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Fronius Symo Hybrid
cu baterie a unui alt producător

Monitorizarea instalaţiei

42,0426,0303,RO 015-12082019
Fronius prints on elemental chlorine free paper (ECF) sourced from certified sustainable forests (FSC).
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Componente
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Racord baterie a unui alt producător Fronius Symo
Hybrid
Modul solar
generează curent continuu

Invertor - invertor hibrid Fronius
transformă curentul continuu în c.a. şi încarcă bateria. Prin intermediul sistemului încorporat de monitorizare a instalaţiei, este posibilă înglobarea
prin WLAN a invertorului într-o reţea.
Fronius Checkbox 500V
necesar pentru conectarea sigură a invertorului cu bateria.
CHECKBOX 500V

Baterie a unui alt producător
este cuplată cu Checkbox şi cu invertorul pe partea de curent continuu şi
stochează energia electrică.

Consumatorii instalaţiei fotovoltaice
consumatorii conectaţi în instalaţia fotovoltaică (monofazic sau trifazic)

Contor - Fronius Smart Meter
pentru managementul optim al energiei. Contorul poate fi montat în tabloul
de comandă de către electricianul dvs.
Reţea electrică

Fronius Checkbox 500V

Fronius Checkbox 500V conectează Fronius Symo Hybrid cu bateria unui alt producător.
Invertorul şi bateria nu trebuie conectaţi direct, deoarece în cazul unei erori se poate genera supratensiune, care poate duce la stări nesigure.
Pentru baterie şi Fronius Symo Hybrid există instrucţiuni de instalare proprii. În prezentul
document sunt tratate numai particularităţile privind racordarea la Fronius Checkbox 500V.
Restul paşilor de instalare sunt disponibili în instrucţiunile de instalare ale aparatelor. Toate
documentele Fronius sunt disponibile la următoarea adresă: www.fronius.com/energypackage-manuals

Baterie a unui alt
producător

Fronius atrage în mod explicit atenţia asupra faptului că în cazul bateriilor altor producători
nu este vorba despre produse Fronius iar Fronius nu este distribuitor al acestor baterii. Din
acest motiv Fronius nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu oferă garanţii în ceea ce priveşte aceste baterii.
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Date tehnice Fronius Checkbox
500V

Condiţii privind mediul ambiant
Clasă de protecţie

IP65

Temperatura ambiantă admisă

-25 °C - +60 °C

Altitudine maximă de instalare

2000 m

Umiditate permisă a aerului

0 - 100% (fără condens)

Specificaţii electrice
Tensiune de intrare maximă
latura invertorului
latura bateriei

Udc max in_INV
Udc max out_BAT

Curent maxim

Idc max in / max out 16 A

Consum propriu

@ 450 V

1000 V
500 V
1,9 W

Dimensiuni şi greutate
Dimensiuni î x l x a (fără ambalaj)

26 x 19 x 7,5 cm

Greutate (fără ambalaj)

1,4 kg

Dimensiuni î x l x a (cu ambalaj)

36 x 30 x 13 cm

Greutate (cu ambalaj)

1,9 kg

Norme şi directive
Norme şi directive luate în considerare

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

Când LED-ul de stare este aprins în verde, conexiunea electrică dintre
invertor şi baterie a fost realizată.

Sfaturi utile înainte de punerea în
funcţiune

Procesul de actualizare al invertorului poate dura până la 2 ore. Pentru actualizare, invertorul are nevoie doar de o conexiune c.a.. Pentru a economisi timp la instalare, în timpul
procesului de actualizare pot fi efectuate lucrări în zona fără tensiune a sistemului.
Mai multe informații despre actualizare găsiți la „Versiune software a sistemului de monitorizare a instalaţiei Fronius“ la pagina 14

Punere în funcţiune

IMPORTANT!
Nerespectarea ordinii duce la pierderea garanţiei, în plus există riscul descărcării
excesive a bateriei.

IMPORTANT!
Dacă instalarea nu poate fi încheiată imediat, trebuie luate măsuri pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei (vezi instrucţiunile de instalare ale bateriei).

