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Sikkerhedsforskrifter
FARE!
Henviser til en umiddelbart truende fare.
Hvis den ikke undgås, medfører den døden eller meget alvorlige kvæstelser.

▶

ADVARSEL!
Henviser til en muligvis farlig situation.
Hvis den ikke undgås, kan den medføre døden eller meget alvorlige kvæstelser.

▶

FORSIGTIG!
Henviser til en muligvis skadelig situation.
Hvis den ikke undgås, kan den medføre lette eller ringe kvæstelser samt materielle skader.

▶

BEMÆRK!
Henviser til muligheden for forringede arbejdsresultater og mulige skader på
udstyret.

Generelt

Apparatet er produceret i overensstemmelse med den seneste tekniske udvikling
og de sikkerhedstekniske regler. Ved fejlbetjening eller misbrug kan der alligevel
opstå fare for
betjeningspersonens eller tredjepersons liv og lemmer,
apparatet eller andre af den driftsansvarliges materielle værdier,.
Alle personer, som arbejder med idriftsættelse, betjening, vedligeholdelse og
istandsættelse af apparatet, skal
være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer,
have kendskab til arbejde med elinstallationer og
læse denne betjeningsvejledning helt og følge den nøje.
Betjeningsvejledningen skal altid opbevares på det sted, hvor apparatet anvendes. Som supplement til betjeningsvejledningen skal alle gældende regler samt
lokalt gældende regler vedrørende forebyggelse af ulykker samt regler vedrørende miljøbeskyttelse overholdes.
Alle sikkerheds- og fareanvisninger på apparatet
skal holdes i læselig stand
må ikke beskadiges
må ikke fjernes
må ikke tildækkes, overklistres eller overmales.
Tilslutningsklemmerne kan nå høje temperaturer.
Brug kun apparatet, hvis alle beskyttelsesanordninger er helt funktionsdygtige.
Hvis beskyttelsesanordningerne ikke er helt funktionsdygtige, er der fare for
betjeningspersonens eller tredjepersons liv og lemmer,
apparatet eller andre af den driftsansvarliges materielle værdier
-
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Hvis sikkerhedsinstallationerne ikke er helt funktionsdygtige, skal de sættes i
stand af en autoriseret specialvirksomhed, før apparatet tændes.
Sikkerhedsinstallationer må aldrig bypasses eller sættes ud af drift.
Placeringen for sikkerheds- og fareanvisningerne på apparatet kan ses i kapitlet
"Generelt" i betjeningsvejledningen til apparatet.
Fejl, som kan begrænse sikkerheden, skal afhjælpes, før der tændes for apparatet.
Det drejer sig om din sikkerhed!

Omgivelsesbetingelser

Drift eller opbevaring af apparatet, som ikke er omfattet af de angivne områder,
betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Producenten hæfter ikke
for skader, som opstår som følge heraf.

Kvalificeret personale

Serviceinformationerne i denne betjeningsvejledning er kun beregnet til kvalificeret specialpersonale. Elektriske stød kan være dræbende. Udfør ikke andre arbejdsopgaver end dem, der er angivet i dokumentationen. Det gælder også, selv
om du er kvalificeret hertil.
Alle kabler og ledninger skal være faste, uden skader, isolerede og være dimensioneret efter anvendelsen. Løse forbindelser, snavsede, beskadigede eller underdimensionerede kabler og ledninger skal straks sættes i stand af en autoriseret
specialvirksomhed.
Reparations- og istandsættelsesarbejde må kun udføres af en autoriseret specialvirksomhed.
Dele fra fremmede leverandører er ikke med sikkerhed konstrueret og produceret, så de lever op til kravene om belastning og sikkerhed. Brug kun originale reservedele (gælder også for standarddele).
Der må ikke foretages ændringer, til- eller ombygninger af apparatet uden producentens godkendelse.
Udskift straks komponenter, der ikke er i funktionsdygtig stand.

Informationer til
støjemissionsværdier

Inverterens maksimale støjniveau er angivet i de tekniske data.
Apparatet køles så støjsvagt som muligt med en elektronisk temperaturstyring
og er afhængigt af den omsatte ydelse, temperaturen for omgivelserne, tilsnavsningen af apparatet og lignende.
Der kan ikke angives en arbejdspladsrelateret emissionsværdi for dette apparat,
da det faktiske lydtryksniveau er meget afhængigt af monteringssituationen, netkvaliteten, de omgivende vægge og de generelle rumegenskaber.

EMC-forholdsregler
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I særlige tilfælde kan der forekomme påvirkning af anvendelsesområdet trods
overholdelse af de standardiserede emissions-grænseværdier (f.eks. hvis der er
følsomme apparater på opstillingsstedet, eller hvis opstillingsstedet er i nærheden af radio- eller tv-modtagere). I dette tilfælde har ejeren pligt til at tage passende forholdsregler til afhjælpning af forstyrrelserne.

Det foreliggende system har en nødstrømsfunktion. Hvis det offentlige net afbrydes, opbygges automatisk en reservestrømforsyning.
Nødstrøms-mærkatet, som er vedlagt inverteren, skal anbringes på den elektriske fordeler.
Ved vedligeholdelses- og installationsarbejde er det nødvendigt at afbryde
strømforsyningen fra nettet samt at deaktivere reservestrømdriften ved at åbne
den integrerede DC-afbryder på inverteren.
Afhængigt af strålingsforholdene og batteriets ladetilstand deaktiveres og aktiveres nødstrømsforsyningen automatisk. Derved kan nødstrømsforsyningen
uventet vende tilbage fra standby-modus. Sluk for alle tilsluttede apparater, når
nødstrømsforsyningen er deaktiveret, og foretag ikke installationsarbejde på husets net.

Ophavsret

Ophavsretten til denne betjeningsvejledning forbliver hos producenten.
Tekst og billeder svarer til de tekniske forhold på trykketidspunktet. Ret til
ændringer forbeholdes. Indholdet i betjeningsvejledningen kan ikke lægges til
grund for fordringer fra køberens side. Hvis De har forbedringsforslag eller finder
fejl i betjeningsvejledningen, er vi glade for info.

Datasikkerhed

Brugeren er ansvarlig for datasikring af ændringer af fabriksindstillingerne. I
tilfælde af slettede, personlige indstillinger hæfter producenten ikke.
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Apparatets koncept
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Fronius Symo Hybrid
Apparatets opbygning:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Kabinetlåg
Inverter
Vægholder
Forbindelsesområde inklusive
DC-hovedafbryder
Datakommunikationsområde
Datakommunikationsdækning

Hybridinverteren omdanner jævnstrømmen, som er produceret af solcellemodulerne, til vekselstrøm. Denne vekselstrøm ledes synkront med netspændingen til
det offentlige net. Derudover kan solcelleenergien gemmes i et tilsluttet batteri
til senere anvendelse.
Hybrid-inverteren er beregnet til anvendelse i netkoblede PV-anlæg. Nødstrømsdrift er mulig med den nødvendige kabelføring.
Med sin opbygning og funktion yder inverteren maksimal sikkerhed under montering og drift.
Inverteren overvåger automatisk det offentlige strømnet. Ved unormale netforhold standser inverteren omgående sin drift og afbryder forsyningen til
strømnettet (f.eks. ved netfrakobling, afbrydelse etc.).
Netovervågningen foregår via spændingsovervågning, frekvensovervågning og
overvågning af øforholdene. Inverteren skifter til nødstrømsdrift ved den
nødvendige kabelføring.
Drift af inverteren foregår fuldautomatisk.
Inverteren arbejder på en måde, så den maksimalt mulige effekt udtages fra solcellemodulerne.
Afhængigt af driftstidspunktet gemmes denne effekt i batteriet, leveres til nettet
eller anvendes til husnettet i nødstrømsdrift.
Når energien fra solcellemodulerne ikke er tilstrækkelig længere, leveres effekten fra batteriet til husets net. Afhængigt af indstillingen kan der også hentes effekt fra det offentlige net til opladning af batteriet.
Hvis inverterens temperatur bliver for høj, drosler inverteren automatisk den aktuelle udgangs- eller ladeeffekt ned for at beskytte sig selv eller skifter over til
nødstrømsdrift.
Årsagerne til den høje temperatur kan være høj omgivelsestemperatur eller for
lav varmebortledning (f.eks. ved montering i kontaktskabe uden den nødvendige
varmebortledning).
VIGTIGT! Batteriet må kun tilkobles, når inverteren er i standby.
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Anvendelsesområde

PV-inverteren er udelukkende beregnet til at oplade batteriet med jævnstrøm fra
PV-moduler eller til at omdanne vekselstrøm og levere denne til det offentlige
strømnet eller til forsyning af husnettet i nødstrømsdrift.
Følgende betragtes som værende uden for anvendelsesområdet:
Al anden anvendelse eller anvendelse herudover
Ombygning af inverteren, som ikke udtrykkeligt anbefales af Fronius
Installation af komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales eller forhandles
af Fronius
Drift med batterier, som ikke er anbefalet af Fronius
Drift med en energimåler, som ikke er anbefalet af Fronius
Producenten hæfter ikke for skader, som opstår som følge heraf.
Alle garantikrav ophæves.
Til anvendelsesområdet hører også
At installations- og betjeningsvejledningen læses helt igennem
At eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder udføres til tiden
Sørg for ved dimensionering af PV-anlæg, at alle anlæggets komponenter udelukkende anvendes inden for det tilladte driftsområde.
Alle PV-modulproducentens anbefalede foranstaltninger til vedvarende bevarelse af PV-modul-egenskaberne skal respekteres.
Bestemmelserne fra energiforsyningsselskabet vedrørende netforsyning,
nødstrømsdrift og drift af lagringssystemer skal overholdes.
Fronius Symo Hybrid er en netkoblet inverter med nødstrømsfunktion og ingen
ø-inverter. Derfor skal følgende begrænsninger i nødstrømsdrift overholdes:
mindst 1500 driftstimer må være i nødstrømsdrift
Der må anvendes mere end 1500 driftstimer i nødstrømsdrift, hvis 15% af inverterens net-forsyningsdriftstid ikke overskrides på det pågældende tidspunkt

Advarselsinformationer på apparatet
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På og i inverteren er der advarselsinformationer og sikkerhedssymboler. Disse advarsler og sikkerhedssymboler må ikke fjernes eller overmales. Informationerne
og symbolerne advarer mod forkert betjening, som kan medføre alvorlige personskader og materielle skader.

Risiko for alvorlige personskader og
materielle skader som følge af forkert betjening

6

Anvend først de beskrevne funktioner, når følgende dokumenter er
læst og forstået fuldstændigt:
denne betjeningsvejledning
samtlige betjeningsvejledninger
til PV-anlæggets komponenter,
især sikkerhedsforskrifterne
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Farlig elektrisk spænding
6

6

Vent, til kondensatorernes afladningstid er gået!

Advarsler:
ADVARSEL!
Fare som følge af elektrisk strøm.
Alvorlige kvæstelser eller døden kan være følgen.
Sørg for, at ind- og udgangssiden er spændingsfri, før inverteren åbnes.
Vent, til kondensatorernes afladningstid er gået (6 minutter).

▶
▶

Symboler på mærkepladen:
CE-mærkning – bekræfter, at de gældende EU-direktiver og
forordninger er blevet overholdt.
WEEE-mærkning – affald fra elektrisk og elektronisk udstyr skal
indsamles separat i overensstemmelse med europæiske direktiver og
national lovgivning og genanvendes på en miljøvenlig måde.
RCM-mærkning – testet i henhold til kravene i Australien og New
Zealand.

Produktregistrering

Hvorfor skal jeg registrere mig?
Med en nem og gratis registrering kan du få glæde af ekstra garantiår. Du skal
kun udfylde vigtige informationer og bekræfte registreringen.
Hvem må registrere apparatet?
Garantikontrakten indgås mellem Fronius og garantitageren (ejeren af det installerede anlæg). Derfor skal registreringen udføres af garantitageren med dennes
Solar.web-login. Hvis andre skal foretage registreringen, kræver det en fuldmagt.
Overtrædelse fører til hæftelse. Forkerte informationer fører til tab af garantien.
Hvordan kan jeg registrere mig?
Tilmeld dig på websiden www.solarweb.com og klik på feltet ”Produkt registrering”. Du kan få yderligere informationer ved produktregistreringen.
Hvor kan jeg finde mit produkts serienummer?
Serienummeret kan findes på Fronius-apparatets mærkeskilt.

15
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Sikkerhedssymboler:

Ved Solar Battery anvendes kun serienummeret, der vises på billedet. Serienumrene for de enkelte batterimoduler er ikke relevante.

16

DA

Fronius Solar Battery
Apparatets koncept

Apparatets opbygning:
(3)
(4)
(2)
(1)

(5)

(6)

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

Batterimanagement-modul
Sidedel
Dæksel
Sikringer
Dataconverter
Batterimodul (1,2 kWh kan bruges)

Med Fronius Energy Package lancerer Fronius en inverter med mulighed for lagring af energien på markedet. En vigtig komponent er Fronius Solar Battery, som
indeholder en lithium-ion-akku. Fronius Solar Battery supplerer Fronius Hybridinverteren med en lagringsfunktion. Derved kan solcelleenergien fra PV-modulerne gemmes til senere anvendelse.
Lagringssystemet er kun egnet til drift med Fronius Hybrid-invertere.
Med sin opbygning og funktion yder lagringssystemet maksimal sikkerhed under
montering og drift. Der anvendes et højkapacitets-lithium-ion-batteri på jernfosfatbasis (LiFePO4). Det er i overensstemmelse med den nyeste teknologi og opfylder også de højeste sikkerhedsstandarder.
Drift af lagringssystemet i forbindelse med Fronius-inverteren foregår fuldautomatisk.
Hvis korrekt opladning af batterierne til Fronius Energy Package af en eller anden grund ikke kan sikres i et længere tidsrum (flere uger eller måneder), anbefales det at udføre følgende trin for at forhindre dybdeafladning af batterimodulerne:
Sluk for hovedafbryderen på Fronius Solar Battery
Fjern DC-sikringerne fra sikringsholderen
Fjern de orange effektstik (POWER CONNECTOR) fra de enkelte batterimoduler

Anvendelsesområde

Fronius Solar Battery er udelukkende beregnet til at lagre jævnstrøm fra Fronius
Hybrid-invertere til senere anvendelse.
Følgende betragtes som værende uden for anvendelsesområdet:
Al anden anvendelse eller anvendelse herudover
Ombygning af lagringssystemet, som ikke udtrykkeligt anbefales af Fronius
Installation af komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales eller forhandles
af Fronius
Drift med en inverter, som ikke er anbefalet af Fronius
Drift med en energimåler, som ikke er anbefalet af Fronius
Producenten hæfter ikke for skader, som opstår som følge heraf.
Alle garantikrav ophæves.
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Til anvendelsesområdet hører også
At installations- og betjeningsvejledningen læses helt igennem
At eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder udføres til tiden
Bestemmelserne fra energiforsyningsselskabet vedrørende netforsyning og drift
af lagringssystemer skal overholdes.

Udvidelse af lagringskapaciteten

Fronius Solar Battery har også mulighed for at udvide lagringskapaciteten til den
maksimale kapacitet på 9,6kWh anvendelig energi efter køb.
Udvidelsen foretages ved tilføjelse af ekstra batterimoduler og skal udføres af en
autoriseret elektriker.
Udvidelsen er mulig op til 2 år fra købsdatoen, dog maksimalt 30 måneder efter
udlevering hos Fronius Østrig.
Senere udvidelser er ikke mulige af tekniske grunde. Bestemmelserne fra energiforsyningsselskabet vedrørende netforsyning og drift af lagringssystemer skal
overholdes.

Nøjagtighed for
ladetilstanden
(SOC)

Ved at tilføje eller udskifte et lagringsmodul kan der opstå unøjagtigheder ved
beregning af ladetilstanden (State of Charge - SOC). Specielt lige efter udvidelen
kan der forekomme kontinuitet og spring. Dette begrænser sig kun til ladetilstandens visning og har ingen indflydelse på driften af apparatet.

SOC spring

SOC kontinuitet

Advarselsinformationer på apparatet
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På batteriet er der anbragt advarsler og sikkerhedssymboler. Disse advarsler og
sikkerhedssymboler må ikke fjernes eller overmales. Informationerne og symbolerne advarer mod forkert betjening, som kan medføre alvorlige personskader og
materielle skader.

DA

Sikkerhedssymboler – tekst til advarsler:
Forsigtig
Forkert håndtering eller overtrædelse af disse anvisninger og betjeningsvejledningen kan forårsage varme-, brand- eller strømfare, som
medfører alvorlige personskader.
Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, og brug den i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne!
For at undgå strømstød
Må apparatet ikke skilles ad eller ændres
Må der ikke komme vand ind i apparatet
Må der ikke komme andre materialer ind i apparatet
Må der ikke holdes direkte på tilslutningerne
For at undgå overophedning, elektrisk stød eller personskader
Må der ikke oplades med uspecificerede apparater
Må ikke opbevares i rum med en temperatur over 35 °C
Må ikke stilles i ustabile omgivelser
Må ikke udsættes for kraftige vibrationer
For at undgå brand
De enkelte tilslutninger må ikke kortsluttes
Undgå overophedning
Reaktion i nødsituationer:
a) Brand:
Passende brandslukningsmidler: CO2- eller pulverslukker, slukningsapparater med vand kan føre til elektrisk stød.
Underret brandvæsenet
Underret truede personer
Sluk for hovedafbryderen
Sluk for HPFI-relæet
b) Oversvømmelse:
Sluk for hovedafbryderen
Sluk for HPFI-relæet
Beskyt systemet mod vand, pump vandet ud
c) Uklar driftstilstand (se kapitlet "Uklare driftstilstande" på side )133):
Sørg for tilstrækkelig udluftning
Sluk for hovedafbryderen
Sluk for HPFI-relæet
-
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Forskellige driftsmodusser
Driftsmodusser symbolforklaring

PV-modul
producerer jævnstrøm

Inverter - Fronius Hybrid-inverteren
omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm og oplader batteriet.
Med den indbyggede anlægsovervågning kan inverteren integreres
i et netværk pr. WLAN.
Batteri
er koblet til inverteren på jævnstrømssiden og lagrer elektrisk
energi.
Forbrugere i PV-systemet
forbrugerne, som er tilsluttet i PV-systemet (1- eller 3-faset)

Tæller - Fronius Smart Meter
for optimalt energimanagement. Tælleren kan monteres i kontaktskabet af en elinstallatør. Ved anvendelse af flere Smart Meters er
Energy Profiling - energiprofilering - mulig. Øvrige forbrugere eller
generatorer i systemet kan måles og overvåges.
Nødstrømsfunktion
inverteren er forberedt til nødstrømsdrift. Nødstrømsfunktionen
skal installeres i kontaktskabet af en elinstallatør. PV-systemet arbejder som ø i nødstrømsdrift.
Fronius Ohmpilot
til anvendelse af overskydende energi til produktion af varmt
vand.
Supplerende inverter i systemet (f.eks.: Fronius Symo)
omdanner jævnstrøm til vekselstrøm. Kan dog ikke oplade batterier og er ikke til rådighed i en nødstrømssituation.
Strømnet

Driftsmodus - inverter

20

Fronius Hybrid-inverteren kan anvendes som ren inverter uden tilsluttet batteri.

DA
Driftsmodus - inverter med batteri

For at kunne udføre fejlfri regulering er paralleldrift af flere batterier ikke tilladt.
For at kunne udnytte egenforbruget optimalt i PV-systemet kan der anvendes et
batteri som lager. Batteriet er koblet til inverteren på jævnstrømssiden. Derfor er
det ikke nødvendigt med omformning af strøm flere gange, og virkningsgraden
øges.
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Driftsmodus - inverter med batteri og flere
Smart Meters

Driftsmodus - inverter med batteri, AC-koblet
til endnu en inverter

Driftsmodus - inverter med batteri og
nødstrømsfunktion

VIGTIGT! I nødstrømsdrift anvendes en forhøjet nominel frekvens, så uønsket
paralleldrift med andre generatorer undgås.
For at kunne udføre fejlfri regulering er paralleldrift af flere batterier ikke tilladt.
I det fuldt udbyggede Hybrid- PV-system kan inverteren:
Levere strøm til nettet
Forsyne apparater, som er tilsluttet PV-systemet, ved strømafbrydelse, eller
Oplagre den overskydende energi i batteriet.
-
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Driftsmodus - inverter med batteri, Ohmpilot og
nødstrømsfunktion

VIGTIGT! I det fuldt udbyggede Hybrid-PV-system med Fronius Ohmpilot kan
Ohmpilot af reguleringstekniske grunde ikke anvendes i tilfælde af en strømafbrydelse. Derfor er det hensigtsmæssigt at installere Ohmpilot uden for
nødstrømskredsen.
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Driftsmodus - inverter med batteri, endnu en inverter og
nødstrømsfunktion

Driftstilstande
(kun for systemer med batteri)

Batterisystemer har forskellige driftstilstande. Den aktuelle driftstilstand vises
på anlægsovervågningens webside eller i Solar.web.
Driftstilstand

Beskrivelse

Deaktiveret

Batteriet er ikke aktivt. Enten er det deaktiveret,
eller kommunikation med batteriet eller tælleren
er ikke mulig på grund af en fejl.

Normaldrift

Systemet er i normaldrift

Service
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Modus1)

Servicemodus er aktiveret. Batteriet oplades eller
aflades automatisk indtil en defineret SOC-værdi
og holdes på denne værdi, indtil servicemodus afsluttes manuelt.

Tvungen efterfølgende
opladning

Fronius Symo Hybrid oplader batteriet for at udligne selvafladningen og holde den indstillede
minimale SOC (beskyttelse mod dybdeafladning).

Min. SOC nået

Batteriet har nået den indstillede minimale SOC.
Batteriet kan ikke aflades mere, før der foretages
en ny opladning.

Energisparemodus

Systemet er stillet på energisparemodus. Alle
LEDs og batteridisplayet er mørke1). Energisparemodus afsluttes automatisk, når der er tilstrækkelig overskydende energi til rådighed.

Kalibreringsmodus1)

Systemet er i kalibreringsmodus. Hvis der ikke er
tilstrækkelig solcelleenergi til rådighed for at nå
100%, oplades batteriet cyklisk til 100% for intern
kalibrering. I visse situationer (afhængigt af vejr,
mikrocyklusser, temperatur,...) kan det tage
længere tid.

Dybdeafladningsbeskyttelse1)

Fronius Symo Hybrid oplader batteriet for at udligne selvafladningen og holde den indstillede
minimale ladetilstand.

