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Προδιαγραφές ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Επισημαίνει έναν κίνδυνο που αποτελεί άμεση απειλή.
Αν δεν αποτραπεί, οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

▶

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Επισημαίνει μία δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση.
Αν δεν αποτραπεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή βαρύτατους
τραυματισμούς.

▶

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Επισημαίνει μία δυνητικά επιβλαβή κατάσταση.
Αν δεν αποτραπεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς τραυματισμούς /
μικροτραυματισμούς καθώς και σε υλικές ζημιές.

▶

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Χαρακτηρίζει την πιθανότητα μη ικανοποιητικής έκβασης των εργασιών και
πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό.

Γενικά

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και
τους αναγνωρισμένους κανόνες ασφάλειας. Παρ' όλα αυτά, ο λανθασμένος
χειρισμός ή η κακή χρήση της εγκυμονεί κινδύνους για
τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του χειριστή ή τρίτων,
τη συσκευή και άλλα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη.
Όσοι εμπλέκονται στη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή της
συσκευής πρέπει
να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα,
να έχουν γνώσεις σχετικά με τον χειρισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και
να έχουν μελετήσει πλήρως, καθώς και να τηρούν πιστά τις παρούσες οδηγίες
χειρισμού.
Οι οδηγίες χειρισμού πρέπει να φυλάσσονται πάντα στον χώρο τοποθέτησης της
συσκευής. Παράλληλα με τις οδηγίες χειρισμού πρέπει να τηρούνται και οι γενικοί
και τοπικοί κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.
Όλες οι υποδείξεις ασφάλειας και κινδύνου πάνω στη συσκευή πρέπει
να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση
να προστατεύονται από φθορά
να μην αφαιρούνται
να μην σκεπάζονται και να μην καλύπτονται με άλλα αυτοκόλλητα ή με βαφή.
Οι συνδετικοί ακροδέκτες μπορεί να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες.
H λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο εφόσον όλες οι προστατευτικές
διατάξεις λειτουργούν άψογα. Αν οι προστατευτικές διατάξεις δεν λειτουργούν
άψογα, υπάρχει κίνδυνος για
τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του χειριστή ή τρίτων,
τη συσκευή και άλλα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη
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Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αναθέστε σε εξουσιοδοτημένη τεχνική
εταιρία την επισκευή τυχόν διατάξεων ασφάλειας που δεν λειτουργούν άψογα.
Ποτέ μην παρακάμπτετε και μην θέτετε εκτός λειτουργίας τις προστατευτικές
διατάξεις.
Για να μάθετε τις θέσεις των υποδείξεων ασφάλειας και κινδύνου πάνω στη
συσκευή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Γενικά» των οδηγιών χειρισμού της συσκευής
σας.
Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εξαλείψτε τυχόν βλάβες που μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια.
Πρόκειται για την ασφάλειά σας!

Συνθήκες
περιβάλλοντος

Η λειτουργία ή αποθήκευση της συσκευής εκτός της αναφερόμενης περιοχής
θεωρείται μη προδιαγραφόμενη χρήση. Για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από
αυτήν, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.

Καταρτισμένο
προσωπικό

Οι πληροφορίες σέρβις που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού
απευθύνονται αποκλειστικά σε καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Κίνδυνος
θανάτου από ηλεκτροπληξία. Μην διεξάγετε άλλες ενέργειες εκτός από αυτές που
αναφέρονται στην τεκμηρίωση. Αυτό ισχύει και για όσους διαθέτουν τα κατάλληλα
προσόντα.
Όλοι οι αγωγοί και τα καλώδια πρέπει να είναι σταθερά, σε άψογη κατάσταση,
μονωμένα και επαρκών διαστάσεων. Φροντίστε για την άμεση αποκατάσταση
χαλαρών συνδέσεων, καθώς και καλωδίων και αγωγών που έχουν καεί, φθαρεί ή
δεν διαθέτουν επαρκείς διαστάσεις από εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρία.
Η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένη
τεχνική εταιρία.
Για εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών δεν παρέχεται εγγύηση ότι έχουν
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και
στους κανόνες ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά (ισχύει
και για τα εξαρτήματα που διέπονται από πρότυπα).
Μην προβαίνετε σε μετατροπές, προσθήκες ή μετασκευές της συσκευής χωρίς
σχετική έγκριση του κατασκευαστή.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση δομικών εξαρτημάτων που δεν
βρίσκονται σε άψογη κατάσταση.

Στοιχεία για τις
τιμές εκπομπών
θορύβου

Η μέγιστη στάθμη θορύβου του μετατροπέα παρουσιάζεται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά.
Η ψύξη της συσκευής επιτυγχάνεται με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας με
τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο και εξαρτάται από το ποσοστό παραγόμενης
θερμότητας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το πόσο καθαρή είναι η συσκευή κ.α.
Μια τιμή εκπομπών με γνώμονα τον χώρο εργασίας δεν είναι δυνατόν να
καθοριστεί, καθώς η πραγματική στάθμη ηχητικής πίεσης που προκύπτει
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις συνθήκες συναρμολόγησης, την ποιότητα
του δικτύου, τους γύρω τοίχους και γενικά τις ιδιότητες του χώρου.
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Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί παρά την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών
βάσει προτύπου να παρουσιαστούν επιδράσεις στην προβλεπόμενη περιοχή
εφαρμογής (π.χ. όταν στο χώρο τοποθέτησης υπάρχουν ευαίσθητες συσκευές ή
όταν ο χώρος τοποθέτησης βρίσκεται κοντά σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς
δέκτες). Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε λήψη κατάλληλων
μέτρων για την εξάλειψη των παρεμβολών.

Βοηθητικό ρεύμα

Το παρόν σύστημα διαθέτει λειτουργία βοηθητικού ρεύματος. Σε περίπτωση
διακοπής τροφοδοσίας ρεύματος από το δημόσιο δίκτυο εξασφαλίζεται αυτόματα
η τροφοδοσία εφεδρικού ρεύματος.

EL

Μέτρα ΗΜΣ

Το αυτοκόλλητο βοηθητικού ρεύματος που συνοδεύει τον μετατροπέα πρέπει να
τοποθετείται στον ηλεκτρικό διανομέα.
Κατά τις εργασίες συντήρησης και εγκατάστασης απαιτείται τόσο η αποσύνδεση
από το δίκτυο όσο και η απενεργοποίηση της λειτουργίας εφεδρικού ρεύματος με
άνοιγμα του ενσωματωμένου διακόπτη DC στον μετατροπέα.
Ανάλογα με τις συνθήκες ακτινοβολίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
η τροφοδοσία βοηθητικού ρεύματος απενεργοποιείται και ενεργοποιείται
αυτόματα. Έτσι μπορεί να προκύψει απροσδόκητη επιστροφή της τροφοδοσίας
βοηθητικού ρεύματος από τη λειτουργία αναμονής. Για τον λόγο αυτό με
απενεργοποιημένη τροφοδοσία βοηθητικού ρεύματος απενεργοποιήστε όλες τις
συνδεδεμένες συσκευές και μην εκτελείτε εργασίες εγκατάστασης στο οικιακό
δίκτυο.

Δικαίωμα
πνευματικής
ιδιοκτησίας

Προστασία
δεδομένων

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος εγχειριδίου παραμένει στον
κατασκευαστή.
Το κείμενο και οι εικόνες ανταποκρίνονται στην τρέχουσα τεχνολογική εξέλιξη τη
στιγμή της εκτύπωσης. Με την επιφύλαξη αλλαγών. Το περιεχόμενο των οδηγιών
χειρισμού δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση αξιώσεις εκ μέρους του αγοραστή.
Προτάσεις βελτίωσης καθώς και επισημάνσεις λαθών στις οδηγίες χειρισμού
γίνονται ευχαρίστως δεκτές.

Για την προστασία των δεδομένων από τυχόν αλλαγές σε σχέση με τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις ευθύνεται ο χρήστης. Σε περίπτωση απώλειας
προσωπικών ρυθμίσεων, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
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Γενικές πληροφορίες
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Σχεδιασμός
συσκευής

EL

Fronius Symo Hybrid
Δομή συσκευής:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Περίβλημα συσκευής
Μετατροπέας
Βάση τοποθέτησης
Περιοχή σύνδεσης με γενικό
διακόπτη DC
Διαμέρισμα καλωδίων
δεδομένων
Κάλυμμα διαμερίσματος
καλωδίων δεδομένων

Ο μετατροπέας Hybrid μετατρέπει σε εναλλασσόμενο ρεύμα το συνεχές ρεύμα που
παράγουν τα φ/β πλαίσια. Αυτό το εναλλασσόμενο ρεύμα τροφοδοτείται
ταυτόχρονα με την τάση δικτύου στο δημόσιο δίκτυο. Επιπλέον, η ηλιακή ενέργεια
μπορεί να αποθηκευτεί σε μια συνδεδεμένη μπαταρία για μεταγενέστερη χρήση.
O μετατροπέας Hybrid προορίζεται για χρήση σε συνδεδεμένα με το δίκτυο
φωτοβολταϊκά συστήματα. Με την κατάλληλη καλωδίωση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.
Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του μετατροπέα παρέχουν, κατά τη
συναρμολόγηση και κατά τη λειτουργία, μέγιστη ασφάλεια.
Ο μετατροπέας επιτηρεί αυτόματα το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σε
περίπτωση ανώμαλων συνθηκών δικτύου, ο μετατροπέας αναστέλλει αμέσως τη
λειτουργία του και διακόπτει την τροφοδότηση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ.
απενεργοποίηση δικτύου, διακοπή κτλ.).
Η επιτήρηση δικτύου πραγματοποιείται μέσω επιτήρησης τάσης, επιτήρησης
συχνότητας και επιτήρησης αυτόνομης λειτουργίας. Με την κατάλληλη καλωδίωση
ο μετατροπέας μεταβαίνει στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.
Η λειτουργία του μετατροπέα πραγματοποιείται πλήρως αυτόματα.
Ο μετατροπέας λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να λαμβάνεται η μέγιστη δυνατή
ισχύς από τα φ/β πλαίσια.
Ανάλογα με το σημείο λειτουργίας, αυτή η ισχύς αποθηκεύεται στην μπαταρία,
διοχετεύεται στο δίκτυο ή χρησιμοποιείται για λειτουργία βοηθητικού ρεύματος
στο οικιακό δίκτυο.
Όταν η παρεχόμενη ενέργεια των φ/β πλαισίων δεν επαρκεί πλέον, παρέχεται
ισχύς στο οικιακό δίκτυο από την μπαταρία. Ανάλογα με τη ρύθμιση, για τη
φόρτιση της μπαταρίας υπάρχει επίσης η δυνατότητα παροχής ισχύος από το
δημόσιο δίκτυο.
Όταν η θερμοκρασία του μετατροπέα αυξάνεται υπερβολικά, ο μετατροπέας
μειώνει αυτόματα την τρέχουσα ισχύ εξόδου ή φόρτισης για λόγους
αυτοπροστασίας ή σε περίπτωση λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος
απενεργοποιείται εντελώς.
Η ανάπτυξη υπερβολικής θερμοκρασίας στη συσκευή μπορεί να οφείλεται σε
υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ή σε ανεπαρκή απαγωγή θερμότητας (π.χ. σε
περίπτωση τοποθέτησης σε πίνακα ελέγχου χωρίς κατάλληλη διάταξη απαγωγής
θερμότητας).
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η ενεργοποίηση της μπαταρίας επιτρέπεται μόνο στη λειτουργία
αναμονής του μετατροπέα.

Προδιαγραφόμεν
η χρήση

Ο ηλιακός μετατροπέας προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση της μπαταρίας
με συνεχές ρεύμα από τα φ/β πλαίσια ή για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος
από τα φ/β πλαίσια σε εναλλασσόμενο ρεύμα και την τροφοδότησή του στο
δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης ή το οικιακό δίκτυο με λειτουργία βοηθητικού
ρεύματος.
Ως μη προδιαγραφόμενη χρήση θεωρείται:
Οποιαδήποτε άλλη χρήση που αποκλίνει από την προαναφερόμενη
Η εκτέλεση τροποποιήσεων στον μετατροπέα, που δεν συστήνονται ρητά από
τη Fronius
Η τοποθέτηση εξαρτημάτων που δεν συστήνονται ρητά ή που δεν διατίθενται
από τη Fronius
Λειτουργία με μπαταρία που δεν συστήνεται από τη Fronius
Λειτουργία με μετρητή ενέργειας που δεν συστήνεται από τη Fronius
Για τυχόν ζημιές που ενδεχομένως προκύψουν από τέτοια χρήση, ο
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
Οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης ακυρώνεται.
Στην προδιαγραφόμενη χρήση συμπεριλαμβάνεται επίσης
η ανάγνωση όλων των οδηγιών εγκατάστασης και χειρισμού και η τήρησή
τους
η διεξαγωγή των απαραίτητων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης
Κατά το σχεδιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων προσέξτε, ώστε όλα τα
εξαρτήματα του συστήματος να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός του
επιτρεπόμενου εύρους λειτουργίας τους.
Τηρείτε όλα τα μέτρα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή των φ/β πλαισίων
για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών των φ/β πλαισίων.
Λαμβάνετε υπόψη τις προδιαγραφές της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
για την ισχύ που τροφοδοτείται στο δίκτυο, τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος
και τη λειτουργία των συστημάτων συσσωρευτών.
Ο Fronius Symo Hybrid είναι ένας συνδεδεμένος στο δίκτυο μετατροπέας με
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος. Δεν πρόκειται για αυτόνομο μετατροπέα.
Επομένως πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω περιορισμοί στη λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος:
Ο μετατροπέας μπορεί να λειτουργήσει τουλάχιστον 1500 ώρες σε λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος
Ο μετατροπέας μπορεί να λειτουργήσει πάνω από 1500 ώρες σε λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος, αν δεν γίνεται υπέρβαση του 15% της διάρκειας
τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο του μετατροπέα την εκάστοτε χρονική
στιγμή

Προειδοποιητικέ
ς υποδείξεις
πάνω στη
συσκευή
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Πάνω και μέσα στον μετατροπέα υπάρχουν προειδοποιητικές υποδείξεις και
σύμβολα ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, ούτε η επικάλυψη με βαφή
αυτών των προειδοποιητικών υποδείξεων και των συμβόλων ασφαλείας. Οι
υποδείξεις και τα σύμβολα προειδοποιούν για τον κίνδυνο λανθασμένου
χειρισμού, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές σωματικές βλάβες και
υλικές ζημιές.

Σύμβολα ασφαλείας:

6

EL

Κίνδυνος σοβαρών σωματικών
βλαβών ή υλικών ζημιών λόγω
λανθασμένου χειρισμού
Χρησιμοποιήστε τις περιγραφόμενες
λειτουργίες μόνο εφόσον έχετε
μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τα
παρακάτω:
τις παρούσες οδηγίες χειρισμού
όλες τις οδηγίες χειρισμού των
εξαρτημάτων του
φωτοβολταϊκού συστήματος,
δίνοντας έμφαση στις
προδιαγραφές ασφαλείας

6

6

6

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
6

Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο
χρόνος εκφόρτισης των πυκνωτών!
Κείμενο των προειδοποιητικών υποδείξεων:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα.
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.
Πριν ανοίξετε τη συσκευή, φροντίστε οι πλευρές εισόδου και εξόδου να μην
φέρουν τάση.
Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο χρόνος εκφόρτισης των πυκνωτών (6 λεπτά).

▶
▶

Σύμβολα στην πινακίδα στοιχείων:
Σήμανση CE - Πιστοποιεί τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες οδηγίες και
κανονισμούς ΕΕ.
Σήμανση WEEE - Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία και το εθνικό δίκαιο
οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά και να οδηγούνται στην ανακύκλωση με τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον.
Σήμανση RCM - Το προϊόν ελέγχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Εγγραφή
προϊόντος

Γιατί πρέπει να κάνω εγγραφή;
Με την απλή και δωρεάν εγγραφή εξασφαλίζετε επιπλέον έτη εγγύησης. Πρέπει να
συμπληρώσετε μόνο λίγες πληροφορίες και να επιβεβαιώσετε την εγγραφή.
Ποιος έχει το δικαίωμα εγγραφής ενός προϊόντος;
Η εγγύηση συνάπτεται μεταξύ της Fronius και του δικαιούχου της εγγύησης
(ιδιοκτήτης του εγκατεστημένου συστήματος). Ως εκ τούτου, η εγγραφή πρέπει να
πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο της εγγύησης, με τη χρήση των στοιχείων
σύνδεσής του στο Solar.web. Κατά την εγγραφή από τρίτους απαιτείται
πληρεξουσιότητα. Η παράβαση επισύρει κυρώσεις. Η καταχώριση λανθασμένων
στοιχείων έχει ως συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης.
Πώς μπορώ να εγγραφώ;
Συνδεθείτε στον ιστότοπο www.solarweb.com και κάντε κλικ στο πεδίο "Εγγραφή
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προϊόντος". Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται απευθείας κατά την εγγραφή
προϊόντος.
Πού μπορώ να βρω τον αριθμό σειράς του προϊόντος μου;
Ο αριθμός σειράς αναγράφεται στην πινακίδα δεδομένων ισχύος της συσκευής
Fronius.
Για τη Solar Battery ο μόνος έγκυρος αριθμός σειράς είναι αυτός που φαίνεται
στην εικόνα. Οι αριθμοί σειράς των επιμέρους μονάδων μπαταρίας δεν είναι
σχετικοί.
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Σχεδιασμός
συσκευής

EL

Fronius Solar Battery
Δομή συσκευής:
(3)
(4)
(2)
(1)

(5)

(6)

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

Μονάδα διαχείρισης μπαταρίας
Πλευρικό τμήμα
Καπάκι
Ασφάλειες
Μετατροπέας δεδομένων
Μονάδα μπαταρίας (ωφέλιμο 1,2
kWh)

Με το Fronius Energy Package η Fronius λανσάρει στην αγορά έναν μετατροπέα με
δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας. Ένα σημαντικό εξάρτημα είναι η μπαταρία
Fronius Solar Battery, η οποία περιλαμβάνει συσσωρευτή ιόντων λιθίου. Η
μπαταρία Fronius Solar Battery συμπληρώνει τον μετατροπέα Fronius Hybrid με τη
λειτουργία συσσωρευτή. Έτσι, είναι δυνατή η συσσώρευση της ηλιακής ενέργειας
των φ/β πλαισίων για μεταγενέστερη χρήση.
Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας προορίζεται αποκλειστικά για τη λειτουργία
με μετατροπείς Fronius Hybrid.
Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας
παρέχουν, κατά τη συναρμολόγηση και κατά τη λειτουργία, μέγιστη ασφάλεια.
Χρησιμοποιείται συσσωρευτής ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης σε βάση
φωσφορικού σιδήρου (LiFePO4). Πρόκειται για συσσωρευτή της πιο πρόσφατης
τεχνολογίας και ικανοποιεί και τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.
Η λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με τον
μετατροπέα Fronius πραγματοποιείται πλήρως αυτόματα.
Αν η σωστή φόρτιση των μπαταριών του Fronius Energy Package δεν μπορεί για
οποιονδήποτε λόγο να διασφαλιστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (αρκετές
εβδομάδες έως μήνες), θα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεστούν τα παρακάτω
βήματα, ώστε να αποτραπεί η βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας:
Κλείστε τον γενικό διακόπτη της Fronius Solar Battery
Αφαιρέστε τις ασφάλειες DC από την ασφαλειοθήκη
Βγάλτε τα πορτοκαλί βύσματα (POWER CONNECTOR) από τις μεμονωμένες
μονάδες μπαταριών

Προδιαγραφόμεν
η χρήση

Η μπαταρία Fronius Solar Battery προορίζεται αποκλειστικά για τη συσσώρευση
συνεχούς ρεύματος από το μετατροπέα Fronius Hybrid για μεταγενέστερη χρήση.
Ως μη προδιαγραφόμενη χρήση θεωρείται:
Οποιαδήποτε άλλη χρήση που αποκλίνει από την προαναφερόμενη
Η εκτέλεση τροποποιήσεων στο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, που δεν
συστήνονται ρητά από τη Fronius
Η τοποθέτηση εξαρτημάτων που δεν συστήνονται ρητά ή που δεν διατίθενται
από τη Fronius.
Λειτουργία με μετατροπέα που δεν συστήνεται από τη Fronius
Λειτουργία με μετρητή ενέργειας που δεν συστήνεται από τη Fronius
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Για τυχόν ζημιές που ενδεχομένως προκύψουν από τέτοια χρήση, ο
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
Οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης ακυρώνεται.
Στην προδιαγραφόμενη χρήση συμπεριλαμβάνεται επίσης
η ανάγνωση όλων των οδηγιών εγκατάστασης και χειρισμού και η τήρησή
τους
η διεξαγωγή των εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης
Λαμβάνετε υπόψη τις προδιαγραφές της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
για την τροφοδοσία δικτύου και τη λειτουργία των συστημάτων συσσωρευτών.

Επέκταση
αποθηκευτικής
ικανότητας

Η μπαταρία Fronius Solar Battery προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης της
αποθηκευτικής ικανότητας ακόμα και μετά την αγορά έως μέγιστη χωρητικότητα
9,6kWh ωφέλιμης ενέργειας.
Η επέκταση πραγματοποιείται με την προσθήκη επιπλέον μονάδων μπαταρίας και
πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Η επέκταση είναι δυνατή έως και 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, αλλά το
πολύ 30 μήνες μετά την παράδοση από τη Fronius.
Η επέκταση σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή δεν είναι δυνατή για τεχνικούς
λόγους. Λαμβάνετε υπόψη τις προδιαγραφές της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας για την τροφοδότηση στο δίκτυο και τη λειτουργία των συστημάτων
συσσωρευτών.

Ακρίβεια της
κατάστασης
φόρτισης (SOC)

Με την προσθήκη ή αντικατάσταση μιας μονάδας αποθήκευσης μπορεί να
προκύψουν ανακρίβειες κατά τον υπολογισμό της κατάστασης φόρτισης (State of
Charge - SOC). Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την επέκταση μπορεί να προκύψει
στατικότητα και απότομες μεταβολές. Αυτά τα φαινόμενα περιορίζονται στην
ένδειξη της κατάστασης φόρτισης και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.

