču s površine za montažu.

11.3.2 Otvaranje utikača istosmjerne struje

A

D

C

B

1. Uvjerite se da kabel nije pod električnim naponom.
2. Otvorite kućište utikača i izvucite ga iz utikača.
3. Popustite spoj na umetku i tuljak utikača pomoću pri-

kladnog alata.
4. Izvucite umetak iz tuljka utikača.
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5. Otvorite oprugu prikladnim alatom.

11.3.3 Odvajanje kabela istosmjerne struje od utikača
istosmjerne struje

▶ Uklonite kabel istosmjerne struje od utikača istosmjerne
struje i, po potrebi, stručno izolirajte žilu.

▶ Po potrebi ponovite korake za drugi utikač istosmjerne
struje.

11.3.4 Otvaranje utikača izmjenične struje

A

B

1. Uvjerite se da kabel nije pod električnim naponom.
2. Otvorite isporučeni utikač izmjenične struje pomoću

prikladnog alata.
3. Otvorite prekrivnu maticu.

11.3.5 Odvajanje kabela izmjenične struje od utikača
izmjenične struje

▶ Popustite vijčani spoj vijčane stezaljke i izvucite kabel
izmjenične struje iz vijčanih stezaljki.

▶ Po potrebi stručno izolirajte žile.
▶ Popustite prekrivnu maticu na kućištu utikača izmjenične

struje.
▶ Uklonite kabel izmjenične struje iz kućišta utikača izmje-

nične struje.

12 Recikliranje i zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje ambalaže
▶ Ambalažu propisno zbrinite u otpad.
▶ Pridržavajte se relevantnih propisa.

13 Servisna služba za korisnike

Područje važenja: Albanija

Për të dhënat e kontaktit për shërbimin tonë të klientit, mund
të shkruani në adresën që gjeni në faqen e pasme ose në
faqen e internetit www.vaillant.com.

Područje važenja: Hrvatska

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje
uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvor-
ničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na ure-
đaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovla-
štenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u
Predstavništvu tvrtke:

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60
10000 Zagreb
Hrvatska

Internet: http://www.vaillant.hr

Područje važenja: Slovenija

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si
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Dodatak

A Pregled funkcija za ovlaštenog servisera

Napomena
Navedene funkcije i načini rada nisu raspoloživi kod svih konfiguracija sustava.

A.1 Servisna razina servisnog izbornika

Za promjene u nekim točaka izbornika potreban je servisni kod.

Napomena
Ako ne znate servisni kod, upitajte servisnu službu za korisnike.

Razina za podešavanje Vrijednosti
Jedinica Raspon koraka, odabir objašnjenje Tvornička

postavkamin. maks.

Glavni izbornik → Postavke → Servis →

Unos kombinacije tipki – – – Upitajte servisnu službu za korisnike. –

Reaktivna snaga – – Prikazuje podizbornik Reaktivna snaga.
Prilikom napuštanja izbornika prikazuje se pitanje:
Pohrana promjena?

1 držite pritisnutim za potvrdu

–

Brisanje postavki zemlje – – Lozinka ispituje se.
Upitajte servisnu službu za korisnike.
Brisanje postavke zemlje?

1 držite pritisnutim za potvrdu
Kada se izbriše oznaka zemlje, uređaj se po-
novno pokreće i prikazuje prvo puštanje u rad.
Time se gube sve ostale postavke.

–

Granice napona V Lozinka ispituje se.
Upitajte servisnu službu za korisnike.
Sljedeći Granice napona se mogu promijeniti:
→ gornja isklopna vrijednost
→ donja isklopna vrijednost
Isklopna vrijednost odnosi se na pojedinu maksi-
malnu vrijednost električnog napona.

–

Granice frekvencije Hz Lozinka ispituje se.
Upitajte servisnu službu za korisnike.
Sljedeći Granice frekvencije se mogu promijeniti:
→ donja isklopna vrijednost
→ vrijednost ponovnog uključivanja
→ početna vrijednost praga (zbog previsoke fre-
kvencije)
→ gornja isklopna vrijednost

–

Granice napona Ø V Lozinka ispituje se.
Upitajte servisnu službu za korisnike.
Sljedeći Granice napona Ø se mogu promijeniti:
→ gornja isklopna vrijednost
→ donja isklopna vrijednost
Isklopna vrijednost odnosi se na srednju vrijed-
nost napona.

–

¹ Kod moda cosPhi = 1 ne prikazuje se .
² Prikazuju se samo ako je pod Broj uporišnih točaka podešena vrijednost > 2.
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Razina za podešavanje Vrijednosti
Jedinica Raspon koraka, odabir objašnjenje Tvornička

postavkamin. maks.

Ograničenje snage 500 W Izlazna snaga izmjenjivača može se ručno
ograničiti na minimalno 500 W. Ako je snaga
ručno ograničena, prikaz statusa prikazuje simbol
Smanjenje snage i mjernu vrijednost Smanjenje
snage / Razlog: korisnički parametri.

–

Stalni napon V Lozinka ispituje se.
Upitajte servisnu službu za korisnike.
Mogu se izvršiti sljedeće postavke:
→ Stanje
→ Vrijednost
Time se isključuje automatski MPP-tracking.
Ulazni napon može se podesiti u području maks. i
min. napona u koracima od 1 V.

–

Tvorničke postavke – – Lozinka ispituje se.
Upitajte servisnu službu za korisnike.
Prilikom vraćanja na Tvorničke postavke brišu se
sljedeći podaci:
- podaci o prinosu
- dojave događaja
- datum i vrijeme
- postavka zemlje
- jezik displeja
- postavke mreže
Nakon vraćanja na Tvorničke postavke uređaj se
ponovno pokreće i prikazuje prvo puštanje u rad.

–

Svi parametri – – Pod ovom točkom izbornika serviser može promi-
jeniti ostale ENS parametre.

–

Glavni izbornik → Postavke → Servis → Reaktivna snaga

Mod – – – Vrsta Karakteristika reaktivne snage
Postoje sljedeće mogućnosti odabira:
- cosPhi = 1
- Q(P)
- Q(U) linearno
- Q(U) histereza

–

Predložak napajanja ¹ – – – Ovdje se može odabrati standardna karakteri-
stika.
- Q(P) > 3.680 W
- Q(P) > 13.800 W

–

Broj uporišnih točaka ¹ – – – Broj uporišnih točaka podešavanje
Putem uporišne točke karakteristika se može
slobodno programirati.

–

Uporišne točke 1 ¹ – – – P (%) se kod prve i posljednje uporišne točke ne
može promijeniti (000 % ,100 %).

–

Uporišne točke 2 ¹ – – – P (%) se kod prve i posljednje uporišne točke ne
može promijeniti (000 % ,100 %).

–

Uporišne točke n ¹ ² – – – P (%) se kod prve i posljednje uporišne točke ne
može promijeniti (000 % ,100 %).

–

Prikaz karakteristike – – – Prikazuje se prije podešeno Karakteristika reak-
tivne snage.

–

¹ Kod moda cosPhi = 1 ne prikazuje se .
² Prikazuju se samo ako je pod Broj uporišnih točaka podešena vrijednost > 2.
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B Tehnički podatci
Ulazna strana istosmjerne struje (priključak fotogalvanskog generatora)

VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Broj ulaza istosmjerne struje 1 1 1

Maks. ulazni napon ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V

Start ulaznog napona 250 V 250 V 250 V

Nazivni ulazni napon 770 V 770 V 770 V

Broj MPP trackera 1 1 1

Područje ulaznog radnog
napona

250 … 800 V 250 … 800 V 250 … 800 V

Maks. ulazna struja ≤ 11 A ≤ 11 A ≤ 11 A

Maks. struja kratkog spoja +20 A / -13 A +20 A / -13 A +20 A / -13 A

Nazivna ulazna struja 8 A 8 A 8 A

Maks. struja povratnog na-
pajanja u fotogalvanskom
generatoru

≤ 0 A ≤ 0 A ≤ 0 A

VPV I 6000/1 400V

Broj ulaza istosmjerne struje 1

Maks. ulazni napon ≤ 1.000 V

Start ulaznog napona 250 V

Nazivni ulazni napon 770 V

Broj MPP trackera 1

Područje ulaznog radnog
napona

250 … 800 V

Maks. ulazna struja ≤ 11 A

Maks. struja kratkog spoja +20 A / -13 A

Nazivna ulazna struja 8 A

Maks. struja povratnog na-
pajanja u fotogalvanskom
generatoru

≤ 0 A

Izlazna strana izmjenjivača (priključak na mrežu)
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Izlazni napon (ovisno o po-
stavki zemlje)

320 … 480 V 320 … 480 V 320 … 480 V

Nazivni izlazni napon 400 V 400 V 400 V

Maks. izlazna struja ≤ 7 A ≤ 7 A ≤ 10 A

Maks. uklopna struja 16 A (za 10 ms) 16 A (za 10 ms) 16 A (za 10 ms)

RMS struja kratkog spoja 3,82 ARMS (za 60 ms) 3,82 ARMS (za 60 ms) 3,82 ARMS (za 60 ms)

Nazivna izlazna struja 7 A 7 A 7,2 A

Nazivna snaga 3.200 W 4.000 W 5.000 W

Maks. prividna snaga 3.200 V⋅A 4.000 V⋅A 5.000 V⋅A

Mrežna frekvencija – 50 Hz
– 60 Hz

– 50 Hz
– 60 Hz

– 50 Hz
– 60 Hz

Tip mreže L1/L2/L3/N/FE (funkcionalno uze-
mljenje)

L1/L2/L3/N/FE (funkcionalno uze-
mljenje)

L1/L2/L3/N/FE (funkcionalno uze-
mljenje)

Mrežna frekvencija (ovisno
o postavki zemlje)

45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz

Gubitak snage u noćnom
radu

< 3 W < 3 W < 3 W

Faze napajanja trofazno trofazno trofazno

Faktor distorzije (cos φ = 1) < 1 % < 1 % < 1 %

Faktor snage cos φ 0,8 kapacitetski; 0,8 induktivno 0,8 kapacitetski; 0,8 induktivno 0,8 kapacitetski; 0,8 induktivno
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VPV I 6000/1 400V

Izlazni napon (ovisno o po-
stavki zemlje)

320 … 480 V

Nazivni izlazni napon 400 V

Maks. izlazna struja ≤ 10 A

Maks. uklopna struja 16 A (za 10 ms)

RMS struja kratkog spoja 3,82 ARMS (za 60 ms)

Nazivna izlazna struja 8,7 A

Nazivna snaga 6.000 W

Maks. prividna snaga 6.000 V⋅A

Mrežna frekvencija – 50 Hz
– 60 Hz

Tip mreže L1/L2/L3/N/FE (funkcionalno uze-
mljenje)

Mrežna frekvencija (ovisno
o postavki zemlje)

45 … 65 Hz

Gubitak snage u noćnom
radu

< 3 W

Faze napajanja trofazno

Faktor distorzije (cos φ = 1) < 1 %

Faktor snage cos φ 0,8 kapacitetski; 0,8 induktivno

Karakterizacija ponašanja pri radu
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Maks. stupanj djelovanja ≤ 98,6 % ≤ 98,6 % ≤ 98,7 %

Europski stupanj djelovanja 97,9 % 98,1 % 98,2 %

MPP stupanj djelovanja > 99,0 % dinamično; > 99,8 %
statično

> 99,0 % dinamično; > 99,8 %
statično

> 99,0 % dinamično; > 99,8 %
statično

Potrošnja energije < 8 W < 8 W < 8 W

Početna snaga kod pune
snage od

50°CTAMB 50°CTAMB 50°CTAMB

Uklopna snaga 10 W 10 W 10 W

Isklopna snaga 8 W 8 W 8 W

VPV I 6000/1 400V

Maks. stupanj djelovanja ≤ 98,7 %

Europski stupanj djelovanja 98,3 %

MPP stupanj djelovanja > 99,0 % dinamično; > 99,8 %
statično

Potrošnja energije < 8 W

Početna snaga kod pune
snage od

45°CTAMB

Uklopna snaga 10 W

Isklopna snaga 8 W

Sigurnost
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Klasa zaštite II II II

Princip razdvajanja nema galvanskog razdvajanja,
nema transformatora

nema galvanskog razdvajanja,
nema transformatora

nema galvanskog razdvajanja,
nema transformatora

Nadzor mreže ja, integrirano ja, integrirano ja, integrirano

Nadzor izolacije ja, integrirano ja, integrirano ja, integrirano

Nadzor struje kvara da, integrirano (Zbog konstruk-
cije izmjenjivač ne može uzroko-
vati grešku istosmjerne struje)

da, integrirano (Zbog konstruk-
cije izmjenjivač ne može uzroko-
vati grešku istosmjerne struje)

da, integrirano (Zbog konstruk-
cije izmjenjivač ne može uzroko-
vati grešku istosmjerne struje)

Zaštita polova da da da
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VPV I 6000/1 400V

Klasa zaštite II

Princip razdvajanja nema galvanskog razdvajanja,
nema transformatora

Nadzor mreže ja, integrirano

Nadzor izolacije ja, integrirano

Nadzor struje kvara da, integrirano (Zbog konstruk-
cije izmjenjivač ne može uzroko-
vati grešku istosmjerne struje)

Zaštita polova da

Uvjeti korištenja
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Područje primjene U unutarnjim prostorijama U unutarnjim prostorijama U unutarnjim prostorijama

Klimatski razred sukladno
IEC 60721-3-3

3K3 3K3 3K3

Temperatura okoline −15 … 60 ℃ −15 … 60 ℃ −15 … 60 ℃

Temperatura uskladištenja −30 … 70 ℃ −30 … 70 ℃ −30 … 70 ℃

Relativna vlažnost (nekon-
denzirajuća)

0 … 95 % 0 … 95 % 0 … 95 %

Visina postavljanja iznad
NN

≤ 2.000 m ≤ 2.000 m ≤ 2.000 m

Stupanj zaprljanosti PD3 PD3 PD3

Emisija buke 29 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A)

Nedopušteni plinovi iz oko-
liša

Amonijak, otapala Amonijak, otapala Amonijak, otapala

VPV I 6000/1 400V

Područje primjene U unutarnjim prostorijama

Klimatski razred sukladno
IEC 60721-3-3

3K3

Temperatura okoline −15 … 60 ℃

Temperatura uskladištenja −30 … 70 ℃

Relativna vlažnost (nekon-
denzirajuća)

0 … 95 %

Visina postavljanja iznad
NN

≤ 2.000 m

Stupanj zaprljanosti PD3

Emisija buke 29 dB(A)

Nedopušteni plinovi iz oko-
liša

Amonijak, otapala

Oprema i izvedba
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Stupanj zaštite IP 21 (kućište: IP 51;
displej: IP 21)

IP 21 (kućište: IP 51;
displej: IP 21)

IP 21 (kućište: IP 51;
displej: IP 21)

Prenaponska kategorija III (AC), II (DC) III (AC), II (DC) III (AC), II (DC)

Priključak istosmjerne struje – Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x FG)

– Poprečni presjek vodiča
2,5 ... 6 mm²

– Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x FG)

– Poprečni presjek vodiča
2,5 ... 6 mm²

– Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x FG)

– Poprečni presjek vodiča
2,5 ... 6 mm²

Priključak izmjenične struje – Utikač Wieland RST25i5
– Promjer voda 10 ... 14 mm²
– Poprečni presjek vodiča

≤ 4 mm²

– Utikač Wieland RST25i5
– Promjer voda 10 ... 14 mm²
– Poprečni presjek vodiča

≤ 4 mm²

– Utikač Wieland RST25i5
– Promjer voda 10 ... 14 mm²
– Poprečni presjek vodiča

≤ 4 mm²

Dimenzije neraspakirano
(H x B x T)

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm
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VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Težina neraspakirano 10 kg 10 kg 10 kg

Prikaz Grafički displej 128 x 64 pixel Grafički displej 128 x 64 pixel Grafički displej 128 x 64 pixel

Komunikacijsko sučelje – RS-485 (2 x RJ45 priključ-
nica)

– Ethernet sučelje (1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x RJ10 pri-

ključnica, priključak na ener-
getsko brojilo)

– RS-485 (2 x RJ45 priključ-
nica)

– Ethernet sučelje (1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x RJ10 pri-

ključnica, priključak na ener-
getsko brojilo)

– RS-485 (2 x RJ45 priključ-
nica)

– Ethernet sučelje (1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x RJ10 pri-

ključnica, priključak na ener-
getsko brojilo)

Integriran učinski rastavljač
istosmjerne struje

da, sukladno DIN VDE 0100-712 da, sukladno DIN VDE 0100-712 da, sukladno DIN VDE 0100-712

Princip hlađenja – zrak upravljan temperaturom
– varijabilan sukladno broju

okretaja
– unutarnje (zaštita od prašine)

– zrak upravljan temperaturom
– varijabilan sukladno broju

okretaja
– unutarnje (zaštita od prašine)

– zrak upravljan temperaturom
– varijabilan sukladno broju

okretaja
– unutarnje (zaštita od prašine)

VPV I 6000/1 400V

Stupanj zaštite IP 21 (kućište: IP 51;
displej: IP 21)

Prenaponska kategorija III (AC), II (DC)

Priključak istosmjerne struje – Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x FG)

– Poprečni presjek vodiča
2,5 ... 6 mm²

Priključak izmjenične struje – Utikač Wieland RST25i5
– Promjer voda 10 ... 14 mm²
– Poprečni presjek vodiča

≤ 4 mm²

Dimenzije neraspakirano
(H x B x T)

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

Težina neraspakirano 10 kg

Prikaz Grafički displej 128 x 64 pixel

Komunikacijsko sučelje – RS-485 (2 x RJ45 priključ-
nica)

– Ethernet sučelje (1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x RJ10 pri-

ključnica, priključak na ener-
getsko brojilo)

Integriran učinski rastavljač
istosmjerne struje

da, sukladno DIN VDE 0100-712

Princip hlađenja – zrak upravljan temperaturom
– varijabilan sukladno broju

okretaja
– unutarnje (zaštita od prašine)

C Kontrolni popis puštanja u rad

Provjera/radovi Napomene/postavke

1 Osiguravanje ventilacije izmjenjivača Treba se pridržavati minimalnih udaljenosti oko izmjenjivača.
Na izmjenjivač se ne stavljaju predmeti koji sprječavaju cirku-
laciju zraka.

2 Izmjenjivač je fiksno montiran? Izmjenjivač mora biti uglavljen u zidni držač.

3 Postoji kabelska uvodnica za kabel izmjenične struje? Prekrivna matica utikača izmjenične struje mora biti čvrsto
pritegnuta.

4 Utikač izmjenične struje je čvrsto priključen? Utikač je aretiran na priključak izmjenične struje.

5 Utikač istosmjerne struje je čvrsto priključen i polaritet je pravi-
lan?

Utikači su aretirani i polaritet je provjeren.

6 LAN kabel (opcionalno) je priključen i izmjenjivač je povezan s
internetom?

Utikač je aretiran na priključak Etherneta.
IP adresa se prikazuje na displeju.
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Provjera/radovi Napomene/postavke

7 Energetsko brojilo je priključeno? Uspostavljena je veza između kontakta Mod sabirnice na
izmjenjivaču i D1/+, D0/, OV na brojilu (kabel je raspoloživ
kao dodatni pribor).

8 Modul proširenja sustava upravljanja napajanjem je priključen? Uspostavljena je veza između kontakta RS485-sabirnice
na izmjenjivaču i A1, B1, G1 na modulu (kabel je priložen
modulu).

9 Učinski rastavljač je na položaju I? Vizualna kontrola sklopke
Displej izmjenjivača je uključen.

10 Ne postoji greška? Displej ne treperi crveno.
Nije prikazana niti jedna nepotvrđena dojava greške.

11 Komunikacija između izmjenjivača i modula proširenja sustava
upravljanja napajanjem je u funkciji?

LED dioda na brojilu pored utikača Mod sabirnice stalno
treperi.

12 Podešavanje reaktivne snage Odabran je Q(P) i odgovarajući predložak.

13 Fotogalvanski uređaj daje prinos? Snaga je vidljiva na displeju u osnovnom prikazu (ako postoji
solarno zračenje).
Napomena: prinos od 10000 V znači da je izmjenjivač u
kvaru!

14 Korisnik je registriran na internetskom portalu? Korisnik se prijavio s adresom elektroničke pošte i lozinkom.

15 Korisniku je na internetskom portalu dodijeljen izmjenjivač? U korisničkom računu vidljiv je izmjenjivač sa serijskim bro-
jem.

16 Postoji komunikacija sa usmjernikom? IP adresa prikazana je na displeju u osnovnom prikazu.

17 Moguć je prijem podataka na internetskom portalu? Na internetskom portalu prikazano je Online i podaci, npr.
prethodni dan, su vidljivi.

D Rad na održavanju – pregled
U sljedećoj tablici izlistani su zahtjevi proizvođača o preporučenim intervalima radova održavanja.

Ako nacionalni propisi i smjernice zahtijevaju kraće intervale za radove održavanja, onda se umjesto navedenih pridržavajte
potrebnih intervala. .

Poštujte napomene o radovima održavanja svih komponenti fotogalvanskog uređaja.

# Rad na održavanju Interval

1 Provjera komponenti fotonaponskog sustava Godišnje 91

2 Čišćenje izmjenjivača Godišnje 91

3 Provjera mjesta postavljanja Godišnje 91

4 Provjera zaštitnog uzemljenja Godišnje 91

5 Provjera izmjenjivača Godišnje 91

6 Provjera karakteristika modula Godišnje 91

7 Pisanje izvješća o održavanju Godišnje 91

E Sheme spajanja priključaka
Slike prikazuje primjere spojnih shema za izmjenjivače s trofaznim priključkom izmjenične struje (400V). Primijenite priključak
prilagođen izmjenjivaču s jednofaznim priključkom izmjenične struje (230V).