Beskrivelse

Start

Lagringssystemet starter ud fra energisparemodus (standby).

1)

DA

Driftstilstand

Kun til rådighed for Fronius Solar Battery.
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Nødstrømsdrift
Forudsætninger
for nødstrømsdrift

For at kunne bruge hybrid-inverterens nødstrømsfunktion skal følgende forudsætninger være opfyldt:
Korrekt kabelføring for nødstrømssystemet i elinstallationen (se dokumentet
”Fronius Energy Package - eksempler på nødstrøms-omskiftning”).
Fronius Smart Meter skal monteres og konfigureres i forsyningspunktet.
Aktuel firmware på inverteren - foretag opdatering af firmwaren ved behov.
Nødstrøms-mærkatet, som er vedlagt inverteren, skal anbringes på den elektriske fordeler.
Vælg en alternativ (nødstrøms)-setup i inverterens CONFIG-menu (se indbygningsvejledningen).
Foretag de nødvendige indstillinger i området nødstrøm i menuen IO-tildelinger (web-side Fronius anlægsovervågning Indstillinger IO-tildeling
Nødstrøm).
Stil nødstrømmen på driftsformen "Auto" i anlægsoversigten (web-side Fronius anlægsovervågning Indstillinger Anlægsoversigt Nødstrøm driftsform).
Hvis der findes flere invertere i systemet, skal de installeres uden for
nødstrømskredsen, men inden for Fronius Smart Meter - se Driftsmodus - inverter med batteri, endnu en inverter og nødstrømsfunktion på side 24.
BEMÆRK! Nødstrømsdrift er ikke mulig med batterier fra serien LG Chem ResuH.

Overgang fra
forsyningsdrift
til nødstrømsdrift

1.
2.
3.
4.
5.

Overgang fra
nødstrømsdrift
til forsyningsdrift

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begrænsninger i
nødstrømsdriften
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Det offentlige net overvåges af den interne net- og anlægsbeskyttelse i inverteren (NA-beskyttelse) og af den tilsluttede Fronius Smart Meter.
Det offentlige net afbrydes, eller enkelte netparametre over- eller underskrides.
Inverteren udfører de nødvendige foranstaltninger i henhold til landets norm
og kobles derefter fra.
Inverteren starter med nødstrømsdriften efter en kontrolperiode.
Alle forbrugere i husholdningen, som er integreret i nødstrømskredsen, forsynes af batteriet og solcellemodulerne. Resten af forbrugerne forsynes ikke
og afbrydes.

Inverteren arbejder i nødstrømsdrift.
Det offentlige net fungerer korrekt igen.
Fronius Smart Meter måler netparametrene for det offentlige net og sender
informationerne videre til inverteren.
Stabiliteten for det fungerende offentlige net registreres ved kontrol af
måleværdierne med Fronius Smart Meter.
Inverteren afslutter nødstrømsdriften.
Alle strømkredse er forbundet med det offentlige net igen og forsynes fra
nettet.
Inverteren kan starte med forsyningsdriften igen efter de nødvendige netkontroller iht. normen.

I nødstrømsdriften kan nogle elapparater ikke fungere korrekt på grund af for høj
startstrøm (f.eks.: køle- eller fryseskabe). I nødstrømsdriften anbefales det at
slukke for forbrugere, som ikke er absolut nødvendige.

Hvis der ikke er energi fra batteriet eller solcellemodulerne til rådighed i
nødstrømsdrift, afsluttes den automatisk, uanset om det offentlige net er til
rådighed eller ej.
Fronius Solar Battery: Når der igen er tilstrækkelig energi til rådighed fra solcellemodulerne, starter nødstrømsdriften automatisk igen.
BYD Battery-Box Premium: Systemet skal startes igen manuelt, så snart der er
tilstrækkelig energi til rådighed fra solcellemodulerne eller det offentlige net. Se
den korrekte indkoblingsrækkefølge i kapitel BYD Battery-Box Premium på side
33.
Ved for stort forbrug afbrydes nødstrømsdriften, og statusmeldingen "143 overbelastning nødstrøm" vises. Den maksimale effekt i nødstrømsdriften i henhold til de tekniske data skal overholdes!

Nødstrøm og
energisparemodus

Hvis inverteren kører i nødstrømsdrift, er energisparemodus automatisk aktiv.
Under følgende betingelser går batteriet og inverteren over på energisparemodus
efter en ventetid på 8 - 12 minutter:
Batteriet er afladet til den minimale ladetilstand, og der kommer ikke energi
fra solcellemodulerne.
Inverteren er i en fejltilstand, som ikke kvitteres automatisk (f.eks.: overbelastning flere gange).
Inverteren stilles på energisparemodus (standby-drift) via displayindstillingen.
Hvis batteriet og inverteren er i energisparemodus, aktiveres systemet igen via
følgende handlinger (gælder kun Fronius Solar Battery):
Der er tilstrækkelig energi til stede fra solcellemodulerne.
Det offentlige net fungerer igen.
Batteriets POWER-kontakt slukkes og tændes.
Nærmere informationer til energisparemodus kan findes i kapitel Energisparemodus på side 28

Fronius Ohmpilot og
nødstrømsdrift

Fronius Ohmpilot er ikke beregnet til nødstrømsdrift. Hvis en Fronius Ohmpilot
forefindes, skal den installeres uden for nødstrømskredsen (se Driftsmodus - inverter med batteri, Ohmpilot og nødstrømsfunktion på side 23).
BEMÆRK!
Risiko på grund af aktiv Ohmpilot i nødstrømsdrift.
Afbrydelse af nødstrømsforsyningen kan være følgende.
Aktiver under ingen omstændigheder Ohmpilots boost-mode.
Sluk for Fronius Ohmpilots lednings-relæ (hvis det forefindes).
Funktionerne, som kan overskride effektgrænserne i nødstrømsdriften, skal
deaktiveres allerede før en strømafbrydelse.

▶
▶
▶

Deaktiver funktioner, som overskrider effektgrænserne i nødstrømsdrift:
1

Omstil Ohmpilots varmestavs-dimensionering (under ‘Generelt - Generelle
indstillinger - Varme 1 - manuel‘).

2

Deaktiver indstillingerne ‘Legionellabeskyttelse (h)” og ’Tilpas dagsforløb‘
(under ‘Generelt - Generelle indstillinger - varme 1‘).
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Omskiftning fra netkoblet drift til nødstrømsdrift varer ganske kort tid. Batterisystemet med nødstrømsfunktion kan derfor ikke anvendes som afbrydelsesfri
strømforsyning til f.eks. computere.

Energisparemodus
Generelt

Energisparemodus (standby) reducerer anlæggets egetforbrug. Den findes fra
softwareversion 1.4.1-11 for anlægsovervågningen. Både inverteren og batteriet
skifter automatisk over til energispare-modus ved bestemte forudsætninger.
Fronius Symo Hybrid
Hvis batteriet er tomt, og der ikke er solcelleenergi til rådighed, går inverteren
over på energispare-modus. Kun inverterens kommunikation med Fronius Smart
Meter og Fronius Solar.web er fortsat aktiv.
Fronius Solar Battery
Når batteriet er på energispare-modus, er displayet mørkt. I Solar.web vises
energispare-modus med et "i" ved batterisymbolet. I energistatus-visningen vises
SOC (State of Charge) for Fronius Solar Battery ikke i den tid, energispare-modus varer.
BYD Battery-BOX Premium
I Solar.web vises energispare-modus med et "i" ved batterisymbolet.

Frakoblingsbetingelser Fronius
Solar Battery og
Fronius Symo
Hybrid

Batteriets ladetilstand er mindre end eller lig med den indtastede minimale ladetilstand.
Effekten fra solcellemodulerne er mindre end 50 W.

Batteriets aktuelle opladnings- eller afladningseffekt er mindre end 100 W.
Der er mindre end 50 W til rådighed til opladning af batteriet.
Forsyningseffekten til det offentlige net er mindst 50 W mindre end effekten, der skal bruges aktuelt i husnettet.
Når alle frakoblingsbetingelser er opfyldt, går batteriet over på energisparemodus i løbet af 6 minutter. Denne tidsforsinkelse sikrer, at der kan udføres mindst
én opstart af inverteren.
Inverteren går automatisk over på energisparemodus efter batteriet.
Nødstrøm:
Hvis nødstrømsfunktionen er aktiveret, går batteriet ikke over på energisparemodus i netdrift. Ellers kan det ikke garanteres, at der kan udføres darkstart (start
uden net og PV-forsyning) af hybridsystemet.
Under nødstrømsdriften og når ladetilstanden kommer under den minimalt tilladte tilstand, går batteriet over på energisparemodus.
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Hvis en af de følgende betingelser er opfyldt i mindst 30 sekunder, afsluttes
energisparemodus:
Energisparemodus er ikke længere mulig på grund af en ændret indstilling på
inverterens webside.
Der er mere end 50 W til rådighed til opladning af batteriet. Forsyningseffekten til det offentlige net er mindst 50 W højere end effekten, der skal bruges
aktuelt i husnettet.
Hvis den dynamiske effektreducering er indstillet på 0, eller systemet kører i
nødstrømsdrift, er forsyningseffekten til det offentlige net altid mindre end
den krævede effekt i husnettet.
I dette tilfælde er der en særskilt betingelse (dynamisk effektreducering <
300 W eller aktiv nødstrømsdrift): Hvis PV-effekten ligger over en indstillet
tærskel (50 W), afsluttes energisparemodus.
Batteriopladning fra det offentlige net aktiveres via websiden.
Batteriet oplades for at genetablere den minimale ladetilstand eller for at
udføre en kalibrering.
Fronius Solar Battery vækkes til live, så snart Symo Hybrid genererer PV-effekt. Dette garanterer en pålidelig drift af batteriet.

Specialtilfælde

Hvis inverteren ikke starter op i 8 - 12 minutter (f.eks.: fejl), eller hvis der foreligger en afbrydelse af den elektriske forbindelse mellem inverteren og batteriet,
går batteriet under alle omstændigheder over på energisparemodus. Derved reduceres selvafladning af batteriet.

Visning på apparater og brugerinterfacer

Under energisparemodus:
Orange status-LED lyser
Der er adgang til inverterens webside
Alle disponible data gemmes og sendes til Solar.web
De disponible aktuelle data kan ses på Solar.web
Energispare-modus vises på inverterens webside og i Solar.web med et "i" ved siden af batterisymbolet i anlægsoversigten.
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Tilkoblingsbetingelser Fronius
Symo Hybrid og
Fronius Solar
Battery

Kalibreringsopladning af Fronius Solar Battery
Anvendelse af
kalibreringsopladningen

Naturlige forskelle i de enkelte cellers kapacitet og den lave selvafladning, som
forekommer for alle batterier, medfører, at cellespændingerne er forskellige. Derved bliver SOC-værdien mere upræcis. Det har indflydelse på driften. Hvis der ikke tages forholdsregler, fører det til skader på batteriet.
Ved den cyklisk udførte kalibreringsopladning bringes alle batteriets celler op på
den samme ladetilstand, og SOC-værdien kalibreres. Derved sikres lang levetid
for battericellerne.

Generelt

Beregningen af den nøjagtige ladetilstand (State of Charge = SOC) for batteriet
er vigtig for styring af driften. For at garantere dette skal batteriet regelmæssigt
oplades til 100%. Derved kalibreres SOC-værdien.
Fronius Solar Battery:
Kalibreringsopladningen foretages automatisk under løbende drift efter flere opladnings- og afladningscyklusser. Hvornår kalibreringsopladningerne foretages,
afhænger af to vigtige faktorer:
-

Gennemsnitlig ladetilstand
Batteriets energikapacitet

Da disse faktorer er meget afhængige af vejret, kan tidspunktet for kalibreringsopladningen svinge afhængigt af årstiden.
Den efterfølgende beskrivelse af kalibreringsopladningen er gyldig fra softwareversion 1.4.1-12 for Fronius-anlægsovervågningen.

Betingelser for
start af kalibreringsladningen
(Fronius Solar
Battery)

En opladnings- og afladningscyklus for Fronius Solar Battery svarer til 48 Ah
energikapacitet pr. batterimodul. Kalibreringsopladningen foregår cyklisk på
følgende betingelser:
Efter 3 fulde opladnings- og afladningscyklusser og en SOC på 80 %
Efter 5 fulde opladnings- og afladningscyklusser og en SOC på 50 %
Efter 7 fulde opladnings-/afladningscyklusser uafhængigt af SOC
Ved nyinstallerede systemer samt ved moduludskiftning eller moduludvidelse
startes en kalibreringsopladning automatisk efter 30 minutter.

Forløb for kalibreringsladning
(Fronius Solar
Battery)

Kalibreringsopladningen foretages primært med PV-effekten. Hvis der ikke er tilstrækkelig PV-energi til rådighed, hentes energien fra det offentlige net. Det sker
også, hvis funktionen "Tillad batteriopladning fra elnettet" er deaktiveret, da det
er en aktivering, der er kritisk for funktionen.
SOC-beregningen foretages pr. batterimodul. Derfor skal hvert batterimodul
opnå en SOC på 100%.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

Varighed for kalibreringsladning
(Fronius Solar
Battery)

Startbetingelserne skal være opfyldt
Batteriet oplades med en minimumstrøm på 6,5 A eller med hele PV-effekten til 100%.
For at opnå en SOC på 100% pr. batterimodulaggregat, skal en af de to
følgende betingelser være opfyldt i mindst 2 minutter (for hver celle i alle
batterimoduler):
Minimal cellespænding ³ 3,45 V og strøm < 100 mA
Minimal cellespænding > 3,5 V uafhængig af strøm
Hvis et batterimodul opfylder en af disse betingelser, begrænses strømmen
for at forhindre overbelastning. Der løber strøm i det tocifrede mA-område
via en bypass-modstand
PV-effekt, som ikke behøves, forbruges direkte igen
Når alle batterimodulernes celler har nået en af de følgende betingelser, stilles SOC på 100%, og kalibreringsopladningen er afsluttet.

På grund af tolerancerne i cellerne oplades og aflades de ikke altid lige hurtigt.
Da både celler og batterimoduler er koblet i serie, og den langsomste celle bestemmer opladnings- og afladningstiden, afsluttes kalibreringsopladningerne
med forskellig hastighed.
Meget sjældne kalibreringsopladninger eller hele ladecyklusser (afhængigt af årstid, f.eks.: i vintermånederne) fører til større afvigelser for cellespændingen i batterimodulerne. I kalibreringsmodus oplades en celle hurtigere end resten af cellerne. Denne celle starter derefter udligningen. Resten af cellerne kan kun oplades med en lavere ladestrøm. Det varer længere, før disse celler når målværdien.
Hvis batteriet regelmæssigt lades helt op, er kalibreringsopladning kun sjældent
nødvendige. Cellerne kalibreres med 100% SOC ved hver opladning.
I vintermånederne ved færre fulde opladninger og ved mindre energikapacitet
kan kalibreringsopladningerne vare længere, da højere afvigelser mellem batterimodulerne skal udlignes.

Begrænsninger
for kalibreringsladning (Fronius
Solar Battery)

-

Visning under
kalibreringsladningen (Fronius
Solar Battery)

Energiudtagelse fra batteriet (afladning) er ikke mulig
Egenforbrugsoptimeringen sættes ud af funktion i den tid, kalibreringsopladningen varer
Opladning fra nettet kan også foregå, hvis funktionen "Tillad batteriopladning fra elnettet" ikke er aktiveret, da det drejer sig om en systemrelevant
serviceopladning
Nulforsyning ifølge normen bevares, og en serviceopladning kan startes, hvis
man vil udvide eller udskifte batterimoduler under kalibreringen
Nødstrømsdriften kan startes - kalibreringsopladningen afbrydes

Så snart kalibreringsopladningen startes, bliver det synligt i Fronius Solar.web
(visning af aktuel status og energistatus) eller på Fronius Symo Hybrid-inverterens webinterface.
I Fronius Solar.web eller på inverterens webinterface vises
kalibreringsopladningen som information i oversigten. Ved
klik på batterisymbolet (billedet til venstre) vises informationen "Batteriet er i kalibreringsmodus"
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Kalibreringsforløb (Fronius
Solar Battery)

I energistatus-visningen i Solar.web vises starten og afslutningen på kalibreringsopladningen ved ændring af batteristatus ("Batteri modus: Normal → Calibrate“
og „batteri-modus: Calibrate → Normal“)
Den efterfølgende grafik viser kalibreringsopladningen for Fronius Solar Battery i
energistatus-visningen. Ved kalibreringsopladningens start lades hele PV-produktionen til batteriet. Fra tidspunktet, hvor en celle er helt opladet, optages der
kun en vis ladestrøm fra batteriet. Denne ladestrøm falder ved stigende cellespænding mod 0 A.

På batteridisplayet vises, som i normal drift, status "charging" (CHG) (opladning),
og ladestrømmen vises i ampere. Hvis ladestrømmen falder under 0,3 A, vises 0
A på displayet, selv om kalibreringsopladningen udføres endnu.
I Fronius Solar.web vises SOC-værdien for hele batteriet. På batteriets display
kan SOC-værdierne for de enkelte batterimoduler aflæses.
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LG Chem ResuH
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Egnede eksterne batterier til Fronius Symo Hybrid
Fronius gør udtrykkeligt opmærksom på, at eksterne batterier ikke er produkter
fra Fronius, og Fronius markedsfører eller forhandler dem heller ikke. Derfor
påtager Fronius sig intet produktansvar og giver heller ikke garanti for disse batterier.
Fronius Symo Hybrid kan anvendes sammen med et LG Chem-højvoltsbatteri af
typen RESU7H(type-R) eller RESU10H(type-R).
For at tilslutte et LG-batteri til en hybrid-inverter kræves en Fronius Checkbox
500V fra Fronius. Ved drift med LG Chem-højvoltsbatteriet er nødstrømsdrift ikke mulig.
Før installation og opstart skal dette dokument, indbygningsvejledningen til Fronius Symo Hybrid, Fronius Checkbox 500V og det eksterne batteri læses.
Alle Fronius-dokumenter kan findes på følgende adresser:
www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install
Dokumentationen til LG Chem ResuH er vedlagt det eksterne batteri eller kan
rekvireres hos producenten.
ADVARSEL!
Fare på grund af DC-spænding fra inverteren og fra batteriet.
Alvorlige kvæstelser eller døden kan være følgen.
Fronius Checkbox 500V skal installeres i systemet efter indbygningsvejledningen.
Læs og anvend indbygningsvejledningen ”Fronius Checkbox 500V”. Indbygningsvejledningen er vedlagt Fronius Checkbox 500V.
Udfør kabelføringen til det ”eksterne batteri med Fronius Symo Hybrid og
Fronius Checkbox 500V” efter strømdiagrammet. Strømdiagrammet er vedlagt Fronius Checkbox 500V.

▶
▶
▶

BYD BatteryBox Premium

Fronius gør udtrykkeligt opmærksom på, at eksterne batterier ikke er produkter
fra Fronius, og Fronius markedsfører og forhandler dem heller ikke. Derfor påtager Fronius sig intet produktansvar og giver heller ikke garanti for disse batterier.
Fronius Symo Hybrid kan anvendes med følgende varianter af BYD Battery-Box
Premium:
HVM 8.3*
HVM 11.0
HVM 13.8
HVM 16.6
HVM 19.3
HVM 22.1
Paralleldrift er muligt fra op til 3 BYD HVM-batterier ved overholdelse af retningslinjerne fra BYD. En kombination af 3 HVM 22.1 er ikke tilladt.
* Info til anlæg med nødstrømsomskiftning med Fronius Symo Hybrid og BYD
Battery-Box Premium HVM 8.3:
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Hvis der forekommer strømafbrydelse, og energien fra PV-anlægget ikke længere
er til rådighed, kan det forekomme, at anlægget ikke mere kan skifte over til
nødstrømsdrift, hvis batteriets ladetilstand er lav (SOC normalt < 20 %).
Før installation og opstart skal dette dokument, indbygningsvejledningen til Fronius Symo Hybrid og det eksterne batteri læses.
Alle Fronius-dokumenter kan findes på følgende adresser:
www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install
På grund af forældede software-versioner kan der opstå inkompatibilitet mellem
inverteren og batteriet. Hvis en sådan meddelelse vises,
skal inverterens software opdateres – se Service - Firmware-Update på side
89
Opdatering af software til batteriet – se dokumentationen til batteriet
Dokumentationen til BYD Battery-Box Premium er vedlagt det eksterne batteri
eller kan rekvireres hos producenten.
VIGTIGT!
For at sikre driften med en BYD Battery-Box Premium HVM skal den efterfølgende rækkefølge for tilkobling af systemet altid overholdes.
1

ON

Stil DC-afbryderen på kontaktstillingen "Off". Sluk for lednings-relæet.

1
OFF

2
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Tænd for batteriet.

ON

2
OFF
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Tænd for lednings-relæet. Stil DC-afbryderen på kontaktstillingen "On".

3

36

Betjening
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Datakommunikation
Datakommunikationsområde

(1)

PIN 2

(2)

(3)

PIN 1

PIN 1
PIN 2
PIN 3

Pos.

Betegnelse

(1)

Multifunktions-strømgrænseflade, der kan skiftes
Brug det 2-polede krydsstik fra inverterens leveringsomfang til tilslutning til multifunktions-strøminterfacet.

(2)

Potentialfri koblingskontakt med krydsstik
maks. 250 V AC / 4 A AC
maks. 30 V DC / 1 A DC
maks. 1,5 mm² (AWG 16) kabeltværsnit
Pin 1 = lukkekontakt (Normally Open)
Pin 2 = rod (Common)
Pin 3 = åbningskontakt (Normally Closed)
Brug krydsstikket fra inverterens leveringsomfang til tilslutning til den
potentialfri koblingskontakt.

(3)

Generelt

Anlægsovervågning med WLAN-antenne

Inverteren er udstyret med en WLAN-egnet anlægsovervågning og en energimanagement-enhed (Fronius Datamanager).
Fronius anlægsovervågningen omfatter følgende øvrige funktioner:
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-

Egen webside med visning af aktuelle data og forskellige indstillingsmuligheder
Direkte forbindelsesmulighed til Fronius Solar.web
Internet-forbindelse via WLAN eller LAN
Laststyring for inverteren ved indstilling af effekt-grænseværdier, minimumog maksimum-driftstider eller nominelle driftstider
Styring af inverteren via Modbus (TCP)
Tildeling af styringsprioriteter
Styring af inverteren via tilsluttede målere (Fronius Smart Meter)
Styring af inverteren via et rundstyresignal for modtager (f.eks. indstilling af
blindeffekt eller af aktiv effekt)
Dynamisk effektreducering under hensyntagen til egetforbruget
Styring af batteriopladningen under hensyntagen til de indstillede reguleringsmål
Styring af nødstrømsdriften

-

Betjeningselementer, tilslutninger og visninger på
anlægsovervågni
ngen

(9) (8)

(7)

(1)
(2)

(5)

(3)

(4)

(6)

LAN

Nr.