Απότομη μεταβολή SOC
Στατικότητα SOC

Προειδοποιητικέ
ς υποδείξεις
πάνω στη
συσκευή
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Πάνω στην μπαταρία βρίσκονται προειδοποιητικές υποδείξεις και σύμβολα
ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, ούτε η επικάλυψη με βαφή αυτών των
προειδοποιητικών υποδείξεων και των συμβόλων ασφαλείας. Οι υποδείξεις και τα
σύμβολα προειδοποιούν για τον κίνδυνο λανθασμένου χειρισμού, ο οποίος θα
μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

EL
Σύμβολα ασφαλείας - Κείμενο των προειδοποιητικών υποδείξεων:
Προσοχή
Από τον εσφαλμένο χειρισμό ή τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων και
των οδηγιών χειρισμού μπορεί να προκληθούν κίνδυνοι υπερθέρμανσης,
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, με συνέπεια σοβαρούς τραυματισμούς.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χειρισμού και ακολουθήστε τις
υποδείξεις ασφαλείας!
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας
Μην αποσυναρμολογείτε/ μην τροποποιείτε τη συσκευή.
Προσέξτε να μην βραχεί η συσκευή.
Προσέξτε να μην εισχωρήσουν ξένα υλικά στη συσκευή.
Μην αγγίζετε τις συνδέσεις.
Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή
τραυματισμών
Μην χρησιμοποιείτε για τη φόρτιση συσκευές που δεν
προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό.
Αποφύγετε τη χρήση σε χώρους με θερμοκρασία 35 βαθμών Κελσίου
ή υψηλότερη.
Αποφύγετε τη χρήση σε περιβάλλοντα με ασταθείς συνθήκες.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε έντονους κραδασμούς.
Για την αποφυγή πυρκαγιάς
Μην βραχυκυκλώνετε τις μεμονωμένες συνδέσεις.
Αποφύγετε την υπερθέρμανση.
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Συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:
a) Πυρκαγιά:
κατάλληλο κατασβεστικό υλικό: πυροσβεστήρας CO2 ή πυροσβεστήρας
σκόνης, συσκευές πυρόσβεσης με νερό μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία.
Ειδοποιήστε την πυροσβεστική υπηρεσία.
Ειδοποιήστε τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο.
Απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη.
Απενεργοποιήστε το ρελέ διαρροής.
b) Υπερχείλιση:
Απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη.
Απενεργοποιήστε το ρελέ διαρροής.
Προστατέψτε το σύστημα από το νερό, αντλήστε το νερό.
c) Ασαφής κατάσταση λειτουργίας (βλ. επίσης κεφάλαιο "Ασαφείς καταστάσεις
λειτουργίας" στη σελίδα 144):
Φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός.
Απενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη.
Απενεργοποιήστε το ρελέ διαρροής.
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Τρόποι
λειτουργίας Επεξήγηση
συμβόλων

EL

Διάφοροι τρόποι λειτουργίας
Φ/β πλαίσιο
Παράγει συνεχές ρεύμα

Μετατροπέας - Μετατροπέας Fronius Hybrid
Μετατρέπει το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα και φορτίζει την
μπαταρία. Η ενσωματωμένη επιτήρηση εγκατάστασης επιτρέπει τη
σύνδεση του μετατροπέα σε ένα δίκτυο μέσω WLAN.
Μπαταρία
Είναι συνδεδεμένη στην πλευρά του συνεχούς ρεύματος με τον
μετατροπέα και αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια.
Καταναλωτές στο φωτοβολταϊκό σύστημα
Οι καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο φωτοβολταϊκό
σύστημα (1 ή 3 φάσεων)
Μετρητής - Fronius Smart Meter
Για βέλτιστη διαχείριση ενέργειας. Μπορείτε να αναθέσετε στον
ηλεκτρολόγο σας την τοποθέτηση του μετρητή στον πίνακα
ελέγχου. Η χρήση περισσότερων μετρητών Smart Meter επιτρέπει
την ανάλυση Energy Profiling. Είναι δυνατή η μέτρηση και η
παρακολούθηση περισσότερων καταναλωτών ή γεννητριών στο
σύστημα.
Λειτουργία βοηθητικού ρεύματος
Ο μετατροπέας είναι προετοιμασμένος για λειτουργία με
βοηθητικό ρεύμα. Η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος πρέπει να
ενεργοποιηθεί στον πίνακα ελέγχου από τον ηλεκτρολόγο. Στη
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος το φωτοβολταϊκό σύστημα
βρίσκεται σε λειτουργία νησίδας.
Fronius Ohmpilot
για τη χρήση της περίσσειας ενέργειας για την επεξεργασία ζεστού
νερού.
Πρόσθετος μετατροπέας στο σύστημα (π.χ.: Fronius Symo)
μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Δεν μπορεί
όμως να φορτίσει την μπαταρία και δεν είναι διαθέσιμος στην
περίπτωση χρήσης βοηθητικού ρεύματος.
Δίκτυο ηλεκτροδότησης

Τρόπος
λειτουργίας Μετατροπέας

Ο μετατροπέας Fronius Hybrid μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλός μετατροπέας
χωρίς συνδεδεμένη μπαταρία.
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Τρόπος
λειτουργίας Μετατροπέας με
μπαταρία
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Για να μπορεί να υλοποιηθεί ρύθμιση χωρίς προβλήματα, η παράλληλη λειτουργία
περισσότερων της μίας μπαταρίας πρέπει να αποφεύγεται.
Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε την ιδιοκατανάλωση στο φωτοβολταϊκό
σύστημά σας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
μπαταρία ως συσσωρευτή. Η μπαταρία είναι συνδεδεμένη στην πλευρά του
συνεχούς ρεύματος με τον μετατροπέα. Επομένως δεν απαιτείται πολλαπλή
μετατροπή ρεύματος και ο βαθμός απόδοσης αυξάνεται.

EL

Τρόπος
λειτουργίας Μετατροπέας με
μπαταρία και
περισσότερους
μετρητές Smart
Meter

Τρόπος
λειτουργίας Μετατροπέας με
μπαταρία, με
σύνδεση σε
εναλλασσόμενο
ρεύμα με δεύτερο
μετατροπέα

Τρόπος
λειτουργίας Μετατροπέας με
μπαταρία και
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος χρησιμοποιείται αυξημένη
ονομαστική συχνότητα, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη ηθελημένης
παράλληλης λειτουργίας με άλλες ηλεκτρογεννήτριες.
Για να μπορεί να υλοποιηθεί ρύθμιση χωρίς προβλήματα, η παράλληλη λειτουργία
περισσότερων της μίας μπαταρίας πρέπει να αποφεύγεται.
Στο πλήρες φωτοβολταϊκό σύστημα Hybrid ο μετατροπέας μπορεί:
να τροφοδοτήσει με ρεύμα το δίκτυο
να τροφοδοτήσει, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τις συσκευές που είναι
συνδεδεμένες στο φωτοβολταϊκό σύστημα ή
να φορτίσει την μπαταρία με την πλεονάζουσα ενέργεια.
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Τρόπος
λειτουργίας Μετατροπέας με
μπαταρία,
Ohmpilot και
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

Τρόπος
λειτουργίας Μετατροπέας με
μπαταρία,
επιπλέον
μετατροπέα και
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Σε ένα πλήρες φωτοβολταϊκό σύστημα Hybrid με Fronius Ohmpilot, η
λειτουργία του Ohmpilot σε περίπτωση διακοπής ρεύματος δεν είναι δυνατή για
λόγους τεχνικού ελέγχου. Προτείνεται επομένως η εγκατάσταση του Ohmpilot
εκτός της διακλάδωσης βοηθητικού ρεύματος.

Τα συστήματα συσσωρευτών μεταβαίνουν σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας. Η
εκάστοτε τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του
συστήματος επιτήρησης εγκατάστασης ή στο Solar.web.
Κατάσταση λειτουργίας

Περιγραφή

Απενεργοποιημένη

Η μπαταρία δεν είναι ενεργή. Είτε
απενεργοποιήθηκε είτε, λόγω σφάλματος, δεν είναι
εφικτή η επικοινωνία με την μπαταρία ή με τον
μετρητή.

Κανονική λειτουργία

Το σύστημα βρίσκεται στην κανονική λειτουργία

Λειτουργία σέρβις1)

Η λειτουργία σέρβις ενεργοποιήθηκε. Η μπαταρία
φορτίζεται αυτόματα μέχρι την καθορισμένη τιμή
SOC ή εκφορτίζεται και στη συνέχεια διατηρείται
στην τιμή αυτή έως ότου η λειτουργία σέρβις
τερματιστεί χειροκίνητα.

Αναγκαστική
επαναφόρτιση

Το Fronius Symo Hybrid επαναφορτίζει την
μπαταρία για να αντισταθμίσει την αυτοεκφόρτιση
και να διατηρήσει τη ρυθμισμένη ελάχιστη τιμή
SOC (προστασία από βαθιά εκφόρτιση).

Η ελάχ. τιμή SOC
επιτεύχθηκε

Η μπαταρία έχει φορτιστεί στη ρυθμισμένη
ελάχιστη τιμή SOC. Η μπαταρία δεν μπορεί να
εκφορτιστεί περαιτέρω έως ότου πραγματοποιηθεί
νέα φόρτιση.

Λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας

Το σύστημα έχει μεταβεί στη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας. Όλες οι λυχνίες LED και
η οθόνη της μπαταρίας παραμένουν σβηστές1). Η
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται
αυτομάτως μόλις διατίθεται επαρκής πλεονάζουσα
ενέργεια.

Λειτουργία
βαθμονόμησης1)

Το σύστημα βρίσκεται στη λειτουργία
βαθμονόμησης. Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη
αρκετή φ/β ενέργεια για να επιτευχθεί το 100% της
φόρτισης, η μπαταρία φορτίζεται κυκλικά στο
100% στο πλαίσιο της εσωτερικής βαθμονόμησης.
Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει αρκετό χρόνο
(ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τους
μικροκύκλους, τη θερμοκρασία,...).

Προστασία βαθιάς
εκφόρτισης1)

Το Fronius Symo Hybrid επαναφορτίζει την
μπαταρία για να αντισταθμίσει την αυτοεκφόρτιση
και να διατηρήσει την ελάχιστη κατάσταση
φόρτισης.

Εκκίνηση

Το σύστημα αποθήκευσης ξεκινά μέσω της
λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (Standby).

1)

Διατίθεται μόνο για την μπαταρία Fronius Solar Battery.
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Καταστάσεις
λειτουργίας
(μόνο για
συστήματα με
μπαταρία)

Λειτουργία βοηθητικού ρεύματος
Προϋποθέσεις
για τη λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

Για να αξιοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος του υβριδικού μετατροπέα,
θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Σωστή καλωδίωση του συστήματος βοηθητικού ρεύματος στην ηλεκτρολογική
εγκατάσταση (βλ. έγγραφο "Fronius Energy Package - Παραδείγματα
μεταγωγής βοηθητικού ρεύματος").
Ο μετρητής Fronius Smart Meter πρέπει να εγκατασταθεί και να
παραμετροποιηθεί στο σημείο τροφοδοσίας.
Ενημερωμένο firmware στον μετατροπέα - αν είναι απαραίτητο, εκτελέστε
ενημέρωση firmware.
Το αυτοκόλλητο βοηθητικού ρεύματος που συνοδεύει τον μετατροπέα πρέπει
να τοποθετείται στον ηλεκτρικό διανομέα.
Επιλέξτε την εναλλακτική ρύθμιση (βοηθητικό ρεύμα) στο μενού CONFIG
(Διαμόρφωση) του μετατροπέα (βλ. οδηγίες εγκατάστασης).
Εκτελέστε τις αναγκαίες ρυθμίσεις στην περιοχή βοηθητικού ρεύματος του
μενού αντιστοιχίσεων ΙΟ (ιστοσελίδα Επιτήρηση εγκατάστασης Fronius ->
Ρυθμίσεις -> Αντιστοίχιση ΙΟ -> Βοηθητικό ρεύμα).
Στην επισκόπηση εγκατάστασης, ρυθμίστε το βοηθητικό ρεύμα στον αυτόματο
τρόπο λειτουργίας (ιστοσελίδα Επιτήρηση εγκατάστασης Fronius -> Ρυθμίσεις > Επισκόπηση εγκαταστάσεων -> Τρόπος λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος).
Αν υπάρχουν περισσότεροι μετατροπείς στο σύστημα, εγκαταστήστε τους εκτός
του κυκλώματος βοηθητικού ρεύματος αλλά εντός του Fronius Smart Meter - βλέπε
Τρόπος λειτουργίας - Μετατροπέας με μπαταρία, επιπλέον μετατροπέα και
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος στη σελίδα 24.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος δεν είναι δυνατή με μπαταρίες της
σειράς LG Chem ResuH.

Μετάβαση από τη
λειτουργία
τροφοδότησης
δικτύου στη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

1.
2.
3.
4.
5.
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Το δημόσιο δίκτυο επιτηρείται από το σύστημα προστασίας δικτύου και
εγκατάστασης, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στον μετατροπέα, και από
το συνδεδεμένο Fronius Smart Meter.
Το δημόσιο δίκτυο παρουσιάζει διακοπή ή επιμέρους παράμετροι του δικτύου
υπολείπονται ή υπερβαίνουν τις προαπαιτούμενες τιμές.
Ο μετατροπέας εκτελεί τις προβλεπόμενες από το πρότυπο της χώρας
ενέργειες και στη συνέχεια απενεργοποιείται.
Μετά από ορισμένο χρόνο ελέγχου ο μετατροπέας εκκινείται στη λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος.
Όλοι οι καταναλωτές στον χώρο, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο κύκλωμα
βοηθητικού ρεύματος, τροφοδοτούνται από την μπαταρία και τα φ/β πλαίσια.
Οι υπόλοιποι καταναλωτές δεν τροφοδοτούνται και έχουν αποσυνδεθεί με
ασφάλεια.

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

Περιορισμοί στη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

Ο μετατροπέας λειτουργεί στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.
Το δημόσιο δίκτυο λειτουργεί και πάλι κανονικά.
Το Fronius Smart Meter μετρά τις παραμέτρους δικτύου στο δημόσιο δίκτυο
και μεταβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στον μετατροπέα.
Η σταθερότητα του αποκαταστημένου δημόσιου δικτύου διαπιστώνεται με
έλεγχο των τιμών μέτρησης του Fronius Smart Meter.
Ο μετατροπέας τερματίζει τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.
Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι και πάλι συνδεδεμένα με το δημόσιο
δίκτυο και τροφοδοτούνται από αυτό.
Μετά τους ελέγχους δικτύου που απαιτούνται από τα σχετικά πρότυπα, ο
μετατροπέας μπορεί να ξαναρχίσει τη λειτουργία τροφοδότησης δικτύου.
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Μετάβαση από τη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος στη
λειτουργία
τροφοδότησης
δικτύου

Στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος, ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να
λειτουργήσουν σωστά λόγω των πολύ υψηλών ρευμάτων εκκίνησης (π.χ.: ψυγεία ή
καταψύκτες). Στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος συνιστάται η απενεργοποίηση
καταναλωτών που δεν χρειάζονται απαραίτητα.
Η μεταγωγή από τη συνδεδεμένη με το δίκτυο λειτουργία στη λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος διαρκεί κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, το
σύστημα φόρτισης συσσωρευτών με λειτουργία βοηθητικού ρεύματος δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος π.χ. για υπολογιστή.
Αν στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος δεν υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια από την
μπαταρία ή τα φ/β πλαίσια, η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος τερματίζεται
αυτόματα, ανεξάρτητα από το αν το δημόσιο δίκτυο είναι διαθέσιμο ή όχι.
Fronius Solar Battery: Μόλις υπάρξει ξανά διαθέσιμη επαρκής ενέργεια από τα φ/β
πλαίσια, η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος ξεκινά και πάλι αυτόματα.
BYD Battery-Box Premium: Η επανεκκίνηση του συστήματος πρέπει να γίνει
χειροκίνητα, μόλις υπάρξει επαρκής διαθέσιμη ενέργεια από τα φ/β πλαίσια ή από
το δημόσιο δίκτυο. Για τη σωστή σειρά ενεργοποίησης βλ. κεφάλαιο BYD BatteryBox Premium στη σελίδα 35.
Αν η κατανάλωση είναι υπερβολική, η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος
διακόπτεται και εμφανίζεται το μήνυμα κατάστασης "143 - Υπερφόρτωση
βοηθητικού ρεύματος". Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ισχύς στη
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά!

Βοηθητικό ρεύμα
και λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας

Όταν ο μετατροπέας λειτουργεί στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος, η
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται αυτόματα. Η μπαταρία και ο
μετατροπέας μεταβαίνουν μετά από χρόνο αναμονής 8-12 λεπτών στη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας, όταν συντρέχουν οι παρακάτω συνθήκες:
Η μπαταρία εκφορτίζεται μέχρι την ελάχιστη κατάσταση φόρτισης και δεν
υπάρχει τροφοδοσία ενέργειας από τα φ/β πλαίσια.
Ο μετατροπέας βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος, η οποία δεν
επιβεβαιώνεται αυτομάτως (π.χ. επανειλημμένη υπερφόρτιση).
Ο μετατροπέας ρυθμίζεται μέσω της ρύθμισης οθόνης στη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία standby).
Αν η μπαταρία και ο μετατροπέας βρίσκονται σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας, το σύστημα επανενεργοποιείται με τις παρακάτω ενέργειες (ισχύει μόνο
για το Fronius Solar Battery):
Διατίθεται επαρκής ενέργεια από τα φ/β πλαίσια.
Το δημόσιο δίκτυο λειτουργεί και πάλι.
Ο διακόπτης POWER της μπαταρίας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται εκ
νέου.
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα
βρείτε στο κεφάλαιο Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας στη σελίδα 29

Fronius Ohmpilot
και λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

Το Fronius Ohmpilot δεν ενδείκνυται για τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος. Αν
υπάρχει Fronius Ohmpilot, εγκαταστήστε το εκτός της διακλάδωσης βοηθητικού
ρεύματος (βλ. Τρόπος λειτουργίας - Μετατροπέας με μπαταρία, Ohmpilot και
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος στη σελίδα 24).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Κίνδυνος από ενεργό Ohmpilot στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της τροφοδοσίας βοηθητικού
ρεύματος.
Σε καμία περίπτωση μην ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης του
Ohmpilot.
Απενεργοποιήστε την αυτόματη ασφάλεια του Fronius Ohmpilot (αν υπάρχει).
Πριν από τη διακοπή ρεύματος πρέπει να απενεργοποιηθούν εκείνες οι
λειτουργίες που υπερβαίνουν τα όρια ισχύος της λειτουργίας βοηθητικού
ρεύματος.

▶
▶
▶

Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες που υπερβαίνουν τα όρια ισχύος της λειτουργίας
βοηθητικού ρεύματος:
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1

Ρυθμίστε σε χειροκίνητη τη μέτρηση θερμαινόμενης ράβδου του Ohmpilot
(στην ενότητα «Γενικά - Γενικές ρυθμίσεις - Θέρμανση 1 - χειροκίνητα»).

2

Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις «Προστασία από λεγιονέλλα (h)» και
«Προσαρμογή ημερήσια απόδοσης» (στην ενότητα «Γενικά - Γενικές ρυθμίσεις Θέρμανση 1»).

Γενικά

EL

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Standby) αποσκοπεί στη μείωση της
ιδιοκατανάλωσης του συστήματος. Διατίθεται με την έκδοση λογισμικού 1.4.1-11
και σε μεταγενέστερες εκδόσεις του συστήματος επιτήρησης εγκατάστασης. Τόσο ο
μετατροπέας όσο και η μπαταρία μεταβαίνουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Fronius Symo Hybrid
Αν η μπαταρία είναι άδεια και αν δεν υπάρχει διαθέσιμη φ/β ενέργεια, ο
μετατροπέας μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Διατηρείται μόνο
η επικοινωνία του μετατροπέα με το Fronius Smart Meter και το Fronius Solar.web.
Fronius Solar Battery
Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας η ένδειξη παραμένει
σβηστή. Στο Solar.web, στο σύμβολο μπαταρίας ένα «i» υποδεικνύει τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας. Στην προβολή ενεργειακού ισοζυγίου, κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας δεν εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης
(SOC - State of Charge) του Fronius Solar Battery.
BYD Battery-Box Premium
Στο Solar.bar η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας υποδεικνύεται με ένα «i» στο
σύμβολο της μπαταρίας.

Προϋποθέσεις
απενεργοποίησης
των Fronius Solar
Battery και
Fronius Symo
Hybrid

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλότερο ή ίσο με
το καταχωρισμένο ελάχιστο επίπεδο φόρτισης.
Η ισχύς των φ/β πλαισίων είναι μικρότερη από 50 W.
Η στιγμιαία ισχύς φόρτισης ή εκφόρτισης της μπαταρίας είναι
μικρότερη από 100 W.
Απομένει ισχύς λιγότερη από 50 W για τη φόρτιση της
μπαταρίας. Η ισχύς εξόδου στο δημόσιο δίκτυο είναι κατά
τουλάχιστον 50 W μικρότερη από την τρέχουσα απαιτούμενη
ισχύ στο οικιακό δίκτυο.
Αν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις απενεργοποίησης, η μπαταρία
μεταβαίνει εντός 6 λεπτών σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή η χρονική
καθυστέρηση διασφαλίζει ότι μπορεί να εκτελεστεί τουλάχιστον η επανεκκίνηση
του μετατροπέα.
Ο μετατροπέας μεταβαίνει αυτόματα μετά την μπαταρία στη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
Βοηθητικό ρεύμα:
Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος, η μπαταρία μεταβαίνει
σε λειτουργία δικτύου και όχι σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Διαφορετικά, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η εκκίνηση του συστήματος Hybrid εκτός
δικτύου και χωρίς φ/β τροφοδοσία (Darkstart).
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος και σε περίπτωση μείωσης
της ελάχιστης κατάστασης φόρτισης κάτω από το όριο η μπαταρία μεταβαίνει σε
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
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Προϋποθέσεις
ενεργοποίησης
των Fronius Symo
Hybrid και
Fronius Solar
Battery

Αν ικανοποιείται κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις για τουλάχιστον 30
δευτερόλεπτα, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται:
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν επιτρέπεται πλέον λόγω
τροποποιημένης ρύθμισης στην ιστοσελίδα του μετατροπέα.
Απομένει ισχύς περισσότερη από 50 W για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η ισχύς
εξόδου στο δημόσιο δίκτυο είναι κατά τουλάχιστον 50 W μεγαλύτερη από την
τρέχουσα απαιτούμενη ισχύ στο οικιακό δίκτυο.
Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί δυναμική μείωση ισχύος στην τιμή 0 ή το
σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία βοηθητικού ρεύματος, η ισχύς εξόδου στο
δημόσιο δίκτυο είναι πάντα μικρότερη από την απαιτούμενη ισχύ στο οικιακό
δίκτυο.
Για την περίπτωση αυτή υπάρχει μια συγκεκριμένη προϋπόθεση (δυναμική
μείωση ισχύος < 300 W ή ενεργή λειτουργία βοηθητικού ρεύματος): Αν η
φωτοβολταϊκή ισχύς υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο (50 W), η
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται.
Το αίτημα για φόρτιση της μπαταρίας από το δημόσιο δίκτυο πρέπει να τεθεί
μέσω της ιστοσελίδας.
Η μπαταρία επαναφορτίζεται για να αποκατασταθεί το ελάχιστο επίπεδο
φόρτισης ή για να εκτελεστεί βαθμονόμηση.
Η μπαταρία Fronius Solar Battery ενεργοποιείται, μόλις ο Symo Hybrid
ξεκινήσει την παραγωγή φωτοβολταϊκής ισχύος. Αυτό εγγυάται την αξιόπιστη
λειτουργία της μπαταρίας.

Εξαίρεση

Αν ο μετατροπέας δεν τεθεί σε λειτουργία εντός χρονικού διαστήματος 8-12
λεπτών (π.χ.: σφάλμα), ή παρουσιαστεί διακοπή της ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ
μετατροπέα και μπαταρίας, η μπαταρία μεταβαίνει σε κάθε περίπτωση στη
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται η
αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας.

Ένδειξη στις
συσκευές και στο
περιβάλλον
εργασίας χρήστη

Κατά τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:
Η πορτοκαλί λυχνία LED κατάστασης ανάβει
Είναι δυνατή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του μετατροπέα
Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα αποθηκεύονται και αποστέλλονται στο Solar.web
Είναι δυνατή η προβολή των διαθέσιμων τρεχόντων δεδομένων στο Solar.bar
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα του
μετατροπέα και στο Solar.web με ένα «i» δίπλα στο σύμβολο της μπαταρίας στην
επισκόπηση συστήματος.
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Χρήση της
φόρτισης
βαθμονόμησης

EL

Φόρτιση βαθμονόμησης για την μπαταρία Fronius
Solar Battery
Φυσικές διαφορές στις επιμέρους τιμές χωρητικότητας στοιχείων και στην
ελάχιστη αυτοεκφόρτιση που προκύπτει σε κάθε μπαταρία συνεπάγονται
διαφορές στις τιμές τάσης στοιχείων. Έτσι η τιμή SOC παύει να είναι ακριβής.
Αυτό, ωστόσο, δεν επηρεάζει τη λειτουργία. Αν δεν ληφθούν όμως μέτρα,
προκαλείται βλάβη της μπαταρίας.
Μέσω της κυκλικά εκτελούμενης φόρτισης βαθμονόμησης όλα τα στοιχεία της
μπαταρίας επιτυγχάνουν την ίδια κατάσταση φόρτισης και βαθμονομείται η τιμή
SOC. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μακρά διάρκεια ζωής των στοιχείων της
μπαταρίας.

Γενικά

Ο ακριβής προσδιορισμός της κατάστασης φόρτισης (State of Charge = SOC) της
μπαταρίας είναι σημαντικός για τον έλεγχο της λειτουργίας. Για να διασφαλιστεί
αυτό, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 100%. Έτσι βαθμονομείται η τιμή SOC.
Fronius Solar Battery:
Η φόρτιση βαθμονόμησης πραγματοποιείται αυτόματα κατά τη λειτουργία μετά
από περισσότερους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Η στιγμή κατά την οποία
πραγματοποιούνται φορτίσεις βαθμονόμησης εξαρτάται από δύο σημαντικούς
παράγοντες:
-

Μέση κατάσταση φόρτισης
Απόδοση ενέργειας της μπαταρίας

Καθώς οι παράγοντες αυτοί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές
συνθήκες, η χρονική στιγμή της φόρτισης βαθμονόμησης μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με την εποχή του έτους.
Η παρακάτω περιγραφή της φόρτισης βαθμονόμησης ισχύει από την έκδοση
λογισμικού 1.4.1-12 της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius.

