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Bezpečnostní předpisy
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,
které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo
odstraněno.

▶

VAROVÁNÍ!
Označuje případnou nebezpečnou situaci,
která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.

▶

POZOR!
Označuje případnou závažnou situaci,
která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.

▶

UPOZORNĚNĹ!
Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné
poškození zařízení.

Všeobecné informace

Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a v souladu s uznávanými
bezpečnostními předpisy. Přesto hrozí při neodborné obsluze nebo chybném
používání nebezpečí, které se týká:
ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob,
poškození přístroje a jiného majetku provozovatele.
Všechny osoby, které se podílejí na uvedení do provozu, údržbě a opravách
přístroje, musí:
mít odpovídající kvalifikaci,
mít znalosti v oboru elektroinstalací,
v plném rozsahu přečíst a pečlivě dodržovat tento návod k obsluze.
Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě
tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné
i místní předpisy týkající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí.
Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třeba
udržovat v čitelném stavu
nepoškozovat
neodstraňovat
nezakrývat, nepřelepovat ani nezabarvovat.
Přípojné svorky mohou dosáhnout vysokých teplot.
Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně
funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí:
ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob,
poškození přístroje a jiného majetku provozovatele,
-
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Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, nechte před zapnutím přístroje
opravit v autorizovaném servisu.
Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z funkce.
Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole „Všeobecné
informace“ návodu k obsluze vašeho přístroje.
Závady, které by mohly narušit bezpečný provoz, musí být odstraněny před zapnutím přístroje.
Jde o vaši bezpečnost!

Okolní podmínky

Provozování nebo uložení přístroje v podmínkách, které vybočují z dále uvedených
mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.

Kvalifikovaný
personál

Servisní informace v tomto návodu k obsluze jsou určeny pouze pro kvalifikovaný
odborný personál. Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Neprovádějte
jiné činnosti, než které jsou popsané v dokumentaci. To platí i v případě, že máte
odpovídající kvalifikaci.
Všechny kabely a vedení musí být pevné, nepoškozené, izolované a dostatečně dimenzované. Uvolněné spoje, spálené nebo jinak poškozené či poddimenzované
kabely a vedení ihned nechte opravit nebo vyměnit autorizovaným servisem.
Údržbu a opravy smí provádět výhradně autorizovaný odborný servis.
U dílů pocházejících od jiných výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny
tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům. Používejte pouze originální náhradní díly (platí i pro normalizované součásti).
Bez svolení výrobce neprovádějte na přístroji žádné změny, vestavby ani přestavby.
Součásti, které vykazují nějakou vadu, ihned vyměňte.

Údaje k hodnotám hlučnosti

Maximální hladinu akustického výkonu střídače je uvedena v technických údajích.
Přístroj je ochlazován prostřednictvím elektronické regulace teploty tak potichu,
jak jen je to možné. Ochlazování nezávisí na realizovaném výkonu, okolní teplotě,
znečištění přístroje apod.
Hodnotu emisí vztaženou na pracoviště pro tento přístroj nelze uvést, protože
skutečná hladina akustického tlaku je vysoce závislá na montážní situaci, kvalitě
sítě, okolních stěnách a obecných vlastnostech prostoru.

Opatření EMV
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Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných hraničních hodnot
emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (např. v případě, že jsou v prostoru umístění citlivé přístroje nebo se v blízkosti nachází rádiové a televizní
přijímače). V případě, že se toto rušení vyskytne, je povinností provozovatele
přijmout opatření, která rušení odstraní.

Předložený systém je vybaven funkcí nouzového napájení. V případě výpadku
veřejné sítě tak automaticky dochází k náhradnímu napájení.

CS

Nouzové
napájení

Samolepku Nouzové napájení, která je součástí balení střídače, nalepte na elektrický rozvaděč.
Při údržbářských a instalačních pracích je nutné provést oddělení na straně sítě a
deaktivovat režim náhradního napájení otevřením integrovaného oddělovače DC
na střídači.
V závislosti na slunečním záření a stavu akumulátoru se náhradní napájení deaktivuje a aktivuje automaticky. Tím může dojít k nečekanému návratu nouzového
napájení z pohotovostního režimu. Při deaktivovaném nouzovém napájení proto
odpojte všechny připojené přístroje a neprovádějte žádné instalační práce v domovní síti.

Autorské právo

Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobci.
Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku. Změny vyhrazeny. Obsah tohoto návodu k obsluze nezakládá žádné nároky ze strany kupujícího. Uvítáme jakékoliv návrhy týkající se zlepšení dokumentace a upozornění
na případné chyby v návodu k obsluze.

Zálohování dat

Uživatel je odpovědný za zálohování dat při změně nastavení oproti továrnímu nastavení přístroje. Výrobce neručí za ztrátu či vymazání vašich uživatelských nastavení uložených v tomto zařízení.
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Všeobecné informace
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Koncepce
přístroje
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Fronius Symo Hybrid
Konstrukce přístroje:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Víko pláště
Střídač
Montážní konzola
Připojovací část včetně hlavního
spínače DC
Část pro datovou komunikaci
Kryt datové komunikace

Hybridní střídač převádí stejnosměrný proud vyrobený solárními panely na
střídavý proud. Tento střídavý proud je synchronně se síťovým napětím dodáván
do veřejné sítě. Kromě toho je možné ukládat solární energii do připraveného akumulátoru pro pozdější použití.
Hybridní střídač je určen pro použití v síťových fotovoltaických systémech. S odpovídající kabeláží je možný provoz s nouzovým napájením.
Díky své konstrukci a způsobu činnosti se střídač při montáži a provozu vyznačuje
maximální bezpečností.
Střídač automaticky monitoruje veřejnou elektrickou síť. Při abnormálních
síťových podmínkách (např. při výpadku sítě, přerušení atd.) se střídač ihned vypne a přeruší dodávky do veřejné elektrické sítě.
Síť je sledována pomocí monitorování napětí, frekvence a situace ostrovních
zařízení. V případě odpovídající kabeláže střídač přejde do provozu s nouzovým
napájením.
Provoz střídače je plně automatický.
Střídač pracuje tak, že ze solárních panelů je odebírán maximální možný výkon.
V závislosti na provozním místě se tento výkon ukládá do akumulátoru, je
dodáván do sítě nebo se použije pro domovní síť v provozu s nouzovým
napájením.
Jakmile nabídka energie ze solárních panelů nedostačuje, do domovní sítě je
dodáván výkon z akumulátoru. V závislosti na nastavení lze také pro nabíjení akumulátoru použít výkon z veřejné sítě.
Pokud se teplota střídače příliš zvýší, střídač pro vlastní ochranu automaticky
omezí aktuální výstupní nebo nabíjecí výkon nebo přejde do provozu s nouzovým
napájením.
Příčinou příliš vysoké teploty přístroje může být vysoká okolní teplota nebo nedostatečný odvod tepla (např. při vestavbě do skříňového rozvaděče bez odpovídajícího odvodu tepla).
DŮLEŽITÉ! Akumulátor se smí zapnout pouze tehdy, je-li střídač v pohotovostním režimu.
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Předpisové
použití

Solární střídač je určen výlučně pro nabíjení akumulátoru stejnosměrným proudem ze solárních panelů nebo k jeho převádění na střídavý proud a následné
dodávání do veřejné elektrické sítě nebo do domovní sítě v provozu s nouzovým
napájecím zdrojem.
Za nepředpisové použití se považuje:
jakékoli jiné a tento rámec přesahující použití
přestavby na střídači, které nebyly společností Fronius výslovně doporučeny
vestavba součástek, které nebyly výslovně doporučeny nebo provedeny společností Fronius
provoz s akumulátorem, který nebyl doporučený společností Fronius
provoz s elektroměrem, který nebyl doporučený společností Fronius
Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Záruční nároky zanikají.
K předpisovému používání přístroje patří rovněž
přečtení a dodržování návodu k instalaci a návodu k obsluze
provádění pravidelných inspekčních a údržbářských prací
Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly
provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.
V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá
opatření doporučená výrobcem solárních panelů.
Dodržujte nařízení provozovatele distribuční soustavy ohledně dodávání energie
do sítě, provozu s nouzovým napájecím zdrojem a provozu akumulačních
systémů.
Fronius Symo Hybrid je síťový střídač s funkcí nouzového napájení, a nikoli ostrovní střídač. V režimu nouzového napájení proto dodržujte následující omezení:
v režimu nouzového napájení se může provozovat minimálně 1500 provozních hodin
více než 1500 provozních hodin v režimu nouzového napájení se může provozovat, pokud se přitom v daném období nepřekročí 15 % doby, kdy střídač
dodává energii do sítě

Varovná upozornění na
přístroji
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Na střídači a v něm se nacházejí varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato
varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmějí být odstraněny ani zabarveny. Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou
být závažné škody na zdraví a majetku.

Nebezpečí závažného ohrožení osob
a poškození majetku chybnou obsluhou

6

Popsané funkce používejte teprve
poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:
tento návod k obsluze
všechny návody k obsluze
systémových komponent fotovoltaického systému, zejména
bezpečnostní předpisy

6

6

6

Nebezpečné elektrické napětí
6

Vyčkejte na vybití kondenzátorů!

Texty varovných upozornění:
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
Následkem mohou být těžká zranění nebo smrt.
Před otevřením přístroje zajistěte, aby vstupní i výstupní strana byla odpojena
od elektrického napájení.
Vyčkejte na vybití kondenzátorů (6 minut).

▶
▶

Symboly na výkonovém štítku:
Označení CE – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy EU.
Označení WEEE – odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být
sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu
prostředí v souladu s evropskou směrnicí a vnitrostátními právními
předpisy.
Označení RCM – testováno podle australských a novozélandských
požadavků.

Registrace
výrobku

Proč se musím registrovat?
Díky jednoduché bezplatné registraci můžete využívat výhod dalších let záruky.
Potřebujete jen vyplnit několik informací a potvrdit registraci.
Kdo smí přístroj registrovat?
Záruční smlouva se uzavírá mezi společností Fronius a příjemcem záruky
(vlastníkem instalovaného systému). Proto musí provést registraci příjemce záruky, a to přihlášením na portál Solar.web. Při registraci prostřednictvím třetí osoby
je zapotřebí příslušná plná moc. Nedodržení předpisů může být penalizováno. Nesprávné údaje mají za následek ztrátu záruky.
Jak se mohu registrovat?
Přihlaste se na webové stránce www.solarweb.com a klepněte do pole „Registrace výrobku“. Další informace jsou k dispozici přímo u registrace výrobku.

15

CS

Bezpečnostní symboly:

Kde najdu sériové číslo svého výrobku?
Sériové číslo je uvedeno na výkonovém štítku přístroje Fronius.
U akumulátoru Solar Battery se používá jen sériové číslo zobrazené na obrázku.
Sériová čísla jednotlivých akumulátorových modulů nejsou relevantní.
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Fronius Solar Battery
Koncepce
přístroje

Konstrukce přístroje:
(3)
(4)
(2)
(1)

(5)

(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Modul správy akumulátoru
Bočnice
Kryt
Pojistky
Datový konvertor
Modul akumulátoru (využitelná
kapacita 1,2 kWh)

Balíčkem Fronius Energy Package uvádí společnost Fronius na trh střídač s
možností ukládání energie. Důležitou součástí balíčku je Fronius Solar Battery
obsahující lithium-iontový akumulátor. Fronius Solar Battery doplňuje hybridní
střídač Fronius o funkci ukládání energie. Díky tomu je možné uložit solární energii ze solárních panelů pro pozdější použití.
Tento akumulátorový systém je určen výhradně pro provoz s hybridními střídači
Fronius.
Díky své konstrukci a způsobu činnosti se akumulátorový systém vyznačuje maximální bezpečností při montáži i provozu. Používá se vysoce výkonný lithium-iontový akumulátor na bázi fosforečnanu železnatého (LiFePO4), který odpovídá nejnovější technologii a splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy.
Provoz akumulátorového systému v kombinaci se střídačem Fronius je plně automatický.
Pokud po delší dobu (několik týdnů nebo měsíců) není možné zajistit řádné
nabíjení akumulátorů z balíčku Fronius Energy Package, bez ohledu na to, z
jakého důvodu, naléhavě doporučujeme provést následující kroky, aby se zabránilo hlubokému vybití akumulátorových modulů:
Vypnout hlavní vypínač akumulátoru Fronius Solar Battery
Vyjmout pojistky DC z držáku pojistek
Odstranit oranžové napájecí konektory (POWER CONNECTOR) z jednotlivých akumulátorových modulů

Předpisové
použití

Akumulátor Fronius Solar Battery je určen výlučně pro ukládání stejnosměrného
proudu z hybridního střídače Fronius pro pozdější použití.
Za nepředpisové použití se považuje:
jakékoli jiné a tento rámec přesahující použití
přestavby akumulačního systému, které nebyly společností Fronius výslovně
doporučeny
vestavba součástek, které nebyly výslovně doporučeny nebo provedeny společností Fronius
provoz se střídačem, který nebyl doporučený společností Fronius
provoz s elektroměrem, který nebyl doporučený společností Fronius
-
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Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Záruční nároky zanikají.
K předpisovému používání přístroje patří rovněž
přečtení a dodržování návodu k instalaci a návodu k obsluze
provádění pravidelných inspekčních a údržbářských prací
Dodržujte předpisy energetického závodu pro dodávání energie do sítě a provoz
akumulátorových systémů.

Rozšíření akumulační kapacity

Fronius Solar Battery nabízí možnost rozšířit kapacitu akumulátoru i po zakoupení, a to až do maximální kapacity 9,6 kWh využitelné energie.
Toto rozšíření probíhá připojením dodatečných akumulátorových modulů a musí je
provádět odborník v oboru elektro.
Rozšíření lze provést do 2 let od data prodeje, maximálně však do 30 měsíců od
dodání společností Fronius Rakousko.
Pozdější rozšíření není z technických důvodů možné. Dodržujte předpisy provozovatele distribuční soustavy týkající se dodávání energie do sítě a provozu akumulačních systémů.

Přesnost stavu
nabití (SOC)

V důsledku připojení nebo výměny akumulátorového modulu může dojít k nepřesnostem při výpočtu stavu nabití (State of Charge – SOC). Zvláště bezprostředně
po rozšíření se mohou vyskytnout kontinuity a skoky. Ty se omezují čistě na indikaci stavu nabití a nemají žádný vliv na provoz přístroje.

Skok SOC

Kontinuita SOC

Varovná upozornění na
přístroji
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Na akumulátoru se nachází varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmějí být odstraněny ani zabarveny.
Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou
být závažné škody na zdraví a majetku.

CS
Bezpečnostní symboly – text varovného upozornění:
Pozor
Nesprávná manipulace nebo nedodržování těchto pokynů a návodu k obsluze mohou způsobit tepelné nebo elektrické nebezpečí nebo nebezpečí požáru a mohou mít za následek závažná poranění.
Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a používejte přístroj v souladu s bezpečnostními pokyny!
Prevence zasažení elektrickým proudem
Přístroj nerozebírejte ani neupravujte
Zabraňte vniknutí vody do přístroje
Zabraňte vniknutí cizího materiálu do přístroje
Nesahejte přímo na přípojky
Prevence přehřátí, požáru, elektrického úrazu a poranění
Nepoužívejte k nabíjení nespecifikované přístroje
Neumisťujte přístroj v prostorách s teplotou vyšší než 35 °C
Neumisťujte přístroj v nestabilním prostředí
Nevystavujte přístroj silným vibracím
Prevence požáru
Nezkratujte jednotlivé přípojky
Zabraňte přehřátí
Chování v případě nouze:
a) požár:
vhodné hasicí prostředky: Hasicí přístroje s CO2 nebo práškové; hasicí
přístroje s vodou mohou vést k úrazu elektrickým proudem.
uvědomte hasiče
uvědomte ohrožené osoby
vypněte hlavní vypínač
vypněte spínač FI
povodeň:
b)
vypněte hlavní vypínač
vypněte spínač FI
chraňte systém před vodou, odčerpejte vodu
nejasný
provozní stav (viz také kapitolu „Nejasné provozní stavy“ na str. 138):
c)
zajistěte
dostatečný přívod čerstvého vzduchu
vypněte
hlavní
vypínač
vypněte
spínač
FI
-
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Jednotlivé provozní režimy
Provozní režimy
– vysvětlení
symbolů

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.
Akumulátor
je na stejnosměrné straně spojený se střídačem a skladuje 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. Díky nasazení
více elektroměrů Smart Meter je možné použít řešení Energy Profiling. V systému lze měřit a monitorovat další spotřebiče nebo generátory.
Funkce nouzového napájení
střídač je připraven pro provoz s nouzovým napájecím zdrojem.
Funkci nouzového napájení ve skříňovém rozvaděči musí realizovat
elektroinstalatér. FV systém pracuje v režimu s nouzovým
napájecím zdrojem jako ostrov.
Fronius Ohmpilot
pro využití přebytečné energie k přípravě teplé vody.

Dodatečný střídač v systému (např.: Fronius Symo)
přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý proud. Nemůže však
nabíjet akumulátor a není k dispozici pro případ nouzového
napájení.
Elektrická síť

Provozní režim –
střídač
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Hybridní střídač Fronius je možné použít jen jako střídač bez připojeného akumulátoru.

CS
Provozní režim –
střídač s akumulátorem

V zájmu bezporuchové regulace není dovolen paralelní provoz více akumulátorů.
Pro maximální využití vlastního proudu z FV systému je možné použít akumulátor
jako úložiště. Akumulátor je na stejnosměrné straně spojen se střídačem. Proto
není nutná několikanásobná přeměna proudu a dosahuje se vyšší účinnosti.
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Provozní režim –
střídač s akumulátorem a více
elektroměry
Smart Meter

Provozní režim –
střídač s akumulátorem,
střídavě propojen s dalším
střídačem

Provozní režim –
střídač s akumulátorem a
funkcí nouzového napájení

DŮLEŽITÉ! V režimu s nouzovým napájecím zdrojem se používá vyšší jmenovitá
frekvence, aby se zabránilo nežádoucímu paralelnímu provozu s jinými elektrocentrálami.
V zájmu bezporuchové regulace není dovolen paralelní provoz více akumulátorů.
V kompletně sestaveném hybridním FV systému střídač může:
dodávat proud do sítě,
napájet přístroje zapojené ve FV systému v případě výpadku proudu nebo
nabít přebytečnou energií akumulátor.
-
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Provozní režim –
střídač s akumulátorem,
zařízením Ohmpilot a funkcí
nouzového
napájení

DŮLEŽITÉ! V kompletně sestaveném hybridním FV systému se zařízením Fronius
Ohmpilot nelze v případě výpadku proudu z regulačně technických důvodů
zařízení Ohmpilot provozovat. Proto je užitečné instalovat zařízení Ohmpilot mimo větev nouzového napájení.
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Provozní režim –
střídač s akumulátorem,
dalším střídačem
a funkcí nouzového napájení

Provozní stavy
(pouze pro
systémy s akumulátorem)

U akumulátorových systémů rozlišujeme různé provozní stavy. Aktuální provozní
stav se přitom zobrazuje na webové stránce pro kontrolu a monitoring systému
nebo na portálu Solar.web.
Provozní stav

Popis

Deaktivováno

Akumulátor není aktivní. Buď byl deaktivován, nebo v důsledku chyby není možná komunikace s
akumulátorem nebo elektroměrem.

Normální režim

Systém se nachází v normálním režimu

Servisní
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režim1)

Servisní režim byl aktivován. Akumulátor bude automaticky nabit nebo vybit na definovanou hodnotu SOC a následně udržován na této hodnotě, dokud nebude servisní režim ručně ukončen.

Nucené dobíjení

Střídač Fronius Symo Hybrid dobíjí akumulátor,
aby vyrovnával samovolné vybíjení a udržoval nastavenou minimální hodnotu SOC (ochrana před
hlubokým vybitím).

Min. SOC dosažen

Akumulátor dosáhl nastaveného minimálního stavu nabití. Akumulátor se nemůže dále vybíjet, dokud neproběhne nové nabíjení.

Energeticky úsporný
režim

Systém byl převeden do energeticky úsporného
režimu. Všechny kontrolky LED a displej akumulátoru zůstanou tmavé1). Energeticky úsporný
režim se automaticky ukončí, jakmile je opět k dispozici dostatečný přebytek energie.

Kalibrační režim1)

Systém se nachází v kalibračním režimu. Pokud
není k dispozici dostatek FV energie pro dosažení
100 %, akumulátor se bude cyklicky nabíjet podle
interní kalibrace na 100 %. To může podle okolností (v závislosti na počasí, mikrocyklech, teplotě
apod.) trvat delší dobu.

Ochrana proti hlubokému
vybití1)

Střídač Fronius Symo Hybrid dobíjí akumulátor,
aby vyrovnával samovolné vybíjení a udržoval minimální stav nabití.

Popis

Start

Akumulátorový systém se spustí z energeticky
úsporného režimu (Standby).

1)

CS

Provozní stav

Dostupné jen pro Fronius Solar Battery.
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Nouzový režim
Předpoklady pro
režim nouzového
napájení

Pokud chcete využít funkci nouzového napájení hybridního střídače, musí být
splněny následující předpoklady:
Správné kabelové propojení systému nouzového napájení v elektroinstalaci
(viz dokument „Fronius Energy Package – Příklady přepnutí na nouzové
napájení“).
Fronius Smart Meter musí být namontovaný a konfigurovaný v místě dodávky
energie do sítě.
Aktuální firmware ve střídači – v případě potřeby proveďte aktualizaci firmwaru.
Samolepku Nouzové napájení, která je součástí balení střídače, nalepte na
elektrický rozvaděč.
Vyberte alternativní nastavení Setup (nouzové napájení) v nabídce CONFIG
střídače (viz návod k instalaci).
Proveďte potřebná nastavení v části Nouzové napájení v nabídce Přiřazení IO
(webová stránka Kontrola a monitoring systému Fronius → Nastavení →
Přiřazení IO → Nouzové napájení).
V přehledu systému nastavte nouzové napájení na provozní režim „Auto“
(webová stránka Kontrola a monitoring systému Fronius → Nastavení →
Přehled systému → Provozní režim nouzového napájení).
Pokud jsou v systému k dispozici další střídače, instalujte je mimo obvod nouzového napájení ale v rámci elektroměru Fronius Smart Meter – viz Provozní
režim – střídač s akumulátorem, dalším střídačem a funkcí nouzového napájení
na str. 24.
UPOZORNĚNÍ! Režim nouzového napájení není možný s akumulátory řady LG
Chem ResuH.

Přechod
z režimu
dodávky energie
do sítě do režimu
nouzového
napájení

1.
2.
3.
4.
5.

Přechod režimu
nouzového
napájení do
režimu dodávky
energie do sítě

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Veřejná síť je monitorovaná jednotkou pro ochranu sítě a systému integrovanou ve střídači a připojeným elektroměrem Fronius Smart Meter.
Dojde k výpadku veřejné sítě nebo k překročení či podkročení jednotlivých
síťových parametrů.
Střídač provede nezbytná opatření odpovídající místní normě a poté se odpojí.
Střídač se po uplynutí doby potřebné k přezkoušení zapne v režimu nouzového napájení.
Všechny spotřebiče v domácnosti, které jsou zapojené do obvodu nouzového
napájení, jsou napájené z akumulátoru a solárních panelů. Ostatní spotřebiče
nejsou napájené a jsou bezpečně odpojené.