Prilikom instalacije izmjenjivača s jednofaznim priključkom izmjenične struje: uvijek priključite na istu fazu prisutnu dizalicu
topline i jednofazni izmjenjivač.
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E.1 Spojna shema auroPOWER s aroTHERM



Dodatak

102 Upute za instaliranje i održavanje VPV I 0020273409_00

2 Dizalica topline

12 Regulator sustava

12b Modul za proširenje dizalice topline

15a Trofazno strujno brojilo

15b Modul proširenja sustava upravljanja napajanjem

15c Izmjenjivač VPV I

15d Energetsko brojilo

16 Fotogalvanski modul

17a Zaštitna mrežna sklopka

37 FID sklopka
(ako je nužno)

E.1.1 Nužne postavke u regulatoru

Višefunkcijski ulaz: PV



Dodatak

0020273409_00 VPV I Upute za instaliranje i održavanje 103

E.2 Spojna shema auroPOWER s aroTHERM i eloPACK
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2 Dizalica topline

12 Regulator sustava

12b Modul za proširenje dizalice topline

15 Strujno brojilo za sustav spremnika energije

15a Trofazno strujno brojilo

15c Izmjenjivač VPV I

15d Energetsko brojilo

15e Spremnik energije

16 Fotonaponski modul

17a Zaštitna mrežna sklopka

17b Relej

37 FID sklopka
(ako je nužno)

38 FID sklopka
(nužna u TT sustavu s niskonaponskom mrežom)

E.2.1 Nužne postavke u regulatoru

Višefunkcijski ulaz: PV



Dodatak

0020273409_00 VPV I Upute za instaliranje i održavanje 105

E.3 Spojna shema auroPOWER s flexoTHERM
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2 Dizalica topline

12 Regulator sustava

15a Trofazno strujno brojilo

15b Modul proširenja sustava upravljanja napajanjem

15c Izmjenjivač VPV I

15d Energetsko brojilo

16 Fotogalvanski modul

17a Zaštitna mrežna sklopka

37 FID sklopka
(ako je nužno)

E.3.1 Nužne postavke u regulatoru

Višefunkcijski ulaz: PV
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E.4 Spojna shema auroPOWER s flexoTHERM i eloPACK
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2 Dizalica topline

12 Regulator sustava

15 Strujno brojilo za sustav spremnika energije

15a Trofazno strujno brojilo

15c Izmjenjivač VPV I

15d Energetsko brojilo

15e Spremnik energije

16 Fotogalvanski modul

17a Zaštitna mrežna sklopka

17b Relej

37 FID sklopka
(ako je nužno)

38 FID sklopka
(nužna u TT sustavu s niskonaponskom mrežom)

E.4.1 Nužne postavke u regulatoru

Višefunkcijski ulaz: PV
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E.5 Spojna shema auroPOWER s aroSTOR
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2a Dizalica topline

15a Trofazno strujno brojilo

15b Modul proširenja sustava upravljanja napajanjem

15c Izmjenjivač VPV I

15d Energetsko brojilo

15e Spremnik energije

16 Fotogalvanski modul

17a Zaštitna mrežna sklopka

37 FID sklopka
(ako je nužno)

E.5.1 Nužne postavke u aroSTOR

PV MOD: ECO

F Pregled dojava događaja i uklanjanje smetnji
F.1 Dojave događaja i uklanjanje smetnji

Ako smetnju ne možete ukloniti pomoću sljedeće tablice, kontaktirajte servisnu službu za korisnike.

Dojava događaja Simbol Uzrok Mjera

Neuspjelo preuzimanje
podataka

Postavka je neuspjela jer nije ispravno pre-
nesena.

Ponovno izvršite postavku.

Prepoznato je stvaranje
otoka

– Mreža ne dovodi električni napon (samo-
hod izmjenjivača).

– Iz sigurnosnih razloga izmjenjivač se ne
smije napajati na mreži.
Izmjenjivač se isključuje sve dok postoji
greška (taman displej).

Provjerite instalaciju izmjenične struje (kućni
priključak):

– Provjerite zaštitnu mrežnu sklopku (osi-
gurač) i po potrebi ju uključite.

– Provjerite FID sklopku i po potrebi ju
uključite.

– Zamijenite neispravne sklopke.

Struja kvara previsoka Struja kvara, koja prolazi od plus do minus
ulaza putem FN modula do zemlje, prelazi
dopuštenu vrijednost.
Zbog zakonskih odredbi izmjenjivač se auto-
matski isključuje sve dok postoji greška.

– Uvjerite se da niti jedan od kabela isto-
smjerne struje nije uzemljen.

– Uvjerite se da se koriste samo odgovara-
jući fotonaponski moduli.

– Uvjerite se da je instalacija istosmjerne
struje u redu.

– Osigurajte funkciju fotonaponskog su-
stava s odgovarajućim mjernim uređa-
jem.

Uređaj pregrijan Usprkos smanjenju snage, prekoračena je
maksimalna dopuštena temperatura.
Izmjenjivač ne napaja na mreži sve dok se
ne postigne dopušteno područje tempera-
ture.

– Uvjerite se poštuju li se zahtjevi za mje-
sto postavljanja.

– Po potrebi očistite rashladna rebra proi-
zvoda.

Interna informacija – – Obratite se servisnoj službi za korisnike.
– Po potrebi zamijenite izmjenjivač.

Interno upozorenje – Pogledajte mjere za Interna informacija.

Interna greška – Pogledajte mjere za Interna informacija.

Greška instalacije Izolacijski otpor između plus odn. minus
ulaza i zemlje spušta se ispod dopuštene
vrijednosti.
Iz sigurnosnih razloga izmjenjivač se ne
smije napajati na mreži.

Pogledajte mjere za Struja kvara previsoka.

Nema označavanja Izmjenjivač ima pogrešne ili netočne podatke
uređaja.
Zbog toga se izmjenjivač ne može napajati
na mreži.

Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
servisnu službu za korisnike.
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Dojava događaja Simbol Uzrok Mjera

Nema veze s energetskim
brojilom

Između izmjenjivača i energetskog brojila
nema komunikacijske veze ili komunikacijska
veza nije ispravna.

– Osigurajte pravilnu vezu s energetskim
brojilom.

– Uvjerite se da je u točki izbornika Glavni
izbornik → Postavke → Sustav upravlja-
nja energijom → Konfiguracija → oda-
brano pravilno energetsko brojilo.

L i N zamijenjeni Priključak vanjskog i neutralnog vodiča su
zamijenjeni.
Iz sigurnosnih razloga izmjenjivač se ne
smije napajati na mreži.

– Provjerite dodjelu kontakta u utikaču
izmjenične struje.

– Provjerite instalaciju izmjenične struje
(kućni priključak).

Nevažeći parametar
zemlje

Izmjenjivač se ne može napajati na mreži jer
nema važeće parametre.

Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
servisnu službu za korisnike.

Smanjenje snage zbog
temperature

Dosegnuta je maksimalna dopuštena tempe-
ratura.

Provjerite jesu li ispunjeni uvjeti montaže.

Neuspjelo očitavanje
postavke zemlje

Izmjenjivač nije mogao podešenu zemlju
pravilno očitati iz spremnika.

– Provjera postavke zemlje
– Stavite izmjenjivač u beznaponsko stanje

na stani istosmjerne i izmjenične struje.
Provedite ponovno pokretanje.

– Zatražite lozinku za servisni kod. Obrišite
postavku zemlje. Ponovno podesite
postavku zemlje.

Neispravan ventilator Unutarnji ventilator je u kvaru.
Moguće je da se napajanje izmjenjivača na
mreži vrši sa smanjenom snagom.

Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
servisnu službu za korisnike.

Mrežna frekvencija previ-
soka za ponovno uključi-
vanje

Nakon isključivanja izmjenjivač se ne može
ponovno napajati, jer je mrežna frekvencija
prekoračila zakonski određenu početnu
vrijednost.

– Uvjerite se da je podešen ispravna po-
stavka zemlje.

– Obratite se, po potrebi, lokalnom elektro-
distribucijskom poduzeću.

– Po potrebi neka lokalno elektrodistribu-
cijsko poduzeće provjeri uvjete mreže
do mjesta predaje mreže fotogalvanskog
uređaja.

– Analizu mreže izvršite direktno na mjestu
napajanja izmjenjivača. Izvršite analizu
mreže na mjestu predaje mreže. Po
potrebi o rezultatima testa informirajte
elektrodistribucijsko poduzeće.

– Po potrebi, u dogovoru s elektrodistribu-
cijskim poduzećem, prilagodite vrijedno-
sti praga mrežnog napona odn. mrežne
frekvencije. Za prilagodbu Vam je potre-
ban kod za pristup (iz generatora koda).
U tu svrhu kontaktirajte servisnu službu
za korisnike.

– Lokalno elektrodistribucijsko poduzeće
treba osigurati sukladnost s odgovara-
jućom specifikacijom mrežnog napona i
mrežne frekvencije.

Mrežna frekvencija preni-
ska za ponovno uključiva-
nje

Nakon isključivanja izmjenjivač se ne može
ponovno napajati, jer se mrežna frekvencija
spustila ispod zakonski određene početne
vrijednosti.

Pogledajte mjere za Mrežna frekvencija
previsoka za ponovno uključivanje.

Mrežna frekvencija previ-
soka

Mrežna frekvencija na kojoj je izmjenjivač
prekoračuje dopuštenu vrijednost.
Zbog zakonskih odredbi izmjenjivač se auto-
matski isključuje sve dok postoji greška.

Pogledajte mjere za Mrežna frekvencija
previsoka za ponovno uključivanje.

Mrežna frekvencija preni-
ska

Mrežna frekvencija na kojoj je izmjenjivač
spušta se ispod dopuštene vrijednosti.
Zbog zakonskih odredbi izmjenjivač se auto-
matski isključuje sve dok postoji greška.

Pogledajte mjere za Mrežna frekvencija
previsoka za ponovno uključivanje.

Relej mreže u kvaru Izmjenjivač je prepoznao kvar releja mreže i
zbog toga se ne napaja iz mreže.

Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
servisnu službu za korisnike.
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Dojava događaja Simbol Uzrok Mjera

Mrežni napon prenizak za
ponovno uključivanje

Nakon isključivanja izmjenjivač se ne može
ponovno napajati, jer se mrežni napon spu-
stio ispod zakonski određene početne vrijed-
nosti.

Pogledajte mjere za Mrežna frekvencija
previsoka za ponovno uključivanje.

Mrežni napon Ø previsok Prosječan izlazni napon koji je zakonski
propisan u zadanom vremenu prekoračuje
dopušteno područje tolerancije.
Izmjenjivač se automatski isključuje sve dok
postoji greška.

Pogledajte mjere za Mrežna frekvencija
previsoka za ponovno uključivanje.

Mrežni napon Ø prenizak Prosječan izlazni napon koji je zakonski
propisan u zadanom vremenu se spustio
ispod područja tolerancije.
Izmjenjivač se automatski isključuje sve dok
postoji greška.

Pogledajte mjere za Mrežna frekvencija
previsoka za ponovno uključivanje.

Mrežni napon previsok Mrežni napon na kojem je izmjenjivač preko-
račuje dopuštenu vrijednost.
Zbog zakonskih odredbi izmjenjivač se auto-
matski isključuje sve dok postoji greška.

Pogledajte mjere za Mrežna frekvencija
previsoka za ponovno uključivanje.

Mrežni napon previsok za
ponovno uključivanje

Nakon isključivanja izmjenjivač se ne može
ponovno napajati, jer je mrežni napon preko-
račio zakonski određenu početnu vrijednost.

Pogledajte mjere za Mrežna frekvencija
previsoka za ponovno uključivanje.

Mrežni napon prenizak Mrežni napon na kojem je izmjenjivač spušta
se ispod dopuštene vrijednosti.
Zbog zakonskih odredbi izmjenjivač se auto-
matski isključuje sve dok postoji greška.

Pogledajte mjere za Mrežna frekvencija
previsoka za ponovno uključivanje.

Mrežna struja DC Offset
previsoka

DC udio struje koji je izmjenjivač napajao na
mreži, prekoračio je dopuštenu vrijednost.
Zbog zakonskih odredbi izmjenjivač se auto-
matski isključuje sve dok postoji greška.

Pogledajte mjere za Mrežna frekvencija
previsoka za ponovno uključivanje.

FG napon previsok Ulazni napon na kojem je izmjenjivač preko-
račuje dopuštenu vrijednost.

– Uvjerite se da je fotonaponski napon
manji od maksimalnog ulaznog napona
izmjenjivača.

– Uvjerite se da je fotonaponski sustav
ispravno dimenzioniran za uporabu s
izmjenjivačem.

FG struja previsoka Ulazna struja na izmjenjivaču prekoračuje
dopuštenu vrijednost.
Izmjenjivač ograničava struju na dopuštenu
vrijednost.

– Uvjerite se da je fotonaponski sustav
ispravno dimenzioniran za uporabu s
izmjenjivačem.

RS485-Gateway aktivan Putem RS485 sučelja nije moguća komuni-
kacija s izmjenjivačem.

Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
servisnu službu za korisnike.

ENS softver nije kompati-
bilan

Nakon ažuriranja firmwarea različite inačice
softvera u izmjenjivaču više međusobno ne
odgovaraju.

Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
servisnu službu za korisnike.

PU softver nije kompatibi-
lan

Nakon ažuriranja firmwarea različite inačice
softvera u izmjenjivaču više međusobno ne
odgovaraju.

Ako se dojava češće pojavljuje, pozovite
servisnu službu za korisnike.

Izgubljeno vrijeme/datum – Izmjenjivač je izgubio vrijeme, jer pre-
dugo nije bio priključen na mrežu.

– Podaci o prinosu ne mogu se pohraniti,
dojava događaja samo s pogrešnim
datumom.

– Ispravite postavke datuma i vremena.
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F.2 Prijava smetnje

Prije provođenja jedne od sljedećih mjera provjerite je li smetnja identificirana pomoću dojave događaja i uklanjanja smetnji i
može li se ona ukloniti.

Smetnja Uzrok Mjera

Displej je taman i bez prikaza
brojeva.

Instalacija izmjenične struje nije u redu. Provjerite instalaciju izmjenične struje (kućni
priključak):

– Provjerite zaštitnu mrežnu sklopku (osigurač)
i po potrebi ju uključite.

– Provjerite FID sklopku i po potrebi ju uklju-
čite.

Izmjenjivač je neispravan. Po potrebi nazovite servisnu službu za korisnike.
Zamijenite izmjenjivač.

Utikač izmjenične struje nije u redu. Provjerite utikač izmjenične struje:

– Otvorite utikač.
– Uvjerite se da su vijčani spojevi mehanički i

električno u redu.

Nema izlazne snage
Napomena
Prikaz na displeju: -- W

Nije raspoloživo dovoljno snage fotogalvanskog
generatora.

Provjerite postoje li npr. sljedeći razlozi i, ako je
moguće, uklonite ih:

– snijeg na fotonaponskim modulima
– zasjenjenje fotonaponskih modula
– jaka naoblaka
– jutarnji ili večernji sumrak ili noć

Instalacija istosmjerne struje nije u redu. Provjerite instalaciju istosmjerne struje i po po-
trebi ju popravite:

– mjesta na kojima je kabel istosmjerne struje
ogreban ili prignječen

– Utični spojnik istosmjerne struje
– Nabori

Provjerite postoje li prijelazni otpori uslijed koro-
zije i uklonite ih.

Učinski rastavljač istosmjerne struje nalazi se na
položaju 0.

Postavite učinski rastavljač istosmjerne struje na
položaj 1 sve dok se čujno ne uglavi.

Električni napon fotonaponskog modula je manji
od minimalnog ulaznog napona odgovarajućeg
izmjenjivača.

Provjerite električni napon fotonaponskog mo-
dula direktno na displeju izmjenjivača.
Osigurajte kompatibilnost fotonaponskih modula.
Po potrebi o tome se raspitajte u servisnoj službi
za korisnike.

Minus priključak istosmjerne struje i plus priklju-
čak istosmjerne struje su zamijenjeni.

Izmjerite napon praznog hoda odvojka ili odvo-
jaka i provjerite polaritet kabela odn. utikača.
Priključite ispravno minus priključak istosmjerne
struje i plus priključak istosmjerne struje .
Osigurajte pravilnu instalaciju istosmjerne struje.

Nije postignut odgovarajući ulazni napon. Kod dimenzioniranja sustava provjerite broj
odvojaka i broj modula po odvojku.
Po potrebi prilagodite fotonaponski sustav za-
htjevima izmjenjivača.

Izmjenjivač je neispravan. Po potrebi nazovite servisnu službu za korisnike.
Zamijenite izmjenjivač.

Premalo izlazne snage
Napomena
Prikaz na displeju: 0 W

Promjene na postojećem fotonaponskom su-
stavu dovele su do neispravne istosmjerne struje
ili instalacije izmjenične struje.

Provjerite instalaciju istosmjerne i izmjenične
struje.
Osigurajte pravilnu instalaciju istosmjerne i iz-
mjenične struje.

Izmjenjivač prikazuje fotonaponski napon od
10000 V.
Izmjenjivač je neispravan.

Po potrebi nazovite servisnu službu za korisnike.
Zamijenite izmjenjivač.

Vanjska pohrana podataka ili sustav za upravlja-
nje energijom šalje signal za ograničenje snage.

Provjerite postavke ograničenja snage u servi-
snom izborniku ili konfiguraciji vanjske pohrane
podataka i po potrebi ispravite postavke.
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Smetnja Uzrok Mjera

Premalo izlazne snage
Napomena
Prikaz na displeju: 0 W

Neispravni fotonaponski moduli i pogrešno pola-
riziran fotonaponski moduli odn. pogrešno polari-
zirani dijelovi fotonaponskog sustava

Karakteristike sustava provjerite direktno na di-
spleju izmjenjivača.
Provedite upute o uklanjanju smetnji kod smetnje
"Nema izlazne snage".

Izmjenjivač je neispravan. Po potrebi nazovite servisnu službu za korisnike.
Zamijenite izmjenjivač.
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1 Varnost

1.1 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe
lahko pride do poškodb na izdelku in drugih
materialnih sredstvih.

Izdelek je električni stacionarni sklop, ki pre-
tvori enosmerni tok fotovoltaičnih modulov
v dvosmerni tok za uporabo v električnem
omrežju.
Izdelek je namenjen za uporabo na naslednji
način:

– z ustreznimi fotovoltaičnimi moduli
– s fotovoltaičnim sistemom, ki je priključen

na omrežje

Izdelek je mogoče uporabljati z opcijskim
sistemom zalogovnika energije, ki sestoji
iz dodatnega sklopa krmilnika in zunanjega
zalogovnika energije.

Za namensko uporabo je treba:

– upoštevati priložena navodila za uporabo
izdelka ter za vse druge komponente sis-
tema

– upoštevati vse pogoje za servisiranje in
vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so
opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba
izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi
drugačni načini uporabe, predvsem v komer-
cialne ali industrijske namene, veljajo za neu-
strezne.
Pozor!
Vsakršna zloraba je prepovedana.

1.2 Splošna varnostna navodila

1.2.1 Smrtna nevarnost zaradi električnega
udara

V fotovoltaičnem sistemu lahko že pri majh-
nem vpadu svetlobe pride do visoke eno-
smerne napetosti.
▶ Ne dotikajte se komponent pod napetostjo.

1.2.2 Nevarnost zaradi nepravilnega
upravljanja

Z napačno uporabo lahko ogrozite sebe in
druge ter povzročite materialno škodo.

▶ Skrbno preberite ta navodila in vso pripa-
dajočo dokumentacijo, še posebej poglavje
"Varnost" in opozorila.

▶ Opravila izvajajte samo tako, kot je opi-
sano v teh navodilih.

1.2.3 Nevarnost telesnih poškodb in
materialne škode zaradi nepravilnega
ali opuščenega vzdrževanja in popravil

▶ Nikoli ne poskušajte sami izvajati vzdrže-
valnih del ali popravil na vašem izdelku.

▶ Motnje in škodo naj takoj odpravi inštala-
ter.

▶ Upoštevajte predpisane intervale vzdrže-
valnih del.
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2 Napotki k dokumentaciji

2.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo

▶ Obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo, ki so pri-
ložena komponentam sistema.

2.2 Shranjevanje dokumentacije

▶ Shranite ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo,
da bodo na razpolago za nadaljnjo uporabo.

2.3 Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izključno za:

Izdelek – številka artikla
Veljavnost: Albanija, Hrvaška, Slovenija

VPV I 3000/1 400V 0010024726

VPV I 4000/1 400V 0010024727

VPV I 5000/1 400V 0010024728

VPV I 6000/1 400V 0010024729

3 Opis izdelka

3.1 Podatki na tipski tablici

Podatek na tipski tablici Pomen

Serijska št. Serijska številka

VPV I xxxx/1 xx0 V Oznaka tipa

VPV Fotovoltaika Vaillant

I Razsmernik

xxxx Kategorija zmogljivosti

/1 Generacija izdelkov

Vhod DC-PV:

Napetost Napetost

Napetost MPP Električna napetost pri maksi-
malni zmogljivosti

Tok Tok

Short circuit current Jakost toka kratkega stika

Overvoltage Category Prenapetostna kategorija

AC Output:

Napetost Napetost

Power factor Dejavnik moči

Tok Tok

Power Moč

Overvoltage category Prenapetostna kategorija

IP classification Stopnja zaščite

Razred zaščite II

3.2 Serijska številka

Sedmo do 16. mesto serijske številke predstavljajo številko
artikla.

Serijska številka je navedena na tipski tablici na levi strani
izdelka.