Προϋποθέσεις
για την έναρξη
της φόρτισης
βαθμονόμησης
(Fronius Solar
Battery)

Ένας κύκλος φόρτισης και εκφόρτισης της μπαταρίας Fronius Solar Battery
αντιστοιχεί στην προσθήκη ενέργειας 48 Ah ανά μονάδα μπαταρίας. Η φόρτιση
βαθμονόμησης πραγματοποιείται κυκλικά στις παρακάτω συνθήκες:
Μετά από 3 ολοκληρωμένους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης και κατάσταση
φόρτισης 80%
Μετά από 5 ολοκληρωμένους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης και κατάσταση
φόρτισης 50%
Μετά από 7 ολοκληρωμένους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης ανεξαρτήτως
κατάστασης φόρτισης
Σε νέα εγκατεστημένα συστήματα και μετά από αντικατάσταση ή επέκταση
μονάδας ξεκινά μετά από 30 λεπτά αυτόματα μια φόρτιση βαθμονόμησης.
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Διαδικασία της
φόρτισης
βαθμονόμησης
(Fronius Solar
Battery)

Η φόρτιση βαθμονόμησης πραγματοποιείται πρωτίστως με την πλήρη
φωτοβολταϊκή ισχύ. Όταν δεν διατίθεται επαρκής φωτοβολταϊκή ενέργεια,
τροφοδοτείται ενέργεια από το δημόσιο δίκτυο. Αυτό συμβαίνει επίσης όταν η
λειτουργία «Να επιτρέπεται η φόρτιση από το δίκτυο» είναι απενεργοποιημένη,
καθώς πρόκειται για κρίσιμη για τη λειτουργία προϋπόθεση.
Ο υπολογισμός της κατάστασης φόρτισης πραγματοποιείται ανά μονάδα
μπαταρίας. Έτσι, κάθε μονάδα μπαταρίας πρέπει να φτάσει σε κατάσταση
φόρτισης 100%.

Διαδικασία
βαθμονόμησης
(Fronius Solar
Battery)

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Διάρκεια της
φόρτισης
βαθμονόμησης
(Fronius Solar
Battery)

Οι προϋποθέσεις έναρξης πρέπει να πληρούνται
Η μπαταρία φορτίζεται με ελάχιστο ρεύμα 6,5 A ή με τη συνολική
φωτοβολταϊκή ισχύ στο 100%.
Για να φτάσει η κατάσταση φόρτισης στο 100% σε κάθε υποδοχή μονάδας
μπαταρίας, πρέπει να τηρείται μία από τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις για
τουλάχιστον 2 λεπτά (για κάθε στοιχείο όλων των μονάδων μπαταρίας):
Ελάχιστη τάση στοιχείου ³ 3,45 V και ρεύμα < 100 mA
Ελάχιστη τάση στοιχείου > 3,5 V ανεξαρτήτως ρεύματος
Αν μια μονάδα μπαταρίας πληροί μία από αυτές τις συνθήκες, το ρεύμα
περιορίζεται για να αποτραπεί πιθανή υπερφόρτωση. Μέσω μιας αντίστασης
παράκαμψης ρέει ρεύμα στο διψήφιο εύρος mA
Η φωτοβολταϊκή ισχύς που δεν είναι απαραίτητη καταναλώνεται απευθείας
Όταν όλα τα στοιχεία όλων των μονάδων μπαταρίας πληρούν μία από τις δύο
προϋποθέσεις, η κατάσταση φόρτισης ρυθμίζεται στο 100% και η φόρτιση
βαθμονόμησης έχει ολοκληρωθεί.

Λόγω ανοχών στα στοιχεία, αυτά δεν φορτίζονται και εκφορτίζονται πάντα το ίδιο
γρήγορα. Επειδή τόσο τα στοιχεία όσο και οι μονάδες μπαταρίας είναι
συνδεδεμένα σε σειρά και το πιο αργό στοιχείο καθορίζει τη διάρκεια φόρτισης
και εκφόρτισης, οι φορτίσεις βαθμονόμησης ολοκληρώνονται με διαφορετική
ταχύτητα.
Πιο αραιές φορτίσεις βαθμονόμησης ή ολοκληρωμένοι κύκλοι φόρτισης (ανάλογα
με την εποχή του έτους, π.χ.: τους χειμερινούς μήνες) οδηγούν σε μεγαλύτερες
αποκλίσεις στις τάσεις στοιχείων των μονάδων μπαταρίας. Στη λειτουργία
βαθμονόμησης ένα στοιχείο φορτίζεται πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα στοιχεία.
Αυτό το στοιχείο ξεκινά στη συνέχεια με την αντιστάθμιση. Τα υπόλοιπα στοιχεία
μπορούν να φορτιστούν μόνο με χαμηλότερο ρεύμα φόρτισης. Τα στοιχεία αυτά
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν την επιθυμητή τιμή.
Όταν η μπαταρία φορτίζεται πλήρως ανά τακτά διαστήματα, απαιτούνται μόνο
σπάνια φορτίσεις βαθμονόμησης. Τα στοιχεία βαθμονομούνται με κάθε φόρτιση σε
κατάσταση φόρτισης 100%.
Τους χειμερινούς μήνες με λίγες πλήρεις φορτίσεις και μικρή απόδοση ενέργειας
οι φορτίσεις βαθμονόμησης μπορεί να διαρκούν περισσότερο, καθώς πρέπει να
αντισταθμίζονται μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των μονάδων μπαταρίας.
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Ένδειξη στη
διάρκεια της
φόρτισης
βαθμονόμησης
(Fronius Solar
Battery)

Δεν είναι δυνατή η λήψη ενέργειας από την μπαταρία (εκφόρτιση)
Η βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης τίθεται εκτός λειτουργίας για το χρονικό
διάστημα της φόρτισης βαθμονόμησης
Η φόρτιση από το δίκτυο μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης, όταν η
λειτουργία «Να επιτρέπεται η φόρτιση από το δίκτυο» δεν είναι
ενεργοποιημένη, καθώς πρόκειται για μια σχετική με το σύστημα φόρτιση
σέρβις
Η μηδενική τροφοδοσία σύμφωνα με το πρότυπο διατηρείται και η φόρτιση
σέρβις μπορεί να ξεκινήσει, αν κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης θέλετε να
επεκτείνετε ή να αντικαταστήστε μονάδες μπαταρίας
Η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος μπορεί να ξεκινήσει - η φόρτιση
βαθμονόμησης διακόπτεται

Όταν ξεκινήσει η φόρτιση βαθμονόμησης, αυτό είναι ορατό στο Fronius Solar.web
(τρέχουσα προβολή και προβολή ενεργειακού ισοζυγίου) ή στο Webinterface του
μετατροπέα Fronius Symo Hybrid.
Στην επισκόπηση του Fronius Solar.web ή του Webinterface του
μετατροπέα εμφανίζεται η φόρτιση βαθμονόμησης ως
πληροφορία. Κάνοντας κλικ στο σύμβολο μπαταρίας (εικόνα
αριστερά) εμφανίζεται η πληροφορία «Η μπαταρία βρίσκεται
στη λειτουργία βαθμονόμησης»

Στην προβολή ενεργειακού ισοζυγίου στο Solar.web η έναρξη και το τέλος της
φόρτισης βαθμονόμησης εμφανίζονται μέσω αλλαγής της κατάστασης μπαταρίας
(«Λειτουργία μπαταρίας: Normal → Calibrate» και «Λειτουργία μπαταρίας:
Calibrate → Normal»)
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η φόρτιση βαθμονόμησης της μπαταρίας Fronius
Solar Battery στην προβολή ενεργειακού ισοζυγίου. Στην αρχή της φόρτισης
βαθμονόμησης φορτίζεται ολόκληρη η φωτοβολταϊκή παραγωγή στην μπαταρία.
Από τη χρονική στιγμή που ένα στοιχείο έχει φορτιστεί πλήρως, λαμβάνεται πλέον
μόνο συγκεκριμένο ρεύμα φόρτισης από την μπαταρία. Αυτό το ρεύμα φόρτισης
μειώνεται μέχρι τα 0 Α καθώς αυξάνεται η τάση στοιχείου.
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Περιορισμοί στη
διάρκεια της
βαθμονόμησης
(Fronius Solar
Battery)

Στην οθόνη μπαταρίας εμφανίζεται όπως στην κανονική λειτουργία η κατάσταση
«charging» (CHG) και προβάλλεται το αντίστοιχο ρεύμα φόρτισης σε Α. Αν το
ρεύμα φόρτισης μειωθεί κάτω από 0,3 A εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη 0 A,
παρόλο που η φόρτιση βαθμονόμησης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Στο Fronius Solar.web εμφανίζεται η τιμή SOC ολόκληρης της μπαταρίας. Στην
οθόνη της μπαταρίας μπορούν να διαβαστούν οι τιμές SOC των επιμέρους
μονάδων μπαταρίας.
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LG Chem ResuH

EL

Ιδανικές μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών για το
Fronius Symo Hybrid
Η Fronius τονίζει σαφώς, ότι οι μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών δεν αποτελούν
προϊόντα της, καθώς δεν διανέμονται ή πωλούνται από την Fronius. Για αυτόν τον
λόγο, η Fronius δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει εγγύηση για αυτές τις
μπαταρίες.
Το Fronius Symo Hybrid μπορεί να λειτουργήσει με συσσωρευτή υψηλής τάσης LG
Chem του τύπου RESU7H(τύπου R) ή RESU10H(τύπου R).
Για τη σύνδεση μιας μπαταρίας LG σε έναν υβριδικό μετατροπέα απαιτείται το
Fronius Checkbox 500V της Fronius. Κατά τη λειτουργία με τον συσσωρευτή
υψηλής τάσης LG Chem δεν είναι δυνατή η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.
Πριν από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία διαβάστε αυτό το έγγραφο
και τις οδηγίες εγκατάστασης του Fronius Symo Hybrid, του Fronius Checkbox 500V
και των μπαταριών τρίτων κατασκευαστών.
Μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα της Fronius στην παρακάτω διεύθυνση:
www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install
Η τεκμηρίωση του LG Chem ResuH διατίθεται μαζί με τη μπαταρία τρίτων
κατασκευαστών ή παρέχεται από τον τρίτο κατασκευαστή.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος από την τάση DC του μετατροπέα και από την μπαταρία.
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.
Το Fronius Checkbox 500V πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα σύμφωνα με
τις οδηγίες εγκατάστασης.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του Fronius Checkbox
500V. Οι οδηγίες εγκατάστασης συνοδεύουν το Fronius Checkbox 500V.
Συνδέστε την καλωδίωση της "μπαταρίας τρίτων κατασκευαστών με το Fronius
Symo Hybrid και το Fronius Checkbox 500V" σύμφωνα με το διάγραμμα
συνδεσμολογίας. Το διάγραμμα συνδεσμολογίας παρέχεται μαζί με το Fronius
Checkbox 500V.

▶
▶
▶

BYD Battery-Box
Premium

Η Fronius τονίζει σαφώς ότι οι μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών δεν αποτελούν
προϊόντα της, καθώς δεν διανέμονται ή πωλούνται από την Fronius. Για αυτόν τον
λόγο, η Fronius δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει εγγύηση για αυτές τις
μπαταρίες.
Το Fronius Symo Hybrid μπορεί να λειτουργεί με τις ακόλουθες εκδόσεις του BYD
Battery-Box Premium:
HVM 8.3*
HVM 11.0
HVM 13.8
HVM 16.6
HVM 19.3
HVM 22.1
Η παράλληλη λειτουργία έως 3 μπαταριών BYD HVM είναι εφικτή υπό την
προϋπόθεση τήρησης των οδηγιών της BYD. Ο συνδυασμός 3 HVM 22.1 δεν
επιτρέπεται.
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* Υπόδειξη για συστήματα με μεταγωγή σε βοηθητικό ρεύμα, με Fronius Symo
Hybrid και BYD Battery-Box Premium HVM 8.3:
Σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή ρεύματος και σταματήσει η τροφοδοσία
ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, ενδέχεται να διαπιστωθεί μειωμένη
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (κατά κανόνα < 20%), με αποτέλεσμα να μην
μπορεί πλέον το σύστημα να μεταβεί στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.
Πριν από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία διαβάστε αυτό το έγγραφο
και τις οδηγίες εγκατάστασης του Fronius Symo Hybrid και των μπαταριών τρίτων
κατασκευαστών.
Μπορείτε να βρείτε όλα τα έγγραφα της Fronius στην παρακάτω διεύθυνση:
www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install
Λόγω τυχόν παλιάς έκδοσης λογισμικού ενδέχεται να υπάρξει ασυμβατότητα
μεταξύ μετατροπέα και μπαταρίας. Αν εμφανιστεί σχετικό μήνυμα,
ενημερώστε το λογισμικό του μετατροπέα - βλ. Υπηρεσίες - Ενημέρωση
υλικολογισμικού στη σελίδα95
ενημερώστε το λογισμικό της μπαταρίας - βλ. τεκμηρίωση της μπαταρίας
Η τεκμηρίωση του BYD Battery-Box Premium διατίθεται μαζί με την μπαταρία
τρίτων κατασκευαστών ή παρέχεται από τον τρίτο κατασκευαστή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για την ασφαλή λειτουργία με το BYD Battery-Box Premium HVM, πρέπει να
τηρείται πάντα η ακόλουθη σειρά ενεργοποίησης για το σύστημα.
1

ON

1

Γυρίστε τον διακόπτη DC στη θέση OFF.
Κατεβάστε την αυτόματη ασφάλεια
(θέση OFF).

OFF

2

36

Ενεργοποιήστε την μπαταρία.

ON

2
OFF

37

EL

Ανεβάστε την αυτόματη ασφάλεια (θέση
OΝ). Γυρίστε τον διακόπτη DC στη θέση
OΝ.

3

38

Χειρισμός

39

40

EL

Επικοινωνία δεδομένων
Περιοχή
επικοινωνίας
δεδομένων
(1)

PIN 2

(2)

(3)

PIN 1

PIN 1
PIN 2
PIN 3

Θέσ
η

Χαρακτηρισμός

(1)

Διεπαφή ρεύματος πολλαπλών λειτουργιών με δυνατότητα μεταγωγής
Για τη σύνδεση στη διεπαφή ρεύματος πολλαπλών λειτουργιών
χρησιμοποιήστε το διπολικό θηλυκό βύσμα που περιλαμβάνεται στο
πακέτο παράδοσης του μετατροπέα.

(2)

Επαφή διακόπτη χωρίς δυναμικό, με θηλυκό βύσμα
έως 250 V AC / 4 A AC
έως 30 V DC / 1 A DC
έως 1,5 mm² (AWG 16) διατομή καλωδίων
PIN1 = Επαφή σύνδεσης (Normally Open)
PIN 2 = Ρίζα (Common)
PIN 3 = Επαφή διακοπής (Normally Closed)
Για τη σύνδεση στην επαφή διακόπτη χωρίς δυναμικό χρησιμοποιήστε το
θηλυκό βύσμα που περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης του
μετατροπέα.

(3)

Γενικά

Επιτήρηση εγκατάστασης με κεραία WLAN

Ο μετατροπέας περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό του επιτήρηση εγκατάστασης
με δυνατότητα WLAN και μονάδα διαχείρισης ενέργειας (Fronius Datamanager).
Η επιτήρηση εγκατάστασης Fronius περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις παρακάτω
λειτουργίες:
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ειδική ιστοσελίδα με ένδειξη των πραγματικών δεδομένων και των διαφόρων
δυνατοτήτων ρύθμισης
δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με το Fronius Solar.web
σύνδεση στο Internet μέσω WLAN ή LAN
έλεγχος φορτίων του μετατροπέα μέσω προεπιλογής οριακών τιμών ισχύος,
ελάχιστων ή μέγιστων χρόνων λειτουργίας ή ονομαστικών χρόνων
λειτουργίας
έλεγχος του μετατροπέα μέσω Modbus (TCP)
απόδοση προτεραιοτήτων ελέγχου
έλεγχος του μετατροπέα μέσω συνδεδεμένου μετρητή (Fronius Smart Meter)
έλεγχος του μετατροπέα μέσω ενός δέκτη σημάτων κεντρικού τηλεχειρισμού
(π.χ. προεπιλογή άεργου ισχύος ή προεπιλογή ενεργού ισχύος)
δυναμική μείωση ισχύος σύμφωνα με την ιδιοκατανάλωση
έλεγχος της φόρτισης μπαταρίας σύμφωνα με τις ρυθμισμένες τιμές-στόχους
έλεγχος της λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος

-

Στοιχεία
χειρισμού,
συνδέσεις και
ενδείξεις στην
επιτήρηση
εγκατάστασης

(9) (8)

(7)

(1)
(2)

(5)

(3)

(4)

(6)

LAN

Αρ
.

Λειτουργία

(1)

Διακόπτης IP
Για την αλλαγή της διεύθυνσης IP:
Θέση διακόπτη A
προεπιλεγμένη διεύθυνση IP και άνοιγμα του σημείου πρόσβασης
WLAN
Αν ο διακόπτης IP βρίσκεται στη θέση A, ανοίγει επιπλέον ένα σημείο
πρόσβασης για μια απευθείας σύνδεσης WLAN με το σύστημα
επιτήρησης εγκατάστασης.
Δεδομένα πρόσβασης σε αυτό το σημείο πρόσβασης:
Όνομα δικτύου: FRONIUS_239.XXXXXX
Κλειδί: 12345678
Η πρόσβαση στην επιτήρηση εγκατάστασης είναι δυνατή:
μέσω ονόματος DNS http://datamanager
μέσω διεύθυνσης IP 169.254.0.180 για τη διεπαφή LAN
μέσω διεύθυνσης IP 192.168.250.181 για το σημείο πρόσβασης
WLAN
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Λειτουργία
EL

Αρ
.

Θέση διακόπτη B
Εκχωρημένη διεύθυνση IP
Η επιτήρηση εγκατάστασης λειτουργεί με μια εκχωρημένη διεύθυνση
IP, εργοστασιακή ρύθμιση δυναμική (DHCP)
Η διεύθυνση IP μπορεί να ρυθμιστεί στην ιστοσελίδα της επιτήρησης
εγκατάστασης.
(2)

LED WLAN
Αναβοσβήνει πράσινη: Η επιτήρηση εγκατάστασης βρίσκεται σε
λειτουργία σέρβις
(ο διακόπτης IP στην plug-in κάρτα της επιτήρησης εγκατάστασης
βρίσκεται στη θέση A ή ενεργοποιήθηκε η λειτουργία σέρβις μέσω της
οθόνης του μετατροπέα, το σημείο πρόσβασης WLAN είναι ανοικτό)
Ανάβει πράσινη: Όταν υπάρχει σύνδεση WLAN
Αναβοσβήνει εναλλάξ πράσινη/κόκκινη: Υπέρβαση της χρονικής
διάρκειας κατά την οποία το σημείο πρόσβασης WLAN παραμένει
ανοικτό μετά την ενεργοποίηση (1 ώρα)
Ανάβει κόκκινη: Όταν δεν υπάρχει σύνδεση WLAN
Αναβοσβήνει κόκκινη: Εσφαλμένη σύνδεση WLAN

(3)

LED σύνδεσης Solar.web
Ανάβει πράσινη: Όταν υπάρχει σύνδεση με το Fronius Solar.web.
Ανάβει κόκκινη: Όταν απαιτείται, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση με το
Fronius Solar.web.
Δεν ανάβει: Όταν δεν απαιτείται σύνδεση με το Fronius Solar.web ή
όταν η αποστολή δεδομένων στο Solar.web έχει απενεργοποιηθεί.

(4)

LED τροφοδοσίας
Ανάβει πράσινη: Όταν η τροφοδοσία ρεύματος μέσω του εσωτερικού
συστήματος επικοινωνίας είναι επαρκής. Η επιτήρηση εγκατάστασης
είναι έτοιμη για λειτουργία.
Δεν ανάβει: Όταν δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος μέσω του
εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας.
Αναβοσβήνει κόκκινη: Στη διάρκεια μιας διαδικασίας ενημέρωσης
(update)

-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Στη διάρκεια μιας διαδικασίας ενημέρωσης μην
διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος.
Ανάβει κόκκινη: Η διαδικασία ενημέρωσης απέτυχε.

(5)

LED σύνδεσης
Ανάβει πράσινη: Όταν η σύνδεση εντός του εσωτερικού συστήματος
επικοινωνίας είναι σταθερή.
Ανάβει κόκκινη: Όταν η σύνδεση εντός του εσωτερικού συστήματος
επικοινωνίας διακόπτεται.

(6)

Σύνδεση LAN
Διεπαφή Ethernet με μπλε χρωματική σήμανση για τη σύνδεση του
καλωδίου Ethernet

43

Αρ
.

Λειτουργία

(7)

I/O
Ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι

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

IO

RS485

Ενσύρματο Modbus RTU 2 (RS485):
DD+

Δεδομένα Modbus Δεδομένα Modbus +

Εσωτ./εξωτ. τροφοδοσία
+

GND
Uint / Uext
Έξοδος της εσωτερικής τάσης 12,8 V
ή
είσοδος για μια εξωτερική τάση τροφοδοσίας
>12,8 - 24 V DC (+ 20 %)

Ψηφιακές είσοδοι: 0 - 3, 4 - 9
Στάθμη τάσης: low = από 0 V έως 1,8 V, high = από 3 V έως 24 V Dc (+ 20 %)
Ρεύμα εισόδου: ανάλογα με την τάση εισόδου, αντίσταση εισόδου = 46
kOhm
Ψηφιακές έξοδοι: 0 - 3
Δυνατότητα μεταγωγής σε περίπτωση τροφοδοσίας μέσω της plug-in
κάρτας της επιτήρησης εγκατάστασης: 3,2 W συνολικά και για τις 4
ψηφιακές εξόδους
Δυνατότητα μεταγωγής σε περίπτωση τροφοδοσίας μέσω εξωτερικού
τροφοδοτικού με συνεχές ρεύμα DC από 12,8 έως 24 V (+ 20 %),
συνδεδεμένο σε Uint / Uext και GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (αναλόγως του
εξωτερικού τροφοδοτικού) ανά ψηφιακή έξοδο
Η σύνδεση στις εισόδους/εξόδους πραγματοποιείται μέσω του
παρεχόμενου θηλυκού βύσματος.
(8)

44

Βάση κεραίας
για το βίδωμα της κεραίας WLAN

Λειτουργία

(9)

Διακόπτης τερματικού Modbus (για Modbus RTU)
εσωτερική απόληξη διαύλου με αντίσταση 120 Ohm (ναι/όχι)

EL

Αρ
.

Διακόπτης στη θέση ΟΝ: Αντίσταση απόληξης 120 Ohm ενεργή
Διακόπτης στη θέση OFF: καμία αντίσταση απόληξης ενεργή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Σε έναν δίαυλο RS485 η αντίσταση απόληξης πρέπει να είναι
ενεργή στην πρώτη και στην τελευταία συσκευή. Θα βρείτε μια αναλυτική
περιγραφή στις οδηγίες εγκατάστασης.
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Fronius Hybrid Μετατροπέας
Στοιχεία
χειρισμού και
ενδείξεις

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

(5) (6)

(7) (8)

Θέση

Περιγραφή

(1)

Οθόνη
για την προβολή τιμών, ρυθμίσεων και μενού

Λυχνίες LED ελέγχου και κατάστασης
(2)

Λυχνία LED γενικής κατάστασης
Ανάβει,
όταν στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα κατάστασης (κόκκινο για
σφάλμα, πορτοκαλί για προειδοποίηση)
σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τροφοδότησης δικτύου
κατά την αντιμετώπιση σφάλματος (ο μετατροπέας αναμένει για
επιβεβαίωση ή αντιμετώπιση ενός σφάλματος)

(3)

Λυχνία LED εκκίνησης (πορτοκαλί)
Ανάβει,
αν ο μετατροπέας βρίσκεται στην αυτόματη φάση εκκίνησης ή
αυτοελέγχου (μόλις τα φ/β πλαίσια αρχίσουν να παρέχουν επαρκή
ισχύ μετά την ανατολή του ήλιου).
αν ο μετατροπέας ρυθμίστηκε στο μενού ρυθμίσεων στη λειτουργία
αναμονής (= χειροκίνητη απενεργοποίηση της λειτουργίας
τροφοδότησης δικτύου)
αν γίνεται ενημέρωση του λογισμικού του μετατροπέα

(4)

Λυχνία LED κατάστασης λειτουργίας (πράσινη)
Ανάβει,
αν η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, μετά την αυτόματη φάση
εκκίνησης του μετατροπέα, λειτουργεί απρόσκοπτα.
όσο εκτελείται λειτουργία τροφοδότησης δικτύου ή λειτουργία
αποθήκευσης ενέργειας.