La punerea în funcţiune a întregului sistem respectaţi schema electrică de ansamblu anexată!
Pentru montarea întregului sistem vă rugăm să respectaţi următoarea ordine:
1. Instalarea invertorului - seria Fronius Hybrid
2. Instalarea Fronius Smart Meter
3. Instalarea Fronius Checkbox şi a bateriei altui producător
(informaţii mai detaliate privind instalarea Fronius Checkbox sunt disponibile în capitolul Instalarea Fronius Checkbox la pagina 9)
4. Rularea şi finalizare programului de asistenţă pentru punerea în funcţiune (wizard la
invertor)
5. Configurarea comunicării între baterie şi invertor
6. Efectuarea testului de funcţionare

Distanţe maxime
între componente

max. 1 m

max. 9 m
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Instalarea Fronius Symo Hybrid cu baterie a unui alt
producător

Cablare modbus
şi rezistenţe terminale

La cablarea modbus trebuie plasată la componentele externe o rezistenţă terminală. Rezistenţa terminală la bateria unui alt producător este setată fix, motiv pentru care bateria
nu poate fi instalată în mijlocul 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

*) Rezistenţa terminală R 120 Ohm este la Fronius Smart Meter de

Cablul de date al
bateriei de la alt
producător
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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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Instalarea Fronius Checkbox
SIGURANŢĂ

AVERTIZARE!
Operarea defectuoasă şi lucrările executate incorect pot cauza vătămări corporale
şi daune materiale grave.
Punerea în funcţiune a sistemului hibrid poate fi efectuată doar de către personalul calificat
şi doar în condiţiile respectării dispoziţiilor tehnice. Înainte de instalare şi punere în funcţiune citiţi instrucţiunile de instalare şi instrucţiunile de utilizare Fronius Symo Hybrid şi alte
bateriei.

AVERTIZARE!
Un şoc electric poate fi mortal.
Pericol din cauza tensiunii DC de la invertor şi de la baterie.
► Înainte de toate lucrările de racordare, asiguraţi-vă că invertorul este scos de sub tensiune.
► Verificaţi dacă bateria nu prezintă tensiune. La livrare bateria nu trebuie să prezinte
tensiune.
► Racordul fix la reţeaua electrică publică poate fi realizat doar de un electrician autorizat.

IP65

> 2000 m
2000 m

0m
NH3

Poziţii de montaj posibile la utilizarea în aer liber:
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Montarea şi racordarea Fronius
Checkbox 500V

REMARCĂ!
Pericol de deteriorare a aparatului.
Nu inversaţi racordurile DC ale bateriei şi ale invertorului.
La racordarea Fronius Checkbox respectaţi schema electrică de ansamblu anexată!

1

1

Fixaţi suportul de perete furnizat cu ajutorul unor dibluri şi şuruburi adecvate

2
3

Agăţaţi Fronius Checkbox, împingeţi în jos şi fixaţi cu şurubul furnizat
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

+

Montarea inelului
de ferită la cablul
de date
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4

-

Cablul de date dintre invertor şi baterie trebuie echipat, cât mai aproape posibil de cele
două puncte de prindere, cu câte un inel de ferită pentru a evita perturbaţii de natură electromagnetică.
Un inel de ferită este cuprins în volumul de livrare al Fronius Symo Hybrid, al doilea în volumul de livrare al Fronius Checkbox (inel de ferită Würth - număr articol: 74271132S).
1

Montaţi un inel de ferită pe cablul de date, înaintea punctului de prindere în invertor

2

Dezizolaţi cablul de date înaintea punctului de prindere al bateriei şi introduceţi-l de
două ori prin inelul de ferită

Siguranţă

AVERTIZARE!
Pericol din cauza operării defectuoase
Pot fi provocate vătămări corporale și daune materiale grave.
► Utilizaţi funcţiile descrise doar dacă aţi citit în totalitate şi aţi înţeles MU ale tuturor componentelor de sistem:
► Utilizaţi funcţiile descrise doar dacă au fost citite în totalitate şi înțelese toate prescripţiile de securitate.
IMPORTANT! Instalarea sistemului Fronius de monitorizare a instalaţiei presupune cunoştinţe tehnice despre tehnica reţelelor.

Prima punere în
funcţiune

IMPORTANT! Cu ajutorul Fronius Solar.web App, prima punere în funcţiune a sistemului
de monitorizare a instalaţiei Fronius poate fi simplificată semnificativ. Fronius Solar.web
App este disponibilă în App-Store.

sau
https://wizard.solarweb.com tastei ‘Enter’
IMPORTANT! Pentru realizarea conexiunii cu sistemul Fronius de monitorizare a instalaţiei, terminalul respectiv (de ex. laptop, tabletă, etc.) trebuie setat după cum urmează:
„Primire automată adresă IP (DHCP)” trebuie să fie activat
1

Comutaţi aparatul pe modul de service
Activaţi WLAN Access Point prin intermediul meniului de configurare al invertorului
Standby
WiFi Access Point
Relay
Clock
Ri
el
D
sa
py
lay Setting

