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Aansluiting accu van derden Fronius Symo Hybrid
Componenten

Zonnepaneel
produceert gelijkstroom

Inverter - Fronius Hybrid-inverter van Fronius
zet de gelijkstroom om in wisselstroom en laadt de accu. Dankzij de ingebouwde systeemmonitoring kan de inverter via WLAN op een netwerk worden aangesloten.
Fronius Checkbox 500V
nodig voor een veilige verbinding van de inverter met de accu.
CHECKBOX 500V

Accu van derden
is aan de kant van de gelijkstroom met de Checkbox en de inverter verbonden en slaat elektrische energie op.

Verbruikers in de PV-installatie
de op de PV-installatie aangesloten verbruikers (1- of 3-fasig)

Teller - Fronius Smart Meter
voor een optimaal energiebeheer. De teller kan door een elektromonteur in
de schakelkast worden gemonteerd.
Elektriciteitsnet

Fronius Checkbox 500 V

De Fronius Checkbox 500 V verbindt de Fronius Symo Hybrid met de accu van derden. De
inverter en de accu mogen niet direct met elkaar worden verbonden, omdat in het geval
van een fout overspanningen kunnen optreden die tot onveilige toestanden kunnen leiden.
Voor de accu en de Fronius Symo Hybrid bestaan eigen installatiehandleidingen. In dit document worden alleen bijzonderheden bij de aansluiting op de Fronius Checkbox 500 V
behandeld. De overige installatiestappen vindt u in de installatiehandleidingen van de apparaten. Alle Fronius-documenten zijn op het volgende adres te vinden: www.fronius.com/
energy-package-manuals

Accu van derden

Fronius benadrukt dat het bij accu's van derden niet om producten van Fronius gaat en dat
Fronius deze producten evenmin op de markt heeft gebracht of hierin handelt. Vandaar
aanvaardt Fronius voor deze accu's geen enkele aansprakelijkheid.
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Technische gegevens Fronius
Checkbox 500 V

Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsklasse

IP65

Toelaatbare omgevingstemperatuur

-25 °C - +60 °C

Maximale zeespiegel

2.000 m

Toelaatbare luchtvochtigheid

0 - 100% (niet-condenserend)

Elektrische specificaties
Maximale ingangsspanning
kant van de inverter
kant van de accu

Udc max in_INV
Udc max out_BAT

Maximale stroom

Idc max in / max out 16 A

Eigen verbruik

@ 450 V

1.000 V
500 V
1,9 W

Afmetingen en gewicht
Afmetingen h x b x d (zonder verpakking)

26 x 19 x 7,5 cm

Gewicht (zonder verpakking)

1,4 kg

Afmetingen h x b x d (met verpakking)

36 x 30 x 13 cm

Gewicht (met verpakking)

1,9 kg

Normen en richtlijnen
Aangehouden normen en richtlijnen

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

Wanneer de status-LED groen oplicht, is er elektrische verbinding tussen de inverter en de accu gemaakt.

Tips voor de inbedrijfname

Het updaten van de inverter kan tot wel twee uur duren. Voor de update heeft de inverter
alleen een AC-verbinding nodig. Om tijd te besparen bij de installatie, kunnen tijdens het
updateproces werkzaamheden in het spanningsvrije deel van het systeem gewoon worden uitgevoerd.
Meer informatie over de update vindt u onder "Softwareversie van de Fronius-systeemmonitoring" op pagina 14

Inbedrijfstelling

BELANGRIJK!
Het niet in acht nemen van deze volgorde leidt tot verlies van de garantie.
Bovendien bestaat er risico op diepe ontlading van de accu.

BELANGRIJK!
Indien de installatie niet onmiddellijk kan worden afgesloten, moeten er voorzorgsmaatregelen worden getroffen om een diepe ontlading van de accu te vermijden (zie
installatiehandleiding van de accu).

