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Návod k instalaci
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Fronius Symo Hybrid
s externím akumulátorem

Kontrola zařízení

42,0426,0303,CS 015-12082019
Fronius prints on elemental chlorine free paper (ECF) sourced from certified sustainable forests (FSC).
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Komponenty

FV panel
vyrábí stejnosměrný proud

Střídač – hybridní střídač Fronius
přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý a nabíjí akumulátor. Díky vestavěné kontrole a monitoringu systému je možné prostřednictvím rozhraní
WLAN zapojit střídač do sítě.
Fronius Checkbox 500V
je nutný k bezpečnému propojení střídače s akumulátorem.
CHECKBOX 500V

Externí akumulátor
je stejnosměrným proudem spojen se zařízením Checkbox a střídačem
a uchovává elektrickou energii.

Spotřebiče ve FV systému
spotřebiče zapojené ve FV systému (1- nebo 3fázové).

Elektroměr – Fronius Smart Meter
pro optimální energetický management. Elektroinstalatér může namontovat elektroměr do skříňového rozvaděče.
Elektrická síť

Fronius Checkbox 500V

Zařízení Fronius Checkbox 500V spojuje střídač Fronius Symo Hybrid s externím akumulátorem. Střídač nesmí být s akumulátorem vzájemně propojen napřímo, jelikož v případě
poruchy se mohou objevit přepětí, která mohou vést k nebezpečným stavům.
Akumulátor i střídač Fronius Symo Hybrid mají vlastní návody k instalaci. V tomto dokumentu jsou popsány pouze specifika připojení k zařízení Fronius Checkbox 500V. Ostatní
instalační kroky najdete v návodech k instalaci příslušných zařízení. Veškeré dokumenty
najdete na následující adrese: www.fronius.com/energy-package-manuals

Externí akumulátor

Společnost Fronius výslovně upozorňuje, že externí akumulátory nejsou výrobky společnosti Fronius a společnost Fronius není ani distributorem či prodejcem těchto akumulátorů. Z tohoto důvodu nepřejímá společnost Fronius za tyto akumulátory žádnou
odpovědnost ani záruku.
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Připojení externího akumulátoru Fronius Symo Hybrid

Technické údaje
zařízení Fronius
Checkbox 500V

Okolní podmínky
Stupeň krytí

IP65

Přípustná okolní teplota

-25 °C až +60 °C

Maximální nadmořská výška

2000 m

Přípustná vlhkost vzduchu

0–100 % (nekondenzující)

Elektrická specifikace
Maximální vstupní napětí
Na straně střídače
Na straně akumulátoru

Udc max in_INV
Udc max out_BAT

Maximální proud

Idc max in / max out 16 A

Vlastní spotřeba

při 450 V

1000 V
500 V
1,9 W

Rozměry a hmotnost
Rozměry v × š × h (bez obalu)

26 × 19 × 7,5 cm

Hmotnost (bez obalu)

1,4 kg

Rozměry v × š × h (s obalem)

36 × 30 × 13 cm

Hmotnost (s obalem)

1,9 kg

Normy a směrnice
Příslušné normy a směrnice

Stavová LED kontrolka zařízení
Fronius Checkbox 500V
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LVD (2014/53/EU), IEC 62109-1

Když stavová kontrolka LED svítí zeleně, je střídač elektricky propojen
s akumulátorem.
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Instalace zařízení Fronius Symo Hybrid a externího
akumulátoru
Tipy před uvedením do provozu

Aktualizace střídače může trvat až dvě hodiny. Pro provedení aktualizace střídač potřebuje
jen připojení AC. Chcete-li při instalaci ušetřit čas, můžete během aktualizace provádět
práce v části systému, která není pod napětím.
Bližší informace o aktualizaci najdete v části „Verze softwaru pro kontrolu a monitoring
systému Fronius“ na straně 14

Uvedení do provozu

DŮLEŽITÉ!
Nedodržení uvedeného pořadí vede ke ztrátě záruky a navíc existuje riziko hlubokého vybití akumulátoru.

DŮLEŽITÉ!
Pokud nelze instalaci dokončit okamžitě, je nutné učinit taková opatření, aby se zabránilo hlubokému vybití akumulátoru (viz návod k instalaci akumulátoru).