3.3 Pregled izdelka

3.3.1 Zgradba izdelka

1

3

2

5

6

4

1 Pokrov

2 Zaslon

3 Upravljalni elementi

4 Upravljalni elementi in
priključki (spodnja stran
izdelka)

5 Tipska tablica

6 Hladilna rebra (sprednja
in zadnja stran izdelka)

3.3.2 Zaslon in upravljalni elementi

1323 W

Xxxxxxxxxxx 1

2345

1 Prikaz (primer z osnov-
nim prikazom)

2 Tipka

3 Tipka

4 Tipka

5 Tipka
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3.3.3 Upravljalni elementi in priključki na spodnji
strani izdelka

2

1

1 Omrežni vmesnik
(RJ45)

2 Bremensko ločilno
stikalo za enosmerni
tok

3.4 Omrežni nadzor

Razsmernik med napajanjem stalno nadzira omrežne para-
metre.

Če omrežje ne izpolnjuje zakonskih določil, se razsmernik
samodejno izklopi.

Ko so zakonska določila spet izpolnjena, se razsmernik sa-
modejno vklopi.

3.5 Hlajenje

Notranja regulacija temperature preprečuje previsoko tempe-
raturo delovanja.

Če je njegova notranja temperatura previsoka, razsmernik
samodejno prilagodi odjem moči iz fotovoltaičnega genera-
torja, da se zmanjša oddana toplota in temperatura delova-
nja.

Razsmernik se ohlaja s konvekcijo prek rebraste oblike na
sprednji in zadnji strani.

Ventilator, ki ne potrebuje vzdrževanja, znotraj zaprtega
ohišja enakomerno porazdeli oddano toploto na površino
ohišja.

3.6 Oznaka CE

 

Oznaka CE potrjuje, da izdelki izpolnjujejo osnovne zahteve
veljavnih direktiv v skladu s podatki na tipski ploščici.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri proizvajalcu.

4 Delovanje

4.1 Koncept upravljanja

Upravljalni
element

Funkcije

– Preklic spremembe nastavitvene vrednosti
– Na zadevo v oknu odgovori z ne
– Na en izbirni nivo višje
– Vklop osvetlitve zaslona
– Potrditev sporočila o dogodku

– Potrditev spremembe nastavitvene vrednosti
– Na zadevo v oknu odgovori z da (pritisk ≥ 1

sekundo)
– Izbira nastavitvene vrednosti
– Na en izbirni nivo nižje
– Priklic menija
– Vklop osvetlitve zaslona
– Potrditev sporočila o dogodku

ali
– Zmanjševanje ali zviševanje nastavitvene

vrednosti
– Brskanje po menijskih točkah
– preklapljanje med nastavitvenimi vrednostmi
– Vklop osvetlitve zaslona
– Potrditev sporočila o dogodku

Vrednosti, ki jih nastavljate, so vedno prikazane utripajoče.

Trenutna izbira je na zaslonu izpostavljena z belo pisavo na
črni podlagi.

Simboli na zaslonu imajo naslednji pomen:

Simbol Pomen

Menijska točka ni izbrana

Menijska točka je izbrana (preprosta izbira)

Menijska točka je v kontrolnem seznamu urejena
ali
Menijska točka je izbrana (večkratna izbira)

▶ Spremembo vrednosti je treba vedno potrditi. Šele nato
se shrani nova vrednost.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxxx?

1

234

1 Pregled okna

2 Simbol tipke s funkcijo
za to okno

3 Simbol tipke s funkcijo
za to okno

4 Vsebina okna

Če se na zaslonu pojavi okno, je za odgovor potreben vnos.
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4.1.1 Nivoji upravljanja in prikaza

Izdelek ima dva nivoja upravljanja in prikaza.

Na nivoju za uporabnika najdete podatke in nastavitvene
možnosti, ki jih potrebujete kot uporabnik:

– Osnovni prikaz
– Glavni meni

V primeru pomembnih informacij o stanju razsmernika
ali motnjah se na zaslonu prikažejo sporočila o dogodkih
(→ stran 120).

Servisni nivo je namenjen zgolj inštalaterju. Zaščiten je s
kodo. Nastavitve na servisnem nivoju smejo spreminjati le
inštalaterji:

– Servisni meni

Celoten pregled menijskih točk je na voljo v prilogi
(→ stran 124).

4.1.1.1 Osnovni prikaz

1323 W

Xxxxxxxxxxx
1

2

3

89 7

F
6 45

1 Opis prikazanih merilnih
vrednosti

2 Drsnik

3 Prikazane merilne vre-
dnosti z enotami

4 Trenutni čas

5 Vklopljeno delovanje s
fiksno napetostjo

6 Zmanjšanje moči

7 Podatkovna povezava

8 Simbol za nepotrjeno
sporočilo o dogodku

9 Trenutni datum
1)

1) Če obstaja spletna povezava, se prikaz datuma zamenja s
prikazom IP-naslova razsmernika.

▶ Vsaj 1 sekundo držite , da se vrnete na osnovni pri-
kaz.

V osnovnem prikazu so prikazane vse trenutne merilne vre-
dnosti fotovoltaičnega sistema (→ Funkcije za uporabnika in
funkcije prikaza v prilogi).

4.1.1.2 Glavni meni

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

1

2

3

4

1 Nivo za izbiro

2 Izbrana menijska točka

3 Drsnik

4 Druge menijske točke,
ki jih je mogoče izbrati

▶ Za priklic glavnega menija v osnovnem prikazu pritisnite
tipko .

Glavni meni vsebuje menijske točke za osnovne nastavitve
in informacije o razsmerniku.

4.1.1.3 Sporočilo o dogodku

Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx

2 3 41

7

5

6

1 Tip dogodka

2 Datum in čas pojavitve

3 Stanje dogodka
Utripa, ko

4 Besedilo sporočila o
dogodku

5 Aktualnost
Utripa, ko

6 Skupno število sporočil
o dogodkih v dnevniku
dogodkov

7 Številka sporočila o
dogodku v dnevniku
dogodkov

Obstajajo 3 vrste dogodkov (1):

Simbol Tip dogodka Pomen

Informacija Ukrepi niso potrebni.
Na zaslonu je spet prika-
zana moč.

Opozorilo Potreben ukrep.
Sistem proizvaja moč,
možne so omejitve moči.

Napaka Potreben ukrep.
Sistem ne proizvaja moči.

Potrebne ukrepe v primeru opozorila ali napake najdete
pod Pregled sporočil o dogodkih in odpravljanje motenj
(→ stran 129) v prilogi.

V primeru sporočil o dogodkih, ki vsebujejo opozorilo, začne
osvetlitev zaslona utripati rdeče.

V primeru sporočil o dogodkih, ki vsebujejo opozorilo, se
lahko opcijsko vklopi tudi zvočni alarm. Informacije o konfi-
guraciji zvočnega alarma so na voljo v pregledu funkcij za
uporabnika in funkcij prikaza (→ stran 124) v prilogi.

Osvetlitev zaslona utripa rdeče, dokler niso odpravljena vsa
sporočila o dogodkih tipa opozorilo ali napaka.

– 2 tona: opozorilo
– 3 toni: napaka

Novo sporočilo o dogodku se samodejno prikaže na zaslonu.

Novo sporočilo o dogodku je na zaslonu prikazano, dokler
ga ne potrdite, odpravite njegovega vzroka ali se ne pojavi
novejše sporočilo o dogodku.

Če je navedeno stanje (3) na , vzrok sporočila o
dogodku še ni odpravljen.

Če je vzrok odpravljen, je na mestu za stanje (3) naveden
datum odprave vzroka.
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Celoten pregled sporočil o dogodkih (→ stran 129) je na voljo
v prilogi.

4.1.1.4 Grafični prikaz – primer prikaza donosa

V diagramu je mogoče prikazati dnevne, mesečne in letne
donose.

Celoten pregled prikazov donosa najdete v pregledu funkcij
za uporabnika in funkcij prikaza (→ stran 124).

Na sliki je prikazan primer dnevnega donosa:

Glavni meni → Donos → Dnevni donos

4

21

3

1 Y-os

Donos v kWh
1)

2 Časovni interval posa-
meznega donosa
dnevni donos tukaj

3 Vsota posameznih
donosov, ki so prikazani
v diagramu, v kWh

4 X-os

Čas tukaj v h
2)

1) Če se na prikazu na Y-osi pojavi M, je donos prikazan v
MWh.
2) Odvisno od vrste prikazanega donosa.

Skala se spreminja glede na maksimalno vrednost.

Upoštevajte maksimalno trajanje shranjevanja donosov:

Vrsta donosa Trajanje shranjevanja

Dnevni donos 13 mesecev

Mesečni donos 30 let

Letni donos 30 let

Skupni donos neomejeno

4.2 Zagon

Poskrbite, da razsmernik zažene inštalater.

4.3 Upravljanje osnovnih funkcij

4.3.1 Določanje merilnih vrednosti za osnovni prikaz

1. Glejte Pregled funkcij za uporabnika in funkcij prikaza v
prilogi za informacije o tem, katere merilne vrednosti je
mogoče prikazati na osnovnem prikazu.

2. Po potrebi določite merilne vrednosti, ki jih želite prika-
zati na osnovnem prikazu.

3. Po potrebi za 1 sekundo držite , da odprete osnovni
prikaz.

4. Pritisnite , da z osnovnega prikaza preklopite na
Glavni meni.

5. Izberite menijsko točko Nastavitve in pritisnite .

6. Izberite Izmerjene vrednosti in pritisnite .
7. S tipko ali izberite merilno vrednost, ki jo želite

prikazati na osnovnem prikazu, in pritisnite .
8. Pritisnite .
9. Po potrebi izberite še druge merilne vrednosti po zgoraj

opisanem postopku.
10. Vsaj 1 sekundo držite , da se vrnete na osnovni

prikaz.
◁ Izbrane merilne vrednosti so zdaj prikazane na

osnovnem prikazu.

4.3.2 Prikaz merilnih vrednosti v osnovnem prikazu

1. Po potrebi za 1 sekundo držite , da odprete osnovni
prikaz.

2. S tipko ali izberite želeno merilno vrednost.
3. Želena merilna vrednost je prikazana na zaslonu.
4. Če za izbrano merilno vrednost ni prikazana vrednost

ali je prikazana napačna vrednost, glejte informacije za
Odpravljanje motenj (→ stran 122).

4.3.3 Izvajanje nastavitev v glavnem meniju

1. Po potrebi za 1 sekundo držite , da odprete osnovni
prikaz.

2. Pritisnite , da prikličete glavni meni.
3. Glejte Pregled funkcij za uporabnika in funkcij prikaza

(→ stran 124) v prilogi za informacije o tem, katere me-
nijske točke je mogoče prikazati v glavnem meniju ali
spremeniti.

4. S tipko ali izberite želeno menijsko točko.
5. Spremenite menijske točke ali prikažite vrednosti, kot je

opisano v poglavju Koncept upravljanja (→ stran 119).

4.3.4 Potrditev sporočila o dogodku

1. Če se na zaslonu ne pojavi aktualno sporočilo o do-
godku, prek Glavni meni → Dnevnik dogodkov prikličite
obstoječa sporočila o dogodkih.

Navodilo
Shranjenih je največ 60 najbolj aktualnih
dogodkov.

2. Odprite eno izmed sporočil o dogodkih na seznamu
Dnevnik dogodkov in pritisnite .

3. Na zaslonu se prikaže sporočilo o dogodku.
4. Za potrditev sporočila o dogodku pritisnite eno izmed

naslednjih tipk:

Tipka Delovanje

Sporočilo o dogodku se potrdi.
Prikaz preskoči na prejšnje sporočilo o do-
godku v dnevniku dogodkov.

Sporočilo o dogodku se potrdi.
Prikaz preskoči na prvo sporočilo o dogodku
v dnevniku dogodkov.

Sporočilo o dogodku se potrdi.

Sporočilo o dogodku se potrdi.
Prikaz preskoči na ravnino nad menijsko
točko, ki je bila nazadnje prikazana pred
sporočilom o dogodku.
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5. Za odpravo sporočila o dogodku sledite navodilom v
poglavju Odpravljanje motenj (→ stran 122).

4.3.5 Uporaba spletnega portala

Spletni portal omogoča prikaz in obdelavo trenutnega stanja
in merilnih vrednosti vašega fotovoltaičnega sistema v sple-
tnem brskalniku.

▶ Za dodatne informacije o spletnem portalu se obrnite na
servisno službo.

▶ Upoštevajte, da v primeru uporabe spleta lahko nasta-
nejo dodatni stroški.

▶ Omrežni vmesnik svojega razsmernika povežite s sple-
tnim usmerjevalnikom (kabel RJ45).

▶ Če se razsmernik ne poveže samodejno s spletnim
usmerjevalnikom, ročno nastavite razsmernik za upo-
rabo s spletnim usmerjevalnikom pod Glavni meni →
Nastavitve → Omrežje.

▶ Če se razsmernik še vedno ne poveže s spletnim usmer-
jevalnikom, se po potrebi obrnite na inštalaterja.

▶ V spletnem brskalniku odprite spletno stran ht-
tps://auropower.vaillant.com za registracijo.

Pogoji: Niste še ustvarili uporabniškega računa.

▶ Ustvarite uporabniški račun.
◁ Na koncu registracije boste kot potrditev prejeli e-

pošto.
▶ S svojim e-poštnim naslovom in geslom se prijavite v

spletni portal.

Pogoji: Inštalater je sistem že registriral s svojim uporabniškim računom in
vam prek e-pošte poslal dostop., E-poštni naslov, ki ste ga navedli inšta-
laterju, mora biti enak kot tisti, ki ste ga uporabili za registracijo na spletni
strani.

Zdaj lahko razsmernik vidite v svojem uporabniškem portalu.

V nadaljevanju se lahko odločite, ali bo inštalater še vedno
imel dostop do vašega sistema ali ne.

Pogoji: Sistem še ni registriran.

▶ Svojemu uporabniškemu računu dodajte fotovoltaični
sistem (+ nov sistem). Za to potrebujete serijsko številko
razsmernika.

▶ Občasno preverite komunikacijo med razsmernikom in
portalom. Prav tako preverite, ali so v portalu na voljo
posodobljeni podatki in podatki zadnjih dni.

▶ V primeru vprašanj o uporabi spletnega portala uporabite
stran za pomoč na spletnem portalu ali po potrebi stopite
v stik s servisno službo.

5 Odpravljanje motenj

▶ Odpravite napako v skladu s preglednico v prilogi.

5.1 Postopek pri vidnih poškodbah

1. V primeru vidnih poškodb komponent fotovoltaičnega
sistema, npr. poškodb zaradi neviht ali udarov stel za-
časno odklopite razsmernik od električnega napajanja
(→ stran 123).

2. Upoštevajte navodila za nego in vzdrževanje
(→ stran 122).

5.2 Odpravljanje motnje

1. Motnje so prikazane na zaslonu prek sporočil o dogod-
kih.

2. Preberite sporočilo o dogodku na zaslonu in po potrebi
ukrepajte v skladu s pregledom sporočil o dogodkih in
odpravljanja motenj (→ stran 129).

Navodilo
Če potrdite prikaz dogodka (→ stran 121), s
tem še niste odpravili motnje.

3. V primeru popolnega izpada razsmernika ali zaslona
pokličite inštalaterja.

4. Če se motnja ponavlja ali je ne morete odpraviti, pokli-
čite inštalaterja.

6 Nega in vzdrževanje

6.1 Vzdrževanje

Pogoj za trajno pripravljenost, varno in zanesljivo delovanje
ter dolgo življenjsko dobo je letno vzdrževanje izdelka, ki ga
izvaja inštalater.

6.2 Nevarnost telesnih poškodb in materialne
škode zaradi nepravilnega ali opuščenega
vzdrževanja in popravil

▶ Nikoli ne poskušajte sami izvajati vzdrževalnih del ali
popravil na vašem izdelku.

▶ Motnje in škodo naj takoj odpravi inštalater.
▶ Upoštevajte predpisane intervale vzdrževalnih del.

6.3 Nega izdelka

▶ Oblogo čistite z vlažno krpo in nekaj mila brez topila.
▶ Ne uporabljajte razpršil, abrazivnih čistilnih sredstev,

sredstev za pomivanje oz. čistil, ki vsebujejo topila ali
klor.

▶ Hladilna rebra očistite za oblogo izdelka s stisnjenim zra-
kom do največ 2 bar.
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7 Ustavitev

7.1 Razsmernik odklopite z električnega napajanja

▶ Izklopite zaščitno stikalo napeljave.
▶ Zavarujte zaščitno stikalo napeljave pred nenamernim ali

nepooblaščenim ponovnim vklopom.
▶ Bremensko ločilno stikalo preklopite v položaj (0).
▶ Zavarujte bremensko ločilno stikalo pred nenamernim ali

nepooblaščenim ponovnim vklopom.
▶ Razsmernik je zdaj ločen od električnega napajanja.
▶ Za ponovni vklop fotovoltaičnega sistema upoštevajte

navedbe o zagonu (→ stran 121).

7.2 Začasna ustavitev

▶ Razsmernik odklopite z električnega napajanja
(→ stran 123).

▶ Poskrbite, da fotovoltaični sistem začasno izklopi inštala-
ter.

7.3 Trajna ustavitev

▶ Poskrbite, da fotovoltaični sistem trajno izklopi inštalater.

8 Recikliranje in odstranjevanje

▶ Za odstranjevanje transportne embalaže naj poskrbi in-
štalater, ki je namestil izdelek.

Če je izdelek označen s tem znakom:

▶ V tem primeru izdelek ne sodi med gospodinjske od-
padke.

▶ Namesto tega izdelek odpeljite na zbirno mesto za odslu-
žene električne ali elektronske naprave.

Če izdelek vsebuje baterije, ki so označene s tem zna-
kom, potem lahko baterije vsebujejo snovi, ki so nevarne za
zdravje in okolje.

▶ V tem primeru baterije oddajte na zbirnem mestu za ba-
terije.

9 Servisna služba

Kontaktni podatki naše servisne službe so na voljo pod na-
slovom, ki je naveden na zadnji strani, ali na spletni strani
www.vaillant.com.

9.1 Servisna služba

Veljavnost: Albanija

Për të dhënat e kontaktit për shërbimin tonë të klientit, mund
të shkruani në adresën që gjeni në faqen e pasme ose në
faqen e internetit www.vaillant.com.

Veljavnost: Hrvaška

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje
uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvor-
ničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na ure-
đaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovla-
štenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u
Predstavništvu tvrtke:

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60
10000 Zagreb
Hrvatska

Internet: http://www.vaillant.hr

Veljavnost: Slovenija

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si



Dodatek

124 Navodila za uporabo VPV I 0020273409_00

Dodatek

A Pregled funkcij za uporabnika in funkcij prikaza

Navodilo
Navedene funkcije in vrste delovanja niso na voljo za vse konfiguracije sistema.

A.1 Funkcije za uporabnika in funkcije prikaza

Nivo za nastavitve Vrednosti
Enota Korak, izbira, razlaga Tovarniška

nastavitevmin. maks.

Osnovni prikaz →

Izhodna moč ² trenutna
vrednost

W Izhodna moč razsmernika –

Trenutni dnevni donos ¹ trenutna
vrednost

kWh Dnevni donos od 00:00 –

Fotovoltaična napetost ¹ trenutna
vrednost

V Napetost, ki jo posreduje fotovoltaični generator –

Fotovoltaični tok ¹ trenutna
vrednost

A Tok, ki ga posreduje fotovoltaični generator –

Omrežna napetost ² trenutna
vrednost

V Napetost na priključku razsmernika –

Omrežni tok ¹ trenutna
vrednost

A Električni tok, s katerim se napaja omrežje –

Omrežna frekvenca ¹ trenutna
vrednost

Hz Frekvenca javnega električnega omrežja –

Notranja temperatura ¹ trenutna
vrednost

°C Notranja temperatura razsmernika –

Zmanjšanje moči ¹ trenutno stanje – Možni prikazi:

– Neaktivno
– Vzrok: previsoka temperatura
– Vzrok: frekvenca
– Vzrok: zunanje
– Vzrok: ponovni zagon
– Vzrok: jalova moč
– Vzrok: določitev uporabnika
– Vzrok: previsoka frekvenca
– Vzrok: prenizka frekvenca

–

Nastopila je maksimalna moč dneva:
¹ ³

trenutna
vrednost

W Največja moč tekočega dne –

Nastopila je abs. maksimalna moč: ¹ ³ trenutna
vrednost

W Največja napajanja –

Nastopil je maksimalni donos dneva:
¹ ³

trenutna
vrednost

kWh Maks. doseženi dnevni donos –

Obratovalne ure ¹ Skupna
vrednost

h Obratovalne ure na električnem omrežju (vključno
z nočnimi urami)

–

Skupni donos ¹ Skupna
vrednost

kWh Donos od zagona –

Prihranek CO2 ¹ Skupna
vrednost

kg Prihranek CO2 od zagona
Vrednost se izračuna na podlagi faktorja
prihranka 508 g/kWh.

–

Glavni meni →

Donos – – Prikaz seznama časovnih intervalov donosa. –

Povračilo ¹ – – Prikaz seznama časovnih intervalov donosa (Po-
vračilo).

–

¹ Ta menijska točka ni vedno prikazana. Prisotnost je odvisna od tipa naprave, nastavitev razsmernika in različice programske opreme.
² Ta menijska točka je vedno prikazana. Izklop ni mogoč.
³ Možna je ponastavitev na 0 prek Glavni meni → Nastavitve → Izbris dnevnika dogodkov.
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Nivo za nastavitve Vrednosti
Enota Korak, izbira, razlaga Tovarniška

nastavitevmin. maks.