Neem bij de inbedrijfstelling van het gehele systeem het bijgevoegde volledige stroomschema in acht!
Houd bij de opbouw van het gehele systeem de volgende volgorde aan:
1. Installatie inverter - Fronius Hybrid Serie
2. Installatie Fronius Smart Meter
3. Installatie Fronius Checkbox en accu van derden
(meer informatie over de installatie van de Fronius Checkbox vindt u in het hoofdstuk
Fronius Checkbox installeren op pagina 9)
4. Voer de installatiewizard (wizard op de inverter) uit en sluit deze af
5. Configureer de communicatie tussen accu en inverter
6. Voer functietest uit

Maximale afstanden tussen de
componenten

max. 1 m

max. 9 m
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Fronius Symo Hybrid met de accu van derden installeren

Modbus-bedrading en afsluitweerstanden

Bij de Modbus-bedrading moet bij de buitenste componenten een afsluitweerstand worden
geplaatst. De afsluitweerstand bij de accu van derden is vastgezet en daarom kan de accu
niet in het midden van de Modbus worden geïnstalleerd.
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

*) Afsluitweerstand R 120 ohm wordt bij Fronius Smart Meter meegeleverd

Datakabels van
de accu van derden
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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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Fronius Checkbox installeren
Veiligheid

WAARSCHUWING!
Onjuiste bediening en onjuist uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade veroorzaken.
Het hybride systeem mag alleen door geschoold personeel en uitsluitend in het kader van
de technische voorschriften in bedrijf worden gesteld. Lees voor de installatie en inbedrijfstelling de installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing van de Fronius Symo Hybrid en de
accu.

WAARSCHUWING!
Een elektrische schok kan dodelijk zijn.
Gevaar door DC-spanning van de inverter en de accu.
► Zorg er voordat u de aansluitwerkzaamheden uitvoert voor dat de inverter spanningsloos is.
► Controleer of de accu spanningsloos is. Wanneer de accu geleverd wordt, dient deze
spanningsloos te zijn.
► De apparatuur mag uitsluitend door een bevoegde elektrotechnicus op het openbare
stroomnet worden aangesloten.

IP65

> 2000 m
2000 m

0m
NH3

Mogelijke montageplekken bij het gebruik in de openlucht:
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Fronius Checkbox 500 V monteren en aansluiten

OPMERKING!
Risico op beschadigingen aan het apparaat.
Verwissel de DC-aansluitingen van de accu en de inverter niet.
Neem bij het aansluiten van de Fronius Checkbox het bijgevoegde volledige stroomschema in acht!
1

Bevestig de meegeleverde muursteun met geschikte pluggen en schroeven aan de
muur

2

Hang de Fronius Checkbox op, schuif hem naar beneden en bevestig hem met de
meegeleverde schroef

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

+

Bouw de ferrietring bij de datakabel in

10

4

-

De datakabel tussen de inverter en de accu moet zo dicht mogelijk bij de klemplekken met
telkens een ferrietring worden uitgerust om elektromagnetische storingen te vermijden.
Een ferrietring wordt met de Fronius Symo Hybrid meegeleverd, de tweede wordt met de
Fronius Checkbox meegeleverd (Würth-ferrietring - artikelnummer: 74271132S).
1

Rust de datakabel voor de klemplek in de inverter met een ferrietring uit

2

Strip de datakabel voor de klemplek van de accu en haal deze tweemaal door de ferrietring

Veiligheid

WAARSCHUWING!
Gevaar door onjuiste bediening
Dit kan leiden tot ernstig letsel of schade aan eigendommen.
► Gebruik de beschreven functies alleen als de gebruiksaanwijzingen van alle systeemcomponenten volledig zijn gelezen en begrepen:
► Gebruik de beschreven functies pas nadat alle veiligheidsvoorschriften zijn gelezen en
begrepen.
BELANGRIJK! Voor de installatie van de Fronius-systeemmonitoring is kennis van netwerktechnologieën vereist.

Eerste gebruik

BELANGRIJK! Met de Fronius Solar.web App wordt het eerste gebruik van de Froniussysteemmonitoring aanzienlijk gemakkelijker. De Fronius Solar.web App is in de betreffende App Store beschikbaar.

of
https://wizard.solarweb.com oproepen
BELANGRIJK! Voor het maken van verbinding met de Fronius-systeemmonitoring moet
het betreffende eindapparaat (bijv. laptop, tablet enz.) als volgt zijn ingesteld:
'IP-adres automatisch toewijzen (DHCP)' moet zijn geactiveerd
1

Apparaat in de servicemodus schakelen
WLAN-toegangspunt via Setup-menu van inverter activeren
Standby
WiFi Access Point
Relay
Clock
Ri
el
D
sa
py
lay Setting