Při uvedení celého systému do provozu dodržujte přiložené schéma zapojení celého systému!
Při instalaci celého systému dodržujte následující pořadí:
1. Instalace střídače – hybridní řada Fronius
2. Instalace elektroměru Fronius Smart Meter
3. Instalace zařízení Fronius Checkbox a externího akumulátoru
(bližší informace o instalaci zařízení Fronius Checkbox najdete v kapitole Instalace
zařízení Fronius Checkbox na straně 9)
4. Použití a ukončení asistenta uvedení do provozu (průvodce ve střídači)
5. Nakonfigurování komunikace mezi akumulátorem a střídačem
6. Provedení funkčního testu

Maximální vzdálenosti mezi součástmi

max. 1 m

max. 9 m
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Kabeláž komunikace Modbus
a zakončovací
odpory

Při kabeláži komunikace Modbus je nutné u vnějších součástí použít zakončovací odpor.
Zakončovací odpor u externího akumulátoru je pevnou součástí, a proto nelze akumulátor
instalovat uprostřed sběrnice Modbus.
OPTION 1

OUTPUT

Fronius
Smart
Meter

Battery

RS 485
D+ / D-

-

33 34 35

Data (Recommended cable:
Li2YCY(TP) or CAT6a)

120 Ω

*)

OPTION 2

Battery

OUTPUT

Fronius
Smart
Meter

RS 485
D+ / D-

-

33 34 35

Data (Recommended cable:
Li2YCY(TP) or CAT6a)
NO OPTION
Fronius
Smart
Meter

Battery

*) Zakončovací odpor R 120 Ohm je přiložen k elektroměru Fronius Smart Meter

Datové propojení
externího akumulátoru
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LG Chem ResuH
EN GND
ENABLE_H
RS485_L
RS485_H

Fronius Symo Hybrid
- (GND)
IO 1
DD+

Fronius Smart Meter
C
B
A
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Instalace zařízení Fronius Checkbox
Bezpečnost

VAROVÁNÍ!
Nesprávná obsluha a chybně provedené práce mohou zapříčinit závažná zranění
a materiální škody.
Uvedení hybridního systému do provozu smí provádět pouze vyškolený personál a jen
v rámci technických podmínek. Před instalací a uvedením do provozu je nutné přečíst návod k instalaci a návod k obsluze zařízení Fronius Symo Hybrid a akumulátoru.

VAROVÁNÍ!
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
Nebezpečí úrazu stejnosměrným napětím ze střídače a akumulátoru.
► Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby střídač byl odpojen od proudu.
► Zkontrolujte, zda je akumulátor bez napětí. Akumulátor by měl být při dodání bez napětí.
► Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér
s příslušným oprávněním.

IP65

> 2000 m
2000 m

0m
NH3

Možné montážní pozice při použití ve volném prostoru:
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Montáž
a připojení zařízení Fronius Checkbox 500V

UPOZORNĚNĺ!
Riziko poškození zařízení.
Nezaměňte stejnosměrné přípojky akumulátoru a střídače.
Při připojování zařízení Fronius Checkbox dodržujte přiložené schéma zapojení celého
systému!
1

Pomocí příslušných hmoždinek a šroubů připevněte na zeď dodaný nástěnný držák.

2

Zavěste zařízení Fronius Checkbox, posuňte je směrem dolů a připevněte je pomocí
dodaných šroubů.

1

2

3

4

6 mm

min 2,5 mm²

min 4 mm²

2
1

4

only original MC4

double insulated
1000 V

3

-

1

2

+

3

+

V rámci datového
vedení nainstalujte feritový kroužek.
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4

-

Na datovém vedení mezi střídačem a akumulátorem je nutné umístit co nejblíže obou svorek feritové kroužky, aby se zabránilo elektromagnetickým rušením.
Jeden feritový kroužek je součástí dodávky zařízení Fronius Symo Hybrid a druhý je součástí dodávky zařízení Fronius Checkbox (feritový kroužek Würth – číslo zboží:
74271132S).
1

Nainstalujte feritový kroužek na datové vedení před svorku na střídači.

2

Odizolujte datové vedení před svorkou akumulátoru a dvakrát je protáhněte feritovým
kroužkem.

Bezpečnost

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí v důsledku chybné obsluhy
Může mít za následek těžká poranění a materiální škody.
► Popsané funkce používejte teprve poté, co si v plném rozsahu přečtete návody
k obsluze všech systémových komponent a porozumíte jejich obsahu:
► Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete všechny bezpečnostní předpisy
a porozumíte jejich obsahu.
DŮLEŽITÉ! Instalace kontroly a monitoringu systému Fronius předpokládá znalosti síťových technologií.