Funktion

(1)

Kontakt IP
til ændring af IP-adressen:
Kontaktposition Afast indstillet IP-adresse og åbning af WLAN Access Point
Hvis kontakten IP står på position A, åbnes endvidere et Access Point
til en direkte WLAN-forbindelse til anlægsovervågningen.
Adgangsdata til dette Access Point:
Netværksnavn: FRONIUS_239.XXXXXX
Kode: 12345678
Adgang til anlægsovervågningen er mulig:
pr. DNS-navn "http://datamanager"
via IP-adresse 169.254.0.180 til LAN-interfacet
via IP-adresse 192.168.250.181 til WLAN Access Point
-
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Funktion
DA

Nr.

Kontaktposition B
tildelt IP-adresse
Anlægsovervågningen arbejder dynamisk med en tildelt IP-adressestandardindstilling (DHCP)
IP-adressen kan indstilles på anlægsovervågningens webside.
(2)

LED WLAN
Blinker grønt: Anlægsovervågningen er i service-modus
(kontakt IP på anlægsovervågnings-stikkortet er på position A, eller
service-modus er aktiveret via inverterdisplayet, WLAN Access Point
er åbnet)
Lyser grønt: ved etableret WLAN-forbindelse
Blinker skiftevist grønt/rødt: Overskridelse af tiden for, hvor længe
WLAN Access Point er åbent efter aktiveringen (1 time)
Lyser rødt: ved ikke-etableret WLAN-forbindelse
Blinker rødt: WLAN-forbindelse med fejl
-

(3)

LED-forbindelse Solar.web
Lyser grønt: ved etableret forbindelse til Fronius Solar.web
Lyser rødt: ved krævet, men ikke etableret forbindelse til Fronius Solar.web
Lyser ikke, hvis der ikke kræves forbindelse til Fronius Solar.web, eller
forsendelse af data til Solar.web er deaktiveret

(4)

LED-forsyning
Lyser grønt: ved tilstrækkelig strømforsyning via det interne kommunikationssystem; anlægsovervågningen er driftsklar.
Lyser ikke, hvis strømforsyningen ikke er etableret via det interne
kommunikationssystem.
Blinker rødt: under et opdateringsforløb
-

VIGTIGT! Afbryd ikke strømforsyningen under opdateringsforløbet.
Lyser rødt: opdateringsforløbet mislykkedes

(5)

LED-forbindelse
Lyser grønt: ved etableret forbindelse i det interne kommunikationssystem
Lyser rødt: ved afbrudt forbindelse i det interne kommunikationssystem.

(6)

Tilslutning LAN
Ethernet-interface med blå markering, til tilslutning af ethernet-kablet

(7)

I/Oer
digitale ind- og udgange

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

IO

RS485
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Nr.

Funktion
Modbus RTU 2-tråds (RS485):
DD+

Modbus-data Modbus-data +

Int./ekst. Forsyning
+

GND
Uint / Uekst
udgang for den interne spænding 12,8 V
eller
indgang for en ekstern forsyningsspænding
>12,8 - 24 V DC (+ 20 %)

Digitale indgange: 0 - 3, 4 - 9
spændingsniveau: low = min. 0 V - maks. 1,8 V; high = min. 3 V - maks. 24
V Dc (+ 20 %)
Indgangsstrøm afhængigt af indgangsspænding; indgangsmodstand= 46
kOhm
Digitale udgange: 0 - 3
Koblingsfunktion ved forsyning via anlægsovervågnings-stikkortet: 3,2 W
som sum for alle 4 digitale udgange
Koblingsevne ved forsyning via en ekstern netdel med min. 12,8 - maks. 24
V DC (+ 20 %), tilsluttet til Uint / Uekst og GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC
(afhængigt af ekstern netdel) pr. digital udgang
Tilslutningen til indgangene/udgangene foretages med det medfølgende
kontrastik.
(8)

Antennesokkel
til påskruning af WLAN-antennen

(9)

Kontakt Modbus-terminering (til Modbus RTU)
intern busafslutning med 120 ohm modstand (ja/nej)
Kontakt på stillingen "on": Afslutningsmodstand 120 ohm aktiv
Kontakt på stillingen "off": ingen afslutningsmodstand aktiv

VIGTIGT! I RS485-bussen skal afslutningsmodstanden være aktiv på
første og sidste apparat. Der findes en detaljeret beskrivelse i installationsvejledningen
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Betjeningselementer og visninger

DA

Fronius Hybrid vekselretter

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

(5) (6)

(7) (8)

Pos.

Beskrivelse

(1)

Display
til visning af værdier, indstillinger og menuer

Kontrol- og status-LEDer
(2)

Almindelig status-LED
lyser,
hvis der vises en statusmelding på displayet (rød ved fejl, orange
ved advarsel)
Ved afbrydelse af forsyningsdriften
Under fejlbehandlingen (inverteren venter på en kvittering eller
afhjælpning af en fejl)

(3)

Startup-LED (orange)
lyser, hvis
Inverteren befinder sig i den automatiske opstarts- eller selvtestfase (så snart solcellemodulerne efter solopgang afgiver tilstrækkelig effekt)
Inverteren er stillet på standbydrift i setup-menuen (= manuel
frakobling af forsyningsdriften)
Inverter-softwaren opdateres
-

(4)

Driftsstatus-LED (grøn)
lyser,
Solcelleanlægget kører fejlfrit efter inverterens automatiske
startup-fase
så længe net-forsyningsdriften eller lagringsdrift finder sted
-

Funktionstaster - belagt med forskellige funktioner afhængigt af udvalget:
(5)

Taste 'venstre/op'
til navigering til venstre og op

(6)

Taste 'ned/højre'
til navigering ned og til højre

(7)

Taste ‘Menu / Esc’
til skift til menuniveauet
til exit fra setup-menuen

(8)

Taste ‘Enter’
til bekræftelse af et udvalg
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Tasterne er kapacitive taster. hvis der kommer vand på dem, kan deres funktion
forringes. Tør tasterne af med en klud, så de fungerer optimalt.

Display

Displayet forsynes via AC-netspændingen samt via solcelle- og batterisiden.
Afhængigt af indstillingen i setup-menuen kan displayet være aktivt hele dagen.
VIGTIGT!
Inverterens display er ikke et kalibreret måleapparat.
Mindre afvigelser fra energiforsyningsselskabets energimålere opstår på grund af
systemet. Den nøjagtige afregning med energiforsyningsselskabet kræver derfor
en kalibreret måler.

Visningsområder på displayet, visningsmodus

Lagringssymbol

(*)

Standby
Relay
Clock
Display Setting
Energy Yield

Tidligere menuposter
Aktuelt valgt menupost
Næste menuposter
Funktionstasternes belægning

(*)

Rullebjælke

Lagringssymbol – vises kort ved lagring af indstillede værdier
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Batterimanagement-modul
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Fronius Solar Battery

(1)

(4)

(2)

(3)

(1)

LCD-display
Viser informationer til modulernes status (opladning/afladning, samlet
spænding, samlet strømstyrke, samlet øvrig kapacitet, antal tilsluttede
moduler, overskydende kapacitet for hvert modul, spænding/temperatur
osv. for celleblokken).

(2)

DISP-kontakt
Ændrer informationerne, der vises på displayet.

(3)

Indikator-LED
Normal tilstand: Grøn
fejl: Rød blinkende

(4)

POWER ON/OFF-kontakt
POWER ON: Tilkobling af batterimoduler og batterimanagement-modul
(drift)
POWER OFF: Frakobling af batterimoduler og batterimanagement-modul
(afbrydelse af strømforsyningen)

Batterimodul

(1)
(1)

Display

Indikator-LED
Normal tilstand: Grøn
fejl: Rød blinkende

Tryk på DISP-tasten for at få vist informationer på displayet.

45

Omskiftningsdiagrammet for displayet
Vis samlet status for
systemet
Vis status for de enkelte moduler

Overall
Connection

Modul Nr. 00

Modul .Nr. N

Status

Status

Mode

Mode

Cell temp

Cell temp.

Alarm bits

Alarm bits

Heatsink

Tryk på DISP-tasten, og hold den nede
Tryk på DISP-tasten
Nr.N.

betyder N. lagringsmodul

Tips:
Tryk på DISP-tasten i mere end 3 sekunder
Hvis der trykkes på DISP-tasten i displayet „Connection“, og den holdes nede, nulstilles displayvisningen til „Overall“
„Comm Off Mode“ anvendes til vedligeholdelsen
-

Displayvisninger

Display „Overall“

Visning

Detaljer

Display

MODE

Opladnings-/afladnings- og stopstatus

DIS: Afladning
CHG: Opladning

RSOC

Resterende systemkapacitet

0 % - 100 %

I

Samlet strømstyrke i systemet

-999,9 A til +999,9 A

V

Samlet spænding i systemet

0,0 V til +999,9 V

Display „Connection“

Visning

46

Detaljer

Display

Antal forbundne moduler

1 - 16

VER

Version

XXXX

CON

Status for de forbundne moduler

I eksemplet foroven er der forbundet 6 moduler (nr. 00 - Nr.
05)

DA

UNIT

Visning „Status“

Visning

Detaljer

Display

M_NO

Antal viste moduler

00 - 15

STAT

Modulstatus

YX (Y: Aktuel status, X: Foregående status)
1X [Pre Charge]: Foropladning
2X [Initial]: I starten
3X [Normal Chg]: Normal opladning
4X [Terminate]: Opladning slut
5X [Normal Dis]: Normal afladning
6X [Over Volt]: Overspænding
7X [Over Dis]: Overafladning
8X
9X [Over Temp C]: Over temp.
opladning
opladning
AX [Over Curr C]: Overstrømsopladning
BX [Over Temp D]: Over temp.afladning
CX [Over Curr D]: Overstrømsafladning
DX [Unbalance]: Celle-uligevægt
EX [Chg Supsend]: Opladning
udsat
FX

Visning „Mode, Current, SOC, Voltage“

Visning

Detaljer

Display

M_NO

Antal viste moduler

00 - 15

RSOC

Resterende modulkapacitet

0 % - 100 %

I

Modulstrømstyrke i systemet

-999,9 A til +999,9 A

V

Modulspænding i systemet

0,0 V til +999,9 V
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Visning „Cell Temp., Cycle Count“

Visning

Detaljer

Display

M_NO

Antal viste moduler

00 - 15

CYCL

Cyklustal

0000 - 9999

T

Gennemsnitstemperatur for alle
celler

-99,9 °C til +99,9 °C

Visning „Alarm bits“

Visning

Detaljer

Display

M_NO

Antal viste moduler

00 - 15

ALRM

Modulstatus

8000 [Over Volt]: Overspænding
4000 [Terminate]: Opladning
slut
2000 [Under Volt]: Underspænding
1000 [Over Curr]: Overstrøm
0800 [Over Temp]: Overtemp.
0400 [0]:
0200 [Resister]: Alarm modstand
0100 [Unbalance]: Celleuligevægt
Visning, hvis flere alarmer er
udløst
Eksempel: Hvis "Over Current"
og "Over Temp" registreres, vises
følgende melding. Et højere bitniveau har højere prioritet end
meldinger i parenteser: „ALRM=1800 [Over Curr]“

Visning „Heatsink Temp“
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Visning

Detaljer

Display

HEATSINK_T
MP

Kølelegemets temperatur

-40 °C til +119 °C

Den interne kommunikations kvalitet

0% - 100%
DA

COMM_
QL

Tilslutninger datakonverter

Betjeningselementer og visninger datakonverter

Forbindelse til Fronius Solar Battery

Forbindelse til Fronius Hybrid-inverter

Standardindstillinger:
S4 = 0x0 (hex) = 0000 (binær)
S5 = 0x0 (hex) = 0000 (binær)
S6 = 0x1 (hex) = 0001 (binær)
S7 = 0x4 (hex) = 0100 (binær)
RS485-Terminal
Rx422 = off
Tx 422 = off

LED-visninger
datakonverter

Datakonverteren har 8 LEDs med følgende betydning:
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Fronius Solar Battery
RS232/422/485

Fronius Hybrid-inverter
FieldbusRS232/422/485

LED Power

grøn

Forsyningsspænding på
lagringssiden

LED 1/2/4/8 (Error No / Selected
ID)

grøn

generel gatewayfejl

LED State

rød /
grøn

generel gatewayfejl

LED State

rød /
grøn

Grænsefladetilstand inverter

LED Power

grøn

Forsyningsspænding inverter

LED „Power“ (Fronius Solar Battery)
Denne LED er direkte forbundet med forsyningsspændingen for den 1. serielle
grænseflade (eventuelt også potentialadskilt).
LED „1/2/4/8 (Error No / Selected ID)“
Hvis disse 4 LEDs og LED „State“ lyser samtidig, vises fejlnummeret med binære
koder i henhold til tabellen i kapitlet "Fejlafhjælpning".
LED „State“(Fronius Solar Battery)
grøn lysende

Status OK

grøn blinkende

Status OK

grøn / rød blinkende

Status OK

rød lysende

generel gatewayfejl (se LEDs Error No.)

rød blinkende

Datakonverter befinder sig i konfigurations-/testmodus

LED „State“ (Fronius Hybrid-inverter)
grøn lysende

initialiseret og startet

grøn blinkende

Initialiseret

grøn / rød blinkende

-

rød lysende

Generel busfejl (System Error 10)

rød blinkende

Blinket begyder lige efter "BusStart" -> initialisering med
fejl
Blinket begynder, mens driften kører -> datafejl

LED „Power“ (Fronius Hybrid-inverter)
Denne LED er direkte forbundet med forsyningsspændingen for grænsefladen.
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Aktivering af
displaybelysning

1

DA

Navigation i menusystemet
Tryk på en vilkårlig taste
Displaybelysningen aktiveres.
I menupunktet SETUP under punktet ’Display indstillinger - belysning’ er det
endvidere muligt at indstille en vedvarende lysende eller vedvarende slukket
displaybelysning.

Automatisk deaktivering af displaybelysningen / skift til menupunktet
"NOW’ (nu)

Hvis der ikke trykkes på nogen af tasterne i 2 minutter, slukkes displaybelysningen automatisk, og inverteren skifter til menupunktet 'NOW' (nu) (hvis displaybelysningen er indstillet på automatisk drift).
Der skiftes automatisk til menupunktet 'NOW' (nu) fra alle vilkårlige positioner
inden for menuniveauet bortset fra, hvis inverteren er stillet manuelt på standbydriftsmodus.
Efter automatisk skift til menupunktet ’NOW* (nu) vises den aktuelle forsyningseffekt.

Åbning af menuniveauet

1

Tryk på tasten

'Esc'

Displayet skifter til menuniveauet.

2

Vælg det ønskede menupunkt
tasterne ’venstre’ eller ’højre’

med

3

Åbn det ønskede menupunkt ved at trykke på
tasten ’Enter’

Menupunkterne
NOW (NU)
visning af aktuelle værdier
LOG
registrerede data for dagen i dag, for det aktuelle kalenderår og siden første
opstart af inverteren
GRAPH
Dags-kurve viser forløbet grafisk for udgangseffekten i løbet af dagen.
Tidsaksen skaleres automatisk. Tryk på tasten 'Tilbage' for at lukke visningen
SETUP
Setup-menu
INFO
informationer til apparatet og softwaren
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Viste værdier i
menupunktet
NOW (NU)

Udgangseffekt (W)
AC-blindeffekt (VAr)
Netspænding (V)
Udgangsstrøm (A)
Netfrekvens (Hz)
Solcellespænding (V) - fra U PV
Solcellestrøm (A) - fra I PV
Klokkeslæt dato

Viste værdier i
menupunktet
LOG

Forsynet energi (kWh / MWh)
energi, der afgives af inverteren til nettet i løbet af det betragtede tidsrum
På grund af forskellige målemetoder kan der opstå afvigelser i forhold til
måleværdier fra andre måleapparater. Til beregning af den forsynede energi er
kun visningsværdierne, som er leveret af elselskabets justerede måleapparat,
bindende.
Maksimal udgangseffekt (W)
højeste effekt, som afgives af inverteren i løbet af det betragtede tidsrum
Udbytte
beløb, som er indtjent i løbet af det betragtede tidsrum (valuta og omregningsfaktor kan indstilles i Setup-menuen)
Som ved den tilførte energi kan der forekomme afvigelser for udbyttet i forhold til andre måleværdier.
Indstilling af valuta og beregningssats beskrives i afsnittet 'Setup-menuen'.
Standardindstillingen afhænger af landets setup.
Maksimal netspænding (V)
højeste, målte netspænding i løbet af det betragtede tidsrum
Maksimal solcellespænding (V)
højeste, målte solcellespænding i løbet af det betragtede tidsrum
Driftstimer
Inverterens driftstid (HH:MM).
VIGTIGT! Klokkeslættet skal være indstillet korrekt, for at dags- og årsværdierne kan vises rigtigt.
Alternative driftstimer
Inverterens driftstid (HH:MM) i den alternative drift (nødstrømsdrift).
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Standby

DA

Menupunkter i Setup-menuen
Manuel aktivering / deaktivering af standby-driften
-

Der foretages ingen netforsyning.
Startup-LED lyser orange.
I displayet vises skiftevist STANDBY / ENTER
I standby-drift kan der ikke åbnes eller indstilles andre menupunkter i menuniveauet.
Det automatisk skift til menupunktet 'NOW’ (nu), hvis der ikke trykkes på nogen taste i 2 minutter, er ikke aktiveret.
Standby-drift kan kun afsluttes manuelt ved tryk på tasten 'Enter'.
Net-forsyningsdriften kan når som helst genoptages ved tryk på tasten ’Enter’, hvis der ikke foreligger fejl (State Code)

-

Indstilling af standby-drift (manuel frakobling af net-forsyningsdriften):
1

Vælg posten 'Standby'

2

Tryk på funktionstasten

'Enter'

På displayet vises 'STANDBY' og 'ENTER' skiftevist.
Standby-modus er nu aktiveret.
Startup-LED lyser orange.
Genoptagelse af net-forsyningsdriften:
I standby-drift vises skiftevist ‘STANDBY’ og 'ENTER’ på displayet.
1

Tryk på funktionstasten ’Enter’ for at genoptage

net-forsyningsdriften

Punktet 'Standby' vises.
Parallelt hermed gennemløber inverteren startup-fasen.
Efter genoptagelse af forsyningsdriften lyser driftsstatus-LED grønt.

WiFi Access Point

Til aktivering / deaktivering af WiFi Access Point. Dette skal bruges til for eksempel at oprette eller tilpasse anlægsovervågningen med Datamanagers webinterface. Hvis ingen Datamanager registreres af inverteren, vises [ikke til rådighed]
Indstillingsområde

WiFi Access Point
[stoppet]
Aktivere WiFi AP?
Til aktivering af WiFi Access Point
Enter

Tryk på tasten

WiFi Access Point
[aktiv]
SS-ID (SS) og passwordet (PW) vises.
Deakt. WiFi AP?
Til deaktivering af WiFi Access Point
Enter

Tryk på tasten
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WiFi Access Point
[ikke til rådighed]
Vises, hvis ingen anlægsovervågning er til rådighed på
inverteren.

Relæ (potentialfri koblingskontakt)

Med den potentialfri koblingskontakt (relæ) på inverteren kan statusmeldinger
(State Codes), inverterens tilstand (f.eks. net-forsyningsdrift) eller energi-manager-funktionerne vises.
Indstillingsområde

Relæ-modus / relætest / tilkoblingspunkt* / frakoblingspunkt*

* vises kun, hvis funktionen 'E-Manager' er aktiveret under 'Relay Mode'.
Relay Mode (relæ-modus)
følgende funktioner kan vises via relæ-modus:
Alarm funktion (Permanent / ALL / GAF)
aktiv udgang (ON / OFF)
Energi-manager (E-manager)
Indstillingsområde

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

Standardindstilling

ALL

Alarmfunktion:
ALL / permanent:

Kobling af den potentialfri koblingskontakt ved vedvarende og
midlertidige servicekoder (f.eks. kort afbrydelse af net-forsyningsdriften, en servicekode forekommer med et bestemt antal pr. dag - kan indstilles i menuen 'BASIC')

GAF

Når GAF-modus vælges, tændes relæet. Når effektenheden
melder en fejl og går over på en fejltilstand fra den normale
net-forsyningsdrift, åbnes relæet. Dermed kan relæet anvendes til Fail-Safe-funktioner.
Anvendelseseksempel
Ved anvendelse af enfasede invertere på et flerfaset sted kan
faseudligning være nødvendig. Hvis der opstår en fejl på en eller flere invertere, og forbindelsen til nettet afbrydes, skal de
andre invertere også afbrydes for at opretholde faseligevægten. ”GAF”-relæfunktionen kan anvendes sammen med
Datamanager eller en ekstern beskyttelsesenhed for at registrere eller signalisere, at en inverter ikke forsynes eller afbrydes fra nettet, og resten af inverterne ligeledes afbrydes fra
nettet via fjernkommando.

aktiv udgang:
ON:

Den potentialfri koblingskontakt NO er tilkoblet permanent,
mens inverteren er i drift (så længe displayet lyser eller vises).

OFF:

Den potentialfri koblingskontakt NO er frakoblet.