Invertorul stabileşte WLAN Access Point. WLAN Access Point rămâne deschis timp de 1
oră.
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Instalarea şi configurarea sistemului Fronius de monitorizare a instalaţiei

Instalare cu aplicaţia Solar.web
2

3

Descărcaţi aplicaţia Fronius Solar.web App

Instalare prin intermediul browser-ului
web
2

Conectarea terminalului cu WLAN
Access Point
SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4-8
caractere)
căutaţi o reţea cu denumirea
„FRONIUS_239.xxxxx“
realizaţi conexiunea cu această
reţea
introduceţi parola 12345678

Executaţi aplicaţia Fronius Solar.web
App

(sau conectaţi terminalul şi invertorul
cu un cablu Ethernet)
3

Introduceţi în browser:
http://datamanager
sau
192.168.250.181 (adresa IP pentru
conexiunea WLAN)
sau
169.254.0.180 (adresă IP pentru conexiunea LAN)

Se afişează pagina de start a programul de asistenţă pentru punerea în funcţiune.

Dacă se execută programul de asistenţă tehnică, notaţi neapărat parola de service atribuită. Această parolă de service este necesară pentru setarea punctelor de meniu sistem de
monitorizare a instalaţiei, editor furnizor de energie electrică şi setări extinse baterie.
Dacă nu se execută programul de asistenţă tehnică, nu sunt setate niciun fel de prescrieri
pentru reducerea puterii şi nu are loc funcţionarea în mod hibrid (încărcarea şi descărcarea
bateriei)
4
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Executaţi programul de asistenţă tehnică şi urmaţi instrucţiunile

Pericol din cauza descărcării profunde cu o baterie neactivată
Există riscul de deteriorare permanentă a bateriei.
► Solar Web Assistent trebuie executat pentru a activa bateria şi eventual Smart Meter.

5

Executaţi programul de asistenţă tehnică Solar Web şi urmaţi instrucţiunile

Se afişează pagina de start Fronius Solar.web.
sau
Se afişează pagina web a sistemului Fronius de monitorizare a instalaţiei.

Informaţii privind
executarea programului de asistenţă tehnică

Dacă invertorul are o versiune software mai mică decât 1.9.x-x, programul de asistență
tehnică se abate de la descrierea de mai jos. Alocarea IO și a bateriei nu poate fi efectuată.
Abia după o actualizare software (vezi „Actualizare Firmware via Web“ la pagina 15) se
pot efectua setările în interfața Web la alocare IO (vezi „Realizarea alocării IO“ la pagina
17) și la prezentarea generală a instalației (vezi „Setări la vederea de ansamblu a instalaţiei“ la pagina 17).
Executarea programului de asistenţă tehnică are loc în 5 paşi:
1. Generalităţi
Aici sunt introduse datele generale referitoare la instalaţie (de ex.: denumirea instalaţiei)

2. Parolă de service
Introduceţi şi notaţi parola de service!
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IMPORTANT!

3. Alocare IO
Introducere setări pentru interfaţa IO (vezi şi Realizarea alocării IO pe pagina 17)

4. Vedere de ansamblu instalaţie
Introducere stări pentru întreaga instalaţie fotovoltaică (vezi şi Setări la vederea de ansamblu a instalaţiei pe pagina 17)

5. Putere dinamică
Introducere setări pentru reducerea dinamică a puterii

Versiune software a sistemului de
monitorizare a instalaţiei Fronius
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Pentru ca bateria unui alt producător să fie suportată versiunea software minimă este
1.9.x-x. Pe durata procesului de actualizare trebuie să existe o conexiune online. Versiunea curentă a sistemului de monitorizare a instalaţiei poate fi consultată cu simbolul info:

RO
Indiferent de versiunea software afişată pe interfaţa web, este posibil ca actualizarea la ultima versiune software validă să aibă loc în mai mulţi paşi. În cadrul procesului de actualizare poate fi actualizat atât invertorul, cât şi bateria.

Actualizare Firmware via Web

1

Deschideţi pagina de internet a sistemului Fronius de monitorizare a instalaţiei cu ajutorul browser-ului web

2

La punctul servicii, deschideţi actualizare firmware

3

Selectaţi ‘Actualizare via Web‘

4

Apăsaţi butonul ‘Efectuare actualizare’
Este afişată întrebarea de siguranţă pentru actualizare

5

Apăsaţi butonul ‘Da‘
Actualizarea este efectuată, progresul este afişat sub formă de bară şi ca valoare procentuală.