Střídač pracuje v režimu nouzového napájení.
Veřejná síť opět řádně funguje.
Fronius Smart Meter měří síťové parametry ve veřejné síti a předává tyto informace střídači.
Stabilita veřejné sítě se zjišťuje kontrolou hodnot naměřených elektroměrem
Fronius Smart Meter.
Střídač ukončí režim nouzového napájení.
Všechny elektrické obvody jsou opět připojené k veřejné síti a jsou touto sítí
napájené.
Střídač může po normativně vyžadovaných zkouškách sítě znovu zahájit
dodávku energie do sítě.

V režimu nouzového napájení mohou některé elektrické přístroje z důvodu příliš
vysokých náběhových proudů fungovat nesprávně (např.: chladničky a mrazničky).
V nouzovém režimu doporučujeme vypnout spotřebiče, které nejsou nezbytně
nutné.
Přechod ze síťového provozu do režimu nouzového napájení trvá krátkou dobu.
Akumulátorový systém s funkcí nouzového napájení proto nelze použít jako
nepřetržité napájení např. pro počítače.
Pokud v režimu nouzového napájení není k dispozici energie z akumulátoru nebo
ze solárních panelů, bude režim nouzového napájení automaticky ukončen bez
ohledu na to, zda je, nebo není veřejná síť dostupná.
Fronius Solar Battery: Jakmile je znovu k dispozici dostatek energie ze solárních
panelů, režim nouzového napájení se zase automaticky spustí.
BYD Battery-Box Premium: Jakmile je opět k dispozici dostatek energie ze
solárních panelů nebo z veřejné sítě, je nutné systém znovu ručně spustit.
Správné pořadí při zapínání je uvedeno v kapitole BYD Battery-Box Premium na
str. 34.
V případě velmi vysoké spotřeby se nouzový režim přeruší a zobrazí se stavová
zpráva „143 - Přetížení nouzového napájení“. V režimu nouzového napájení je
nutné dodržovat maximální výkon odpovídající technickým údajům!

Nouzové
napájení a energeticky úsporný
režim

Pokud střídač pracuje v nouzovém režimu, je energeticky úsporný režim aktivní
automaticky. Za následujících podmínek je akumulátor a střídač po čekací době 8
- 12 minut převeden do energeticky úsporného režimu:
Akumulátor je vybitý až po minimální stav nabití a ze solárních panelů
nepřichází žádná energie.
Střídač se nachází v chybovém stavu, který se nepotvrzuje automaticky (např.
opětovné přetížení).
Střídač se prostřednictvím nastavení na displeji přepne do energeticky
úsporného režimu (režim Standby).
Pokud se akumulátor a střídač nacházejí v energeticky úsporném režimu, systém
se znovu aktivuje prostřednictvím následujících akcí (platí jen pro Fronius Solar
Battery):
K dispozici je dostatek energie ze solárních panelů.
Veřejná síť opět funguje.
Přepínač POWER akumulátoru se vypne a zapne.
Bližší informace o energeticky úsporném režimu najdete v kapitole Energeticky
úsporný režim na str. 29

Fronius Ohmpilot a režim nouzového napájení

Zařízení Fronius Ohmpilot není určeno pro režim nouzového napájení. Je-li k dispozici zařízení Fronius Ohmpilot, nainstalujte je mimo větev nouzového napájení
(viz Provozní režim – střídač s akumulátorem, zařízením Ohmpilot a funkcí nouzového napájení na str. 23).
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Omezení v
režimu nouzového napájení

UPOZORNĚNĹ!
Riziko způsobené aktivním zařízením Ohmpilot v režimu nouzového napájení.
Může dojít k výpadku nouzového napájení.
V žádném případě neaktivujte režim Boost zařízení Ohmpilot.
Vypněte jistič zařízení Fronius Ohmpilot (je-li k dispozici).
Ještě před výpadkem sítě je třeba deaktivovat funkce, které v režimu nouzového napájení překračují meze výkonu.

▶
▶
▶

Deaktivujte funkce, které v režimu nouzového napájení překračují meze výkonu:
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1

Nastavte ruční proměřování topné tyče zařízení Ohmpilot (položka Obecné –
Obecná nastavení – Topení 1 – ručně).

2

Deaktivujte nastavení Ochrana proti legionelle (h) a Přizpůsobit průběh dne
(položka Obecné – Obecná nastavení – Topení 1).

Všeobecné informace

CS

Energeticky úsporný režim
Energeticky úsporný režim (Standby) slouží ke snížení vlastní spotřeby systému.
K dispozici je od verze softwaru 1.4.1-11 pro kontrolu a monitoring systému.
Střídač i akumulátor za určitých podmínek automaticky přejdou do energeticky
úsporného režimu.
Fronius Symo Hybrid
Pokud je akumulátor prázdný a FV energie není k dispozici, střídač přejde do
energeticky úsporného režimu. Zachována zůstane pouze komunikace střídače
s elektroměrem Fronius Smart Meter a portálem Fronius Solar.Web.
Fronius Solar Battery
Pokud je akumulátor v energeticky úsporném režimu, indikace zůstává tmavá. Na
portálu Solar.web je energeticky úsporný režim indikován písmenem „i“ u symbolu akumulátoru. V náhledu energetické bilance se po dobu trvání energeticky
úsporného režimu nezobrazuje hodnota SOC (State of Charge) akumulátoru Fronius Solar Battery.
BYD Battery-Box Premium
Na portálu Solar.web je energeticky úsporný režim indikován písmenem „i“ u symbolu akumulátoru.

Podmínky odpojení akumulátoru
Fronius Solar
Battery a
střídače Fronius
Symo Hybrid

Stav nabití akumulátoru je nižší než zadaný minimální stav nabití nebo stejný.
Výkon solárních panelů je nižší než 50 W.

Aktuální nabíjecí nebo vybíjecí výkon akumulátoru je nižší než
100 W.
K nabíjení akumulátoru je k dispozici méně než 50 W. Výkon
dodávaný do veřejné sítě je minimálně o 50 W nižší než aktuálně potřebný výkon v domovní síti.
Jakmile jsou splněny všechny podmínky odpojení, přejde akumulátor během 6 minut do energeticky úsporného režimu. Tato časová prodleva zajišťuje, aby bylo
možné provést alespoň jedno nové spuštění střídače.
Po akumulátoru automaticky přejde do energeticky úsporného režimu také
střídač.
Nouzové napájení:
Pokud byla aktivována funkce nouzového napájení, akumulátor napájený ze sítě
nepřejde do energeticky úsporného režimu. Jinak by nebylo možné zajistit
spuštění bez sítě a fotovoltaického napájení (tzv. start ze tmy) hybridního
systému.
Při provozu s nouzovým napájením a při podkročení minimálního stavu nabití
přejde akumulátor do energeticky úsporného režimu.
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Podmínky zapnutí střídače
Fronius Symo
Hybrid a akumulátoru Fronius Solar Battery

Jakmile je jedna z následujících podmínek splněna po dobu alespoň 30 sekund,
energeticky úsporný režim se ukončí:
Energeticky úsporný režim již není z důvodu změny nastavení na webové
stránce střídače přípustný.
K nabíjení akumulátoru je k dispozici více než 50 W. Výkon dodávaný do
veřejné sítě je minimálně o 50 W vyšší než aktuálně potřebný výkon v domovní síti.
Pokud je nastaveno dynamické omezení výkonu s hodnotou 0 nebo systém
funguje v režimu nouzového napájení, je výkon dodávaný do veřejné sítě vždy
nižší než potřebný výkon v domovní síti.
Pro tento případ existuje vlastní podmínka (dynamické omezení výkonu < 300
W nebo aktivní nouzový režim): Pokud je fotovoltaický výkon vyšší než nastavená prahová hodnota (50 W), dojde k ukončení energeticky úsporného
režimu.
Nabití akumulátoru z veřejné sítě je vyžadováno prostřednictvím webové
stránky.
Akumulátor se dobije, aby byl obnoven minimální stav nabití nebo provedena
kalibrace.
Akumulátor Fronius Solar Battery se probudí, jakmile střídač Symo Hybrid
začne generovat FV výkon. Tím je zaručen spolehlivý provoz akumulátoru.

Zvláštní případ

Pokud není střídač do 8–12 minut zprovozněn (např.: chyba) nebo došlo
k přerušení elektrického propojení střídače s akumulátorem, přejde akumulátor
v každém případě do energeticky úsporného režimu. Tím se sníží samovolné
vybíjení akumulátoru.

Indikace na
přístrojích
a v uživatelském
rozhraní

Během energeticky úsporného režimu:
Oranžová stavová kontrolka LED svítí.
Webová stránka střídače je dostupná.
Všechna dostupná data se ukládají a odesílají na Solar.web.
Dostupná aktuální data se zobrazují na Solar.webu.
Energeticky úsporný režim je na webové stránce střídače a na Solar.webu indikován písmenem „i“ vedle symbolu akumulátoru v přehledu systému.
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Výhoda kalibrovacího nabíjení
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Kalibrační nabíjení akumulátoru Fronius Solar
Battery
Přirozené rozdíly v kapacitě jednotlivých článků a nepatrné samovolné vybíjení
každého akumulátoru vedou k tomu, že napětí článků se liší. Vzhledem k tomu je
hodnota SOC méně přesná. To má vliv na provoz. Pokud nejsou přijata žádná
opatření, dojde k poškození akumulátoru.
Díky cyklicky prováděnému kalibrovacímu nabíjení se všechny články akumulátoru
uvedou do stejného stavu nabití a hodnota SOC se zkalibruje. Tím se zajistí
dlouhá životnost akumulátorových článků.

Všeobecné informace

Stanovení přesného stavu nabití (State of Charge = SOC) akumulátoru je důležité
pro řízení provozu. Pro jeho zajištění se musí akumulátor pravidelně nabíjet na
100 %. Tím se kalibruje hodnota SOC.
Fronius Solar Battery:
Kalibrovací nabíjení probíhá za probíhajícího provozu automaticky po několika
nabíjecích a vybíjecích cyklech. Kdy se budou kalibrovací nabíjení provádět, záleží
na dvou hlavních faktorech:
-

Průměrný stav nabití
Energetický výkon akumulátoru

Protože tyto faktory jsou silně závislé na počasí, může čas kalibrovacího nabíjení
kolísat v závislosti na ročním období.
Následující popis kalibrovacího nabíjení platí od verze softwaru 1.4.1-12 jednotky
pro kontrolu a monitoring systému Fronius.

Podmínky pro
spuštění kalibrovacího nabíjení
(Fronius Solar
Battery)

Jeden cyklus nabíjení a vybíjení akumulátoru Fronius Solar Battery odpovídá
energetickému výkonu akumulátorového modulu 48 Ah. Kalibrovací nabíjení
probíhá cyklicky podle následujících podmínek:
Po 3 plných nabíjecích a vybíjecích cyklech a 80% SOC
Po 5 plných nabíjecích a vybíjecích cyklech a 50% SOC
Po 7 plných nabíjecích a vybíjecích cyklech nezávisle na SOC
U nově instalovaných systémů a při výměně nebo rozšíření modulů se kalibrovací
nabíjení spustí automaticky po 30 minutách.

Průběh kalibrovacího nabíjení
(Fronius Solar
Battery)

Kalibrovací nabíjení probíhá primárně s plným FV výkonem. Pokud není k dispozici dostatek FV energie, odebírá se energie z veřejné sítě. K tomu dochází také v
případě, že funkce „Povolit nabíjení ze sítě“ je deaktivována, protože se jedná o
funkčně kritický požadavek.
Výpočet SOC se provádí na akumulátorový modul. Proto každý akumulátorový
modul musí dosáhnout 100% stavu nabití.
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Proces kalibrace
(Fronius Solar
Battery)

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Doba trvání kalibrovacího
nabíjení (Fronius
Solar Battery)

Musejí být splněny podmínky pro spuštění.
Akumulátor se nabíjí minimálním proudem 6,5 A nebo plným FV výkonem na
100 %.
Aby se dosáhlo 100% stavu nabití každého zásuvného akumulátorového modulu, musí být jedna z následujících dvou podmínek splněna alespoň na 2 minuty (pro každý článek všech akumulátorových modulů):
Minimální napětí článku ³ 3,45 V a proud < 100 mA
Minimální napětí článků > 3,5 V nezávisle na proudu
Jakmile akumulátorový modul splní jednu z uvedených podmínek, dojde k
omezení proudu, aby se předešlo přetížení. Přes obtokový odpor probíhá
proud dvouciferných miliampérových hodnot.
Nepotřebný FV výkon se opět přímo spotřebovává.
Pokud všechny články všech akumulátorových modulů splňují jednu z obou
podmínek, stav nabití se nastaví na 100 % a kalibrovací nabíjení je skončené.

Vzhledem k tolerancím se články nenabíjejí a nevybíjejí vždy stejně rychle. Protože
články i akumulátorové moduly jsou zapojeny v řadě a dobu nabíjení a vybíjení
určuje nejpomalejší článek, dokončují se kalibrovací nabíjení různě rychle.
Velmi sporadická kalibrovací nabíjení nebo plné nabíjecí cykly (závislé na ročním
období, např. v zimních měsících) vedou k větším odchylkám napětí článků v akumulátorových modulech. V kalibračním režimu se jeden článek nabíjí rychleji než
ostatní články. Tento článek následně začne s vyrovnáváním. Zbývající články se
mohou nabíjet už jen malým nabíjecím proudem. Trvá déle, než tyto články
dosáhnou cílovou hodnotu.
Pokud se akumulátor pravidelně plně nabíjí, jsou kalibrovací nabíjení zapotřebí jen
zřídka. Články se při každém nabíjení kalibrují se 100% SOC.
V zimních měsících při nemnoha plných nabitích a při nízkém energetickém výkonu mohou kalibrovací nabíjení trvat déle, protože je třeba vyrovnávat větší odchylky mezi akumulátorovými moduly.

Omezení během
kalibrace (Fronius Solar Battery)

-

Indikace během
kalibrovacího
nabíjení (Fronius
Solar Battery)
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Odběr energie z akumulátoru (vybíjení) není možný.
Optimalizace vlastní spotřeby je na dobu trvání kalibrovacího nabíjení deaktivována.
Nabíjení ze sítě může probíhat také tehdy, když funkce „Povolit nabíjení ze
sítě“ není aktivována, protože se jedná o systémově relevantní servisní
nabíjení.
Nulová dodávka energie do sítě podle normy zůstává zachována a také je
možné spustit servisní nabíjení, pokud chcete během kalibrace rozšířit nebo
vyměnit akumulátorové moduly.
Je možné spustit nouzový režim – kalibrovací nabíjení se přeruší.

Jakmile je spuštěno kalibrovací nabíjení, je tato skutečnost zobrazena na portálu
Fronius Solar.web (aktuální náhled a náhled energetické bilance) nebo ve
webovém rozhraní střídače Fronius Symo Hybrid.

CS

Na portálu Fronius Solar.web nebo ve webovém rozhraní
střídače je kalibrovací nabíjení v přehledu zobrazeno jako informace. Po kliknutí na symbol akumulátoru (obr. vlevo) se
zobrazí informace „Akumulátor se nachází v kalibračním
režimu“.

V zobrazení energetické bilance na portálu Solar.web jsou zahájení a konec kalibrovacího nabíjení indikovány změnou stavu akumulátoru („Režim akumulátoru:
Normal → Calibrate“ a „Režim akumulátoru: Calibrate → Normal“)
Na následujícím obrázku je uvedeno kalibrovací nabíjení akumulátoru Fronius Solar Battery v náhledu energetické bilance. Na začátku kalibrovacího nabíjení se
veškerá vyrobená FV energie nabije do akumulátoru. Od okamžiku, kdy je jeden
článek plně nabitý, už se z akumulátoru odebírá jen určitý nabíjecí proud. Tento
nabíjecí proud klesá s rostoucím napětím článků k 0 A.

Na displeji akumulátoru se, stejně jako v normálním režimu, zobrazí stav „charging“ (CHG) a příslušný nabíjecí proud v ampérech. Pokud nabíjecí proud klesne
pod 0,3 A, na displeji už se zobrazuje jen 0 A, i když kalibrovací nabíjení ještě
probíhá.
Na portálu Fronius Solar.web se zobrazí hodnota SOC celého akumulátoru. Na
displeji akumulátoru je možné přečíst hodnoty SOC jednotlivých akumulátorových modulů.
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Vhodné externí akumulátory pro zařízení Fronius
Symo Hybrid
LG Chem ResuH

Společnost Fronius výslovně upozorňuje, že u cizích akumulátorů se nejedná
o výrobky společnosti Fronius a společnost Fronius ani není distributorem či prodejcem těchto akumulátorů. Z tohoto důvodu nepřejímá společnost Fronius za
tyto akumulátory žádnou odpovědnost ani záruku.
Zařízení Fronius Symo Hybrid lze provozovat v kombinaci s vysokonapěťovým
akumulátorem LG Chem typu RESU7H(Type-R) nebo RESU10H(Type-R).
Pro účely připojení akumulátoru LG k hybridnímu střídači je potřeba použít
zařízení Fronius Checkbox 500V od společnosti Fronius. Při provozu s vysokonapěťovým akumulátorem LG není možný provoz s nouzovým napájením.
Před instalací a uvedením do provozu je nutné přečíst tento dokument a návod
k instalaci zařízení Fronius Symo Hybrid, zařízení Fronius Checkbox 500V i akumulátoru.
Veškeré dokumenty najdete na následující adrese:
www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install
Dokumentace k akumulátoru LG Chem ResuH je přiložena k příslušnému akumulátoru nebo ji získáte od výrobce.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu stejnosměrným napětím ze střídače a akumulátoru.
Následkem mohou být těžká zranění nebo smrt.
Zařízení Fronius Checkbox 500V musí být nainstalováno do systému podle
návodu k instalaci.
Přečtěte si a dodržujte návod k instalaci zařízení „Fronius Checkbox 500V“.
Návod k instalaci je přiložen k zařízení Fronius Checkbox 500V.
Kabeláž „externího akumulátoru se zařízením Fronius Symo Hybrid
a zařízením Fronius Checkbox 500V“ proveďte podle schématu zapojení.
Schéma zapojení je přiloženo k zařízení Fronius Checkbox 500V.

▶
▶
▶

BYD BatteryBox Premium

Společnost Fronius výslovně upozorňuje, že u cizích akumulátorů se nejedná
o výrobky společnosti Fronius a společnost Fronius ani není distributorem či obchodníkem s těmito akumulátory. Z tohoto důvodu nepřejímá společnost Fronius
za tyto akumulátory žádnou odpovědnost ani záruku.
Střídač Fronius Symo Hybrid lze provozovat s následujícími variantami akumulátorů BYD Battery-Box Premium:
HVM 8.3*
HVM 11.0
HVM 13.8
HVM 16.6
HVM 19.3
HVM 22.1
Při dodržení specifikací společnosti BYD je možný paralelní provoz až 3 akumulátorů BYD HVM. Kombinace 3 akumulátorů HVM 22.1 není povolena.
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Před instalací a uvedením do provozu je nutné přečíst tento dokument, návod
k instalaci zařízení Fronius Symo Hybrid i cizího akumulátoru.
Veškeré dokumenty najdete na následující adrese:
www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install
V důsledku zastaralosti verze softwaru může docházet k nekompatibilitě mezi
střídačem a akumulátorem. Pokud se zobrazí odpovídající hlášení
Aktualizujte software střídače – viz Služby – Aktualizace firmwaru na str.
91
Aktualizujte software akumulátoru – viz dokumentaci k akumulátoru
Dokumentace k zařízení BYD Battery-Box Premium je přiložena k příslušnému
akumulátoru nebo ji získáte od výrobce.
DŮLEŽITÉ!
Pro zajištění provozu s akumulátorem BYD Battery-Box Premium HVM je nutné
vždy dodržovat následující pořadí při zapínání jednotlivých komponent systému.
1

ON

Přepněte přepínač odpojovače DC do
polohy „Vypnuto“. Vypněte jistič.

1
OFF

2

Zapněte akumulátor.
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* Upozornění pro systémy s přepnutím na nouzové napájení se střídačem Fronius
Symo Hybrid a akumulátorem BYD Battery-Box Premium HVM 8.3:
Pokud dojde k výpadku sítě a energie z FV systému není k dispozici, může
v případě nízkého stavu nabití akumulátoru (SOC obvykle < 20 %) dojít k tomu, že
systém už nebude možné přepnout do nouzového režimu.

Zapněte jistič. Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Zapnuto“.

3

ON

2
OFF
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Ovládání
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Datová komunikace
Oblast datové
komunikace

(1)

PIN 2

(2)

(3)

PIN 1

PIN 1
PIN 2
PIN 3

Poz.

Označení

(1)

Přepínatelné multifunkční proudové rozhraní
Pro připojení k multifunkčnímu proudovému rozhraní použijte 2pólový
protikonektor, který je součástí balení střídače.

(2)

Beznapěťový spínací kontakt s protikonektorem
max. 250 V AC / 4 A AC
max. 30 V DC / 1 A DC
max. průřez kabelu 1,5 mm² (AWG 16)
pin 1 = spínací kontakt (Normally Open)
pin 2 = společný kontakt (Common)
pin 3 = rozpínací kontakt (Normally Closed)
Pro připojení k beznapěťovému spínacímu kontaktu použijte protikonektor, který je součástí balení střídače.

(3)

Všeobecné informace

Kontrola a monitoring systému s anténou WLAN

Střídač je sériově vybaven funkcí pro kontrolu a monitoring systému, která je
kompatibilní se sítí WLAN, a jednotkou energetického managementu (Fronius Datamanager).
Kontrola a monitoring systému Fronius zahrnují mimo jiné následující funkce:
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-

vlastní webová stránka se zobrazením aktuálních dat a nejrůznějšími možnostmi nastavení
možnost přímého připojení k síti Fronius Solar.web
připojení k internetu prostřednictvím sítě WLAN nebo LAN
zátěžové řízení střídače zadáním mezních hodnot výkonu, minimálních nebo
maximálních dob provozu nebo požadovaných dob provozu
řízení střídače prostřednictvím protokolu Modbus (TCP)
zadání řídicích priorit
řízení střídače prostřednictvím připojených elektroměrů (Fronius Smart Meter)
řízení střídače pomocí přijímače signálu hromadného dálkového ovládání
(např. zadání jalového výkonu nebo zadání efektivního výkonu)
dynamické snížení výkonu s ohledem na vlastní spotřebu
řízení nabíjení akumulátoru s ohledem na nastavené cíle
řízení provozu s nouzovým napájecím zdrojem

-

Ovládací prvky,
přípojky a indikace u kontroly a
monitoringu
systému

(9) (8)

(7)

(1)
(2)

(5)

(3)

(4)

(6)

LAN

Č.

Funkce

(1)

Přepínač IP
pro přepínání IP adresy:
Poloha přepínače A
zadaná IP adresa a otevření přístupového bodu WLAN Access Point
Pokud se přepínač IP nachází v poloze A, otevře se dodatečně jeden
přístupový bod pro přímé spojení WLAN s kontrolou a monitoringem
systému.
Přístupová data k tomuto přístupovému bodu:
Název sítě: FRONIUS_239.XXXXXX
Klíč: 12345678
Přístup ke kontrole a monitoringu systému je možný:
prostřednictvím názvu DNS „http://datamanager“
prostřednictvím IP adresy 169.254.0.180 pro rozhraní LAN
prostřednictvím IP adresy 192.168.250.181 pro WLAN Access
Point
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Funkce
CS

Č.