Energy Manager:
E-manager:
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Yderligere informationer om funktionen 'Energy Manager' i
henhold til det følgende afsnit "Energy Manager".
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Relæ-test
Funktionskontrol af, om den potentialfri koblingskontakt kobler
Tilkoblings-punkt (kun ved aktiveret funktion 'Energy Manager')
til indstilling af grænserne for effektiv ydelse, fra hvilken den potentialfri koblingskontakt tilkobles
Standardindstilling

1000 W

Indstillingsområde

Indstillet frakoblings-punkt indtil den maksimale nominelle ydelse for inverteren (W eller kW)

Frakoblings-punkt (kun ved aktiveret funktion 'Energy Manager')
til indstilling af grænserne for effektiv ydelse, fra hvilken den potentialfri koblingskontakt frakobles

Energi-manager
(i menupunktet
relæ)

Standardindstilling

500

Indstillingsområde

0 til det indstillede tilkoblingspunkt for inverteren (W
eller kW)

Via funktionen 'Energi-manager' kan den potentialfri koblingskontakt aktiveres,
så den fungerer som aktuator.
Derved kan forbrugere, som er sluttet til den potentialfri koblingskontakt, styres
ved fastsættelse af et til- og frakoblingspunkt, som er afhængigt af forsyningseffekten.
Den potentialfri koblingskontakt frakobles automatisk,
hvis inverteren ikke forsyner det offentlige net med strøm,
hvis inverteren stilles manuelt på standby-drift,
hvis der er en fastsat effekt < 10 % af den nominelle effekt.
Vælg 'E-manager' og tryk på tasten 'Enter' for at aktivere funktionen 'Energimanager'.
Hvis 'Energi-manager' er aktiveret, vises symbolet 'Energi-manager' øverst til
venstre:
ved frakoblet potentialfri koblingskontakt NO (åben kontakt)
ved tilkoblet potentialfri koblingskontakt NO (lukket kontakt)
Vælg en anden funktion, og tryk på tasten 'Enter' for at deaktivere 'Funktion
energi-manager'.
Anvisninger til dimensionering af til- og frakoblingspunktet
Koblingspunktet for energimanagement-relæet refererer altid til inverterens udgangseffekt, som ikke automatisk stemmer overens med solcelleproduktionen
for hybridsystemet.
Hvis forskellen mellem tilkoblingspunktet og frakoblingspunktet samt svingningerne i den effektive ydelse er for lille, kan det føre til mange koblingscyklusser.
For at undgå hyppig til- og frakobling skal forskellen mellem tilkoblingspunktet
og frakoblingspunktet min. være 100 – 200 W.
Ved valg af frakoblingspunktet skal der tages hensyn til de tilsluttede forbrugeres effektforbrug.
Tag også højde for vejrforholdene og det forventede sollys ved valg af tilkoblingspunktet.
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Anvendelseseksempel
Tilkoblingspunkt = 2000 W, frakoblingspunkt = 1800 W
Hvis inverteren leverer mindst 2000 W eller mere, tilkobles inverterens potentialfri koblingskontakt.
Hvis inverter-effekten falder under 1800 W, frakobles den potentialfri koblingskontakt.
Mulige anvendelser:
Drift af varmepumpe eller klimaanlæg med så stor udnyttelse af egenstrøm som
muligt

Tid / dato

Indstilling af klokkeslættet, datoen og den automatiske sommer-/vintertids-omskiftning
Indstillingsområde

Indstilling af tid / indstilling af dato / visningsformat
tid / visningsformat dato / sommer-/vintertid

Set time (indstil tid)
Indstilling af klokkeslættet (hh:mm:ss eller hh:mm am/pm - afhængigt af indstillingen under visningsformatet tid)
Set date (indstil dato)
Indstilling af datoen (dd.mm.åååå eller mm/dd/åååå - afhængigt af indstillingen
under visningsformatet dato)
Visningsformat Time (tid)
til indstilling af visningsformatet for tiden
Indstillingsområde

12hrs / 24hrs

Standardindstilling

afhængigt af lande-setup

Visningsformat Date (dato)
til indstilling af visningsformatet for datoen
Indstillingsområde

mm/dd/åååå / dd.mm.åå

Standardindstilling

afhængigt af lande-setup

Sommer-/vintertid
Aktivering / deaktivering af den automatiske sommer-/vintertids-omskiftning
Indstillingsområde

on / off

Standardindstilling

on

VIGTIGT! Korrekt indstilling af klokkeslæt og dato er forudsætning for korrekt
visning af dags- og årsværdierne samt af dagskurven.

Display indstillinger

Indstillingsområde

Sprog / kontrast / belysning

Language
(sprog) Indstilling af displayets sprog
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Tysk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, spansk, tjekkisk, slovakisk, ...
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Indstillingsområde

Kontrast
Indstilling af kontrasten på displayet
Indstillingsområde

0 - 10

Standardindstilling

5

Da kontrasten er afhængig af temperaturen, kan skiftende betingelser for omgivelserne kræve indstilling af menupunktet 'Kontrast'.
Belysning
Forindstilling af displaybelysningen
Menupunktet 'Belysning' vedrører kun display-baggrundsbelysningen.

Energiudbytte

Indstillingsområde

AUTO / ON / OFF

Standardindstilling

AUTO

AUTO:

Displaybelysningen aktiveres ved tryk på en vilkårlig taste. Hvis der
ikke trykkes på nogen taste i 2 minutter, slukkes displaybelysningen.

ON:

Displaybelysningen er permanent tændt, når inverteren er aktiv.

OFF:

Displaybelysningen er slukket permanent.

Følgende indstillinger kan ændres / indstilles her:
Tæller afvigelse / kalibrering
Valuta
Forsyningstakst
CO2-faktor
Indstillingsområde

Valuta / forsyningstakst

Tæller afvigelse / kalibrering
Kalibrering af tælleren
Valuta
Indstilling af valutaen
Indstillingsområde

3-cifret, A-Z

Forsyningstakst
Indstilling af beregningssatsen for refusionen for den forsynede energi
Indstillingsområde

2-cifret, 3 decimalpladser

Standardindstilling

(afhængigt af lande-setup)

CO2-faktor
Indstilling af CO2-faktoren for den tilførte energi
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Ventilator

Til kontrol af ventilatorfunktionen
Indstillingsområde

-

Test ventilator #1 / test ventilator #2 (afhængigt af apparatet)

Vælg den ønskede ventilator med tasterne 'op' og 'ned'
Testen af den valgte ventilator startes ved tryk på tasten 'Enter'.
Ventilatoren kører, indtil menuen forlades ved tryk på tasten 'Esc".

VIGTIGT! På inverter-displayet vises ikke, om ventilatoren er i orden. Ventilatorens funktion kan kun kontrolleres ved at høre og føle.
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Forindstilling
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Menupunktet SETUP
Inverteren er forkonfigureret efter landesetup efter den fuldstændige opstarten
(for eksempel ved hjælp af installations-wizard).
Menupunktet SETUP gør det nemt at ændre inverterens forindstillinger, så den
svarer til brugerens ønsker og krav.

Software-opdateringer

Navigation i menupunktet SETUP

VIGTIGT! På grund af software-opdateringerne kan der være funktioner på apparatet, som ikke beskrives i denne betjeningsvejledning eller omvendt. Endvidere kan nogle af billederne adskille sig en smule fra betjeningselementerne på apparatet. Funktionsformen for disse betjeningselementer er dog den samme.

Gå ind i menupunktet SETUP
GRAPH

1

Vælg menupunktet 'SETUP' i menuniveauet ved hjælp af tasterne
'venstre' eller 'højre'

2

Tryk på tasten ‘Enter’

Den første post i menupunktet SETUP vises:
‘Standby'

Bladren mellem posterne
3

Med tasterne 'op' eller 'ned' bladres der mellem de disponible poster

4

Tryk på tasten 'Tilbage' for at forlade en post

Forlad posten
GRAPH

Menuniveauet vises

Hvis der ikke trykkes på nogen taste i 2 minutter,
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-

skifter inverteren fra alle positioner inden for menuniveauet til menupunktet
'NOW' (nu) (undtagelse: Setup-menupost ‘Standby’),
slukker displaybelysningen.
Den aktuelt tilførte effekt vises.

-

Generel indstilling af menuposter

1

Gå ind i den ønskede menu

2

Vælg den ønskede post med tasterne 'op' eller 'ned'

3

Tryk på tasten ‘Enter‘

De mulige indstillinger vises:

Den første plads blinker for værdien, der skal indstilles:

4

Vælg den ønskede indstilling med
tasterne 'op' og 'ned'

4

Vælg et tal til den første plads
med tasterne 'op' eller 'ned'

5

Tryk på tasten 'Enter' for at gemme og overtage det valgte.

5

Tryk på tasten ‘Enter‘

Værdiens anden plads blinker.
Tryk på tasten 'Esc', hvis det valgte ikke skal gemmes.

6

Gentag trin 4 og 5, til

hele værdien, der skal indstilles, blinker.
7

Tryk på tasten ‘Enter‘

8

Gentag ved behov trin 4 - 6 for
enheder eller andre værdier, der
skal indstilles, indtil enheden, eller værdien, der skal indstilles,
blinker.

9

Tryk på tasten 'Enter' for at gemme og overtage ændringerne.
Tryk på tasten 'Esc', hvis ændringerne ikke skal ændres.

Den aktuelt valgte post vises.

Anvendelseseksempel: Indstilling af tid
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Standby
Relay
Clock
Display Setting
Rn
el
E
ea
ry
gy Yield

Den aktuelt valgte post vises.

1

Vælg setup-menuposten 'Tid / dato'

2

Tryk på tasten 'Enter'

DA

Oversigten over de indstillelige
værdier vises.
3

Vælg med tasterne 'op' eller 'ned'

4

Tryk på tasten 'Enter'

Klokkeslættet vises
(HH:MM:SS, 24-timers-visning),
tier-pladsen til timen blinker.
5

Vælg en værdi for timens tierplads med tasterne 'op' eller 'ned'

6

Tryk på tasten 'Enter'

Ener-pladsen til timen blinker.
7

Gentag arbejdstrin 5. og 6. til
ener-trinet for timen, minutterne
og sekunderne, indtil ...

det indstillede klokkeslæt blinker.
8

Tryk på tasten 'Enter'

Klokkeslættet overtages, oversigten
over de indstillelige værdier vises.
4

Tryk på tasten ‘Esc‘

Setup-menuposten 'Tid / dato' vises.
Standby
Relay
Clock
Display Setting
Rn
el
E
ea
ry
gy Yield
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Menupunktet INFO
Måleværdier

PV Iso.
Isolationsmodstand for solcelleanlægget og lagringssystemet
Ekst. Lim.
Ekstern effektreduktion i procent, f.eks.: Fastsat af netudbyderen
U PV
Aktuel PV-spænding på klemmerne, selv om inverteren ikke leverer strøm.
GVDPR
Effektreduktion uafhængig af netspændingen
Fan #1
Procentværdien for ventilatorens nominelle effekt

LT Status

Statusvisning for den sidst opståede fejl i inverteren kan vises.
VIGTIGT! På grund af den svage solstråling vises statusmeddelelserne STATE
306 (Power low) og STATE 307 (DC low) hver morgen og aften. Disse statusmeddelelser er ikke baseret på fejl på dette tidspunkt.
-

Efter tryk på tasten 'Enter' vises status for effektdelen samt de sidste
opståede fejl.
Bladr i listen med tasterne 'op' og 'ned'
Tryk på tasten 'Tilbage' for at forlade status- og fejllisten

Net status

De 5 sidste, opståede netfejl kan vises
Efter tryk på tasten 'Enter' vises de 5 sidste netfejl, som er opstået.
Bladr i listen med tasterne 'op' og 'ned'
Tryk på tasten 'Tilbage' for at forlade visningen af netfejlene
-

Informationer til
apparater

Til visning af indstillinger, som er relevante for elektricitetsselskabet. De viste
værdier er afhængige af det pågældende lande-setup eller af specifikke indstillinger for inverteren.

62

Visningsområde

Generelt / Landeindstilling / MPP Tracker / Netovervågning / Netspændingsgrænser / Netfrekvensgrænser / Q-modus / AC effektgrænse / AC spændingsderating / Fault Ride Through

Generelt:

Apparattype
Fam.

Setup
Indstillet lande-setup

DA

Landeindstilling

Version
Version for lande-setup
Alternativt (nødstrøm) eller originalt landesetup aktiveret
Group
Gruppe for opdatering af invertersoftwaren
MPP Tracker:

PV-Tracker

Netovervågning:

GMTi
opstartstid for inverteren i sek.
GMTr
gentilkoblingstid i sek. efter en netfejl
ULL
netspændings-middelværdi i løbet af 10 minutter i V.
LLTrip
aktiveringstid for langtids-spændingsovervågningen

Netspændingsgrænser:

UILmax
øverste indre netspændingsværdi i V
UILmin
nederste indre netspændingsværdi i V

Netfrekvensgrænser:

FILmax
øverste indre netfrekvensværdi i Hz
FILmin
nederste indre netfrekvensværdi i Hz

Q-mode:

aktuelt indstillet effektfaktor cos phi
(f.eks. Constant Cos(phi) / Constant Q / Q(U)-karakteristik / osv.)

AC-effektgrænse:

Max. P AC
Manuel effektreduktion

AC-spænding derating:

Status
ON / OFF spændingsafhængig effektreduktion
GVDPRe
Tærskel, fra hvilken den spændingsafhængige effektreduktion begynder
GVDPRv
Reduktionsgradient, med hvilken effekten reduceres.
f.eks.: 10% pr. volt, som ligger over GVDPRe-tærsklen.
Message
aktiverer forsendelsen af en info-message via Solarnet
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Fault Ride Through:

Status - standardindstilling: OFF
Hvis funktionen er aktiveret, kobles inverteren ikke fra
med det samme ved en kortvarig AC-spændingsafbrydelse (uden for grænserne, som er indstillet af strømforsyningen), men fortsætter med at levere strøm i en defineret periode.
DB min - standardindstilling: 90 %
"Dead Band Minimum" indstilling i procent
DB maks - standardindstilling: 120 %
"Dead Band Maximum" indstilling i procent
k-fac. - Standardindstilling: 0

Version

Visning af versionsnummer og serienummer for de prints, der er monteret i inverteren (f.eks. til serviceformål)
Visningsområde
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Display / Display software / checksum SW / data lager /
datalager #1 / effektdel / effektdel SW / EMC-filter /
Power Stage #3 / Power Stage #4

Generelt
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Aktivering og deaktivering af tastespærre
Vekselretteren er udstyret med en tastespærre-funktion
Hvis tastespærren er aktiveret, kan setup-menuen ikke åbnes, hvilket f.eks. sikrer
uønsket ændring af setup-dataene.
Til aktivering / deaktivering af tastespærren skal koden 12321 indtastes.

Aktivering og
deaktivering af
tastespærre

1

Tryk på

tasten 'Menu'

Menuniveauet vises.
2

Tryk 5 gange på den ikke belagte taste ‘Menu / Esc’

I menuen 'CODE' vises 'Access Code’ (adgangskode), og den første plads blinker.
3

Indtast koden 12321: Vælg tallet for den
første plads i koden
med tasterne
'plus' eller 'minus'

4

Tryk på

tasten 'Enter'

Den anden plads blinker.
Acess Code

5

Gentag trin 3. og 4. for kodens anden,
tredje, fjerde og femte plads, indtil ...

den indstillede kode blinker.

6

Tryk på

tasten 'Enter'

I menuen 'LOCK' (lås) vises 'Key Lock’ (tastespærre).
7

Tænd eller sluk for tastespærren
med tasterne 'plus' eller 'minus':
ON = tastespærre er aktiveret (setupmenupunktet kan ikke åbnes)
OFF = tastespærre er deaktiveret (setupmenupunktet kan åbnes)

8

Tryk på

tasten 'Enter'
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Basic-menuen
Gå ind i Basicmenuen

1

Tryk på

tasten 'Menu'

Menuniveauet vises.

2

Tryk 5 gange på den ikke belagte taste ‘Menu / Esc’

I menuen ‘CODE’ (kode) vises ‘Access Code‘ (adgangskode), og den første plads blinker.
3

Indtast koden 22742: Vælg den ønskede
værdi for kodens første plads
med
tasterne 'plus' eller 'minus'

4

Tryk på

tasten 'Enter'

Den anden plads blinker.
Access Code
5

Gentag trin 3. og 4. for kodens anden,
tredje, fjerde og femte plads, indtil...

den indstillede kode blinker.

6

Tryk på

tasten 'Enter'

Basic-menuen vises.

Basic-menuposter
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7

Vælg den ønskede post

med tasterne ’plus’ eller ’minus’

8

Redigér den valgte post ved at trykke på

9

Tryk på tasten 'Esc' for

tasten ’Enter’

at forlade Basic-menuen

I Basic-menuen indstilles følgende vigtige parametre til installation og drift af
inverteren:

DA

MPP Tracker 1
DC driftsmodus: MPP AUTO / FIX / MPP USER
MPP AUTO: Normal driftstilstand; inverteren leder automatisk efter
det optimale arbejdspunkt
FIX: til indtastning af en fast DC-spænding, som inverteren skal arbejde med
MPP USER: til indtastning af den nederste MP-spænding, fra hvilken
inverteren leder efter det optimale arbejdspunkt
Dynamic Peak Manager: ON / OFF
Fast spænding: til indtastning af den faste spænding (150 - 800 V)
MPPT startspænding: til indtastning af startspændingen (150 - 800 V)
Signal indgang
Funktionsform: Ext Sig. / S0-Meter / OFF
kun ved den udvalgte funktionsform Ext Sig.(ekst. signal):
Udløsningsform: Warning (Advarsel vises i displayet) / Ext. Stop (ekst.
stop) (inverteren frakobles)
Tilslutningstype: N/C (normal closed, hvilekontakt) / N/O (normal
open, arbejdskontakt)
SMS / Relæ
Hændelsesforsinkelse
til indtastning af tidsforsinkelse for, hvornår der sendes en SMS, eller
relæet skal koble
900 - 86400 sekunder
Hændelsestæller:
til indtastning af antal hændelser, som fører til signalgivning:
10 - 255
Isolationsindstilling
Isolationsadvarsel: ON / OFF
Tærskelværdi advarsel: til indtastning af en tærskelværdi, der fører til advarsel
Tærskelværdi fejl: til indtastning af en tærskelværdi, der fører til fejl (findes ikke i alle lande)
Overvågningen foretages både for PV og for batteriet
Temperaturadvarsel
til aktivering / deaktivering af overtemperatur-advarslen pr. event
ON / OFF
TOTAL Reset
nulstiller de maks. og min. spændingsværdier samt den maks. leverede effekt i
menupunktet LOG.
Nulstilling af værdierne kan ikke fortrydes.
Tryk på tasten 'Enter' for at nulstille værdierne.
"CONFIRM" (bekræft) vises.
Tryk på tasten "Enter" igen.
Værdierne nulstilles, menuen vises

67

68

Fronius-anlægsovervågning
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Generelt
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Generelt
Fronius-anlægsovervågningen er en netværksegnet datalogger.
Fronius-anlægsovervågningens webside giver et hurtigt overblik over solcelleanlægget.
Websiden kan åbnes med en web-browser via en direkte forbindelse eller ved
konfigurering via internettet.
I forbindelse med Fronius Solar.web kan aktuelle data og arkivdata til solcelleanlæg hentes via internettet eller Fronius Solar.web App uden tidskrævende konfiguration. Dataene sendes automatisk til Fronius Solar.web fra Froniusanlægsovervågningen.

Forudsætninger
for drift

Til dataudveksling via internettet skal der bruges en internetforbindelse:
Ved kabelbundet internetløsning anbefaler Fronius en
download-hastighed på min. 512 kBit/s og en
-

upload-hastighed på min. 256 kBit/s.
Til løsninger med mobil internettjeneste anbefaler Fronius min. 3Goverførselsstandard med stabil signalstyrke.

Disse informationer giver ingen absolut garanti for korrekt funktion.
Høje fejlrater ved overførslen, svingninger ved modtagelsen eller afbrydelse af
transmissionen kan påvirke Fronius-anlægsovervågningens online-drift negativt.
Fronius anbefaler, at forbindelserne testes på stedet med mindstekravene.
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Beregning af datavolumen
Generelt

Ved drift af Fronius-anlægsovervågningen samles der data, som skal overføres
via internettet.
Beregning af datavolumenet er nødvendig for valg af den rigtige internet-tilslutning.
Den følgende beregning af datavoluminet giver en oversigt over datamængderne,
der samles ved drift af Fronius-anlægsovervågningen.

Beregning af datavolumen

Beregningen af datavoluminet er afhængig af antallet af apparater, der er integreret i anlægsovervågningen.
Den følgende tabel giver en oversigt over datavoluminet ved forskellige konfigurationer og tidsindstillinger (WR = inverter Fronius Symo Hybrid, SM = Smart
Meter, BAT = batterimodul til Fronius Solar Battery)
Datavolumen pr. dag:
Forsendelse

Konfiguration

Hver time
(kl. 6 - 20)

Dagligt
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5 min. logging

30 min. logging

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

Forsendelse

Konfiguration

Hver time
(kl. 6 - 20)

Dagligt

5 min. logging

30 min. logging

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

DA

Datavolumen om måneden:

Visning af anlægget via Fronius Solar.web eller en Fronius Solar.web-app kræver
et datavolumen på ca. 500 kB i timen.
En opdatering af Fronius-anlægsovervågnings-firmwaren kræver også et bestemt
datavolumen. Dette datavolumen er afhængigt af den pågældende opdateringspakkes størrelse og kan derfor ikke medregnes ved den forudgående beregning
af datavoluminet.
Hvis dataene sendes via en ekstern service (f.eks.: PushService), kan der opstå
store datamængder.
VIGTIGT! Fronius anbefaler en flatrate for at undgå store udgifter til forbindelsen.
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Generelle informationer til netværksadministratoren
Forudsætninger

BEMÆRK! Fronius-anlægsovervågningens netværkskonfiguration forudsætter
kendskab til netværksteknologien.
Hvis Fronius-anlægsovervågningen integreres i et eksisterende netværk, skal
adresseringen indstilles efter netværket.
f.eks.: Netværks-adresseområde = 192.168.1.x, subnet-mask = 255.255.255.0
-

Fronius-anlægsovervågningen skal tildeles en IP-adresse mellem 192.168.1.1
og 192.168.1.254.
Den valgte IP-adresse må ikke anvendes i netværket endnu.
Subnet-masken skal svare til det eksisterende netværk (f.eks.255.255.255.0).

Hvis Fronius-anlægsovervågningen afsender servicemeldinger eller sender data
til Fronius Solar.web, skal der indtastes en gateway-adresse og en DNS-serveradresse. Via gateway-adressen får Fronius-anlægsovervågningen en forbindelse
til internettet. DSL-routerens IP-adresse kan bruges som gateway-adresse.
VIGTIGT!
Fronius-anlægsovervågningen må ikke have samme IP-adresse som pc'en /
laptoppen!
Fronius-anlægsovervågningen kan ikke koble sig selv til internettet. Ved en
DSL-tilslutning skal en router opbygge forbindelsen til internettet.