Πλήκτρα λειτουργίας - αντιστοιχισμένα κατ' επιλογή με διάφορες λειτουργίες:
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(5)

Πλήκτρο "αριστερά/επάνω"
για την πλοήγηση προς τα αριστερά και επάνω

(6)

Πλήκτρο "κάτω/δεξιά"
για την πλοήγηση προς τα κάτω και δεξιά

(7)

Πλήκτρο "Μενού / Esc"
για μετάβαση στο επίπεδο μενού
για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων

Περιγραφή

(8)

Πλήκτρο "Enter"
για την επιβεβαίωση μιας επιλογής

EL

Θέση

Τα πλήκτρα είναι αγώγιμα. Αν τυχόν βραχούν, μπορεί να υποβαθμιστεί η
λειτουργία τους. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία, αν χρειάζεται,
σκουπίστε τα πλήκτρα με ένα πανί.

Οθόνη

Η τροφοδοσία της οθόνης με ρεύμα πραγματοποιείται μέσω της εναλλασσόμενης
τάσης δικτύου AC καθώς και μέσω του φ/β πλαισίου και της μπαταρίας. Ανάλογα
με τη ρύθμιση στο μενού ρυθμίσεων, η οθόνη μπορεί να διατηρηθεί
ενεργοποιημένη όλη την ημέρα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η οθόνη του μετατροπέα δεν είναι βαθμονομημένη συσκευή μέτρησης.
Ανάλογα με το σύστημα, μπορεί να παρατηρηθεί μια μικρή απόκλιση από τον
μετρητή ενέργειας του παρόχου ενέργειας. Για τον ακριβή υπολογισμό των
δεδομένων με βάση τα στοιχεία του παρόχου ενέργειας απαιτείται
βαθμονομημένος μετρητής.

Περιοχές ένδειξης στην οθόνη, τρόπος ένδειξης

Σύμβολο αποθήκευσης

(*)

Standby
Relay
Clock
Display Setting
Energy Yield

Προηγούμενες επιλογές μενού
Τρέχουσα επισημασμένη επιλογή
μενού
Επόμενες επιλογές μενού
Αντιστοίχιση πλήκτρων λειτουργίας

(*)

Μπάρες κύλισης

Σύμβολο αποθήκευσης - Εμφανίζεται σύντομα κατά την αποθήκευση των
ρυθμισμένων τιμών
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Fronius Solar Battery
Μονάδα
διαχείρισης
μπαταρίας

(1)

(4)

(2)

(3)

(1)

Οθόνη LCD
Εμφανίζει πληροφορίες για την κατάσταση μιας μονάδας (φόρτιση/
εκφόρτιση, συνολική τάση, συνολική ένταση ρεύματος, συνολική
υπολειπόμενη χωρητικότητα, πλήθος των συνδεδεμένων μονάδων,
υπολειπόμενη χωρητικότητα κάθε μονάδας, τάση/θερμοκρασία κτλ. του
μπλοκ κυψελών).

(2)

Διακόπτης DISP
Αλλάζει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

(3)

LED ένδειξης
Κανονική κατάσταση: Πράσινο
Σφάλμα: Κόκκινο, αναβοσβήνει

(4)

Διακόπτης POWER ON/OFF
POWER ON: Ενεργοποίηση μονάδων μπαταρίας και μονάδας διαχείρισης
μπαταρίας (λειτουργία)
POWER OFF: Απενεργοποίηση μονάδων μπαταρίας και μονάδας διαχείρισης
μπαταρίας (διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος)

Μονάδα
μπαταρίας

(1)
(1)

Οθόνη
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LED ένδειξης
Κανονική κατάσταση: Πράσινο
Σφάλμα: Κόκκινο, αναβοσβήνει

Πατήστε το πλήκτρο DISP για να εμφανιστούν στην οθόνη οι πληροφορίες.

Εμφάνιση συνολικής
κατάστασης του
συστήματος

EL

Διάγραμμα μεταγωγής για την οθόνη
Overall
Connection

Εμφάνιση κατάστασης
των επιμέρους
μονάδων

Modul Nr. 00

Modul .Nr. N

Status

Status

Mode

Mode

Cell temp

Cell temp.

Alarm bits

Alarm bits

Heatsink

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο DISP
Πατήστε το πλήκτρο DISP
Nr.N.

Σημαίνει τη νιοστή μονάδα αποθήκευσης

Συμβουλές:
Πατήστε το πλήκτρο DISP περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα
Όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο DISP στην οθόνη Connection
(Σύνδεση), η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη Overall (Συνολικά)
Η οθόνη Comm Off Mode (Λειτουργία διακοπής επικοινωνίας)
χρησιμοποιείται για τη συντήρηση.

Ενδείξεις οθόνης

Οθόνη Overall (Συνολικά)

Ένδειξη

Λεπτομέρειες

Οθόνη

MODE

Κατάσταση φόρτισης/εκφόρτισης
και διακοπής

DIS: Εκφόρτιση
CHG: Φόρτιση

RSOC

Υπολειπόμενη χωρητικότητα
συστήματος

0 % - 100 %

I

Συνολική ένταση ρεύματος στο
σύστημα

-999,9 A έως +999,9 A

V

Συνολική τάση στο σύστημα

0,0 V έως +999,9 V

Οθόνη Connection (Σύνδεση)
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Ένδειξη

Λεπτομέρειες

Οθόνη

UNIT

Πλήθος των συνδεδεμένων
μονάδων

1 - 16

VER

Έκδοση

XXXX

CON

Κατάσταση των συνδεδεμένων
μονάδων

Στο παραπάνω παράδειγμα
υπάρχουν 6 συνδεδεμένες
μονάδες (αρ. 00 - αρ. 05)

Ένδειξη Status (Κατάσταση)

Ένδειξη

Λεπτομέρειες

Οθόνη

M_NO

Πλήθος των εμφανιζόμενων
μονάδων

00 - 15

STAT

Κατάσταση μονάδας

YX (Y: Τρέχουσα κατάσταση, X:
Προηγούμενη κατάσταση)
1X [Pre Charge]: Προφόρτιση
2X [Initial]: Αρχική
3X [Normal Chg]: Κανονική
φόρτιση
4X [Terminate]: Τερματισμός
φόρτισης
5X [Normal Dis]: Κανονική
εκφόρτιση
6X [Over Volt]: Υπέρταση
7X [Over Dis]: Υπερβολική
εκφόρτιση
8X
9X [Over Temp C]: Υπερβολική
θερμοκρασία φόρτισης
Φόρτιση
AX [Over Curr C]: Φόρτιση με
υπερένταση
BX [Over Temp D]: Υπερβολική
θερμοκρασία εκφόρτισης
CX [Over Curr D]: Εκφόρτιση με
υπερένταση
DX [Unbalance]: Μη
εξισορρόπηση κυψελών
EX [Chg Suspend]: Αναστολή
φόρτισης
FX

Ένδειξη Mode, Current, SOC, Voltage (Λειτουργία, Ρεύμα, SOC, Τάση)
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EL
Ένδειξη

Λεπτομέρειες

Οθόνη

M_NO

Πλήθος των εμφανιζόμενων
μονάδων

00 - 15

RSOC

Υπολειπόμενη χωρητικότητα
μονάδας

0 % - 100 %

I

Ένταση ρεύματος μονάδας στο
σύστημα

-999,9 A έως +999,9 A

V

Τάση μονάδας στο σύστημα

0,0 V έως +999,9 V

Ένδειξη Cell Temp., Cycle Count (Θερμ. κυψελών, Πλήθος κύκλων)

Ένδειξη

Λεπτομέρειες

Οθόνη

M_NO

Πλήθος των εμφανιζόμενων
μονάδων

00 - 15

CYCL

Πλήθος κύκλων

0000 - 9999

T

Μέση θερμοκρασία όλων των
κυψελών

-99,9 °C έως +99,9 °C

Ένδειξη Alarm bits (Bit συναγερμών)

Ένδειξη

Λεπτομέρειες

Οθόνη

M_NO

Πλήθος των εμφανιζόμενων
μονάδων

00 - 15
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ALRM

Κατάσταση μονάδας

8000 [Over Volt]: Υπέρταση
4000 [Terminate]: Τερματισμός
φόρτισης
2000 [Under Volt]: Ελάχιστη τάση
1000 [Over Curr]: Υπερένταση
0800 [Over Temp]: Υπερβολική
θερμοκρασία
0400 [0]:
0200 [Resister]: Αντίσταση
συναγερμού
0100 [Unbalance]: Μη
εξισορρόπηση κυψελών
Ένδειξη, όταν ενεργοποιούνται
περισσότεροι συναγερμοί
Παράδειγμα: Όταν
αναγνωρίζεται και το σήμα Over
Current και το σήμα Over Temp,
εμφανίζεται το παρακάτω
μήνυμα. Ένα υψηλότερο επίπεδο
bit έχει προτεραιότητα έναντι
των μηνυμάτων σε αγκύλες:
ALRM=1800 [Over Curr]

Ένδειξη Heatsink Temp (Θερμοκρασία απαγωγέα θερμότητας)

Συνδέσεις
μετατροπέα
δεδομένων
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Ένδειξη

Λεπτομέρειες

Οθόνη

HEATSI
NK_TMP

Θερμοκρασία της ψυκτικής
μονάδας

-40 °C έως +119 °C

COMM_
QL

Ποιότητα ενδοεπικοινωνίας

0% - 100%

Σύνδεση στην
μπαταρία Fronius
Solar Battery

EL

Στοιχεία
χειρισμού και
ενδείξεις
μετατροπέα
δεδομένων

Σύνδεση στον
μετατροπέα Fronius
Hybrid

Εργοστασιακές ρυθμίσεις:
S4 = 0x0 (δεκαεξαδική τιμή) = 0000 (δυαδική τιμή)
S5 = 0x0 (δεκαεξαδική τιμή) = 0000 (δυαδική τιμή)
S6 = 0x1 (δεκαεξαδική τιμή) = 0001 (δυαδική τιμή)
S7 = 0x4 (δεκαεξαδική τιμή) = 0100 (δυαδική τιμή)
Τερματικό RS485
Rx422 = off
Tx 422 = off

Ενδείξεις LED
μετατροπέα
δεδομένων

Ο μετατροπέας δεδομένων διαθέτει 8 LED που σημαίνουν τα εξής:
Fronius Solar
Battery
RS232/422/485

Μετατροπέας
Fronius Hybrid
Δίαυλος πεδίουRS232/422/485

LED Power (Ισχύς)

πράσινη

Τάση τροφοδοσίας στην
πλευρά του συσσωρευτή

LED 1/2/4/8 (Error
No / Selected ID)
(Αρ. σφάλματος /
Επιλεγμένο
αναγνωριστικό)

πράσινη

Γενικό σφάλμα πύλης

LED State
(Κατάσταση)

κόκκινη /
πράσινη

Γενικό σφάλμα πύλης

LED State
(Κατάσταση)

κόκκινη /
πράσινη

Κατάσταση διεπαφής
μετατροπέα

LED Power (Ισχύς)

πράσινη

Τάση τροφοδοσίας
μετατροπέα

LED Power(Fronius Solar Battery)
Αυτή η LED είναι απευθείας συνδεδεμένη με την τάση τροφοδοσίας (προαιρετικά
και με γαλβανική απομόνωση) της 1ης σειριακής διεπαφής.
LED 1/2/4/8 (Error No / Selected ID)
Αν αυτές οι 4 LED αναβοσβήνουν και η LED κατάστασης ανάβει ταυτόχρονα
κόκκινη, εμφανίζεται ο αριθμός σφάλματος με δυαδική κωδικοποίηση σύμφωνα με
τον πίνακα στο κεφάλαιο "Αντιμετώπιση σφαλμάτων".
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LED State(Fronius Solar Battery)
ανάβει πράσινη

Κατάσταση ΟΚ

αναβοσβήνει
πράσινη

Κατάσταση ΟΚ

αναβοσβήνει
πράσινη / κόκκινη

Κατάσταση ΟΚ

ανάβει κόκκινη

Γενικό σφάλμα πύλης (βλ. LED, αρ. σφάλματος)

αναβοσβήνει
κόκκινη

Ο μετατροπέας δεδομένων βρίσκεται σε κατάσταση
λειτουργίας διαμόρφωσης/δοκιμής

LED State (μετατροπέας Fronius Hybrid)
ανάβει πράσινη

Έγινε αρχικοποίηση και έναρξη

αναβοσβήνει
πράσινη

Έγινε αρχικοποίηση

αναβοσβήνει
πράσινη / κόκκινη

-

ανάβει κόκκινη

Γενικό σφάλμα διαύλου (System Error 10)

αναβοσβήνει
κόκκινη

Ξεκινά να αναβοσβήνει αμέσως μετά την εκκίνηση διαύλου
-> Εσφαλμένη αρχικοποίηση
Ξεκινά να αναβοσβήνει κατά τη λειτουργία -> Σφάλμα
δεδομένων

LED Power (μετατροπέας Fronius Hybrid)
Αυτή η LED είναι απευθείας συνδεδεμένη με την τάση τροφοδοσίας της διεπαφής.
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Ενεργοποίηση
φωτισμού
οθόνης

1

EL

Πλοήγηση στο επίπεδο μενού
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται.
Στο στοιχείο μενού SETUP (Ρυθμίσεις) υπάρχει η δυνατότητα στην περιοχή
"Display Settings - Backlight" (Ρυθμίσεις οθόνης - Φωτισμός) να ρυθμιστεί ο
φωτισμός οθόνης, ώστε να είναι συνεχώς αναμμένος ή συνεχώς
απενεργοποιημένος.

Αυτόματη
απενεργοποίηση
του φωτισμού
οθόνης /
Μετάβαση στο
στοιχείο μενού
"NOW" (ΤΩΡΑ)

Εφόσον κανένα πλήκτρο δεν πατηθεί για 2 λεπτά, ο φωτισμός οθόνης σβήνει
αυτόματα και ο μετατροπέας μεταβαίνει στο στοιχείο μενού "NOW" (εφόσον ο
φωτισμός οθόνης είναι ρυθμισμένος σε αυτόματη λειτουργία).
Η αυτόματη μετάβαση στο στοιχείο μενού "NOW" επιτυγχάνεται από οποιοδήποτε
σημείο του επιπέδου μενού, εκτός από τον μετατροπέα που μεταβαίνει αυτόματα
στον τρόπο λειτουργίας "Standby".
Μετά την αυτόματη μετάβαση στο στοιχείο μενού "NOW" εμφανίζεται η τρέχουσα
ισχύς εξόδου.

Προβολή
επιπέδου μενού

1

Πατήστε το πλήκτρο

"Enter"

Η οθόνη μεταβαίνει στο επίπεδο μενού.

2

Με τη βοήθεια του πλήκτρου "αριστερά" ή
"δεξιά"
επιλέξτε το επιθυμητό
στοιχείο μενού

3

Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να
εμφανιστεί το επιθυμητό
μενού

Τα στοιχεία μενού
NOW (ΤΩΡΑ)
Ένδειξη τρεχουσών τιμών
LOG
Καταγεγραμμένα δεδομένα της σημερινής ημέρας, του τρέχοντος
ημερολογιακού έτους και από την αρχική εκκίνηση του μετατροπέα
GRAPH (ΓΡΑΦ)
Η ημερήσια χαρακτηριστική καμπύλη απεικονίζει γραφικά την εξέλιξη της
ισχύος εξόδου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο άξονας χρόνου κλιμακώνεται
αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να κλείσει η ένδειξη
SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
Μενού ρυθμίσεων
INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)
Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το λογισμικό
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Εμφανιζόμενες
τιμές στο
στοιχείο μενού
NOW (ΤΩΡΑ)

Ισχύς εξόδου (W)
AC Reactive power (Άεργος ισχύς AC) (VAr)
Τάση δικτύου (V)
Ρεύμα εξόδου (A)
Συχνότητα δικτύου (Hz)
Τάση φ/β πλαισίων (V) - από U PV
Ηλιακή ενέργεια (A) - από I PV
Ημερομηνία/Ώρα

Εμφανιζόμενες
τιμές στο
στοιχείο μενού
LOG (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)

Energy supplied (Παρεχόμενη ενέργεια) (kWh / MWh)
Ενέργεια που παρέχεται από τον μετατροπέα στη διάρκεια του συγκεκριμένου
χρονικού διαστήματος
Λόγω των διαφορετικών μεθόδων μέτρησης ενδέχεται να προκύψουν αποκλίσεις
σε σχέση με τις τιμές ένδειξης άλλων συσκευών μέτρησης. Για τον υπολογισμό
της παρεχόμενης ενέργειας, δεσμευτικές είναι μόνο οι τιμές ένδειξης της
βαθμονομημένης συσκευής μέτρησης που διατίθεται από την εταιρεία παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Max. output power (Μέγιστη ισχύς εξόδου) (W)
Μέγιστη παρεχόμενη ισχύς από τον μετατροπέα στη διάρκεια του
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος
Yield (Απόδοση)
Το χρηματικό κέρδος που αποκομίζεται εντός του συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος (δυνατότητα ρύθμισης του νομίσματος και του συντελεστή
μετατροπής στο μενού ρυθμίσεων)
Όπως στην παρεχόμενη ενέργεια, μπορεί και στην απόδοση να σημειωθούν
αποκλίσεις σε σχέση με άλλες τιμές μέτρησης.
Η ρύθμιση της νομισματικής μονάδας και του συντελεστή κόστους περιγράφεται
στην ενότητα "Το μενού ρυθμίσεων".
Η εργοστασιακή ρύθμιση εξαρτάται από την εκάστοτε ρύθμιση χώρας.
Max. AC Grid Voltage (Μέγιστη τάση δικτύου) (V)
Μέγιστη μετρημένη τάση δικτύου εντός του συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος
Max. PV Array Voltage (Μέγ. τάση φ/β πλαισίων) (V)
Μέγιστη μετρημένη τάση φ/β πλαισίων εντός του συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος
Ώρες λειτουργίας
Διάρκεια λειτουργίας του μετατροπέα (ΩΩ:ΛΛ)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για τη σωστή ένδειξη των ημερήσιων και ετήσιων τιμών, πρέπει να
έχει ρυθμιστεί σωστά η ώρα.
Ώρες εναλλακτικής λειτουργίας
Διάρκεια λειτουργίας του μετατροπέα (ΩΩ:ΛΛ) σε έναν εναλλακτικό τρόπο
λειτουργίας (λειτουργία βοηθητικού ρεύματος).
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Λειτουργία
αναμονής
(Standby)

EL

Στοιχείο μενού στο μενού ρυθμίσεων
Χειροκίνητη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής
Δεν πραγματοποιείται τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο.
Η λυχνία LED εκκίνησης ανάβει πορτοκαλί.
Στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ οι ενδείξεις STANDBY / ENTER
Στη λειτουργία αναμονής δεν μπορεί να εμφανιστεί ή να ρυθμιστεί κανένα
άλλο στοιχείο μενού στο επίπεδο μενού.
Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 2 λεπτά, δεν πραγματοποιείται αυτόματη
μετάβαση στο στοιχείο μενού "NOW".
Η λειτουργία αναμονής μπορεί να τερματιστεί μόνο χειροκίνητα πατώντας το
πλήκτρο "Enter".
Η τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο μπορεί να συνεχίζεται με το πάτημα του
πλήκτρου "Enter", εφόσον δεν προκύπτει κάποιο σφάλμα (State Code)

-

Ρύθμιση λειτουργίας αναμονής (χειροκίνητη απενεργοποίηση της λειτουργίας
τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο):
1

Επιλέξτε "Standby".

2

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

"Enter"

Στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ οι ενδείξεις "STANDBY" και "ENTER".
Η λειτουργία αναμονής έχει ενεργοποιηθεί.
Η λυχνία LED εκκίνησης ανάβει πορτοκαλί.
Συνέχιση της λειτουργίας τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο:
Στη λειτουργία αναμονής εμφανίζονται στην οθόνη εναλλάξ οι ενδείξεις
"STANDBY" και "ENTER".
1

Για τη συνέχιση της τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο πατήστε το πλήκτρο
λειτουργίας
"Enter".

Εμφανίζεται η επιλογή "Standby".
Παράλληλα, ο μετατροπέας εκτελεί τη φάση εκκίνησης.
Μετά την αποκατάσταση της τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο η λυχνία LED
κατάστασης λειτουργίας ανάβει πράσινη.

WiFi Access Point
(Σημείο
πρόσβασης WiFi)

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σημείου πρόσβασης WiFi. Αυτό
χρειάζεται για να ρυθμιστεί ή να προσαρμοστεί η επιτήρηση της εγκατάστασης για
παράδειγμα μέσω του Webinterface του Datamanger. Αν δεν αναγνωριστεί κανένα
Datamanager από τον μετατροπέα, εμφανίζεται η ένδειξη [μη διαθέσιμο]
Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

WiFi Access Point (Σημείο πρόσβασης WiFi)
[ανενεργό]
Να ενεργοποιηθεί το σημείο πρόσβασης WiFi;
Για την ενεργοποίηση του σημείου πρόσβασης WiFi
πατήστε το πλήκτρο "Enter"
WiFi Access Point (Σημείο πρόσβασης WiFi)
[ενεργό]
Εμφανίζονται η ταυτότητα SS (SS) και ο κωδικός
πρόσβασης (PW).
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Να απενεργοποιηθεί το σημείο πρόσβασης WiFi;
Για την απενεργοποίηση του σημείου πρόσβασης WiFi
πατήστε το πλήκτρο "Enter"
WiFi Access Point (Σημείο πρόσβασης WiFi)
[μη διαθέσιμο]
Εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει επιτήρηση εγκατάστασης
στο μετατροπέα.

Relay (ρελέ)
(επαφή διακόπτη
χωρίς δυναμικό)

Με την επαφή διακόπτη χωρίς δυναμικό (ρελέ) στον μετατροπέα μπορούν να
εμφανίζονται τα μηνύματα κατάστασης (State Codes), η κατάσταση μετατροπέα
(π.χ. η τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο) ή οι λειτουργίες του διαχειριστή
ενέργειας.
Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

Relay mode / Relay test / Switch-on point* / Switch-off
point* (Λειτουργία ρελέ / Δοκιμή ρελέ / Σημείο
ενεργοποίησης* / Σημείο απενεργοποίησης*)

* Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται μόνο αν στο στοιχείο "Relay mode" (Λειτουργία
ρελέ) έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "E-Manager" (Διαχειριστής ενέργειας).
Relay mode
Μέσω της λειτουργίας ρελέ μπορούν να απεικονίζονται παρακάτω λειτουργίες:
Λειτουργία ειδοποίησης (Permanent / ALL / GAF (Μόνιμα / ΟΛΑ / GAF))
Ενεργή έξοδος (ON / OFF)
Διαχειριστής ενέργειας (E-Manager)
Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager (ΟΛΑ/
Μόνιμα / GAF / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ./ ΕΝΕΡΓΟΠ. / Διαχειριστής
ενέργειας)

Εργοστασιακή
ρύθμιση

ALL (ΟΛΑ)

Λειτουργία συναγερμού:
ALL /
Permanent
(ΟΛΑ /
Μόνιμα):
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Σύνδεση της επαφής διακόπτη χωρίς δυναμικό, όταν
εμφανίζονται διαρκείς και προσωρινοί κωδικοί σέρβις (π.χ.
σύντομη διακοπή της λειτουργίας τροφοδότησης στο δίκτυο,
ένας κωδικός σέρβις εμφανίζεται καθορισμένες φορές
ημερησίως - Δυνατότητα ρύθμισης στο μενού "BASIC" (ΒΑΣΙΚΟ))

Μόλις επιλεγεί η λειτουργία GAF, ενεργοποιείται το ρελέ. Μόλις
η μονάδα ισχύος αναγγέλλει σφάλμα και μεταβεί από την
κανονική τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο σε κατάσταση
σφάλματος, το ρελέ ανοίγει. Έτσι, το ρελέ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για λειτουργίες Fail-Safe.
Παράδειγμα εφαρμογής
Κατά τη χρήση μονοφασικών μετατροπέων σε πολυφασικό
σημείο εγκατάστασης μπορεί να είναι απαραίτητη η
εξισορρόπηση των τάσεων. Όταν εμφανιστεί σφάλμα σε έναν ή
περισσότερους μετατροπείς και η σύνδεση στο δίκτυο
διακοπεί, πρέπει να αποσυνδεθούν και οι υπόλοιποι
μετατροπείς, για να διατηρηθεί η ισορροπία φάσεων. Η
λειτουργία ρελέ "GAF" μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με τον Datamanager ή με μια εξωτερική συσκευή
προστασίας, για να εντοπιστεί ή να σηματοδοτηθεί ότι ένας
μετατροπέας δεν τροφοδοτείται ή είναι αποσυνδεδεμένος από
το δίκτυο και οι υπόλοιποι μετατροπείς πρέπει επίσης να
αποσυνδεθούν με τη βοήθεια τηλεχειριστηρίου.