Poloha přepínače B
přiřazená IP adresa
Kontrola a monitoring systému fungují s jednou přiřazenou dynamickou IP adresou (DHCP) – tovární nastavení
IP adresu je možné nastavit na webové stránce pro kontrolu a monitoring systému.
(2)

Kontrolka LED WLAN
bliká zeleně: kontrola a monitoring systému jsou v servisním režimu
(přepínač IP na jednotce pro kontrolu a monitoring systému je v poloze A nebo byl servisní režim aktivován na displeji střídače, přístupový
bod WLAN Acces Point je otevřený)
svítí zeleně: spojení WLAN je vytvořeno
bliká střídavě zeleně a červeně: překročení doby otevření přístupového
bodu WLAN Access Point po aktivaci (1 hodina)
svítí červeně: spojení WLAN není vytvořeno
bliká červeně: chybné spojení WLAN
-

(3)

Kontrolka LED spojení s portálem Solar.web
svítí zeleně: v případě vytvořeného spojení s portálem Fronius Solar.web
svítí červeně: v případě žádoucího, ale nevytvořeného spojení s
portálem Fronius Solar.web
nesvítí: v případě, že spojení s portálem Fronius Solar.web není nutné
nebo odesílání dat na Solar.web bylo deaktivováno

(4)

Kontrolka LED napájení
svítí zeleně: při dostatečném napájení pomocí interního komunikačního systému. Kontrola a monitoring systému jsou připraveny k
provozu.
nesvítí: není k dispozici napájení pomocí interního komunikačního
systému
bliká červeně: během procesu aktualizace
-

-

DŮLEŽITÉ! Během aktualizace nepřerušujte napájení elektrickým
proudem.
svítí červeně: během procesu aktualizace došlo k chybě

(5)

Kontrolka LED spojení
svítí zeleně: při správném propojení uvnitř interního komunikačního
systému
svítí červeně: při přerušeném propojení uvnitř interního komunikačního systému

(6)

Přípojka LAN
rozhraní Ethernet s modrým označením, pro připojení kabelu Ethernetu
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Č.

Funkce

(7)

I/O
digitální vstupy a výstupy

D1
3
5
7
9
D+
+
+
0
2
4
6
8
I

IO

RS485

Sběrnice Modbus RTU 2drátová (RS485):
DD+

Modbus data Modbus data +

Int./ext. napájení
+

GND
Uint / Uext
výstup interního napětí 12,8 V
nebo
vstup pro externí napájecí napětí
>12,8 – 24 V DC (+ 20 %)

Digitální vstupy: 0 - 3, 4 - 9
Úroveň napětí: low = min. 0 V - max. 1,8 V; high = min. 3 V - max. 24 V DC
(+ 20 %)
Vstupní proudy: v závislosti na vstupním napětí; vstupní odpor = 46 kΩ
Digitální výstupy: 0 - 3
Schopnost spínání při napájení prostřednictvím zásuvné karty kontroly a
monitoringu systému: 3,2 W v souhrnu pro všechny 4 digitální výstupy
Schopnost spínání při napájení přes externí síťový zdroj s min. 12,8 - max.
24 V DC (+ 20 %), připojený k Uint / Uext a GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (v
závislosti na externím síťovém zdroji) na digitální výstup
Připojení ke vstupům a výstupům se provádí pomocí dodaného protikonektoru.
(8)
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Anténní patka
pro přišroubování antény WLAN

Funkce

(9)

Přepínač zakončení sběrnice Modbus (pro Modbus RTU)
interní zakončení sběrnice odporem 120 Ω (ano/ne)

CS

Č.

Přepínač v poloze „on“: zakončovací odpor 120 Ω je aktivní
přepínač v poloze „off“: žádný zakončovací odpor není aktivní

DŮLEŽITÉ! Ve sběrnici RS485 musí být zakončovací odpor prvního a posledního přístroje aktivní. Podrobný popis najdete v návodu k instalaci.
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Fronius Hybrid střídač
Ovládací prvky a
kontrolky

(1)
(2)
(3)
(4)

(5) (6)

(7) (8)

Poz.

Popis

(1)

Displej
pro zobrazení hodnot, nastavení a nabídek

Kontrolní a stavové kontrolky LED
(2)

Všeobecná stavová kontrolka LED
svítí,
pokud se na displeji zobrazuje stavová zpráva (červeně v případě
chyby, oranžově při varování)
při přerušení dodávky energie do sítě
během odstraňování závady (střídač čeká na potvrzení nebo odstranění závady)

(3)

Kontrolka LED spouštění (oranžová)
svítí, pokud
se střídač nachází v automatické fázi spouštění nebo ve fázi
vlastního testu (jakmile solární panely začaly po východu slunce
poskytovat dostatečný výkon)
střídač byl v nabídce Setup přepnut do pohotovostního režimu
Standby (= manuální vypnutí dodávání energie do sítě)
software střídače se aktualizuje
-

(4)

Kontrolka LED stavu provozu (zelená)
svítí,
pokud fotovoltaický systém po automatické fázi spouštění střídače
pracuje bezchybně
dokud probíhá dodávka energie do sítě nebo se systém nachází v
akumulačním režimu

Funkční tlačítka - v závislosti na výběru obsazena různými funkcemi:
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(5)

Tlačítko „doleva/nahoru“
pro navigaci doleva a nahoru

(6)

Tlačítko „dolů/doprava“
pro navigaci dolů a doprava

(7)

Tlačítko „Menu/Esc“
pro přechod do úrovně nabídky
pro opuštění nabídky Setup

Popis

(8)

Tlačítko „Enter“
pro potvrzení výběru

CS

Poz.

Tlačítka jsou kapacitní. Postříkání vodou může narušit jejich funkci. Aby tlačítka
optimálně fungovala, osušte je případně hadříkem.

Displej

Displej je napájen síťovým napětím AC a přes FV- a akumulátorovou stranu. V
závislosti na nastavení v nabídce Setup může být displej k dispozici po celý den.
DŮLEŽITÉ!
Displej střídače není kalibrovaný měřicí přístroj.
Malá odchylka od hodnoty elektroměru provozovatele sítě je podmíněná
systémem. Přesný odpočet údajů pro potřeby elektrorozvodného závodu proto
vyžaduje použití kalibrovaného měřicího přístroje.

Oblasti zobrazení na displeji, režim zobrazení

Ikona pro uložení

(*)

Standby
Relay
Clock
Display Setting
Energy Yield

Předchozí položky nabídky
Aktuálně zvolená položka nabídky
Další položky nabídky
Přiřazení funkčních tlačítek

(*)

Posuvník

Ikona pro uložení se krátce zobrazí při ukládání nastavených hodnot
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Fronius Solar Battery
Modul správy
akumulátoru

(1)

(4)

(2)

(3)

(1)

Displej LCD
Zobrazuje informace o stavu modulu (nabíjení/vybíjení, celkové napětí, celkový proud, celková zbývající kapacita, počet připojených modulů, zbývající
kapacita každého modulu, napětí/teplota atd. bloku článků).

(2)

Přepínač DISP
Změní informace zobrazené na displeji.

(3)

Indikátor LED
Normální stav: zelená
Chyba: bliká červeně

(4)

Přepínač POWER ON/OFF
POWER ON: zapnutí akumulátorových modulů a modulu správy akumulátoru (provoz)
POWER OFF: vypnutí akumulátorových modulů a modulu správy akumulátoru (napájení přerušeno)

Modul akumulátoru

(1)
(1)

Displej

Indikátor LED
Normální stav: zelená
Chyba: bliká červeně

Stisknutím tlačítka DISP zobrazíte informace na displeji.
Přepínací schéma displeje
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Zobrazení stavu jednotlivých solárních panelů

Overall

CS

Zobrazení celkového
stavu systému

Connection

Modul Nr. 00

Modul .Nr. N

Status

Status

Mode

Mode

Cell temp

Cell temp.

Alarm bits

Alarm bits

Heatsink

Stiskněte a podržte tlačítko DISP
Stiskněte tlačítko DISP
Nr.N.

Znamená N-tý paměťový modul

Tipy:
Podržte tlačítko DISP stisknuté déle než 3 sekundy
Pokud stisknete a podržíte tlačítko DISP na displeji „Connection“ (Připojení),
zobrazení na displeji se vrátí na „Overall“ (Souhrn)
Režim „Comm Off Mode“ (Komunikace vypnutá) se používá pro údržbu
-

Zobrazení na displeji

Displej „Overall“ (Souhrn)

Zobrazení

Podrobnosti

Displej

MODE

Stav nabíjení/vybíjení a zastavení

DIS: vybíjení
CHG: nabíjení

RSOC

Zbývající kapacita systému

0 % - 100 %

I

Celkový proud v systému

-999,9 A až +999,9 A

V

Celkové napětí v systému

0,0 V až +999,9 V

Displej „Connection“ (Připojení)

Zobrazení

Podrobnosti

Displej
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UNIT

Počet připojených solárních panelů

1 - 16

VER

Verze

XXXX

CON

Stav připojených solárních panelů

Ve výše uvedeném příkladu je
připojeno 6 solárních panelů (č.
00 - č. 05)

Zobrazení „Status“ (Stav)

Zobrazení

Podrobnosti

Displej

M_NO

Počet zobrazených solárních panelů

00 - 15

STAT

Stav solárních panelů

YX (Y: současný stav, X: předchozí stav)
1X [Pre Charge]: přednabití
2X [Initial]: zpočátku
3X [Normal Chg]: normální
nabíjení
4X [Terminate]: konec nabíjení
5X [Normal Dis]: normální
vybíjení
6X [Over Volt]: přepětí
7X [Over Dis]: nadměrné vybití
8X
9X [Over Temp C]: nadměr. tepl.
nabíjení
nabíjení
AX [Over Curr C]: nabíjení nadproudem
BX [Over Temp D]: nadměr. tepl.
vybíjení
CX [Over Curr D]: nadproudové
vybíjení
DX [Unbalance]: nerovnováha
článků
EX [Chg Supsend]: nabíjení
přerušeno
FX

Zobrazení „Mode, Current, SOC, Voltage“ (Režim, proud, SOC, napětí)
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Zobrazení

Podrobnosti

Displej

M_NO

Počet zobrazených solárních panelů

00 - 15

Zbývající kapacita modulů

0 % - 100 %

I

Velikost proudu panelů v
systému

-999,9 A až +999,9 A

V

Napětí panelů v systému

0,0 V až +999,9 V

CS

RSOC

Zobrazení „Cell Temp., Cycle Count“ (Teplota článků, počet cyklů)

Zobrazení

Podrobnosti

Displej

M_NO

Počet zobrazených solárních panelů

00 - 15

CYCL

Počet cyklů

0000 - 9999

T

Průměrná teplota všech článků

-99,9 °C až +99,9 °C

Zobrazení „Alarm bits“ (Teplota článků, počet cyklů)

Zobrazení

Podrobnosti

Displej

M_NO

Počet zobrazených solárních panelů

00 - 15

ALRM

Stav solárních panelů

8000 [Over Volt]: přepětí
4000 [Terminate]: konec nabíjení
2000 [Under Volt]: podpětí
1000 [Over Curr]: nadproud
0800 [Over Temp]: nadměr. tepl.
0400 [0]:
0200 [Resister]: odpor alarmu
0100 [Unbalance]: nerovnováha
článků
Zobrazí se v případě spuštění
více alarmů
Příklad: Pokud dojde k
současnému rozpoznání „Over
Current“ (Nadproud) a „Over
Temp“ (Nadměrná teplota), zobrazí se následující hlášení. Vyšší
bitová úroveň má přednost před
hlášeními v závorkách:
„ALRM=1800 [Over Curr]“

Zobrazení „Heatsink Temp“ (Teplota chladiče)
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Zobrazení

Podrobnosti

Displej

HEATSINK_T
MP

Teplota chladiče

-40 °C až +119 °C

COMM_
QL

Kvalita interní komunikace

0% - 100%

Přípojky datového konvertoru

Ovládací prvky a
kontrolky datového konvertoru

Připojení k Fronius
Solar Battery

Připojení k hybridnímu střídači Fronius

Tovární nastavení:
S4 = 0x0 (hex) = 0000 (binární)
S5 = 0x0 (hex) = 0000 (binární)
S6 = 0x1 (hex) = 0001 (binární)
S7 = 0x4 (hex) = 0100 (binární)
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Kontrolky LED
datového konvertoru

CS

Terminál RS485
Rx422 = off
Tx 422 = off

Datový konvertor je vybaven 8 kontrolkami LED s následujícím významem:
Fronius Solar Battery
RS232/422/485

Hybridní střídač
Fronius
FieldbusRS232/422/485

Kontrolka LED
Power (napájení)

zelená

Napájecí napětí na straně
ukládání

LED 1/2/4/8
(Error No / Selected ID) (Chyba č. /
Vybrané ID)

zelená

obecná chyba brány

LED State (stav)

červená/
zelená

obecná chyba brány

LED State (stav)

červená/
zelená

Stav rozhraní střídače

Kontrolka LED
Power (napájení)

zelená

Napájecí napětí střídače

LED „Power“ (Napájení)(Fronius Solar Battery)
Tato kontrolka LED je spojena přímo s napájecím napětím (volitelně také potenciálově odděleným) 1. sériového rozhraní.
LED „1/2/4/8 (Error No / Selected ID)“ (Chyba č. / Vybrané ID)
Pokud tyto 4 kontrolky LED blikají a kontrolka LED „State“ (Stav) zároveň svítí
červeně, zobrazí se číslo chyby v binárním kódu podle tabulky v kapitole „Odstraňování závad“.
LED „State“ (Stav)(Fronius Solar Battery)
svítí zeleně

Stav OK

bliká zeleně

Stav OK

bliká zeleně/červeně

Stav OK

svítí červeně

Obecná chyba brány (viz LED Error No.)

bliká červeně

Datový konvertor se nachází v konfiguračním/testovacím
provozu

LED „State“ (Stav) (Hybridní střídače Fronius)
svítí zeleně

Inicializovaný a spuštěný

bliká zeleně

Inicializovaný
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bliká zeleně/červeně

-

svítí červeně

obecná chyba sběrnice (System Error 10)

bliká červeně

Blikání začíná bezprostředně po „BusStart“ (Start sběrnice) -> chyba inicializace
Blikání začíná za provozu -> datová chyba

LED „Power“ (Hybridní střídače Fronius)
Tato kontrolka LED je spojena přímo s napájecím napětím rozhraní.
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Aktivace podsvícení displeje

1

CS

Navigace v úrovni nabídky
Stiskněte libovolné tlačítko.
Podsvícení displeje se aktivuje.
V položce nabídky SETUP je možné pod položkou „Nastavení displeje – podsvícení“ nastavit trvale zapnuté nebo trvale vypnuté podsvícení displeje.

Automatická deaktivace podsvícení displeje /
přechod do položky nabídky
„NYNÍ“

Pokud během 2 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, podsvícení displeje
automaticky zhasne a střídač přejde do položky nabídky „NYNÍ“ (pokud je podsvícení displeje nastaveno na automatický provoz).
Automatický přechod do položky nabídky „NYNÍ“ je možný z libovolné pozice
v rámci úrovně nabídky s výjimkou případu, kdy došlo k ručnímu přepnutí střídače
do provozního režimu.
Po automatickém přechodu do položky nabídky „NYNÍ“ je zobrazen aktuální
výkon dodávaný do sítě.

Vyvolání úrovně
nabídky

1

Stiskněte tlačítko „Esc“

.

Displej přejde do úrovně nabídky.

2

Pomocí tlačítek „doleva“ nebo „doprava“
vyberte požadovanou položku
nabídky

3

Požadovanou položku nabídky vyvolejte
stisknutím tlačítka „Enter“
.

Položky nabídky
NYNÍ
Zobrazení aktuálních hodnot
ZÁZNAM
Zaznamenaná data z dnešního dne, z aktuálního kalendářního roku a od
prvního uvedení střídače do provozu
GRAF
Denní charakteristika představuje průběh výstupního výkonu během dne.
Časová osa se upravuje automaticky. Zavřete zobrazení stisknutím tlačítka
„Zpět“
SETUP
Nabídka Setup
INFO
Informace o přístroji a softwaru
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Hodnoty zobrazené v položce
nabídky NYNÍ

Výstupní výkon (W)
Jalový výkon AC (VAr)
Síťové napětí (V)
Výstupní proud (A)
Frekvence sítě (Hz)
Solární napětí (V) - z U FV
Solární proud (A) - z I FV
Čas datum

Hodnoty zobrazené v položce
nabídky
ZÁZNAM

Dodaná energie (kWh / MWh)
energie odevzdaná střídačem během sledovaného období
Na základě různých postupů měření může dojít k odchylkám oproti hodnotám
naměřeným jinými měřicími přístroji. Pro vyúčtování dodané energie jsou
závazné pouze kalibrované měřicí přístroje dodané elektrorozvodným závodem.
Maximální výstupní výkon (W)
nejvyšší výkon odevzdaný střídačem během sledovaného období
Výnos
finanční částka získaná ve sledovaném období (měnu a přepočítávací faktor lze
nastavit v nabídce Setup)
Stejně jako u dodané energie také u výnosu se mohou vyskytnout odchylky od
ostatních naměřených hodnot.
Nastavení měny a úhradové sazby je popsáno v odstavci „Nabídka Setup“.
Tovární nastavení závisí na příslušném nastavení země.
Maximální síťové napětí (V)
nejvyšší síťové napětí naměřené během sledovaného období
Maximální solární napětí (V)
nejvyšší napětí solárních panelů naměřené během sledovaného období
Provozní hodiny
provozní doba střídače (HH:MM)
DŮLEŽITÉ! Pro správné zobrazení denních a ročních hodnot musí být správně
nastaven čas.
Alternativní provozní hodiny
provozní doba střídače (HH:MM) v alternativním režimu (provoz s nouzovým
napájecím zdrojem).
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Pohotovostní
režim

CS

Položky nabídky Setup
Ruční aktivace/deaktivace pohotovostního režimu Standby
-

Nedochází k dodávání energie do sítě.
Kontrolka LED fáze spouštění svítí oranžově.
Na displeji se střídavě zobrazuje „STANDBY“ a „ENTER“.
V pohotovostním režimu Standby nelze zvolit nebo nastavit žádnou jinou položku úrovně nabídky.
Není aktivní automatický přechod do položky nabídky „NYNÍ“ po uplynutí
2 minut, během nichž nedojde ke stisknutí žádného tlačítka.
Pohotovostní režim Standby lze ukončit pouze ručním stisknutím tlačítka
„Enter“.
Dodávku energie do sítě lze kdykoli obnovit stisknutím tlačítka „Enter“, pokud není aktivní žádná závada (kód stavu).

-

Nastavení pohotovostního režimu Standby (ruční vypnutí dodávky energie do
sítě):
1

Vyberte položku „Standby“ (Pohotovostní režim).

2

Stiskněte funkční tlačítko „Enter“.

.

Na displeji se střídavě zobrazuje „STANDBY“ (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) a „ENTER“.
Pohotovostní režim Standby je nyní aktivní.
Kontrolka LED fáze spouštění svítí oranžově.
Opětovné spuštění dodávky energie do sítě:
V pohotovostním režimu se na displeji se střídavě zobrazuje „STANDBY“ a „ENTER“.
1

Dodávky energie do sítě znovu spustíte stisknutím funkčního tlačítka „Enter“.
.

Zobrazí se položka „Standby“ (Pohotovostní režim).
Současně proběhne na střídači fáze spouštění.
Po opětovném spuštění dodávky energie do sítě se LED kontrolka stavu provozu
rozsvítí zeleně.

Přístupový bod
WiFi

Aktivace/deaktivace přístupového bodu WiFi. Tento postup je potřebný například
při nastavování nebo přizpůsobování kontroly a monitoringu systému prostřednictvím webového rozhraní karty Datamanager. Pokud střídač nerozpozná žádnou
kartu Datamanager, zobrazí se stav [nedostupný]
Rozsah nastavení

Přístupový bod WiFi
[zastav.]
Aktivovat přístupový bod WiFi?
Chcete-li aktivovat přístupový bod WiFi,
tlačítko „Enter“

stiskněte

Přístupový bod WiFi
[aktivní]
Zobrazí se SS-ID (SS) a heslo (PW).
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Deaktivovat přístupový bod WiFi?
Chcete-li deaktivovat přístupový bod WiFi,
tlačítko „Enter“

stiskněte

Přístupový bod WiFi
[nedostupný]
Zobrazí se, pokud střídač není vybaven funkcí kontroly a
monitoringu systému.

Relé (beznapěťový spínací
kontakt)

Prostřednictvím beznapěťového spínacího kontaktu (relé) na střídači lze zobrazit
stavové zprávy (stavové kódy), stav střídače (např. dodávka energie do sítě) nebo
funkce energetického managementu.
Rozsah nastavení

Režim relé / Test relé / Bod zapnutí* / Bod vypnutí*

* zobrazí se pouze tehdy, je-li v režimu relé aktivována funkce „E-Manager“.
Režim relé
Prostřednictvím režimu relé lze zobrazit následující funkce:
Funkce alarmu (Permanent / ALL / GAF)
Aktivní výstup (ON / OFF)
Energy Manager (E-Manager)
Rozsah nastavení

ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager

Tovární nastavení

ALL

Funkce alarmu:
ALL / Permanent:

Spínání beznapěťového spínacího kontaktu v případě trvalého
nebo dočasného servisního kódu (např. krátké přerušení
dodávky energie do sítě, servisní kód je zobrazován několikrát
za den – počet zobrazení se nastavuje v nabídce „BASIC“).

GAF

Jakmile je zvolen režim GAF, relé se zapne. Jakmile výkonový
díl hlásí chybu a přejde z běžné dodávky energie do sítě do
chybového stavu, relé se otevře. Díky tomu lze relé využít pro
bezpečnostní funkce.
Příklad použití
Při použití jednofázových střídačů v lokalitě s vícefázovým rozvodem může být třeba provést kompenzaci fází. Když se u jednoho nebo více střídačů objeví chyba a dojde k odpojení přípojky k síti, je nutné odpojit také ostatní střídače, aby byla zachována rovnováha fází. Funkci relé „GAF“ lze využít ve spojení se systémem Datamanager nebo externím ochranným
zařízením s cílem rozeznat nebo signalizovat, že některý
střídač nedodává energii do sítě nebo je od sítě odpojen,
a prostřednictvím příkazu dálkového ovládání odpojit od sítě
také ostatní střídače.

Aktivní výstup:
ON:
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Stálé sepnutí beznapěťového spínacího kontaktu NO, dokud je
střídač v provozu (dokud displej svítí nebo zobrazuje).

Beznapěťový spínací kontakt NO je vypnutý.
CS

OFF:

Energy Manager:
E-manager:

Další informace týkající se funkce „Energy Manager“ naleznete
v následujícím oddílu „Energy Manager“.

Test relé
Funkční kontrola spínání beznapěťového spínacího kontaktu.
Bod zapnutí (pouze při aktivované funkci „Energy Manager“)
Pro nastavení limitu efektivního výkonu, při jehož dosažení se beznapěťový
spínací kontakt zapne.
Tovární nastavení

1000 W

Rozsah nastavení

Nastavený bod vypnutí až do jmenovitého výkonu
střídače (W nebo kW)

Bod vypnutí (pouze při aktivované funkci „Energy Manager“)
Pro nastavení limitu efektivního výkonu, při jehož dosažení se beznapěťový
spínací kontakt vypne.