Almindelige firewall-indstillinger

DSL-routeren giver mulighed for afsendelse af data til internettet og skal derfor
som regel ikke konfigureres.
Serveradresser til dataoverførsel
Ved anvendelse af en firewall for udgående forbindelser skal de efterfølgende
protokoller, serveradresser og porte være tilladt for at overføre dataene korrekt:
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
Hvis eksisterende firewall-regler blokerer forbindelsen til Froniusanlægsovervågningen, skal følgende firewall-regler suppleres:
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49049/UDP

80/TCP *)

udgang

indgang

Afsendelse af servicemeldinger

x

-

Forbindelse til Datamanager via Fronius Solar.web

x

-

-

x

Adgang til Datamanagers webside

-

x

DA

Forbindelse til Datamanager via Fronius Solar.access eller Fronius Solar.service

Konfigurer din firewall, så IP-adressen til Fronius-anlægsovervågningen kan sende data til porten 49049/UDP fra "fdmp.solarweb.com".
*) Vi anbefaler kun at tillade adgang til Fronius-anlægsovervågningens web-interface fra sikre netværker. Hvis adgang fra internettet er nødvendigt (f.eks: til serviceformål i et begrænset tidsrum), skal netværksrouteren konfigureres, så anmodninger til en vilkårlig ekstern port videreledes til port 80/TCP.
Forsigtig - inverteren er dermed synlig på internettet, hvilket højst sandsynligt
medfører netværksangreb.

Brug af Fronius
Solar.web og afsendelse af servicemeldinger

Til brug af Fronius Solar.web eller afsendelse af servicemeldinger skal der være
en internetforbindelse.
Fronius-anlægsovervågningen kan ikke koble sig selv til internettet. Ved en DSLtilslutning skal en router opbygge forbindelsen til internettet.
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Installation af Fronius-overvågningen - oversigt
Sikkerhed

ADVARSEL!
Fare på grund af fejlbetjening
Alvorlige personskader og materielle skader kan være følgen.
Anvend først de beskrevne funktioner, når betjeningsvejledningerne til alle
systemkomponenter er læst og forstået fuldstændigt:
Anvend først de beskrevne funktioner, når alle sikkerhedsforskrifter er læst
og forstået fuldstændigt.

▶
▶

VIGTIGT! Installation af Fronius-anlægsovervågningen forudsætter kendskab til
netværksteknologien.

Første opstart

VIGTIGT! Med Fronius Solar.start-app'en kan Fronius-anlægsovervågningen startes meget nemmere op første gang. Fronius Solar.start-app'en kan købes i appstores.

eller
https://wizard.solarweb.com åbnes
VIGTIGT! For at opbygge forbindelsen til Fronius-anlægsovervågningen skal
slutapparatet (f.eks. laptop, tablet etc.) være indstillet på følgende måde:
"Aktivér IP-adresse automatisk (DHCP)" skal være aktiveret
1

Indstil apparatet på service-modus
Aktivér WIFI Access Point (WLAN-adgangspunkt) via inverterens Setupmenu

Standby
WiFi Access Point
Relay
Clock
Ri
el
D
sa
py
lay Setting

Inverteren opbygger et WLAN Access Point. WLAN Access Point er åbent 1 time.
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2

Download Fronius Solar.start App

3

Udfør Fronius Solar.start App

Installation med web-browser
2

Forbind slutapparatet med WLAN
Access Point (WLAN-adgangspunkt)
SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4-8cifret)
Find et net med navnet "FRONIUS_239.xxxxx"
Etabler forbindelsen til dette
net
Indtast passwordet 12345678
(eller forbind slutapparatet og inverteren med ethernet-kabel)

3

Indtast følgende i browseren:
http://datamanager
eller
192.168.250.181 (IP-adresse til
WLAN-forbindelsen)
eller
169.254.0.180 (IP-adresse til
LAN-forbindelsen)

Opstartsassistentens startside vises.

Hvis teknikerassistenten udføres, skal det valgte service-password noteres ned.
Dette service-password kræves til indstilling af menupunkterne anlægsoversigt,
udbyder af fordelingsnet-editor og udvidede batteriindstilinger.
Hvis teknikerassistenten ikke udføres, er ingen bestemmelser for effektreduceringen indstillet, og hybriddrift udføres ikke (opladning og afladning af batteriet)
4

Udfør teknikerassistenten, og følg anvisningerne
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Installation med Solar.start app

VIGTIGT!
Fare ved dybdeafladning på grund af et ikke-aktiveret batteri
Vedvarende skader på batteriet kan være følgen.
Solar Web Assistent skal udføres for at kunne aktivere batteriet og eventuelt
Smart Meter.

▶

5

Udfør Solar Web Assistent ved behov, og følg anvisningerne

Fronius Solar.web-startsiden vises.
eller
websiden til Fronius-anlægsovervågningen vises.

Informationer til
udførelse af tekniker-assistenten

Tekniker-assistenten udføres med 5 trin:
1. Generelt
Her indskrives generelle anlægsdata (f.eks.: anlægsnavn)
2. Service-password
Skriv service-passwordet ind, og husk det!
3. IO-tildeling
Indstillinger indskrevet til IO-interfacet (se endvidere Generelt til IO-tildeling på
side 96)
4. Anlægsoversigt
Indstillinger indskrevet for hele solcelleanlægget (se endvidere Anlægsoversigt
på side 110)
5. Dynamisk effekt
Indstillinger til den dynamiske effektreduktion indskrevet (se endvidere Udbyder af fordelingsnet-editor - Dynamisk effektreducering på side 116)
Efter udførelse af tekniker-assistenten udføres automatisk en fuld opladning af
Fronius Solar Battery, så alle komponenter kalibreres. Derefter begynder systemet automatisk med den indstillede driftsmodus.
Denne kalibreringsopladning foretages også automatisk under den løbende drift
efter flere opladnings- og afladningscyklusser. Hvornår denne kalibreringsopladning udføres, afhænger af forskellige faktorer såsom den gennemsnitlige opladningstilstand eller energikapaciteten via batteriet. Tidspunktet kan derfor svinge
afhængigt af årstiden.
Hvis indstillingen "Tillad batteriopladning fra energiforsyningsnet" er deaktiveret,
udføres denne kalibreringsopladning udelukkende med energi fra solcelleanlægget. Afhængigt af indstrålingsforholdene og anlæggets størrelse kan opladningen vare meget længe
Hvis indstillingen "Tillad batteriopladning fra energiforsyningsnet" er aktiveret,
udføres kalibreringsopladningen med konstant strøm fra solcelleanlægget og fra
energiforsyningsnettet.
VIGTIGT! Ved den automatiske fulde opladning af batteriet er det muligt, at
energien hentes fra transmissionsnetudbyderen. Forløbet kan vare flere timer og
kan ikke afbrydes.
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Test af
nødstrømsdrift

BEMÆRK!
Fare på grund af omgående drift af inverteren i nødstrømsdrift uden foregående
nettilkobling.
I netkoblet drift registrerer inverteren strømnettets omdrejningsretning i huset
og gemmer den.
Uden nettilkobling er der ingen informationer til rådighed om omdrejningsretningen, og inverteren forsyner med en standard-omdrejningsretning.
Fejl på 3-fasede forbrugere i husnettet kan være følgen.
Nødstrømsdriften bør testes efter den første installation og klargøring. I testdrift
anbefales det, at batteriopladningen er på mere end 30 %.
Du kan finde en beskrivelse til udførelse af testdriften i kapitlet "Checkliste
nødstrøm" i dokumentet "Fronius Energy Package - eksempler nødstrømsomskiftning".
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Forbindelse til Fronius-anlægsovervågning via
web-browser
Generelt

Forbindelsen til Fronius-anlægsovervågningen via internet-browser egner sig
især, hvis mange pc-brugere i en LAN skal åbne aktuelle værdier (f.eks. firmanetværker, skoler etc.).
På Fronius-anlægsovervågningens webside vises det aktuelle effektflow i hybridsystemet.

Forudsætninger

-

Mindst LAN- eller WLAN-forbindelse
Web-browser (f.eks. Microsoft Internet Explorer IE >/= 9.0, Firefox 4, Google
Chrome 27.0 etc.)
Pc / laptop i samme netværks-segment som Fronius-anlægsovervågningen

-

Etablering af
forbindelse til
Froniusanlægsovervågni
ng via web-browser
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1

Åbn web-browseren

2

Indtast IP-adressen eller hostnavnet og domainnavnet til Froniusanlægsovervågningen
Fronius-anlægsovervågningens webside vises.
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Forbindelse til Fronius-anlægsovervågningen via
internet og Fronius Solar.web
Generelt

Med forbindelsen til Fronius-anlægsovervågningen via internettet og Fronius Solar.web kan arkivdata og aktuelle data for solcelleanlæg åbnes via internettet
hvor som helst på jorden.
Endvidere er det muligt at give adgang til solcelleanlægget for andre brugere
med gæste-adgang, og flere anlæg kan sammenlignes med hinanden.

Funktionsbeskrivelse

Fronius-anlægsovervågningen er forbundet med internettet (f.eks. via en DSLrouter). Fronius-anlægsovervågningen tilmeldes regelmæssigt til Fronius solar.web og sender dagligt de gemte data.
Fronius solar.web kan aktivt kontakte Fronius-anlægsovervågningen for at få vist
f.eks. aktuelle data.

Forudsætninger

-

Internet-adgang
Web-browser
VIGTIGT! Fronius-anlægsovervågningen kan ikke koble sig selv til internettet. Ved en DSL-tilslutning skal en router opbygge forbindelsen til internettet.

Hentning af data
fra Froniusanlægsovervågni
ng via internet
og 'Fronius Solar.web'

-

Registrering af solcelleanlæg hos Fronius Solar.web

-

For at hente de aktuelle data i Fronius solar.web skal valgmuligheden "Yes"
(ja) være aktiveret under "Send real-time data to Solar.web" (send aktuelle
data til Solar.web) i Fronius-anlægsovervågningen.

-

For at hente arkivdata i Fronius solar.web skal valgmuligheden "Daily at"
(dagligt) eller "Hourly" (hver time) være aktiveret under "Send archived data
to Solar.web" (send arkiverede data til Solar.web) i Froniusanlægsovervågningen.

Gør følgende for at hente aktuelle data og arkivdata fra Froniusanlægsovervågningen ved hjælp af Fronius Solar.web:
1

Start Fronius solar.web: http://www.solarweb.com
Nærmere informationer om Fronius Solar.web kan findes i online-hjælpen.
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Aktuelle data, serviceydelser og
indstillinger på Froniusanlægsovervågningen

83

84

Froniusanlægsovervågni
ngens webside oversigt
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Fronius-anlægsovervågningens webside
På Fronius-anlægsovervågningens webside vises følgende data:
(1
)

Øvrige indstillingsmuligheder

(2)

Anlægsoversigt: Visning af det aktuelle effektflow i hybridsystemet

(3
)

Oversigt anlægsudbytte

(4
)

Oversigt over de sidste statusmeldinger

(5
)

Systeminformationer, netværksdiagnose, firmware-update

(6
)

Menuen Settings (indstillinger)

(1)
(3)

(5)

(2)
(6)

(4)

Menuen Settings
(indstillinger)

Efter klik på "Settings" (indstillinger) åbnes menuen Settings (indstillinger) på
websiden for Fronius anlægsovervågningen.
I menuen Settings (indstillinger) konfigureres Fronius-anlægsovervågningen.
Indstilling og visning af menupunkter generelt
1

Etabler forbindelse til Fronius-anlægsovervågningen.

2

Klik på indstillinger.

3

Klik på det ønskede menupunkt.
Det ønskede menupunkt åbnes.

4

Se på menupunktet, eller bearbejd det efter ønske.

5

Klik på udfør-knappen, hvis den findes (f.eks. lagring, synkronisering osv.).
De ændrede data overtages.
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Øvrige indstillingsmuligheder

På Fronius-anlægsovervågningens webside findes følgende øvrige indstillingsmuligheder øverst til højre:

Systeminformationer:
Datalogger-ID, Software-version, hardware-version, Solar.web-forbindelse
Hjælp:
Opstart LAN
Opstart WLAN
Software-driftsvejledning
Fronius Solar-Channel
Udvidelse af indholdet:
Området for menuen Aktuelle data / Indstillinger skjules
Display notifications (vis meddelelser)
Sprog:
til indstilling af sproget
Fronius-anlægsovervågningens webside vises enten på browserens
sprog eller på det sidst valgte sprog.
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Systeminformationer
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Service - systeminformationer
Siden Systeminformationer indeholder forskellige informationer til systemet.
Endvidere er der følgende knapper:
Knap ‘Datalogger Restart (genstart datalogger)’
til genstart af Datamanager / anlægsovervågningen
Knap ‘Reset to standard (nulstil til standardindstillinger)’ med valgmulighederne:
’All settings except network’ (alle indstillinger bortset fra netværk)til
nulstilling af Datamanager (anlægsovervågningen) til standardindstillinger.
Netværksindstillingerne og alle punkter, der er beskyttede af servicebrugeren (energiforsyningsselskabs-editor, tællerindstillinger og servicepasswordet), bevares
’All settings (alle indstillinger)’
til nulstilling af Datamanager (anlægsovervågningen) og netværksindstillingerne til standardindstillinger.
Alle punkter, der er beskyttede af service-brugeren (energiforsyningsselskabs-editor, tællerindstillinger og service-passwordet), bevares
VIGTIGT! Hvis Datamanager (anlægsovervågning) nulstilles til standardindstillingerne, skal tids- og datoindstilllingerne kontrolleres.
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Service - netværksdiagnose
Netværksdiagnose

Under Services / Network diagnostics (service / netværksdiagnose) findes funktionerne, som hjælper med diagnose og afhjælpning af netværksproblemer. Der
kan udføres ping- og traceroute-kommandoer.
Ping-kommando
med en Ping-kommando kan det kontrolleres, om der er adgang til en Host, og
hvor lang tid dataoverførslen varer.
Send ping-kommando:
1

I feltet Host: Indtast et hostnavn eller en IP-adresse

2

Klik på knappen ping
Ping-kommandoen sendes
De sendte data vises
-

Trace Route-kommando
med en Trace Route-kommando kan det bestemmes, via hvilke mellemstationer
dataene skal sendes til host.
Send traceroute-kommando:
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1

I feltet Host: Indtast et hostnavn eller en IP-adresse

2

Klik på knappen traceroute
Trace route-kommandoen sendes
De sendte data vises
-
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Service - Firmware-Update
Generelt

Under Services / Firmware Update kan firmwaren til Fronius-anlægsovervågningen opdateres. En firmware-opdatering kan udføres via LAN eller web.

Søg automatisk
efter opdateringer

VIGTIGT! Til automatisk søgning efter opdateringer kræves en internet-forbindelse.
Hvis valgmuligheden "Automatic update search" (søg automatisk efter opdateringer) (1) aktiveres, søger Fronius-anlægsovervågningen automatisk efter opdateringer en gang om dagen. Hvis der er nye opdateringer, vises de sammen med de
øvrige indstillingsmuligheder på Fronius-anlægsovervågningens webside.

Manuel søgning
efter opdateringer

Firmware-opdatering via web

Hvis valgmuligheden ’Automatic update search (automatisk opdateringssøgning)’ er deaktiveret, søges der ikke automatisk efter opdateringer.
1

Tryk på knappen ’Check now (kontrollér nu)’ for at søge manuelt efter opdateringer

1

Åbn Fronius-anlægsovervågningens webside ved hjælp af web-browseren

2

Åbn firmware-update under Services

3

Vælg ’Update via Web (opdatering via web)’

4

Klik på knappen ’Run update (udfør opdatering)’
Sikkerhedsspørgsmålet til opdateringen vises

5

Klik på knappen ‘Yes (ja)‘
Opdateringen udføres, og opdaterings-status vises som bjælke og som procentværdi.

Hvis forbindelsen til serveren mislykkes:
Deaktivér din firewall i den tid, opdateringen varer
Prøv igen
VIGTIGT! Hvis der anvendes en proxyserver til forbindelsen til internettet:
skal valgmuligheden ‘Use proxy server for Web update (brug proxyserver til
web-opdatering)’ være aktiveret
skal de nødvendige data indtastes
-
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Åbn service-assistenten
Åbn assistenten

Under "Open Wizards" (åbn assistenten) kan opstarts-assistenten åbnes igen og
udføres.

SOLAR WEB ASSISTENT
til forbindelse af anlægget med Fronius Solar.web og Fronius-apps til mobilapparater
TEKNIKER ASSISTENT (kun til uddannet personale eller til specialister)
til indstillinger på systemet
ØVRIGE INDSTILLINGER (kun til uddannet personale eller specialister)
her kommer man til alle indstillingsmuligheder for Fronius-anlægsovervågningen.
Med knappen „SOLAR WEB ASSISTENT“ kommer man tilbage til den oprindelige side igen.
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Generelt
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Indstillinger - Generelt
Under Yield (udbytte) kan beregningssatsen pr. kWh, valutaen og forbrugsudgifterne pr. kWh indtastes til beregning af udbyttet. Udbyttet vises i den aktuelle
samlede visning.
Under System time (systemtid) kan datoen, timen og minutterne indtastes.
Ved klik på knappen ’Synchronize (synkronisér)’ tilpasses tiden, der vises i indtastningsfelterne for websiden for Datamanager til tiden for operativsystemet.
Klik på kontaktknappen Apply / Save (anvend / gem)for at overtage tiden
.
Under "Time zone settings" (tidszoneindstillinger) kan regionen og byen indstilles
for tidszonen.
Indtastningen for felterne, der er markeret med *, er obligatoriske.
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Indstillinger - passwords
Generelt

Adgangen til Fronius-anlægsovervågningen reguleres ved tildeling af passwords.
Der er 3 forskellige passwordtyper til rådighed:
Administrator-passwordet
Service-passwordet
Bruger-passwordet
-

Passwords

Administrator-password
Brugernavn = admin
Med administrator-passwordet, som indstilles ved opstarten, har brugeren både
læse- og indstillingsrettigheder. Menupunktet Settings (indstillinger) kan åbnes
af brugeren, og alle indstillinger bortset fra energiforsyningsvirksomheds-editoren og tælleren kan udføres.
Når administrator-passwordet er indstillet, skal brugeren angive brugernavn og
password, hvis han/hun vil åbne menupunktet Settings (indstillinger).
Service-password
Brugernavn = service
Service-passwordet tildeles normalt af serviceteknikeren eller anlægsinstallatøren i opstarts-assistenten og giver adgang til anlægsspecifikke parametre.
Service-passwordet kræves, for at indstillingerne til målerindstillingerne og energiforsyningsvirksomheds-editoren udføres. Så længe der ikke er tildelt et servicepassword, er der ikke adgang til menupunkterne Counter (tæller) og energiforsyningsvirksomheds-editor.
Bruger-password
Efter aktivering af udvalgsfeltet ‘Gem lokal anlægsside‘ vises bruger-passwordet,
brugernavn = user.
Hvis der tildeles et brugerpassword, har brugeren kun læserettigheder. Menupunktet 'Settings' (indstillinger) kan ikke åbnes af brugeren.
Ved tildeling af bruger-password skal brugeren altid indtaste brugernavn og password ved forbindelse.
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Internet via
WLAN
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Indstillinger - netværk
De fundne netværker vises.

Med et klik på refresh-knappen
WLAN-netværker.

udføres endnu en søgning efter tilgængelige

Gamle netværk kan tilføjes via menuen ‘Tilføj WLAN‘.
Knap ’Setup’ (opsætning) - til lagring af et udvalgt WLAN-netværk.
efter klik på knappen åbnes vinduet ’WLAN connection (WLAN-forbindelse)’
Knap ’Remove’ (fjern) – til sletning af et gemt WLAN-netværk.
Knap ‘konfigurer WLAN IP‘ – Efter klik på knappen åbnes vinduet ‘Konfigurer
IP‘ med de samme indstillingsmuligheder som ved en LAN-forbindelse.
Knap ‘Verbinden via WPS‘ (forbind via WPS) – til forbindelse i WLAN via WPS
uden WLAN password:
1. Aktiver WPS på WLAN-routeren (se dokumentationen til WLAN-routeren)
2. Klik på knappen ‘Forbind via WPS‘
3. WLAN-forbindelsen etableres automatisk

Internet via LAN

Indstillingsmuligheder:
’Tildel adresse’ - ’statisk’
Brugeren skal indtaste en fast IP-adresse til Datamanager
(anlægsovervågningen), subnet-mask, gateway-adressen og DNS-serveradressen (fra provideren).
‘Tildel adresse‘ - ‘dynamisk‘
Datamanager (anlægsovervågningen) henter IP-adressen fra en DHCP-server
(DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol).
DHCP-serveren skal være konfigureret, så Datamanager (anlægsovervågningen) altid tildeles den samme IP-adresse. Dermed ved man altid, hvilken IPadresse, man skal bruge for at kontakte Datamanager (anlægsovervågningen).
Hvis DHCP-serveren understøtter funktionen DNS dynamic updates (dynamiske opdateringer), kan der gives et navn til Datamanager
(anlægsovervågningen) i feltet Hostname. Forbindelsen til Datamanager
(anlægsovervågningen) kan etableres via navnet i stedet for via IP-adressen.
f.eks.: Hostname = anlægseksempel, domainnavn = fronius.com
Der er adgang til Datamanager (anlægsovervågningen) via adressen "sample_system.fronius.com".

Lokalt netværk
via Access-Point
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Datamanager (anlægsovervågning) fungerer som Access-Point (adgangspunkt).
En PC eller et Smart Device forbindes direkte med Datamanager
(anlægsovervågningen). Forbindelse til internettet er ikke mulig.
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Indstillinger - Fronius Solar.web
Via menupunktet ‘Fronius Solar.web‘ kan der etableres en direkte forbindelse til
Fronius Solar.web.
Valg af lagringsintervallet i felterne ’Forespørgselscyklus inverter’ og ’Forespørgselscyklus Fronius Sensor Cards’ har indvirkning på den nødvendige lagringskapacitet.
Knappen ’Register Solar.web (registrer Solar.web)’ - ved klik på knappen åbnes
Fronius Solar.web-startsiden, og data, der er relevante for Fronius Solar.web,
sendes automatisk med.
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Indstillinger - IO-tildeling
Generelt

I dette menupunkt kan egenskaberne for inverterens ind- og udgange (I/O) konfigureres. Afhængigt af funktionen og systemkonfigurationen kan der kun vælges
indstillinger, som er mulige med det pågældende system.
En aktivt koblet udgang, som ikke er tildelt ("fri"), bliver ved med at være aktiv,
indtil inverteren genstartes. Udgangens tilstand ændres kun ved nye indstillinger
for de tildelte serviceydelser.