În cazul întreruperii conexiunii cu serverul:
dezactivaţi firewall-ul pe durata actualizării
încercaţi din nou
IMPORTANT! Dacă pentru conexiunea la internet este utilizat un server proxy:
trebuie să fie activată opţiunea ‘Server proxy pentru actualizare web’
trebuie introduse datele solicitate

Efectuarea actualizării software a
bateriei unui alt
producător

ATENŢIE!
Pericol de deteriorare a bateriei! Dacă procesul de actualizare software a bateriei
este întrerupt sunt posibile deteriorări ale bateriei.
Pentru a evita acest lucru, pe parcursul actualizării:
► nu opriţi invertorul
► nu opriţi bateria
► se recomandă ca bateria să aibă un nivel de încărcare (SoC) de peste 50%
► asiguraţi alimentarea cu energie electrică
► asiguraţi / nu întrerupeţi comunicarea modbus

ATENŢIE!
Pericol de deteriorare a bateriei! Dacă procesul de actualizare se întrerupe, în ciuda
măsurilor de prevedere, respectaţi ordinea prevăzută de producătorul pentru oprirea acestea şi anunţaţi imediat persoana de contact a producătorului.
În caz contrar sunt posibile deteriorări definitive. O baterie aflată în regim standby se poate
deteriora definitiv în decurs de doar câteva zile prin autodescărcare.
Din momentul în care este necesară actualizarea software-ului bateriei, apare un mesaj pe
pagina web a sistemului de monitorizare a instalaţiei.
1

Daţi clic pe mesajul care anunţă necesitatea actualizării software-ului bateriei
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2

Apare o pagină cu diverse posibilităţi de setare.
La ‚Actualizare‘ selectaţi punctul ‚Local‘ şi daţi clic pe ‚Iniţiere actualizare‘

3

Actualizarea este iniţiată şi se derulează. Procesul poate dura până la o oră.
Aşteptaţi finalul actualizării.

4

Apare mesajul că actualizarea s-a încheiat cu succes.
Confirmaţi mesajul dând clic pe ‚OK‘.

Setări pe pagina
web a sistemului
Fronius de monitorizare a instalaţiei

Dacă bateria este instalată ulterior în sistem sau invertorul a fost actualizat abia după punerea în funcțiune a versiunii software 1.9.x-x, pe pagina Web a sistemului de monitorizare
a instalației trebuie efectuate diverse setări. În secţiunea IO-Zuordnung (Alocare IO) trebuie selectat un cod PIN la Energiespeicher (Acumulator energie) iar în secţiunea Anlagenübersicht (Vedere de ansamblu instalaţie) trebuie selectată bateria.

Realizarea alocării IO

1

La Einstellungen (Setări) - IO-Zuordnung (Alocare IO) activaţi „Externer Speicher“
(Acumulator extern). Alocarea PIN trebuie să corespundă cu cablajul.

Setări la vederea
de ansamblu a instalaţiei

1

La Einstellungen (Setări) - Anlagenübersicht (Vedere de ansamblu instalaţie), în secţiunea Batterie (Baterie) selectaţi „RESU7H / RESU10H“

2

În secţiunea Zähler (contor) selectaţi „aktiviert“ (activat) iar la Einstellungen (Setări)
trebuie selectată poziţia contorului în funcţie de instalaţie (ramură de consum sau
punct de alimentare)

3

Dacă Checkbox a fost instalat corect, bifaţi „Fronius Checkbox 500V installiert“ (Fronius Checkbox 500V instalat)
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Setări în sistemul Fronius de monitorizare a instalaţiei

18
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Remediere defecţiuni
Identificarea defecţiunilor

Bateria rămâne permanent în modul de economisire energie (mesaj de eroare 65000)
ComportamentBateria intră în modul de economisire energie şi nu mai poate fi activată de
invertor
Remediere Verificaţi dacă este conectat întrerupător principal DC al bateriei
Remediere Verificaţi dacă este conectat întrerupător principal DC al invertorului
Remediere Verificaţi cablajul dintre invertor, Checkbox şi baterie
Remediere Reporniţi Datalogger (pe pagina web a sistemului de monitorizare a instalaţiei, la Systeminformationen (Informaţii sistem) daţi clic pe tasta ‚DataloggerNeustart‘ (Repornire Datalogger)) - LED-ul ON (Pornit) de pe baterie devine
verde. La conectare observaţi dacă LED-ul verde al Checkbox se aprinde.
Remediere Cu ajutorul ecranului setaţi invertorul în modul standby timp de zece secunde
- LED-ul ON (Pornit) de pe baterie devine verde. La conectare observaţi dacă
LED-ul verde al Checkbox se aprinde.
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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