Energy manager
(v položce
nabídky Relé)

Tovární nastavení

500

Rozsah nastavení

0 až nastavený bod zapnutí střídače (W nebo kW)

Pomocí funkce „Energy manager“ je možné nastavit beznapěťový spínací kontakt
tak, aby fungoval jako ovladač.
Díky tomu je možné ovládat spotřebič připojený k beznapěťovému spínacímu kontaktu zadáním bodu zapnutí nebo vypnutí závislého na výkonu dodávaném do
sítě.
Beznapěťový spínací kontakt se automaticky vypne,
pokud střídač nedodává proud do veřejné sítě,
jakmile se střídač ručně přepne do pohotovostního režimu,
pokud zadaný efektivní výkon < 10 % jmenovitého výkonu.
Chcete-li aktivovat funkci „Energy manager“, vyberte možnost „E-manager“ a
stiskněte tlačítko „Enter“.
Je-li funkce „Energy manager“ aktivní, na displeji vlevo nahoře se zobrazí symbol „Energy manager“:
při vypnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NO (otevřený kontakt)
při zapnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NO (zavřený kontakt)
Pokud chcete funkci „Energy manager“ deaktivovat, vyberte jinou funkci a
stiskněte tlačítko „Enter“.
Upozornění ke stanovení bodu zapnutí a vypnutí
Spínací místo relé energetického managementu se vždy vztahuje na výstupní
výkon střídače. Tento výkon u hybridního systému nemusí nutně souhlasit s FV
výrobou.
Příliš malý rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí a kolísání efektivního
výkonu mohou vést k častým spínacím cyklům.
Pokud chcete častému zapínání a vypínání předejít, měl by být rozdíl mezi bodem
zapnutí a bodem vypnutí alespoň 100 - 200 W.
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Při volbě bodu vypnutí přihlédněte k odebíranému výkonu připojeného
spotřebiče.
Při volbě bodu zapnutí přihlédněte také k povětrnostním podmínkám a
očekávanému slunečnímu záření.
Příklad aplikace
bod zapnutí = 2000 W, bod vypnutí = 1800 W
Pokud střídač dodává 2000 W nebo více, zapne se beznapěťový spínací kontakt
střídače.
Klesne-li výkon střídače pod 1800 W, beznapěťový spínací kontakt se vypne.
Možnosti použití:
Provoz tepelného čerpadla nebo klimatického zařízení s maximálním možným
využitím vlastního proudu

Čas/datum

Nastavení času, data a automatického přepínání letního a zimního času
Rozsah nastavení

Nastavení času / Nastavení data / Formát zobrazení
času / Formát zobrazení data / Letní/zimní čas

Nastavení času
nastavení času (hh:mm:ss nebo hh:mm am/pm - podle nastavení v položce
Formát zobrazení času)
Nastavení data
nastavení data (dd.mm.rrrr nebo mm/dd/rrrr - podle nastavení v položce Formát
zobrazení data)
Formát zobrazení času
k zadání formátu času
Rozsah nastavení

12hod / 24hod

Tovární nastavení

v závislosti na nastavení země

Formát zobrazení data
k zadání formátu data
Rozsah nastavení

mm/dd/rrrr / dd.mm.rr

Tovární nastavení

v závislosti na nastavení země

Letní/zimní čas
aktivace/ deaktivace automatického přepínání letního a zimního času
Rozsah nastavení

on / off

Tovární nastavení

on

DŮLEŽITÉ! Správné nastavení času a data je předpokladem správného zobrazení
denních a ročních hodnot a denní charakteristiky.
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Rozsah nastavení

CS

Nastavení displeje

Jazyk / Kontrast / Podsvícení

Jazyk
nastavení jazyka displeje
Rozsah nastavení

angličtina, čeština, francouzština, holandština, italština,
němčina, slovenština, španělština

Kontrast
nastavení kontrastu displeje
Rozsah nastavení

0 až 10

Tovární nastavení

5

Vzhledem k tomu, že kontrast je závislý na teplotě, mohou si změněné okolní
podmínky vyžádat změnu nastavení kontrastu v položce nabídky „Kontrast“.
Podsvícení
přednastavení podsvícení displeje
Položka nabídky „Podsvícení“ se týká pouze podsvícení displeje.

Energetický
výnos

Rozsah nastavení

AUTO / ON / OFF

Tovární nastavení

AUTO

AUTO:

Podsvícení displeje se aktivuje stisknutím libovolného tlačítka. Neníli po dobu 2 minut stisknuto žádné tlačítko, podsvícení zhasne.

ON:

Podsvícení displeje je u aktivního střídače stále zapnuté.

OFF:

Podsvícení displeje je stále vypnuté.

Zde lze změnit/zadat následující nastavení:
Odchylka/kalibrace elektroměru
Měna
Výkupní cena
Faktor CO2
Rozsah nastavení

Měna / Tarif dodávání

Odchylka/kalibrace elektroměru
Kalibrace elektroměru
Měna
Nastavení měny
Rozsah nastavení

3místná hodnota, A-Z

Výkupní cena
Nastavení zúčtovací sazby pro úhradu dodané energie
Rozsah nastavení

2místná hodnota, 3 desetinná místa
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Tovární nastavení

(v závislosti na nastavení země)

Faktor CO2
Nastavení faktoru CO2 dodané energie

Ventilátor

Pro přezkoušení funkce ventilátoru
Rozsah nastavení

-

Test ventilátoru č. 1 / Test ventilátoru č. 2 (v závislosti na
zařízení)

Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte požadovaný ventilátor.
Test zvoleného ventilátoru se spustí stisknutím tlačítka „Enter“.
Ventilátor poběží tak dlouho, dokud neopustíte nabídku stisknutím tlačítka
„Esc“.

DŮLEŽITÉ! Pokud je ventilátor v pořádku, nezobrazí se na displeji střídače žádná
indikace. Fungování ventilátoru lze zkontrolovat jen poslechem a hmatem.
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Přednastavení

CS

Položka nabídky SETUP
Střídač je po kompletním uvedení do provozu (například pomocí průvodce instalací) přednastaven podle nastavení pro jednotlivé země.
Položka nabídky SETUP umožňuje snadnou změnu přednastavení střídače, aby
odpovídal specifickým přáním a požadavkům uživatele.

Aktualizace
softwaru

Navigace v položce nabídky
SETUP

DŮLEŽITÉ! Na základě aktualizací softwaru mohou být u přístroje k dispozici
funkce, které nejsou v tomto návodu k obsluze popsány, a naopak. Jednotlivá vyobrazení ovládacích prvků se navíc mohou lišit od prvků na vašem přístroji. Funkce těchto ovládacích prvků je však totožná.

Vstup do položky nabídky SETUP
1

V úrovni nabídky vyberte pomocí
tlačítek „vlevo“ a „vpravo“ položku
„SETUP“

2

Stiskněte tlačítko „Enter“

Zobrazí se první položka nabídky
SETUP:
„Standby“ (Pohotovostní režim)

Listování mezi položkami
3

Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“
listujte mezi dostupnými položkami

4

Položku opustíte stisknutím
tlačítka „Zpět“

Opuštění položky

Zobrazí se úroveň nabídky

Pokud po dobu 2 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka,
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-

střídač přejde z libovolné pozice v rámci úrovně nabídky do položky nabídky
„NYNÍ“ (výjimka: položka nabídky Setup „Standby“ (Pohotovostní režim)),
podsvícení displeje zhasne,
zobrazí se aktuální výkon dodávaný do sítě.

-

Obecné nastavení položek
nabídky

1

Vstupte do požadované nabídky.

2

Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte požadovanou položku.

3

Stiskněte tlačítko „Enter“.

Zobrazí se dostupná nastavení:

První pozice nastavované hodnoty
bliká:

4

Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“
zvolte požadované nastavení.

4

Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“
zvolte číslo pro první pozici.

5

Pokud chcete výběr přijmout
a uložit, stiskněte tlačítko „Enter“.

5

Stiskněte tlačítko „Enter“.

Druhá pozice hodnoty bliká.
Pokud nechcete výběr uložit,
stiskněte tlačítko „Esc“.

6

Opakujte pracovní kroky 4 a 5, dokud...

nezačne blikat celá nastavovaná
hodnota.
7

Stiskněte tlačítko „Enter“.

8

Popřípadě opakujte pracovní kroky 4–6 pro jednotky nebo jiné nastavované hodnoty do té doby,
než jednotka nebo nastavovaná
hodnota začne blikat.

9

Pokud chcete změny přijmout
a uložit, stiskněte tlačítko „Enter“.

Pokud nechcete změny uložit,
stiskněte tlačítko „Esc“.
Zobrazí se aktuálně zvolená položka
nabídky.

Příklad použití:
nastavení času
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Standby
Relay
Clock
Display Setting
Rn
el
E
ea
ry
gy Yield

Zobrazí se aktuálně zvolená položka
nabídky.

1

Vyberte položku nabídky Setup
„Čas/datum“.

2

Stiskněte tlačítko „Enter“

CS

Zobrazí se přehled nastavitelných
hodnot.
3

Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“
vyberte „Nastavení času“.

4

Stiskněte tlačítko „Enter“

Zobrazí se čas.
(HH:MM:SS, 24hodinové zobrazení),
pozice desítek hodin bliká.
5

Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“
vyberte hodnotu pro pozici
desítek hodin.

6

Stiskněte tlačítko „Enter“

Pozice jednotek hodin bliká.
7

Opakujte pracovní kroky 5 a 6 pro
pozici jednotek hodin, pro minuty
a sekundy, dokud...

nastavený čas nezačne blikat.
8

Stiskněte tlačítko „Enter“

Čas bude převzat, zobrazí se přehled
nastavitelných hodnot.
4

Standby
Relay
Clock
Display Setting
Rn
el
E
ea
ry
gy Yield

Stiskněte tlačítko „Esc“.

Zobrazí se položka nabídky Setup
„Čas/datum“.
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Položka nabídky INFO
Naměřené hodnoty

FV izo.
izolační odpor fotovoltaického systému a akumulačního systému
Ext. Lim.
externí snížení výkonu v procentech, např.: předepsané provozovatelem sítě
U FV
aktuální FV napětí na svorkách, i když střídač vůbec nedodává energii
GVDPR
snížení výkonu závislé na síťovém napětí
Vent. #1
procentuální hodnota požadovaného výkonu ventilátoru

Stav výkon. dílu

Zobrazení stavu závady střídače, která se vyskytla naposledy.
DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer přirozeně
dochází k zobrazení stavové zprávy STATE 306 (Power low) a STATE 307 (DC
low). Tyto stavové zprávy neznamenají v tento okamžik žádnou závadu.
-

Stisknutím tlačítka „Enter“ zobrazíte stav výkonového dílu a závadu, která se
vyskytla naposledy.
Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ listujte seznamem.
Seznamu stavů a závad opustíte stisknutím tlačítka „Zpět“.

Stav sítě

Můžete zobrazit 5 závad sítě, které se vyskytly naposledy:
Po stisknutí tlačítka „Enter“ se zobrazí 5 závad sítě, které se vyskytly naposledy.
Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ listujte seznamem.
Stisknutím tlačítka „Zpět“ opustíte zobrazení závad sítě.
-

Informace o
přístroji

Slouží k zobrazení relevantních informací pro elektrorozvodný závod. Zobrazované hodnoty závisí na příslušném nastavení země a na specifických nastaveních
střídače.

64

Rozsah zobrazení

Všeobecné / Nastavení země / MPP tracker / Monitorování sítě / Meze síťového napětí / Meze frekvence sítě /
Režim Q/ Mez výkonu AC / Derating napětí AC / Fault ride trough

Všeobecné informace:

Typ přístroje
Sk.

Setup
nastavení země

CS

Nastavení země:

Verze
Verze nastavení země
Alternativní (nouzové napájení) nebo původní nastavení
země je aktivní.
Skupina
skupina pro aktualizaci softwaru střídače
MPP tracker:

FV tracker

Monitorování sítě:

GMTi
čas spouštění střídače v s
GMTr
čas opětovného připojení po závadě sítě v s
ULL
střední hodnota síťového napětí za 10 minut ve V
LLTrip
doba spouštění pro dlouhodobou kontrolu napětí

Meze síťového
napětí:

UILmax
horní hodnota napětí vnitřní sítě ve V
UILmin
spodní hodnota napětí vnitřní sítě ve V

Meze frekvence sítě:

FILmax
horní hodnota frekvence vnitřní sítě v Hz
FILmin
spodní hodnota frekvence vnitřní sítě v Hz

Režim Q:

aktuálně nastavený účiník cos phi
(např. Konstantní cos(phi) / Konstantní Q / Charakteristika Q(U) / atd.)

Mez výkonu AC:

Max. P AC
manuální snížení výkonu

Derating napětí AC:

Stav
ON / OFF omezení výkonu v závislosti na napětí
GVDPRe
práh, při jehož dosažení dojde k omezení výkonu v závislosti na napětí
GVDPRv
redukční gradient pro omezení výkonu, např.: 10 % na
volt přesahující práh GVDPRe.
Zpráva
aktivuje odeslání informační zprávy o síti Fronius Solar
Net
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Fault ride through:

Stav – standardní nastavení: OFF
Pokud je funkce aktivní, střídač se při krátkodobém poklesu napětí AC (mimo meze nastavené provozovatelem
sítě) neodpojí ihned, ale ještě po určitou dobu dodává
energii do sítě.
DB min – standardní nastavení: 90 %
nastavení „dead band minimum“ (minimum mrtvého
pásma ) v procentech
DB max – standardní nastavení: 120 %
nastavení „dead band maximum“ (maximum mrtvého
pásma) v procentech
k-Fac. – standardní nastavení: 0

Verze

Zobrazení čísla verze a sériového čísla tištěných spojů zabudovaných ve střídači
(např. pro servisní účely)
Rozsah zobrazení
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Displej / Software displeje / Kontrolní souhrn SW / Datová paměť / Datová paměť #1 / Výkonový díl / SW
výkonového dílu / Filtr EMC / Výkonový stupeň #3 /
Výkonový stupeň #4

Všeobecné informace

Zapnutí a vypnutí zámku
tlačítek

CS

Zapnutí a vypnutí zámku tlačítek (Key Lock)
Střídač je vybaven funkcí pro uzamčení tlačítek.
Při aktivované funkci uzamčení tlačítek nelze vstoupit do nabídky Setup, např.
pro ochranu před nežádoucím přenastavením údajů nabídky.
Pro aktivaci/deaktivaci funkce uzamčení tlačítek je zapotřebí zadat kód 12321.

1

Stiskněte tlačítko „Menu“

.

Zobrazí se úroveň nabídky.
2

5x stiskněte neobsazené tlačítko
„Menu/Esc“

V nabídce „KÓD“ se zobrazí „Přístupový
kód“, první pozice bliká.
3

Zadejte kód 12321: Pomocí tlačítek
„plus“ nebo „minus“
zvolte hodnotu
pro první pozici kódu

4

Stiskněte tlačítko „Enter“

.

Druhá pozice bliká.
5

Opakujte kroky 3 a 4 pro druhou, třetí,
čtvrtou a pátou pozici kódu do té doby,
než...

nastavený kód začne blikat.
6

Stiskněte tlačítko „Enter“

.

V nabídce „LOCK“ (ZÁMEK) se zobrazí
„Uzamčení nab. nastav.“.
7

Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“
zapněte nebo vypněte uzamčení tlačítek:
ON (ZAP) = aktivovaná funkce uzamčení
tlačítek (nelze vyvolat položku nabídky
SETUP)
OFF (VYP) = deaktivovaná funkce
uzamčení tlačítek (lze vyvolat položku
nabídky SETUP)

8

Stiskněte tlačítko „Enter“

.
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Nabídka Basic
Vstup do nabídky
Basic

1

Stiskněte tlačítko „Menu“

.

Zobrazí se úroveň nabídky.

2

5x stiskněte neobsazené tlačítko
„Menu/Esc“

V nabídce „KÓD“ se zobrazí „Přístupový
kód“, první pozice bliká.
3

Zadejte kód 22742: Pomocí tlačítek
„plus“ nebo „minus“
zvolte hodnotu
pro první pozici kódu

4

Stiskněte tlačítko „Enter“

.

Druhá pozice bliká.
5

Opakujte kroky 3 a 4 pro druhou, třetí,
čtvrtou a pátou pozici kódu do té doby,
než...

nastavený kód začne blikat.

6

Stiskněte tlačítko „Enter“

.

Zobrazí se nabídka Basic.

Položky nabídky
Basic
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7

Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“

vyberte požadovanou položku

8

Zvolenou položku upravte stisknutím tlačítka „Enter“

9

Nabídku Basic opustíte stisknutím tlačítka nabídky „Esc“

.
.

V nabídce Basic se nastavují následující parametry důležité pro instalaci a provoz střídače:
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MPP tracker 1
Provozní režim DC: MPP AUTO / FIX / MPP USER (MPP UŽIVATEL)
MPP AUTO: normální provozní stav; střídač automaticky hledá optimální pracovní bod
FIX: pro zadání fixního napětí DC, se kterým střídač pracuje
MPP USER: pro zadání spodního napětí MP, od kterého střídač hledá
svůj optimální pracovní bod
Dynamic Peak Manager: ON / OFF
Stálé napětí: pro zadání stálého napětí (150 - 800 V)
MPPT startovací napětí: pro zadání startovacího napětí (150 - 800 V)
Vstup signálu
Princip funkce: Ext Sig. / S0-Meter / OFF
pouze u vybraného principu funkce Ext Sig.:
Způsob uvolnění: Warning (varování se zobrazí na displeji) / Ext. Stop
(střídač se vypne)
Typ přípojky: N/C (normal closed, rozpínací kontakt) / N/O (normal
open, spínací kontakt)
SMS / relé
Zpoždění událostí
pro zadání časové prodlevy, po které bude odeslána SMS nebo má sepnout relé
900 - 86400 sekund
Počitadlo událostí:
pro zadání počtu událostí, jehož dosažení má za následek signalizaci:
10 - 255
Nastavení izolace
Varování – izolace: ON / OFF
Prahová hodnota varování: pro zadání prahové hodnoty, která má za následek varování
Prahová hodnota chyby: pro zadání prahové hodnoty, která má za následek chybu (není dostupné ve všech zemích)
Monitorování probíhá pro FV i pro akumulátor
Teplotní varování
slouží k aktivaci/deaktivaci varování před přehřátím pro každou událost
ON / OFF
KOMPLET. resetování
Vynuluje v položce nabídky ZÁZNAM maximální a minimální hodnoty napětí a
maximální výkon dodávaný do sítě.
Vynulování hodnot je nevratné.
Pokud chcete hodnoty vynulovat, stiskněte tlačítko „Enter“.
Zobrazí se „CONFIRM“ (POTVRDIT).
Stiskněte znovu tlačítko „Enter“.
Hodnoty se vynulují a zobrazí se nabídka

69

70

Kontrola a monitoring systému Fronius
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Všeobecné informace
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Všeobecné informace
Jednotka pro kontrolu a monitoring systému Fronius je zařízení pro ukládání dat s
možností připojení k počítačové síti.
Webová stránka jednotky pro kontrolu a monitoringu systému Fronius poskytuje
rychlý přehled o fotovoltaickém systému.
Webovou stránku lze otevřít pomocí webového prohlížeče nebo v případě odpovídající konfigurace prostřednictvím internetu.
V kombinaci s portálem Fronius Solar.web je možné pomocí internetu nebo aplikace Fronius Solar.web vyvolat aktuální a archivní údaje fotovoltaického systému
bez náročného konfigurování. Kontrola a monitoring systému Fronius automaticky zasílá údaje na portál Fronius Solar.web.

Předpoklad pro
provoz

Pro bezproblémový přenos dat pomocí internetu se vyžaduje odpovídající internetové připojení:
U internetových řešení s kabelovým připojením společnost Fronius doporučuje
rychlost stahování min. 512 kb/s a
-

rychlost odesílání min. 256 kb/s.
V případě mobilních internetových služeb doporučuje společnost Fronius alespoň přenosový standard min. 3G se spolehlivou intenzitou signálu.

Tyto specifikace nepředstavují absolutně žádnou záruku bezvadné funkce.
Vysoká chybovost přenosu, výkyvy při příjmu nebo výpadky přenosu mohou negativně ovlivnit online provoz kontroly a monitoringu systému Fronius.
Společnost Fronius doporučuje vyzkoušet spojení s minimálními požadavky na
místě.
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Výpočet objemu dat
Všeobecné informace

Při provozu kontroly a monitoringu systému Fronius jsou generována data, která
je nutno přenášet prostřednictvím internetu.
Výpočet objemu dat je nutný pro výběr odpovídajícího internetového připojení.
Následující výpočet objemu dat poskytuje přehled datových souborů generovaných při provozu kontroly a monitoringu systému Fronius.

Výpočet objemu
dat

Výpočet objemu dat závisí na počtu přístrojů zapojených do kontroly a monitoringu systému.
V následující tabulce je uveden přehled objemů dat pro různé konfigurace a nastavení času (WR = střídač Fronius Symo Hybrid, SM = elektroměr Smart Meter,
BAT = akumulátorový modul Fronius Solar Battery)
Objem dat za den:
Zasílání

Konfigurace

Každou hodinu
(6 – 20 hod)

Denně
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Ukládání po 5 min

Ukládání po 30
min

WR

436 kB

305 kB

WR + SM

659 kB

349 kB

WR + SM + 3x BAT

2198 kB

605 kB

WR + SM + 4x BAT

2556 kB

659 kB

WR + SM + 5x BAT

2958 kB

750 kB

WR + SM + 6x BAT

3306 kB

775 kB

WR + SM + 7x BAT

3485 kB

838 kB

WR + SM + 8x BAT

4160 kB

920 kB

WR

30 kB

15 kB

WR + SM

55 kB

20 kB

WR + SM + 3x BAT

228 kB

49 kB

WR + SM + 4x BAT

262 kB

53 kB

WR + SM + 5x BAT

305 kB

63 kB

WR + SM + 6x BAT

344 kB

68 kB

WR + SM + 7x BAT

388 kB

73 kB

WR + SM + 8x BAT

426 kB

83 kB

Zasílání

Konfigurace

Každou hodinu
(6 – 20 hod)

Denně

Ukládání po 5 min

Ukládání po 30
min

WR

13 MB

10 MB

WR + SM

20 MB

11 MB

WR + SM + 3x BAT

67 MB

19 MB

WR + SM + 4x BAT

78 MB

20 MB

WR + SM + 5x BAT

90 MB

23 MB

WR + SM + 6x BAT

101 MB

24 MB

WR + SM + 7x BAT

106 MB

26 MB

WR + SM + 8x BAT

126 MB

28 MB

WR

1 MB

1 MB

WR + SM

2 MB

1 MB

WR + SM + 3x BAT

7 MB

2 MB

WR + SM + 4x BAT

8 MB

2 MB

WR + SM + 5x BAT

10 MB

2 MB

WR + SM + 6x BAT

11 MB

3 MB

WR + SM + 7x BAT

12 MB

3 MB

WR + SM + 8x BAT

13 MB

3 MB
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Objem dat za měsíc:

Pro náhled systému prostřednictvím portálu Fronius Solar.web nebo aplikace
Fronius Solar.web je zapotřebí objem dat cca 500 kB za hodinu.
Aktualizace firmwaru pro kontrolu a monitoring systému Fronius rovněž vyžaduje
určitý objem dat. Tento objem dat závisí na velikosti příslušného aktualizačního
balíčku, a proto nemůže být zohledněn při předběžném výpočtu objemu dat.
Pokud jsou data posílána prostřednictvím cizí služby (např.: PushService), mohou
být generovány velké objemy dat.
DŮLEŽITÉ! Společnost Fronius doporučuje paušální sazbu, aby se předešlo vysokým poplatkům za připojení.

75

Všeobecné informace pro administrátora sítě
Předpoklady

UPOZORNĚNÍ! Konfigurace sítě v případě kontroly a monitoringu systému Fronius předpokládá znalosti síťových technologií.
V případě zapojení kontroly a monitoringu systému Fronius do stávající sítě je zapotřebí, aby se adresování přizpůsobilo adresování sítě.
Např.: Oblast adresování sítě = 192.168.1.x, maska podsítě = 255.255.255.0
-

Kontrole a monitoringu systému Fronius je nutno přiřadit adresu IP mezi
192.168.1.1 a 192.168.1.254.
Zvolená adresa IP se v síti ještě nesmí vyskytovat.
Maska podsítě musí odpovídat stávající síti (např. 255.255.255.0).