Lastna poraba ¹ – – – –

Stopnja samozadostnosti ¹ – – – –

Nastavitve – – Prikaz podmenija Nastavitve. –

Samotestiranje ¹ – – Izvedba samotestiranja.
držite 1 sekundo za potrditev.

Možni prikazi:

– Prenizko sončno sevanje
– Pogoji omrežja niso veljavni
– ENS ni pripravljen
– ni izbrane države
– Zaznana je napaka
– Samotestiranje je uspešno opravljeno
– Samotestiranje ni bilo uspešno
– Samotestiranje v obdelavi
– Samotestiranje ni dokončano

–

Karakteristika generatorja – – Prikaz karakteristike fotovoltaičnega generatorja v
obliki diagrama.

–

Dnevnik dogodkov – – Prikaz sporočil o dogodkih po časovnem zapo-
redju.

–

Informacija – – Prikaz podmenija Informacija. –

Glavni meni → Donos →

Dnevni donos trenutna
vrednost

kWh Posamezni donosi časovnega intervala donosa
→ Označite posamezni donos in pritisnite , da
ga prikažete v obliki diagrama.

–

Mesečni donos trenutna
vrednost

kWh Posamezni donosi časovnega intervala donosa
→ Označite posamezni donos in pritisnite , da
ga prikažete v obliki diagrama.

–

Letni donos trenutna
vrednost

kWh Posamezni donosi časovnega intervala donosa
→ Označite posamezni donos in pritisnite , da
ga prikažete v obliki diagrama.

–

Skupni donos trenutna
vrednost

kWh Skupni donos od začetka beleženja –

Glavni meni → Povračilo →

Dnevni donos trenutna
vrednost

€, £, kr,
brez

Posamezni donosi časovnega intervala donosa
→ Označite posamezni donos in pritisnite , da
ga prikažete v obliki diagrama.

–

Mesečni donos trenutna
vrednost

€, £, kr,
brez

Posamezni donosi časovnega intervala donosa
→ Označite posamezni donos in pritisnite , da
ga prikažete v obliki diagrama.

–

Letni donos trenutna
vrednost

€, £, kr,
brez

Posamezni donosi časovnega intervala donosa
→ Označite posamezni donos in pritisnite , da
ga prikažete v obliki diagrama.

–

Skupni donos trenutna
vrednost

€, £, kr,
brez

Skupni donos od začetka beleženja –

Glavni meni → Nastavitve →

Čas/datum – – Prikaz podmenija Čas/datum. –

Povračilo – – Izbira faktorja povračila/valute –

Upravljanje energije – – Prikaz podmenija Upravljanje energije. –

¹ Ta menijska točka ni vedno prikazana. Prisotnost je odvisna od tipa naprave, nastavitev razsmernika in različice programske opreme.
² Ta menijska točka je vedno prikazana. Izklop ni mogoč.
³ Možna je ponastavitev na 0 prek Glavni meni → Nastavitve → Izbris dnevnika dogodkov.
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Nivo za nastavitve Vrednosti
Enota Korak, izbira, razlaga Tovarniška

nastavitevmin. maks.

Izmerjene vrednosti – – Merilne vrednosti, ki jih je mogoče izbrati za pri-
kaz stanja:

– Izhodna moč
– Trenutni dnevni donos
– Fotovoltaična napetost
– Fotovoltaični tok
– Omrežna napetost
– Omrežni tok
– Omrežna frekvenca
– Notranja temperatura
– Zmanjšanje moči
– Maksimalna moč dneva
– Abs. maksimalna moč
– Maksimalni donos dneva
– Obratovalne ure
– Skupni donos
– Prihranek CO2

–

Ponastavitev maks. vrednosti – – Ponastavitev vseh maksimalnih vrednosti
držite 1 sekundo za potrditev.

–

Izbris dnevnika dogodkov – – Izbris dnevnika dogodkov
držite 1 sekundo za potrditev.

–

Jezik – – Izbor prikaza - Jezik

– English
– Deutsch
– Français
– Español
– Italiano
– Português
– Ελληνικά
– Dansk
– Polski
– Nederlands

–

Kontrast 0 100 % Nastavitev prikaza Kontrast –

Naslov RS485 1 99 – Če je prek vmesnika RS485-Bus povezanih več
razsmernikov, se vsakemu razsmerniku določi
lasten Naslov RS485.

–

Omrežje – – Prikaz podmenija Omrežje. –

Alarm – – Možnosti izbire:

– Vklop
– Izklop

–

Osvetlitev ozadja – – Možnosti izbire:

– Izklop
– Samodejno
– Napajanje

–

Servis – – Vnos kombinacije tipk, za izvajanje nastavitev v
podmeniju Servis.

–

Glavni meni → Nastavitve → Čas/datum →

Čas 00:00 23:59 – Nastavitev Čas –

Datum 01.01.
2015

31.12.
2079

– Nastavitev Datum –

¹ Ta menijska točka ni vedno prikazana. Prisotnost je odvisna od tipa naprave, nastavitev razsmernika in različice programske opreme.
² Ta menijska točka je vedno prikazana. Izklop ni mogoč.
³ Možna je ponastavitev na 0 prek Glavni meni → Nastavitve → Izbris dnevnika dogodkov.
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Nivo za nastavitve Vrednosti
Enota Korak, izbira, razlaga Tovarniška

nastavitevmin. maks.

Format prikaza časa – – Možnosti izbire:

– 12h
– 24h

–

Format datuma – – Možnosti izbire:

– LLLL-MM-DD
– DD.MM.LLLL
– MM/DD/LLLL

–

Glavni meni → Nastavitve → Upravljanje energije →

Način ¹ – – Možnosti izbire:

– Izklop
– Števec električne energije

–

Din. regulacija napajanja ¹ 0 – W Ta točka podmenija je prikazana samo, če je iz-
bran način Števec električne energije.
Omogoča nastavitev moči, s katero se napaja
omrežje, v korakih po 10 W

–

Mejna vrednost PV-Ready 300 5000 W Ta točka podmenija je prikazana samo, če je iz-
bran način Števec električne energije.
Menijska točka omogoča natančno oskrbo to-
plotne črpalke v primeru presežne fotovoltaične
energije.
Če presežna fotovoltaična energija preseže
mejno vrednost PV-Ready, razširitveni modul
za upravljanje napajanja pošlje signal za vklop
toplotne črpalke.
Navodilo
Funkcijo Mejna vrednost PV-Ready je mogoče
uporabljati samo v povezavi s števcem električne
energije in razširitvenim modulom za upravljanje
napajanja.
Pri določanju mejne vrednosti PV-Ready je vedno
treba upoštevati vse porabnike energije v hiši. Če
je nameščena toplotna črpalka, je npr. lahko smi-
selna nastavitvena vrednost za mejno vrednost
PV-Ready 200 W nad električno priključno močjo
toplotne črpalke.

1000

Konfiguracija ¹ – – Ta točka podmenija je prikazana samo, če je iz-
bran način Števec električne energije.
Omogoča nastavitev Tip števca.
Po priporočilu proizvajalca je tovarniška nastavi-
tev Schneider iEM3155.
Možnosti izbire:

– Schneider iEM3155
– Herholdt ECS3
– Janitza ECS3
– Herholdt ECS1
– Janitza ECS1
– B+G SDM630
– B+G SDM220
– Carlo Gavazzi EM24

Schneider
iEM3155

Glavni meni → Nastavitve → Omrežje →

¹ Ta menijska točka ni vedno prikazana. Prisotnost je odvisna od tipa naprave, nastavitev razsmernika in različice programske opreme.
² Ta menijska točka je vedno prikazana. Izklop ni mogoč.
³ Možna je ponastavitev na 0 prek Glavni meni → Nastavitve → Izbris dnevnika dogodkov.
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Nivo za nastavitve Vrednosti
Enota Korak, izbira, razlaga Tovarniška

nastavitevmin. maks.

DHCP – – samodejna povezava v obstoječe omrežje
Možnosti izbire:

– Vklop
– Izklop

Vklop

IP-naslov – – IP-naslov razsmernika –

Maska podomrežja – – Maska podomrežja razsmernika –

Prehod – – IP-naslov prehoda omrežja –

DNS – – IP-naslov strežnika DNS –

Spletni portal – – Prikaz podmenija Spletni portal. –

Discovery Service – – Možnosti izbire:

– Vklop
– Izklop

Vklop

Glavni meni → Nastavitve → Omrežje → Spletni portal →

Nastavitev – – Možnosti izbire:

– Meteocontrol
– SolarWorld
– Solar Frontier
– PIKO Solar Portal

Za dodatne možnosti se obrnite na servisno
službo.

–

Ponovni prenos – – Ponoven prenos datotek, ki so prisotne v raz-
smerniku.
Ali res želite izvesti trajanje pribl. 2 minuti?

držite 1 sekundo za potrditev.
→ Ponovni prenos uspešno zaključen
ali
→ Napaka pri ponovnem prenosu

–

Preizkus povezave – – Preverjanje spletne povezave in prikaz rezultatov
za naslednje točke:

– Stanje spletne povezave:

→ Povezano
ali
→ Ciljni gostitelj ni dosegljiv

– Naslov prejemnika:
– Ime gostitelja:
– Vhod:

Naslov
prejemnika:
23.102.16.32
Ime gostitelja:

vaillant.
readingnodes.
powerdoo.com

Vhod: 8383

Glavni meni → Informacija →

Kontaktni podatki – – Kontaktni podatki v obliki kode QR –

Sistemske informacije – – Poleg oznake izdelka in podatkov o različicah
programske in strojne opreme razsmernika so
prikazane tudi naslednje točke:

– Serijska številka:
– Nastavitev države
– Naslov:
– Platforma:
– Spletni portal:
– Nazivna moč:
– Omejitev moči:
– Državna omejitev:

–

¹ Ta menijska točka ni vedno prikazana. Prisotnost je odvisna od tipa naprave, nastavitev razsmernika in različice programske opreme.
² Ta menijska točka je vedno prikazana. Izklop ni mogoč.
³ Možna je ponastavitev na 0 prek Glavni meni → Nastavitve → Izbris dnevnika dogodkov.
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Nivo za nastavitve Vrednosti
Enota Korak, izbira, razlaga Tovarniška

nastavitevmin. maks.

Nastavitev države – – Nastavljena država in omrežni parametri, ki so
specifični za državo

–

Karakteristika jalove moči – – Diagram Karakteristika jalove moči (le, če je
predpisano za nastavljeno državo)

–

Samotestiranje – – Rezultati zadnjega Samotestiranje (le, če je kot
država izbrana Italija)

–

Omrežje – – – Ime gostitelja: Enoznačno ime v omrežju
– Stanje DHCP: DHCP vklop./izklop.

→ Vklop
→ Izklop

– Stanje povezave: Stanje omrežne povezave

→ Povezano
→ Ni povezave

– IP-naslov: IP-naslov razsmernika
– Maska podomrežja: Maska podomrežja raz-

smernika
– Prehod: IP-naslov prehoda omrežja
– Naslov DNS: IP-naslov strežnika DNS
– MAC-naslov: naslov strojne opreme razsmer-

nika

–

¹ Ta menijska točka ni vedno prikazana. Prisotnost je odvisna od tipa naprave, nastavitev razsmernika in različice programske opreme.
² Ta menijska točka je vedno prikazana. Izklop ni mogoč.
³ Možna je ponastavitev na 0 prek Glavni meni → Nastavitve → Izbris dnevnika dogodkov.

B Pregled sporočil o dogodkih in odpravljanje motenj
Pojasnila simbolov in vrst dogodkov so na voljo v poglavju Sporočila o dogodkih (→ stran 120).

B.1 Sporočila o dogodkih in odpravljanje motenj

Sporočilo o dogodku Simbol Vzrok Ukrep

Napaka pri prevzemanju
podatkov

Nastavitev med prvim zagonom ni bila uspe-
šna, ker ni bila pravilno prenesena.

Ponovno izvedite nastavitev.
Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Zaznano je nastajanje
otokov

Električno omrežje nima električne napetosti
(samostojno delovanje razsmernika).
Iz varnostnih razlogov razsmernik ne sme
napajati električnega omrežja.
Razsmernik se izklopi in ostane izklopljen,
dokler je prisotna napaka (prikaz je temen).

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Diferenčni tok je previsok Diferenčni tok, ki teče od vhoda plus oz.
minus prek fotovoltaičnih generatorjev v
zemljo, presega dopustno vrednost.
Zaradi normativnih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Pokličite inštalaterja.

Naprava je pregreta Kljub zmanjšanju moči je največja dopustna
temperatura prekoračena.
Razsmernik ne napaja električnega omrežja,
dokler ni doseženo dopustno temperaturno
območje.

Preverite, ali na izdelku ležijo predmeti ali je
ovirano kroženje zraka ob hladilnih rebrih.
Po potrebi očistite hladilna rebra s stisnjenim
zrakom do največ 2 bar.
Če se sporočilo ponavlja, pokličite inštala-
terja.

Notranje informacije – Če se sporočilo ponavlja, pokličite inštala-
terja.

Notranje opozorilo – Če se sporočilo ponavlja, pokličite inštala-
terja.
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Sporočilo o dogodku Simbol Vzrok Ukrep

Notranja napaka – Če se sporočilo ponavlja, pokličite inštala-
terja.

Napaka izolacije Izolacijski upor med vhodom plus ali minus
in zemljo je nižji od dopustne vrednosti.
Iz varnostnih razlogov razsmernik ne sme
napajati električnega omrežja.

Pokličite inštalaterja.

Brez znamke Razsmernik ima napačne ali pomanjkljive
podatke o napravah.
Zato ne more napajati električnega omrežja.

Pokličite inštalaterja.

Ni povezave s števcem
električne energije

Med razsmernikom in števcem električne
energije ni podatkovne povezave ali podat-
kovna povezava ni pravilna.

Pokličite inštalaterja, da preveri povezavo.

L in N sta zamenjana Zunanji in nevtralni vodnik sta priključena
narobe.
Iz varnostnih razlogov razsmernik ne sme
napajati električnega omrežja.

Pokličite inštalaterja.

Parameter države ni
veljaven

Razsmernik ne more napajati električnega
omrežja, ker nima veljavnih parametrov.

Pokličite inštalaterja.

Zmanjšanje moči zaradi
temperature

Razsmernik zmanjša izhodno moč, ker je
dosežena največja dopustna temperatura.

Poskrbite, da razsmernik ni prekrit ali močno
umazan.
Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Napaka pri odčitavanju
nastavitve države

Razsmernik ni mogel pravilno prebrati dr-
žave iz zalogovnika.

Pokličite inštalaterja.

Okvara ventilatorja Notranji ventilator razsmernika je pokvarjen.
Razsmernik morda napaja električno omrežje
z zmanjšano močjo.

Pokličite inštalaterja.

Omrežna frekvenca je
previsoka

Razsmernik po izklopu ne more več napajati,
ker omrežna frekvenca presega normativno
predpisano vklopno vrednost.

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Omrežna napetost je
prenizka za ponoven
vklop

Razsmernik po izklopu ne more več napajati,
ker je omrežna frekvenca pod normativno
predpisano vklopno vrednostjo.

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Omrežna frekvenca je
previsoka

Pri razsmerniku prisotna omrežna frekvenca
presega dopustno vrednost.
Zaradi normativnih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Omrežna frekvenca je
prenizka

Pri razsmerniku prisotna omrežna frekvenca
je nižja od dopustne vrednosti.
Zaradi normativnih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Omrežni rele je pokvarjen Razsmernik je zaznal okvaro omrežnega re-
leja in zato ne napaja električnega omrežja.

Pokličite inštalaterja.

Omrežna napetost je
prenizka za ponoven
vklop

Razsmernik po izklopu ne more več napajati,
ker je omrežna napetost pod normativno
predpisano vklopno vrednostjo.

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Ø omrežne napetosti je
previsok

Povprečna izhodna napetost v normativno
določenem časovnem intervalu presega
dopustno tolerančno območje.
Razsmernik se samodejno izklopi in ostane
izklopljen, dokler je prisotna napaka.

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Ø omrežne napetosti je
prenizek

Povprečna izhodna napetost v normativno
določenem časovnem intervalu je pod dopu-
stno tolerančno območje.
Razsmernik se samodejno izklopi in ostane
izklopljen, dokler je prisotna napaka.

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.
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Sporočilo o dogodku Simbol Vzrok Ukrep

Omrežna napetost je
previsoka

Pri razsmerniku prisotna omrežna napetost
presega dopustno vrednost.
Zaradi normativnih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Omrežna napetost je
previsoka za ponoven
vklop

Razsmernik po izklopu ne more več napajati,
ker je omrežna napetost nad normativno
predpisano vklopno vrednostjo.

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Omrežna napetost je
prenizka

Pri razsmerniku prisotna omrežna napetost
je nižja od dopustne vrednosti.
Zaradi normativnih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Če se napaka ponavlja, pokličite inštalaterja.

Odklon omrežnega dvo-
smernega toka je prevelik

Delež enosmernega toka, s katerim raz-
smernik napaja električno omrežje, presega
dopustno vrednost.
Zaradi normativnih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Pokličite inštalaterja.

Fotovoltaična napetost je
previsoka

Pri razsmerniku prisotna vhodna napetost
presega dopustno vrednost.

Bremensko ločilno stikalo razsmernika pre-
maknite na vrednost 0 in se posvetujte z
inštalaterjem.

Fotovoltaični tok je preve-
lik

Vhodni tok na razsmerniku presega dopu-
stno vrednost.
Razsmernik omejuje tok na dopustno vre-
dnost.

Če se sporočilo ponavlja, pokličite inštala-
terja.

RS485-prehod je aktiven Komunikacija z razsmernikom prek vmesnika
RS485 ni mogoča.

Pokličite inštalaterja.

Programska oprema ENS
ni združljiva

Po posodobitvi programske opreme se raz-
ličice programske opreme v razsmerniku ne
skladajo več.

Pokličite inštalaterja.

Programska oprema PU
ni združljiva

Po posodobitvi programske opreme se raz-
ličice programske opreme v razsmerniku ne
skladajo več.

Pokličite inštalaterja.

Čas/datum je izgubljen Razsmernik je izgubil informacijo o času,
ker predolgo ni bil priklopljen na električno
omrežje.
Podatkov o donosu ni mogoče shraniti,
sporočila o dogodkih se prikazujejo le z
napačnim datumom.

Popravite nastavljeni čas.
Če se sporočilo ponavlja, pokličite inštala-
terja.

C Tehnične informacije za izpolnjevanje zapisnika o zagonu dobavitelja
energije

Dobavitelji energije v Nemčiji ob priključitvi fotovoltaičnega sistema na javno omrežje zahtevajo pripravo zapisnika o zagonu
oz. sporočilo o izvedbi.

Na spodnjem seznamu so navedeni tehnični podatki in napotki, ki vam koristijo pri izpolnjevanju zapisnika o zagonu.

Vprašanje Odgovor Opombe

1-fazno napajanje Označite okvirček pri: VPV I 2000/1 230 V

3-fazno napajanje
Označite okvirček pri: VPV I 3000/1 400 V -
VPV I 6000/1 400 V

Z možnostjo neodvisnega delovanja ne

Predvideno neodvisno delovanje ne

Predviden motorni zagon ne

Predvideno napajanje presežne energije da/ne Oboje je možno
Če je predvidena lastna poraba: da,
sicer ne
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Vprašanje Odgovor Opombe

Predvideno polno napajanje da/ne Oboje je možno
Če je predvidena lastna poraba: ne,
sicer da

Točka povezave Nizka napetost Tehnični pogoji za priključitev na srednjo
napetost niso izpolnjeni.

Kompenzacija jalove moči ni na voljo

Plombirano Da Samo priključek za izmenični tok

Vrednost sprožena pravilno/vizualni pregled
nastavitvene vrednosti

Mora preveriti in ustrezno vnesti inštalater

Čas sprožitve 0,2 s (200 ms)

Zaščita pred padcem frekvence f < 47,5 Hz

Zaščita pred dvigom frekvence f > 51,5 Hz

Zaščita pred padcem napetosti U < 184,0 V / 0,8 Un

Zaščita pred dvigom napetosti U > 253,0 V / 1,1 Un Vgrajena zaščita omrežja in sistema
(zaščita NA)

Zaščita pred dvigom napetosti U >> 264,5 V / 1,15 Un

Maksimalna navidezna moč – VPV I 2000/1 230 V: 2100 VA
– VPV I 3000/1 400 V: 3200 VA
– VPV I 4000/1 400 V: 4000 VA
– VPV I 5000/1 400 V: 5000 VA
– VPV I 6000/1 400 V: 6000 VA

Podatki o moči celotnega načrtovanega
sistema za pridobivanje energije

Vsota moči posameznih razsmernikov

Podatki o moči posamezne enote za pridobi-
vanje energije

Moč posameznega razsmernika

Nazivni tok za zaščitno stikalo napeljave 16 A

Obnašanje enote za pridobivanje energije v
primeru kratkega stika/začetni kratkostični
izmenični tok Ik" v skladu z DIN 60909-0

– VPV I 2000/1 230 V: 27 A (0,027 kA)
– VPV I 3000/1 400 V, PV I 4000/1 400 V:

15 A (0,015 kA)
– VPV I 5000/1 400 V, VPV I 6000/1 400

V: 24 A (0,024 kA)

Število/frekvenca pulzov – VPV I 2000/1 230 V: 35 kHz
– VPV I 3000/1 400 V - VPV I 6000/1 400

V: 37 kHz

Pretvornik/krmilje Samodejno vodenje

Zagonski tok IA Ne izpolnite ni pomembno

Lastna potreba (stanje pripravljenosti ponoči) < 3 W

Harmonska popačenja DIN VDE 0838 2. del
DIN EN 61000-3-2
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1 Varnost

1.1 Opozorila, povezana z akcijo

Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo
Opozorila, ki so povezana z akcijo, se sto-
pnjujejo glede na težavnost možne nevarno-
sti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signal-
nimi besedami:

Opozorilni znaki in signalne besede
Nevarnost!
Neposredna smrtna nevarnost ali
nevarnost težkih telesnih poškodb

Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi električnega
udara

Opozorilo!
Nevarnost lažjih telesnih poškodb

Previdnost!
Nevarnost materialne škode ali škode
za okolje

1.2 Namenska uporaba

V primeru nepravilne ali neustrezne uporabe
lahko pride do poškodb na izdelku in drugih
materialnih sredstvih.