Ενεργή έξοδος:
ON:

Η κανονικά ανοιχτή επαφή διακόπτη χωρίς δυναμικό (ΝΟ)
είναι διαρκώς ενεργοποιημένη, όσο ο μετατροπέας λειτουργεί
(όσο η οθόνη ανάβει ή εμφανίζει ένδειξη).

OFF:

Η κανονικά ανοιχτή επαφή διακόπτη χωρίς δυναμικό (ΝΟ)
είναι απενεργοποιημένη.

Διαχειριστής ενέργειας:
E-Manager:

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία "Διαχειριστής
Ενέργειας" μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Energy-Manager"
(Διαχειριστής Ενέργειας).

Relay test (Δοκιμή ρελέ)
Έλεγχος λειτουργίας που επαληθεύει αν η ξηρή επαφή διακόπτη συνδέεται
Switch-on point (Σημείο ενεργοποίησης) (μόνο με ενεργοποιημένη λειτουργία
"Διαχειριστής ενέργειας")
για ρύθμιση του ορίου ενεργής ισχύος, από το οποίο ενεργοποιείται η ξηρή
επαφή διακόπτη χωρίς δυναμικό
Εργοστασιακή
ρύθμιση

1000 W

Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

ρυθμιζόμενο Switch-off point έως τη μέγιστη ονομαστική
ισχύ του μετατροπέα (W ή kW)

Switch-off point (Σημείο απενεργοποίησης) (μόνο με ενεργοποιημένη λειτουργία
"Διαχειριστής ενέργειας")
για ρύθμιση του ορίου ενεργής ισχύος, από το οποίο απενεργοποιείται η επαφή
διακόπτη χωρίς δυναμικό
Εργοστασιακή
ρύθμιση

500

Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

0 έως το ρυθμισμένο Switch-on point του μετατροπέα (W
ή kW)
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EL

GAF

Διαχειριστής
ενέργειας
(στο στοιχείο
μενού "Ρελέ")

Μέσω της λειτουργίας διαχειριστή ενέργειας, μια επαφή διακόπτη χωρίς δυναμικό
μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να λειτουργεί ως ενεργοποιητής.
Έτσι, μέσω προεπιλογής ενός σημείου ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης
εξαρτώμενου από την ισχύ εξόδου, είναι δυνατός ο έλεγχος ενός καταναλωτή που
είναι συνδεδεμένος στην επαφή διακόπτη χωρίς δυναμικό.
Η επαφή διακόπτη χωρίς δυναμικό απενεργοποιείται αυτόματα,
αν ο μετατροπέας δεν τροφοδοτεί με ρεύμα το δημόσιο δίκτυο,
αν ο μετατροπέας ρυθμιστεί χειροκίνητα σε λειτουργία αναμονής (standby),
αν η προεπιλεγμένη ενεργή ισχύς είναι < 10% της ονομαστικής ισχύος,
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαχειριστή ενέργειας, επιλέξτε "EManager" και πατήστε το πλήκτρο Enter.
Όταν η λειτουργία διαχειριστή ενέργειας είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται
στην οθόνη αριστερά επάνω το σύμβολο του διαχειριστή ενέργειας:
όταν η κανονικά ανοιχτή επαφή διακόπτη (ΝΟ) χωρίς δυναμικό είναι
απενεργοποιημένη (ανοικτή επαφή)
όταν η κανονικά ανοιχτή επαφή διακόπτη (ΝΟ) χωρίς δυναμικό είναι
ενεργοποιημένη (κλειστή επαφή)
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαχειριστή ενέργειας, επιλέξτε μια άλλη
λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο Enter.
Υποδείξεις για τη διαμόρφωση του σημείου ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
Το σημείο μεταγωγής του ρελέ διαχείρισης ενέργειας σχετίζεται πάντα με την ισχύ
εξόδου του μετατροπέα, η οποία στο σύστημα Hybrid δεν συμπίπτει αναγκαστικά
με την παραγωγή φ/β ισχύος.
Μια υπερβολικά μικρή διαφορά ανάμεσα στο σημείο ενεργοποίησης και στο
σημείο απενεργοποίησης, καθώς και οι διακυμάνσεις ενεργής ισχύος, μπορεί να
έχουν ως αποτέλεσμα πολλαπλούς κύκλους λειτουργίας.
Για την αποφυγή συχνών ενεργοποιήσεων και απενεργοποιήσεων, η διαφορά
ανάμεσα στο σημείο ενεργοποίησης και στο σημείο απενεργοποίησης θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 100-200 W.
Κατά την επιλογή του σημείου απενεργοποίησης, λάβετε υπόψη την κατανάλωση
ισχύος του συνδεδεμένου καταναλωτή.
Κατά την επιλογή του σημείου ενεργοποίησης, λάβετε επίσης υπόψη τις καιρικές
συνθήκες και την αναμενόμενη ηλιακή ακτινοβολία.
Παράδειγμα εφαρμογής
Σημείο ενεργοποίησης = 2000 W, σημείο απενεργοποίησης = 1800 W
Αν ο μετατροπέας αποδίδει τουλάχιστον 2000 W ή περισσότερο, ενεργοποιείται η
επαφή διακόπτη χωρίς δυναμικό του μετατροπέα.
Αν η απόδοση του μετατροπέα μειωθεί κάτω από 1800 W, η επαφή διακόπτη χωρίς
δυναμικό απενεργοποιείται.
Πιθανές εφαρμογές:
Λειτουργία αντλίας θερμότητας ή συστήματος κλιματισμού με όσο το δυνατό
μεγαλύτερη χρήση ιδιοπαραγόμενου ρεύματος.

Ώρα /
Ημερομηνία
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Ρύθμιση ώρας, ημερομηνίας και αυτόματης εναλλαγής θερινής/χειμερινής ώρας

Set time / Set date / Display format time / Display format
date / Summer/winter time (Ρύθμιση ώρας / Ρύθμιση
ημερομηνίας / Μορφή ένδειξης ώρας / Μορφή ένδειξης
ημερομηνίας / Θερινή/Χειμερινή ώρα)

EL

Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

Set time (Ρύθμιση ώρας)
Ρύθμιση της ώρας (hh:mm:ss ή hh:mm am/pm - ανάλογα με τη ρύθμιση στη μορφή
ένδειξης ώρας)
Set date (Ρύθμιση ημερομηνίας)
Ρύθμιση της ημερομηνίας (dd.mm.yyyy ή mm/dd/yyyy - ανάλογα με τη ρύθμιση στη
μορφή ένδειξης ημερομηνίας)
Display format time (Μορφή ένδειξης ώρας)
Για την προεπιλογή της μορφής ένδειξης για την ώρα
Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

12hrs / 24hrs (12ωρη / 24ωρη μορφή)

Εργοστασιακή
ρύθμιση

ανάλογα με τη ρύθμιση χώρας

Display format date (Μορφή ένδειξης ημερομηνίας)
Για την προεπιλογή της μορφής ένδειξης για την ημερομηνία
Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

mm/dd/yyyy / dd.mm.yy

Εργοστασιακή
ρύθμιση

ανάλογα με τη ρύθμιση χώρας

Summer/winter time (Θερινή/χειμερινή ώρα)
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της αυτόματης εναλλαγής θερινής/χειμερινής
ώρας
Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

on / off

Εργοστασιακή
ρύθμιση

on

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η σωστή ρύθμιση της ώρας και ημερομηνίας αποτελεί προϋπόθεση
για τη σωστή ένδειξη των ημερήσιων και ετήσιων τιμών, καθώς και της ημερήσιας
χαρακτηριστικής καμπύλης.

Ρυθμίσεις οθόνης

Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

Γλώσσα / Αντίθεση / Φωτισμός

Γλώσσα
Ρύθμιση της γλώσσας οθόνης
Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Τσέχικα, Σλοβάκικα κτλ.

Αντίθεση
Ρύθμιση της αντίθεσης οθόνης
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Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

0 - 10

Εργοστασιακή
ρύθμιση

5

Καθώς η αντίθεση εξαρτάται από τη θερμοκρασία, ενδέχεται οι μεταβαλλόμενες
συνθήκες περιβάλλοντος να επιβάλλουν τη ρύθμιση του στοιχείου μενού
"Αντίθεση".
Φωτισμός
Προεπιλεγμένη ρύθμιση του φωτισμού οθόνης
Το στοιχείο μενού "Φωτισμός" αφορά μόνο το φωτισμό φόντου της οθόνης.

Παραχθείσα
ηλεκτρική
ενέργεια

Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

AUTO / ON / OFF (ΑΥΤΟΜΑΤΑ / ΕΝΕΡΓ. / ΑΠΕΝΕΡΓ.)

Εργοστασιακή
ρύθμιση

AUTO

AUTO:

Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται με το πάτημα οποιουδήποτε
πλήκτρου. Αν για 2 λεπτά δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, ο φωτισμός
οθόνης σβήνει.

ON:

Ο φωτισμός οθόνης είναι συνεχώς ενεργοποιημένος, όταν ο
μετατροπέας είναι ενεργός.

OFF:

Ο φωτισμός οθόνης είναι συνεχώς απενεργοποιημένος.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν/ρυθμιστούν από εδώ:
Meter deviation / calibration (απόκλιση μετρητή / βαθμονόμηση)
Νόμισμα
Feed-in tariff (αμοιβή για την παρεχόμενη ενέργεια)
Συντελεστής CO2
Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

Νόμισμα / Τιμή πώλησης

Meter deviation / calibration (απόκλιση μετρητή / βαθμονόμηση)
βαθμονόμηση του μετρητή
Currency (Νομισματική μονάδα)
Ρύθμιση της νομισματικής μονάδας
Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

3 χαρακτήρες, A-Z

Feed-in tariff (Αμοιβή για την παρεχόμενη ενέργεια)
Ρύθμιση του συντελεστή κόστους για τον υπολογισμό της αμοιβής για την
παρεχόμενη ενέργεια
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Διαθέσιμες
ρυθμίσεις

2 ψηφία, 3 δεκαδικές υποδιαιρέσεις

Εργοστασιακή
ρύθμιση

(ανάλογα με τη ρύθμιση χώρας)

Ανεμιστήρες

EL

Συντελεστής CO2
Ρύθμιση του συντελεστή CO2 της παρεχόμενης ενέργειας

Για τον έλεγχο της λειτουργίας ανεμιστήρα
Διαθέσιμες
ρυθμίσεις
-

Test fan #1 / Test fan #2 (Δοκιμή ανεμιστήρα #1 / Δοκιμή
ανεμιστήρα #2) (ανάλογα με τη συσκευή)

Με τα πλήκτρα βέλους επάνω και κάτω επιλέξτε τον ανεμιστήρα που θέλετε
Η δοκιμή του επιλεγμένου ανεμιστήρα ξεκινά με πάτημα του πλήκτρου
«Enter».
Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί έως ότου κλείσετε το μενού με πάτημα του
πλήκτρου «Esc».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στην οθόνη μετατροπέα, εάν ο
ανεμιστήρας είναι εντάξει. Ο τρόπος λειτουργίας του ανεμιστήρα μπορεί να
ελεγχθεί μόνο εξ ακοής και επαφής.

63

Στοιχείο μενού SETUP
Προεπιλεγμένη
ρύθμιση

Μετά την πλήρη εκτέλεση θέσης σε λειτουργία, ο μετατροπέας (για παράδειγμα
μέσω της εγκατάστασης του βοηθού (Wizard)) προδιαμορφώνεται ανάλογα με τη
ρύθμιση χώρας.
Το στοιχείο μενού SETUP επιτρέπει την απλή αλλαγή των προεπιλεγμένων
ρυθμίσεων του μετατροπέα, ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες επιθυμίες
και απαιτήσεις του χρήστη.

Ενημερώσεις
λογισμικού

Πλοήγηση στο
στοιχείο μενού
SETUP
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Λόγω των ενημερώσεων λογισμικού, η συσκευή σας μπορεί να
διαθέτει λειτουργίες οι οποίες δεν περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες
χειρισμού ή το αντίστροφο. Επίσης μπορεί κάποιες μεμονωμένες εικόνες να
διαφέρουν από τα στοιχεία χειρισμού της συσκευής σας. Ο τρόπος λειτουργίας
αυτών των στοιχείων χειρισμού είναι ωστόσο ίδιος.

Είσοδος στο στοιχείο μενού SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
GRAPH

1

Στο επίπεδο μενού, με τα πλήκτρα
βελών αριστερά ή δεξιά επιλέξτε
το στοιχείο μενού SETUP
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)

2

Πατήστε το πλήκτρο «Enter»

Εμφανίζεται η πρώτη επιλογή του
στοιχείου μενού SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ):
Standby (Αναμονή)

Πλοήγηση στις επιλογές
3

Με τα πλήκτρα βελών επάνω ή
κάτω, μπορείτε να μετακινείστε
στις διαθέσιμες επιλογές

4

Για να εξέλθετε από μια επιλογή,
πατήστε το πλήκτρο επιστροφής

Έξοδος από μια επιλογή
GRAPH

Εμφανίζεται το επίπεδο μενού
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Ρύθμιση
καταχωρήσεων
στο μενού, γενικά

1

Μεταβείτε στο επιθυμητό μενού

2

Με τα πλήκτρα βέλους επάνω ή κάτω μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή

3

Πατήστε το πλήκτρο "Enter"

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες
ρυθμίσεις:

Το πρώτο ψηφίο μιας τιμής προς
ρύθμιση αναβοσβήνει:

4

Με τα πλήκτρα βέλους επάνω ή
κάτω επιλέξτε την επιθυμητή
ρύθμιση

4

Με τα πλήκτρα βέλους επάνω ή
κάτω επιλέξτε έναν αριθμό για το
πρώτο ψηφίο

5

Για την αποθήκευση και την
εφαρμογή της ρύθμισης πατήστε
το πλήκτρο "Enter".

5

Πατήστε το πλήκτρο "Enter"

Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση
πατήστε το πλήκτρο "Esc".
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Αν για 2 λεπτά δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο,
ο μετατροπέας μεταβαίνει από οποιαδήποτε θέση εντός του επιπέδου μενού
στο στοιχείο μενού NOW (ΤΩΡΑ) [εξαίρεση: επιλογή μενού Setup (Ρυθμίσεις)
Standby (Αναμονή)],
ο φωτισμός οθόνης σβήνει.
Εμφανίζεται η τρέχουσα ισχύς εξόδου.

Το δεύτερο ψηφίο της τιμής
αναβοσβήνει.
6

Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5,
μέχρι ...

να αναβοσβήνει ολόκληρη η τιμή
προς ρύθμιση.
7

Πατήστε το πλήκτρο "Enter"

8

Αν χρειάζεται, επαναλάβετε τα
βήματα εργασίας 4 - 6 για μονάδες
ή περαιτέρω τιμές προς ρύθμιση,
έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει
η μονάδα ή η τιμή προς ρύθμιση.

9

Για την αποθήκευση και την
εφαρμογή των αλλαγών πατήστε
το πλήκτρο "Enter".
Για να ακυρώσετε τις αλλαγές
πατήστε το πλήκτρο "Esc".

Εμφανίζεται η τρέχουσα
επισημασμένη επιλογή.

Παράδειγμα
εφαρμογής:
Ρύθμιση ώρας

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

Εμφανίζεται η τρέχουσα
επισημασμένη επιλογή.

1

Επιλέξτε Clock από το μενού
SETUP.

2

Πατήστε το πλήκτρο "Enter".
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Εμφανίζεται μια επισκόπηση των
τιμών που μπορείτε να ρυθμίσετε.
3

Με τα πλήκτρα βελών επάνω ή
κάτω επιλέξτε "Set time".

4

Πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Εμφανίζεται η ώρα.
(Ένδειξη HH:MM:SS, 24-ωρη ένδειξη)
Το δεκαδικό ψηφίο για την ώρα
αναβοσβήνει.
5

Με τα πλήκτρα βελών επάνω ή
κάτω επιλέξτε μια τιμή για το
δεκαδικό ψηφίο ώρας.

6

Πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Η θέση μονάδας για την ώρα
αναβοσβήνει.
7

Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για
τη θέση μονάδας ώρας, για τα
λεπτά και τα δευτερόλεπτα έως
ότου

η ρυθμισμένη ώρα αρχίσει να
αναβοσβήνει.
8

Πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Η ώρα αποθηκεύεται και εμφανίζεται
η επισκόπηση των τιμών που
μπορείτε να ρυθμίσετε.
4

Standby
Relay
Clock
Display Setting
Rn
el
E
ea
ry
gy Yield
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Πατήστε το πλήκτρο "Esc".

Εμφανίζεται η επιλογή "Clock" του
μενού SETUP.

Τιμές μέτρησης

EL

Στοιχείο μενού INFO
PV Iso. (Απομόνωση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης)
Αντίσταση μόνωσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και του συστήματος
αποθήκευσης ενέργειας
Ext. Lim.
Ποσοστιαία τιμή εξωτερικής μείωσης ισχύος, π.χ.: όπως ορίζεται από τον φορέα
εκμετάλλευσης δικτύου
U PV
Τρέχουσα τάση φ/β πλαισίων στους ακροδέκτες, ακόμα και όταν ο μετατροπέας
δεν εκτελεί τροφοδοσία
GVDPR
Μείωση ισχύος ανάλογα με την τάση δικτύου
Fan #1 (Ανεμιστήρας #1)
Ποσοστιαία τιμή της ονομαστικής ισχύος ανεμιστήρα

Κατάσταση PSS

Μπορείτε να προβάλετε την ένδειξη κατάστασης των πιο πρόσφατων σφαλμάτων
του μετατροπέα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Λόγω της ασθενούς ηλιακής πρόσπτωσης, κάθε πρωί και βράδυ είναι
φυσιολογικό να εμφανίζονται τα μηνύματα κατάστασης STATE 306 (Power low)
(Χαμηλή τάση) και STATE 307 (DC low) (Χαμηλό ρεύμα DC). Αυτά τα μηνύματα
κατάστασης σε αυτό το χρονικό σημείο δεν οφείλονται σε σφάλμα.
-

Με πάτημα του πλήκτρου "Enter" εμφανίζονται η κατάσταση της μονάδας
ισχύος, καθώς και τα πιο πρόσφατα σφάλματα
Με τα πλήκτρα βέλους "επάνω" και "κάτω" μπορείτε να μετακινηθείτε εντός
της λίστας
Για να εξέλθετε από τη λίστα κατάστασης και σφαλμάτων πατήστε το πλήκτρο
επιστροφής

Κατάσταση
δικτύου

Μπορείτε να προβάλετε τα 5 πιο πρόσφατα σφάλματα δικτύου:
Με πάτημα του πλήκτρου Enter εμφανίζονται τα 5 πιο πρόσφατα σφάλματα
δικτύου.
Με τα πλήκτρα βελών επάνω και κάτω μπορείτε να μετακινηθείτε εντός της
λίστας.
Για να εξέλθετε από την ένδειξη των σφαλμάτων δικτύου πατήστε το πλήκτρο
επιστροφής.

Πληροφορίες
συσκευής

Για την εμφάνιση των σχετικών ρυθμίσεων που μπορεί να ενδιαφέρουν μια
εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εμφανιζόμενες τιμές εξαρτώνται από
την εκάστοτε ρύθμιση χώρας ή από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του μετατροπέα.
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Περιοχή ένδειξης

General / Country setting / MPP tracker / Grid
monitoring / Grid voltage limits / Grid frequency limits /
Q-factor / AC power limit / AC voltage derating / Fault Ride
Through (Γενικά / Ρύθμιση χώρας / Εντοπισμός Maximum
Power Point (MPP) / Επιτήρηση δικτύου / Όρια τάσης
δικτύου / Όρια συχνότητας δικτύου / Συντελεστής Q /
Όριο ισχύος AC / Υποβιβασμός τάσης AC / Αδιάλειπτη
λειτουργία σε περίπτωση σφάλματος δικτύου)

Γενικά:

Τύπος συσκευής
Οικογένεια συσκευών

Ρύθμιση χώρας:

Setup (Ρύθμιση)
Καθορισμένη ρύθμιση χώρας
Version (Έκδοση)
Έκδοση της ρύθμισης χώρας
Έχει ενεργοποιηθεί είτε η εναλλακτική (βοηθητικό
ρεύμα) είτε η αρχική ρύθμιση χώρας
Group (Ομάδα)
Ομάδα για την ενημέρωση του λογισμικού μετατροπέα

Εντοπισμός
Maximum Power
Point (MPP):

Εντοπισμός φ/β πλαισίων

Επιτήρηση δικτύου:

GMTi
Χρόνος εκκίνησης του μετατροπέα σε s
GMTr
Χρόνος επανασύνδεσης σε s μετά από σφάλμα δικτύου
ULL
Μέση τιμή τάσης δικτύου σε διάρκεια 10 λεπτών σε V.
LL Trip
Χρόνος ενεργοποίησης για τη μακροπρόθεσμη επιτήρηση
τάσης

Όρια τάσης δικτύου:

UILmax
Μέγιστη εσωτερική τιμή τάσης δικτύου σε V
UILmin
Ελάχιστη εσωτερική τιμή τάσης δικτύου σε V

Όρια συχνότητας
δικτύου:

FILmax
Μέγιστη εσωτερική τιμή συχνότητας δικτύου σε Hz
FILmin
Ελάχιστη εσωτερική τιμή συχνότητας δικτύου σε Hz
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Q-Mode
(Συντελεστής Q):

Τρέχων ρυθμισμένος συντελεστής ισχύος συνφ
(π.χ. Constant Cos(phi) (Σταθερά συνφ) / Constant Q
(Σταθερά Q) / Χαρακτηριστική καμπύλη Q(U) / κτλ.)

Όριο ισχύος AC:

Max. P AC (Μέγ. ισχύς AC)
Χειροκίνητη μείωση ισχύος

Status (Κατάσταση)
Μείωση ισχύος ανάλογα με την τάση ON / OFF

EL

AC voltage Derating
(Υποβιβασμός τάσης
AC):

GVDPRe
Όριο από το οποίο ξεκινάει η μείωση ισχύος ανάλογα με
την τάση
GVDPRv
Βαθμίδα μείωσης, με την οποία μειώνεται η ισχύς, π.χ.:
10% ανά Volt, που βρίσκεται πάνω από το όριο GVDPRe.
Message (Μήνυμα)
Ενεργοποιεί την αποστολή ενός μηνύματος
πληροφοριών μέσω του Solarnet

Fault Ride Through
(Αδιάλειπτη
λειτουργία σε
περίπτωση
σφάλματος δικτύου):

Κατάσταση - Τυπική ρύθμιση: OFF
Αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο μετατροπέας
δεν απενεργοποιείται αμέσως σε περίπτωση προσωρινής
διακοπής της τάσης AC (εκτός των ορίων που έχουν
ρυθμιστεί από την εταιρεία παροχής ρεύματος), αλλά
εξακολουθεί να τροφοδοτεί για ένα καθορισμένο
χρονικό διάστημα.
DB min - Τυπική ρύθμιση: 90 %
Ποσοστιαία ρύθμιση Dead Band Minimum (Ελάχιστη τιμή
ουδέτερης ζώνης)
DB max - Τυπική ρύθμιση: 120 %
Ποσοστιαία ρύθμιση Dead Band Maximum (Μέγιστη τιμή
ουδέτερης ζώνης)
k-Fac. - Τυπική ρύθμιση: 0

Version (Έκδοση)

Ένδειξη του αριθμού έκδοσης και του αριθμού σειράς των ενσωματωμένων στο
μετατροπέα πλακετών (π.χ. για σκοπούς σέρβις)
Περιοχή ένδειξης

Display / Display software / Checksum SW / Data store /
Data store #1 / Power stage set / Power stage set SW /
EMC filter / Power Stage #3 / Power Stage #4 (Οθόνη /
Λογισμικό οθόνης / Σύνολο ελέγχου, λογισμικό / Μνήμη
δεδομένων / Μνήμη δεδομένων #1 / Μονάδα ισχύος /
Λογισμικό μονάδας ισχύος / Φίλτρο ΗΜΣ / Επίπεδο
ισχύος #3 / Επίπεδο ισχύος #4
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος
πλήκτρων
Γενικά στοιχεία

Ο μετατροπέας διαθέτει μια λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.
Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, το μενού ρυθμίσεων δεν
μπορεί να εμφανιστεί, π.χ. για την προστασία από ακούσια αλλαγή των δεδομένων
ρύθμισης.
Για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του κλειδώματος πλήκτρων πρέπει να
εισαχθεί ο κωδικός 12321.