V případě, že kontrola a monitoring systému Fronius má zasílat servisní zprávy
nebo posílat údaje programu Fronius Solar.web, je zapotřebí zadat adresu brány a
serveru DNS. Přístup kontroly a monitoringu systému Fronius k internetu je
umožněn prostřednictvím adresy brány. Pro adresu brány je vhodná například adresa IP routeru DSL.
DŮLEŽITÉ!
Kontrole a monitoringu systému Fronius nesmí být přiřazena stejná adresa jako PC/laptopu!
Kontrola a monitoring systému Fronius se nedokáže samostatně připojit k internetu. V případě připojení pomocí DSL musí připojení k internetu vytvořit
router.

Obecná nastavení firewallu

Routery DSL umožňují především zasílání údajů na internet a není je proto obvykle zapotřebí konfigurovat.
Adresy serveru pro přenos dat
V případě použití firewallu pro odchozí spojení musejí být pro úspěšný přenos dat
povoleny následující protokoly, adresy serverů a porty:
Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883
Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:443
Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:8883
Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:443
Udp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)
Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443
Tcp provisioning.solarweb.com:443
Tcp cure-se.fronius.com:443
NTP 0.time.fronius.com
Pokud stávající nastavení firewallu blokuje připojení k jednotce pro kontrolu a monitoring systému Fronius, je nutné doplnit následující nastavení firewallu:
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49049/UDP

80/TCP *)

Výstup

Vstup

Zasílání servisních zpráv

x

-

Připojení k Datamanageru prostřednictvím aplikace Fronius Solar.web

x

-

-

x

Přístup na internetovou stránku Datamanageru

-

x

CS

Připojení k Datamanageru prostřednictvím aplikace Fronius Solar.access nebo Fronius Solar.service

Firewall je zapotřebí nakonfigurovat tak, aby z IP adresy kontroly a monitoringu
systému Fronius mohly být zasílány údaje na port 49049/UDP stránky „fdmp.solarweb.com“.
*) Doporučujeme povolit přístup k webovému rozhraní jednotky pro kontrolu
a monitoring systému Fronius jen ze zabezpečených sítí. Pokud by byl bezpodmínečně nutný přístup z internetu (např.: pro servisní účely a na omezenou
dobu), nakonfigurujte síťový router tak, aby dotazy na kterýkoli externí port byly
přesměrovány na port 80/TCP.
Pozor, střídač je tak viditelný na internetu a s vysokou pravděpodobností dojde
k jeho napadení.

Používání
portálu Fronius
Solar.web a
zasílání servisních zpráv

Při používání portálu Fronius Solar.web nebo zasílání servisních zpráv je nutné internetové připojení.
Kontrola a monitoring systému Fronius se neumí samostatně připojit k internetu.
V případě připojení pomocí DSL musí připojení k internetu vytvořit router.
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Instalace kontroly a monitoringu systému Fronius
- přehled
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.start 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.
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2
3

Stáhněte si aplikaci Fronius Solar.start

Instalace pomocí webového prohlížeče
2

Spusťte aplikaci Fronius Solar.start

CS

Instalace pomocí aplikace Solar.web

Spojte koncové zařízení s přístupovým bodem WLAN
SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4–
8místné číslo)
Vyhledejte síť s názvem
„FRONIUS_239.xxxxx“
Vytvořte připojení k této síti
Zadejte heslo 12345678
(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 provozovatele sítě 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

Spusťte asistenta technika a postupujte podle pokynů
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DŮLEŽITÉ!
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

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!
3. Přiřazení IO
Zadána nastavení pro rozhraní IO (viz také Všeobecné informace pro přiřazení IO
na straně 98)
4. Přehled systému
Zadána nastavení celého FV systému (viz také Přehled systému na straně 113)
5. Dynamický výkon
Zadána nastavení pro dynamické omezení výkonu (viz také Editor PPS – dynamické omezení výkonu na straně 119)
Po dokončení asistenta technika se automaticky provede plné nabití akumulátoru
Fronius Solar Battery, aby všechny součásti byly zkalibrované. Poté se systém automaticky spustí v nastaveném provozním režimu.
Toto kalibrovací nabíjení probíhá automaticky také během provozu po několika
cyklech nabíjení a vybíjení. Kdy bude tato kalibrace provedena, záleží na různých
faktorech, např. na průměrném stavu nabití nebo na energetickém výkonu akumulátoru. Konkrétní čas proto může kolísat také v závislosti na roční době.
Pokud je nastavení „Povolit nabití akumulátoru ze sítě PPS“ deaktivováno,
probíhá toto kalibrovací nabíjení v pravidelném provozu výhradně pomocí energie
z fotovoltaického systému. V závislosti na slunečním záření a velikosti systému
proto může toto nabíjení trvat velmi dlouho.
Pokud je nastavení „Povolit nabití akumulátoru ze sítě PPS“ aktivováno, probíhá
kalibrovací nabíjení s konstantním proudem z fotovoltaického systému a ze sítě
provozovatele přenosové soustavy.
DŮLEŽITÉ! Vzhledem k automatickému plnému nabití akumulátoru je možné, že
energie bude odebírána ze sítě PPS. Proces může trvat několik hodin a nesmí být
přerušen!
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Test režimu nouzového napájení

UPOZORNĚNĹ!
Nebezpečí v důsledku okamžitého provozu střídače v režimu nouzového
napájení bez předchozího síťového připojení.
V síťovém provozu střídač rozpozná sled fází v domovní elektrické síti a uloží jej.
Bez síťového připojení nejsou k dispozici žádné informace o sledu fází a střídač
dodává energii se standardním sledem fází.
Následkem toho může docházet k chybám u 3fázových spotřebičů v domovní síti.
Režim nouzového napájení je třeba po první instalaci a seřízení otestovat. V testovacím provozu se doporučuje dbát na nabití akumulátoru přes 30 %.
Popis provedení testovacího provozu najdete v kapitole „Kontrolní seznam nouzového napájení“ dokumentu „Fronius Energy Package – Příklady přepnutí na
nouzové napájení“.
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Spojení s kontrolou a monitoringem systému Fronius pomocí webového prohlížeče
Všeobecné informace

Propojení s kontrolou a monitoringem systému Fronius pomocí webového prohlížeče je vhodné především v případě, že se vyvolávají aktuální hodnoty a v síti
LAN se nachází mnoho účastníků (např. firemní sítě, školy atd.).
Na webové stránce kontroly a monitoringu systému Fronius se zobrazuje aktuální
tok výkonů v hybridním systému.

Předpoklady

-

připojení minimálně LAN nebo WLAN
webový prohlížeč (např. Microsoft Internet Explorer IE >/= 9.0, Firefox 4, Google Chrome 27.0 atd.)
PC/laptop ve stejné podsíti jako kontrola a monitoring systému Fronius

-

Vytvoření spojení s kontrolou a
monitoringem
systému Fronius
pomocí
webového prohlížeče
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1

Otevřete webový prohlížeč

2

Do adresního pole zadejte adresu IP nebo název hostitele a název domény
kontroly a monitoringu systému Fronius
Zobrazí se webová stránka kontroly a monitoringu systému Fronius.

Všeobecné informace

Díky spojení s kontrolou a monitoringem systému Fronius pomocí internetu a
portálu Fronius Solar.web je možné z jakéhokoli místa na zemi (s přístupem k internetu) zobrazit na internetové stránce archivní a aktuální údaje fotovoltaického
systému.
Dále existuje možnost zřídit hostitelský přístup k datům jiným uživatelům a také
porovnávat více systémů.

Popis funkce

Kontrola a monitoring systému Fronius jsou spojené s internetem (např. pomocí
routeru DSL). Kontrola a monitoring systému Fronius se pravidelně přihlašuje na
portál Fronius Solar.web a denně zasílá své ukládané údaje.
Fronius Solar.web lze aktivně spojit s kontrolou a monitoringem systému Fronius,
např. pro zobrazení aktuálních údajů.

Předpoklady

-

Přístup k internetu
Webový prohlížeč
DŮLEŽITÉ! Kontrola a monitoring systému Fronius se neumí samostatně
připojit k internetu. V případě připojení pomocí DSL musí připojení k internetu vytvořit router.

Vyvolání údajů z
kontroly a monitoringu systému
Fronius pomocí
internetu a
portálu Fronius
Solar.web

-

Registrace fotovoltaického systému na portálu Fronius Solar.web

-

Pro vyvolání aktuálních údajů na stránce Fronius Solar.web musí být u kontroly a monitoringu systému Fronius v nastaveních Solar.web v nabídce „Odeslat aktuální data do sítě Solar.web“ zvolena možnost „Ano“.

-

Pro vyvolání archivních údajů na stránce Fronius Solar.web musí být u kontroly a monitoringu systému Fronius v nabídce „Odeslat archivní data do sítě Solar.web“ zvolena možnost „Denně“ nebo „Každou hodinu“.

Pokud chcete vyvolat aktuální a archivní údaje z kontroly a monitoringu systému
Fronius prostřednictvím portálu Fronius Solar.web:
1

Spusťte Fronius Solar.web: http://www.solarweb.com
Bližší informace o stránce Fronius Solar.web vám poskytne nápověda online.
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Spojení s kontrolou a monitoringem systému Fronius pomocí internetu a aplikace Fronius Solar.web
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Aktuální údaje, služby a nastavení u
kontroly a monitoringu systému
Fronius

85
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Webová stránka
kontroly a monitoringu systému
Fronius - přehled

CS

Webová stránka kontroly a monitoringu systému
Fronius
Na webové stránce kontroly a monitoringu systému Fronius se zobrazují následující údaje:
(1
)

Další možnosti nastavení

(2)

Přehled systému: Zobrazení aktuálního toku výkonu u hybridního systému

(3
)

Přehled výnosu systému

(4
)

Přehled posledních stavových zpráv

(5
)

Systémové informace, diagnostika sítě, aktualizace firmwaru

(6
)

Nabídka nastavení

(1)
(3)

(5)

(2)
(6)

(4)

Nabídka nastavení

Po klepnutí na „Nastavení“ se na webové stránce kontroly a monitoringu systému
Fronius otevře nabídka nastavení.
V nabídce nastavení se provádí konfigurace kontroly a monitoringu systému Fronius.
Obecné nastavení a náhled položek nabídky
1

Vytvořte spojení s kontrolou a monitoringem systému Fronius.

2

Klepněte na nastavení.

3

Klepněte na požadovanou položku nabídky
Požadovaná položka nabídky se otevře.
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Další možnosti
nastavení

4

Podívejte se na položku nabídky nebo ji odpovídajícím způsobem upravte.

5

Je-li k dispozici prováděcí tlačítko (např. Uložit, Synchronizovat atd.),
klepněte na ně.
Změněná data budou převzata.

V pravém horním rohu webové stránky kontroly a monitoringu systému Fronius se
nacházejí další možnosti nastavení:

Systémové informace:
ID dataloggeru, verze softwaru, verze hardwaru, připojení aplikace
Solar.web
Nápověda:
Uvedení sítě LAN do provozu
Uvedení sítě WLAN do provozu
Návod k obsluze softwaru
Fronius Solar Channel
Zvětšit plochu:
Oblast nabídky Aktuální data / Nastavení se zobrazí šedě
Zobrazení zpráv
Jazyk:
pro nastavení jazyka
Webová stránka kontroly a monitoringu systému Fronius se zobrazuje buď v jazyku příslušného prohlížeče, nebo v naposledy zvoleném
jazyku.
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Systémové informace
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Služby – Systémové informace
Stránka systémových informací obsahuje různé informace týkající se systému.
K dispozici jsou také následující tlačítka:
Tlačítko „Opětovné spuštění zařízení Datalogger“
Pro opětovné spuštění systému Datamanager / kontroly a monitoringu
systému
Tlačítko „Obnovit tovární nastavení“ s možnostmi výběru:
„všechna nastavení mimo síť“
Pro obnovení továrního nastavení systému Datamanager (kontroly a monitoringu systému).
Síťová nastavení a všechny položky chráněné servisním uživatelem (editor
PPS, nastavení elektroměru a servisní heslo) zůstanou zachovány.
„všechna nastavení“
Pro obnovení továrního nastavení systému Datamanager (kontroly a monitoringu systému) a sítě.
Všechny položky chráněné servisním uživatelem (editor PPS, nastavení
elektroměru a servisní heslo) zůstanou zachovány.
DŮLEŽITÉ! V případě obnovení továrního nastavení systému Datamanager (kontroly a monitoringu systému) je třeba zkontrolovat nastavení času a data.
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Služby – Diagnostika sítě
Diagnostika sítě

Pod položkami Služby / Diagnostika sítě se nacházejí funkce, které jsou užitečné
pro diagnostiku a odstraňování problémů se sítí. Lze zadat příkazy ping a traceroute.
Příkaz ping
Pomocí příkazu ping lze přezkoušet, zda je dostupný hostitel a kolik času zabere
přenos dat.
Odeslání příkazu ping:
1

Do pole Hostitel: zadejte název hostitele nebo adresu IP.

2

Stiskněte tlačítko ping.
Příkaz ping bude odeslán.
Zobrazí se zjištěná data.
-

Příkaz traceroute
Pomocí příkazu traceroute lze zjistit, přes které mezistanice přicházejí data do
hostitele.
Odeslání příkazu traceroute:
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1

Do pole Hostitel: zadejte název hostitele nebo adresu IP.

2

Klepněte na tlačítko traceroute.
Příkaz traceroute bude odeslán.
Zobrazí se zjištěná data.
-
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Služby – Aktualizace firmwaru
Všeobecné informace

V nabídce Služby / Aktualizace firmwaru lze aktualizovat firmware kontroly a monitoringu systému Fronius. Aktualizaci firmwaru lze provést přes síť LAN nebo
prostřednictvím webu.

Automatické
hledání aktualizací

DŮLEŽITÉ! K automatickému hledání aktualizací je nutné připojení k internetu.

Ruční hledání aktualizací

Aktualizace firmwaru přes web

Je-li aktivována volba „Automaticky hledat aktualizace“ (1), jednotka pro kontrolu a monitoring systému Fronius jednou za den automaticky vyhledá aktualizace.
Pokud jsou k dispozici nové aktualizace, odpovídající zpráva se zobrazí u dalších
možností nastavení webové stránky kontroly a monitoringu systému Fronius.

Je-li volba „Automaticky hledat aktualizace“ deaktivována, nebudou aktualizace
automaticky vyhledány.
1

Chcete-li aktualizace vyhledat ručně, klepněte na tlačítko „nyní přezkoušet“.

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
-
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Vyvolání servisního asistenta
Vyvolání asistenta

Možnost „Vyvolání asistenta“ nabízí opětovné vyvolání asistenta uvedení do provozu a jeho použití.

ASISTENT SOLAR WEB
pro spojení systému s portálem Fronius Solar.web a aplikacemi Fronius pro mobilní zařízení
ASISTENT TECHNIKA (pouze pro proškolenou obsluhu nebo odborníky)
pro nastavení systému
DALŠÍ NASTAVENÍ (pouze pro proškolenou obsluhu nebo odborníky)
zde je přístup ke všem možnostem nastavení kontroly a monitoringu systému
Fronius. Pomocí tlačítka „ASISTENT SOLAR WEB“ přejdete na úvodní stránku.
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Všeobecné informace
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Nastavení – Všeobecně
U položky Úhrada lze zadat úhradovou sazbu za kWh, měnu a pořizovací náklady
za kWh pro výpočet výnosu. Výnos se zobrazuje v aktuálním celkovém náhledu.
V části Systémový čas lze zadat datum, hodinu a minuty.
Po klepnutí na tlačítko „Synchronizovat“ se čas zobrazený v zadávacích polích
webové stránky Datamanageru upraví podle času operačního systému.
Chcete-li čas převzít, klepněte na tlačítko Převzít/Uložit
.
V části Nastavení časových pásem lze nastavit region a místo časového pásma.
Pole označená * jsou povinná.
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Nastavení – Hesla
Všeobecné informace

Přístup ke kontrole a monitoringu systému Fronius je regulován zadáním hesel.
Pro tento účel existují 3 různé druhy hesel:
heslo administrátora
servisní heslo
heslo uživatele
-

Hesla

Heslo administrátora
Uživatelské jméno = admin
S heslem administrátora nastaveným při uvedení do provozu má uživatel
oprávnění prohlížet data i provádět nastavení. Uživatel může otevřít položku
nabídky Nastavení a provádět všechna nastavení s výjimkou editoru EVU (PPS) a
elektroměru.
V případě nastaveného hesla administrátora musí uživatel zadat uživatelské
jméno a heslo, pokud chce otevřít položku nabídky Nastavení.
Servisní heslo
Uživatelské jméno = service
Servisní heslo u asistenta uvedení do provozu obvykle zadává servisní technik nebo instalátor systému. Toto heslo umožňuje přístup ke specifickým parametrům
systému. Servisní heslo je nutné pro nastavení elektroměru a editoru EVU (PPS).
Dokud není zadáno servisní heslo, není možný přístup k položkám nabídky elektroměru a editoru EVU (PPS).
Heslo uživatele
Po aktivaci pole výběru „Zabezpečit lokální stránku systému“ se zobrazí heslo
uživatele, uživatelské jméno = user.
V případě nastavení uživatelského hesla má uživatel oprávnění údaje jen prohlížet. Uživatel nemůže otevřít položku nabídky „Nastavení“.
V případě přidělení uživatelského hesla musí uživatel při každém připojení zadat
uživatelské jméno a heslo.
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Internet
prostřednictvím
sítě WLAN
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Nastavení - síť
Nalezené sítě se zobrazí.

Po klepnutí na tlačítko pro obnovení
WLAN.

budou znovu vyhledány dostupné sítě

Skryté sítě lze připojit prostřednictvím nabídky „Připojit síť WLAN“.
Tlačítko „Vytvořit“ – pro uložení zvolené sítě WLAN.
po klepnutí na toto tlačítko se otevře okno „Spojení WLAN“
Tlačítko „Odstranit“ – pro odstranění uložené sítě WLAN.
Tlačítko „Konfigurovat IP WLAN“ – Po klepnutí na toto tlačítko se otevře okno
„Konfigurovat IP“ se stejnými možnostmi nastavení jako u spojení LAN.
Tlačítko „Připojit přes WPS“ – pro připojení do sítě WLAN přes WPS bez hesla
sítě WLAN:
1. Aktivujte WPS na routeru sítě WLAN (viz dokumentaci k routeru sítě WLAN)
2. Klepněte na tlačítko „Připojit přes WPS“
3. Automaticky se vytvoří připojení k síti WLAN

Internet
prostřednictvím
sítě LAN
Možnosti nastavení:
„Získat adresu“ – „staticky“
Uživatel musí zadat pevnou adresu IP systému Datamanager (kontroly a monitoringu systému), masku podsítě, adresu brány a adresu serveru DNS (od
poskytovatele internetového připojení).
„Získat adresu“ – „dynamicky“
Systém Datamanager (kontrola a monitoring systému) získá adresu IP ze serveru DHCP (DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol).
Server DHCP musí být nakonfigurovaný tak, aby byla systému Datamanager
(kontrole a monitoringu systému) vždy přiřazena stejná adresa IP. Díky tomu
bude vždy zřejmé, na které adrese IP je systém Datamanager (kontrola a monitoring systému) dostupný.
Pokud server DHCP podporuje funkci dynamických aktualizací DNS, může
být systému Datamanager (kontrole a monitoringu systému) zadán název
v poli Název hostitele. Propojení se systémem Datamanager (kontrolou a monitoringem systému) tak lze provést pomocí názvu namísto adresy IP.
Např.: Název hostitele = vzorovy_system, název domény = fronius.com
Systém Datamanager (kontrola a monitoring systému) je dostupný na adrese
„vzorovy_system.fronius.com“.
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Lokální síť
prostřednictvím
přístupového bodu
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Systém Datamanager (kontrola a monitoring systému) slouží jako přístupový bod.
Počítač nebo chytré zařízení se spojí přímo se systémem Datamanager (kontrolou
a monitoringem systému). Spojení s internetem není možné.

Solar.web

CS

Nastavení – Fronius Solar.web
Prostřednictvím položky nabídky „Fronius Solar.web“ je možné vytvořit přímé
spojení s aplikací Fronius Solar.web.
Výběr intervalu ukládání u polí „Cyklus získávání údajů střídače“ a „Cyklus
získávání údajů karet Fronius Sensor Card“ ovlivní potřebnou kapacitu paměti.
Tlačítko „Registrovat na portálu Solar.web“ – Po klepnutí na toto tlačítko se
otevře úvodní stránka portálu Fronius Solar.web, relevantní údaje pro portál Fronius Solar.web se automaticky odešlou.
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Nastavení - přiřazení vstupů a výstupů
Všeobecné informace

V této položce nabídky je možné konfigurovat vlastnosti jednotlivých vstupů a
výstupů (I/O) střídače. V závislosti na funkci a konfiguraci systému lze volit jen ta
nastavení, která příslušný systém umožňuje.
Aktivně nastavený výstup, který není přiřazen („volný“), zůstane aktivní až do restartování střídače. Stav výstupu se změní pouze novým zadáním přiřazených
služeb.

Nouzové
napájení

Funkce

Popis

Výcho
zí pin

Aktivovat blokování nouzového
napájení

Výstup, aktivace odpojení od sítě
(stykač)

0

Blokování zpětné vazby (volitelně)

Vstup, zpětné hlášení, zda je blokování aktivní

5

Požadavek nouzového napájení

Vstup, aktivace nouzového režimu

4

Konfigurací těchto parametrů se aktivuje nouzový režim.

Řízení zatížení

Zde je možné vybrat až čtyři piny pro řízení zatížení. Další nastavení pro řízení
zatížení jsou k dispozici v nabídce Řízení zatížení.
Výchozí pin: 1

Řízení IO

Zde je možné nastavit piny pro řízení IO. Další nastavení jsou možná v nabídce
Editor energetického závodu – Řízení IO.
Řízení IO

AUS – Demand
Response Modes
(DRM)
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Výcho
zí pin

Řízení IO

Výcho
zí pin

Řízení IO 1 (volitelně)

2

Řízení IO 6 (volitelně)

7

Řízení IO 2 (volitelně)

3

Řízení IO 7 (volitelně)

8

Řízení IO 3 (volitelně)

4

Řízení IO 8 (volitelně)

9

Řízení IO 4 (volitelně)

5

Řízení IO 5 (volitelně)

6

Řízení IO zpětného hlášení
(volitelně)

0

Demand Response Modes pro Austrálii
Zde je možné nastavit piny pro řízení prostřednictvím DRM:

CS

DŮLEŽITÉ! Pro řízení střídače prostřednictvím DRM musí být střídač vybaven
rozhraním Fronius DRM Interface (číslo položky 4,240,005).
Vestavba a instalace jsou popsány v návodu k instalaci rozhraní Fronius DRM
Interface. Návod k instalaci rozhraní Fronius DRM Interface je k dispozici na
domovské stránce společnosti Fronius na adrese:

http://www.fronius.com/QR-link/4204102292

Režim

Popis

Informace

Výcho
zí pin

DRM0

Střídač se odpojí od sítě

otevření síťového relé

REF GEN

zavřené

FDI

COM LOAD

zavřené

FDI

nebo
kombinace neplatných DRM1 až DRM8
DRM1

-Pnom ≤ 0 % bez odpojení
od sítě

omezení odebíraného
činného výkonu

6

DRM2

-Pnom ≤ 50 %

omezení odebíraného
činného výkonu

7

DRM3

-Pnom ≤ 75 % a +Qrel* ≥ 0 %

omezení odebíraného
činného výkonu

8

a
nastavení jalového výkonu
DRM4

-Pnom ≤ 100 %

normální režim bez omezení

9

DRM5

+Pnom ≤ 0 % bez odpojení
od sítě

omezení odevzdávaného
činného výkonu

6

DRM6

+Pnom ≤ 50 %

omezení odevzdávaného
činného výkonu

7

DRM7

+Pnom ≤ 75 % a -Qrel* ≥ 0 %

omezení odevzdávaného
činného výkonu

8

a
nastavení jalového výkonu
DRM8

+Pnom ≤ 100 %

normální režim bez omezení

9

FDI

v rozhraní Fronius DRM Interface

*

Hodnoty pro Qrel je možné nastavit v položce nabídky Editor PPS.