První uvedení do
provozu

DŮLEŽITÉ! Pomocí aplikace Fronius Solar.web bude první uvedení kontroly a monitoringu systému Fronius do provozu podstatně snazší. Aplikace Fronius Solar.web je k dispozici v příslušném obchodě s aplikacemi

nebo
na adrese https://wizard.solarweb.com .
DŮLEŽITÉ! Sestavení spojení s jednotkou pro kontrolu a monitoring systému Fronius vyžaduje, aby každé koncové zařízení (např. laptop, tablet apod.) mělo následující nastavení:
Musí být aktivní možnost „Získat adresu IP automaticky (DHCP)“.
1

Přepněte přístroj do servisního režimu.
Aktivujte přístupový bod WLAN prostřednictvím nabídky Setup střídače.
Standby
WiFi Access Point
Relay
Clock
Ri
el
D
sa
py
lay Setting

Střídač vytvoří přístupový bod WLAN. Přístupový bod WLAN zůstane otevřený 1 hodinu.

11

CS

Nainstalujte a nakonfigurujte kontrolu a monitoring
systému Fronius.

Instalace pomocí aplikace Solar.web
2

3

Stáhněte si aplikaci Fronius Solar.web.

Instalace pomocí webového prohlížeče
2

Spojte koncový přístroj s přístupovým
bodem WLAN
SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4–
8místný).
Vyhledejte síť s názvem „FRONIUS_239.xxxxx“.
Vytvořte připojení k této síti.
Zadejte heslo 12345678

Spusťte aplikaci Fronius Solar.web.

(nebo propojte koncové zařízení
a střídač pomocí ethernetového kabelu).
3

V prohlížeči zadejte:
http://datamanager
nebo
192.168.250.181 (IP adresa pro spojení WLAN)
nebo
169.254.0.180 (IP adresa pro spojení
LAN).

Zobrazí se úvodní stránka asistenta uvedení do provozu.

Pokud použijete asistenta technika, bezpodmínečně si poznamenejte zadané servisní
heslo. Toto servisní heslo je nutné pro nastavení položek nabídky Přehled systému, Editor
PPS a rozšiřujících nastavení akumulátoru.
Pokud asistenta technika nepoužijete, nebudou přednastaveny žádné hodnoty pro omezení výkonu a nebude fungovat hybridní režim (nabíjení a vybíjení akumulátoru).
4

12

Spusťte asistenta technika a postupujte podle pokynů.

Nebezpečí v důsledku hlubokého vybití při použití neaktivovaného akumulátoru.
Může mít za následek trvalé poškození akumulátoru.
► Asistenta Solar Web je nutné použít k aktivaci akumulátoru a případně elektroměru
Smart Meter.

5

Spusťte asistenta Solar Web a postupujte podle pokynů.

Zobrazí se úvodní stránka portálu Fronius Solar.web.
nebo
Zobrazí se webová stránka kontroly a monitoringu systému Fronius.

Informace
k použití asistenta technika

Pokud je střídač vybaven verzí softwaru nižší než 1.9.x-x, asistent technika se od následujícího popisu liší. Přiřazení vstupů/výstupů a akumulátoru nelze provést. Teprve po aktualizaci softwaru (viz „Aktualizace firmwaru přes web“ na str. 15) je možné ve webovém
rozhraní pod přiřazením IO (viz „Přiřazení IO“ na str. 17) a přehledem systému (viz
„Nastavení v přehledu systému“ na str. 17) provést nastavení.
Použití asistenta technika probíhá v 5 krocích:
1. Obecné
Zde se zadávají obecná data systému (např.: název systému).

2. Servisní heslo
Zadejte a zapamatujte si servisní heslo!

13

CS

DŮLEŽITÉ!

3. Přiřazení IO
Zadejte nastavení pro rozhraní IO (viz také Přiřazení IO na straně 17).

4. Přehled systému
Zadejte nastavení celého FV systému (viz také Nastavení v přehledu systému na straně
17).

5. Dynamický výkon
Zadejte nastavení pro dynamické omezení výkonu.

Verze softwaru
pro kontrolu
a monitoring systému Fronius
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Za účelem podpory externího akumulátoru je nutná verze softwaru alespoň 1.9.x-x. Během
procesu aktualizace musí být k dispozici online připojení. Aktuální verze kontroly
a monitoringu systému je patrná prostřednictvím informačního symbolu:

CS
Bez ohledu na verzi softwaru zobrazenou na webovém rozhraní může dojít k tomu, že aktualizace na poslední platnou verzi softwaru bude vyžadovat několik aktualizačních kroků.
Během procesu aktualizace může dojít k aktualizaci střídače i akumulátoru.

Aktualizace firmwaru přes web

1

Pomocí webového prohlížeče otevřete webovou stránku kontroly a monitoringu systému Fronius

2

V nabídce Služby otevřete možnost Aktualizace firmwaru

3

Vyberte možnost „Aktualizace přes web“

4

Klepněte na tlačítko „Provést aktualizaci“
Zobrazí se bezpečnostní dotaz týkající se aktualizace

5

Klepněte na tlačítko „Ano“
Aktualizace bude provedena, její průběh se zobrazí jako pruh a procentuální hodnota.