Nødstrøm

Funktion

Beskrivelse

Defaultpin

Nødstrøm aktiver lås

Udgang, udløsning af netafbrydelse (kontaktor)

0

Feedback lås (valgfri)

Indgang, tilbagemelding, om
låsen er aktiv

5

Nødstrøm anmodning

Indgang, udløsning af nødstrømsdrift

4

Med konfigurationen af disse parametre aktiveres nødstrømsdriften.

Lastmanagement

Her kan vælges op til fire pins for lastmanagement. Der er flere indstillinger til
lastmanagement i menupunktet Lastmanagement.
Default-pin: 1

IO-styring

Her kan pins til IO-styringen indstilles. Flere indstillinger er mulige i menuen
Energiforsyningsselskabs-editor - IO-styring.
IO-styring

FRA - Demand
Response Modes
(DRM)
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Defaultpin

IO-styring

Defaultpin

IO-styring 1 (valgfri)

2

IO-styring 6 (valgfri)

7

IO-styring 2 (valgfri)

3

IO-styring 7 (valgfri)

8

IO-styring 3 (valgfri)

4

IO-styring 8 (valgfri)

9

IO-styring 4 (valgfri)

5

IO-styring 5 (valgfri)

6

IO-styring tilbagemelding
(valgfri)

0

Demand Response Modes til Australien
Her kan pins til styring via DRM indstilles:

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

Mode

Beskrivelse

Information

Defaultpin

DRM0

Inverteren afbrydes fra nettet

Åbn netrelæet

REF GEN

lukket

FDI

COM LOAD

lukket

FDI

eller
kombinationer af ugyldige
DRM1 - DRM8
DRM1

-Pnom ≤ 0 % uden afbrydelse fra nettet

begrænser optagelsen af
effektiv ydelse

6

DRM2

+Pnom ≤ 50 %

begrænser optagelsen af
effektiv ydelse

7

DRM3

-Pnom ≤ 75 % & +Qrel* ≥ 0 %

begrænser optagelsen af
effektiv ydelse

8

og
fastsætter blindeffekten
DRM4

+Pnom ≤ 100 %

Normaldrift uden begrænsning

9

DRM5

+Pnom ≤ 0 % uden afbrydelse fra nettet

begrænser afgivelsen af effektiv ydelse

DRM6

+Pnom ≤ 50 %

begrænser afgivelsen af effektiv ydelse

7

DRM7

+Pnom ≤ 75 % & -Qrel* ≥ 0 %

begrænser afgivelsen af effektiv ydelse

8

6

og
fastsætter blindeffekten
DRM8

+Pnom ≤ 100 %

FDI

på Fronius DRM-interface

Normaldrift uden begrænsning

9
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VIGTIGT! Til styring af inverteren via DRM skal der bruges et Fronius DRM-interface (artikelnummer 4,240,005) i inverteren.
Indbygning og installation er beskrevet i indbygningsvejledningen til Fronius
DRM-interface. Indbygningsvejledningen til Fronius DRM-interface kan findes
på Fronius-hjemmesiden under følgende link:

Mode

Beskrivelse

Information

Defaultpin

*

Værdierne for Qrel kan indstilles i menupunktet Udbyder af fordelingsnet-editor.

Inverterens fjernstyringsevne er altid afhængig af apparatets nominelle effekt.
VIGTIGT! Hvis der ikke er tilsluttet en DRM-styring (DRED), og funktionen "OFF
- Demand Response Mode (DRM)" er aktiveret, skifter inverteren til standby-drift.

Energilager

Her kan pin til aktivering af energilageret vælges. Denne indstilling skal kun foretages ved bestemte energilagre.
Hvis en energilager-pin sættes, er det ikke muligt at konfigurere nødstrøms-pins.
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Indstillinger - lastmanagement
Energimanagement prioriteter
Hvis andre komponenter (f.eks.: batteri, Ohmpilot) findes i systemet, kan prioriteterne indstilles her. Apparater med den højeste prioritet aktiveres først og derefter de øvrige, hvis der er overskydende energi nok.
Lastmanagement
Op til fire forskellige lastmanagement-regler kan defineres. Hvis tærskelværdierne er de samme, aktiveres reglerne efter hinanden. Ved deaktivering fungerer det
omvendt, og den sidst tændte IO slukkes som den første. Hvis tærsklerne er forskellige tændes IO med den laveste tærskel første, derefter den med den næstlaveste og så videre.
IOer med styring via den producerede effekt har altid højere prioritet end batteriet og Ohmpilot. Det betyder, at en IO kan tændes og medføre, at batteriet ikke
oplades mere, eller at Ohmpilot ikke aktiveres
En IO aktiveres eller deaktiveres først efter 60sec.
Styring
Styring via Energy Manager er deaktiveret.
Styring via Energy Manager foregår via den producerede effekt.
Styring via Energy Manager foregår via effektoverskud (ved forsyningsgrænser). Denne mulighed kan kun vælges, hvis der er tilsluttet en måler.
Styringen via Energy Manager foregår via effekten, som rent faktisk er sendt
til nettet.
Tærskler
til: Til indtastning af en aktiv effekt-grænse, fra hvilken udgangen aktiveres:
fra: Til indtastning af en aktiv effekt-grænse, fra hvilken udgangen deaktiveres:
Driftstider
Felt til aktivering af minimumdriftstiden pr. tilkoblingsforløb
Felt til indtastning af en tid for, hvor længe udgangen mindst skal være aktiveret.
Felt til aktivering af den maksimale driftstid pr. dag
Felt til indtastning af en maksimumtid for, hvor længe udgangen skal være
aktiveret i alt pr. dag (flere tilkoblingsforsøg medregnes).
Nominel driftstid
Felt til aktivering af en nominel driftstid
-
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Indstillinger - Push Service
Push Service

Ved hjælp af denne funktion kan aktuelle data og log-data eksporteres til en ekstern server i forskellige formater eller med forskellige protokoller.
Yderligere informationer til Push Service-funktionen kan findes i følgende betjeningsvejledning:

http://www.fronius.com/QR-link/4204102152
42,0410,2152
Fronius Push Service
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Indstillinger - Modbus
Generelt

Via Fronius-anlægsovervågningens webside kan der foretages indstillinger via
web-browseren for Modbus-forbindelsen, som ikke kan kontaktes via Modbusprotokollen.

Yderligere informationer om
Modbus-funktionen

Yderligere informationer om Modbus-funktionen kan findes i de følgende betjeningsvejledninger:
http://www.fronius.com/QR-link/4204102049
42,0410,2049
Fronius Datamanager Modbus-forbindelse
http://www.fronius.com/QR-link/4204102108
42,0410,2108
Fronius Datamanager Modbus RTU Quickstart-guide

Dataudlæsning
via Modbus

‘Dataudlæsning via Modbus‘ på ‘off‘
Hvis dataudlæsningen deaktiveres via Modbus, nulstilles styringskommandoer,
som er overført til inverteren via Modbus, f.eks. ingen effektreduktion eller ingen
indstilling af blindeffekt.
‘Dataudlæsning via Modbus‘ på ‘tcp‘
Hvis dataudlæsningen deaktiveres via Modbus, nulstilles styringskommandoer,
som er overført til inverteren via Modbus, f.eks. ingen effektreduktion eller ingen
indstilling af blindeffekt.
’Modbus PortTCP’ - Nummeret på TCP-porten, som anvendes til Modbus-kommunikationen. Forindstilling: 502. Port 80 kan ikke anvendes hertil.
Felt ‘String Control Adress-Offset‘ - Offset-værdi for adresseringen for Fronius
String Controls pr. Modbus.
‘Sunspec Model Type‘ - til valg af datatypen for inverternes datamodeller og for
datamodeller til energimålere
‘float‘ - Visning som flydende kommatal
SunSpec Inverter Model I111, I112 eller I113
SunSpec Meter Model M211, M212 eller M213
‘int+SF‘ - visning som hele tal med skaleringsfaktorer
SunSpec Inverter Model I101, I102 eller I103
SunSpec Meter Model M201, M202 eller M203
VIGTIGT! Da de forskellige modeller har forskelligt antal registre, ændres registeradresserne for alle efterfølgende modeller også ved skift af datatypen.
’Demo Modes’ - Demo-modus bruges til implementering eller validering af Modbus Master. Den gør det muligt at udlæse inverter-, energitæller- og Fronius
String Control-data, uden at et apparat rent faktisk er tilsluttet eller aktivt. For
alle registre leveres de samme data altid tilbage.
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‘Inverter-styring via Modbus‘
Hvis denne option er aktiveret, kan inverterne styres via Modbus. Udvalgsfeltet
begræns styring vises. Til inverterstyringen hører følgende funktioner:
Til / Fra
Effektreduktion
Indstilling af en konstant effektfaktor cos Phi
Indstilling af en konstant reaktiv effekt
‘Styrings-prioriteter‘
Styrings-prioriteterne fastsætter, hvilken service der prioriteres højest ved inverterstyringen.
1 = højeste prioritet, 3 = laveste prioritet
Styrings-prioriteterne kan ændres i menupunktet ‘UDBYDER AF FORDELINGSNET-EDITOR‘.

Begræns styring

Optionen ’Limit control’ (begræns styring) er kun til rådighed ved overførselsprotokollen tcp.
Den bruges til at forhindre, at uvedkommende udfører inverter-styringskommandoer, da styringen kun er tilladt til bestemte apparater.
Felt ‘IP-Adresse‘
For at begrænse inverterstyringen til et eller flere apparater indtastes IP-adresserne for apparaterne, der må sende kommandoer til Fronius Datamanager, i dette felt. Flere poster adskilles med kommaer.
Eksempler:
en IP-adresse: 98.7.65.4 - Styring tilladt via IP-adresse 98.7.65.4
flere IP-adresser: 98.7.65.4,222.44.33.1 - styring kun tilladt via IP-adresser
98.7.65.4 og 222.44.33.1
IP-adresseområde f.eks. fra 98.7.65.1 til 98.7.65.254 (CIDR Notation):
98.7.65.0/24 - styring kun tilladt via IP-adresser98.7.65.1 bis 98.7.65.254
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Indstillinger - energimanagement
Egetforbrugsoptimering
Fronius Hybrid-inverteren regulerer altid til den indstillede målværdi på tællepunktet. I driftsmodus "automatisk" (standardindstilling) reguleres der til 0 W på
forsyningspunktet (maksimalt egetforbrug).
Målværdien gælder også, hvis endnu en kilde forsyner på dette tællepunkt. I dette tilfælde skal
Fronius Smart Meter være installeret på forsyningspunktet
en batteriopladning være aktiveret af en anden energiforsyning (se kapitel
Batteristyring på side 105)
Egetforbrugsoptimeringen har lavere prioritet en batteristyringsindstillingerne.
Egetforbrugsoptimering
Indstil egetforbrugsoptimeringen på automatisk eller manuel
Målstørrelse på tællepunkt
Hvis der er valgt manuel under egetforbrugsoptimering, kan målværdien på
tællepunktet og forbruget / forsyningen vælges
Nødstrøm
Driftsform
Ved driftsformen nødstrøm kan der vælges mellem ”automatisk” eller ”off”.
Nødstrømsfunktionen kan kun aktiveres, når de nødvendige IO-tildelinger til
nødstrøm er konfigureret. Tælleren skal monteres og konfigureres i forsyningspunktet.
Resterende batterikapacitet
Indtil denne resterende batterikapacitet hentes energi i netkoblet drift fra batteriet. I nødstrømsdrift uden net aflades batteriet altid til den af batteriproducenten indstillede minimale SOC.
SOC-Warning Level
Fra denne batteri-restkapacitet udsendes en advarsel i nødstrømsdrift.

Eksempler på
energimanagement

Disse eksempler bruges til anskueliggørelse af energiflowet. Der tages ikke hensyn til virkningsgraden.
Eksempel på batterisystem
PV-anlæg til Fronius Symo Hybrid:
Forbrug i huset:
Indstillet målværdi på forsyningspunktet:

1000 W
500 W
0W

Effekt i batteriet:

500 W

Inverterens effektafgivelse (AC):

500 W

Forsyning til det offentlige net:

0W
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1000 W

TARGET: 0W

500 W

0W

500 W

500 W

Eksempel på batterisystem uden PV inklusive anden generator i huset
Anden producent i husnettet:

2000 W

Forbrug i huset:

500 W

Indstillet målværdi på forsyningspunktet:

0W

Effekt i batteriet:

1500 W

Inverterens effektforbrug (AC):

1500 W

Forsyning til det offentlige net.

0W
2000 W

1500 W

TARGET: 0W

0W

500 W

1500 W

Eksempel på batterisystem inklusive anden producent i huset
PV-anlæg til Fronius Symo Hybrid:

1000 W

Anden producent i husnettet:

2000 W

Forbrug i huset:
Indstillet målværdi på forsyningspunktet:
Effekt i batteriet:
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500 W
0W
2500 W

1500 W

Forsyning til det offentlige net:

0W
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Inverterens effektforbrug (AC):

2000 W

1000 W

TARGET: 0W

1500 W

0W

500 W

2500 W

Eksempel på batterisystem inklusive anden generator i huset (med AC maks.
limitering)
PV-anlæg til Fronius Symo Hybrid:

1000 W

Anden producent i husnettet:

2000 W

Forbrug i huset:

500 W

Indstillet målværdi på forsyningspunktet:

0W

Effektforbrug AC maks. limiteret til:

1000 W

Effekt i batteriet:

2000 W

Inverterens effektforbrug (AC):

1000 W

Forsyning til det offentlige net:

500 W
2000 W

1000 W

AC MAX: 1000 W
1000 W

TARGET: 0W

500 W

500 W

2000 W

Batteristyring

Batteriopladnings-/ afladningsgrænser:
Batteriopladnings- / afladningsgrænser:Batteri-opladnings- / afladningsgrænserne kan indstilles ”automatisk” eller ”manuelt”.
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Ved den automatiske indstilling vælges passende værdier til batteriet.
Ved de manuelle indstillinger kan værdierne indstilles i feltet ”Max SOC” (maksimal ladetilstand) og ”Min SOC” (minimal ladetilstand). Det indstillelige værdiområde er forskelligt fra batteri til batteri. I nødstrømsdrift uden net tages de
indstillede værdier ikke i betragtning.
Vigtigt! Indstillingerne skal afstemmes med batteriets producent! Fronius giver
ingen garanti for skader på eksterne batterier.
Batteristyringsindstilling
Ved hjælp af den tidsafhængige batteristyring er det muligt at forhindre eller begrænse opladningen / afladningen samt at indstille en defineret værdi for opladning/afladning.
Batteriet påvirkes af eksterne faktorer, f.eks.: Kalibreringsopladning, mulighed for
opladning fra AC, effektbegrænsning for inverteren, styreindstillinger via Modbus
eller egetforbrugsoptimering. Batteristyringsindstillingerne har den næstlaveste
prioritet efter egetforbrugsoptimeringen, og det kan forekomme, at de ikke
udføres på grund af andre indstillinger.
Uden batteristyringsindstillinger optimeres til det bedst mulige egetforbrug.
Egetforbruget falder, når batteristyringsindstillingerne defineres.
I kolonnen ”Regulering” kan følgende værdier vælges:
Maks ladeeffekt
Batteriet oplades maksimalt med effekten, der er indstillet i feltet ”Effekt”
Min ladeeffekt
Batteriet oplades mindst med effekten, der er indstillet i feltet ”Effekt”
Maks. afladningseffekt
Batteriet aflades maksimalt med effekten, der er indstillet i feltet ”Effekt”
Min afladningseffekt
Batteriet aflades mindst med effekten, der er indstillet i feltet ”Effekt”
Dags- og tidsområdet for, hvornår denne regel er gyldig, defineres i kolonnerne
”Ugedag” og ”Tidsområde”. Det er ikke muligt at definere et tidsområde ud over
midnat.
Eksempel: En indstilling fra kl. 22:00 til 06:00 skal foretages med to indtastninger fra kl. 22:00 - 24:00 og fra kl. 00:00 - 06:00.
Eksempler på batteristyringsindstillinger kan findes i det efterfølgende kapitel.
Kalibreringsopladning (kun med Fronius Solar Battery):
Fronius Hybrid-inverteren udfører automatisk en fuld opladning af Fronius Solar
Battery med regelmæssige intervaller for at kalibrere alle komponenter. Dette
forløb kan startes manuelt her.
VIGTIGT! Ved aktivering af kalibreringsopladningen afbrydes den normale drift,
og det er muligt, at der hentes energi fra energiforsyningsnettet. Forløbet kan vare flere timer og kan ikke afbrydes.
Når kalibreringen er afsluttet, vender systemet automatisk tilbage til den oprindeligt indstillede driftsmodus.
Denne kalibreringsopladning foretages også automatisk under den løbende drift
efter flere opladnings- og afladningscyklusser.
Hvis indstillingen ”Tillad batteriopladning fra energiforsyningsnet” er deaktiveret,
udføres denne kalibrering udelukkende med energi fra PV-anlægget. Afhængigt
af indstrålingsforholdene og anlæggets størrelse kan opladningen vare meget
længe
Hvis indstillingen ”Tillad batteriopladning fra energiforsyningsnet” er aktiveret,
udføres kalibreringsopladningen med konstant strøm fra PV-anlægget og fra
energiforsyningsnettet.
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Følgende batteristyringsindtastninger er mulige
Maksimal ladeeffekt
Minimal ladeeffekt
Maksimal afladningseffekt
Minimal afladningseffekt
-
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Tilladte batteristyringsindtastninger

En indstilling består altid af en af de fire begrænsninger foroven og tiderne, hvori
begrænsningen gælder. På nogle tidspunkter kan ingen, en eller maksimalt to begrænsninger, som er kompatible med hinanden, være aktive.
Maksimal opladnings- og afladningsgrænse
Det er muligt at konfigurere en maks. opladnings- og en maks. afladningseffekt samtidig.
Limit afladning

Afladning / opladning
0W

Maks. afladning
2000 W

Limit opladning

Maks. opladning
2000 W

Indstilling af opladningsområde
Det er muligt at definere et opladningsområde med en min. og en maks. opladningsgrænse. I dette tilfælde er det ikke muligt at aflade batteriet.
Limit afladning

Afladning / opladning
0W

Min. opladning
500 W

Limit opladning

Maks. opladning
3800 W
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Indstilling af afladningsområde
Det er muligt at definere et afladningsområde med en min. og en maks. opladningsgrænse. I dette tilfælde er det ikke muligt at oplade batteriet.
Limit afladning

Maks. afladning
3000 W

Afladning / opladning
0W

Limit opladning

Min. afladning
1000 W

Indstilling af defineret opladning
Man kan indstille en defineret opladningseffekt ved at min. og maks. opladningseffekten
stilles på den samme værdi.
Limit afladning

Afladning / opladning
0W

Limit opladning

Min. / maks.
Opladning
3000 W
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Limit afladning

Afladning / opladning
0W
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Indstilling af defineret afladning
Man kan indstille en defineret afladningseffekt ved at min. og maks. afladningseffekten
stilles på den samme værdi.
Limit opladning

Min. / maks.
afladning
3000W

Mulige anvendelsestilfælde
Strømtakster afhængige af klokkeslæt
Batterireservering ved markedsspecifik effektbegrænsning
Klokkeslæt-afhængig lagerreservering for nødstrøm
-

PV-effektreducering

Batteristyringsindstillingerne betyder, at den producerede energi kan anvendes
optimalt. Der kan dog opstå situationer, hvor PV-energien ikke kan udnyttes helt
med batteristyringsindstillinger.
Eksempel
Fronius Symo Hybrid 3.0-S:

3000 W

(Maks. udgangseffekt)

Fronius Solar Battery 7.5
defineret afladning

3000 W

PV-effekt

1000 W

I dette tilfælde skal inverteren reducere PV-effekten til 0 W, da udgangseffekten
for Fronius Symo Hybrid 3.0-S maks. er 3.000 W, og apparatet allerede er fuldt
udnyttet på grund af afladningen.
Da tab af PV-effekt ikke er hensigtsmæssigt, tilpasses effektbegrænsningen ved
batteristyringsindstillingerne automatisk, så PV-energien ikke går tabt. I eksemplet ovenfor betyder det, at batteriet kun aflades med 2.000 W, så 1.000 W-PVeffekten kan udnyttes.
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Indstillinger - anlægsoversigt
Anlægsoversigt

PV-generator
Hvis der ikke er sluttet et PV-modul til Fronius Hybrid-inverteren, skal PV-effekten deaktiveres. I feltet nedenunder skal den tilsluttede PV-effekt indtastes.
Batteri
Hvis der er tilsluttet et batteri til Fronius Hybrid-inverteren, skal det aktiveres
her.
Denne indstilling kan kun foretages, hvis der er en aktiv forbindelse til et batteri.
Kontrollér, om batteriet er tændt, og om dataforbindelsen er etableret, hvis denne indstilling ikke er mulig.
Ved forbindelse vises batteriets aktuelle ladetilstand under batterisymbolet.
Tillad batteriopladning fra udbyderen af fordelingsnet
Her kan opladningen af batteriet fra det offentlige net aktiveres. Afhængigt af de
forsyningstekniske bestemmelser eller bestemmelserne efter normerne kan deaktivering af indstillingen være nødvendig.
Denne indstilling påvirker ikke opladningen af batteriet via andre forbrugere i huset. Den vedrører kun forsyning med ladeenergi fra det offentlige net.
Uafhængigt af denne indstilling udføres nødvendige servicebetingede opladninger fra det offentlige net (f.eks.: beskyttelse mod dybdeafladning)
Fronius Checkbox 500V installeret
Hvis et batteri af serien LG Chem ResuH tilsluttes, skal en Fronius Checkbox
500V være installeret, og denne skal aktiveres.
Nødstrøm
Her kan nødstrømsdriften aktiveres eller deaktiveres. Nødstrømsfunktionen kan
kun aktiveres, når de nødvendige IO-tildelinger til nødstrøm er konfigureret.
Tælleren skal monteres og konfigureres i forsyningspunktet.
Eksterne producenter
Hvis der er installeret flere decentrale producenter i husholdningen, som er integreret i Fronius Hybrid-inverterens egetforbrugsregulering, skal denne indstilling
aktiveres. Derved kan batteriet oplades med energien fra husnettet via Fronius
Hybrid-inverteren.
Fronius Hybrid-inverterens effektforbrug kan begrænses ved angivelse af en
maksimal AC-effekt (AC maks.). Maksimalt er et effektforbrug med AC-mærkeeffekten for Fronius Hybrid-inverteren muligt.
Tæller
For at opnå korrekt drift med flere energiproducenter og i nødstrømsdrift er det
vigtigt, at Fronius Smart Meter er monteret på forsyningspunktet. Fronius Hybrid-inverteren og andre producenter skal være forbundet med det offentlige net
via Fronius Smart Meter.
Denne indstilling har også indvirkning på Fronius Hybrid-inverterens drift om natten. Hvis funktionen er deaktiveret, skifter inverteren til standby-drift, når der ikke er mere PV-effekt, og energimanagementet ikke har indstillinger for batteriet
(f.eks. minimal ladetilstand nået). Meldingen "Power low" vises. Inverteren starter
igen, når der sendes en aktivering fra energistyringen, eller hvis der er tilstrækkelig PV-effekt.
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Hvis funktionen aktiveres, bliver inverteren ved med at være forbundet med nettet, så den kan modtage energi fra andre producenter.
Efter tilslutning af tælleren skal positionen i Fronius Datamanager konfigureres.
Flere Fronius Smart Meter kan installeres i systemet. Hver Smart Meter skal tildeles en selvstændig adresse.
Watt-værdien for produktionstælleren er summen af alle produktionstællere.
Watt-værdien for forbrugstællere er summen af alle forbrugstællere.