Možnost dálkového ovládání střídače se vždy vztahuje na jmenovitý výkon
přístroje.
99

DŮLEŽITÉ! Pokud k zařízení Datamanager není připojeno řízení DRM (DRED) a
funkce „AUS - Demand Response Mode (DRM)“ je aktivována, střídač přejde do
pohotovostního režimu.

Zásobník energie

Zde je možné vybrat pin pro aktivaci zásobníku energie. Toto nastavení je třeba
provést jen u některých zásobníků energie.
Je-li nastaven pin zásobníku energie, nelze nakonfigurovat piny nouzového
napájení.
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Řízení zatížení
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Nastavení – Řízení zatížení
Priority energetického managementu
Pokud systém obsahuje dodatečné komponenty (např.: akumulátor, Ohmpilot),
zde je možné nastavit priority. Nejprve jsou aktivovány přístroje s vyšší prioritou
a poté, pokud je ještě k dispozici přebytečná energie, ty ostatní.
Řízení zatížení
Je možné definovat až čtyři různá pravidla pro řízení zatížení. Při stejných prahových hodnotách budou pravidla aktivována popořadě. Při deaktivaci to funguje
obráceně, naposledy zapnutý IO se vypne jako první. Při různých prahových hodnotách se nejdříve zapne IO s nejnižší prahovou hodnotou, poté ten s druhou nejnižší prahovou hodnotou atd.
Vstupy a výstupy s řízením prostřednictvím vyrobeného výkonu jsou oproti akumulátoru a zařízení Ohmpilot vždy ve výhodě. To znamená, že IO se může zapnout a způsobit, že akumulátor už se nebude nabíjet nebo zařízení Ohmpilot už
nebude aktivováno
IO se aktivuje nebo deaktivuje až po 60 s.
Řízení
Řízení pomocí funkce Energy Manager je deaktivováno.
Řízení pomocí funkce Energy Manager probíhá prostřednictvím vyrobeného
výkonu.
Řízení pomocí funkce Energy Manager probíhá prostřednictvím přebytku
výkonu (při omezení dodávek). Tuto možnost lze zvolit pouze v případě, že byl
připojen elektroměr. Řízení pomocí funkce Energy Manager probíhá prostřednictvím výkonu skutečně dodávaného do sítě.
Prahové hodnoty
zap.: Pro zadání limitu efektivního výkonu, od kterého se výstup aktivuje
vyp.: Pro zadání limitu efektivního výkonu, od kterého se výstup deaktivuje
Doby provozu
Pole pro aktivaci minimální doby provozu pro každý proces zapnutí
Pole pro zadání minimální doby, po kterou má být výstup aktivní.
Pole pro aktivaci maximální doby provozu na den
Pole pro zadání celkové denní maximální doby, po kterou má být aktivován
výstup (zohledňuje se více procesů zapnutí).
Požadovaná doba provozu
Pole pro aktivaci požadované doby provozu
-
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Nastavení - Služba aktivního odesílání údajů
Služba aktivního
odesílání údajů

Pomocí této funkce je možné exportovat aktuální a protokolová data v různých
formátech nebo s různými protokoly na externí server.
Další informace týkající se funkce služby aktivního odesílání údajů naleznete v
následujícím návodu k obsluze:

http://www.fronius.com/QR-link/4204102152
42,0410,2152
Fronius Push Service
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Nastavení - Modbus
Všeobecné informace

Na webové stránce kontroly a monitoringu systému Fronius je možné pomocí
webového prohlížeče provádět nastavení pro připojení protokolu Modbus, která
nelze uskutečnit prostřednictvím protokolu Modbus.

Další informace
o funkcích Modbus

Další informace o funkcích Modbus naleznete v následujících návodech k obsluze:
http://www.fronius.com/QR-link/4204102049
42,0410,2049
Připojení Fronius Datamanageru pomocí protokolu Modbus
http://www.fronius.com/QR-link/4204102108
42,0410,2108
Fronius Datamanager Modbus RTU Quickstart Guide

Výstup dat
prostřednictvím
protokolu Modbus

„Výstup dat prostřednictvím protokolu Modbus“ nastaven na „vyp.“
Pokud je výstup dat prostřednictvím protokolu Modbus deaktivován, budou řídicí
povely přenesené do střídače prostřednictvím protokolu Modbus resetovány,
např. žádné omezení výkonu nebo žádné nastavení jalového výkonu.
„Výstup dat prostřednictvím protokolu Modbus“ nastaven na „tcp“
Pokud je výstup dat prostřednictvím protokolu Modbus deaktivován, budou řídicí
povely přenesené do střídače prostřednictvím protokolu Modbus resetovány,
např. žádné omezení výkonu nebo žádné nastavení jalového výkonu.
Pole „Port protokolu Modbus“ – číslo portu TCP, který se použije pro komunikaci
Modbus. Přednastavení: 502. K tomuto účelu nelze použít port 80.
Pole „Offset adres String Control“ – Hodnota offsetu pro adresování zařízení
Fronius String Control prostřednictvím protokolu Modbus.
„Typ modelu SunSpec“ – pro výběr typu dat u datových modelů pro střídač a datových modelů pro elektroměr
„float“ – zobrazení v podobě čísla s pohyblivou desetinnou čárkou
Model střídače SunSpec I111, I112 nebo I113
Model elektroměru SunSpec M211, M212 nebo M213
„int+SF“ – zobrazení v podobě celých čísel s měřítkovými faktory
Model střídače SunSpec I101, I102 nebo I103
Model elektroměru SunSpec M201, M202 nebo M203
DŮLEŽITÉ! Protože jednotlivé modely disponují různým počtem registrů, se
změnou datového typu se změní také adresy registrů všech následujících modelů.
„Demo režim“ – demo režim slouží pro implementaci nebo potvrzení hlavního
zařízení protokolu Modbus. Umožňuje číst údaje střídače, elektroměru a zařízení
Fronius String Control, aniž by byl některý přístroj skutečně připojený nebo aktivní. Všem registrům jsou vždy poskytovány tytéž údaje.
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„Řízení střídače prostřednictvím protokolu Modbus“
Pokud je tato možnost aktivní, lze střídače řídit prostřednictvím protokolu Modbus. Zobrazí se výběrové pole pro omezení řízení. K řízení střídače patří následující funkce:
Zap./Vyp.
Omezení výkonu
Zadání konstantního účiníku cos phi
Zadání konstantního jalového výkonu
„Řídicí priority“
Řídicí priority určují, která služba u řízení střídačů bude upřednostněna.
1 = nejvyšší priorita, 3 = nejnižší priorita
Řídicí priority lze změnit pouze v položce nabídky „EDITOR PPS“.

Omezit řízení

Možnost „Omezit řízení“ je dostupná pouze u přenosových protokolů tcp.
Slouží k tomu, aby nepovolané osoby neměly přístup k řídicím povelům střídačů,
takže je povoleno pouze řízení určitých přístrojů.
Pole „Adresa IP“
Pokud chcete omezit řízení střídačů na jeden nebo několik přístrojů, zadejte do
tohoto pole adresy IP těch přístrojů, které smějí odesílat příkazy do zařízení Fronius Datamanager. Jednotlivé záznamy oddělujte čárkami.
Příklady:
jedna adresa IP: 98.7.65.4 – řízení je povoleno pouze prostřednictvím adresy
IP 98.7.65.4
více adres IP: 98.7.65.4,222.44.33.1 – řízení je povoleno pouze prostřednictvím adres IP 98.7.65.4 a 222.44.33.1
Rozsah IP adres např. od 98.7.65.1 do 98.7.65.254 (notace CIDR):
98.7.65.0/24 – řízení je povoleno pouze prostřednictvím adres IP 98.7.65.1
až 98.7.65.254
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Nastavení - energetický management
Optimalizace vlastní spotřeby
Hybridní střídač Fronius neustále reguluje toky energie na nastavenou cílovou
hodnotu v místě odečtu. V provozním režimu „automaticky“ (tovární nastavení) se
v místě dodávky energie do sítě nastavuje 0 W (maximální vlastní spotřeba).
Tato cílová veličina platí také v případě, kdy v tomto místě odečtu dodává energii
další zdroj. V takovém případě však musí být
v místě dodávky instalován elektroměr Fronius Smart Meter
nabíjení akumulátoru aktivováno dalším zařízením na výrobu elektrické energie (viz kapitolu Správa akumulátorů na str. 108)
Optimalizace vlastní spotřeby má nižší prioritu než mají zadání pro řízení akumulátoru.
Optimalizace vlastní spotřeby
Přepínání mezi automatickou a ruční optimalizací vlastní spotřeby
Cílová veličina v místě odečtu
Pokud byla zvolena ruční optimalizace vlastní spotřeby, je zde možné zvolit cílovou veličinu v místě odečtu a odběr/dodávku
Nouzové napájení
Provozní režim
U provozního režimu nouzového napájení lze volit mezi možnostmi automaticky
nebo vypnuto.
Funkci nouzového napájení je možné aktivovat až poté, co byla nakonfigurována
potřebná přiřazení IO pro nouzové napájení. Elektroměr musí být namontovaný a
konfigurovaný v místě dodávky energie do sítě.
Zbytková kapacita akumulátoru
Až do této zbytkové kapacity akumulátoru je energie v síťovém provozu
odebírána z akumulátoru. V nouzovém režimu bez napájení ze sítě se akumulátor
vždy vybije na minimální hodnotu SoC nastavenou výrobcem akumulátoru.
Úroveň varování SoC
Od této zbytkové kapacity akumulátoru je v režimu s nouzovým zdrojem napájení
vydáváno varování.

Příklady energetického managementu

Tyto příklady slouží ke znázornění toků energie. Účinnost není zohledněna.
Příklad akumulátorového systému
FV systém se střídačem Fronius Symo Hybrid:
Spotřeba v domácnosti:
Nastavená cílová veličina v bodě dodávky:

1000 W
500 W
0W

Výkon v akumulátoru:

500 W

Výstupní výkon (AC) střídače:

500 W

105

Dodávka do veřejné sítě:

0W

1000 W

TARGET: 0W

500 W

0W

500 W

500 W

Příklad akumulátorového systému bez fotovoltaiky včetně druhého zařízení na
výrobu elektrické energie v domě
Druhé zařízení na výrobu elektrické energie
v domovní síti:
Spotřeba v domácnosti:

2000 W
500 W

Nastavená cílová veličina v bodě dodávky:

0W

Výkon v akumulátoru:

1500 W

Odebíraný výkon (AC) střídače:

1500 W

Dodávka do veřejné sítě:

0W
2000 W

1500 W

TARGET: 0W

0W

500 W

1500 W

Příklad akumulátorového systému včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domě
FV systém se střídačem Fronius Symo Hybrid:
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1000 W

Spotřeba v domácnosti:

2000 W
CS

Druhé zařízení na výrobu elektrické energie
v domovní síti:

500 W

Nastavená cílová veličina v bodě dodávky:

0W

Výkon v akumulátoru:

2500 W

Odebíraný výkon (AC) střídače:

1500 W

Dodávka do veřejné sítě:

0W
2000 W

1000 W

1500 W

TARGET: 0W

0W

500 W

2500 W

Příklad akumulátorového systému včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domě (s omezením AC max.)
FV systém se střídačem Fronius Symo Hybrid:

1000 W

Druhé zařízení na výrobu elektrické energie
v domovní síti:

2000 W

Spotřeba v domácnosti:
Nastavená cílová veličina v bodě dodávky:

500 W
0W

Odebíraný výkon AC max. omezen na:

1000 W

Výkon v akumulátoru:

2000 W

Odebíraný výkon (AC) střídače:

1000 W

Dodávka do veřejné sítě:

500 W
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2000 W

1000 W

AC MAX: 1000 W
1000 W

TARGET: 0W

500 W

500 W

2000 W

Správa akumulátorů

Meze nabití/vybití akumulátoru:
Meze nabití/vybití akumulátoru lze nastavit na možnost „automaticky“ nebo
„ručně“.
Při automatickém nastavení se zvolí hodnoty vhodné pro akumulátor podle
výrobce akumulátoru.
Při ručním nastavení je možné v poli „Max SoC“ (maximální stav nabití) a „Min
SoC“ (minimální stav nabití) hodnoty nastavit. Rozsah nastavitelných hodnot se
liší v závislosti na akumulátoru. Při nouzovém provozu bez napájení ze sítě se nastavené hodnoty neberou v úvahu.
Důležité! Nastavení je třeba domluvit s výrobcem akumulátoru! Společnost Fronius v žádném případě neručí za škody na akumulátorech jiných výrobců.
Zadání pro řízení akumulátoru:
Pomocí časově závislého řízení akumulátoru je možné zamezit či omezit nabíjení/
vybíjení a také zadat definovanou hodnotu pro nabíjení/vybíjení.
Na akumulátor působí externí faktory, např.: kalibrovací nabíjení, povolení nabíjení
AC, omezení výkonu střídače, zadání pro řízení prostřednictvím protokolu Modbus nebo optimalizace vlastní spotřeby. Zadání pro řízení akumulátoru mají po
optimalizaci vlastní spotřeby druhou nejmenší prioritu a může se stát, že z důvodu jiných zadání nebudou splněna.
Bez zadání pro řízení akumulátoru probíhá optimalizace na nejlepší možnou
vlastní spotřebu. Pokud se definují zadání pro řízení akumulátoru, vlastní
spotřeba klesne.
Ve sloupci „Regulace“ je možné volit následující hodnoty:
max. nabíjecí výkon
Akumulátor se nabíjí maximálně výkonem nastaveným v poli „Výkon“
min. nabíjecí výkon
Akumulátor se nabíjí minimálně výkonem nastaveným v poli „Výkon“
max. vybíjecí výkon
Akumulátor se vybíjí maximálně výkonem nastaveným v poli „Výkon“
min. vybíjecí výkon
Akumulátor se vybíjí minimálně výkonem nastaveným v poli „Výkon“
Denní a časový rozsah, kdy tato regulace platí, se definuje ve sloupcích „Den
v týdnu“ a „Časový rozsah“. Není možné definovat časový rozsah přes půlnoc.
Příklad: Zadání 22:00 až 06:00 h se musí vytvořit dvěma zápisy „22:00 - 24:00 h“
a „00:00 - 06:00 h“.
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Kalibrovací nabíjení (jen s akumulátorem Fronius Solar Battery):
Hybridní střídač Fronius v pravidelných intervalech automaticky provádí plné nabití akumulátoru Fronius Solar Battery, aby všechny komponenty byly zkalibrovány. Tento proces je zde možné spustit ručně.
DŮLEŽITÉ! Aktivací kalibrovacího nabíjení bude normální režim přerušen a bude
možné odebírat energii ze sítě dodavatele elektřiny. Proces může trvat několik
hodin a nesmí být přerušen.
Po ukončení kalibrace se systém automaticky vrátí do nastaveného provozního
režimu.
Toto kalibrovací nabíjení probíhá automaticky po několika cyklech nabíjení a
vybíjení, a to i za běžícího provozu.
Pokud je nastavení „Povolit nabití akumulátoru ze sítě dodavatele elektřiny“ deaktivováno, probíhá toto kalibrovací nabíjení výhradně pomocí energie z fotovoltaického systému. V závislosti na slunečním záření a velikosti systému proto může
toto nabíjení trvat velmi dlouho.
Pokud je nastavení „Povolit nabití akumulátoru ze sítě dodavatele elektřiny“ aktivováno, probíhá kalibrovací nabíjení s konstantním proudem z fotovoltaického
systému a ze sítě provozovatele přenosové soustavy.

Povolená zadání
pro řízení akumulátoru

Jsou možná následující zadání pro řízení akumulátoru
Maximální nabíjecí výkon
Minimální nabíjecí výkon
Maximální vybíjecí výkon
Minimální vybíjecí výkon
Zadání se vždy skládá z jednoho ze čtyř omezení uvedených výše a dob, během
kterých toto omezení platí. V jednom okamžiku může být aktivní žádné, jedno nebo maximálně dvě vzájemně kompatibilní omezení.

Maximální meze nabíjení a vybíjení
Je možné současně nakonfigurovat jeden max. nabíjecí a jeden max. vybíjecí výkon.
Limit pro
vybíjení

Vybíjení / Nabíjení
0W

Max. vybíjení
2000 W

Limit pro
nabíjení

Max. nabíjení
2000 W
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Příklady zadání pro řízení akumulátoru najdete v následující kapitole.

Zadání rozsahu nabíjení
Rozsah nabíjení lze definovat prostřednictvím min. a max. meze nabíjení. V takovém
případě není možné vybíjení akumulátoru.
Limit pro
vybíjení

Vybíjení / Nabíjení
0W

Min. nabíjení
500 W

Limit pro
nabíjení

Max. nabíjení
3800 W

Zadání rozsahu vybíjení
Rozsah vybíjení lze definovat prostřednictvím min. a max. meze vybíjení. V takovém
případě není možné nabíjení akumulátoru.
Limit pro
vybíjení

Max. vybíjení
3000 W
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Vybíjení / Nabíjení
0W

Min. vybíjení
1000 W

Limit pro
nabíjení

Limit pro
vybíjení

Vybíjení / Nabíjení
0W

CS

Zadání definovaného nabíjení
Můžete zadat definovaný nabíjecí výkon, a to tak, že min. a max. nabíjecí výkon nastavíte
na stejnou hodnotu.
Limit pro
nabíjení

Min. / Max.
nabíjení
3000 W

Zadání definovaného vybíjení
Můžete zadat definovaný vybíjecí výkon, a to tak, že min. a max. vybíjecí výkon nastavíte
na stejnou hodnotu.
Limit pro
vybíjení

Vybíjení / Nabíjení
0W

Limit pro
nabíjení

Min. / Max.
vybíjení
3000 W

Případy možného použití
Tarify za elektrickou energii nezávislé na denní době
Rezervování akumulátoru při omezení výkonu v závislosti na trhu
Rezervování akumulátoru pro nouzové napájení nezávislé na denní době
-

Omezení FV
výkonu

Díky zadáním pro řízení akumulátoru je vyrobená energie optimálně využitelná.
Mohou však nastat situace, kdy FV energii nelze zadáními pro řízení akumulátoru
plně využít.
Příklad
Fronius Symo Hybrid 3.0-S:

3000 W

(max. výstupní výkon)
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Fronius Solar Battery 7.5
definované vybíjení

3000 W

FV výkon

1000 W

V tomto případě by střídač musel omezit FV výkon na 0 W, protože výstupní
výkon střídače Fronius Symo Hybrid 3.0-S je max. 3 000 W a přístroj už je vytížen
vybíjením.
Jelikož účelem není plýtvání FV výkonem, omezení výkonu se u zadání pro řízení
akumulátoru automaticky přizpůsobí tak, aby se žádná FV energie nevyplýtvala.
Ve výše uvedeném příkladu to znamená, že akumulátor se vybije jen s 2 000 W,
aby 1 000 W FV výkonu bylo možné využít.
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Přehled systému
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Nastavení – přehled systému
FV generátor
Pokud není ke střídači Fronius Hybrid připojený žádný solární panel, je nutné FV
výkon deaktivovat. Do spodního pole je nutné zadat připojený FV výkon.
Akumulátor
Pokud je k hybridnímu střídači Fronius připojen akumulátor, je zapotřebí jej zde
aktivovat.
Toto nastavení je možné provést pouze tehdy, pokud je spojení s akumulátorem
aktivní. Není-li toto nastavení možné, ověřte, zda je akumulátor zapnutý a zda bylo vytvořeno datové spojení.
V případě spojení se pod ikonou akumulátoru zobrazí aktuální stav nabití akumulátoru.
Povolit nabití akumulátoru ze sítě PPS
Zde lze aktivovat nabíjení akumulátoru z veřejné sítě. V závislosti na normativních
nebo úhradových předpisech může být nutná deaktivace nastavení.
Toto nastavení neovlivní nabíjení akumulátoru dalšími zařízeními na výrobu elektrické energie v domě. To se týká jen odběru nabíjecí energie z veřejné sítě.
Nezávisle na tomto nastavení probíhají nezbytná servisní nabíjení z veřejné sítě
(např.: ochrana proti hlubokému vybití)
Instalace zařízení Fronius Checkbox 500V
Pokud je připojen akumulátor řady LG Chem ResuH, musí být instalováno zařízení
Fronius Checkbox 500V a tato rozšířená výbava musí být aktivována.
Nouzové napájení
Zde lze aktivovat nebo deaktivovat režim nouzového napájení. Funkci nouzového
napájení je možné aktivovat až poté, co byla nakonfigurována potřebná přiřazení
IO pro nouzové napájení. Elektroměr musí být namontovaný a konfigurovaný v
místě dodávky energie do sítě.
Externí zdroj
Pokud jsou v domácnosti instalovány další decentralizované generátory, které
jsou zapojené do regulace vlastní spotřeby hybridního střídače Fronius, musí být
toto nastavení aktivováno. Pomocí hybridního střídače Fronius tak lze akumulátor
nabíjet energií z domovní sítě.
Odebíraný výkon hybridního střídače Fronius je možné omezit zadáním maximálního výkonu AC (AC max.). Maximální možný odebíraný výkon odpovídá jmenovitému výkonu AC hybridního střídače Fronius.
Elektroměr
Pro bezproblémový provoz s dalšími zařízeními na výrobu elektrické energie a v
provozu s nouzovým napájecím zdrojem je důležité, aby byl v místě dodávky instalován elektroměr Fronius Smart Meter. Hybridní střídač Fronius a další generátory musejí být spojeny s veřejnou sítí prostřednictvím elektroměru Fronius Smart
Meter.
Toto uspořádání má vliv také na chování hybridního střídače Fronius v noci. Pokud
je funkce deaktivovaná, střídač se přepne do pohotovostního režimu, jakmile už
není k dispozici FV výkon ani nenásleduje žádný pokyn pro akumulátor ze strany
energetického managementu (např.: dosažení minimálního stavu nabití). Zobrazí
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se hlášení „Power low“. Střídač se znovu spustí, jakmile je odeslán pokyn energetického managementu nebo je k dispozici dostatečný FV výkon.
Pokud je funkce aktivovaná, střídač zůstane trvale připojený k síti, aby mohl kdykoli přijímat energii z dalších zařízení na výrobu elektrické energie.
Po připojení elektroměru je nutné nakonfigurovat pozici v zařízení Fronius Datamanager.
Do jednoho systému lze nainstalovat více elektroměrů Fronius Smart Meter. Pro
každý elektroměr Smart Meter je nutné nastavit vlastní adresu.
Hodnota výkonu u elektroměru pro zařízení na výrobu elektrické energie je
součtem všech elektroměrů pro zařízení na výrobu elektrické energie. Hodnota
výkonu u elektroměru pro spotřebiče je součtem všech elektroměrů pro
spotřebiče.
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Všeobecné informace

CS

Nastavení - Počitadlo
DŮLEŽITÉ! Nastavení v položce nabídky „Elektroměr“ smějí provádět pouze
proškolení odborní pracovníci!
Pro položku nabídky „Elektroměr“ je nutné servisní heslo.
Je možné použít třífázové nebo jednofázové elektroměry Fronius Smart Meter. V
obou případech se výběr provádí prostřednictvím položky „Fronius Smart Meter“.
Fronius Datamanager zjistí typ elektroměru automaticky.
Lze vybrat primární elektroměr a volitelně také více sekundárních elektroměrů.
Než lze vybrat sekundární elektroměr, je nutné nejdříve nakonfigurovat primární
elektroměr.