De inverter stelt het WLAN-toegangspunt in. Het WLAN-toegangspunt blijft 1 uur geopend.
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Fronius-systeemmonitoring installeren en configureren

Installatie via Solar.web App
2

3

Fronius Solar.web App downloaden

Installatie via webbrowser
2

Het eindapparaat met het WLAN-toegangspunt verbinden
SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4-8 cijfers)
Naar een netwerk met de naam
FRONIUS_239.xxxxx zoeken
Verbinding met dit netwerk maken
Wachtwoord 12345678 invoeren

Fronius Solar.web App uitvoeren

(Of eindapparaat en inverter met
Ethernet-kabel verbinden)
3

In browser het volgende invoeren
http://datamanager
of
192.168.250.181 (IP-adres voor
WLAN-verbinding)
of
169.254.0.180 (IP-adres voor LANverbinding)

De startpagina van de installatiewizard wordt weergegeven.

Als de Technicus-assistent wordt uitgevoerd, moet u het toegewezen Service-wachtwoord
noteren. Dit Service-wachtwoord is vereist voor het instellen van de menu-opties Installatieoverzicht, Netbeheerder-editor en Uitgebreide accu-instellingen.
Als de Technicus-assistent niet wordt uitgevoerd, zijn er geen regels voor vermogensreductie ingesteld en volgt er geen hybride bedrijf (laden en ontladen van de accu)
4
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De Technicus-assistent uitvoeren en de instructies op het scherm volgen

Gevaar door diepe ontlading vanwege een niet-geactiveerde accu
Dit kan leiden tot permanente schade aan de accu.
► De Solar Web-assistent moet worden uitgevoerd om de accu en eventueel de Smart
Meter te activeren.

5

De Solar Web-assistent uitvoeren en de instructies op het scherm volgen

De Fronius Solar Web-startpagina wordt weergegeven.
of
De website van de Fronius-systeemmonitoring wordt weergegeven.

Informatie voor
het uitvoeren van
de Technicus-assistent

Als de inverter een softwareversie heeft die lager is dan 1.9.x-x, wijkt de Technicus-assistent van de volgende beschrijving af. De IO- en accutoewijzing kan niet worden uitgevoerd.
Pas na een software-update (zie "Firmware-update uitvoeren via het web" op pagina
15) kunnen in de webinterface onder "IO-toewijzing" (zie "IO-toewijzing tot stand brengen" op pagina 17) en in het gedeelte "Installatieoverzicht" (zie "Instellingen in de systeemmonitoring" op pagina 17) de instellingen worden uitgevoerd.
Het uitvoeren van de Technicus-assistent verloopt in 5 stappen:
1. Algemeen
Hier worden algemene installatiegegevens (bijv. de installatienaam) ingevoerd

2. Servicewachtwoord
Voer het servicewachtwoord in en onthoud dit!
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BELANGRIJK!

3. IO-toewijzing
Voer de instellingen voor de IO-interface in (zie ook IO-toewijzing tot stand brengen op
pagina 17)

4. Installatieoverzicht
Voer de instellingen van de volledige PV-installatie in (zie ook Instellingen in de systeemmonitoring op pagina 17)

5. Dynamisch vermogen
Voer de instellingen voor de dynamische vermogensvermindering in

Softwareversie
van de Froniussysteemmonitoring

14

Voor de ondersteuning van de accu van derden is een softwareversie van minimaal 1.9.xx noodzakelijk. Gedurende de update moet er een internetverbinding beschikbaar zijn. De
huidige versie van de systeemmonitoring is via het infosymbool te zien:

NL
Ongeacht de softwareversie die in de webinterface wordt weergegeven, kan het voorkomen dat de update naar de recentste softwareversie in meerdere updatestappen verloopt.
Bij het updateproces kan zowel de inverter als de accu worden bijgewerkt.

Firmware-update
uitvoeren via het
web

1

Via webbrowser de website van de Fronius-systeemmonitoring openen

2

Onder Services Firmware-update openen

3

‘Update via web‘ selecteren

4

Op de knop ‘Update uitvoeren’ klikken
De veiligheidsvraag voor de update wordt weergegeven

5

Op de knop ‘Ja‘ klikken
De update wordt uitgevoerd, de voortgang van de update wordt als balk en percentage weergegeven.