Indstillinger - Modbus
Generelt

VIGTIGT! Indstillingerne i menupunktet Counter (tæller) må kun foretages af
uddannede fagfolk!
Til menupunktet Counter (tæller) kræves indtastning af service-passwordet.
Trefaset eller enfaset Fronius Smart Meter kan anvendes. Der vælges i begge
tilfælde via punktet "Fronius Smart Meter". Fronius Datamanager bestemmer automatisk tællertypen.
Der kan vælges en primærtæller og flere sekundærtællere efter eget valg.
Primærtælleren skal først konfigureres, før sekundærtælleren kan vælges.

Fronius Smart
Meter

Hvis Fronius Smart Meter vælges som tæller, skal tællerpositionen indstilles i feltet ‘Settings‘ (indstillinger).
‘Tællerposition‘ på ‘Forsyningspunkt‘ (1a)
Den tilførte effekt og energi måles. Forbruget beregnes ved hjælp af disse værdier og anlægsdataene.
‘Tællerposition‘ i ‘Forbrugsgrenen‘ (1b)
Den brugte effekt og energi måles direkte. Ved hjælp af disse værdier og anlægsdata beregnes den tilførte effekt og energi.

(1a)

(1b)

Sekundærtæller
Hvis en Fronius Smart Meter vælges som sekundærtæller, åbnes et vindue til indtastning af ‘Betegnelse‘ (kan vælges frit) og et ‘Modbus-adresse‘-felt. I Modbusadresse-feltet foreslås automatisk en værdi (næste ledige adresse i adresseområdet). Modbus-adressen må ikke tildeles dobbelt. Klik på feltet ‘Scan‘ efter
indtastning.

Tilslutning af
Fronius Smart
Meter til Froniusanlægsovervågni
ngen
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Indstillinger - energiforsyningsvirksomheds-editor
Generelt

I menupunktet "UC Editor" (udbyder af fordelingsnet-editor) foretages alle relevante indstillinger for udbyderen af fordelingsnet.
Der kan indstilles en begrænsning af virkningseffekten i % og/eller en effektfaktor-begrænsning.
VIGTIGT! Indstillingerne i menupunktet "UC Editor" (udbyder af fordelingsneteditor) må kun foretages af uddannede fagfolk!
Til menupunktet "UC Editor" (udbyder af fordelingsnet-editor) kræves indtastning af service-passwordet.

Energiforsyningsvirksomheds-editor - IOstyring

‘Indgangsforløb‘ (tildeling for de enkelte I/Oer)
klik 1 x = hvid
klik 2 x = blå
klik 3 x = grå
Der vises den virtuelle IO-tildeling iht. Afsnittet ”Indstillinger - IO-tildeling“ (se
side 96).
Ved ældre softwareversioner kan visningen se anderledes ud.
‘Effektfaktor cos phi‘
‘ind‘ = induktiv
‘cap‘ = kapacitiv
‘Energiforsyningsvirksomheds-udgang‘ (returmeldings-udgang)
Når reglen er aktiveret, aktiveres udgangen I/O 0 (f.eks. til drift af en signalanordning)
‘Udelukkede invertere‘
Indtast numrene på inverterne, der skal udelukkes fra reguleringen. Adskil med
komma, hvis der er flere invertere.
Slet / tilføj en regel
+ = tilføj en ny regel
- = slet den aktuelt valgte regel
Knap ‘Importér‘ - klik for at importere regler i formatet *.fpc
Funktionen for knappen Import er afhængig af den anvendte browser, f.eks. understøtter Firefox og Google Chrome funktionen.
Knap ‘Eksporter‘ - klik for at gemme reglerne separat i formatet *.fpc

Tilslutningseksempel

(1)
(2)
(3)
(4)
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Interfaceenheds-signalmodtager med 3 relæer, til begrænsning af virkningseffekt
Interfaceenheds-signalmodtager med 3 relæer, til begrænsning af effektfaktoren
I/Oer på Fronius-anlægsovervågningen
Forbruger (f.eks. signallampe, signal-relæ)

(1)

DA

+

60 %

IO 2

-

30 %
IO 3
0%
I4
(2)

(4)
IO 0

0,95
I7
0,90

(3)

I8
0,85
I9

Interfaceenheds-signalmodtagerne og Fronius-anlægsovervågningens stik er forbundet med hinanden ved hjælp af et 4-polet kabel i henhold til tilslutningsskemaet.
Til afstande over 10 m mellem Fronius-anlægsovervågningen og interfaceenheds-signalmodtageren anbefales et afskærmet kabel.
Indstillinger i udbyder af fordelingsnet-editor:
frigivet

Indgangstegning

Virkningseffekt

Effektfaktor cos
φ;

Udbyder af
fordelingsnetudgang

Udelukkede invertere

*

(1)

(2)

... kan ikke anvendes

Energiforsyningsvirksomheds-editor FRA - Demand
Response Modes
(DRM)

... ikke medtaget

... Kontakt åben

... Kontakt lukket

Her kan indtastes en værdi for det tilsyneladende effektforbrug eller den tilsyneladende effektafgivelse til landesetup for Australien.
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Udbyder af fordelingsnet-editor - Dynamisk
effektreducering

Udbyderen af fordelingsnet eller elselskaber kan foreskrive forsyningsbegrænsninger for invertere (f.eks. maks. 70 % af kWp eller maks. 5 kW).
Den dynamiske effektreducering medregner egetforbruget i husholdningen, før
inverterens effekt reduceres:
Det er muligt at indstille et individuelt limit.
En Fronius Smart Meter kan tilsluttes til Fronius-anlægsovervågning på tilslutningerne D- / D+ til Modbus-dataene.
Med Fronius Symo Hybrid sendes PV-effekten, som ikke må leveres til nettet, til
batteriet og går dermed ikke tabt. Den dynamiske effektreducering bliver kun aktiv, hvis batteriet er fuldt, eller hvis det af en eller anden grund ikke kan oplades.
‘ingen grænse‘ - PV-anlægget omdanner den samlede disponible PV-energi for at
sende den til nettet.
‘Grænse for hele anlægget‘ - Hele solcelleanlægget begrænses til en fast effektgrænse.
Felt til indtastning af hele DC-anlægseffekten i Wp
Denne værdi bruges som forbrug til reguleringen og ellers i tilfælde af fejl (f.eks.
ved afbrydelse af tælleren).
Felt til indtastning af den maks. effekt i W eller % (op til to pladser efter kommaet, negative værdier er mulige)
Hvis der ikke er valgt en tæller under menupunktet counter (tæller):
maks. produceret energi for hele anlægget
hvis Fronius Smart Meter eller S0-inverter er valgt i menupunktet counter
(tæller): Maks. netforsyningseffekt
Eksempel: Dynamisk effektreducering
(uden medregning af virkningsgraderne)
PV-anlæg til Fronius Symo Hybrid:

5000 W

Forbrug i huset:

1000 W

Maks. netforsyningseffekt:

60 % =
3000 W

Tilfælde 1: Batteriet må oplades
Effekt på netforsyningspunktet:

0W

Effekt på inverter-udgangen:

1000 W

Effekt i batteriet:

3000 W

Tilfælde 2: Batteriet må ikke oplades
Effekt på netforsyningspunktet

3000 W

Effekt på inverter-udgangen:

4000 W

Effekt i batteriet:

0W

I dette eksempel må der kun forsynes 3000 W til nettet på netforsyningspunktet. Laster, som befinder sig mellem inverteren og netforsyningspunktet, kan
dog forsynes og reguleres af inverterens ekstra forsyning.
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Til indstilling af styringsprioriteterne for interfaceenheds-modtageren, den dynamiske effektreducering og styring via Modbus
1 = højeste prioritet, 3 = laveste prioritet

Energiforsyningsselskabseditor - Batteriopladning

Dynamisk effektregulering med
flere invertere

Her kan opladningen af batteriet fra det offentlige net aktiveres. Afhængigt af
normative eller udbyttetekniske bestemmelser kan deaktivering af indstillingen
være nødvendig.
Denne indstilling påvirker ikke opladningen af batteriet via andre producenter i
huset. Den vedrører kun forbruget af ladeenergi fra det offentlige net.
Uafhængigt af denne indstilling udføres nødvendige servicebetingede opladninger fra det offentlige net (f.eks.: beskyttelse mod dybdeafladning)

Eksempel 1
PAC nom (inverter 1) £ PAC nom (hybrid)
PAC nom=
4,5 kW

PAC nom

≤

PAC nom=
5 kW
HYBRID

Eksempel: 4,5 kW < 5 kW
Det er kun nødvendigt med én
Smart Meter til hybrid-inverteren.
Den skal være monteret på forsyningspunktet.

Anlægsoversigt hybrid (webside):
Indstillinger - anlægsoversigt: Måleren skal konfigureres på forsyningspunktet
Indstillinger - EVU-editor:
Dynamisk effektreducering
Effektlimit: Limit for hele anlægget
Samlet DC-anlægseffekt: 9500 Wp
maks. Netforsyningseffekt: 60 %

Eksempel 2
Når to Smart Meter befinder sig i forsyningsgrenen, kan Datamanager og Hybridmanager ikke vises kombineret i et solcelleanlæg i Solar.web. Der skal oprettes to separate solcelleanlæg.
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UC Editor - styringsprioriteter

PAC nom (inverter 1) > PAC nom (hybrid)
PAC nom=
7 kW

PAC nom

>

PAC nom=
5 kW
HYBRID

Eksempel: 7 kW > 5 kW
Der kræves to Smart Meter til inverteren. De skal være monteret på forsyningspunktet.

Anlægsoversigt hybrid (webside):
Indstillinger - anlægsoversigt: Måleren skal konfigureres på forsyningspunktet

Anlægsoversigt Datamanager (webside):
Indstillinger - anlægsoversigt: Måleren skal konfigureres på forsyningspunktet
Indstillinger - EVU-editor:
Dynamisk effektreducering
Effektlimit: Limit for hele anlægget
Samlet DC-anlægseffekt: 12000 Wp
maks. Netforsyningseffekt: 60 %
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Indstillinger - batteri
Service: Udskiftning af batterimodul (kun med Fronius Solar Battery)
Servicedriften er beregnet til udskiftning og udvidelse af batterimodulerne samt
til testformål.
Hvis driften aktiveres, aflades Fronius Solar Battery med 10 A eller med den
maksimale invertereffekt uafhængigt af andre indstillede parametre. Opladningen eller afladningen foretages, indtil 53% af ladetilstanden er nået (tilstand ved
udlevering af nye batterimoduler). Forløbet kan afbrydes når som helst.
Når ladetilstanden er nået, bliver systemet på denne, indtil servicedriften deaktiveres igen.
Deaktivering af kalibreringsopladning (kun med Fronius Solar Battery)
Ved tryk på knappen „Deaktiver“ deaktiveres kalibreringsopladningen i tre timer.
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Fejlafhjælpning og vedligeholdelse
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Visning af statusmeldinger

DA

Fronius Symo Hybrid
Inverteren har en system-selvdiagnose, som registrerer et stort antal mulige fejl
og viser dem på displayet. Herved kan defekter på inverteren, på PV-anlægget
samt installations- eller betjeningsfejl hurtigt findes.
Hvis system-selvdiagnosen har fundet en konkret fejl, vises den tilhørende statusmelding på displayet.
VIGTIGT! Der kan vises kortvarige statusmeldinger på grund af inverterens reguleringsreaktion. Hvis inverteren derefter kører fejlfrit videre, er der ingen fejl.

Fuldstændig afbrydelse af displayet

Displayet kan forsynes på tre forskellige måder. Displayet bliver først mørkt, hvis
alle tre måder afbrydes. Gør i dette tilfælde følgende:
Kontrollér AC-spænding på inverteren tilslutninger:
AC-spænding skal være 220/230 V (+ 10 % / - 5 %) eller 380/400 V (+ 10 % /
- 5 %)
Kontrollér solcellemodulernes DC-spænding på inverterens tilslutninger:
DC-spændingen skal være over 180 V.
Kontrollér batteriets DC-spænding på inverterens tilslutninger: DC-spændingen skal være over 120 V.

Statusmeldinger
- klasse 1

Statusmeldinger i klasse 1 forekommer som regel kortvarigt og er forårsaget af
det offentlige strømnet.
Eksempel: Netfrekvensen er for høj, og inverteren må ikke levere energi til nettet
på grund af en norm. Dette er ingen defekt i apparatet.
Inverteren reagerer i første omgang med en netafbrydelse. Derefter kontrolleres
nettet i løbet af den foreskrevne overvågningsperiode. Hvis der ikke registreres
fejl i denne periode, starter inverteren net-forsyningsdriften igen.
Afhængigt af lande-setup er softstart-funktionen GPIS aktiveret:
Efter frakobling på grund af en AC-fejl øges inverterens udgangseffekt kontinuerligt i henhold til de nationale direktiver.

Kode

Beskrivelse

102

AC-spænding for høj

103

AC-spænding for lav

105

AC-frekvens for høj

106

AC-frekvens for lav

107

AC-net forefindes ikke

108

Ødrift registreret

112

Fejl RCMU

143

Overbelastning nødstrøm

144

Kortslutning nødstrøm

145

Statusmeddelelserne 143
eller 144 er forekommet
mere end 3x

Reaktion

Afhjælpning

Når netbetingelserne er inden for det tilladte område
efter omfattende kontrol,
starter inverteren net-forsyningsdriften op igen.

Kontrol af nettilslutningen;
Hvis statusmeldingen vises
vedvarende, bedes du kontakte anlægsmontøren

Nødstrømsdriften afbrydes. Inverteren forsøger 3x
at genoptage nødstrømsdriften, og hvis dette ikke
lykkes vises statusmeddelelse 145

Kontrollér nødstrømskredsen; Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du
kontakte din systemmontør
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Statusmeddelelser - Klasse 3

Klasse 3 omfatter statusmeddelelser, som kan forekomme under tilførselsfunktionen, men som normalt ikke fører til permanent afbrydelse af net-forsyningsdriften.
Efter den automatiske netafbrydelse og den foreskrevne netovervågning, prøver
inverteren at genoptage forsyningsdriften.

Kode

Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

301

Overstrøm (AC)

302

Overstrøm (DC) eller batteri ikke
registreret

Kortvarig afbrydelse af
net-forsyningsdriften.
Inverteren begynder igen
med opstartsfasen.

*)

Kortvarig afbrydelse af
netforsyningsdriften.
Inverteren begynder igen
med opstartsfasen.

Blæs køleluftåbningen og kølelegemet
ud,; **)

Kortvarig afbrydelse af
netforsyningsdriften.
Inverteren begynder igen
med opstartsfasen.

**)

Kortvarig afbrydelse af
netforsyningsdriften
Inverteren begynder igen
med opstartsfasen.

Vent, til solstrålingen
er tilstrækkelig; vent
på anvisninger fra
energimanagementet;
**)

Kortvarig afbrydelse af
netforsyningsdriften
Inverteren begynder igen
med opstartsfasen.

Vent, til solstrålingen
er tilstrækkelig kraftig;
**)

303

Overtemperatur DC-modul (solcelle)

304

Overtemperatur AC-modul

305

Ingen forsyning trods lukket
relæ

306

307

Der er for lidt solcelleeffekt til
rådighed til forsyningsdriften, og
der aktiveres intet effektbehov
fra batteriet

DC low
DC-indgangsspænding for lav til
forsyningsdriften

VIGTIGT! På grund af den svage solstråling vises statusmeddelelserne 306 (Power low) og 307 (DC
low) hver morgen og aften. Disse statusmeddelelser er ikke baseret på fejl.
308

Mellemkredsspænding for høj

309

Solcelle-indgangsspænding for
høj

Kortvarig afbrydelse af
netforsyningsdriften
Inverteren begynder igen
med opstartsfasen.

313

Batteri-indgangsspænding for
høj

Kortvarig afbrydelse af
netforsyningsdriften
Inverteren begynder igen
med opstartsfasen. Denne
servicekode kan forekomme, uden at der foreligger
en fejl.

314,
315

Intern systemfejl

318

Modul returstrøm registreret

Kortvarig afbrydelse af
netforsyningsdriften
Inverteren begynder igen
med opstartsfasen.

324

Overtemperatur DC-modul (batteri)

Kortvarig afbrydelse af
netforsyningsdriften
Inverteren begynder igen
med opstartsfasen.

**)
Tænd for batteriet,
tilslut eller kontrollér;
*)

*)

Blæs køleluftåbningen og kølelegemet
ud,; **)

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker
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Statusmeldinger
- klasse 4

Statusmeldinger af klasse 4 kræver, at en uddannet Fronius-servicetekniker foretager indgreb.

Kode

Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

401

Kommunikation med effektdelen ikke mulig

406

Temperatursensor DC-modul defekt (solcelle)

Hvis muligt, starter inverteren net-forsyningsdriften efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg

407

Temperatursensor AC-modul defekt

*)

408

For høj jævnstrømsandel målt i forsyningsnettet

412

Den faste spændingsdrift er valgt i
stedet for MPP-spændingsdriften,
og den faste spænding er indstillet
på en værdi, der er for lav eller for
høj.

-

**)

415

Sikkerhedsfrakoblingen er udløst
via optionskortet eller RECERBO

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

*)

416

Kommunikation mellem effektdelen
og styringen ikke mulig.

Hvis muligt, starter inverteren net-forsyningsdriften efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg

*)

Hvis muligt, starter inverteren net-forsyningsdriften efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg

Opdatér inverterfirmwaren; *)

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

Udfør AC-reset (sluk
og tænd for effektrelæet); opdatér inverter-firmwaren;*)

Hvis muligt, starter inverteren net-forsyningsdriften efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg

Opdatér inverterfirmwaren; *)

Hvis muligt, starter inverteren net-forsyningsdriften efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg

Opdatér inverterfirmwaren; *)

417

ID-problem for hardwaren

420

Kommunikation med
anlægsovervågningen ikke mulig

425

Kommunikation med effektdelen er
ikke mulig

426 427

Mulig hardwaredefekt

431,
432

Softwareproblem

436

Funktionsinkompatibilitet (et eller
flere prints i inverteren er ikke kompatible med hinanden, f.eks. efter
print-udskiftning)

437

Problem for effektdel

438

Funktionsinkompatibilitet (et eller
flere prints i inverteren er ikke kompatible med hinanden, f.eks. efter
print-udskiftning)
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**) Fejlen afhjælpes automatisk; Hvis statusmeldingen vises vedvarende, bedes du kontakte anlægsmontøren

Kode

Beskrivelse

445

-

Kompatibilitetsfejl (f.eks. på
grund af en print-udskiftning)
ugyldig effektdels-konfiguration

447

Isolationsfejl (solcelle eller batteri)

450

Guard kan ikke findes

451

Lagringsfejl registreret

452

Kommunikationsfejl mellem processorerne

453

Netspænding og effektdel stemmer
ikke overens

454

Netfrekvens og effektdel stemmer
ikke overens

456

Anti-Islanding-funktion udføres ikke længere korrekt

457

Netrelæet hænger fast, eller nulleder-jord-spændingen er for høj

458

Fejl ved måle-signalregistrering

459

Fejl ved registrering af målesignalet
for isolationstesten

460

Reference-spændingskilden for den
digitale signalprocessor (DSP) arbejder uden for de tolererede
grænser

461

Fejl i DSP-datalageret

462

Fejl ved DC-forsyningsovervågningsrutinen

463

Byttet om på AC-polerne, AC-forbindelsesstikket sat forkert i

474

RCMU-sensor defekt

475

Isolationsfejl (forbindelse mellem
solcellemodulet og jordforbindelse)

476

Driverforsyningens forsyningsspænding for lav

480,
481

Funktionsinkompatibilitet (et eller
flere prints i inverteren er ikke kompatible med hinanden, f.eks. efter
print-udskiftning)

482

Setup efter første opstart er blevet
afbrudt
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Reaktion

Afhjælpning

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

Opdatér inverterfirmwaren; *)

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

*)

Hvis muligt, starter inverteren net-forsyningsdriften efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg

*)

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

Kontrollér jordforbindelsen (spændingen for nulleder-jord
skal være under 30
V), *)

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

*)

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

**)

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

Opdatér inverterfirmwaren, *)

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

Udfør AC-reset (sluk
og tænd for effektrelæet); opdatér inverter-firmwaren;*)

Beskrivelse

484 489

CAN sende-buffer er fuld

Reaktion

Afhjælpning

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

Udfør AC-reset (sluk
og tænd for effektrelæet); opdatér inverter-firmwaren;*)

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker
**) Hvis statusmeldingen vises vedvarende, bedes du kontakte anlægsmontøren

Statusmeldinger
- klasse 5

Statusmeldinger af klasse 5 hindrer ikke net-forsyningsdriften generelt, men kan
medføre begrænsninger i net-forsyningsdriften. De vises, indtil statusmeldingen
kvitteres med tryk på tasten (i baggrunden arbejder inverteren dog normalt).

Kode

Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

502

Isolationsfejl på PV-modulerne eller på batteriet

Advarselsmelding vises på displayet

**)

Ingen forsyning i løbet af
de sidste 24 timer

Advarselsmelding vises på displayet

Kvittér statusmeldingen;
Kontrollér, om alle betingelser
for fejlfri net-forsyningsdrift er
opfyldt (f.eks. om PV-modulerne
er dækket af sne); **)

515

Kommunikation med filter
ikke mulig

Advarselsmelding på
displayet

*)

516

Kommunikation med datalagringsenheden ikke mulig

Advarselsmelding fra
data-lagringsenheden

*)

Effekt-derating på grund
af for høje temperaturer

Hvis der forekommer
effekt-derating, vises
der en advarselsmelding på displayet

Blæs i så fald køleluft-åbningen
og kølelegemet ud;
Fejlen afhjælpes automatisk; **)

Kommunikation med datalagringsenheden ikke mulig

Advarselsmelding fra
data-lagringsenheden

*)

Advarselsmelding vises på displayet

Kvittér statusmeldingen;
Kontrollér, om alle betingelser
for fejlfri net-forsyningsdrift er
opfyldt (f.eks. om PV-modulerne
er dækket af sne); *)

Advarselsmelding på
displayet

Denne melding vises om natten
på hybridsystemet, eller hvis der
ikke er sluttet PV til Fronius Symo Hybrid, eller hvis den er på
standby-modus; *)

Advarselsmelding på
displayet

Opdater inverter-firmwaren; *)

509

517
519

520
Ingen forsyning i løbet af
de sidste 24 timer fra PV
522

558,
559

DC low PV. Ingen PVspænding til stede.

Funktionsinkompatibilitet
(et eller flere prints i inverteren er ikke kompatible
med hinanden, f.eks. efter
print-udskiftning)
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Kode

Kode

Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

560

Effekt-derating på grund
af overfrekvens

Vises ved forhøjet
netfrekvens. Effekten reduceres.

Når netfrekvensen er inden for
det tilladte område igen, og inverteren er i normaldrift, afhjælpes fejlen automatisk; **)

Vises ved forhøjet
netspænding. Effekten reduceres.

Når netspændingen er inden for
det tilladte område igen, og inverteren er i normaldrift, afhjælpes fejlen automatisk; **)

Hvis der forekommer
effekt-derating, vises
der en advarselsmelding på displayet

Fejlen afhjælpes automatisk; **)

567

Effekt-derating på grund
af overspænding

573

Effekt-derating på grund
af for lave temperaturer

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker
**) Hvis statusmeldingen vises vedvarende, bedes du kontakte anlægsmontøren

Statusmeldinger
- klasse 6

Statusmeldinger af klasse 6 kræver, at en uddannet Fronius-servicetekniker foretager indgreb.

Kode

Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

601

CAN bus er fuld

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

Opdatér inverterfirmwaren; *)

603

Temperatursensor DC-modul defekt

Hvis muligt, starter inverteren net-forsyningsdriften efter et nyt automatisk tilkoblingsforsøg

*)

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet.

Opdatér inverterfirmwaren; *)

608

Funktionsinkompatibilitet (et eller
flere prints i inverteren er ikke kompatible med hinanden, f.eks. efter
print-udskiftning)

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker
**) Fejlen afhjælpes automatisk:Hvis statusmeldingen vises vedvarende, bedes du
kontakte anlægsmontøren

Statusmeldinger
- klasse 7

Statusmeddelelser af klasse 7 vedrører inverterens styring, konfiguration og dataregistrering og kan påvirke forsyningsdriften direkte eller indirekte.

Kode

Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

701 715

Giver informationer om
den interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

*)

721

EEPROM er initialiseret på
ny

Advarselsmelding på
displayet

Kvittér statusmeddelelsen; *)
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Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

722 730

Giver informationer om
den interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

*)

746

Fejl opstået under opdateringen

Advarselsmeddelelse på
displayet, updateforløbet afbrydes

Start update igen efter en
ventetid på 2 minutter; *)

751

Klokkeslæt gået tabt

752

Real Time Clock-modul
kommunikationsfejl

Advarselsmelding på
displayet

Indstil tid og dato på inverteren igen; *)

753

Intern fejl: Real Time Clock Modul er i nødmodus

Upræcis tid, tab af klokkeslæt muligt (forsyningsdrift normal)

Indstil tid og dato på inverteren igen

754 755

Giver informationer om
den interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

*)

DA

Kode

757

Hardware-fejl i Real Time
Clock-modulet

Fejlmeddelelse på displayet, inverteren forsyner ikke nettet med
strøm

*)

758

Intern fejl: Real Time Clock Modul er i nødmodus

Upræcis tid, tab af klokkeslæt muligt (forsyningsdrift normal)

Indstil tid og dato på inverteren igen

760

Intern hardware-fejl

Fejlmeddelelse på displayet

*)

761 765

Giver informationer om
den interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

766

Nød-effektbegrænsning er
aktiveret (maks. 750 W)

Fejlmeddelelse på displayet

767

Giver informationer om
den interne processorstatus

768

Forskel på effektbegrænsning i hardware-modulerne

772

Data-lagerenhed ikke til
rådighed

773

Software-opdatering gruppe 0 (ugyldigt lande-setup)

775

PMC-effektenhed ikke til
rådighed

776

Device-type ugyldig

781 794

Giver informationer om
den interne processorstatus

*)

Advarselsmelding på
displayet

*)

Advarselsmelding på
displayet

Tryk på tasten 'Enter' for at
bekræfte fejlen; *)

Advarselsmelding på
displayet

*)

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker
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Statusmeldinger
- klasse 9

Statusmeldinger af klasse 9 vedrører ligeledes nettets parametre. De vises kun i
anlægsovervågningen og ikke på inverterens display.

Kode

Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

975

Software i apparatet er inkonsistent

Inverteren leverer ikke
strøm til nettet

Opdater inverter-firmwaren;
*)

976

Ikke registreret batterimodul genkendt

Batteridrift ikke mulig,
forsyning fortsætter

977

Forkert antal batterimoduler i Fronius Solar Battery

For mange moduler registreret: Batteridrift ikke
mulig
For få moduler registreret: Der udsendes en
fejlmelding, driften
fortsættes

978

Kommunikationsfejl mellem Fronius Symo Hybrid
og Fronius Solar Battery

Batteridrift ikke mulig,
forsyning fortsætter

Kontrollér kabelføringen; **)

979

Kommunikationsfejl mellem Fronius Symo Hybrid
og Fronius Solar Battery

Batteridrift ikke mulig,
forsyning fortsætter

vises på standby-modus, hvis
ikke på standby-modus kontrollér kabelføringen; **)

980

Ingen kommunikation mellem Fronius Symo Hybrid
og Fronius Solar Battery

Batteridrift ikke mulig,
forsyning fortsætter

Tænd for Fronius Solar Battery; kontrollér kabelføringen; **)

981

Softwareversionen for Fronius Solar Battery er inkonsistent

Batteridrift ikke mulig,
forsyning fortsætter

*)

983

Kommunikationsfejl mellem battericontroller og
batterimoduler

Batteridrift ikke mulig,
forsyning fortsætter

Kontrollér kabelføringen for
Fronius Solar Battery, kontrollér nummeret på de enkelte batterimoduler; kontrollér afslutningsstikket

984

Battericontroller har stoppet opladningen

Batteridrift ikke mulig,
forsyning fortsætter

Kontrollér fejlmeldingen på
Fronius Solar Battery's display; *)

985

Underspænding på Fronius
Solar Battery

Fronius Solar Battery er
koblet fra på grund af
underspænding. Batteridrift ikke mulig; forsyning fortsætter

*)

986

Overtemperatur på Fronius Solar Battery

Fronius Solar Battery er
koblet fra på grund af
overtemperatur. Batteridrift ikke mulig; forsyning fortsætter

Nedsæt omgivelsestemperaturen; sluk for Fronius Solar
Battery, og aktivér det igen
efter en passende ventetid; *)

987

Undertemperatur på Fronius Solar Battery

Fronius Solar Battery er
koblet fra på grund af
undertemperatur. Batteridrift ikke mulig; forsyning fortsætter

Forhøj omgivelsestemperaturen; sluk for Fronius Solar
Battery, og aktivér det igen
efter en passende ventetid; *)

130

Indtast aktiveringskoden for
batterimodulet; *)

Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

988

Kommunikationsfejl mellem Fronius Symo Hybrid
og Fronius Smart Meter

Ingen målerdata til stede.
Batteridrift ikke mulig,
forsyning fortsætter

Kontrollér kabelføringen; **)

989

Ingen kommunikation mellem Fronius Symo Hybrid
og Fronius Smart Meter

Ingen målerdata til stede.
Batteridrift ikke mulig,
forsyning fortsætter

Kontrollér kabelføringen;
kontrollér spændingsforsyningen til Fronius Smart Meter; **)

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker
**) Hvis statusmeldingen vises vedvarende, bedes du kontakte anlægsmontøren

Statusmeddelelser - Klasse 10 12

1000 - 1299- Giver informationer om den interne processor-programstatus
Beskrivelse

Forekommer ikke, hvis inverteren fungerer korrekt, og
vises kun i setup-parameteret "Status LT". Hvis der virkelig forekommer en fejl, understøtter denne statusmeddelelse Fronius TechSupport ved fejlanalysen.

Kundeservice

VIGTIGT! Henvend dig til Fronius-forhandleren eller en Fronius-uddannet servicetekniker, hvis
hvis der ofte eller vedvarende vises en fejl
der vises en fejl, som ikke er angivet i tabellerne
-

Drift i omgivelser med kraftig
støvudvikling

Ved drift af inverteren i omgivelser med kraftig støvudvikling:
Blæs kølelegemerne og ventilatoren på bagsiden af inverteren og tilførselsåbningerne på monteringsholderen ud med ren trykluft ved behov.
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Fronius Solar Battery
Visning af statusmeddelelser

Invertersystemet har en system-selvdiagnose, som registrerer et stort antal mulige fejl og viser dem på displayet eller via LED.. Herved kan defekter på lagringssystemet samt installations- eller betjeningsfejl hurtigt findes.
Hvis system-selvdiagnosen har fundet en konkret fejl, vises den tilhørende statusmeddelelse på displayet.

Fejlmeldinger batterimanagement-modul

Fejlmeldinger datakonverter

Visning

Detaljer

Løsning

NO MODULE

Intet modul

Tilslut modulerne

hvis tilsluttet

Meldingen vises til venstre,
hvis modulerne er tilsluttede. Kontrollér, om de er
tilsluttet korrekt

OV Error

Overspænding

Afladning

DISCHARGE
ERR

Dybdeafladning

Opladning

COMM ERR
eller CON=
------------ooox

Fejl i kommunikationen med forbundne moduler. Eksemplet til
venstre viser tilfældet, hvor et
modul (nr. 00) har en kommunikationsfejl, 3 moduler (nr. 01, 02
og 03) er tilsluttet, og de andre
adresser har ingen forbindelse..

COMM OFF
MODE

Kun til vedligeholdelse

Ingen visning

Kabelføringsfejl, adresseringsfejl
for lagringsmodulerne eller systemkritisk fejl

Kontrollér kabelføringen,
kontrollér adresseringen
for de enkelte lagringsmoduler

Hvis datakonverteren registrerer en fejl, vises den ved, at LED "State" lyser rødt,
og samtidig vises fejlnummeret i henhold til den følgende tabel om LEDs "Error
no". Der kan skelnes mellem to fejlkategorier:
alvorlig fejl (1-5): I dette tilfælde skal datakonverteren frakobles og tilkobles
igen. Hvis fejlen forekommer igen, skal datakonverteren udskiftes og sendes ind
til reparation.
advarsler (6-15): Disse advarsler vises kun til information i 1 minut og nulstilles
derefter automatisk. Hvis advarslerne forekommer ofte, skal kundeservice kontaktes.
I konfigurationsmodus er disse visninger ikke gyldige og kun beregnet til internt
brug.
LED8
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LED4

LED2

LED1

Fejlnr.
eller ID

Display

Uklare driftstilstande

0

0

0

0

Reserveret

0

0

0

1

1

Hardwarefejl

0

0

1

0

2

EEROM-fejl

0

0

1

1

3

Intern lagerfejl

0

1

0

0

4

Feldbus hardwarefejl

0

1

0

1

5

Script-fejl

0

1

1

0

6

Reserveret

0

1

1

1

7

RS sende-buffer-overløb

1

0

0

0

8

RS modtage-buffer-overløb

1

0

0

1

9

RS timeout

1

0

1

0

10

Generel feldbus-fejl

1

0

1

1

11

Paritetsfejl eller stopbit-fejl
(Frame Check)

1

1

0

0

12

Reserveret

1

1

0

1

13

Feldbus konfigurationsfejl

1

1

1

0

14

Feldbus databuffer-overløb

1

1

1

1

15

Reserveret

DA

0

Batteriet kobler fra under opstartsforløbet:
Lad batteriet være frakoblet i mindst 120 minutter, og tænd derefter for det igen.
Hvis fejlen ikke afhjælpes derved, skal kundeservice kontaktes.
Batteri frakoblet ved en ladetilstand (State of charge SOC) på 0%:
Kommunikationsfejl - Sluk for inverteren på DC-siden, og afbryd den fra
strømnettet på AC-siden. Vent derefter 5 minutter, og tænd for inverteren igen
på DC-siden og AC-siden. Hvis fejlen ikke afhjælpes derved, skal kundeservice
kontaktes.
Batteri aktivt, ladetilstand (SOC) over 90% og rød LED blinker:
Fejl ved opladning af batteriet - Sluk for inverteren på DC-siden, og afbryd den
fra strømnettet på AC-siden. Vent derefter 30 minutter, og tænd for inverteren
igen på DC-siden og AC-siden. Hvis fejlen ikke afhjælpes derved, skal kundeservice kontaktes.
Batteriet oplades ikke eller aflades (SOC på webinterfacet og på batteriet er ikke ens):
Kontrollér, om batteriet er tændt - hvis nej, tænd det.
Hvis ja, foreligger der en kommunikationsfejl - sluk for inverteren på DC-siden, og
afbryd den fra strømnettet på AC-siden. Vent derefter 5 minutter, og tænd for
inverteren igen på DC-siden og AC-siden. Hvis fejlen ikke afhjælpes derved, skal
kundeservice kontaktes.
I webinterfacet vises batteriet ikke længere (trekantet visning og ikke længere
firkantet):
Kontrol af, om batteriet er tændt - hvis ikke, skal det tændes.
Hvis ja, foreligger der en kommunikationsfejl - sluk for inverteren på DC-siden, og
afbryd den fra strømnettet på AC-siden. Vent derefter 5 minutter, og tænd for
inverteren igen på DC-siden og AC-siden. Hvis fejlen ikke afhjælpes derved, skal
kundeservice kontaktes.
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Ved enhver fejlmelding på batteriets display:
Sluk for inverteren på DC-siden, og afbryd den fra strømnettet på AC-siden.
Vent derefter 5 minutter, og tænd for inverteren igen på DC-siden og AC-siden.
Hvis fejlen ikke afhjælpes derved, skal kundeservice kontaktes.
Usædvanlig opvarmning eller lugt:
Sluk for systemet (batteri-hovedafbryder, på DC-siden på inverteren), udluft
rummet, og informer kundeservice.
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Tillæg
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Fronius Symo Hybrid
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Tekniske data
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

Indgangsdata
PV-indgangseffekt
MPP-spændingsområde
Maks. indgangsspænding
(ved 1000 W/m²/-10 °C i tomgang)

1000 V DC

Forsyning startspænding

200 V

Nominel indgangsspænding

595 V

Min. indgangsspænding

150 V

Maks. indgangsstrøm

1 x 16,0 A

Maks. kortslutningsstrøm for solcellemodulerne (ISC PV)

24,0 A

Antal MPP-trackers

1

Antal DC-tilslutninger

2

Batteriindgang
Maks. udgangseffekt til batteriet

Afhængigt af tilsluttet batteri

Maks. indgangseffekt fra batteriet

Afhængigt af tilsluttet batteri

Udgangsdata
Nominel udgangseffekt (Pnom)

3000 W

4000 W

5000 W

Maks. udgangseffekt

3000 W

4000 W

5000 W

Tilsyneladende mærkeeffekt

3000 VA

4000 VA

5000 VA

Nominel netspænding
Maks. udgangsstrøm

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

Frekvens (frekvensområde)

8,3 A

8,3 A

50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Klirfaktor

<3%

Effektfaktor cos phi

0,85 - 1 ind./cap.2)

Tilkoblingsstrøm 6)

38 A / 2 ms

Maks. beskyttelse mod udgangsoverstrøm

25 A

Generelle data
Maks. virkningsgrad (PV - strømnet)

97,5 %

Maks. virkningsgrad (PV - batteri –
strømnet)

< 90 %

< 90 %

< 90 %

Europ. virkningsgrad (PV - strømnet)

95,2 %

95,7 %

96 %

Køling
Beskyttelsesart
Mål h x b x d

97,6

Reguleret automatisk ventilation
IP 65
645 x 431 x 204 mm
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Fronius Symo Hybrid

3.0-3-S

Vægt

4.0-3-S

5.0-3-S

22 kg

Tilladt omgivelsestemperatur

- 25 °C - +60 °C

Tilladt luftfugtighed

0 - 100 %

EMC-emissionsklasse

B

Overspændingskategori DC/AC

3/2

Tilsnavsningsgrad

2

Støjemission

59,5 dB(A) ref. 1pW

Beskyttelsesanordninger
DC-isoleringsmåling
Reaktion ved DC-overbelastning

integreret
Arbejdspunktsforskydning, effektbegrænsning

DC-afbryder

integreret

RCMU

integreret

Fronius Solar Battery

Battery 4.5

Battery 6.0

Battery 7.5

3,6 kWh

4,8 kWh

6 kWh

Elektriske parametre
Anvendelig kapacitet
Cyklusstabilitet

8000

Spændingsområde

120 - 170 V

160 - 230 V

200 - 290 V

Nominel ladeeffekt

2400 W

3200 W

4000 W

Nominel afladningseffekt

2400 W

3200 W

4000 W

Maks. ladestrøm (begrænset af inverter)

16,0 A

Maks. afladningsstrøm (begrænset af
inverter)

16,0 A

anbefalet sikring

Sikring 20 A / 1 kV / flink

Generelle data
Batteriteknologi

LiFePO4

Mål h x b x d
Vægt
Beskyttelsesart
Beskyttelsesklasse

955 x 570 x 611 mm
91 kg

108 kg
IP 20
1

Tilladt omgivelsestemperatur

5 °C - 35 °C

Tilladt opbevaringstemperatur

-40 °C - 65 °C

Tilladt luftfugtighed

0 - 95 % (ikke kondensdannende)

Interfaces
Tilslutning til inverteren
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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

DA

Fronius Solar Battery
Elektriske parametre
Anvendelig kapacitet
Cyklusstabilitet

8000

Spændingsområde

240 - 345 V

280 - 400 V

320 - 460 V

Nominel ladeeffekt

4800 W

5600 W

6400 W

Nominel afladningseffekt

4800 W

5600 W

6400 W

Maks. ladestrøm (begrænset af inverter)

16,0 A

Maks. afladningsstrøm (begrænset af
inverter)

16,0 A

anbefalet sikring

Sikring 20 A / 1 kV / flink

Generelle data
Batteriteknologi

LiFePO4

Mål h x b x d

955 x 570 x 611 mm

Vægt

142 kg

Beskyttelsesart

159 kg

176 kg

IP 20

Beskyttelsesklasse

1

Tilladt omgivelsestemperatur

5 °C - 35 °C

Tilladt opbevaringstemperatur

-40 °C - 65 °C

Tilladt luftfugtighed

0 - 95 %

Interfaces
Tilslutning til inverteren

Anlægsovervågn
ing

Forsyningsspænding
Energiforbrug
Mål
Ethernet (LAN)
WLAN
Omgivelsestemperatur

Modbus RTU (RS485)

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 Client
-20 - +65 ° C
-4 - +149 °F

I/O tilslutnings-specifikationer
Spændingsniveau digitale indgange

low = min. 0 V - maks. 1,8 V
high = min. 3 V - maks. 24 V (+20 %)

Indgangsstrøm digitale indgange

Afhængigt af indgangsspændingen;
Indgangsmodstand = 78 kOhm

139

Koblingsevne digitale udgange ved forsyning med Datamanager-stikkort

3,2 W

12,8 V
sum for alle 4 digitale udgange
maks. induktive laster, der kan kobles
ved de digitale udgange
Modbus RTU
Standardindstilling for RS485-interface:
hastighed
dataramme

Forklaring til
fodnoterne

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

Opfyldte standarder og direktiver

76 mJ
(pr. udgang)
RS485 2-tråds

9600 baud
1 startbit
8 databits
ingen paritet
1 stopbit

De angivne værdier er standardværdier; afhængigt af kravene afskærmes
inverteren specifikt efter det respektive land.
Afhængigt af lande-setup eller apparatets specifikke indstillinger
(ind. = induktiv; cap. = kapacitiv)
PCC = grænseflade til det offentlige net
Maksimal strøm fra inverteren til solcellemodulet ved fejl i inverteren
Sikres af inverterens elektriske opbygning
Strømspids ved tilkobling af inverteren

Fronius Hybrid-inverter:
CE-mærkning
Alle nødvendige og gældende standarder samt direktiver som led i det gældende
EU-direktiv, så apparaterne er forsynet med CE-mærket.
Nødstrøms-drift
Hybridinverteren i den foreliggende version er udelukkende beregnet til anvendelse i netkoblede solcelleanlæg, og strømproduktion, som er udafhængig af det
offentlige net, er kun mulig med en opdatering af produktet, som leveres af producenten. Denne opdatering omfatter også en brugerdokumentation sammen
med funktionsudvidelserne inden for hard- og software.
Hybridinverteren er forbedret til nødstømsdrift.
Netafbrydelse
Måle- og sikkerhedsmetoderne, som er integreret standardmæssigt i inverteren,
sørger for, at forsyningen straks afbrydes ved netafbrydelse (f.eks. ved frakobling
på grund af energiforsyningen eller ledningsskader).
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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 Part 15 Subpart B:2012 ClassB
IEC 60730-1 (Fourth Edition) 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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Garantibetingelser og bortskaffelse
Fronius fabriksgaranti

Detaljerede garantibetingelser, der gælder for det enkelte land, kan findes på internettet: www.fronius.com/solar/warranty
Du bedes registrere dig under: www.solarweb.com for at få den fulde garantiperiode for din/dit nyinstallerede Fronius-inverter eller -lager.

Bortskaffelse

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal sorteres separat i overensstemmelse med europæiske direktiver og national lovgivning og genanvendes på en
miljøvenlig måde. Brugt udstyr skal returneres til forhandleren eller indleveres til
et lokalt, autoriseret indsamlings- og bortskaffelsessystem. Korrekt bortskaffelse af gammelt udstyr fremmer bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Tilsidesættelse heraf kan have skadelig indvirkning på sundhed og miljø.
Emballeringsmaterialer
Separat indsamling. Orienter dig om de gældende forskrifter i din kommune. Reducer mængden af pap.
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