Fronius Smart
Meter

Když je jako elektroměr vybrán Fronius Smart Meter, musí být prostřednictvím
pole „Nastavení“ zadáno umístění elektroměru.
„Umístění elektroměru“ v „místě dodávky do sítě“ (1a)
Měří se výkon dodávaný do sítě a energie. Na základě těchto hodnot a údajů o
systému se určí spotřeba.
„Umístění elektroměru“ ve „větvi spotřeby“ (1b)
Měří se přímo spotřebovaný výkon a energie. Na základě těchto hodnot a údajů o
systému se určí výkon dodávaný do sítě a energie.

(1a)

(1b)

Sekundární elektroměr
Když je jako sekundární elektroměr vybrán elektroměr Fronius Smart Meter,
otevře se okno, které umožní zadat „Popis“ (volně volitelný), a pole „Adresa Modbus“. V poli adresy Modbus je automaticky navržena určitá hodnota (nejbližší
volná adresa ze seznamu adres). Adresa Modbus nesmí být přiřazena dvakrát. Po
zadání klikněte do pole „Scan“ (Prohledat).
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Připojení elektroměru Fronius
Smart Meter k
zařízení pro kontrolu a monitoring systému
Fronius:

Fronius Smart Meter 63A
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Nastavení – Editor energetického závodu
Všeobecné informace

V položce nabídky „Editor PPS“ se provádějí relevantní nastavení pro energetický
závod.
Je možné nastavit omezení efektivního výkonu v % a/nebo omezení hodnoty cos
φ.
DŮLEŽITÉ! Nastavení v položce nabídky „Editor PPS“ smějí provádět pouze
proškolení odborní pracovníci!
Pro položku nabídky „Editor PPS“ je nutné servisní heslo.

Editor energetického závodu –
Řízení IO

„Vstupní schéma“ (obsazení jednotlivých vstupů a výstupů I/O)
1 x klepnout = bílá
2 x klepnout = modrá
3 x klepnout = šedá
Zobrazí se virtuální přiřazení IO podle popisu v části „Nastavení – přiřazení
vstupů a výstupů“ (viz str. 98).
U starších verzí softwaru se může zobrazení lišit.
„Účiník cos phi“
„ind“ = induktivní
„cap“ = kapacitní
„Energetický závod Výstup “ (výstup zpětného hlášení)
při aktivovaném předpisu se aktivuje výstup I/O 0 (např. pro provoz signálního
zařízení)
„Vyloučené střídače“
Sem se zadávají čísla střídačů, které mají být z regulace vyloučené. Střídače
oddělujte čárkami.
Vymazat/Přidat předpis
+ = přidat nový předpis
- = vymazat aktuálně zvolený předpis
Klepněte na tlačítko „Import“, pokud chcete předpis importovat ve formátu
*.fpc.
Funkce tlačítka Import závisí na použitém prohlížeči, např. Firefox a Google
Chrome tuto funkci podporují.
Klepněte na tlačítko „Export“, pokud chcete předpisy uložit samostatně ve
formátu *.fpc.

Příklad připojení

(1)
(2)
(3)
(4)
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Přijímač hromadného řídicího signálu s 3 relé, pro omezení efektivního
výkonu
Přijímač hromadného řídicího signálu s 3 relé, pro snížení hodnoty cos φ
Vstupy a výstupy na zařízení pro kontrolu a monitoring systému Fronius
Spotřebič (např. signální žárovka, signální relé)

(1)

CS

+

60 %

IO 2

-

30 %
IO 3
0%
I4
(2)

(4)
IO 0

0,95
I7
0,90

(3)

I8
0,85
I9

Hromadně řízené přijímače signálu a konektor kontroly a monitoringu systému
Fronius jsou vždy vzájemně spojeny 4pólovým kabelem podle schématu připojení.
Pokud je vzdálenost mezi kontrolou a monitoringem systému Fronius a hromadně
řízeným přijímačem signálu větší než 10 m, doporučuje se stíněný kabel.
Nastavení v editoru provozovatele sítě:
Uvoln
ěno

Vstupní schéma

Efektivní
výkon

Hodnota cos φ;

Výstup provozovatele sítě

Vyloučené
střídače

*

(1)

(2)

... nelze použít

... nezohledněno

... otevřený kontakt

... zavřený kontakt

Editor EVU –
AUS – Demand
Response Modes
(DRM)

Zde je možné při nastavení země Austrálie zadat hodnotu odebraného a odvedeného zdánlivého výkonu.

Editor PPS – dynamické omezení
výkonu

PPS nebo provozovatel sítě mohou nařídit omezení dodávek energie do sítě na
střídač (např. max. 70 % kWp nebo max. 5 kW).
Dynamické omezení výkonu přitom zohledňuje vlastní spotřebu domácnosti, dříve
než dojde k omezení výkonu střídače:
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Je možné nastavit individuální limit.
Fronius Smart Meter je možné připojit ke kontrole a monitoringu systému
Fronius na přípojkách D- / D+ pro data Modbus.

Díky střídači Fronius Symo Hybrid je FV výkon, který nesmí být dodán do sítě,
uložen do akumulátoru, takže nepřijde nazmar. Dynamické omezení výkonu se aktivuje jen tehdy, když je akumulátor plný nebo jej z nějakého jiného důvodu nelze
nabít.
„bez omezení“ – Fotovoltaický systém přemění všechnu dostupnou fotovoltaickou energii a dodá ji do sítě.
„Limit pro celý systém“ – Celý fotovoltaický systém je omezen pevným limitem
výkonu.
Pole pro zadání celkového DC výkonu systému ve Wp
Tato hodnota slouží jednak jako reference pro regulaci, jednak pro případ chyby
(např. při výpadku elektroměru).
Pole pro zadání max. výkonu ve W nebo % (až na dvě desetinná místa, možné jsou
i záporné hodnoty).
Pokud v položce nabídky pro elektroměr nebyl zvolen žádný elektroměr:
Max. vyprodukovaný výkon celého systému.
Pokud v položce nabídky pro elektroměr byl zvolen elektroměr Fronius Smart
Meter nebo střídač S0: Max. výkon dodávaný do sítě
Příklad: Dynamické omezení výkonu
(bez ohledu na účinnost)
FV systém se střídačem Fronius Symo
Hybrid:

5000 W

Spotřeba v domácnosti:

1000 W

Max. výkon dodávaný do sítě:

60 % =
3000 W

Případ 1: Akumulátor se smí nabíjet
Výkon v bodě dodávání energie do
sítě:

0W

Výkon na výstupu ze střídače:

1000 W

Výkon v akumulátoru:

3000 W

Případ 2: Akumulátor se nesmí nabíjet
Výkon v bodě dodávání energie do
sítě:

3000 W

Výkon na výstupu ze střídače:

4000 W

Výkon v akumulátoru:

0W

V tomto příkladu se smí v bodě dodávání energie do sítě dodávat do sítě pouze
3000 W. Zatížení, která se mohou nacházet mezi střídačem a bodem dodávání
energie do sítě, však lze napájet prostřednictvím dodatečného napájení střídače
a vyregulovat.
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Pro nastavení řídicích priorit pro přijímač hromadného řídicího signálu, dynamické
omezení výkonu a řízení prostřednictvím protokolu Modbus
1 = nejvyšší priorita, 3 = nejnižší priorita

Editor PPS –
nabíjení akumulátoru

Dynamické omezení výkonu s
více střídači

Zde je možné aktivovat nabíjení akumulátoru z veřejné sítě. V závislosti na normativních nebo úhradových předpisech může být nutná deaktivace nastavení.
Toto nastavení neovlivní nabíjení akumulátoru dalšími zařízeními na výrobu elektrické energie v domě. To se týká jen odběru nabíjecí energie z veřejné sítě.
Nezávisle na tomto nastavení probíhají nezbytná servisní nabíjení z veřejné sítě
(např.: ochrana proti hlubokému vybití)

Příklad 1
PAC nom (střídač 1) £ PAC nom (Hybrid)
PAC nom=
4,5 kW

PAC nom

≤

PAC nom=
5 kW
HYBRID

Příklad: 4,5 kW < 5 kW
Pro hybridní střídač je nutný pouze
jeden Smart Meter. Ten musí být namontovaný v místě dodávání energie
do sítě.

Přehled hybridního systému (webová
stránka):
Nastavení – přehled systému: Elektroměr je třeba v místě dodávání
energie do sítě nakonfigurovat.
Nastavení – Editor energetického
závodu:
Dynamické omezení výkonu
Limit výkonu: Limit pro celý systém
Celkový výkon DC systému: 9500
Wp
max. výkon dodávaný do sítě 60 %
Příklad 2
Pokud se v napájecí větvi nacházejí dva elektroměry Smart Meter, nelze Datamanager a Fronius Datamanager na portálu Solar.web zobrazit společně v jednom fotovoltaickém systému. Je třeba založit dva samostatné fotovoltaické
systémy.
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Editor PPS –
řídicí priority

PAC nom (střídač 1) > PAC nom (Hybrid)
PAC nom=
7 kW

PAC nom

>

PAC nom=
5 kW
HYBRID

Příklad: 7 kW > 5 kW
Pro střídače jsou nutné dva elektroměry Smart Meter. Ty musí být
namontované v místě dodávání energie do sítě.

Přehled hybridního systému (webová
stránka):
Nastavení – přehled systému: Elektroměr je třeba v místě dodávání
energie do sítě nakonfigurovat.

Přehled sytému Datamanager
(webová stránka):
Nastavení – přehled systému: Elektroměr je třeba v místě dodávání
energie do sítě nakonfigurovat.
Nastavení – Editor energetického
závodu:
Dynamické omezení výkonu
Limit výkonu: Limit pro celý systém
Celkový výkon DC systému: 12000
Wp
max. výkon dodávaný do sítě 60 %
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Akumulátor
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Nastavení – akumulátor
Servis: Výměna akumulátorového modulu (jen s akumulátorem Fronius Solar
Battery)
Servisní režim určený pro výměnu a rozšíření akumulátorových modulů a pro
účely testování.
Pokud je tento režim aktivován, probíhá nabíjení nebo vybíjení akumulátoru Fronius Solar Battery s 10 A nebo s maximálním výkonem střídače nezávisle na
dalších nastavených parametrech. Nabíjení nebo vybíjení probíhá až do dosažení
stavu nabití 53 % (stav při expedici nových akumulátorových modulů). Proces je
možné kdykoli přerušit.
Jakmile je tohoto stavu nabití dosaženo, systém při něm zůstane až do opětovné
deaktivace servisního režimu.
Deaktivace kalibrovacího vybíjení (jen s akumulátorem Fronius Solar Battery)
Po stisknutí tlačítka „Deaktivovat“ bude kalibrovací vybíjení na tři hodiny deaktivováno.
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Odstraňování závad a údržba
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Zobrazení stavových zpráv

CS

Fronius Symo Hybrid
Střídač je vybaven vlastní diagnostikou systému, která sama rozezná velké
množství možných závad a zobrazí je na displeji. Díky tomu lze rychle odstranit
závady na střídači, fotovoltaickém systému, instalační chyby a chyby obsluhy.
V případě, že vlastní diagnostika systému nalezne konkrétní závadu, zobrazí se na
displeji příslušná stavová zpráva.
DŮLEŽITÉ! Krátkodobě zobrazované stavové zprávy mohou být důsledkem
řídicího procesu střídače. V případě, že poté střídač zase pracuje bezvadně, není
důvodem závada.

Úplný výpadek
displeje

Displej je možné napájet třemi různými způsoby. Displej zůstane tmavý, jen pokud
vypadnou všechny tři způsoby. V takovém případě:
Zkontrolujte napětí AC na přípojkách střídače:
napětí AC musí být 220/230 V (+10 % / -5 %), respektive 380/400 V (+10 % /
-5 %).
Překontrolujte napětí DC solárních modulů na přípojkách střídače: Napětí DC
musí být větší než 180 V.
Překontrolujte napětí DC akumulátoru na přípojkách střídače: Napětí DC
musí být větší než 120 V.

Stavové zprávy třída 1

Stavové zprávy třídy 1 se vyskytují průběžně a jsou zapříčiněny veřejnou elektrickou sítí.
Příklad: Frekvence sítě je příliš vysoká a střídač nesmí z důvodu dodržení normy
dodávat energii do sítě. Nejedná se o závadu přístroje.
Střídač nejprve reaguje odpojením od sítě. Následně je síť po předepsané sledované období kontrolována. V případě, že po této době již není zjištěna žádná závada, střídač opět zahájí dodávku energie do sítě.
V závislosti na nastavení země je aktivována funkce Soft-start GPIS:
podle místních směrnic se po odpojení z důvodu závady AC výstupní výkon
střídače nepřetržitě zvyšuje.

Kód

Popis

102

Příliš vysoké napětí AC

103

Příliš nízké napětí AC

105

Příliš vysoká frekvence AC

106

Příliš nízká frekvence AC

107

Síť AC není k dispozici

108

Rozpoznání ostrovního
provozu

112

Chyba RCMU

Chování

Odstranění

Jakmile síťové podmínky
po podrobné zkoušce opět
dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač
dodávku energie do sítě.

Prověřte síťová připojení;
v případě, že je stavová
zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika
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Kód

Popis

Chování

Odstranění

143

Přetížení nouzového
napájení

144

Zkrat nouzového napájení

145

Stavová zpráva 143 nebo
144 se zobrazí více než 3x

Provoz s nouzovým
napájecím zdrojem byl
přerušen. Střídač se 3x pokusí znovu zahájit provoz s
nouzovým napájecím zdrojem, pokud se to nepodaří,
zobrazí se stavová zpráva
145

Prověřte obvod nouzového
napájení; v případě, že je
stavová zpráva zobrazena
dlouhodobě, obraťte se na
servisního technika

Stavové zprávy třída 3

Servisní třída 3 zahrnuje stavové zprávy, které se mohou vyskytnout během
dodávky energie do sítě, přesto však většinou nevedou k dlouhodobému přerušení
této dodávky.
Po automatickém odpojení od sítě a předepsané kontrole sítě se střídač pokusí
dodávku energie do sítě obnovit.

Kód

Popis

Chování

Odstranění

301

Příliš vysoký proud (AC)

302

Příliš vysoký proud (DC) nebo
nerozpoznaný akumulátor

Krátkodobé přerušení
dodávky energie do sítě.
Střídač opět spustí fází
spouštění.

*)

303

Přehřátí modulu DC (FV)

304

Přehřátí modulu AC

Krátkodobé přerušení
dodávky energie do sítě.
Střídač opět zahájí fázi
spouštění.

Vyfoukejte kanály
chladicího vzduchu a
chladicí modul; **)

305

Navzdory zavřenému relé není
dodávána energie

Krátkodobé přerušení
dodávky energie do sítě.
Střídač opět zahájí fázi
spouštění.

**)

Krátkodobé přerušení
dodávky energie do sítě.
Střídač opět zahájí fázi
spouštění.

Počkejte na dostatečné sluneční
záření; počkejte na
pokyn energetického
managementu;
**)

Krátkodobé přerušení
dodávky energie do sítě.
Střídač opět zahájí fázi
spouštění.

počkejte na dostatečné sluneční
záření;
**)

306

307

K dispozici je příliš nízký fotovoltaický výkon pro dodávku energie do sítě a nebyl vyvolán
potřebný výkon z akumulátoru

DC low
vstupní napětí DC je příliš nízké
pro dodávku energie do sítě

DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer přirozeně dochází k zobrazení
stavové zprávy 306 (Power low) a 307 (DC low). Tyto stavové zprávy neznamenají žádnou závadu.
308

Příliš vysoké napětí meziobvodu

309

Příliš vysoké vstupní fotovoltaické napětí

128

Krátkodobé přerušení
dodávky energie do sítě.
Střídač opět zahájí fázi
spouštění.

**)

Popis

Chování

Odstranění

313

Příliš vysoké vstupní napětí akumulátoru.

Krátkodobé přerušení
dodávky energie do sítě.
Střídač opět zahájí fázi
spouštění. Tento servisní
kód se může ojediněle vyskytnout, aniž by došlo k
nějaké závadě.

Zapněte, připojte nebo zkontrolujte akumulátor;
*)

314,
315

Interní chyba systému

318

Rozpoznán zpětný proud
solárního panelu

Krátkodobé přerušení
dodávky energie do sítě.
Střídač opět zahájí fázi
spouštění.

324

Přehřátí modulu DC (akumulátor)

Krátkodobé přerušení
dodávky energie do sítě.
Střídač opět zahájí fázi
spouštění.

*)

Vyfoukejte kanály
chladicího vzduchu a
chladicí modul; **)

*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius
**) Závada bude automaticky odstraněna; v případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika

Stavové zprávy třída 4

Stavové zprávy třídy 4 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika společnosti Fronius.

Kód

Popis

401

Není možná komunikace s výkonovým dílem

406

Vadný snímač teploty modulu DC
(FV)

407

Vadný snímač teploty modulu AC

408

V elektrické síti byla naměřena
příliš vysoká stejnosměrná složka

412

Je zvolen provoz se stálým napětím
namísto provozu s napětím MPP a
stálé napětí je nastaveno na příliš
nízkou nebo vysokou hodnotu.

Chování

Odstranění

Až to bude možné,
střídač po opětovném
automatickém pokusu o
připojení zahájí dodávku
energie do sítě

*)

-

**)
*)

415

Došlo k bezpečnostnímu vypnutí
prostřednictvím volitelné karty nebo zařízení RECERBO

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

416

Není možná komunikace mezi výkonovým dílem a řízením.

Až to bude možné,
střídač po opětovném
automatickém pokusu o
připojení zahájí dodávku
energie do sítě

*)
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CS

Kód

Kód

Popis

417

Problém ID hardwaru

420

Není možná komunikace s kontrolou a monitoringem systému

425

Není možná komunikace s výkonovým dílem

426 427

Možná chyba hardwaru

431,
432

Problém softwaru

436

Nekompatibilita funkcí (jeden nebo
více PC-Boardů ve střídači jsou navzájem nekompatibilní, např. po
výměně PC-Boardu)

437

Problém výkonového dílu

438

Nekompatibilita funkcí (jeden nebo
více PC-Boardů ve střídači jsou navzájem nekompatibilní, např. po
výměně PC-Boardu)

445

-

447

Chyba kompatibility (např. z
důvodu výměny PC-Boardu)
Neplatná konfigurace výkonového dílu

Chyba izolace (FV nebo akumulátor)

450

Nepodařilo se nalézt procesor Guard

451

Byla zjištěna chyba paměti

452

Chyba komunikace mezi procesory

453

Síťové napětí neodpovídá výkonovému dílu

454

Frekvence sítě neodpovídá výkonovému dílu

456

Ochrana proti ostrovnímu provozu
již nefunguje správně

457

Síťové relé je přilepené nebo napětí
mezi neutrálním vodičem a zemí je
příliš vysoké

130

Chování

Odstranění

Až to bude možné,
střídač po opětovném
automatickém pokusu o
připojení zahájí dodávku
energie do sítě

Aktualizujte firmware střídače; *)

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

Resetujte AC (vypněte a zapněte jistič); aktualizujte firmware střídače; *)

Až to bude možné,
střídač po opětovném
automatickém pokusu o
připojení zahájí dodávku
energie do sítě

Aktualizujte firmware střídače; *)

Až to bude možné,
střídač po opětovném
automatickém pokusu o
připojení zahájí dodávku
energie do sítě

Aktualizujte firmware střídače; *)

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

Aktualizujte firmware střídače; *)

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

*)

Až to bude možné,
střídač po opětovném
automatickém pokusu o
připojení zahájí dodávku
energie do sítě

*)

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

Zkontrolujte
uzemnění (napětí
mezi neutrálním vodičem a zemí musí
být menší než 30 V),
*)

Popis

458

Chyba při záznamu měřicího
signálu

459

Chyba při monitorování měřicího
signálu pro test izolace

460

Zdroj referenčního napětí pro digitální signální procesor (DSP) pracuje mimo hranice tolerance

461

Závada datové paměti DSP

462

Chyba monitorovacího programu
pro dodávky energie DC

463

Záměna polarity AC, nesprávně zasunutý konektor AC

474

Vadný senzor RCMU

475

Závada izolace (spojení mezi
solárním panelem a uzemněním)

476

Příliš nízké napájecí napětí pro
napájení ovladače

480,
481

Nekompatibilita funkcí (jeden nebo
více PC-Boardů ve střídači jsou navzájem nekompatibilní, např. po
výměně PC-Boardu)

482

Po prvním uvedení do provozu bylo
zrušeno nastavení Setup

484 489

Chování

Odstranění

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

*)

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

**)

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

Aktualizujte firmware střídače, *)

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

Resetujte AC (vypněte a zapněte jistič); aktualizujte firmware střídače; *)

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

Resetujte AC (vypněte a zapněte jistič); aktualizujte firmware střídače; *)

CS

Kód

CAN odesílací vyrovnávací paměť je
plná

*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního
technika vyškoleného společností Fronius
**) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika

Stavové zprávy třída 5

Stavové zprávy třídy 5 obecně nepřeruší dodávku energie do sítě, mohou však
způsobit její omezení. Stavové zprávy budou zobrazeny do doby, než budou potvrzeny stisknutím tlačítka (avšak mezitím střídač na pozadí normálně pracuje).

Kód

Popis

Chování

Odstranění

502

Chyba izolace solárních
panelů nebo akumulátoru

Na displeji se zobrazí
varovné hlášení

**)

Na displeji se zobrazí
varovné hlášení

Potvrďte stavovou zprávu;
Zkontrolujte, zda jsou splněny
všechny podmínky pro plynulé
dodávání energie do sítě (např.
zda nejsou solární panely pokryty sněhem); **)

509
Žádná dodávka energie do
sítě během posledních 24
hodin

131

Kód

Popis

Chování

Odstranění

515

Komunikace s filtrem není
možná

Varovné hlášení na
displeji

*)

516

Komunikace s datovou
paměťovou jednotkou není
možná

Varovné hlášení datové paměťové jednotky

*)

Snížení výkonu kvůli vysokým teplotám

Pokud dojde ke
snížení výkonu, na
displeji se zobrazí varovné hlášení

Popřípadě vyfoukejte kanály
chladicího vzduchu a chladicí
modul;
Chyba bude automaticky odstraněna; **)

Komunikace s datovou
paměťovou jednotkou není
možná

Varovné hlášení datové paměťové jednotky

*)

Na displeji se zobrazí
varovné hlášení

Potvrďte stavovou zprávu;
Zkontrolujte, zda jsou splněny
všechny podmínky pro plynulé
dodávání energie do sítě (např.
zda nejsou solární panely pokryty sněhem); *)

Varovné hlášení na
displeji

Toto hlášení se u hybridních
systémů zobrazí v noci, když není
ke střídači Fronius Symo Hybrid
připojen žádný FV systém nebo v
režimu Standby; *)

Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů
ve střídači je navzájem nekompatibilních, např. po
výměně PC-Boardu)

Varovné hlášení na
displeji

Aktualizujte firmware střídače; *)

Snížení výkonu z důvodu
nadfrekvence

Zobrazuje se při
nadměrné frekvenci
sítě. Dojde ke snížení
výkonu.