Mocht u geen verbinding met de server kunnen maken:
deactiveer gedurende de update uw firewall
probeer het vervolgens opnieuw
BELANGRIJK! Als er voor de verbinding met internet een proxyserver wordt gebruikt:
moet de keuzemogelijkheid ‘Use proxy server for Web update’ (Proxyserver voor webupdate gebruiken) zijn geactiveerd
moeten de benodigde gegevens worden ingevoerd

Software-update
van de accu van
derden uitvoeren

VOORZICHTIG!
Risico op beschadigingen van de accu! Als het updaten van de accusoftware wordt
onderbroken, kan de accu beschadigd raken.
Om dit te voorkomen dient u tijdens de update:
► de inverter niet uit te schakelen
► de accu niet uit te schakelen
► aangeraden wordt dat de accu een laadtoestand (SoC) van meer dan heeft 50% heeft
► de stroomvoorziening te garanderen
► de Modbus-communicatie niet te onderbreken/veilig te stellen

VOORZICHTIG!
Risico op beschadigingen van de accu! Als het updateproces ondanks voorzorgsmaatregelen wordt onderbroken, dient u de door de fabrikant van de accu's van derden opgelegde volgorde aan te houden, en onmiddellijk de aanspreekpartner bij de
fabrikant van de accu's van derden op de hoogte te stellen.
Anders kunnen er permanente beschadigingen ontstaan. Een accu in de stand-bymodus
kan binnen enkele dagen door zelfontlading permanent beschadigd raken.
Zodra de software van de accu moet worden bijgewerkt, verschijnt er een melding op de
website van de systeemmonitoring.
1

Klik op de melding dat de software van de accu moet worden bijgewerkt

15
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2

Er verschijnt een pagina met verschillende instelmogelijkheden.
Kies onder 'Update' de optie 'Lokaal' en klik op 'Update starten'

3

De update wordt gestart en loopt door. Dit kan maximaal een uur duren.
Wacht tot de update is beëindigd.

4

Er verschijnt een melding dat de update is gelukt.
Bevestig de melding door op 'OK' te klikken.

NL

Instellingen in de Fronius-systeemmonitoring
Instellingen op de
website van de
Fronius-systeemmonitoring

Als de accu pas achteraf in het systeem wordt geïnstalleerd of als de inverter pas na de
inbedrijfname naar softwareversie 1.9.x-x is bijgewerkt, moeten op de website van de systeemmonitoring diverse instellingen worden uitgevoerd. In het gedeelte “IO-toewijzing"
moet onder "Energieopslagsysteem" een pincode worden gekozen en in het gedeelte "Installatieoverzicht" moet de accu worden gekozen.

IO-toewijzing tot
stand brengen

1

Activeer onder Instellingen - IO-toewijzing 'Extern opslagsysteem'. Het bezetten van
de pincode moet met de bedrading overeenkomen.

Instellingen in de
systeemmonitoring

1

Kies onder Instellingen - Systeemmonitoring in het gebied Accu 'RESU7H / RESU10H'

2

Kies in het gebied Teller 'geactiveerd'. Onder Instellingen moet de tellerpositie al naargelang de installatie (verbruiksafsplitsing of leveringspunt) worden gekozen

3

Vink als de Checkbox correct is geïnstalleerd het vakje bij 'Fronius Checkbox 500V
geïnstalleerd' aan

17

Foutoplossing
Foutopsporing
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Accu blijft permanent in de energiespaarmodus (foutmelding 65000)
Gedrag
De accu gaat in de energiespaarmodus en kan door de inverter niet meer
worden geactiveerd
Oplossing Controleer of de DC-hoofdschakelaar van de accu is ingeschakeld
Oplossing Controleer of de DC-hoofdschakelaar van de inverter is ingeschakeld
Oplossing Controleer de bedrading tussen de inverter, de Checkbox en de accu
Oplossing Start de Datalogger opnieuw op (klik op de website van de systeemmonitoring
onder Systeeminformatie op de toets 'Datalogger herstart') - de ON-LED op
de accu wordt groen. Controleer bij het toevoegproces of de groene LED van
de Checkbox aangaat.
Oplossing Zet de inverter via het display tien seconden in de stand-bymodus - de ONLED op de accu wordt groen. Controleer bij het toevoegproces of de groene
LED van de Checkbox aangaat.
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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