Izdelek je električni stacionarni sklop, ki pre-
tvori enosmerni tok fotovoltaičnih modulov
v dvosmerni tok za uporabo v električnem
omrežju.
Izdelek je namenjen za uporabo na naslednji
način:

– z ustreznimi fotovoltaičnimi moduli
– s fotovoltaičnim sistemom, ki je priključen

na omrežje

Izdelek je mogoče uporabljati z opcijskim
sistemom zalogovnika energije, ki sestoji
iz dodatnega sklopa krmilnika in zunanjega
zalogovnika energije.

Za namensko uporabo je treba:

– upoštevati priložena navodila za namesti-
tev, vzdrževanje in uporabo izdelka ter za
vse druge komponente sistema in

– upoštevati vse pogoje za servisiranje in
vzdrževanje, ki so navedeni v navodilih.

Namenska uporaba poleg tega vključuje na-
mestitev v skladu z razredom IP.

Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so
opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba
izven tukaj opisane velja za neustrezno. Vsi
drugačni načini uporabe, predvsem v komer-
cialne ali industrijske namene, veljajo za neu-
strezne.
Pozor!
Vsakršna zloraba je prepovedana.

1.3 Splošna varnostna navodila

1.3.1 Nevarnost zaradi nezadostne
usposobljenosti

Naslednja dela smejo opravljati samo servi-
serji, ki so ustrezno usposobljeni:

– Montaža
– Demontaža
– Priklop
– Zagon
– Servis in vzdrževanje
– Popravilo
– Ustavitev

▶ Postopajte v skladu s sodobnim stanjem
tehnologije.

1.3.2 Smrtna nevarnost zaradi električnega
udara

Napačna napeljava kablov ali napeljava v
napačnem zaporedju lahko povzroči smrtno
nevarne električne udare ali opekline.
▶ Kable priključite na razsmernik samo v

zaporedju, ki je opisano v navodilih.
▶ Uporabljajte izključno ustrezne kable.
▶ Uporabite samo vtične priključke, ki jih

odobrava proizvajalec izdelka.
▶ Na vhode RJ45 priključite samo tokokroge

SELV.
▶ Kable napeljite tako, da se povezave ne

morejo nenamerno odklopiti.
▶ Kable napeljite tako, da niso ovirani var-

nostni ukrepi v zgradbi, npr. protipožarna
zaščita.

▶ Prepričajte se, da na mestu postavitve niso
prisotne vnetljive snovi in plini.

▶ Prepričajte se, da so izpolnjene vse zah-
teve lokalnega dobavitelja električne ener-
gije glede varnega delovanja fotovoltaič-
nega sistema.
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1.3.3 Smrtna nevarnost zaradi električnega
udara

Če se boste dotaknili delov, ki so pod napeto-
stjo, potem obstaja smrtna nevarnost zaradi
električnega udara.
Pred izvajanjem del na izdelku:
▶ Z izklopom vseh električnih napajanj iz

vseh polov poskrbite, da izdelek ni pod
napetostjo (električna ločilna naprava z
najmanj 3 mm razdalje med kontakti, npr.
varovalka ali zaščitno stikalo napeljave).

▶ Izdelek zavarujte pred ponovnim vklopom.
▶ Počakajte vsaj 3 min, dokler niso konden-

zatorji izpraznjeni.
▶ Preverite, da ni prisotne napetosti.

1.3.4 Smrtna nevarnost zaradi električnega
udara

Priključevanje in odklapljanje prevodnih vtič-
nih priključkov lahko povzroči smrtno nevarne
električne udare ali opekline.
▶ Ne odklapljajte ali priključujte vtičnih pri-

ključkov za enosmerni tok na fotovoltaične
module ob močnem soncu.

▶ Po potrebi fotovoltaične module pred od-
klopom ali priključitvijo vtičnih priključkov
pokrijte s folijo, ki ne prepušča svetlobe, ali
flisom.

▶ Nosite zaščitne rokavice in uporabljajte
ustrezno izolirano orodje.

▶ Nikoli ne odpirajte ohišja razsmernika.

1.3.5 Smrtna nevarnost zaradi električnega
udara

Pri ozemljenem fotovoltaičnem modulu, ki
je odklopljen od toka, lahko nastane visoka
napetost.
▶ Pred električnimi deli na fotovoltaičnem

modulu, kablu za enosmerni tok ali vtiču
za enosmerni tok odstranite ozemljitev s
fotovoltaičnega modula.

1.3.6 Življenjska nevarnost zaradi
manjkajočih varnostnih naprav

Sheme, ki so prisotne v tem dokumentu, ne
prikazujejo vseh varnostnih naprav, ki so
potrebne za pravilno namestitev.
▶ V sistem namestite potrebne varnostne

naprave.

▶ Upoštevajte veljavne nacionalne in medna-
rodne zakone, standarde in direktive.

1.3.7 Nevarnost opeklin ali oparin zaradi
vročih konstrukcijskih delov

▶ Dela na konstrukcijskih delih izvajajte
samo, ko so že ohlajeni.

1.3.8 Nevarnost telesnih poškodb in
materialne škode zaradi nepravilnega
vzdrževanja in popravil

Pomanjkljivo ali nepravilno vzdrževanje in
popravljanje lahko povzroči telesne poškodbe
ali poškodbe fotovoltaičnega sistema.
▶ Poskrbite, da izdelek vzdržuje in popravlja

samo pooblaščen inštalater.

1.3.9 Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov

Pri transportu, montaži ali delih na montažni
plošči lahko pride do ureznin.
▶ Pri transportu, montaži ali delih na mon-

tažni plošči uporabljajte ustrezne zaščitne
rokavice.

1.3.10 Nevarnost stvarne škode zaradi
neustreznega orodja

▶ Uporabljajte strokovno orodje.

1.4 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

▶ Upoštevajte nacionalne predpise, stan-
darde, direktive in zakone.
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2 Napotki k dokumentaciji

2.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo

▶ Obvezno upoštevajte vsa navodila za uporabo in name-
stitev, ki so priložena komponentam sistema.

2.2 Shranjevanje dokumentacije

▶ Ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo izročite
upravljavcu sistema.

2.3 Veljavnost navodil

Ta navodila veljajo izključno za:

Izdelek – številka artikla
Veljavnost: Albanija, Hrvaška, Slovenija

VPV I 3000/1 400V 0010024726

VPV I 4000/1 400V 0010024727

VPV I 5000/1 400V 0010024728

VPV I 6000/1 400V 0010024729

3 Opis izdelka

3.1 Pregled izdelka

3.1.1 Pregled fotovoltaičnega sistema

9

10

7

6 5 3

2

1

4

8

1 Zaščitna ozemljitev (po
potrebi, ni v obsegu
dobave)

2 Omarica s števci (ni v
obsegu dobave)

3 Ozemljitev (ni v obsegu
dobave)

4 Kabel za izmenični tok
(ni v obsegu dobave)

5 Vtični priključek za
izmenični tok (Wieland)

6 Vtični priključek za
enosmerni tok (Phoenix
SUNCLIX)

7 Kabel za enosmerni tok
(ni v obsegu dobave)

8 Razsmernik

9 Fotovoltaični generator
(ni v obsegu dobave)
Sestoji iz večjega šte-
vila fotovoltaičnih modu-
lov.

10 Vtični priključki za eno-
smerni tok (niso v ob-
segu dobave)

3.1.2 Pregled priključkov

89

21 3

7 6 5 4

1 Vodilo Modbus (RJ10)

2 Omrežje (RJ45)

3 RS485-Bus (RJ45)

4 Priključek izmenič-
nega toka električnega
omrežja za Wieland
RST25i5

5 ne deluje

6 Priključek fotovoltaič-
nega generatorja za
enosmerni tok (−) za
Phoenix SUNCLIX

7 Priključek fotovoltaič-
nega generatorja za
enosmerni tok (+) za
Phoenix SUNCLIX

8 ne deluje

9 Bremensko ločilno
stikalo za enosmerni
tok

3.1.3 Pregled vtičev

1 2 3

1 Vtič za izmenični tok
Wieland RST25i5

2 Vtič za enosmerni
tok Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CM-S 2,5-
6 (−)

3 Vtič za enosmerni
tok Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CF-S 2,5-
6 (+)
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3.1.4 Pregled montažne plošče

1
2

3

1 Montažna plošča

2 Varnostna plošča

3 Luknje za pritrdilne
vijake

3.2 Podatki na tipski tablici

→ Navodila za uporabo

3.3 Serijska številka

→ Navodila za uporabo

3.4 Oznaka CE

 

Oznaka CE potrjuje, da izdelki izpolnjujejo osnovne zahteve
veljavnih direktiv v skladu s podatki na tipski ploščici.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate pri proizvajalcu.

4 Montaža razsmernika

4.1 Razpakiranje izdelka

1. Previdno odstranite embalažo in oblazinjenje, da pri
tem ne poškodujete delov izdelka.

2. Poskrbite za pravilno odstranitev embalaže.

4.2 Preverjanje obsega dobave

▶ Preverite, ali je obseg dobave popoln in so vsi deli nepo-
škodovani.

4.2.1 Obseg dobave

Količina Oznaka

1 Razsmernik

1 Montažna plošča

1 Vtič za izmenični tok Wieland RST25i5

1 Vtič za enosmerni tok Phoenix SUNCLIX (+)

1 Vtič za enosmerni tok Phoenix SUNCLIX (−)

Količina Oznaka

1 Priložena dokumentacija

4.3 Mere

A

B

C

A 340 mm

B 608 mm

C 222 mm
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4.4 Minimalni razmiki

B

A

A

B

Minimalni razmik

A 200 mm

B 60 mm

A
 +

 8
1

A
 +

 2
87

 

B + 95

B + 95

4.5 Zahteve za mesto namestitve

▶ Prepričajte se, da so upoštevani minimalni razmiki
(→ stran 139).

▶ Prepričajte se, da je možna napeljava kablov za eno-
smerni tok od fotovoltaičnih modulov do razsmernika.

▶ Prepričajte se, da je možna napeljava kablov za izme-
nični tok do omarice s števci.

▶ Prepričajte se, da je mesto postavitve fiksno, navpično in
ravno.

▶ Prepričajte se, da neposredna okolica mesta montaže ni
lahko vnetljiva.

▶ Prepričajte se, da na mestu postavitve ni trajnih vibracij.
▶ Poskrbite, da je mesto postavitve v klimatiziranem notra-

njem prostoru ali notranjem prostoru brez klime.
▶ Prepričajte se, da mesto postavitve izpolnjuje zahteve

klimatskega razreda 3K3 po IEC 60721-3-3.
▶ Pri uporabi spletnega portala zagotovite, da je na voljo

spletni usmerjevalnik.
▶ Po potrebi se prepričajte, da je možna napeljava podat-

kovnih povezav za priključitev drugih odobrenih izdelkov
do razsmernika.
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4.6 Obešanje izdelka

1. Preverite nosilnost stene.
2. Upoštevajte skupno težo izdelka.
3. Uporabljajte le pritrdilni material, ki je ustrezen za steno.

Pogoji: Nosilnost stene zadostuje

▶ Montažno ploščo s pomočjo vodne tehtnice namestite
na steno v vodoraven položaj, kot je prikazano na sliki.

▶ Montažno ploščo pritrdite na steno s 4 vijaki.

▶ Izdelek z zgornje strani obesite na montažno ploščo, kot
je prikazano na sliki.

▶ Prepričajte se, da se izdelek slišno zaskoči na montažno
ploščo.

Pogoji: Nosilnost stene ne zadostuje

▶ Po potrebi na mestu namestitve poskrbite za nosilno
konstrukcijo za obešanje.

▶ V ta namen postavite npr. enojno stojalo ali oporni zid.
▶ Obesite izdelek, kot je opisano.

5 Priklop

Previdnost!
Možnost materialne škode

Napačna priključitev vtičev lahko povzroči
poškodbe izdelka ali priključenih izdelkov.

▶ Pri zasedenosti vtičev pazite, da v vtiče
priključite pravilne kontakte.

Električne napeljave sme namestiti samo usposobljen elektri-
čar.

5.1 Upoštevanje navedb o načrtovanju
fotovoltaičnega sistema

1. Prepričajte se, da so izpolnjene navedbe o načrtovanju
fotovoltaičnega sistema.

2. Upoštevajte vezalni načrt v → prilogi.

5.2 Upoštevanje zahtev glede fotovoltaičnih
modulov

1. Upoštevajte navodila za namestitev fotovoltaičnih mo-
dulov.

2. Uporabljajte samo fotovoltaične module, katerih priključ-
kov ni treba ozemljiti.

3. Uporabljajte samo fotovoltaične module, ki izpolnjujejo
zahteve razreda A v skladu z IEC 61730.

4. Uporabljajte samo odobrene in ustrezne fotovoltaične
module, da preprečite poškodbe razsmernika.

5. Upoštevajte navedbe o zaščiti fotovoltaičnih modulov
pred strelo.

Pogoji: Maksimalna delovna napetost izmeničnega toka je večja od na-
zivne napetosti sistema fotovoltaičnega generatorja.

▶ Prepričajte se, da je maksimalna nazivna napetost sis-
tema fotovoltaičnega generatorja višja od omrežne na-
petosti izmeničnega toka.

5.3 Upoštevanje zahtev dobavitelja električne
energije

1. Prepričajte se, da so ob zagonu izpolnjene vse zahteve
dobavitelja električne energije.

2. Pri dobavitelju električne energije se pozanimajte o po-
godbenih ali državnih zahtevah o delovanju razsmer-
nika.

5.4 Namestitev zaščitnega stikala

1. Po potrebi v hišnem električnem omrežju namestite
zaščitno stikalo v skladu z naslednjo preglednico.

Razsmernik Presek
kabla
Nape-

ljava za
izmenični

tok

Izguba
moči
pri

nazivni
moči in
dolžini
kabla
10 m

Zaščitno
stikalo

napeljave

VPV I 3000/1 400V
2,5 mm

2 4 W
B16

4,0 mm
2 3 W

VPV I 4000/1 400V 2,5 mm
2 7 W B16
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Razsmernik Presek
kabla
Nape-

ljava za
izmenični

tok

Izguba
moči
pri

nazivni
moči in
dolžini
kabla
10 m

Zaščitno
stikalo

napeljave

VPV I 4000/1 400V 4,0 mm
2 4 W B16

VPV I 5000/1 400V
2,5 mm

2 11 W
B16

4,0 mm
2 7 W

VPV I 6000/1 400V
2,5 mm

2 14 W
B16

4,0 mm
2 8 W

2. Če je za mesto namestitve predpisano, namestite zašči-
tno stikalo na diferenčni tok tipa A.

3. Dostop do omrežnega priključka mora biti vseskozi za-
gotovljen, priključek ne sme biti zakrit ali onemogočen.

4. Upravljavca seznanite s funkcijo in upravljanjem zašči-
tnega stikala.

5.5 Priprava kabelske napeljave in vtičnih
priključkov

1. Uporabljajte izključno kable, ki so ustrezni za uporabo s
priloženimi ali drugimi odobrenimi vtičnimi priključki.

2. Upoštevajte navedbe, specifične za ta izdelek, glede
priključitve na enosmerni in izmenični tok v Tehničnih
podatkih (→ stran 153).

3. Upoštevajte navedbe proizvajalca in predpise za nape-
ljavo kablov in vtičnih priključkov.

4. Pri montaži se izogibajte obremenitvam vtičnih priključ-
kov in kabelske napeljave z vlečenjem in pritiskanjem.

5. Kabel na vtičnem priključku ukrivite vsaj 4 cm po izhodu
napeljave iz vtičnega priključka ali priključne omarice.

6. Priključno napeljavo komponent za priključitev napeljite
ob spodnji strani izdelka.

7. Po potrebi skrajšajte priključno napeljavo na ustrezno
dolžino.

5.6 Priprava za priključitev izmeničnega toka

Namestitev vtičnega priključka za izmenični tok
1. Za vtični priključek uporabite izključno priloženi vtič za

izmenični tok (Wieland) ali drug vtični priključek, ki ga
odobrava proizvajalec izdelka.

2. Če priloženi vtič za izmenični tok ni odprt, upošte-
vajte navodila za odpiranje vtiča za izmenični tok
(→ stran 150).

3. Po potrebi odvijte prekrivno matico.
4. Ohišje potisnite nad izolirani kabel za izmenični tok.
5. Pri odstranjevanju zunanje izolacije napeljave ne po-

škodujte izolacije notranjih žil.

y (PE)

x

N,L

y (N, L) x

6. V skladu z naslednjo preglednico odstranite zunanji
ovoj in notranje vodnike, kot je prikazano na sliki:

Dolžina od-
stranjene
izolacije

Vlečna razbremenitev ⌀ [mm]
(vodnik)

6...10
(PE)

10...14
(N, L)

13...18
(PE)

13...18
(N, L)

y [mm] 30 25 55 50

x [mm] 8 8 8 8

D1

2

3

1 Izoliran kabel za izme-
nični tok
s premerom D

2 Ohišje vtiča za izme-
nični tok

3 Radij upogibanja
≥ 4 × D

7. Upoštevajte navedbe o radiju upogibanja (3) za kabel
za izmenični tok (1).
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N L

1 2

A

B

1

2

34

5

1 Zaščitni vodnik PE

2 Zunanji vodnik 3

3 Zunanji vodnik 2

4 Zunanji vodnik 1

5 Nevtralni vodnik N

8. Notranje žile z odstranjeno izolacijo v skladu s priključi-
tvijo vtičev vstavite v vijačne sponke.

9. Privijte vijačne sponke.
10. Preverite, ali so vse žile mehansko zanesljivo pritrjene

v vijačnih sponkah vtiča.

A

B

CLICK

CLICK

11. Vtič potisnite v ohišje vtiča.
12. Prepričajte se, da se vtič slišno zaskoči v ohišje vtiča.
13. Privijte prekrivno matico.

Priključitev kabla za izmenični tok na hišni priključek
14. Izklopite varovalko na hišnem priključku.
15. Kabel za izmenični tok priključite na hišni priključek.

5.7 Priprava za priključitev enosmernega toka

Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi električnega
udara!

Kabli za enosmerni tok na fotovoltaičnih mo-
dulih že pri majhni količini svetlobe prevajajo
električni tok.

▶ Pred izvajanjem del se prepričajte, da ka-
bel za enosmerni tok ni povezan s fotovol-
taičnim generatorjem.

▶ Izogibajte se stiku s prevodnimi deli.
▶ Uporabite ustrezne zaščitne rokavice.

Namestitev vtičnega priključka za enosmerni tok
1. Prepričajte se, da kabel ni pod napetostjo.
2. Uporabite izključno priloženi vtič za enosmerni tok ali

drug vtični priključek, ki ga odobrava proizvajalec iz-
delka.
– Na sliki je prikazan primer vtiča za enosmerni tok

SUNCLIX „+“.
3. Če priloženi vtič za enosmerni tok ni odprt, upošte-

vajte navodila za odpiranje vtiča za enosmerni tok
(→ stran 149).

4. Prepričajte se, da uporabljeni vtič za enosmerni tok
ustreza polariteti kabla za enosmerni tok.

5. Pri odstranjevanju zunanje izolacije kabla ne poškodujte
notranjih žil.

6. Odstranite pribl. 15 mm izolacije notranjih žil.

A

D

C

B

1

1 Vzmet

7. Notranje žile z odstranjeno izolacijo z navrtanimi žilami
vstavite do konca v zadnjo stran vtiča za enosmerni tok
v skladu s sliko.
◁ Konci žil so vidni v vzmeti (1).

8. Zaprite vzmet.
9. Preverite, ali je žila čvrsto vstavljena v vtič. Po potrebi

popravite pritrditev.
10. Ohišje vtiča potisnite čez vtič.
11. Privijte ohišje vtiča za enosmerni tok.
12. Na enak način namestite drugi vtič za enosmerni tok na

kabel za enosmerni tok.

Povezava kabla za enosmerni tok s fotovoltaičnim
generatorjem
13. Prepričajte se, da fotovoltaični generator ne proizvaja

električnega toka ali proizvaja zelo malo električnega
toka.
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Navodilo
Fotovoltaične module pokrijte npr. s flisom
ali napeljavo enosmernega toka izvedite
ponoči.

14. Kabel za enosmerni tok priključite na fotovoltaični gene-
rator.

5.8 Namestitev razsmernika

1. Prepričajte se, da je bremensko ločilno stikalo na raz-
smerniku nastavljeno na (0).

2. Prepričajte se, da na razsmernik ni priključen izmenični
tok.

3. Prepričajte se, da je zaščitno stikalo napeljave izklo-
pljeno.

4. Prepričajte se, da fotovoltaični generator ob priključku
na razsmernik ne proizvaja električnega toka ali proi-
zvaja zelo malo električnega toka.

5. Po potrebi preverite polariteto kablov za enosmerni tok
fotovoltaičnega generatorja.

6. Kable za enosmerni tok priključite na razsmernik.
7. Kabel za izmenični tok priključite na razsmernik.
8. Prepričajte se, da so izpolnjene državne zahteve o de-

lovanju fotovoltaičnega sistema.
9. Vzpostavite dovod električnega toka do razsmernika

(vklopite zaščitno stikalo napeljave).

5.9 Sistem zalogovnika energije (opcijsko)

▶ Upoštevajte navodila za namestitev sistema zalogovnika
energije.

5.10 Priključitev podatkovne povezave (opcijsko)

▶ Upoštevajte navodila izdelkov, ki jih je treba priključiti na
razsmernik s podatkovno povezavo.

▶ Prepričajte se, da so izpolnjene zahteve o napeljavi ka-
blov, priključitvi in naslavljanju zunanjih priključenih kom-
ponent.

▶ Med podatkovnimi kabli in kabli za enosmerni/izmenični
tok pustite razmik 200 mm, da zmanjšate količino motenj
pri prenosu podatkov.

Prek podatkovnih povezav razsmernik komunicira z drugimi
dopustnimi izdelki.

Razsmernik ima tri vmesnike za podatkovne povezave:

– Omrežje (RJ45)
Za povezavo s spletnim usmerjevalnikom, za pošiljanje
podatkov na spletni portal in za upravljanje številnih funk-
cij fotovoltaičnega sistema prek brskalnika.

– 2-krat RS485-Bus (RJ45)
Za povezavo z odobrenimi izdelki, npr. za upravljanje
energije.

– Vodilo Modbus (RJ10)
Za povezavo npr. s števcem električne energije.

▶ Pri servisni službi se pozanimajte, kateri izdelki so odo-
breni za povezavo z razsmernikom.

Na naslednji sliki je prikazan primer podatkovnih povezav v
fotovoltaičnem sistemu z dinamičnim upravljanjem napaja-
nja.

1 43

568 7

2

1 Dinamično upravljanje
napajanja

2 Podatkovni kabel
RS485-Bus

3 Prvi razsmernik
1)

4 Dodatni razsmerniki

5 Spletni usmerjevalnik

6 Podatkovni kabel za
splet

7 Priključitev podatkov-
nega kabla vodila Mod-
bus

8 Števec električne ener-
gije

1) Pri dinamičnem upravljanju napajanja prvi razsmernik re-
gulira zmanjševanje napajanja v skladu z zahtevano maksi-
malno vrednostjo za celoten fotovoltaični sistem.

▶ Za dodatne informacije o dinamičnem upravljanju napaja-
nja glejte navodila izdelka za upravljanje napajanja ali se
pozanimajte pri servisni službi.

5.10.1 Priključitev spletne povezave

1. Alternativa 1:
▶ Da bo uporabnik lahko npr. nastavil prenos podat-

kov o donosu in sporočila o dogodkih na spletni por-
tal, s spletnim usmerjevalnikom priključite razsmer-
nik na spletni vmesnik (RJ45).

Navodilo
Če razsmernik povežete s spletnim
usmerjevalnikom, ki podpira DHCP,
razsmernik samodejno začne nekodirano
prenašati podatke na strežnik.

1. Alternativa 2:

1323 W

Xxxxxxxxxxx

1

192.168.XXX.XXX

▶ Povezavo z razsmernikom lahko vzpostavite tudi,
če s spletnim usmerjevalnikom povežete še osebni
računalnik.
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– Razsmernik in osebni računalnik morata biti po-
vezana z istim omrežjem. Ko se razsmernik po-
veže s spletom, razsmernik ciklično prikazuje
svoj lasten IP-naslov (1). Če ta IP-naslov vne-
sete v vnosno polje brskalnika, se odpre spletni
strežnik razsmernika.

2. Če želite preprečiti prenos podatkov, odstranite omrežni
kabel razsmernika ali izklopite prenos podatkov v nasta-
vitvah za splet (→ stran 147).

5.10.2 Priključitev vodila RS485-Bus

A1

B1

G1

A1 Data A (bela/oranžna)

B1 Data B (oranžna)

G1 Ground (rjava)

1. Prepričajte se, da uporabljate ustrezen priključni podat-
kovni kabel Cat-5, ki je primeren za dolžino povezave.

2. Prepričajte se, da zasedenost vtičev podatkovnega
kabla ustreza navedbam:

Izdelek
Priključek

Razsmernik
Vtič RJ45

Zunanji izdelek
Razporeditev

priključkov

Kontakt

1
1)

Data A (A1)
1)

2 Data B (B1)

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 Ground (G1)
1)

Nevarnost uničenja vhoda RS485-Bus na razsmerniku: na
vtič ne priklapljajte kontakta 24 V DC!

3. Podatkovni kabel priključite na RS485-Bus (vtičnica
RJ45) na razsmerniku.

4. Podatkovni kabel priključite npr. na odobren izdelek za
dinamično upravljanje napajanja.

5. Po potrebi zagotovite, da je vodilo RS485-Bus na raz-
smerniku zaključeno.

5.10.2.1 Uporaba alternativnega podatkovnega kabla
za RS485-Bus

1. Prepričajte se, da skupna dolžina vodila RS485-Bus ne
preseže 100 m.

2. Prepričajte se, da je pri uporabi alternativnega podat-
kovnega kabla za povezavo zunanjega izdelka z vtič-
nico RJ4 na prvem razsmerniku uporabljena predpisana
zasedenost vtičev.

5.10.3 Priključitev vodila Modbus

1
4 1

1 Vtič RJ10

1. Prepričajte se, da uporabljate ustrezen priključni podat-
kovni kabel, ki je primeren za dolžino povezave.

2. Po možnosti uporabite števec električne energije Sch-
neider iEM3155 s podatkovnim kablom za vodilo Mod-
bus od proizvajalca izdelka.

3. Če uporabljate drug števec električne energije ali drug
podatkovni kabel, se prepričajte, da zasedenost vtičev
ustreza navedbam:

Izdelek
Priklju-
ček

Razsmernik
Vtič RJ10

Schneider
iEM3155

2)

Razporedi-
tev

priključkov

Zunanji
števec

električne
energije

Razporedi-
tev

priključkov

Kontakt

1 D1/+ Data A

2 D0/- Data B

3 0 V Ground

4
1)

–
1)

–
1)

1)
Nevarnost uničenja vhoda Modbus na razsmerniku:

kontakt 4 vhoda RJ10 razsmernika je pod napetostjo.
Tega kontakta ne uporabljajte!
2)

Pri inštalaterju ali pri servisni službi se pozanimajte o
tem, kateri podatkovni kabel za vodilo Modbus priporoča
proizvajalec izdelka.

4. Podatkovni kabel priključite na vodilo Modbus (vtičnica
RJ10) na razsmerniku.

5. Podatkovni kabel priključite na odobren izdelek, npr.
števec električne energije Schneider iEM3155.

6. Po potrebi v pregledu funkcij za uporabnika in funkcij
prikaza (→ stran 124) v navodilih za uporabo tega iz-
delka poglejte, kateri števci električne energije so še
združljivi.

7. Za dodatne informacije o odobrenih izdelkih se obrnite
na servisno službo.

6 Upravljanje

▶ Upoštevajte navedbe o konceptu upravljanja
(→ stran 119) v navodilih za uporabo razsmernika.
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6.1 Priklic servisnega menija

1. Odprite Glavni meni → Nastavitve → Servis.
2. Tipki in istočasno držite 3 sekunde.
3. Odprite in obdelajte želeno menijsko točko.

Navodilo
Pregled vseh menijskih točk in informacij
o možnih nastavitvah servisnega menija
najdete v pregledu funkcij za inštalaterja
(→ stran 151) v prilogi.

4. Po potrebi za obdelavo menijske točke v servisnem
meniju vnesite 5-mestno geslo.

5. Če gesla ne poznate, vprašajte pri servisni službi.

7 Zagon

7.1 Prvi zagon

▶ Izvedite Prvi zagon za razsmernik s pomočjo čarovnika
za namestitev.

7.1.1 Zaključeno izvajanje čarovnika za namestitev

▶ Izdelek priključite na električno omrežje.
◁ Čarovnik za namestitev se zažene samodejno.

Čarovnik za namestitev se pojavi ob vklopu izdelka in ostane
prikazan, dokler niso v celoti nastavljene vse potrebne menij-
ske točke.

Vse menijske točke razen Glavni meni → Informacija → Na-
stavitev države je mogoče naknadno spremeniti.

Ob naknadni ponastavitvi menijske točke Nastavitev države
se izgubijo podatki.

Navodilo
Več informacij o spreminjanju Nastavitev države
je na voljo v pregledu funkcij za inštalaterja
(→ stran 151) in v navodilih za uporabo tega
izdelka.

Čarovnik za namestitev prikazuje kontrolni seznam potrebnih
nastavitev za prvi zagon.

Če menijska točka še ni nastavljena, je na kontrolnem se-
znamu prikazana s simbolom .

Če je menijska točka že nastavljena, je na kontrolnem se-
znamu prikazana s simbolom .

Več informacij o možnostih nastavljanja menijskih točk ča-
rovnika za namestitev je na voljo v pregledu funkcij za inšta-
laterja (→ stran 151) ali v pregledu nivoja za uporabnika in
nivoja prikaza (→ stran 124) v navodilih za uporabo tega iz-
delka.

7.1.1.1 Nastavitev jezika menija

1st commissioning

Date format

Date

Language

1. Odprite Jezik.

Navodilo
Pri prvem zagonu se prikaže menijska točka
Language.

2. S tipkama ali nastavite želeni jezik za meni.
3. Ko izberete želeni jezik za meni, prevzamete izbiro s

tipko .
4. Pritisnite .
◁ Naslednje menijske točke se prikazujejo v izbranem

jeziku.

7.1.1.2 Nastavitev formata datuma

1. Odprite Format datuma.
2. Nastavite želeni format za datum in pritisnite .
3. Pritisnite .

7.1.1.3 Nastavitev datuma

1. Odprite Datum.
2. Pritisnite , da izberete dan.
3. Nastavite želeni dan in pritisnite .
4. Pritisnite , da izberete mesec.
5. S tipko nastavite mesec.
6. Nastavite želeni mesec in pritisnite .
7. Pritisnite , da izberete leto.
8. S tipko nastavite leto.
9. Nastavite želeno leto in pritisnite .
10. Za potrditev nastavljenega datuma pritisnite tipko .

7.1.1.4 Nastavitev formata ure

1. Odprite Format prikaza časa.
2. Nastavite želeni format za prikaz ure in pritisnite .
3. Pritisnite .



7 Zagon

146 Navodila za namestitev in vzdrževanje VPV I 0020273409_00

7.1.1.5 Nastavitev časa

1. Odprite Čas.
2. S tipko nastavite ure.
3. Nastavite želeno uro in pritisnite .
4. Pritisnite in za izbor minut.
5. S tipko nastavite minute.
6. Nastavite minute in pritisnite .
7. Za potrditev nastavljenega časa pritisnite tipko .

7.1.1.6 Nastavitev države

Navodilo
Sprememba Nastavitev države je možna samo,
če ponastavite razsmernik na tovarniške nasta-
vitve, pri čemer se izgubijo vse nastavitve in po-
datki.

Izbira države ne vpliva na nastavljeni in prikazani
jezik menija.

1. Odprite Nastavitev države.
2. Izberite državo v kateri deluje razsmernik.
3. Če želene države ni mogoče izbrati, izberite alterna-

tivno državo s strožjimi predpisi.
4. V primeru vprašanj o nastavitvi države se po potrebi

obrnite na servisno službo.
5. S pritiskom na potrdite izbiro.
6. Pritisnite .
◁ Na zaslonu se pojavi varnostno vprašanje: Vnos

pravilen?.
7. Vsaj 1 sekundo držite , da na vprašanje odgovorite

z Da.
8. Pritisnite .

Pogoji: Nastavitev države je napačna.

▶ Za ponastavitev nastavljene države upoštevajte navodila
za servisni nivo (→ stran 151) v prilogi.

▶ Nato znova opravite prvi zagon (→ stran 145).

7.1.1.7 Nastavitev jalove moči

1. Odprite Jalova moč.
2. Izberite Način in pritisnite .
3. Izberite želeno vrsto karakteristike jalove moči in priti-

snite .
4. Pritisnite .

Pogoji: Pri Način niste izbrali cosPhi = 1 kot vrsto karakteristike jalove
moči.

▶ Pod Predloge za polnjenje izberite želeno predlogo in
pritisnite .

▶ Pritisnite .
▶ Pritisnite in nastavite Število referenčnih točk.
▶ Pritisnite .
▶ Pritisnite .
▶ Izberite prvo Referenčna točka, ki jo želite nastaviti, in

pritisnite .
▶ Nastavite želeno vrednost parametra za Referenčna

točka in pritisnite .
▶ Nastavite parametre za vse podporne točke, kot je opi-

sano zgoraj.

▶ Pritisnite .

Xxxxxxxxxxxx

4

5

21

3

1 Y-os

2 X-os

3 Simbol puščice za
previsoko napetost

4 Simbol puščice za
prenizko napetost

5 Podporne točke (v
primeru 4 podporne
točke)

5. Izberite Prikaz karakteristike in pritisnite .
6. Predhodno nastavljena karakteristika za Jalova moč je

zdaj grafično prikazana, glejte primer na sliki.
7. Pritisnite .

7.1.1.8 Zaključitev Prvi zagon

1. Odprite Zaključi.

Pogoji: Menijske točke čarovnika za namestitev niso nastavljene v celoti.

▶ Pojavi se sporočilo Nastavitve niso popolne!.
▶ Nato pritisnite , da popravite nastavitve.
▶ Znova zaključite Prvi zagon.

Pogoji: Menijske točke čarovnika za namestitev so v celoti nastavljene.

▶ Odprite Zaključi.
▶ Pojavi se varnostno vprašanje So vse nastavitve pra-

vilne?.

Pogoji: Menijske točke čarovnika za namestitev niso pravilno nastavljene.

▶ Za popravljanje nepravilnih nastavitev pritisnite .
▶ V čarovniku za namestitev popravite nepravilno nastavi-

tev.
▶ Nato znova zaključite Prvi zagon.

Pogoji: Menijske točke čarovnika za namestitev so pravilno nastavljene.

▶ Vsaj 1 sekundo držite .
◁ Razsmernik se znova zažene in sinhronizira z

omrežjem.
▶ Postopek Prvi zagon je zaključen in razsmernik deluje.
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7.2 Nastavitve za podatkovne povezave (opcijsko)

▶ Upoštevajte navedbe proizvajalcev priključenih zunanjih
izdelkov.

7.2.1 Nastavitve za spletni priključek

1. Prepričajte se, da je razsmernik s spletnim usmerje-
valnikom ali drugim odobrenim izdelkom priključen na
spletni vmesnik (→ stran 143).

Navodilo
Nastavitve na razsmerniku spreminjajte
samo, če se želena povezava ne vzpostavi
samodejno.

Pogoji: Omrežna povezava s spletnim usmerjevalnikom se ne vzpostavi
samodejno (brez DHCP).

▶ Odprite Glavni meni → Nastavitve → Omrežje.
▶ Upoštevajte navedbe o menijskih točkah v pregledu

funkcij za uporabnika in funkcij prikaza (→ stran 124) v
navodilih za uporabo.

▶ Razsmernik nastavite za podatkovno povezavo prek
spletnega vmesnika s povezanim izdelkom, npr. sple-
tnim usmerjevalnikom.

Pogoji: Omrežna povezava z osebnim računalnikom ali prenosnim računal-
nikom je vzpostavljena.

▶ Upoštevajte, da imajo spremembe v notranjem strežniku
neposredne učinke na nastavitve razsmernika.

Navodilo
Če razsmernik povežete z osebnim ali preno-
snim računalnikom, lahko dostopate do notra-
njega strežnika razsmernika.

▶ Ob vzpostavljeni omrežni povezavi odčitajte IP-naslov
razsmernika v spodnjem levem delu na osnovnem pri-
kazu razsmernika.

▶ V naslovno vrstico svojega brskalnika vnesite IP-naslov
razsmernika in odprite notranji strežnik razsmernika.

7.2.2 Nastavitve za vodilo Modbus in dinamično
regulacijo napajanja

1. Prepričajte se, da je na vodilo Modbus razsmernika
pravilno priključen odobren izdelek (→ stran 144).

2. Odprite Glavni meni → Nastavitve → Upravljanje ener-
gije → Način.

3. Izberite Števec električne energije.
4. Če želite npr. nastaviti števec energije, odprite Konfigu-

racija.
5. Upoštevajte navedbe o menijskih točkah v pregledu

funkcij za uporabnika in funkcij prikaza (→ stran 124) v
navodilih za uporabo.

6. Razsmernik nastavite za podatkovno povezavo z odo-
brenim izdelkom.

7.2.3 Nastavitve za mejno vrednost PV-Ready

1. Prepričajte se, da je na vodilo RS485-Bus razsmernika
pravilno priključen odobren izdelek (→ stran 144).

2. Upoštevajte navedbe o menijskih točkah v pregledu
funkcij za uporabnika in funkcij prikaza (→ stran 124) v
navodilih za uporabo.

3. Odprite Glavni meni → Nastavitve → Upravljanje ener-
gije → Način.

4. Preverite, ali je izbrana možnost Števec električne
energije.

5. V nasprotnem primeru izberite Števec električne ener-
gije.

6. Potrdite izbiro.
7. Vrnite se na menijsko točko Upravljanje energije.
8. Mejna vrednost PV-Ready nastavite ustrezno za svoj

fotovoltaični sistem.
9. V primeru vprašanj o nastavitvi odobrenega izdelka se

po potrebi obrnite na servisno službo.

7.3 Ponovni zagon

1. Prepričajte se, da so fotovoltaični moduli pravilno monti-
rani in nameščeni.

2. Prepričajte se, da namestitev in montaža razsmernika
izpolnjujeta zahteve poglavja namestitev (→ stran 140)
in montaža (→ stran 138).

3. Prepričajte se, da so izpolnjene vse državne zahteve in
vse zahteve dobavitelja električne energije.

4. Povežite izdelek z izmeničnim tokom na hišnem pri-
ključku (vklopite varovalko).

5. Bremensko ločilno stikalo preklopite v položaj (1), da
preklopite razsmernik pod enosmerni tok.

6. Počakajte nekaj minut, da se pojavi osnovni prikaz.

Navodilo
Na osnovnem prikazu je trenutna izhodna
moč navedena samo, če na fotovoltaične
module sveti dovolj sončne svetlobe.

7. Če je prikazan čarovnik za namestitev, izvedite Prvi
zagon (→ stran 145).

8. Razsmernik zdaj spet deluje.

8 Izročitev izdelka uporabniku

▶ Uporabnika seznanite s tem, da mora zagotoviti vzdrže-
vanje izdelka v skladu s predpisanimi časovnimi intervali.

▶ Upravljavcu pokažite položaj in razložite delovanje varno-
stnih naprav.

▶ Upravljavca poučite o načinu rokovanja z izdelkom.
▶ Upravljavca še posebej opozorite na varnostna navodila,

ki jih mora upoštevati.
▶ Upravljavcu izročite vsa njemu namenjena navodila in

druge dokumente o izdelku za shranjevanje.
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9 Odpravljanje napak

1. Upoštevajte navedbe o odpravljanju motenj
(→ stran 122) v navodilih za uporabo.

2. Preverite karakteristiko generatorja (→ stran 148).
3. Za odpravljanje motenj ali drugih vzrokov sporočil o

dogodkih upoštevajte navedbe o odpravljanju motenj
in prikazov dogodkov (→ stran 168) v prilogi.

4. Če se motnja ponavlja ali je ne morete odpraviti, pokli-
čite servisno službo.

10 Vzdrževanje

Pogoj za trajno pripravljenost in zanesljivo delovanje ter
dolgo življenjsko dobo je redno vzdrževanje celotnega fo-
tovoltaičnega sistema, ki ga izvaja pooblaščeni inštalater.
Proizvajalec izdelka priporoča, da sklenete pogodbo o vzdr-
ževanju.

▶ Pri vzdrževalnih delih upoštevajte splošna varnostna
opozorila v poglavju o varnosti.

10.1 Upoštevanje načrta vzdrževanja

▶ Izvajajte vzdrževalna dela v skladu z načrtom vzdrževa-
nja v prilogi.

10.2 Preverjanje komponent fotovoltaičnega
sistema

▶ Preverite vse komponente fotovoltaičnega sistema v
skladu z navodili za pregledovanje in vzdrževanje.

10.3 Preverjanje razsmernika

1. Preglejte dnevnik dogodkov in po potrebi izvedite od-
pravljanje motenj (→ stran 148).

2. Preverite trenutni letni donos in ga primerjajte z lanskim
donosom iz zadnjega poročila o preverjanju.

3. Če ugotovite znatno poslabšanje letnega donosa v pri-
merjavi z donosom prejšnjega leta, izvedite odpravljanje
motenj (→ stran 148).

10.4 Preverjanje mesta postavitve

▶ Prepričajte se, da so izpolnjene zahteve za mesto posta-
vitve (→ stran 139).

10.5 Preverjanje karakteristike generatorja

1. Odprite Glavni meni → Karakteristika generatorja.
◁ Razsmernik ustvari karakteristiko fotovoltaičnega

generatorja in jo prikaže.
2. Prepričajte se, da fotovoltaični moduli niso delno zasen-

čeni.
▽ Če je krivulja zgoraj sploščena, morda razsmernik ni

mogel napajati več moči.
3. Prepričajte se, da fotovoltaični sistem izpolnjuje na-

vedbe o načrtovanju in da je pravilno konfiguriran.
4. Če navedbe o načrtovanju ne omogočajo običajnega

delovanja, po potrebi spremenite načrtovanje in konfi-
guracijo fotovoltaičnega sistema.

10.6 Priprava vzdrževalnih del na električni
napeljavi

1. Fotovoltaični sistem za vzdrževalna dela začasno izklo-
pite (→ stran 148).

2. Upoštevajte zahteve in varnostna opozorila o električni
napeljavi (→ stran 143).

10.7 Preverjanje električne napeljave

10.7.1 Preverjanje zaščitne ozemljitve

▶ Če je nameščena zaščitna ozemljitev, preverite pravilno
delovanje kabelske napeljave zaščitne ozemljitve.

10.7.2 Preverjanje izolacije in pritrditve kabelske
napeljave

1. Preverite kabelsko napeljavo, izolacijo in vtične pove-
zave glede čistoče, nepoškodovanosti in čvrstosti.

2. Opažene pomanjkljivosti dokumentirajte in takoj odpra-
vite.

10.8 Pisanje poročila o vzdrževanju

1. Opravljena vzdrževalna dela dokumentirajte v poročilu
o vzdrževanju.

2. Poročilo o vzdrževanju posredujte upravljavcu naprave.
3. Upravljavca naprave seznanite s tem, da mora trajno

hraniti poročilo o vzdrževanju.

10.9 Čiščenje razsmernika

1. Preverite razsmernik glede umazanije.
2. Zgornjo površino očistite z rahlo vlažno krpo in nekaj

mila brez topila.
3. Hladilna rebra očistite za oblogo izdelka s stisnjenim

zrakom do max. 2 bar.

10.10 Zaključitev vzdrževalnih del

▶ Fotovoltaični sistem po končanih vzdrževalnih delih
znova zaženite (→ stran 145).

11 Ustavitev

11.1 Začasna ustavitev

Fotovoltaični sistem lahko začasno izklopite.

▶ Izklopite zaščitno stikalo napeljave (izklop varovalke).
▶ Zavarujte zaščitno stikalo napeljave pred nenamernim ali

nepooblaščenim ponovnim vklopom.
▶ Bremensko ločilno stikalo preklopite v položaj (0), da

prekinete tok na razsmerniku.
▶ Zavarujte bremensko ločilno stikalo pred nenamernim ali

nepooblaščenim ponovnim vklopom.
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11.1.1 Odklop vtičnega priključka za enosmerni tok
SUNCLIX

A

B

▶ Prepričajte se, da morebitni priključeni fotovoltaični gene-
rator ne proizvaja električnega toka.

▶ Vtične priključke izklopite iz razsmernika, kot je prikazano
na sliki.
– Na sliki je prikazan vtični priključek z dvema vtičema

za enosmerni tok SUNCLIX, (+) in (–).
▶ Odklenite vzmet na vtiču za enosmerni tok s pomočjo

izvijača.
▶ Odklopite vtični priključek.

11.1.2 Izklop vtičnega priključka za izmenični tok

A

C

B

▶ Prepričajte se, da vtični priključek in kabel za izmenični
tok nista pod napetostjo.

▶ Vtične priključke izklopite iz razsmernika, kot je prikazano
na sliki.

– Na sliki je prikazan vtični priključek z dvema vtičema
za izmenični tok Wieland.

▶ Odklenite zaporo na vtiču za izmenični tok s pomočjo
izvijača.

▶ Odklopite vtični priključek.

11.1.3 Ugotavljanje stanja brez napetosti

▶ Z ustreznim voltmetrom se prepričajte, da vtič za izme-
nični tok na nobenem polu ni pod napetostjo.

▶ Razsmernik začasno ne deluje.
▶ Za ponovni vklop fotovoltaičnega sistema upoštevajte

navedbe o zagonu (→ stran 121).

11.2 Trajna ustavitev

▶ Začasno izklopite fotovoltaični sistem.
▶ Pred demontažo razsmernika počakajte vsaj 10 minut.

11.3 Demontaža razsmernika in vtičev

11.3.1 Demontaža razsmernika

▶ Dokončno izklopite razsmernik.
▶ Odklopite vse podatkovne priključke razsmernika.
▶ Zaščitno pločevino na montažni plošči z roko potisnite za

pribl. 5 mm v smeri namestitvene površine.
▶ Z drugo roko dvignite razsmernik za toliko, da se zaščitna

pločevina ne more več zaskočiti.
▶ Spustite zaščitno pločevino.
▶ Razsmernik z obema rokama dvignite z montažne plo-

šče.
▶ Montažno ploščo snemite z namestitvene površine.

11.3.2 Odpiranje vtiča za enosmerni tok

A

D

C

B

1. Prepričajte se, da kabel ni pod napetostjo.
2. Odvijte ohišje vtiča in ga povlecite z vtiča.
3. Z ustreznim orodjem ločite povezavo med vložkom in

tulcem zatiča.
4. Izvlecite vložek iz tulca vtiča.
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5. Z ustreznim orodjem odprite vzmet.

11.3.3 Odklop kabla za enosmerni tok iz vtiča za
enosmerni tok

▶ Kabel za enosmerni tok izvlecite iz vtiča za enosmerni
tok in po potrebi strokovno izolirajte žile.

▶ Po potrebi ponovite korake za drugi vtič za enosmerni
tok.

11.3.4 Odpiranje vtiča za izmenični tok

A

B

1. Prepričajte se, da kabel ni pod napetostjo.
2. Z ustreznim orodjem odprite priloženi vtič za izmenični

tok.
3. Odvijte prekrivno matico.

11.3.5 Odklop kabla za izmenični tok od vtiča za
izmenični tok

▶ Sprostite vijačno zvezo vijačnih sponk in izvlecite kabel
za izmenični tok iz vijačnih sponk.

▶ Po potrebi strokovno izolirajte žile.
▶ Sprostite prekrivno matico na ohišju vtiča za izmenični

tok.
▶ Kabel za izmenični tok odstranite iz ohišja vtiča za izme-

nični tok.

12 Recikliranje in odstranjevanje

Odstranjevanje embalaže
▶ Poskrbite za pravilno odstranitev embalaže.
▶ Upoštevajte vse ustrezne predpise.

13 Servisna služba

Veljavnost: Albanija

Për të dhënat e kontaktit për shërbimin tonë të klientit, mund
të shkruani në adresën që gjeni në faqen e pasme ose në
faqen e internetit www.vaillant.com.

Veljavnost: Hrvaška

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje
uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvor-
ničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na ure-
đaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovla-
štenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u
Predstavništvu tvrtke:

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60
10000 Zagreb
Hrvatska

Internet: http://www.vaillant.hr

Veljavnost: Slovenija

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.

Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Ali na internet strani:

Internet: http://www.vaillant.si
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Dodatek

A Pregled funkcij za inštalaterja

Navodilo
Navedene funkcije in vrste delovanja niso na voljo za vse konfiguracije sistema.

A.1 Servisni meni za servisni nivo

Za spremembe nekaterih menijskih točk je potrebna servisna koda.

Navodilo
Če ne poznate servisne kode, se pozanimajte pri servisni službi.

Nivo za nastavitve Vrednosti
Enota Korak, izbira, razlaga Tovarniška

nastavitevmin. maks.

Glavni meni → Nastavitve → Servis →

Vnos kombinacije tipk – – – Vprašajte pri servisni službi. –

Jalova moč – – Prikaz podmenija Jalova moč.
Pri zapuščanju menija se pojavi vprašanje:
Shrani spremembe?

držite 1 sekundo, da potrdite izbiro

–

Brisanje nast. države – – Aktiven je poziv za Geslo.
Vprašajte pri servisni službi.
Izbriši nastavitev države?

držite 1 sekundo, da potrdite izbiro
Po brisanju nastavitve države se naprava znova
zažene in prikaže opravljeni prvi zagon. Vse
druge nastavitve se s tem izgubijo.

–

Omejitve napetosti V Aktiven je poziv za Geslo.
Vprašajte pri servisni službi.
Spremeniti je mogoče naslednje Omejitve nape-
tosti:
→ Zgornja izklopna vrednost:
→ Spodnja izklopna vrednost:
Vrednost izklopa se nanaša na ustrezno najvišjo
vrednost napetosti.

–

Omejitve frekvence Hz Aktiven je poziv za Geslo.
Vprašajte pri servisni službi.
Spremeniti je mogoče naslednje Omejitve fre-
kvence:
→ Spodnja izklopna vrednost:
→ Vrednost za ponovni vklop:
→ Mejna vrednost zmanjšanja moči: (zaradi pre-
visoke frekvence)
→ Zgornja izklopna vrednost:

–

Omejitve napetosti Ø V Aktiven je poziv za Geslo.
Vprašajte pri servisni službi.
Spremeniti je mogoče naslednje Omejitve nape-
tosti Ø:
→ Zgornja izklopna vrednost:
→ Spodnja izklopna vrednost:
Vrednost izklopa se nanaša na srednjo vrednost
napetosti.

–

¹ Ni prikazano pri načinu cosPhi = 1.
² Prikazano samo, če je pod Število referenčnih točk nastavljena vrednost > 2.
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Nivo za nastavitve Vrednosti
Enota Korak, izbira, razlaga Tovarniška

nastavitevmin. maks.

Omejitev moči 500 W Izhodno moč razsmernika je mogoče ročno ome-
jiti do min. 500 W. Če je moč ročno omejena,
je na prikazu stanja prikazan simbol Zmanjša-
nje moči in merilna vrednost Zmanjšanje moči /
Vzrok: določitev uporabnika.

–

Fiksna napetost V Aktiven je poziv za Geslo.
Vprašajte pri servisni službi.
Možne so naslednje nastavitve:
→ Stanje
→ Vrednost
Samodejno sledenje MPP se s tem izklopi.
Vhodno napetost je mogoče nastaviti v območju
med min. in maks. vhodno napetostjo v korakih
po 1 V.

–

Tovarniška nastavitev – – Aktiven je poziv za Geslo.
Vprašajte pri servisni službi.
Pri ponastavitvi na Tovarniška nastavitev se iz-
brišejo naslednji podatki:
– Podatki o donosu
– Sporočila o dogodkih
– Datum in čas
– Nastavitev države
– Jezik prikaza
– Nastavitve omrežja
Po nastavitvi na Tovarniška nastavitev se na-
prava znova zažene in prikaže opravljeni prvi za-
gon.

–

Vsi parametri – – Pod to menijsko točko lahko inštalater spreminja
dodatne parametre ENS.

–

Glavni meni → Nastavitve → Servis → Jalova moč

Način – – – Vrsta Karakteristika jalove moči
Obstajajo naslednje možnosti izbire:
– cosPhi = 1
– Q(P)
– Q(U) linearno
– Q(U) histereza

–

Predloge za polnjenje ¹ – – – Tukaj je mogoča izbira standardne karakteristike.
– Q(P) > 3.680 W
– Q(P) > 13.800 W

–

Število referenčnih točk ¹ – – – Nastavitev Število referenčnih točk
Prek podpornih točk je mogoče prosto programi-
rati karakteristiko.

–

Referenčna točka 1 ¹ – – – P (%) pri prvi in zadnji podporni točki ni mogoče
spreminjati (000 % ,100 %).

–

Referenčna točka 2 ¹ – – – P (%) pri prvi in zadnji podporni točki ni mogoče
spreminjati (000 % ,100 %).

–

Referenčna točka n ¹ ² – – – P (%) pri prvi in zadnji podporni točki ni mogoče
spreminjati (000 % ,100 %).

–

Prikaz karakteristike – – – Prikaže se predhodno opravljena nastavitev Ka-
rakteristika jalove moči.

–

¹ Ni prikazano pri načinu cosPhi = 1.
² Prikazano samo, če je pod Število referenčnih točk nastavljena vrednost > 2.
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B Tehnični podatki
Vhodna stran enosmernega toka (priključek fotovoltaičnega generatorja)

VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Število vhodov enosmer-
nega toka

1 1 1

Maks. vhodna napetost ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V

Začetna vhodna napetost 250 V 250 V 250 V

Nazivna vhodna napetost 770 V 770 V 770 V

Število sledilnikov MPP 1 1 1

Območje delovne vhodne
napetosti

250 … 800 V 250 … 800 V 250 … 800 V

Maks. vhodni tok ≤ 11 A ≤ 11 A ≤ 11 A

Maks. kratkostični tok +20 A / –13 A +20 A / –13 A +20 A / –13 A

Nazivni vhodni tok 8 A 8 A 8 A

Maks. tok za napajanje v
fotovoltaični generator

≤ 0 A ≤ 0 A ≤ 0 A

VPV I 6000/1 400V

Število vhodov enosmer-
nega toka

1

Maks. vhodna napetost ≤ 1.000 V

Začetna vhodna napetost 250 V

Nazivna vhodna napetost 770 V

Število sledilnikov MPP 1

Območje delovne vhodne
napetosti

250 … 800 V

Maks. vhodni tok ≤ 11 A

Maks. kratkostični tok +20 A / –13 A

Nazivni vhodni tok 8 A

Maks. tok za napajanje v
fotovoltaični generator

≤ 0 A

Izhodna stran razsmernika (omrežni priključek)
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Izhodna napetost (odvisno
od nastavitve države)

320 … 480 V 320 … 480 V 320 … 480 V

Nazivna izhodna napetost 400 V 400 V 400 V

Maks. izhodni tok ≤ 7 A ≤ 7 A ≤ 10 A

Maks. tok za vklop 16 A (za 10 ms) 16 A (za 10 ms) 16 A (za 10 ms)

Kratkostični tok RMS 3,82 ARMS (za 60 ms) 3,82 ARMS (za 60 ms) 3,82 ARMS (za 60 ms)

Nazivni izhodni tok 7 A 7 A 7,2 A

Nazivna toplotna moč 3.200 W 4.000 W 5.000 W

Maks. navidezna moč 3.200 V⋅A 4.000 V⋅A 5.000 V⋅A

Nazivna frekvenca – 50 Hz
– 60 Hz

– 50 Hz
– 60 Hz

– 50 Hz
– 60 Hz

Vrsta omrežja L1/L2/L3/N/FE (funkcijska ozemlji-
tev)

L1/L2/L3/N/FE (funkcijska ozemlji-
tev)

L1/L2/L3/N/FE (funkcijska ozemlji-
tev)

Omrežna frekvenca (odvi-
sno od nastavitve države)

45 … 65 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz

Izguba moči v nočnem delo-
vanju

< 3 W < 3 W < 3 W

Faze za napajanje trifazno trifazno trifazno

Faktor celotne popačitve
(cos φ = 1)

< 1 % < 1 % < 1 %

Dejavnik moči cos φ 0,8 kapacitivno; 0,8 induktivno 0,8 kapacitivno; 0,8 induktivno 0,8 kapacitivno; 0,8 induktivno
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VPV I 6000/1 400V

Izhodna napetost (odvisno
od nastavitve države)

320 … 480 V

Nazivna izhodna napetost 400 V

Maks. izhodni tok ≤ 10 A

Maks. tok za vklop 16 A (za 10 ms)

Kratkostični tok RMS 3,82 ARMS (za 60 ms)

Nazivni izhodni tok 8,7 A

Nazivna toplotna moč 6.000 W

Maks. navidezna moč 6.000 V⋅A

Nazivna frekvenca – 50 Hz
– 60 Hz

Vrsta omrežja L1/L2/L3/N/FE (funkcijska ozemlji-
tev)

Omrežna frekvenca (odvi-
sno od nastavitve države)

45 … 65 Hz

Izguba moči v nočnem delo-
vanju

< 3 W

Faze za napajanje trifazno

Faktor celotne popačitve
(cos φ = 1)

< 1 %

Dejavnik moči cos φ 0,8 kapacitivno; 0,8 induktivno

Karakterizacija narave delovanja
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Maks. izkoristek ≤ 98,6 % ≤ 98,6 % ≤ 98,7 %

Evropski izkoristek 97,9 % 98,1 % 98,2 %

Izkoristek MPP > 99,0 % dinamično; > 99,8 %
statično

> 99,0 % dinamično; > 99,8 %
statično

> 99,0 % dinamično; > 99,8 %
statično

Lastna poraba < 8 W < 8 W < 8 W

Zmanjšanje moči pri polni
moči od

50 °CTAMB 50 °CTAMB 50 °CTAMB

Vklopna moč 10 W 10 W 10 W

Moč za izklop 8 W 8 W 8 W

VPV I 6000/1 400V

Maks. izkoristek ≤ 98,7 %

Evropski izkoristek 98,3 %

Izkoristek MPP > 99,0 % dinamično; > 99,8 %
statično

Lastna poraba < 8 W

Zmanjšanje moči pri polni
moči od

45 °CTAMB

Vklopna moč 10 W

Moč za izklop 8 W

Varnost
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Razred zaščite II II II

Princip ločevanja brez galvanske ločitve, brez
transformatorja

brez galvanske ločitve, brez
transformatorja

brez galvanske ločitve, brez
transformatorja

Omrežni nadzor da, vgrajeno da, vgrajeno da, vgrajeno

Nadzor izolacije da, vgrajeno da, vgrajeno da, vgrajeno
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VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Nadzor diferenčnega toka da, vgrajeno (razsmernik glede
na konstrukcijo ne more povzro-
čiti enosmernega diferenčnega
toka)

da, vgrajeno (razsmernik glede
na konstrukcijo ne more povzro-
čiti enosmernega diferenčnega
toka)

da, vgrajeno (razsmernik glede
na konstrukcijo ne more povzro-
čiti enosmernega diferenčnega
toka)

Zaščita polaritete Da Da Da

VPV I 6000/1 400V

Razred zaščite II

Princip ločevanja brez galvanske ločitve, brez
transformatorja

Omrežni nadzor da, vgrajeno

Nadzor izolacije da, vgrajeno

Nadzor diferenčnega toka da, vgrajeno (razsmernik glede
na konstrukcijo ne more povzro-
čiti enosmernega diferenčnega
toka)

Zaščita polaritete Da

Pogoji uporabe
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Področje uporabe V notranjih prostorih V notranjih prostorih V notranjih prostorih

Klimatski razred po
IEC 60721-3-3

3K3 3K3 3K3

Temperatura okolice −15 … 60 ℃ −15 … 60 ℃ −15 … 60 ℃

Temperatura skladišča −30 … 70 ℃ −30 … 70 ℃ −30 … 70 ℃

Relativna vlažnost (ne kon-
denzirana)

0 … 95 % 0 … 95 % 0 … 95 %

Nadmorska višina postavi-
tve

≤ 2.000 m ≤ 2.000 m ≤ 2.000 m

Stopnja umazanosti PD3 PD3 PD3

Raven hrupa 29 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A)

Nedovoljeni plini v okolici Amonijak, topila Amonijak, topila Amonijak, topila

VPV I 6000/1 400V

Področje uporabe V notranjih prostorih

Klimatski razred po
IEC 60721-3-3

3K3

Temperatura okolice −15 … 60 ℃

Temperatura skladišča −30 … 70 ℃

Relativna vlažnost (ne kon-
denzirana)

0 … 95 %

Nadmorska višina postavi-
tve

≤ 2.000 m

Stopnja umazanosti PD3

Raven hrupa 29 dB(A)

Nedovoljeni plini v okolici Amonijak, topila

Oprema in izvedba
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Stopnja zaščite IP 21 (ohišje: IP 51;
zaslon: IP 21)

IP 21 (ohišje: IP 51;
zaslon: IP 21)

IP 21 (ohišje: IP 51;
zaslon: IP 21)

Prenapetostna kategorija III (AC), II (DC) III (AC), II (DC) III (AC), II (DC)

Priključek za enosmerni tok – Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Prerez vodnika 2,5 ... 6 mm²

– Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Prerez vodnika 2,5 ... 6 mm²

– Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Prerez vodnika 2,5 ... 6 mm²
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VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Priključek za izmenični tok – Vtič Wieland RST25i5
– Premer napeljave

10 ... 14 mm²
– Presek vodnika ≤ 4 mm²

– Vtič Wieland RST25i5
– Premer napeljave

10 ... 14 mm²
– Presek vodnika ≤ 4 mm²

– Vtič Wieland RST25i5
– Premer napeljave

10 ... 14 mm²
– Presek vodnika ≤ 4 mm²

Mere v nezapakiranem sta-
nju (H x B x T)

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

Masa v nezapakiranem sta-
nju

10 kg 10 kg 10 kg

Prikaz Grafični zaslon 128 x 64 zaslon-
skih točk

Grafični zaslon 128 x 64 zaslon-
skih točk

Grafični zaslon 128 x 64 zaslon-
skih točk

Komunikacijski vmesniki – RS-485 (2 x vtičnica RJ45)
– Omrežni vmesnik (1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x vtičnica

RJ10: priključek na števec
električne energije)

– RS-485 (2 x vtičnica RJ45)
– Omrežni vmesnik (1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x vtičnica

RJ10: priključek na števec
električne energije)

– RS-485 (2 x vtičnica RJ45)
– Omrežni vmesnik (1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x vtičnica

RJ10: priključek na števec
električne energije)

Vgrajeno bremensko ločilno
stikalo za enosmerni tok

da, v skladu z DIN VDE 0100-
712

da, v skladu z DIN VDE 0100-
712

da, v skladu z DIN VDE 0100-
712

Princip hlajenja – temperaturno vodeni ventila-
tor

– spremenljivo število vrtljajev
– notranjo (z zaščito pred pra-

hom)

– temperaturno vodeni ventila-
tor

– spremenljivo število vrtljajev
– notranjo (z zaščito pred pra-

hom)

– temperaturno vodeni ventila-
tor

– spremenljivo število vrtljajev
– notranjo (z zaščito pred pra-

hom)

VPV I 6000/1 400V

Stopnja zaščite IP 21 (ohišje: IP 51;
zaslon: IP 21)

Prenapetostna kategorija III (AC), II (DC)

Priključek za enosmerni tok – Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Prerez vodnika 2,5 ... 6 mm²

Priključek za izmenični tok – Vtič Wieland RST25i5
– Premer napeljave

10 ... 14 mm²
– Presek vodnika ≤ 4 mm²

Mere v nezapakiranem sta-
nju (H x B x T)

– 340 mm
– 608 mm
– 222 mm

Masa v nezapakiranem sta-
nju

10 kg

Prikaz Grafični zaslon 128 x 64 zaslon-
skih točk

Komunikacijski vmesniki – RS-485 (2 x vtičnica RJ45)
– Omrežni vmesnik (1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x vtičnica

RJ10: priključek na števec
električne energije)

Vgrajeno bremensko ločilno
stikalo za enosmerni tok

da, v skladu z DIN VDE 0100-
712

Princip hlajenja – temperaturno vodeni ventila-
tor

– spremenljivo število vrtljajev
– notranjo (z zaščito pred pra-

hom)
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C Kontrolni seznam za zagon

Preizkusi/dela Opombe/nastavitve

1 Zagotovitev prezračevanja razsmernika Minimalni razmiki ob razsmerniku so zagotovljeni.
Na razsmerniku ni predmetov, ki ovirajo pretok zraka.

2 Ali je razsmernik nameščen stabilno? Razsmernik mora biti zataknjen v stenski nosilec.

3 Ali je zagotovljena vlečna razbremenitev kabla za izmenični tok? Prekrivna matica razsmernika mora biti čvrsto privita.

4 Ali je vtič za izmenični tok čvrsto priključen? Vtič je fiksiran na priključku za izmenični tok razsmernika.

5 Ali je vtič za enosmerni tok čvrsto priključen in ali je polariteta
pravilna?

Vtiči so fiksirani in polariteta preverjena.

6 Ali je LAN-kabel (opcijsko) priključen in razsmernik povezan s
spletom?

Vtič je fiksiran na spletnem priključku.
Na zaslonu je prikazan IP-naslov.

7 Ali je števec električne energije priključen? Povezava med kontaktom vodila Modbus na razsmerniku in
D1/+, D0/, OV na števcu je vzpostavljena (kabel je na voljo
kot oprema).

8 Ali je razširitveni modul za upravljanje napajanja priključen? Povezava med kontaktom RS485-Bus na razsmerniku in
A1, B1, G1 na modulu je vzpostavljena (kabel je priložen
modulu).

9 Ali je bremensko ločilno stikalo v položaju I? Vizualni pregled stikala
Zaslon razsmernika je vklopljen.

10 Ni prisotnih napak? Zaslon ne utripa rdeče.
Prikazano ni nobeno nepotrjeno sporočilo o napaki.

11 Ali komunikacija med razsmernikom in razširitvenim modulom za
upravljanje napajanja deluje pravilno?

Svetilna dioda na števcu ob vtiču Modbus neprekinjeno
utripa.

12 Nastavitev jalove moči Izbrana je vrednost Q(P) in ustrezna predloga.

13 Ali fotovoltaični sistem ustvarja donos? Viden je prikaz moči na osnovnem prikazu (če je na voljo
sončno sevanje).
Opomba: donos 10.000 V pomeni, da je razsmernik pokvar-
jen!

14 Ali je stranka registrirana v spletnem portalu? Stranka se lahko prijavi z e-poštnim naslovom in geslom.

15 Ali je razsmernik v spletnem portalu dodeljen stranki? V računu stranke je prikazan razsmernik s serijsko številko.

16 Ali je vzpostavljena komunikacija z usmerjevalnikom? Na osnovnem prikazu je prikazan IP-naslov.

17 Ali je omogočeno sprejemanje podatkov v spletnem portalu? V spletnem portalu je prikazan vnos Online in prikazani so
podatki, npr. prejšnji dan.

D Vzdrževalna dela – pregled
V naslednji tabeli so navedene zahteve proizvajalca za priporočene intervale servisiranja in vzdrževanja.

Če nacionalni predpisi in direktive zahtevajo krajše intervale vzdrževanja, namesto tega upoštevajte predpisane intervale.

Upoštevajte navodila o vzdrževalnih delih vseh komponent fotovoltaičnega sistema.

# Vzdrževalna dela Interval

1 Preverjanje komponent fotovoltaičnega sistema Letno 148

2 Čiščenje razsmernika Letno 148

3 Preverjanje mesta postavitve Letno 148

4 Preverjanje zaščitne ozemljitve Letno 148

5 Preverjanje razsmernika Letno 148

6 Preverjanje karakteristike generatorja Letno 148

7 Pisanje poročila o vzdrževanju Letno 148
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E Priključne sheme
Na slikah je prikazan primer vezalnih načrtov za razsmernik s 3-fazno povezavo izmeničnega toka (400 V). Uporabite pove-
zavo, ki je prilagojena za razsmernik z 1-fazno povezavo izmeničnega toka (230 V).

Pri namestitvi razsmernika z 1-fazno povezavo izmeničnega toka: prisotno toplotno črpalko in 1-fazni razsmernik vedno pri-
ključite na isto fazo.
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E.1 Vezalni načrt auroPOWER z aroTHERM
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2 Toplotna črpalka

12 Regulator sistema

12b Razširitveni modul za toplotno črpalko

15a 3-fazni števec električnega toka

15b Razširitveni modul za upravljanje napajanja

15c Razsmernik VPV I

15d Števec električne energije

16 Fotovoltaični modul

17a Zaščitno stikalo napeljave

37 Zaščitno stikalo za diferenčni tok
(če je potrebno)

E.1.1 Potrebne nastavitve na regulatorju

Multifunkc. Vhod: PV
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E.2 Vezalni načrt auroPOWER z aroTHERM in eloPACK
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2 Toplotna črpalka

12 Regulator sistema

12b Razširitveni modul za toplotno črpalko

15 Števec električnega toka za sistem zalogovnika
energije

15a 3-fazni števec električnega toka

15c Razsmernik VPV I

15d Števec električne energije

15e Zalogovnik energije

16 Fotovoltaični modul

17a Zaščitno stikalo napeljave

17b Rele

37 Zaščitno stikalo za diferenčni tok
(če je potrebno)

38 Zaščitno stikalo za diferenčni tok
(potrebno v sistemu TT z nizkonapetostnim omrež-
jem)

E.2.1 Potrebne nastavitve na regulatorju

Multifunkc. Vhod: PV
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E.3 Vezalni načrt auroPOWER s flexoTHERM
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2 Toplotna črpalka

12 Regulator sistema

15a 3-fazni števec električnega toka

15b Razširitveni modul za upravljanje napajanja

15c Razsmernik VPV I

15d Števec električne energije

16 Fotovoltaični modul

17a Zaščitno stikalo napeljave

37 Zaščitno stikalo za diferenčni tok
(če je potrebno)

E.3.1 Potrebne nastavitve na regulatorju

Multifunkc. Vhod: PV
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E.4 Vezalni načrt auroPOWER s flexoTHERM in eloPACK
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2 Toplotna črpalka

12 Regulator sistema

15 Števec električnega toka za sistem zalogovnika
energije

15a 3-fazni števec električnega toka

15c Razsmernik VPV I

15d Števec električne energije

15e Zalogovnik energije

16 Fotovoltaični modul

17a Zaščitno stikalo napeljave

17b Rele

37 Zaščitno stikalo za diferenčni tok
(če je potrebno)

38 Zaščitno stikalo za diferenčni tok
(potrebno v sistemu TT z nizkonapetostnim omrež-
jem)

E.4.1 Potrebne nastavitve na regulatorju

Multifunkc. Vhod: PV
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E.5 Vezalni načrt auroPOWER z aroSTOR
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2a Toplotna črpalka

15a 3-fazni števec električnega toka

15b Razširitveni modul za upravljanje napajanja

15c Razsmernik VPV I

15d Števec električne energije

15e Zalogovnik energije

16 Fotovoltaični modul

17a Zaščitno stikalo napeljave

37 Zaščitno stikalo za diferenčni tok
(če je potrebno)

E.5.1 Potrebne nastavitve na aroSTOR

FV REZIM: ECO

F Pregled sporočil o dogodkih in odpravljanje motenj
F.1 Sporočila o dogodkih in odpravljanje motenj

Če obstaja motnja, ki je na podlagi naslednje preglednice ne morete odpraviti, stopite v stik s servisno službo.

Sporočilo o dogodku Simbol Vzrok Ukrep

Napaka pri prevzemanju
podatkov

Nastavitev ni bila uspešna, ker ni bila pra-
vilno prenesena.

Ponovno izvedite nastavitev.

Zaznano je nastajanje
otokov

– Električno omrežje nima električne na-
petosti (samostojno delovanje razsmer-
nika).

– Iz varnostnih razlogov razsmernik ne
sme napajati električnega omrežja.
Razsmernik se izklopi in ostane izklo-
pljen, dokler je prisotna napaka (prikaz je
temen).

Preverite napeljavo izmeničnega toka (hišni
priključek):

– Preverite zaščitno stikalo napeljave
(varovalka) in ga po potrebi vklopite.

– Preverite zaščitno stikalo za diferenčni
tok in ga po potrebi vklopite.

– Zamenjajte pokvarjena stikala.

Diferenčni tok je previsok Diferenčni tok, ki teče od vhoda plus oz.
minus prek fotovoltaičnih generatorjev v
zemljo, presega dopustno vrednost.
Zaradi zakonskih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

– Prepričajte se, da noben kabel za eno-
smerni tok ni ozemljen.

– Prepričajte se, da so v uporabi samo
ustrezni fotovoltaični moduli.

– Prepričajte se, da je napeljava enosmer-
nega toka v redu.

– Z ustrezno merilno napravo se prepri-
čajte o pravilnem delovanju fotovoltaič-
nega generatorja.

Naprava je pregreta Kljub zmanjšanju moči je največja dopustna
temperatura prekoračena.
Razsmernik ne napaja električnega omrežja,
dokler ni doseženo dopustno temperaturno
območje.

– Preverite, ali so zahteve za mesto posta-
vitve izpolnjene.

– Po potrebi očistite hladilna rebra izdelka.

Notranje informacije – – Obrnite se na servisno službo.
– Po potrebi zamenjajte razsmernik.

Notranje opozorilo – Glejte ukrepe za Notranje informacije.

Notranja napaka – Glejte ukrepe za Notranje informacije.

Napaka izolacije Izolacijski upor med vhodom plus ali minus
in zemljo je nižji od dopustne vrednosti.
Iz varnostnih razlogov razsmernik ne sme
napajati električnega omrežja.

Glejte ukrepe za Diferenčni tok je previsok.

Brez znamke Razsmernik ima napačne ali pomanjkljive
podatke o napravah.
Razsmernik zato ne more napajati električ-
nega omrežja.

Če se sporočilo ponavlja, pokličite servisno
službo.

Ni povezave s števcem
električne energije

Med razsmernikom in števcem električne
energije ni komunikacijske povezave ali
komunikacijska povezava ni pravilna.

– Zagotovite pravilno povezavo s števcem
električne energije.

– Prepričajte se, da je v menijski točki
Glavni meni → Nastavitve → Upravljanje
energije → Konfiguracija → izbran pravi
števec električne energije.
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Sporočilo o dogodku Simbol Vzrok Ukrep

L in N sta zamenjana Zunanji in nevtralni vodnik sta priključena
narobe.
Iz varnostnih razlogov razsmernik ne sme
napajati električnega omrežja.

– Preverite zasedenost kontaktov na vtiču
za izmenični tok.

– Preverite napeljavo izmeničnega toka
(hišni priključek):

Parameter države ni
veljaven

Razsmernik ne more napajati električnega
omrežja, ker nima veljavnih parametrov.

Če se sporočilo ponavlja, pokličite servisno
službo.

Zmanjšanje moči zaradi
temperature

Dosežena je bila največja dopustna tempera-
tura.

Preverite, ali so pogoji za montažo izpol-
njeni.

Napaka pri odčitavanju
nastavitve države

Razsmernik ni mogel pravilno prebrati dr-
žave iz zalogovnika.

– Preverjanje nastavitve države
– Razsmernik na strani enosmernega in iz-

meničnega toka odklopite z električnega
napajanja. Izvedite ponovni zagon.

– Pozanimajte se o geslu za servisno
kodo. Izbrišite nastavitev države. Znova
nastavite državo.

Okvara ventilatorja Notranji ventilator razsmernika je pokvarjen.
Razsmernik morda napaja električno omrežje
z zmanjšano močjo.

Če se sporočilo ponavlja, pokličite servisno
službo.

Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven
vklop

Razsmernik po izklopu ne more več napajati,
ker omrežna frekvenca presega zakonsko
predpisano vklopno vrednost.

– Prepričajte se, da je na izdelku nasta-
vljena pravilna država.

– Po potrebi se posvetujte z lokalnim
dobaviteljem električne energije.

– Po potrebi naj pogoje električnega
omrežja do omrežne prenosne točke
fotovoltaičnega sistema preveri lokalni
dobavitelj električne energije.

– Izvedite analizo omrežja neposredno
na točki napajanja razsmernika ali raz-
smernikov. Izvedite analizo omrežja na
omrežni prenosni točki. Po potrebi o re-
zultatih preizkusa obvestite lokalnega
dobavitelja električne energije.

– Ob pogovoru z dobaviteljem električne
energije po potrebi prilagodite mejne vre-
dnosti omrežne napetosti oz. omrežne
frekvence. Za prilagoditev potrebujete
kodo za dostop (iz generatorja kod).
Obrnite se na servisno službo.

– Lokalni dobavitelj električne energije
naj zagotovi izpolnjevanje ustreznih
specifikacij za omrežno napetost in
omrežno frekvenco.

Omrežna frekvenca je
prenizka za ponoven
vklop

Razsmernik po izklopu ne more več napajati,
ker je omrežna frekvenca pod zakonsko
predpisano vklopno vrednostjo.

Glejte ukrepe za Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven vklop.

Omrežna frekvenca je
previsoka

Pri razsmerniku prisotna omrežna frekvenca
presega dopustno vrednost.
Zaradi zakonskih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Glejte ukrepe za Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven vklop.

Omrežna frekvenca je
prenizka

Pri razsmerniku prisotna omrežna frekvenca
je pod dopustno vrednostjo.
Zaradi zakonskih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Glejte ukrepe za Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven vklop.

Omrežni rele je pokvarjen Razsmernik je zaznal okvaro omrežnega re-
leja in zato ne napaja električnega omrežja.

Če se sporočilo ponavlja, pokličite servisno
službo.

Omrežna napetost je
prenizka za ponoven
vklop

Razsmernik po izklopu ne more več napajati,
ker je omrežna napetost pod zakonsko pred-
pisano vklopno vrednostjo.

Glejte ukrepe za Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven vklop.
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Sporočilo o dogodku Simbol Vzrok Ukrep

Ø omrežne napetosti je
previsok

Povprečna izhodna napetost v zakonsko
določenem časovnem intervalu presega
dopustno tolerančno območje.
Razsmernik se samodejno izklopi in ostane
izklopljen, dokler je prisotna napaka.

Glejte ukrepe za Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven vklop.

Ø omrežne napetosti je
prenizek

Povprečna izhodna napetost v zakonsko
določenem časovnem intervalu je nižja od
dopustnega tolerančnega območja.
Razsmernik se samodejno izklopi in ostane
izklopljen, dokler je prisotna napaka.

Glejte ukrepe za Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven vklop.

Omrežna napetost je
previsoka

Pri razsmerniku prisotna omrežna napetost
presega dopustno vrednost.
Zaradi zakonskih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Glejte ukrepe za Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven vklop.

Omrežna napetost je
previsoka za ponoven
vklop

Razsmernik po izklopu ne more več napajati,
ker omrežna napetost presega zakonsko
predpisano vklopno vrednost.

Glejte ukrepe za Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven vklop.

Omrežna napetost je
prenizka

Pri razsmerniku prisotna omrežna napetost
je pod dopustno vrednostjo.
Zaradi zakonskih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Glejte ukrepe za Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven vklop.

Odklon omrežnega dvo-
smernega toka je prevelik

Delež enosmernega toka, s katerim raz-
smernik napaja električno omrežje, presega
dopustno vrednost.
Zaradi zakonskih predpisov se razsmernik
samodejno izklopi in ostane izklopljen, dokler
je prisotna napaka.

Glejte ukrepe za Omrežna frekvenca je
previsoka za ponoven vklop.

Fotovoltaična napetost je
previsoka

Pri razsmerniku prisotna vhodna napetost
presega dopustno vrednost.

– Prepričajte se, da je fotovoltaična nape-
tost nižja od maksimalne vhodne napeto-
sti razsmernika.

– Prepričajte se, da ima fotovoltaični ge-
nerator ustrezne dimenzije za uporabo z
razsmernikom.

Fotovoltaični tok je preve-
lik

Vhodni tok na razsmerniku presega dopu-
stno vrednost.
Razsmernik omejuje tok na dopustno vre-
dnost.

– Prepričajte se, da ima fotovoltaični ge-
nerator ustrezne dimenzije za uporabo z
razsmernikom.

RS485-prehod je aktiven Komunikacija z razsmernikom prek vmesnika
RS485 ni mogoča.

Če se sporočilo ponavlja, pokličite servisno
službo.

Programska oprema ENS
ni združljiva

Po posodobitvi programske opreme se raz-
ličice programske opreme v razsmerniku ne
skladajo več.

Če se sporočilo ponavlja, pokličite servisno
službo.

Programska oprema PU
ni združljiva

Po posodobitvi programske opreme se raz-
ličice programske opreme v razsmerniku ne
skladajo več.

Če se sporočilo ponavlja, pokličite servisno
službo.

Čas/datum je izgubljen – Razsmernik je izgubil informacijo o času,
ker predolgo ni bil priklopljen na elek-
trično omrežje.

– Podatkov o donosu ni mogoče shraniti,
sporočila o dogodkih se prikazujejo le z
napačnim datumom.

– Popravite nastavitev datuma in časa.
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F.2 Odpravljanje motenj

Pred izvajanjem naslednjih ukrepov preverite, ali je motnjo mogoče ugotoviti in odpraviti na podlagi sporočil o dogodkih in
odpravljanja motenj.

Motnja Vzrok Ukrep

Zaslon je temen in številke niso
prikazane.

Napeljava izmeničnega toka ni v redu. Preverite napeljavo izmeničnega toka (hišni pri-
ključek):

– Preverite zaščitno stikalo napeljave (varo-
valka) in ga po potrebi vklopite.

– Preverite zaščitno stikalo za diferenčni tok in
ga po potrebi vklopite.

Razsmernik je pokvarjen. Po potrebi pokličite servisno službo.
Zamenjajte razsmernik.

Vtič za izmenični tok ni v redu. Preverite vtič za izmenični tok:

– Odprite vtič.
– Prepričajte se, da so vijačne zveze mehan-

sko in električno v redu.

Ni izhodne moči
Navodilo
Prikaz zaslona: -- W

Na razpolago je premajhna moč fotovoltaičnega
generatorja.

Preverite, ali obstajajo npr. naslednji vzroki in jih
po možnosti odpravite:

– Sneg na fotovoltaičnih modulih
– Senca na fotovoltaičnih modulih
– Močna oblačnost
– Jutranji/večerni mrak ali noč

Napeljava enosmernega toka ni v redu. Preverite napeljavo enosmernega toka in jo po
potrebi popravite:

– Obraba in stisnjenost kablov za enosmerni
tok

– Vtični priključki za enosmerni tok
– Spoji

Preverite, ali obstajajo prehodni upori zaradi ko-
rozije, in jih odpravite.

Bremensko ločilno stikalo za enosmerni tok je v
položaju 0.

Bremensko ločilno stikalo za enosmerni tok na-
stavite v položaj 1, da se slišno zaskoči.

Napetost fotovoltaičnega modula je manjša od
minimalne vhodne napetosti ustreznega raz-
smernika.

Neposredno na zaslonu razsmernika preverite
napetost fotovoltaičnega modula.
Ugotovite združljivost fotovoltaičnih modulov. Po
potrebi se o tem pozanimajte pri servisni službi.

Pozitivni in negativni priključek enosmernega
toka sta zamenjana.

Izmerite napetost prostega teka niza ali nizov in
preverite polariteto kablov oz. vtičev.
Pravilno priključite negativni in pozitivni priključek
enosmernega toka.
Zagotovite pravilno napeljavo enosmernega
toka.

Ustrezna minimalna vhodna napetost ni dose-
žena.

Preverite dimenzioniranje sistema glede števila
nizov in števila modulov na niz.
Po potrebi fotovoltaični generator prilagodite
potrebam razsmernika.

Razsmernik je pokvarjen. Po potrebi pokličite servisno službo.
Zamenjajte razsmernik.

Premajhna izhodna moč
Navodilo
Prikaz zaslona: 0 W

Spremembe v obstoječem fotovoltaičnem sis-
temu so privedle do okvar v napeljavi za eno-
smerni ali izmenični tok.

Preverite napeljavo enosmernega in izmenič-
nega toka.
Zagotovite pravilno napeljavo enosmernega ali
izmeničnega toka.

Razsmernik prikazuje fotovoltaično napetost
10.000 V.
Razsmernik je pokvarjen.

Po potrebi pokličite servisno službo.
Zamenjajte razsmernik.

Zunanji dnevnik podatkov ali energetski upra-
vljalnik pošilja signal za omejitev moči.

Preverite nastavitve omejitve moči v servisnem
meniju ali konfiguracijo zunanjega dnevnika po-
datkov in po potrebi popravite nastavitve.
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Motnja Vzrok Ukrep

Premajhna izhodna moč
Navodilo
Prikaz zaslona: 0 W

Fotovoltaični moduli so pokvarjeni ali imajo na-
pačno polariteto oz. imajo deli fotovoltaičnega
generatorja napačno polariteto

Neposredno na zaslonu razsmernika preverite
karakteristiko generatorja.
Sledite navodilom za odpravljanje motenj v pri-
meru motnje „Ni izhodne napetosti“.

Razsmernik je pokvarjen. Po potrebi pokličite servisno službo.
Zamenjajte razsmernik.
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