Jakmile je frekvence sítě opět v
přípustném rozmezí a střídač se
znovu nachází v normálním
režimu, dojde k automatickému
odstranění chyby; **)

Zobrazuje se při
nadměrném síťovém
napětí. Dojde ke
snížení výkonu.

Jakmile je síťové napětí opět v
přípustném rozmezí a střídač se
znovu nachází v normálním
režimu, dojde k automatickému
odstranění chyby; **)

Pokud dojde ke
snížení výkonu, na
displeji se zobrazí varovné hlášení

Chyba bude automaticky odstraněna; **)

517

519

520
Žádná dodávka energie do
sítě z FV během posledních 24 hodin
522

558,
559

560

Nízké DC napětí FV
systému. Chybí FV napětí.

567

Snížení výkonu z důvodu
přepětí

573

Snížení výkonu kvůli příliš
nízkým teplotám

*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního
technika vyškoleného společností Fronius
**) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na
montážního technika

Stavové zprávy třída 6
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Stavové zprávy třídy 6 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika společnosti Fronius.

Popis

Chování

Odstranění

601

CAN sběrnice je plná

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

Aktualizujte firmware střídače; *)

603

Vadný snímač teploty modulu DC

Až to bude možné,
střídač po opětovném
automatickém pokusu o
připojení zahájí dodávku
energie do sítě

*)

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

Aktualizujte firmware střídače; *)

608

Nekompatibilita funkcí (jeden nebo
více PC-Boardů ve střídači jsou navzájem nekompatibilní, např. po
výměně PC-Boardu)

CS

Kód

*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního
technika vyškoleného společností Fronius
**) Závada bude automaticky odstraněna; v případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika

Stavové zprávy třída 7

Stavové zprávy třídy 7 se týkají řízení, konfigurace a záznamu údajů střídače a
mohou přímo či nepřímo ovlivňovat dodávání energie do sítě.

Kód

Popis

Chování

Odstranění

701 715

Poskytuje informace o stavu interního procesoru

Varovné hlášení na displeji

*)

721

EEPROM bylo znovu iniciováno

Varovné hlášení na displeji

potvrďte stavovou zprávu; *)

722 730

Poskytuje informace o stavu interního procesoru

Varovné hlášení na displeji

*)

746

Závada během aktualizace

Varovné hlášení na displeji, proces aktualizace
se přeruší.

Po uplynutí 2 minut opět proveďte aktualizaci; *)

751

Nesprávný čas

752

Chyba komunikace modulu
Real Time Clock

Varovné hlášení na displeji

Znovu proveďte nastavení
času a data na střídači; *)

753

Interní závada: Modul Real
Time Clock se nachází v
nouzovém režimu

Nepřesný čas, případná
ztráta nastavení hodin
(normální dodávka energie do sítě)

Znovu proveďte nastavení
času a data.

754 755

Poskytuje informace o stavu interního procesoru

Varovné hlášení na displeji

*)

757

Závada hardwaru v modulu
Real Time Clock

Chybové hlášení na displeji, střídač nedodává
do sítě žádný proud.

*)

758

Interní závada: Modul Real
Time Clock se nachází v
nouzovém režimu

Nepřesný čas, případná
ztráta nastavení hodin
(normální dodávka energie do sítě)

Znovu proveďte nastavení
času a data.

760

Interní chyba hardwaru

Chybové hlášení na displeji

*)

133

Kód

Popis

Chování

761 765

Poskytuje informace o stavu interního procesoru

Varovné hlášení na displeji

766

Došlo k aktivaci nouzového
omezení výkonu (max. 750
W)

Chybové hlášení na displeji

767

Poskytuje informace o stavu interního procesoru

768

Rozdílné omezení výkonu v
hardwarových modulech

772

Paměťová datová jednotka
není k dispozici

773

Aktualizace softwaru, skupina 0 (neplatné nastavení
země)

775

Výkonový díl PMC není k
dispozici

776

Neplatný typ zařízení

781 794

Poskytuje informace o stavu interního procesoru

Odstranění

*)

Varovné hlášení na displeji

*)

Varovné hlášení na displeji

Pro potvrzení závady
stiskněte tlačítko „Enter“; *)

Varovné hlášení na displeji

*)

*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního
technika vyškoleného společností Fronius

Stavové zprávy třída 9

Servisní zprávy třídy 9 se týkají pouze akumulátoru Fronius Solar Battery. Zobrazují se výhradně na zařízení pro kontrolu a monitoring systému, nikoli na displeji
střídače.

Kód

Popis

Chování

Odstranění

975

Software v přístroji je nekonzistentní

Střídač nedodává žádný
proud do sítě.

Aktualizujte firmware
střídače; *)

976

Rozpoznání neregistrovaného akumulátorového
modulu

Akumulátorový provoz
není možný, napájení pokračuje

977

Nesprávný počet akumulátorových modulů ve
Fronius Solar Battery

Rozpoznáno příliš mnoho modulů: Akumulátorový provoz není možný
Rozpoznáno příliš málo
modulů: Vydáno chybové hlášení, provoz pokračuje

978

Komunikační chyba mezi
střídačem Fronius Symo
Hybrid a akumulátorem
Fronius Solar Battery

Akumulátorový provoz
není možný, napájení pokračuje

Zkontrolujte kabeláž; **)

979

Komunikační chyba mezi
střídačem Fronius Symo
Hybrid a akumulátorem
Fronius Solar Battery

Akumulátorový provoz
není možný, napájení pokračuje

Zobrazuje se v režimu Standby; pokud není v režimu
Standby, zkontrolujte kabeláž; **)

134

Zadejte aktivační klíč pro
akumulátorový modul; *)

Popis

Chování

Odstranění

980

Nefunguje komunikace
mezi střídačem Fronius
Symo Hybrid a akumulátorem Fronius Solar Battery

Akumulátorový provoz
není možný, napájení pokračuje

Zapněte Fronius Solar Battery; zkontrolujte kabeláž; **)

981

Verze softwaru akumulátoru Fronius Solar Battery je
nekonzistentní

Akumulátorový provoz
není možný, napájení pokračuje

*)

983

Komunikační chyba mezi
řídicí jednotkou akumulátoru a akumulátorovými moduly

Akumulátorový provoz
není možný, napájení pokračuje

Zkontrolujte kabeláž v akumulátoru Fronius Solar Battery; ověřte čísla jednotlivých
akumulátorových modulů;
zkontrolujte koncové konektory

984

Řídicí jednotka akumulátoru zastavila nabíjení

Akumulátorový provoz
není možný, napájení pokračuje

Zkontrolujte chybové hlášení
na displeji akumulátoru Fronius Solar Battery; *)

985

Podpětí na akumulátoru
Fronius Solar Battery

Akumulátor Fronius Solar Battery se vzhledem
k podpětí vypnul. Akumulátorový provoz není
možný; napájení pokračuje

*)

986

Přehřátí akumulátoru Fronius Solar Battery

Akumulátor Fronius Solar Battery se vzhledem
k vysoké teplotě vypnul.
Akumulátorový provoz
není možný; napájení pokračuje

Snižte okolní teplotu; vypněte akumulátor Fronius
Solar Battery a po přiměřené
době jej znovu aktivujte; *)

987

Příliš nízká teplota akumulátoru Fronius Solar
Battery

Akumulátor Fronius Solar Battery se vzhledem
k nízké teplotě vypnul.
Akumulátorový provoz
není možný; napájení pokračuje

Zvyšte okolní teplotu; vypněte akumulátor Fronius
Solar Battery a po přiměřené
době jej znovu aktivujte; *)

988

Komunikační chyba mezi
střídačem Fronius Symo
Hybrid a elektroměrem
Fronius Smart Meter

Chybí údaje elektroměru.
Akumulátorový provoz
není možný; napájení pokračuje

Prověřte kabeláž; **)

989

Nefunguje komunikace
mezi střídačem Fronius
Symo Hybrid a elektroměrem Fronius Smart
Meter

Chybí údaje elektroměru.
Akumulátorový provoz
není možný; napájení pokračuje

Zkontrolujte kabeláž; zkontrolujte napájení elektroměru
Fronius Smart Meter; **)

*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního
technika vyškoleného společností Fronius
**) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na
montážního technika

Stavové zprávy třída 10 - 12

1000 - 1299– Poskytuje informace o interním stavu programu procesoru
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CS

Kód

Popis

Při bezvadné funkci střídače je bezvýznamná a zobrazuje se pouze v parametru Setup „Stav PS“. Toto stavové
hlášení v případě skutečné závady podporuje pracovníky
technické podpory Fronius při analýze chyby.

Služba
zákazníkům

DŮLEŽITÉ! Obraťte se na vašeho prodejce Fronius nebo servisního technika
vyškoleného společností Fronius v případě, že
dochází k častému nebo dlouhodobému výskytu závady
došlo k výskytu závady, která není uvedena v tabulkách
-

Provoz ve velmi
prašných prostorách

Při provozu střídače ve velmi prašných prostorách:
v případě potřeby vyfoukejte chladič a ventilátor na zadní straně střídače a otvory
pro přívod vzduchu na montážní konzole pomocí čistého stlačeného vzduchu.

136

Zobrazení stavových zpráv

CS

Fronius Solar Battery
Akumulační systém je vybaven vlastním diagnostickým systémem, který sám rozezná velké množství možných závad a zobrazí je na displeji nebo prostřednictvím
kontrolek LED. Díky tomu lze rychle vyhledat závady na akumulačním systému,
instalační chyby a chyby obsluhy.
V případě, že diagnostický systém nalezne konkrétní závadu, zobrazí se na displeji
příslušná stavová zpráva.

Chybová hlášení
– modul správy
akumulátoru

Chybová hlášení
– datový konvertor

Zobrazení

Podrobnosti

Řešení

NO MODULE

Chybí modul

Připojte moduly

Po připojení

Hlášení vlevo se zobrazí,
když jsou moduly připojené. Zkontrolujte, zda jsou
připojené správně

OV Error

Přepětí

Vybití

DISCHARGE
ERR

Hluboké vybití

Nabití

COMM ERR
nebo CON=
------------ooox

Chyba v komunikaci s připojenými moduly. Příklad vlevo
znázorňuje případ, kdy jeden modul (č. 00) vykazuje komunikační
chybu, 3 moduly (č. 01, 02 a 03)
jsou připojené a ostatní adresy
nemají spojení.

COMM OFF
MODE (KOMUNIKACE
VYPNUTÁ)

Jen pro údržbu

Bez zobrazení

Chyba kabeláže, chyba adresování paměťových modulů nebo
kritická systémová chyba

Zkontrolujte kabeláž,
ověřte adresování jednotlivých paměťových modulů

Pokud datový konvertor rozpozná chybu, je tato chyba signalizována rozsvícením
červené kontrolky LED „State“ (Stav) a zároveň zobrazením čísla chyby „Error
No“ (Chyba č.) podle níže uvedené tabulky. Rozlišujeme dvě kategorie chyb:
Závažná chyba (1-5): V tomto případě je třeba vypnout a znovu zapnout datový
konvertor. Pokud se chyba vyskytne znovu, je třeba datový konvertor vyměnit a
odeslat k opravě.
Varování (6-15): Tato varování se zobrazují pouze pro informaci po dobu 1 minuty
a pak se automaticky vynulují. Pokud se tato varování vyskytují častěji, je třeba informovat zákaznický servis.
V konfiguračním režimu jsou tato zobrazení neplatná, jsou určena jen pro interní
účely.
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Nejasné provozní
stavy

LED8

LED4

LED2

LED1

Č. resp.
ID chyby

Displej

0

0

0

0

0

Rezervováno

0

0

0

1

1

Chyba hardwaru

0

0

1

0

2

Chyba EEROM

0

0

1

1

3

Chyba vnitřní paměti

0

1

0

0

4

Sběrnice, chyba hardwaru

0

1

0

1

5

Chyba skriptu

0

1

1

0

6

Rezervováno

0

1

1

1

7

Přetečení přenosové vyrovnávací paměti – RS

1

0

0

0

8

Přetečení přijímací vyrovnávací
paměti – RS

1

0

0

1

9

Překročení časového limitu –
RS

1

0

1

0

10

Obecná chyba sběrnice

1

0

1

1

11

Chyba parity nebo chyba stopbitu (frame check)

1

1

0

0

12

Rezervováno

1

1

0

1

13

Chyba konfigurace sběrnice

1

1

1

0

14

Přetečení vyrovnávací paměti
datové sběrnice

1

1

1

1

15

Rezervováno

Akumulátor se během spouštění vypne:
Nechte akumulátor alespoň 120 minut vypnutý a pak jej znovu zapněte. Pokud se
tím chyba neodstraní, kontaktujte zákaznický servis.
Akumulátor je vypnutý ve stavu nabití (State of charge SOC) 0%:
Chyba komunikace – Střídač na straně DC vypněte a na straně AC odpojte od
elektrické sítě. Poté vyčkejte 5 minut a pak střídač na straně DC a AC znovu zapněte. Pokud se tím chyba neodstraní, kontaktujte zákaznický servis.
Akumulátor aktivní, stav nabití (SOC) přes 90 % a červená kontrolka LED bliká:
Chyba při nabíjení akumulátoru – Střídač na straně DC vypněte a na straně AC
odpojte od elektrické sítě. Poté vyčkejte 30 minut a pak střídač na straně DC a
AC znovu zapněte. Pokud se tím chyba neodstraní, kontaktujte zákaznický servis.
Akumulátor se nenabíjí nebo nevybíjí (SOC na webovém rozhraní a na akumulátoru nejsou stejné):
Zkontrolujte, zda je akumulátor zapnutý – pokud není, zapněte jej.
Pokud je zapnutý, došlo ke komunikační chybě – Střídač na straně DC vypněte a
na straně AC odpojte od elektrické sítě. Poté vyčkejte 5 minut a pak střídač na
straně DC a AC znovu zapněte. Pokud se tím chyba neodstraní, kontaktujte
zákaznický servis.
Akumulátor se již nezobrazuje na webovém rozhraní (trojúhelníkový náhled, nikoli čtyřúhelníkový):
Zkontrolujte, zda je akumulátor zapnutý – pokud není, zapněte jej.
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Při každém chybovém hlášení na displeji akumulátoru:
Střídač na straně DC vypněte a na straně AC odpojte od elektrické sítě. Poté
vyčkejte 5 minut a pak střídač na straně DC a AC znovu zapněte. Pokud se tím
chyba neodstraní, kontaktujte zákaznický servis.
Neobvyklé zahřívání nebo zápach:
Vypněte systém (hlavní vypínač akumulátoru, strana DC na střídači), vyvětrejte
místnost a informujte zákaznický servis.
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Pokud je zapnutý, došlo ke komunikační chybě – Střídač na straně DC vypněte a
na straně AC odpojte od elektrické sítě. Poté vyčkejte 5 minut a pak střídač na
straně DC a AC znovu zapněte. Pokud se tím chyba neodstraní, kontaktujte
zákaznický servis.
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Příloha
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Fronius Symo Hybrid

CS

Technické údaje
3.0-3-S

4.0-3-S

5.0-3-S

5 kW

6,5 kW

8 kW

190 - 800 V DC

250 - 800 V DC

315 - 800 V DC

Vstupní údaje
FV příkon
Rozsah napětí MPP
Max. vstupní napětí
(při 1000 W/m² / -10 °C naprázdno)

1000 V DC

Startovací napětí dodávky

200 V

Jmenovité vstupní napětí

595 V

Min. vstupní napětí

150 V DC

Max. vstupní proud

1 x 16,0 A

Max. zkratový proud solárních panelů
(ISC PV)

24,0 A

Počet MPP trackerů

1

Počet přípojek DC

2

Vstup akumulátoru
Max. výstupní výkon akumulátoru

Závisí na připojeném akumulátoru

Max. příkon akumulátoru

Závisí na připojeném akumulátoru

Výstupní údaje
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom)

3000 W

4000 W

5000 W

Max. výstupní výkon

3000 W

4000 W

5000 W

Jmenovitý zdánlivý výkon

3000 VA

4000 VA

5000 VA

Jmenovité síťové napětí
Max. výstupní proud

3 ~ NPE 400/230 V3~ NPE 380/220 V (+20 % / -30 %)
8,3 A

Frekvence (rozsah frekvence)

8,3 A

8,3 A

50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Činitel zkreslení

<3%

Účiník cos phi

0,85 - 1 ind./kap.2)
38 A / 2 ms

Spínací proud 6)
Max. výstupní nadproudová ochrana

25 A

Všeobecné údaje
Max. účinnost (FV - elektrická síť)

97,5 %

Max. účinnost (FV - akumulátor - elektrická síť)

> 90 %

> 90 %

> 90 %

Evrop. účinnost (FV - elektrická síť)

95,2 %

95,7 %

96 %

Chlazení
Krytí
Rozměry v x š x h
Hmotnost

97,6 %

řízené nucené větrání
IP 65
645 x 431 x 204 mm
22 kg
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Fronius Symo Hybrid

3.0-3-S

Přípustná okolní teplota

4.0-3-S

5.0-3-S

-25 °C až +60 °C

Přípustná vlhkost vzduchu

0 - 100 %

Emisní třída EMC

B

Kategorie přepětí DC/AC

3/2

Stupeň znečištění

2

Zvuková emise

59,5 dB(A) ref. 1pW

Bezpečnostní zařízení
Měření izolace DC
Chování při přetížení DC

integrováno
posunutí pracovního bodu, omezení výkonu

Odpojovač DC

integrováno

RCMU

integrováno

Fronius Solar Battery

Battery 4.5

Battery 6.0

Battery 7.5

3,6 kWh

4,8 kWh

6 kWh

Elektrické parametry
Užitečná kapacita
Stálost cyklů
Rozsah napětí

8000
120 - 170 V

160 - 230 V

200 - 290 V

Jmenovitý nabíjecí výkon

2400 W

3200 W

4000 W

Jmenovitý vybíjecí výkon

2400 W

3200 W

4000 W

Max. nabíjecí proud (omezen
střídačem)

16,0 A

Max. vybíjecí proud (omezen
střídačem)

16,0 A

Doporučené jištění

Pojistka 20 A / 1 kV / rychlá

Všeobecné údaje
Technologie akumulátoru

LiFePO4

Rozměry v x š x h
Hmotnost
Krytí
Třída ochrany
Přípustná okolní teplota
Přípustná skladovací teplota
Přípustná vlhkost vzduchu

955 x 570 x 611 mm
91 kg

108 kg
IP 20
1
5 °C až 35 °C
-40 °C až +65 °C
0 - 95 % (nekondenzující)

Rozhraní
Připojení ke střídači
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Modbus RTU (RS485)

125 kg

Battery 9.0

Battery 10.5

Battery 12.0

7,2 kWh

8,4 kWh

9,6 kWh
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Fronius Solar Battery
Elektrické parametry
Užitečná kapacita
Stálost cyklů

8000

Rozsah napětí

240 - 345 V

280 - 400 V

320 - 460 V

Jmenovitý nabíjecí výkon

4800 W

5600 W

6400 W

Jmenovitý vybíjecí výkon

4800 W

5600 W

6400 W

Max. nabíjecí proud (omezen
střídačem)

16,0 A

Max. vybíjecí proud (omezen
střídačem)

16,0 A

Doporučené jištění

Pojistka 20 A / 1 kV / rychlá

Všeobecné údaje
Technologie akumulátoru

LiFePO4

Rozměry v x š x h

955 x 570 x 611 mm

Hmotnost

142 kg

Krytí

159 kg

176 kg

IP 20

Třída ochrany

1

Přípustná okolní teplota
Přípustná skladovací teplota
Přípustná vlhkost vzduchu

5 °C až 35 °C
-40 °C až +65 °C
0 - 95 %

Rozhraní
Připojení ke střídači

Kontrola a monitoring systému

Modbus RTU (RS485)

Napájecí napětí
Spotřeba energie
Rozměry
Ethernet (LAN)
WLAN
Okolní teplota

12 V DC
<2W
132 x 103 x 22 mm
5.2 x 4.1 x 0.9 in.
RJ 45, 100 Mbit
IEEE 802.11b/g/n klient
-20 až +65 °C
-4 až +149 °F

Specifikace přípojek I/O
Úroveň napětí digitálních vstupů

Vstupní proudy digitálních vstupů

low = min. 0 V - max. 1,8 V
high = min. 3 V - max. 24 V (+20 %)
v závislosti na vstupním napětí;
vstupní odpor = 78 kΩ
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Schopnost spínání digitálních výstupů
při napájení přes zásuvnou kartu Datamanager

3,2 W

12,8 V
v souhrnu pro všechny 4 digitální
výstupy
Max. spínací indukční zátěž na digitálních výstupech
Modbus RTU
Tovární nastavení rozhraní RS485:
Rychlost
Datový rámec

Vysvětlení
poznámek na
spodním okraji
stránek

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Příslušné normy
a směrnice

76 mJ
(na výstup)
RS485 2drátový

9600 baudů
1 start bit
8 datových bitů
žádná parita
1 stop bit

Uvedené hodnoty představují standardní hodnoty; v závislosti na
požadavcích lze střídač přizpůsobit konkrétní zemi.
Podle nastavení země nebo specifických nastavení přístroje
(ind. = induktivní; kap. = kapacitní)
PCC = rozhraní veřejné sítě
Maximální proud od střídače k solárnímu panelu v případě chyby ve
střídači
Zajištěno elektrickou konstrukcí střídače
Proudová špička při zapnutí střídače

Hybridní střídače Fronius:
Označení CE
Všechny potřebné a příslušné normy a směrnice v rámci příslušných směrnic EU
jsou splněny, takže zařízení nesou označení CE.
Provoz s nouzovým napájecím zdrojem
Tato verze hybridního střídače je určena výhradně pro použití v síťových fotovoltaických systémech. Výroba elektrické energie nezávisle na veřejné síti je možná
pouze prostřednictvím aktualizace přístroje, kterou poskytne výrobce. Tato aktualizace zahrnuje kromě funkčních rozšíření v oblasti hardwaru a softwaru také odpovídající uživatelskou dokumentaci.
Hybridní střídač je připraven pro provoz s nouzovým napájecím zdrojem.
Výpadek sítě
Měřicí a bezpečnostní prvky montované ve střídači sériově zajišťují, že v případě
výpadku sítě dojde k okamžitému přerušení dodávky (např. při vypojení ze strany
energetických závodů nebo poškození vedení).
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Fronius Solar Battery:
IEC/EN 62133
EN 50178 (1997)
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 62208
EN 62311:2008
FCC část 15 podčást B:2012 třída B
IEC 60730-1 (čtvrté vydání) 2010 (H.7, H.11.12, H.27.1.2)
UN 38.3
60730-1 2011 (H.7, H.11.12, H.27.1.2)
-
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Záruční podmínky a likvidace
Záruka společnosti Fronius

Podrobné místní záruční podmínky jsou k dispozici na internetu:
www.fronius.com/solar/warranty
Pokud chcete pro váš nově instalovaný střídač nebo akumulátor Fronius využít
celou dobu trvání záruky, zaregistrujte se prosím na adrese: www.solarweb.com.

Likvidace odpadu

Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a
recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s evropskou
směrnicí a vnitrostátními právními předpisy. Použité spotřebiče je třeba odevzdat
obchodníkovi nebo prostřednictvím místního autorizovaného systému sběru a likvidace odpadu. Správná likvidace starého přístroje podporuje udržitelnou recyklaci materiálových zdrojů. Nedodržování předpisů může mít negativní dopad na
zdraví a životní prostředí.
Obalové materiály
Třídění odpadu. Řiďte se předpisy své obce. Stlačujte kartony, aby se zmenšil jejich objem.
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