V případě selhání propojení se serverem:
po dobu aktualizace deaktivujte firewall
opakujte pokus
DŮLEŽITÉ! Bude-li pro připojení k síti Internet použit server proxy:
musí být aktivována volba „Použít pro webové aktualizace server proxy“
musí být zadána požadovaná data

Provedení aktualizace softwaru
externího akumulátoru

POZOR!
Nebezpečí poškození akumulátoru! Pokud bude aktualizace softwaru akumulátoru
přerušena, může dojít k poškození akumulátoru.
Aby se takové situaci zabránilo, postupujte během aktualizace následujícím způsobem:
► nevypínejte střídač
► nevypínejte akumulátor
► doporučuje se, aby byl stav nabití (SOC) akumulátoru vyšší než 50 %
► zajistěte napájení
► nepřerušujte/zajistěte komunikaci Modbus

POZOR!
Nebezpečí poškození akumulátoru! Pokud i navzdory předběžným opatřením dojde
k přerušení procesu aktualizace, dodržte pořadí činností k vypnutí akumulátoru požadované výrobcem externího akumulátoru a okamžitě informujte kontaktní osobu
u výrobce externího akumulátoru.
Jinak může dojít k trvalému poškození. Akumulátor v pohotovostním režimu může být během několika dnů trvale poškozen v důsledku samovolného vybíjení.
Jakmile má dojít k aktualizaci softwaru akumulátoru, objeví se hlášení na webové stránce
kontroly a monitoringu systému.
1

Klikněte na hlášení oznamující, že má dojít k aktualizaci softwaru akumulátoru.

15
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2

Objeví se stránka s různými možnostmi nastavení.
V nabídce „Aktualizace“ vyberte bod „Místní“ a klikněte na položku „Spustit aktualizaci“.

3

Aktualizace se zahájí a proběhne v celém rozsahu. To může trvat až jednu hodinu.
Vyčkejte na konec aktualizace.

4

Objeví se hlášení oznamující, že aktualizace byla úspěšná.
Potvrďte hlášení kliknutím na tlačítko „OK“.

Nastavení na
webové stránce
pro kontrolu
a monitoring systému Fronius

CS

Nastavení v rámci kontroly a monitoringu systému
Fronius
Pokud se akumulátor do systému instaluje dodatečně nebo střídač byl na verzi softwaru
1.9.x-x aktualizován až po uvedení do provozu, je nutné na webové stránce pro kontrolu a
monitoring systému provést různá nastavení. V části Přiřazení IO je nutné pod položkou
Akumulátor vybrat pin a v části Přehled systému je nutné vybrat akumulátor.

Přiřazení IO

1

V části Nastavení – Přiřazení IO aktivujte „Externí akumulátor“. Obsazení pinů musí
odpovídat kabeláži.

Nastavení
v přehledu systému

1

V rámci Nastavení – Přehled systému vyberte v části Akumulátor položku „RESU7H /
RESU10H“.

2

V oblasti elektroměru vyberte položku „aktivní“ a v rámci nastavení zadejte umístění
elektroměru podle příslušné instalace (ve větvi spotřeby nebo v místě dodávky do sítě).

3

Wenn die Checkbox korrekt installiert wurde, das Häkchen bei „Fronius Checkbox
500V installiert“ setzen

17
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Odstraňování závad
Vyhledávání závad

Akumulátor zůstává trvale v režimu úspory energie (chybové hlášení 65000)
Chování
Akumulátor přejde do režimu úspory energie a nemůže již být aktivován ze
střídače.
Odstranění Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač stejnosměrného proudu akumulátoru.
Odstranění Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač stejnosměrného proudu střídače.
Odstranění Zkontrolujte kabeláž mezi střídačem, zařízením Checkbox a akumulátorem.
Odstranění Proveďte opětovné spuštění zařízení Datalogger (na webové stránce kontroly
a monitoringu systému klikněte v části Systémové informace na tlačítko
„Opětovné spuštění zařízení Datalogger“) – LED kontrolka zapnutí umístěná
na akumulátoru se rozsvítí zeleně. Při přepnutí sledujte, zda se rozsvítí zelená LED kontrolka zařízení Checkbox.
Odstranění Prostřednictvím displeje uveďte střídač na deset sekund do pohotovostního
režimu – LED kontrolka zapnutí umístěná na akumulátoru se rozsvítí zeleně.
Při přepnutí sledujte, zda se rozsvítí zelená LED kontrolka zařízení Checkbox.
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FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach, Austria
E-Mail: sales@fronius.com
www.fronius.com
Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations

