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Fronius Symo Hybrid
külső gyártó akkumulátorával

Berendezésfelügyelet

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

HU

Külső gyártó akkumulátorának csatlakoztatása a
Fronius Symo Hybrid egységhez
Szolármodul
egyenáramot hoz létre

Inverter – Fronius Hybrid inverter
váltóárammá alakítja át az egyenáramot, és tölti az akkumulátort. A beépített berendezés-felügyeletnek köszönhetően az inverter WLAN-on keresztül hálózatba köthető.
Fronius Checkbox 500V
az inverter akkumulátorral való biztonságos kapcsolatához szükséges.
CHECKBOX 500V

Külső gyártó akkumulátora
az egyenáramú oldalon a Checkbox-hoz és az inverterhez kapcsolódik, és
elektromos energiát tárol.

Fogyasztók a napelemes rendszerben
a napelemes rendszerbe csatlakoztatott (1- vagy 3-fázisú) fogyasztók

Mérőóra – Fronius Smart Meter
optimális energiamenedzsmentet tesz lehetővé. A mérőórát a villanyszerelője szerelheti be a kapcsolószekrénybe.
Villamos hálózat

Fronius Checkbox 500V

A Fronius Checkbox 500V összeköti a Fronius Symo Hybrid egységet a külső gyártó akkumulátorával. Az inverter és az akkumulátor nem köthető össze egymással közvetlenül,
mert meghibásodás esetén túlfeszültségek léphetnek fel, amelyek bizonytalan állapotokat
okozhatnak.
Az akkumulátor és a Fronius Symo Hybrid egység saját beépítési utasítással rendelkezik.
Ebben a dokumentumban csak a Fronius Checkbox 500V egységhez csatlakozás sajátosságait ismertetjük. A telepítés hátralévő lépései megtalálhatók a készülékek beépítési utasításaiban. Az összes Fronius dokumentum megtalálható az alábbi címen:
www.fronius.com/energy-package-manuals

Külső gyártó akkumulátora

A Fronius vállalat kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a külső gyártók akkumulátorai
nem Fronius termékek, és nem a Fronius végzi ezeknek az akkumulátoroknak a forgalomba hozását, illetve értékesítését. Ebből adódóan a Fronius vállalat nem vállal semmilyen
felelősséget vagy garanciát ezekre az akkumulátorokra.
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Fronius Checkbox 500V műszaki
adatok

Környezeti feltételek
IP-védettség

IP65

Megengedett környezeti hőmérséklet

-25 °C ... +60 °C

Maximális megengedett tengerszint feletti magas- 2 000 m
ság
Megengedett páratartalom

0–100% (nem kondenzálódó)

Elektromos specifikáció
Maximális bemeneti feszültség
Inverter oldal
Akkumulátor oldal

Udc max in_INV
Udc max out_BAT

Maximális áramerősség

Idc max in / max out 16 A

Saját fogyasztás

@ 450 V

1000 V
500 V
1,9 W

Méretek és tömeg
Méretek, ma × sz × mé (csomagolás nélkül)

26 x 19 x 7,5 cm

Tömeg (csomagolás nélkül)

1,4 kg

Méretek, ma × sz × mé (csomagolással)

36 x 30 x 13 cm

Tömeg (csomagolással)

1,9 kg

Szabványok és irányelvek
Figyelembe vett szabványok és irányelvek

Fronius Checkbox 500V állapotjelző LED
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LVD (2014/53/EK), IEC 62109-1

Ha kigyullad a zöld állapotjelző LED, akkor elektromos kapcsolat létesült az inverter és az akkumulátor között.
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A Fronius Symo Hybrid egység telepítése külső
gyártó akkumulátorával
Üzembe helyezés
előtti hasznos
tudnivalók

Az inverter frissítési folyamata akár két órát is igénybe vehet. Az inverternek a frissítéshez
mindössze váltakozó áramú tápfeszültségre van szüksége. Ha időt szeretne megtakarítani
a telepítés során, akkor a frissítés közben végezhet műveleteket a rendszer olyan részein,
amelyek nem állnak feszültség alatt.
A frissítéssel kapcsolatban bővebb információkat a „A Fronius berendezésfelügyelet
szoftververziója“ című fejezet tartalmaz a 14 oldalon

Üzembe helyezés

FONTOS!
A sorrend figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztéséhez vezet, ezenkívül fennáll
az akkumulátor mélykisülésének veszélye is.

FONTOS!
Ha a telepítés nem fejezhető be azonnal, meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket az akkumulátor mélykisülésének elkerülése érdekében (lásd az akkumulátor beépítési utasítását).

A teljes rendszer üzembe helyezésekor vegye figyelembe a mellékelt teljes kapcsolási rajzot!
Kérjük, hogy a teljes rendszer felépítésénél tartsa be a következő sorrendet:
1. Inverter telepítése - Fronius Hybrid sorozat
2. Fronius Smart Meter telepítése
3. A Fronius Checkbox és a külső gyártó akkumulátorának telepítése
(a Fronius Checkbox egység telepítésével kapcsolatos, bővebb információk a A
Fronius Checkbox telepítésecímű fejezetben, a 9. oldalon találhatók)
4. Üzembe helyezési varázsló (inverteren lévő varázsló) futtatása és kilépés belőle
5. Az akkumulátor és az inverter közötti kommunikáció konfigurálása
6. Működésvizsgálat elvégzése

A rendszer elemei
közötti maximális
távolság

max. 1 m

max. 9 m
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Modbus-kábelezés és lezáró ellenállások

A Modbus-kábelezés során lezáró ellenállást kell helyezni a külső rendszerelemekre. A lezáró ellenállás a külső gyártó akkumulátoránál fixen elhelyezett, ezért az akkumulátor nem
telepíthető a Modbus közepére.
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

*) Az R jelű, 120 ohmos lezáró ellenállást a Fronius Smart Meter mellé csomagoltuk

Külső gyártó akkumulátorának
kábelezése
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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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A Fronius Checkbox telepítése
Biztonság

FIGYELMEZTETÉS!
A helytelen kezelés és a hibásan elvégzett munka súlyos személyi sérüléseket és
anyagi károkat okozhat.
A hibrid rendszer üzembe helyezését csak szakképzett személyzet, kizárólag a műszaki
rendelkezések keretén belül végezheti el. Telepítés és üzembe helyezés előtt olvassa el
a Fronius Symo Hybrid és az akkumulátor beépítési utasítását és kezelési útmutatóját.

FIGYELMEZTETÉS!
Az áramütés halálos lehet.
Az inverteren és az akkumulátoron lévő egyenfeszültség miatt veszély áll fenn.
► Mindenféle csatlakoztatási munka előtt gondoskodni kell arról, hogy az inverter feszültségmentes legyen.
► Ellenőrizze az akkumulátor feszültségmentes állapotát. Az akkumulátornak kiszállításkor feszültségmentes állapotban kell lennie.
► A villamos hálózatra való fix csatlakoztatást csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő
végezheti.

IP65

> 2000 m
2000 m

0m
NH3

Lehetséges szerelési helyek szabadban való alkalmazás esetén:
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A Fronius Checkbox 500V szerelése és
csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS!
A készülék sérülésének veszélye.
Ne cserélje fel az akkumulátor és az inverter DC-csatlakozóit.
A Fronius Checkbox csatlakoztatásakor vegye figyelembe a mellékelt, teljes kapcsolási
rajzon lévő információkat!

1

1

A készülékkel szállított fali tartót megfelelő dübelekkel és csavarokkal rögzítse a falra

2
3

Akassza be a Fronius Checkbox egységet, tolja le, és rögzítse a szállított csavarokkal
2

4

6 mm

min 2,5 mm²

min 4 mm²

2
1

4

only original MC4

double insulated
1000 V

3

-

1

2

+

3

+

Szerelje be az
adatvezetéknél
lévő ferritgyűrűt
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4

-

Az elektromágneses zavarok elkerülése érdekében az inverter és az akkumulátor közötti
adatvezetéket el kell látni egy-egy ferritgyűrűvel a kapocshelyekhez legközelebbi pontokon.
Egy ferritgyűrű található a Fronius Symo Hybrid egységgel szállított elemek között, a második megtalálható a Fronius Checkbox egységgel szállított tételek között (Würth ferritgyűrű, cikkszám: 74271132S).
1

Lássa el ferritgyűrűvel az adatvezetéket az inverter kapocshelye előtt

2

Szigetelje az adatvezetéket az akkumulátor kapocshelye előtt, és fűzze át másodszor
a ferritgyűrűn

Biztonság

FIGYELMEZTETÉS!
Hibás kezelés miatti veszély
Súlyos személyi sérülés és anyagi kár lehet a következmény.
► Az ismertetett funkciókat csak akkor használja, ha az összes rendszerelem kezelési
útmutatóját teljesen átolvasta és megértette:
► Az ismertetett funkciókat csak akkor használja, ha az összes biztonsági előírást átolvasta és megértette.
FONTOS! A hálózati technológia ismerete a Fronius berendezésfelügyelet telepítésének
előfeltételét képezi.

Első üzembe helyezés

FONTOS! A Fronius Solar.web alkalmazással a Fronius berendezés-felügyelet első
üzembe helyezése jelentősen megkönnyíthető. A Fronius Solar.web alkalmazás a mindenkori App-Store-ban áll rendelkezésre,

vagy
https://wizard.solarweb.com behívásával
FONTOS! A Fronius berendezés-felügyelettel való kapcsolatfelvételhez az alábbi módon
kell beállítani az adott végponti készüléket (pl. laptopot, táblagépet stb.):
Aktívnak kell lennie az „IP-cím automatikus lekérése (DHCP)” beállításnak
1

Kapcsolja a készüléket szerviz üzemmódba
Aktiválja a WLAN hozzáférési pontot az inverter Setup menüjében
Standby
WiFi Access Point
Relay
Clock
Ri
el
D
sa
py
lay Setting

Az inverter felépíti a WLAN hozzáférési pontot. A WLAN hozzáférési pont 1 órán keresztül
nyitva marad.
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A Fronius berendezésfelügyelet telepítése és konfigurálása

Telepítés a Solar.web alkalmazással
2

3

Töltse le a Fronius Solar.web alkalmazást

Telepítés webböngésző segítségével
2

Kösse össze a végponti készüléket a
WLAN hozzáférési ponttal
SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4-8
számjegyből áll)
Keressen „FRONIUS_239.xxxxx” nevű hálózatot
Hozza létre a kapcsolatot ezzel a
hálózattal
Adja meg az 12345678 jelszót

Futtassa a Fronius Solar.web alkalmazást

(vagy kösse össze a végponti készüléket és az invertert Ethernet-kábellel)
3

Írja be a böngészőbe:
http://datamanager
vagy
192.168.250.181 (a WLAN kapcsolat
IP-címe)
vagy
169.254.0.180 (a LAN kapcsolat IPcíme)

Megjelenik az üzembe helyezési varázsló indítóoldala.

Ha a technikus varázsló lefutott, akkor jegyezze fel a megadott szervizjelszót. Ez a szervizjelszó a Berendezés áttekintés, a hálózatüzemeltető-szerkesztő és a Bővített akkumulátor-beállítások menüpont beállításához szükséges.
Ha nem futtatja le a technikus varázslót, akkor nincs semmilyen adat beállítva a teljesítménycsökkentéshez és nem működik a hibrid üzemmód (az akkumulátor töltése és kisütése)
4

12

Futtassa le a technikus varázslót, és kövesse az utasításokat

Nem aktivált akkumulátor mélykisülése miatti veszély
Az akkumulátor tartós megsérülése lehet a következmény.
► Futtassa a Solar Web varázslót az akkumulátor és szükség esetén a Smart Meter aktiválásához.

5

Futtassa a Solar Web varázslót, és kövesse az utasításokat

Megjelenik a Fronius Solar.web indítóoldala,
vagy
Megjelenik a Fronius berendezés-felügyelet weboldala.

Információk a
technikus-varázsló futtatásához

Ha az inverter szoftververziója 1.9.x-x alatti, akkor a technikus-varázsló különbözik az
alábbi leírástól. Nem lehet végrehajtani az IO- és az akkumulátor-hozzárendelést. Csak
szoftverfrissítést követően (lásd „A firmware-frissítés elvégzése a weben keresztül“,
15. Oldal) lehet elvégezni a beállításokat a webinterfészen, az IO-hozzárendelés (lásd „Az
IO-hozzárendelés beállítása“, 17. oldal) és a berendezésfelügyelet (lásd „Beállítások a
berendezésfelügyeletben“, 17. oldal) alatt.
A technikus-varázsló futtatása 5 lépésben történik:
1. Általános rész
Itt kell beírni az általános berendezésadatokat (pl.: berendezés neve)

2. Szerviz-jelszó
Írja be és jegyezze meg a szerviz-jelszót!
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FONTOS!

3. IO-hozzárendelés
Adja meg az IO-interfész beállításait (lásd még az Az IO-hozzárendelés beállítása szakaszt a 17. oldalon)

4. Berendezésáttekintés
Adja meg a teljes fotovoltaikus berendezés beállításait (lásd még a Beállítások a berendezésfelügyeletben szakaszt a 17. oldalon)

5. Dinamikus teljesítmény
Adja meg a dinamikus teljesítménycsökkentés beállításait

A Fronius berendezésfelügyelet
szoftververziója
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A külső gyártó akkumulátorának támogatásához legalább 1.9.x-x szoftververzió szükséges. A frissítési folyamat időtartama alatt online kapcsolatnak kell fennállnia. A berendezésfelügyelet aktuális változata az információs szimbólumon keresztül tekinthető meg:
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A webinterfészen látható szoftververziótól függetlenül előfordulhat, hogy az utolsó érvényes szoftververzióra frissítéshez több frissítési lépés szükséges. A frissítés végbemehet
úgy az inverter, mint az akkumulátor esetében.

A firmware-frissítés elvégzése a
weben keresztül

1

Nyissa meg a Fronius berendezésfelügyelet weboldalát az internetböngészővel

2

Nyissa meg a Szolgáltatásoknál a firmware-frissítést

3

Válassza a „Frissítés weben keresztül” lehetőséget

4

Kattintson a „Frissítés végrehajtása” gombra
Megjelenik a frissítés biztonsági kérdése

5

Kattintson az „Igen” gombra
Végbemegy a frissítés, melynek előrehaladása oszlopdiagramként és százalékos értékként is kijelzésre kerül.

Ha meghiúsulna a szerverrel való kapcsolat:
a frissítés időtartamára kapcsolja ki a tűzfalat
próbálkozzon újra
FONTOS! Ha az internetkapcsolathoz proxyszervert használ:
akkor a „Proxyszerver használata a webfrissítéshez” jelölőnégyzetnek bejelölve kell
lennie
a kért adatokat be kell vinni

Végezze el a külső gyártó akkumulátorának
szoftverfrissítését

VIGYÁZAT!
Az akkumulátor sérülésveszélye! Ha megszakad az akkumulátor szoftverfrissítési
folyamata, ez az akkumulátor sérüléséhez vezethet.
Ennek elkerülése érdekében a frissítés közben:
► ne kapcsolja ki az invertert
► ne kapcsolja ki az akkumulátort
► ajánlott, hogy az akkumulátor töltöttségi állapota (SoC) meghaladja az 50%-ot
► biztosítsa az áramellátást
► ne szakítsa meg / biztosítsa a Modbus-kommunikációt

VIGYÁZAT!
Az akkumulátor sérülésveszélye! Ha megszakad a frissítési folyamat az óvintézkedések ellenére, tartsa be az akkumulátor külső gyártója által előírt akkumulátor kikapcsolási sorrendet, és azonnal értesítse az akkumulátor külső gyártójának
kapcsolattartóját.
Ellenkező esetben tartós károsodások történhetnek. Egy akkumulátor önkisülés következtében készenléti módban tartós károkat szenvedhet néhány napon belül.
Amint frissíteni kell az akkumulátor szoftverét, megjelenik egy üzenet a berendezésfelügyelet webhelyén.
1

Kattintson az üzenetre, amely az akkumulátor szoftverfrissítésére hívja fel a figyelmet

15
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2

Megjelenik egy oldal, amely különféle beállítási lehetőségeket jelenít meg.
Válassza ki a ’Helyi’ menüpontot a ’Frissítés’ alatt, és kattintson a ’Frissítés indítása’ elemre

3

Ekkor kezdetét veszi és végbemegy a frissítés. Ez eltarthat akár egy óráig is.
Várja meg a frissítés végét.

4

Megjelenik egy üzenet jelezve azt, hogy a frissítés sikeres volt.
Nyugtázza az üzenetet az ’OK’ gombra kattintással.

HU

Beállítások a Fronius berendezésfelügyeleten
Beállítások a Fronius berendezésfelügyelet
webhelyén

Ha az akkumulátor telepítése utólagosan történik a rendszerben, vagy az inverter frissítése csak az 1.9.x-x szoftververzió üzembe helyezése után valósul meg, a berendezésfelügyelet webhelyén különféle beállításokat kell elvégezni. Az IO-hozzárendelésen belül ki
kell választani egy csatlakozót az energiatároló alatt, és a berendezésfelügyeleten belül ki
kell választani az akkumulátort.

Az IO-hozzárendelés beállítása

1

A Beállítások - IO-hozzárendelés alatt aktiválja a „Külső tároló” lehetőséget. A csatlakozókiosztásnak egyeznie kell a kábelezéssel.

Beállítások a berendezésfelügyeletben

1

A Beállítások - berendezésfelügyelet alatt válassza ki a „RESU7H / RESU10H” elemet
az akkumulátor részen

2

A Mérőóra részen válassza ki az „aktivált” lehetőséget, és a Beállítások alatt ki kell választani a Mérőóra pozíciót a telepítéstől függően (fogyasztói ág vagy betáplálási
pont)

3

A Checkbox helyes telepítése esetén jelölje be a „Fronius Checkbox 500V telepítve”
melletti jelölőnégyzetet

17

Hibaelhárítás
Hibakeresés

18

Az akkumulátor tartósan energiatakarékos módban marad (65000. számú hibaüzenet)
Viselkedés Az akkumulátor energiatakarékos módba lép, és már nem aktiválható az inverterről
Elhárítás
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az akkumulátor DC főkapcsolója
Elhárítás
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az inverter DC főkapcsolója
Elhárítás
Ellenőrizze az inverter, a Checkbox és az akkumulátor közötti kábelezést
Elhárítás
Végezze el az adatgyűjtő újraindítását (a berendezésfelügyelet webhelyén a
Rendszerinformációk alatt kattintson az ‚Adatgyűjtő újraindítás‘ gombra) – az
akkumulátor ON (BE) LED-je ekkor zölden világít. A rákapcsolás során figyelje meg, hogy a Checkbox zöld LED-je kigyullad-e.
Elhárítás
Állítsa az invertert a kijelzőn keresztül tíz másodpercre készenléti módba – az
akkumulátor ON (BE) LED-je ekkor zölden világít. A rákapcsolás során figyelje meg, hogy a Checkbox zöld LED-je kigyullad-e.
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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