Ενεργοποίηση
και
απενεργοποίηση
κλειδώματος
πλήκτρων

1

Πατήστε το πλήκτρο

"Enter"

Εμφανίζεται το επίπεδο μενού.
2

Πατήστε
5 φορές το μη αντιστοιχισμένο πλήκτρο
"Μενού / Esc"

Στο μενού "CODE (ΚΩΔΙΚΟΣ)" εμφανίζεται η
ένδειξη "Access Code (Κωδικός πρόσβασης)"
και η πρώτη θέση αναβοσβήνει.
3

Πληκτρολογήστε τον κωδικό 12321: Με τα
πλήκτρα "συν" ή "πλην"
επιλέξτε μια
τιμή για την πρώτη θέση του κωδικού

4

Πατήστε το πλήκτρο

"Enter"

Αναβοσβήνει η δεύτερη θέση.
Acess Code

5

Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για τη
δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη και την
πέμπτη θέση του κωδικού, μέχρι να ...

αρχίσει να αναβοσβήνει ο ρυθμισμένος
κωδικός.
6
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Πατήστε το πλήκτρο

"Enter"

7

Με τα πλήκτρα "συν" ή "πλην"
ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το
κλείδωμα πλήκτρων:
ON = το κλείδωμα πλήκτρων είναι
ενεργοποιημένο (το στοιχείο μενού SETUP
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) δεν μπορεί να εμφανιστεί)
OFF = το κλείδωμα πλήκτρων είναι
απενεργοποιημένο (το στοιχείο μενού
SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) μπορεί να εμφανιστεί)

8

Πατήστε το πλήκτρο

"Enter"
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Στο μενού "LOCK" (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) εμφανίζεται η
ένδειξη "Κλείδωμα πλήκτρων".

Το βασικό μενού
Είσοδος στο
βασικό μενού

1

Πατήστε το πλήκτρο

"Enter"

Εμφανίζεται το επίπεδο μενού.

2

Πατήστε
5 φορές το μη αντιστοιχισμένο πλήκτρο
"Μενού / Esc"

Στο μενού CODE (ΚΩΔΙΚΟΣ) εμφανίζεται η
ένδειξη Access Code (Κωδικός πρόσβασης)
και η πρώτη θέση αναβοσβήνει.
3

Πληκτρολογήστε τον κωδικό 22742: Με τα
πλήκτρα "συν" ή "πλην"
επιλέξτε μια
τιμή για την πρώτη θέση του κωδικού

4

Πατήστε το πλήκτρο

"Enter"

Αναβοσβήνει η δεύτερη θέση.
Access Code
5

Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για τη
δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη και την
πέμπτη θέση του κωδικού, μέχρι να ...

αρχίσει να αναβοσβήνει ο ρυθμισμένος
κωδικός.

6

Πατήστε το πλήκτρο

"Enter"

Εμφανίζεται το βασικό μενού.

Οι καταχωρήσεις
στο μενού Basic
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7

Με τα πλήκτρα "συν" ή "πλην"

επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή

8

Επεξεργαστείτε την επιθυμητή επιλογή με το πάτημα του πλήκτρου
"Enter"

9

Για έξοδο από το βασικό μενού, πατήστε το πλήκτρο

"Enter"

Στο βασικό μενού ρυθμίζονται οι παρακάτω σημαντικές παράμετροι για την
εγκατάσταση και τη λειτουργία του μετατροπέα:

Signal input (Είσοδος σήματος)
Τρόπος λειτουργίας: Ext Sig. / S0-Meter / OFF
μόνο με επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας Ext Sig.:
Τρόπος ενεργοποίησης: Warning (Προειδοποίηση) (η προειδοποίηση
εμφανίζεται στην οθόνη) / Ext. Stop (Εξωτ. διακοπή) (ο μετατροπέας
απενεργοποιείται)
Τύπος σύνδεσης: N/C (normal closed, επαφή ηρεμίας) / N/O (normal
open, επαφή λειτουργίας)
SMS / Relais (SMS / Ρελέ)
Καθυστέρηση συμβάντος
Για την καταχώριση της χρονικής καθυστέρησης. Από ποιο χρονικό σημείο
και έπειτα θα αποστέλλεται ένα SMS ή θα συνδέεται το ρελέ
900 - 86.400 δευτερόλεπτα
Μετρητής συμβάντων:
για εισαγωγή του αριθμού συμβάντων, που οδηγούν σε σηματοδότηση:
10 - 255
Ρύθμιση απομόνωσης
Προειδοποίηση απομόνωσης: ON / OFF
Threshold warning (Προειδοποίηση οριακής τιμής): για την εισαγωγή μιας
οριακής τιμής, που οδηγεί σε προειδοποίηση
Threshold fault (Σφάλμα οριακής τιμής): για την εισαγωγή μιας οριακής
τιμής, που οδηγεί σε σφάλμα (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες)
Η επιτήρηση πραγματοποιείται τόσο για τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση
όσο και για την μπαταρία
Temperature warning (Προειδοποίηση θερμοκρασίας)
Για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της προειδοποίησης υπερθέρμανσης
ανά συμβάν
ON / OFF
TOTAL Reset (ΣΥΝΟΛΙΚΗ επαναφορά)
Στο στοιχείο μενού LOG μηδενίζει τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές τάσης, καθώς
και τη μέγιστη ισχύ εξόδου.
Δεν είναι δυνατή η αναίρεση του μηδενισμού των τιμών.
Για να μηδενίσετε τις τιμές, πατήστε το πλήκτρο Enter.
Εμφανίζεται η ένδειξη "CONFIRM" (Επιβεβαίωση).
Πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter.
Οι τιμές μηδενίζονται και εμφανίζεται το μενού
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MPP Tracker 1
Τρόπος λειτουργίας DC: MPP AUTO / FIX / MPP USER (MPP ΑΥΤΟΜΑΤΑ /
ΣΤΑΘ / ΧΡΗΣΤΗΣ MPP)
MPP AUTO: κανονική κατάσταση λειτουργίας, ο μετατροπέας αναζητά
αυτόματα το βέλτιστο σημείο λειτουργίας
FIX: για την εισαγωγή μιας σταθερής τάσης DC, με την οποία λειτουργεί
ο μετατροπέας
MPP USER: για την εισαγωγή της κατώτατης τάσης MP, από την οποία ο
μετατροπέας αναζητά το βέλτιστο σημείο λειτουργίας του
Dynamic Peak Manager: ON / OFF
Σταθερή τάση: Για την καταχώριση της σταθερής τάσης (150 - 800 V)
Αρχική τάση MPPT: Για την καταχώριση της αρχικής τάσης (150 - 800 V)
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Επιτήρηση εγκατάστασης Fronius
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Γενικά
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Γενικά στοιχεία
Η επιτήρηση εγκατάστασης Fronius είναι ένας καταγραφέας δεδομένων με
δυνατότητα διαδικτύωσης.
Η ιστοσελίδα της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius παρέχει μια γρήγορη
συνοπτική παρουσίαση του φωτοβολταϊκού συστήματος.
Η προβολή της ιστοσελίδας είναι δυνατή μέσω προγράμματος περιήγησης Web με
απευθείας σύνδεση ή, με την κατάλληλη διαμόρφωση, μέσω Internet.
Σε συνδυασμό με το Fronius Solar.web είναι δυνατή η προβολή των τρεχόντων
δεδομένων και δεδομένων αρχείου ενός φωτοβολταϊκού συστήματος χωρίς
χρονοβόρες εργασίες διαμόρφωσης, μέσω Internet ή μέσω της εφαρμογής Fronius
Solar.web App. Τα δεδομένα αποστέλλονται αυτόματα από την επιτήρηση
εγκατάστασης Fronius στο Fronius Solar.web.

Προϋπόθεση για
τη λειτουργία

Για την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων μέσω Internet απαιτείται η κατάλληλη
σύνδεση Internet:
Για τις καλωδιακές λύσεις Internet, η Fronius συνιστά
ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 512 kbit/s και
-

ταχύτητα αποστολής τουλάχιστον 256 kbit/s.
Για σύνδεση Internet μέσω παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η Fronius
συνιστά πρότυπο μετάδοσης τουλάχιστον 3G με αξιόπιστη ισχύ σήματος.

Αυτά τα στοιχεία δεν εγγυώνται απόλυτα την απρόσκοπτη λειτουργία.
Τα υψηλά ποσοστά σφαλμάτων στη μετάδοση, οι διακυμάνσεις λήψης ή οι
απώλειες μετάδοσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την online λειτουργία της
επιτήρησης εγκατάστασης Fronius.
Η Fronius συνιστά τη δοκιμή των συνδέσεων με τις ελάχιστες απαιτήσεις επί
τόπου.
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Υπολογισμός όγκου δεδομένων
Γενικά

Κατά τη λειτουργία της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius προκύπτουν δεδομένα
τα οποία πρέπει να μεταφερθούν μέσω Internet.
Ο υπολογισμός του όγκου δεδομένων είναι απαραίτητος για την επιλογή της
κατάλληλης σύνδεσης Internet.
Ο παρακάτω υπολογισμός του όγκου δεδομένων παρέχει μια συνοπτική
παρουσίαση της ποσότητας δεδομένων που προκύπτει κατά τη λειτουργία της
επιτήρησης εγκατάστασης Fronius.

Υπολογισμός
όγκου δεδομένων

Ο υπολογισμός του όγκου δεδομένων εξαρτάται από τον αριθμό των συσκευών
που είναι συνδεδεμένες με την επιτήρηση εγκατάστασης.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει μια συνοπτική εικόνα του όγκου δεδομένων για
διάφορες διαμορφώσεις και ρυθμίσεις ώρας (WR= μετατροπέας Fronius Symo
Hybrid, SM = Smart Meter, BAT = μονάδα μπαταρίας της Fronius Solar Battery)
Όγκος δεδομένων ανά ημέρα:
Αποστολή

Διαμόρφωση

Ωριαία
(6:00 - 20:00)

Καθημερινά
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Καταγραφή
διάρκειας 5 min

Καταγραφή
διάρκειας 30 min

WR

436 kB

305 kB

WR + SM

659 kB

349 kB

WR + SM + 3x BAT

2198 kB

605 kB

WR + SM + 4x BAT

2556 kB

659 kB

WR + SM + 5x BAT

2958 kB

750 kB

WR + SM + 6x BAT

3306 kB

775 kB

WR + SM + 7x BAT

3485 kB

838 kB

WR + SM + 8x BAT

4160 kB

920 kB

WR

30 kB

15 kB

WR + SM

55 kB

20 kB

WR + SM + 3x BAT

228 kB

49 kB

WR + SM + 4x BAT

262 kB

53 kB

WR + SM + 5x BAT

305 kB

63 kB

WR + SM + 6x BAT

344 kB

68 kB

WR + SM + 7x BAT

388 kB

73 kB

WR + SM + 8x BAT

426 kB

83 kB

Αποστολή

Διαμόρφωση

Ωριαία
(6:00 - 20:00)

Καθημερινά

Καταγραφή
διάρκειας 5 min

Καταγραφή
διάρκειας 30 min

WR

13 MB

10 MB

WR + SM

20 MB

11 MB

WR + SM + 3x BAT

67 MB

19 MB

WR + SM + 4x BAT

78 MB

20 MB

WR + SM + 5x BAT

90 MB

23 MB

WR + SM + 6x BAT

101 MB

24 MB

WR + SM + 7x BAT

106 MB

26 MB

WR + SM + 8x BAT

126 MB

28 MB

WR

1 MB

1 MB

WR + SM

2 MB

1 MB

WR + SM + 3x BAT

7 MB

2 MB

WR + SM + 4x BAT

8 MB

2 MB

WR + SM + 5x BAT

10 MB

2 MB

WR + SM + 6x BAT

11 MB

3 MB

WR + SM + 7x BAT

12 MB

3 MB

WR + SM + 8x BAT

13 MB

3 MB

Για την προβολή της εγκατάστασης μέσω Fronius Solar.web ή μιας εφαρμογής
Fronius Solar.web App απαιτείται όγκος δεδομένων περίπου 500 kB ανά ώρα.
Για την ενημέρωση του υλικολογισμικού της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius
απαιτείται επίσης ένας συγκεκριμένος όγκος δεδομένων. Αυτός ο όγκος δεδομένων
εξαρτάται από το μέγεθος του εκάστοτε πακέτου ενημερώσεων, και επομένως δεν
μπορεί να ληφθεί υπόψη στην πρόβλεψη του όγκου δεδομένων.
Εφόσον αποστέλλονται δεδομένα μέσω μιας τρίτης υπηρεσίας (π.χ.: PushService)
μπορεί να προκύψει μεγάλος όγκος δεδομένων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η Fronius συνιστά σύνδεση χωρίς ογκοχρέωση (Flat Rate) προς
αποφυγή απρόβλεπτων χρεώσεων σύνδεσης.
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Όγκος δεδομένων μέσα στο μήνα:

Γενικές πληροφορίες για το διαχειριστή δικτύου
Προϋποθέσεις

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Η διαμόρφωση δικτύου της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius
προϋποθέτει γνώσεις τεχνολογίας δικτύων.
Aν η επιτήρηση εγκατάστασης Fronius ενσωματωθεί σε υπάρχον δίκτυο, η
διευθυνσιοδότηση του πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτήν του δικτύου.
π.χ.: Περιοχή διευθύνσεων δικτύου = 192.168.1.x, μάσκα υποδικτύου =
255.255.255.0
-

Στην επιτήρηση εγκατάστασης Fronius πρέπει να εκχωρηθεί μια διεύθυνση IP
μεταξύ 192.168.1.1 και 192.168.1.254.
Η επιλεγμένη διεύθυνση IP δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ήδη στο
δίκτυο.
Η μάσκα υποδικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στο υπάρχον δίκτυο (π.χ.
255.255.255.0).

Αν η επιτήρηση εγκατάστασης Fronius προβλέπεται να στέλνει μηνύματα σέρβις ή
δεδομένα στο Fronius Solar.web, πρέπει να καταχωριστεί μια διεύθυνση πύλης και
μια διεύθυνση διακομιστή DNS. Μέσω της διεύθυνσης πύλης, η επιτήρηση
εγκατάστασης Fronius συνδέεται στο Internet. Ως διεύθυνση πύλης ενδείκνυται
π.χ. η διεύθυνση IP του δρομολογητή DSL.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η επιτήρηση εγκατάστασης Fronius δεν επιτρέπεται να έχει την ίδια διεύθυνση
IP με εκείνη του σταθερού/φορητού υπολογιστή!
Η επιτήρηση εγκατάστασης Fronius δεν μπορεί να συνδεθεί μόνο του στο
Internet. Σε μια σύνδεση DSL, πρέπει ένας δρομολογητής να δημιουργήσει τη
σύνδεση στο Internet.

Γενικές ρυθμίσεις
τείχους
προστασίας
(Firewall)

Διευθύνσεις διακομιστή για τη μεταφορά δεδομένων
Σε περίπτωση χρήσης τείχους προστασίας (Firewall) για εξερχόμενες συνδέσεις
πρέπει έχουν εγκριθεί τα παρακάτω πρωτόκολλα, διευθύνσεις διακομιστή και
θύρες για την επιτυχή μεταφορά δεδομένων:
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
Οι δρομολογητές DSL επιτρέπουν συνήθως τη μεταφορά δεδομένων στο Internet
και επομένως κατά κανόνα δεν απαιτείται η διαμόρφωσή τους.
Αν υπάρχουν κανόνες τείχους προστασίας (Firewall) που μπλοκάρουν τη σύνδεση
με την επιτήρηση εγκατάστασης Fronius, προστασίας πρέπει να συμπληρωθούν οι
παρακάτω κανόνες τείχους προστασίας:
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80/TCP *)

Έξοδος

Είσοδος

Αποστολή μηνυμάτων σέρβις

x

-

Σύνδεση στο Datamanager μέσω του Fronius
Solar.web

x

-

Σύνδεση στο Datamanager μέσω του Fronius
Solar.access ή του Fronius Solar.service

-

x

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Datamanager

-

x
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49049/UDP

Διαμορφώστε το τείχος προστασίας με τρόπο τέτοιο, ώστε η διεύθυνση IP της
επιτήρησης εγκατάστασης Fronius στη θύρα 49049/UDP να μπορεί να αποστέλλει
δεδομένα από το fdmp.solarweb.com.
*) Συνιστούμε η πρόσβαση στη διεπαφή Web της επιτήρησης εγκατάστασης
Fronius να επιτρέπεται μόνο από ασφαλή δίκτυα. Αν είναι οπωσδήποτε
απαραίτητη η πρόσβαση από το Internet (π.χ. για σκοπούς σέρβις σε περιορισμένο
χρονικό διάστημα), διαμορφώστε τον δρομολογητή δικτύου έτσι ώστε οι κλήσεις
σε μια οποιαδήποτε εξωτερική θύρα να προωθούνται στη θύρα 80/TCP.
Προσοχή - Αυτό σημαίνει ότι ο μετατροπέας θα είναι ορατός στο Internet και
πιθανότατα εκτεθειμένος σε διαδικτυακές επιθέσεις.

Χρήση του
Fronius Solar.web
και αποστολή
μηνυμάτων
σέρβις

Για τη χρήση του Fronius Solar.web ή για την αποστολή μηνυμάτων σέρβις πρέπει
να υπάρχει σύνδεση Internet.
Το σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius δεν μπορεί να συνδεθεί μόνο
του στο Internet. Σε μια σύνδεση DSL, πρέπει ένας δρομολογητής να δημιουργήσει
τη σύνδεση στο Internet.
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Εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης
εγκατάστασης Fronius - Επισκόπηση
Ασφάλεια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος από λανθασμένο χειρισμό
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές
ζημιές.
Χρησιμοποιήστε τις περιγραφόμενες λειτουργίες μόνο εφόσον έχετε διαβάσει
και κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες χειρισμού όλων των εξαρτημάτων του
συστήματος:
Χρησιμοποιήστε τις περιγραφόμενες λειτουργίες μόνο εφόσον έχετε διαβάσει
και κατανοήσει όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

▶
▶

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η εγκατάσταση της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius προϋποθέτει
γνώσεις τεχνολογίας δικτύων.

Αρχική εκκίνηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Με την εφαρμογή Fronius Solar.start App η αρχική εκκίνηση της
επιτήρησης εγκατάστασης Fronius διευκολύνεται σημαντικά. Μπορείτε να βρείτε
την εφαρμογή Fronius Solar.start App στο εκάστοτε κατάστημα εφαρμογών.

ή
https://wizard.solarweb.com μενού
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για τη δημιουργία σύνδεσης στην επιτήρηση εγκατάστασης Fronius
πρέπει η εκάστοτε τελική συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, tablet κτλ.) να είναι
ρυθμισμένη ως εξής:
Η επιλογή «Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP (DHCP)» πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη
1

Ρυθμίστε τη συσκευή στη λειτουργία σέρβις
Ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης WLAN μέσω του μενού Setup
(Ρύθμιση) του μετατροπέα

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

Ο μετατροπέας δημιουργεί το σημείο πρόσβασης WLAN. Το σημείο πρόσβασης
WLAN παραμένει ανοικτό για 1 ώρα.

82

2

Κατεβάστε την εφαρμογή Fronius
Solar.start App

3

Εκτελέστε την εφαρμογή Fronius
Solar.start App

Εγκατάσταση μέσω προγράμματος
περιήγησης Web
2

EL

Εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής
Solar.start App

Συνδέστε την τελική συσκευή με το
σημείο πρόσβασης WLAN
SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4-8
χαρακτήρες)
Αναζητήστε ένα δίκτυο με
όνομα «FRONIUS_239.xxxxx»
Δημιουργήστε σύνδεση με
αυτό το δίκτυο
Πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης 12345678
(ή συνδέστε την τερματική
συσκευή και τον μετατροπέα μέσω
καλωδίου Ethernet)

3

Στο πρόγραμμα περιήγησης
πληκτρολογήστε:
http://datamanager
ή
192.168.250.181 (διεύθυνση IP για
σύνδεση WLAN)
ή
169.254.0.180 (διεύθυνση IP για
σύνδεση LAN)

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Βοηθού θέσης σε λειτουργία.

Αν εκτελεστεί ο Βοηθός τεχνικού, σημειώστε οπωσδήποτε τον κωδικό πρόσβασης
σέρβις που εκχωρείται. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης σέρβις απαιτείται για τη
ρύθμιση των στοιχείων μενού «Επισκόπηση εγκαταστάσεων», «Editor παρόχου
ενέργειας» και «Σύνθετες ρυθμίσεις μπαταρίας».
Αν ο Βοηθός τεχνικού δεν εκτελεστεί, δεν ορίζονται προεπιλογές για τη μείωση
ισχύος και δεν πραγματοποιείται υβριδική λειτουργία (φόρτιση και εκφόρτιση της
μπαταρίας)
4

Εκτελέστε τον Βοηθό τεχνικού και ακολουθήστε τις οδηγίες
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Κίνδυνος από βαθιά εκφόρτιση λόγω μπαταρίας που δεν έχει ενεργοποιηθεί
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
Το Solar Web Assistent πρέπει να εκτελεστεί, ώστε να ενεργοποιηθεί η
μπαταρία και ενδεχομένως το Smart Meter.

▶
5

Εκτελέστε τον Βοηθό Solar Web και ακολουθήστε τις οδηγίες

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Fronius Solar.web
ή
εμφανίζεται η ιστοσελίδα του συστήματος επιτήρησης εγκατάστασης Fronius.

Πληροφορίες για
την εκτέλεση του
Βοηθού τεχνικού

Η εκτέλεση του Βοηθού τεχνικού γίνεται σε 5 βήματα:
1. Γενικά
Εδώ καταχωρίζονται γενικά δεδομένα της εγκατάστασης (π.χ.: το όνομα της
εγκατάστασης)
2. Κωδικός πρόσβασης Service
Εισαγάγετε και απομνημονεύστε τον κωδικό πρόσβασης Service!
3. Αντιστοίχιση IO
Καταχωρίστηκαν ρυθμίσεις για τη διεπαφή IO (βλ. επίσης Γενικά για την
αντιστοίχιση IO στη σελίδα 102)
4. Επισκόπηση εγκατάστασης
Καταχωρίστηκαν ρυθμίσεις για ολόκληρη το φωτοβολταϊκό σύστημα (βλ. επίσης
Επισκόπηση συστημάτων στη σελίδα 117)
5. Δυναμική ισχύς
Καταχωρίστηκαν ρυθμίσεις για τη δυναμική μείωση ισχύος (βλ. επίσης Editor
παρόχου ενέργειας - Δυναμική μείωση ισχύος στη σελίδα 124)
Μετά την εκτέλεση του Βοηθού τεχνικού πραγματοποιείται αυτόματα μια πλήρης
φόρτιση της μπαταρίας Fronius Solar Battery, για τη βαθμονόμηση όλων των
εξαρτημάτων. Έπειτα, το σύστημα ξεκινά αυτόματα με τον ρυθμισμένο τρόπο
λειτουργίας.
Αυτή η φόρτιση βαθμονόμησης πραγματοποιείται επίσης και κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας αυτόματα, μετά από πολλούς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Η
χρονική στιγμή εκτέλεσης αυτής της φόρτισης βαθμονόμησης εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες, όπως τη μέση κατάσταση φόρτισης ή την παροχή
ενέργειας από την μπαταρία. Η χρονική στιγμή μπορεί συνεπώς να διαφέρει και
ανάλογα με την εποχή του έτους.
Αν η ρύθμιση "Να επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας από το δίκτυο του
παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας" είναι απενεργοποιημένη, αυτή η φόρτιση
βαθμονόμησης στη λειτουργία ρύθμισης εκτελείται αποκλειστικά και μόνο μέσω
της ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος. Ανάλογα με τις συνθήκες
ακτινοβολίας και το μέγεθος των εγκαταστάσεων, η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αν η ρύθμιση "Να επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας από το δίκτυο του
παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας" είναι ενεργοποιημένη, η φόρτιση βαθμονόμησης
πραγματοποιείται με σταθερό ρεύμα από το φωτοβολταϊκό σύστημα και από το
δίκτυο του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μέσω της αυτόματης πλήρους φόρτισης της μπαταρίας υπάρχει η
δυνατότητα παροχής ενέργειας από το δίκτυο του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
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Δοκιμή
λειτουργίας
βοηθητικού
ρεύματος

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Κίνδυνος από την άμεση λειτουργία του μετατροπέα σε κατάσταση λειτουργίας
βοηθητικού ρεύματος χωρίς προηγούμενη σύνδεση δικτύου.
Στη συνδεδεμένη με το δίκτυο λειτουργία ο μετατροπέας αναγνωρίζει τη φορά
περιστροφής του δικτύου ηλεκτροδότησης στο σπίτι και την αποθηκεύει.
Χωρίς σύνδεση δικτύου δεν διατίθενται πληροφορίες για τη φορά περιστροφής
και ο μετατροπέας τροφοδοτεί με τυπική φορά περιστροφής.
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθεί σφάλμα στους τριφασικούς καταναλωτές στο
οικιακό δίκτυο.
Η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος θα πρέπει να ελεγχθεί μετά την πρώτη
εγκατάσταση και διευθέτηση. Στη δοκιμαστική λειτουργία συνιστάται η φόρτιση
της μπαταρίας να υπερβαίνει το 30 %.
Μια περιγραφή της εκτέλεσης της δοκιμαστικής λειτουργίας είναι διαθέσιμη στο
κεφάλαιο «Κατάλογος ελέγχου Βοηθητικό ρεύμα» στο έγγραφο «Fronius Energy
Package - Παραδείγματα μεταγωγής βοηθητικού ρεύματος».
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Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ώρες και δεν είναι δυνατή η διακοπή
της.

Σύνδεση στο σύστημα παρακολούθησης
εγκατάστασης Fronius μέσω προγράμματος
περιήγησης Web
Γενικά

Η σύνδεση στο σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius μέσω
προγράμματος περιήγησης Web ενδείκνυται κυρίως για την προβολή των
τρεχουσών τιμών από πολλούς χρήστες υπολογιστή σε ένα LAN (π.χ. εταιρικά
δίκτυα, σχολεία κτλ.).
Στην ιστοσελίδα του συστήματος παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius
εμφανίζεται η τρέχουσα ροή ισχύος στο σύστημα Hybrid.

Προϋποθέσεις

Τουλάχιστον σύνδεση LAN ή WLAN
Πρόγραμμα περιήγησης Web (π.χ. Microsoft Internet Explorer IE 9.0 ή
μεταγενέστερη έκδοση, Firefox 4, Google Chrome 27.0 κτλ.)
Σταθερός / φορητός υπολογιστής στο ίδιο τμήμα δικτύου με το σύστημα
παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius

-

Δημιουργία
σύνδεσης με τη
επιτήρηση
εγκατάστασης
Fronius μέσω
προγράμματος
περιήγησης Web
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1

Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης Web

2

Στο πεδίο διεύθυνσης πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού
υπολογιστή και το όνομα τομέα της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius.
Εμφανίζεται η ιστοσελίδα της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius.
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Σύνδεση στο σύστημα παρακολούθησης
εγκατάστασης Fronius μέσω Internet και Fronius
Solar.web
Γενικά

Η σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius μέσω Internet
και Fronius Solar.web επιτρέπει την προβολή δεδομένων αρχείου και τρεχόντων
δεδομένων μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης μέσω Internet από οποιοδήποτε
γεωγραφικό σημείο σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει πρόσβαση στο Internet.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκχώρησης δικαιωμάτων επισκέπτη σε άλλους
χρήστες για την προβολή των δεδομένων της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης,
καθώς και τη σύγκριση περισσότερων εγκαταστάσεων μεταξύ τους.

Περιγραφή
λειτουργίας

Το σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius είναι συνδεδεμένο στο
Internet (π.χ. μέσω δρομολογητή DSL). Το σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης
Fronius πραγματοποιεί τακτικά είσοδο στο Fronius Solar.web και αποστέλλει
καθημερινά τα αποθηκευμένα δεδομένα.
Το Fronius Solar.web μπορεί να επικοινωνεί ενεργά με το σύστημα
παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius, π.χ. για τη προβολή τρεχόντων
δεδομένων.

Προϋποθέσεις

-

Πρόσβαση στο Internet
Πρόγραμμα περιήγησης Web
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius δεν μπορεί
να συνδεθεί μόνο του στο Internet. Σε μια σύνδεση DSL, πρέπει ένας
δρομολογητής να δημιουργήσει τη σύνδεση στο Internet.

Προβολή
δεδομένων από
το σύστημα
παρακολούθησης
εγκατάστασης
Fronius μέσω
Internet και
Fronius Solar.web

-

Εγγραφή της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στο Fronius Solar.web.

-

Για την προβολή τρεχόντων δεδομένων στο Fronius Solar.web πρέπει στο
σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius να είναι ενεργοποιημένη η
δυνατότητα επιλογής «Ναι» στην περιοχή «Αποστολή τρεχόντων δεδομένων
στο Solar.web».

-

Για την προβολή δεδομένων αρχείου στο Fronius Solar.web πρέπει στο
σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius να είναι ενεργοποιημένη η
δυνατότητα επιλογής «καθημερινά» ή «κάθε μία ώρα» στην περιοχή
«Αποστολή δεδομένων αρχείου στο Solar.web».

Για την προβολή τρεχόντων δεδομένων και δεδομένων αρχείου από το σύστημα
παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius μέσω του Fronius Solar.web:
1

Κάντε έναρξη του Fronius Solar.web: http://www.solarweb.com
Περισσότερες πληροφορίες για το Fronius Solar.web θα βρείτε στην online
Βοήθεια.
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Τρέχοντα δεδομένα, υπηρεσίες και
ρυθμίσεις στο σύστημα
παρακολούθησης εγκατάστασης
Fronius
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Ιστοσελίδα της
επιτήρησης
εγκατάστασης
Fronius Επισκόπηση
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Η ιστοσελίδα του συστήματος παρακολούθησης
εγκατάστασης Fronius
Στην ιστοσελίδα της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius εμφανίζονται τα παρακάτω
δεδομένα:
(1)

Περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης

(2)

Επισκόπηση εγκαταστάσεων: Ένδειξη της τρέχουσας ροής ισχύος στο
σύστημα Hybrid

(3)

Επισκόπηση απόδοσης της εγκατάστασης

(4)

Επισκόπηση των τελευταίων μηνυμάτων κατάστασης

(5)

Πληροφορίες συστήματος, Διαγνωστικά δικτύου, Ενημέρωση
υλικολογισμικού

(6)

Το μενού "Ρυθμίσεις"

(1)
(3)

(5)

(2)
(6)

(4)

Το μενού
"Ρυθμίσεις"

Κάνοντας κλικ στο στοιχείο "Ρυθμίσεις", ανοίγει στην ιστοσελίδα της επιτήρησης
εγκατάστασης Fronius το μενού "Ρυθμίσεις".
Στο μενού "Ρυθμίσεις" γίνεται η διαμόρφωση της επιτήρησης εγκατάστασης
Fronius.
Ρύθμιση και προβολή των στοιχείων μενού γενικά
1

Δημιουργήστε σύνδεση στην επιτήρηση εγκατάστασης Fronius.

2

Κάντε κλικ στο στοιχείο "Ρυθμίσεις".

3

Κάντε κλικ στο στοιχείο μενού που θέλετε.
Το στοιχείο μενού ανοίγει.

4

Δείτε το στοιχείο μενού ή επεξεργαστείτε το αναλόγως.
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5

Περισσότερες
δυνατότητες
ρύθμισης

Αν υπάρχει, κάντε κλικ στο κουμπί εκτέλεσης (π.χ. Αποθήκευση, Συγχρονισμός
κ.λπ.)
Τα τροποποιημένα δεδομένα αποθηκεύονται.

Στην ιστοσελίδα του συστήματος παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius, επάνω
δεξιά θα βρείτε περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης:

Πληροφορίες συστήματος:
Αναγνωριστικό καταγραφέα δεδομένων, Έκδοση λογισμικού, Έκδοση
υλικού, Σύνδεση Solar.web
Βοήθεια:
LAN - Θέση σε λειτουργία
WLAN - Θέση σε λειτουργία
Οδηγίες χρήσης λογισμικού
Fronius Solar-Channel
Επέκταση περιεχομένου:
Η περιοχή του μενού «Τρέχοντα δεδομένα / Ρυθμίσεις» αποκρύπτεται.
Εμφάνιση ειδοποιήσεων
Γλώσσα:
Για τη ρύθμιση της γλώσσας
Η ιστοσελίδα του συστήματος παρακολούθησης εγκατάστασης
Fronius εμφανίζεται είτε στη γλώσσα του υπάρχοντος προγράμματος
περιήγησης είτε στην πιο πρόσφατη επιλεγμένη γλώσσα.
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Πληροφορίες
συστήματος
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Υπηρεσίες - Πληροφορίες συστήματος
Η σελίδα πληροφοριών συστήματος περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες για το
σύστημα.
Επιπλέον παρέχονται τα εξής κουμπιά:
Κουμπί Επανεκκίνηση Datalogger’
για την επανεκκίνηση του Datamanager / της επιτήρησης εγκατάστασης
Κουμπί Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων με τις εξής δυνατότητες
επιλογής:
Όλες οι ρυθμίσεις εκτός από το δίκτυο
για την επαναφορά του Datamanager (επιτήρηση εγκατάστασης) στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Οι ρυθμίσεις δικτύου και όλα τα σημεία που προστατεύονται μέσω του
χρήστη σέρβις (Editor παρόχου ενέργειας, ρυθμίσεις μετρητή και κωδικός
πρόσβασης σέρβις) διατηρούνται
Όλες οι ρυθμίσεις
για την επαναφορά του Datamanager (επιτήρηση εγκατάστασης) και των
ρυθμίσεων δικτύου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Όλα τα σημεία που προστατεύονται μέσω του χρήστη σέρβις (Editor
παρόχου ενέργειας, ρυθμίσεις μετρητή και κωδικός πρόσβασης σέρβις)
διατηρούνται
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αν γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του
Datamanager (επιτήρηση εγκατάστασης), πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις
ημερομηνίας και ώρας.
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Υπηρεσίες - Διαγνωστικά δικτύου
Διαγνωστικά
δικτύου

Στην ενότητα «Υπηρεσίες / Διαγνωστικά δικτύου» βρίσκονται οι λειτουργίες που
βοηθούν στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου. Είναι
δυνατή η εκτέλεση εντολών Ping και Traceroute.
Εντολή Ping
Με την εντολή Ping μπορεί να εξακριβωθεί αν ένας κεντρικός υπολογιστής είναι
προσβάσιμος και πόσος χρόνος απαιτείται για τη μεταφορά δεδομένων.
Αποστολή εντολής Ping:
1

Στο πεδίο Host (Κεντρικός υπολογιστής): πληκτρολογήστε ένα όνομα κεντρικού
υπολογιστή ή μια διεύθυνση IP.

2

Κάντε κλικ στο κουμπί ping.
Η εντολή Ping αποστέλλεται.
Εμφανίζονται τα δεδομένα που βρέθηκαν.

Εντολή Traceroute
Με την εντολή Traceroute μπορεί να εξακριβωθεί μέσω ποιων ενδιάμεσων
σταθμών μεταφέρονται τα δεδομένα στον κεντρικό υπολογιστή.
Αποστολή εντολής Traceroute:
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1

Στο πεδίο Host (Κεντρικός υπολογιστής): πληκτρολογήστε ένα όνομα κεντρικού
υπολογιστή ή μια διεύθυνση IP.

2

Κάντε κλικ στο κουμπί traceroute.
Η εντολή Traceroute αποστέλλεται.
Εμφανίζονται τα δεδομένα που βρέθηκαν.
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Υπηρεσίες - Ενημέρωση υλικολογισμικού
Γενικά

Στην περιοχή "Υπηρεσίες - Ενημέρωση υλικολογισμικού" μπορείτε να ενημερώσετε
το υλικολογισμικό της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius. Η ενημέρωση
υλικολογισμικού μπορεί να εκτελεστεί μέσω LAN ή Web.

Αυτόματη
αναζήτηση
ενημερώσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για την αυτόματη αναζήτηση ενημερώσεων απαιτείται σύνδεση στο
Internet.

Χειροκίνητη
αναζήτηση
ενημερώσεων

Εκτέλεση
ενημέρωσης
υλικολογισμικού
μέσω Web

Αν η δυνατότητα επιλογής Automatic update search (Αυτόματη αναζήτηση
ενημερώσεων) (1) είναι ενεργοποιημένη, η επιτήρηση εγκατάστασης Fronius
εκτελεί μία φορά καθημερινά αυτόματη αναζήτηση για νέες ενημερώσεις. Αν
υπάρχουν διαθέσιμες νέες ενημερώσεις, εμφανίζονται με τη μορφή ειδοποίησης
στην περιοχή περισσότερων δυνατοτήτων ρύθμισης της ιστοσελίδας της
επιτήρησης εγκατάστασης Fronius.

Αν η δυνατότητα επιλογής Αυτόματη αναζήτηση ενημερώσεων είναι
απενεργοποιημένη, δεν εκτελείται αυτόματη αναζήτηση για ενημερώσεις.
1

Για να αναζητήσετε ενημερώσεις χειροκίνητα, πατήστε το κουμπί Έλεγχος
τώρα.

1

Άνοιγμα της ιστοσελίδας της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius μέσω
προγράμματος περιήγησης Web

2

Άνοιγμα στην ενημέρωση υλικολογισμικού σέρβις

3

Επιλέξτε Update via Web (Ενημέρωση μέσω Web)

4

Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση ενημέρωσης
Εμφανίζεται η ερώτηση ασφαλείας για την ενημέρωση

5

Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι
Η ενημέρωση εκτελείται και, η πρόοδος ενημέρωσης εμφανίζεται σε μορφή
μπάρας και ως ποσοστιαία τιμή.

Αν η σύνδεση στον διακομιστή αποτύχει:
Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας όσο διαρκεί η ενημέρωση
Δοκιμάστε ξανά
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αν για τη σύνδεση στο Internet χρησιμοποιείται διακομιστής
μεσολάβησης:
Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα επιλογής "Χρήση διακομιστή
μεσολάβησης για ενημέρωση μέσω Web"
Πρέπει να καταχωρίσετε τα απαιτούμενα δεδομένα
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Υπηρεσίες - Εμφάνιση Βοηθού
Εμφάνιση
Βοηθού

Στην ενότητα «Εμφάνιση Βοηθού» μπορείτε να εμφανίσετε και να εκτελέσετε εκ
νέου τον Βοηθό θέσης σε λειτουργία.

ΒΟΗΘΟΣ SOLAR WEB
για τη σύνδεση της εγκατάστασης με το Fronius Solar.web και τις εφαρμογές της
Fronius για κινητές συσκευές
ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (μόνο για εκπαιδευμένο προσωπικό ή εξειδικευμένους
τεχνικούς)
για ρυθμίσεις στο σύστημα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (μόνο για εκπαιδευμένο προσωπικό ή εξειδικευμένους
τεχνικούς)
από εδώ μπορεί κανείς να μεταβεί σε όλες τις δυνατότητες ρύθμισης της
επιτήρησης εγκατάστασης Fronius. Από το κουμπί ΒΟΗΘΟΣ SOLAR WEB μπορεί
κανείς να επιστρέψει πάλι στην αρχική σελίδα.
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Γενικά
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Ρυθμίσεις - Γενικά
Στην ενότητα «Αποζημίωση» μπορείτε να καταχωρίσετε το ποσοστό αποζημίωσης
ανά kWh, τη νομισματική μονάδα και τα έξοδα προμήθειας ανά kWh για τον
υπολογισμό της παραγωγής. Η παραγωγή εμφανίζεται στην τρέχουσα συνοπτική
προβολή.
Στην ενότητα «Ώρα συστήματος» μπορείτε να καταχωρίσετε την ημερομηνία, την
ώρα και τα λεπτά.
Πατήστε το κουμπί Συγχρονισμός, ώστε η ώρα που εμφανίζεται στα πεδία
καταχώρησης της ιστοσελίδας του Datamanager να ρυθμιστεί με βάση την ώρα
του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή.
Για την αποθήκευση της ώρας πατήστε το κουμπί Αποδοχή / Αποθήκευση
.
Στην ενότητα «Ρυθμίσεις ζωνών ώρας» μπορείτε να ρυθμίσετε τη γεωγραφική
περιοχή και τον συγκεκριμένο τόπο για τη ζώνη ώρας.
Τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.
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Ρυθμίσεις - Κωδικοί πρόσβασης
Γενικά

Μέσω της εκχώρησης κωδικών πρόσβασης ρυθμίζεται η πρόσβαση στο σύστημα
παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius.
Διατίθενται 3 διαφορετικοί τύποι κωδικών πρόσβασης:
Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή
Κωδικός πρόσβασης σέρβις
Κωδικός πρόσβασης χρήστη

Κωδικοί
πρόσβασης

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή
όνομα χρήστη = admin
Με τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή που ορίζεται κατά τη θέση σε λειτουργία ο
χρήστης έχει δικαιώματα ανάγνωσης και δικαιώματα ρύθμισης. Ο χρήστης μπορεί
να ανοίξει το στοιχείο μενού "Ρυθμίσεις" και μπορεί να εκτελέσει όλες τις
ρυθμίσεις εκτός από εκείνες του Editor παρόχου ενέργειας και του μετρητή.
Αν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, ο χρήστης πρέπει να
πληκτρολογήσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, αν θέλει να ανοίξει το
στοιχείο μενού "Ρυθμίσεις".
Κωδικός πρόσβασης σέρβις
όνομα χρήστη = service
Ο κωδικός πρόσβασης σέρβις εκχωρείται συνήθως από τον Βοηθό αρχικής
εγκατάστασης, από τον τεχνικό σέρβις ή τον εγκαταστάτη και επιτρέπει την
πρόσβαση στις ειδικές παραμέτρους της εγκατάστασης. Ο κωδικός πρόσβασης
σέρβις είναι απαραίτητος για την εκτέλεση ρυθμίσεων στους μετρητές και στον
Editor παρόχου ενέργειας. Αν δεν έχει εκχωρηθεί κωδικός πρόσβασης σέρβις, δεν
είναι δυνατή η πρόσβαση στα στοιχεία μενού "Μετρητές" και "Editor παρόχου
ενέργειας".
Κωδικός πρόσβασης χρήστη
Μετά την ενεργοποίηση του πεδίου επιλογής "Αποθήκευση τοπικής σελίδας
εγκατάστασης" εμφανίζεται ο κωδικός πρόσβασης χρήστη, όνομα χρήστη = user.
Αν εκχωρηθεί κωδικός πρόσβασης χρήστη, ο χρήστης έχει μόνο δικαιώματα
ανάγνωσης. Ο χρήστης δεν μπορεί να ανοίξει το στοιχείο μενού "Ρυθμίσεις".
Αν έχει εκχωρηθεί κωδικός πρόσβασης χρήστη, ο χρήστης πρέπει σε κάθε σύνδεση
να πληκτρολογεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
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Internet μέσω
WLAN
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Ρυθμίσεις - Δίκτυο
Εμφανίζονται τα δίκτυα που
εντοπίστηκαν.

Με κλικ στο κουμπί ανανέωσης
δίκτυα WLAN.

εκτελείται εκ νέου αναζήτηση για διαθέσιμα

Μπορείτε να προσθέσετε κρυφά δίκτυα μέσω του μενού Προσθήκη WLAN.
Κουμπί "Δημιουργία" - Για την αποθήκευση ενός επιλεγμένου δικτύου WLAN.
Με κλικ σε αυτό το κουμπί ανοίγει το παράθυρο "Σύνδεση WLAN".
Κουμπί "Διαγραφή" - Για τη διαγραφή ενός αποθηκευμένου δικτύου WLAN.
Κουμπί "Διαμόρφωση ΙΡ WLAN" - Με κλικ σε αυτό το κουμπί ανοίγει το παράθυρο
"Διαμόρφωση ΙΡ" με τις ίδιες δυνατότητες ρύθμισης όπως και στην περίπτωση
μιας σύνδεσης LAN.
Κουμπί "Σύνδεση μέσω WPS" - για τη σύνδεση στο WLAN μέσω WPS χωρίς κωδικό
πρόσβασης WLAN:
1. Ενεργοποιήστε το WPS στον δρομολογητή WLAN (βλ. τεκμηρίωση του
δρομολογητή WLAN)
2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση μέσω WPS"
3. Η σύνδεση WLAN δημιουργείται αυτόματα.

Internet μέσω
LAN

Διαθέσιμες ρυθμίσεις:
Λήψη διεύθυνσης - στατική
Ο χρήστης εισάγει μια σταθερή διεύθυνση IP για το Fronius Datamanager και
ορίζει μη αυτόματα τη μάσκα υποδικτύου, τη διεύθυνση πύλης και τη
διεύθυνση διακομιστή DNS (από την εταιρεία παροχής).
Λήψη διεύθυνσης - δυναμική
Το Datamanager (σύστημα επιτήρησης εγκατάστασης) λαμβάνει τη διεύθυνση
IP από έναν διακομιστή DHCP (DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol).
Ο διακομιστής DHCP πρέπει να είναι διαμορφωμένος με τέτοιον τρόπο, ώστε
στο Datamanager (σύστημα επιτήρησης εγκατάστασης) να αντιστοιχίζεται
πάντα η ίδια διεύθυνση IP. Έτσι, ο χρήστης θα γνωρίζει πάντα μέσω ποιας
διεύθυνσης IP επιτρέπεται η πρόσβαση στην επιτήρηση εγκατάστασης Fronius.
Αν ο διακομιστής DHCP υποστηρίζει τη λειτουργία δυναμικών ενημερώσεων
DNS, μπορεί στο πεδίο «Όνομα κεντρικού υπολογιστή (Host)» να εκχωρηθεί
ένα όνομα για το Datamanager (σύστημα επιτήρησης εγκατάστασης). Η
σύνδεση στην επιτήρηση εγκατάστασης Fronius μπορεί να γίνει μέσω του
ονόματος αντί της διεύθυνσης IP.
π.χ.: Όνομα κεντρικού υπολογιστή = παράδειγμα_εγκατάστασης, Όνομα τομέα
= fronius.com
Η επιτήρηση εγκατάστασης Fronius θα είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης
παράδειγμα_εγκατάστασης.fronius.com.
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Τοπικό δίκτυο
μέσω AccessPoint
Το Datamanager (σύστημα επιτήρησης εγκατάστασης) χρησιμεύει ως σημείο
πρόσβασης. Ένας υπολογιστής ή μια έξυπνη συσκευή συνδέεται απευθείας με το
Datamanager (σύστημα επιτήρησης εγκατάστασης). Η σύνδεση με το διαδίκτυο δεν
είναι εφικτή.
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Ρυθμίσεις - Fronius Solar.web
Μέσω του στοιχείου μενού Fronius Solar.web είναι δυνατή η δημιουργία απευθείας
σύνδεσης με το Fronius Solar.web.
Η επιλογή του χρονικού διαστήματος αποθήκευσης στα πεδία Κύκλος αιτημάτων
μετατροπέα και Κύκλος αιτημάτων Fronius Sensor Cards επηρεάζει την
απαιτούμενη χωρητικότητα της μνήμης.
Κουμπί Εγγραφή Solar.web - Με κλικ στο κουμπί αυτό, ανοίγει η αρχική σελίδα του
Fronius Solar.web και τα δεδομένα που σχετίζονται με το Fronius Solar.web
αποστέλλονται αυτόματα.
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Ρυθμίσεις - Αντιστοίχιση εισόδων/εξόδων
Γενικά

Σε αυτήν την εντολή μενού είναι δυνατή η διαμόρφωση των ιδιοτήτων των
μεμονωμένων εισόδων και εξόδων (I/O) του μετατροπέα. Ανάλογα με τη λειτουργία
και τη διαμόρφωση του συστήματος είναι δυνατή η επιλογή μόνο εκείνων των
ρυθμίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το εκάστοτε σύστημα.
Μία ενεργοποιημένη έξοδος, που δεν έχει ωστόσο αντιστοιχιστεί («ελεύθερη»),
παραμένει ενεργή έως την επανεκκίνηση του μετατροπέα. Η κατάσταση μίας
εξόδου αλλάζει μόνο εφόσον προκύψουν νέες προδιαγραφές από
αντιστοιχισμένες υπηρεσίες.

Βοηθητικό ρεύμα

Λειτουργία

Περιγραφή

Προεπι
λεγμέν
η
ακίδα

Ενεργ. κλειδώματος βοηθητικού
ρεύματος

Έξοδος, ενεργοποίηση της
αποσύνδεσης από το δίκτυο
(επαφέας)

0

Ανάδραση για κλείδωμα
(feedback) (προαιρετικά)

Είσοδος, ανάδραση για το αν είναι
ενεργό το κλείδωμα

5

Ζήτηση βοηθητικού ρεύματος

Είσοδος, ενεργοποίηση του
βοηθητικού ρεύματος

4

Με τη διαμόρφωση αυτών των παραμέτρων αποδεσμεύεται η λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος.

Διαχείριση
φορτίου

Εδώ μπορούν να επιλεγούν έως τέσσερις ακίδες για τη διαχείριση φορτίου.
Περισσότερες ρυθμίσεις για τη διαχείριση φορτίου διατίθενται στην εντολή μενού
Διαχείριση φορτίου.
Προεπιλεγμένη ακίδα: 1

Έλεγχος ΙΟ

Από εδώ μπορούν να ρυθμιστούν οι ακίδες για τον έλεγχο των εισόδων/εξόδων
(ΙΟ). Περισσότερες ρυθμίσεις είναι δυνατές στο μενού Editor παρόχου ενέργειας Έλεγχος ΙΟ.
Έλεγχος ΙΟ
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Προεπι
λεγμέν
η
ακίδα

Έλεγχος ΙΟ

Προεπι
λεγμέν
η
ακίδα

Έλεγχος ΙΟ 1 (προαιρετικά)

2

Έλεγχος ΙΟ 6 (προαιρετικά)

7

Έλεγχος ΙΟ 2 (προαιρετικά)

3

Έλεγχος ΙΟ 7 (προαιρετικά)

8

Έλεγχος ΙΟ 3 (προαιρετικά)

4

Έλεγχος ΙΟ 8 (προαιρετικά)

9

Έλεγχος ΙΟ 4 (προαιρετικά)

5

Έλεγχος ΙΟ 5 (προαιρετικά)

6

Έλεγχος ΙΟ Ανάδραση
(προαιρετικά)

0

Demand Response Modes για Αυστραλία

EL

AUS - Demand
Response Modes
(DRM)

Από εδώ μπορούν να ρυθμιστούν οι ακίδες για τον έλεγχο μέσω DRM:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για τον έλεγχο του μετατροπέα μέσω DRM ο μετατροπέας πρέπει
να διαθέτει διεπαφή Fronius DRM Interface (κωδ. είδους 4,240,005).
Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση περιγράφονται στις οδηγίες εγκατάστασης του
Fronius DRM Interface. Οι οδηγίες εγκατάστασης για το Fronius DRM Interface
υπάρχουν στην αρχική σελίδα της Fronius στην ακόλουθη διεύθυνση:

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

Τρόπος
λειτουργί
ας

Περιγραφή

Πληροφορίες

Προεπι
λεγμέν
η
ακίδα

DRM0

Ο μετατροπέας
αποσυνδέεται από το δίκτυο

Άνοιγμα ρελέ δικτύου

REF GEN

κλειστό

FDI

COM LOAD

κλειστό

FDI

ή
συνδυασμοί άκυρων DRM1 DRM8
DRM1

-Pnom ≤ 0% χωρίς
αποσύνδεση από το δίκτυο

περιορίζει τη λήψη ενεργής
ισχύος

6

DRM2

-Pονομ ≤ 50%

περιορίζει τη λήψη ενεργής
ισχύος

7

DRM3

-Pnom ≤ 75% & +Qrel* ≥ 0%

περιορίζει τη λήψη ενεργής
ισχύος

8

και
ορίζει την άεργο ισχύ
DRM4

-Pονομ ≤ 100%

Κανονική λειτουργία χωρίς
περιορισμό

9

DRM5

+Pονομ ≤ 0% χωρίς
αποσύνδεση από το δίκτυο

περιορίζει την παροχή
ενεργής ισχύος

DRM6

+Pονομ ≤ 50%

περιορίζει την παροχή
ενεργής ισχύος

7

DRM7

+Pονομ ≤ 75% & -Qσχ* ≥ 0%

περιορίζει την παροχή
ενεργής ισχύος

8

6

και
ορίζει την άεργο ισχύ
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Τρόπος
λειτουργί
ας

Περιγραφή

Πληροφορίες

Προεπι
λεγμέν
η
ακίδα

DRM8

+Pονομ ≤ 100%

Κανονική λειτουργία χωρίς
περιορισμό

FDI

στη διεπαφή Fronius DRM
Interface

*

Οι τιμές Qσχ μπορούν να ρυθμιστούν από την επιλογή μενού Editor
παρόχου ενέργειας.

9

Η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του μετατροπέα αναφέρεται πάντα στην
ονομαστική ισχύ της συσκευής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αν στο Datamanager δεν υπάρχει συνδεδεμένο σύστημα ελέγχου
DRM (DRED) και η λειτουργία «AUS - Demand Response Mode (DRM)» είναι
ενεργοποιημένη, ο μετατροπέας μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής.

Συσσωρευτής
ενέργειας

Εδώ μπορεί να επιλεγεί η ακίδα για την ενεργοποίηση του συσσωρευτή ενέργειας.
Αυτή η ρύθμιση πρέπει να γίνεται μόνο για ορισμένους συσσωρευτές ενέργειας.
Αν ρυθμιστεί μια ακίδα συσσωρευτή ενέργειας, δεν μπορούν να διαμορφωθούν
ακίδες βοηθητικού ρεύματος.

104

Διαχείριση
φορτίου
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Ρυθμίσεις - Διαχείριση φορτίου
Προτεραιότητες διαχείρισης φορτίου
Αν υπάρχουν πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ.: μπαταρία, Ohmpilot) στο σύστημα, εδώ
μπορούν να ρυθμιστούν οι προτεραιότητες. Οι συσκευές με υψηλότερη
προτεραιότητα ενεργοποιούνται πρώτα και στη συνέχεια, αν υπάρχει ακόμα
διαθέσιμη πλεονάζουσα ενέργεια, οι υπόλοιπες.
Διαχείριση φορτίου
Μπορούν να οριστούν έως τέσσερις διαφορετικοί κανόνες διαχείρισης φορτίου. Σε
περίπτωση ίδιων οριακών τιμών οι κανόνες ενεργοποιούνται με τη σειρά. Κατά
την απενεργοποίηση γίνεται το αντίστροφο, η είσοδος/έξοδος (IO) που
ενεργοποιήθηκε τελευταία απενεργοποιείται πρώτη. Σε περίπτωση διαφορετικών
οριακών τιμών ενεργοποιείται πρώτα η είσοδος/έξοδος (IO) με τη χαμηλότερη
οριακή τιμή, στη συνέχεια αυτή με τη δεύτερη χαμηλότερη κ.ο.κ.
Οι είσοδοι/έξοδοι (IO) με έλεγχο μέσω της παραγόμενης ισχύος έχουν πάντα
πλεονέκτημα σε σχέση με την μπαταρία και το Ohmpilot. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί
να ενεργοποιηθεί μια είσοδος/έξοδος (IO) και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα η
μπαταρία να μην φορτίζεται πλέον ή το Ohmpilot να μην ενεργοποιείται πλέον
Μια είσοδος/έξοδος (IO) ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αφού περάσουν 60sec.
Έλεγχος
Ο έλεγχος μέσω του Energy Manager είναι απενεργοποιημένος.
Ο έλεγχος μέσω του Energy Manager πραγματοποιείται μέσω της
παραγόμενης ισχύος.
Ο έλεγχος μέσω του Energy Manager πραγματοποιείται μέσω πλεονάσματος
ισχύος (στην περίπτωση περιορισμού τροφοδότησης). Αυτή η επιλογή είναι
διαθέσιμη μόνο αν έχει συνδεθεί μετρητής. Ο έλεγχος μέσω του Energy
Manager πραγματοποιείται μέσω της πραγματικής ισχύος εξόδου του
δικτύου.
Κατώφλια
ενεργοποιημένη: Για την εισαγωγή ενός ορίου ενεργής ισχύος, πάνω από το
οποίο ενεργοποιείται η έξοδος
απενεργοποιημένη: Για την εισαγωγή ενός ορίου ενεργής ισχύος, πάνω από το
οποίο απενεργοποιείται η έξοδος.
Χρόνοι λειτουργίας
Πεδίο για την ενεργοποίηση του ελάχιστου χρόνου λειτουργίας ανά
διαδικασία ενεργοποίησης
Πεδίο για την εισαγωγή της χρονικής διάρκειας της ελάχιστης ενεργοποίησης
της εξόδου ανά διαδικασία ενεργοποίησης.
Πεδίο για την ενεργοποίηση του μέγιστου χρόνου λειτουργίας ανά ημέρα
Πεδίο για την εισαγωγή της μέγιστης χρονικής διάρκειας συνολικής
ενεργοποίησης της εξόδου ανά ημέρα (λαμβάνονται υπόψη περισσότερες
διαδικασίες ενεργοποίησης).
Επιθυμητή διάρκεια
Πεδίο για την ενεργοποίηση του επιθυμητού χρόνου λειτουργίας
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Ρυθμίσεις - Push Service (Υπηρεσία
γνωστοποιήσεων)
Push Service
(Υπηρεσία
γνωστοποιήσεων
)

Με τη βοήθεια αυτής της λειτουργίας είναι δυνατή η εξαγωγή τρεχόντων
δεδομένων και καταγεγραμμένων δεδομένων σε διάφορες μορφές ή με διάφορα
πρωτόκολλα σε έναν εξωτερικό διακομιστή.
Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία Push Service υπάρχουν στις
ακόλουθες οδηγίες χειρισμού:

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

Μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος παρακολούθησης εγκατάστασης Fronius
μπορείτε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Web να ορίσετε τις
ρυθμίσεις για τη σύνδεση του Modbus, των οποίων η διαχείριση δεν είναι εφικτή
μέσω του πρωτοκόλλου Modbus.

Περισσότερες
πληροφορίες για
τη λειτουργία
Modbus

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία Modbus μπορείτε να βρείτε στις
παρακάτω οδηγίες χειρισμού:
http://www.fronius.com/QR-link/4204102049
42,0410,2049
Σύνδεση Fronius Datamanager Modbus
http://www.fronius.com/QR-link/4204102108
42,0410,2108
Fronius Datamanager Modbus RTU Quickstart Guide

Έξοδος
δεδομένων μέσω
του Modbus

Έξοδος δεδομένων μέσω Modbus ρυθμισμένη σε OFF
Αν η έξοδος δεδομένων μέσω του Modbus είναι απενεργοποιημένη, οι
μεταφερόμενες μέσω Modbus στον μετατροπέα εντολές ελέγχου μηδενίζονται, π.χ.
δεν πραγματοποιείται μείωση ισχύος ή προεπιλογή αέργου ισχύος.
Έξοδος δεδομένων μέσω Modbus ρυθμισμένη σε tcp
Αν η έξοδος δεδομένων μέσω του Modbus είναι απενεργοποιημένη, οι
μεταφερόμενες μέσω Modbus στον μετατροπέα εντολές ελέγχου μηδενίζονται, π.χ.
δεν πραγματοποιείται μείωση ισχύος ή προεπιλογή αέργου ισχύος.
Πεδίο Θύρα Modbus - Αριθμός της θύρας TCP που χρησιμοποιείται για την
επικοινωνία του Modbus. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: 502. Η θύρα 80 δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό.
Πεδίο Μετατόπιση διεύθυνσης String Control - Τιμή μετατόπισης για την εκχώρηση
διεύθυνσης των Fronius String Control μέσω του Modbus.
Τύπος μοντέλου Sunspec - Για την επιλογή του τύπου δεδομένων από τα μοντέλα
δεδομένων για μετατροπείς και από τα μοντέλα δεδομένων για μετρητές ενέργειας
float - Απεικόνιση ως αριθμοί με κυλιόμενο κόμμα
SunSpec Inverter μοντέλο I111, I112 ή I113
SunSpec Meter μοντέλο M211, M212 ή M213
int+SF - Απεικόνιση ως άρτιοι αριθμοί με παράγοντες κλιμάκωσης
SunSpec Inverter μοντέλο I101, I102 ή I103
SunSpec Meter μοντέλο M201, M202 ή M203
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Επειδή τα διάφορα μοντέλα διαθέτουν διαφορετικούς αριθμούς
καρτελών, αλλάζουν με την αλλαγή του τύπου δεδομένων και οι διευθύνσεις
καρτελών όλων των ακόλουθων μοντέλων.
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Λειτουργία επίδειξης - Η λειτουργία επίδειξης χρησιμεύει στην υλοποίηση ή
επικύρωση ενός Modbus Master. Επιτρέπει την ανάγνωση δεδομένων των
μετατροπέων, των μετρητών ενέργειας και των Fronius String Control, χωρίς να
είναι πραγματικά συνδεδεμένη ή ενεργή μια συσκευή. Για όλους τους καταχωρητές
επιστρέφονται πάντα τα ίδια δεδομένα.
Έλεγχος μετατροπέα μέσω του Modbus
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, ο έλεγχος των μετατροπέων μπορεί
να γίνει μέσω του Modbus. Εμφανίζεται το πεδίο επιλογής «Περιορισμός
συστήματος ελέγχου». Στον έλεγχο του μετατροπέα περιλαμβάνονται οι παρακάτω
λειτουργίες:
ΟΝ / OFF
Μείωση ισχύος
Προεπιλογή σταθερού συντελεστή ισχύος συνφ
Προεπιλογή σταθερής αέργου ισχύος
Προτεραιότητες συστήματος ελέγχου
Εδώ καθορίζονται οι προτεραιότητες των υπηρεσιών κατά τον έλεγχο του
μετατροπέα.
1 = υψηλή προτεραιότητα, 3 = χαμηλή προτεραιότητα
Η τροποποίηση των προτεραιοτήτων συστήματος ελέγχου είναι δυνατή μέσω του
στοιχείου μενούEDITOR ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Περιορισμός
συστήματος
ελέγχου

Η επιλογή «Περιορισμός συστήματος ελέγχου» είναι διαθέσιμη μόνο για το
πρωτόκολλο μετάδοσης tcp.
Εμποδίζει την εισαγωγή εντολών ελέγχου των μετατροπέων από αναρμόδια
άτομα, επιτρέποντας τον έλεγχο μόνο σε συγκεκριμένες συσκευές.
Πεδίο Διεύθυνση IP
Για τον περιορισμό του ελέγχου των μετατροπέων σε μία ή περισσότερες συσκευές,
σε αυτό το πεδίο καταχωρίζονται οι διευθύνσεις IP εκείνων των συσκευών που
επιτρέπεται να αποστέλλουν εντολές στο Fronius Datamanager. Περισσότερες από
μία καταχωρίσεις διαχωρίζονται με κόμματα.
Παραδείγματα:
μία διεύθυνση ΙΡ: 98.7.65.4 - Ο έλεγχος επιτρέπεται μόνο μέσω της διεύθυνσης
IP 98.7.65.4
περισσότερες διευθύνσεις ΙΡ: 98.7.65.4,222.44.33.1 - Ο έλεγχος επιτρέπεται
μόνο μέσω των διευθύνσεων IP 98.7.65.4 και 222.44.33.1
περιοχή διευθύνσεων IP π.χ. από 98.7.65.1 έως 98.7.65.254 (συμβολισμός
CIDR): 98.7.65.0/24 - Ο έλεγχος επιτρέπεται μόνο μέσω των διευθύνσεων IP

98.7.65.1 έως 98.7.65.254
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Ρυθμίσεις - Διαχείριση ενέργειας
Βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης
Ο μετατροπέας Fronius Hybrid ρυθμίζει πάντα με βάση την επιλεγμένη τιμή-στόχο
στο σημείο μέτρησης. Στον τρόπο λειτουργίας "αυτόματα" (εργοστασιακή ρύθμιση)
ορίζεται η ρύθμιση 0 W στο σημείο τροφοδότησης (μέγιστη ιδιοκατανάλωση).
Η τιμή-στόχος ισχύει επίσης, όταν μια επιπλέον πηγή τροφοδοτεί αυτό το σημείο
μέτρησης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε
να εγκατασταθεί ο μετρητής Fronius Smart Meter στο σημείο τροφοδότησης
να είναι ενεργοποιημένη μια φόρτιση μπαταρίας μέσω μιας επιπλέον
γεννήτριας (βλ. κεφάλαιο Διαχείριση μπαταρίας στη σελίδα 112)
Η βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από τις
προεπιλογές ελέγχου μπαταρίας.
Βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης
Ρύθμιση βελτιστοποίησης της ιδιοκατανάλωσης σε "αυτόματα" ή "χειροκίνητα"
Τιμή-στόχος στο σημείο μέτρησης
Αν στην επιλογή "Βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης" είχε επιλεγεί η ρύθμιση
"χειροκίνητα", μπορεί εδώ να επιλεγεί η τιμή-στόχος στο σημείο μέτρησης και η
Λήψη / τροφοδότηση.
Βοηθητικό ρεύμα
Τρόπος λειτουργίας
Στον τρόπο λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ
"αυτόματης" λειτουργίας και "απενεργοποίησης".
Η λειτουργία του βοηθητικού ρεύματος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αφού έχει
γίνει διαμόρφωση των απαραίτητων αντιστοιχίσεων εισόδων/εξόδων (ΙΟ) για το
βοηθητικό ρεύμα. Ο μετρητής πρέπει να εγκατασταθεί και να διαμορφωθεί στο
σημείο τροφοδοσίας.
Υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας
Στην περίπτωση της λειτουργίας με σύνδεση στο δίκτυο, λαμβάνεται ενέργεια από
την μπαταρία έως αυτό το όριο της υπολειπόμενης χωρητικότητας μπαταρίας. Στη
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος χωρίς δίκτυο, η μπαταρία εκφορτίζεται πάντα
έως την ελάχιστη τιμή κατάστασης φόρτισης, όπως αυτή έχει οριστεί από τον
κατασκευαστή.
SOC-Warning Level
(Επίπεδο προειδοποίησης κατάστασης φόρτισης)Από αυτό το επίπεδο
υπολειπόμενης χωρητικότητας μπαταρίας και κάτω, στη λειτουργία βοηθητικού
ρεύματος, εμφανίζεται μια προειδοποίηση.

Παραδείγματα
διαχείρισης
ενέργειας

Αυτά τα παραδείγματα παρουσιάζουν τη ροή ενέργειας με τη βοήθεια ενδεικτικών
τιμών. Οι βαθμοί απόδοσης δεν λαμβάνονται υπόψη.
Παράδειγμα συστήματος φόρτισης συσσωρευτών
Φωτοβολταϊκό σύστημα στο Fronius Symo
Hybrid:
Κατανάλωση στο οικιακό δίκτυο:

1000 W
500 W
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Ρυθμισμένη τιμή-στόχος στο σημείο
τροφοδότησης:

0W

Ισχύς στην μπαταρία:

500 W

Παραγόμενη ισχύς (AC) του μετατροπέα:

500 W

Τροφοδότηση στο δημόσιο δίκτυο:

0W

1000 W

TARGET: 0W

500 W

0W

500 W

500 W

Παράδειγμα συστήματος φόρτισης συσσωρευτών χωρίς φωτοβολταϊκά
συμπεριλαμβανομένης δεύτερης γεννήτριας στο οικιακό δίκτυο
Δεύτερη γεννήτρια στο οικιακό δίκτυο:

2000 W

Κατανάλωση στο οικιακό δίκτυο:

500 W

Ρυθμισμένη τιμή-στόχος στο σημείο
τροφοδότησης:

0W

Ισχύς στην μπαταρία:

1500 W

Κατανάλωση ισχύος (AC) του μετατροπέα:

1500 W

Τροφοδότηση στο δημόσιο δίκτυο:

0W
2000 W

1500 W

TARGET: 0W

0W

500 W

1500 W

110

Φωτοβολταϊκό σύστημα στο Fronius Symo
Hybrid:

1000 W

Δεύτερη γεννήτρια στο οικιακό δίκτυο:

2000 W

Κατανάλωση στο οικιακό δίκτυο:
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Παράδειγμα συστήματος φόρτισης συσσωρευτών συμπεριλαμβανομένης
δεύτερης γεννήτριας στο οικιακό δίκτυο

500 W

Ρυθμισμένη τιμή-στόχος στο σημείο
τροφοδότησης:

0W

Ισχύς στην μπαταρία:

2500 W

Κατανάλωση ισχύος (AC) του μετατροπέα:

1500 W

Τροφοδότηση στο δημόσιο δίκτυο:

0W
2000 W

1000 W

1500 W

TARGET: 0W

0W

500 W

2500 W

Παράδειγμα συστήματος φόρτισης συσσωρευτών συμπεριλαμβανομένης
δεύτερης γεννήτριας στο οικιακό δίκτυο (με περιορισμό μέγ. ισχύος AC)
Φωτοβολταϊκό σύστημα στο Fronius Symo
Hybrid:

1000 W

Δεύτερη γεννήτρια στο οικιακό δίκτυο:

2000 W

Κατανάλωση στο οικιακό δίκτυο:
Ρυθμισμένη τιμή-στόχος στο σημείο
τροφοδότησης:

500 W
0W

Μέγ. κατανάλωση ισχύος AC περιορισμένη
σε:

1000 W

Ισχύς στην μπαταρία:

2000 W

Κατανάλωση ισχύος (AC) του μετατροπέα:

1000 W

Τροφοδότηση στο δημόσιο δίκτυο:

500 W
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2000 W

1000 W

AC MAX: 1000 W
1000 W

TARGET: 0W

500 W

500 W

2000 W

Διαχείριση
μπαταρίας

Όρια φόρτισης / εκφόρτισης μπαταρίας:
Τα όρια φόρτισης / εκφόρτισης μπαταρίας μπορούν να ρυθμιστούν "αυτόματα" ή
"χειροκίνητα".
Στην αυτόματη ρύθμιση επιλέγονται οι κατάλληλες τιμές για την μπαταρία,
σύμφωνα με τον κατασκευαστή μπαταρίας.
Στις χειροκίνητες ρυθμίσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι τιμές στο πεδίο "Max SoC"
(μέγιστη κατάσταση φόρτισης ) και "Min SoC" (ελάχιστη κατάσταση φόρτισης). Το
ρυθμιζόμενο εύρος τιμών διαφέρει ανάλογα με την μπαταρία. Στη λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος χωρίς δίκτυο δεν λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμισμένες τιμές.
Σημαντικό! Οι ρυθμίσεις πρέπει να συμφωνούν με αυτές του κατασκευαστή της
μπαταρίας! Η Fronius δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές σε μπαταρίες
τρίτων κατασκευαστών.
Προεπιλογή ελέγχου μπαταρίας:
Με τη βοήθεια του χρονοεξαρτώμενου ελέγχου μπαταρίας είναι δυνατό να
εμποδιστεί ή να περιοριστεί η φόρτιση / εκφόρτιση, καθώς και να προεπιλεγεί μια
καθορισμένη τιμή για τη φόρτιση / εκφόρτιση.
Η μπαταρία μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, π.χ.: φόρτιση
βαθμονόμησης, επιτρεπόμενη φόρτιση από AC, περιορισμός ισχύος του
μετατροπέα, προεπιλογές ελέγχου μέσω Modbus ή βελτιστοποίηση
ιδιοκατανάλωσης. Οι προεπιλογές ελέγχου μπαταρίας έχουν, μετά τη
βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης, τη δεύτερη χαμηλότερη προτεραιότητα και
ενδέχεται να μην τηρούνται λόγω άλλων προεπιλογών.
Χωρίς προεπιλογές ελέγχου μπαταρίας γίνεται βελτιστοποίηση με βάση την
καλύτερη δυνατή ιδιοκατανάλωση. Όταν ορίζονται προεπιλογές ελέγχου
μπαταρίας, η ιδιοκατανάλωση μειώνεται.
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Το εύρος ημερών και ωρών κατά το οποίο ισχύει αυτή η ρύθμιση, ορίζεται στις
στήλες "Ημέρα" και "Εύρος ωρών". Δεν είναι δυνατό να οριστεί ένα εύρος ωρών
μετά τα μεσάνυχτα.
Παράδειγμα: Η προεπιλογή από τις 22:00 έως τις 06:00 πρέπει να οριστεί με δύο
καταχωρίσεις "22:00-24:00" και "00:00-06:00".
Παραδείγματα για τις προεπιλογές ελέγχου μπαταρίας θα βρείτε στο επόμενο
κεφάλαιο.
Φόρτιση βαθμονόμησης (μόνο με Fronius Solar Battery):
Ο μετατροπέας Fronius Hybrid εκτελεί αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα μια
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας Fronius Solar Battery, για τη βαθμονόμηση όλων
των εξαρτημάτων. Η έναρξη αυτής της διαδικασίας μπορεί να γίνει εδώ
χειροκίνητα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Με την ενεργοποίηση της φόρτισης βαθμονόμησης, η κανονική
λειτουργία διακόπτεται και υπάρχει η δυνατότητα παροχής ενέργειας από το
δίκτυο του παρόχου ενέργειας. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ώρες
και δεν είναι δυνατή η διακοπή της.
Αφού ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στον αρχικό
ρυθμισμένο τρόπο λειτουργίας.
Αυτή η φόρτιση βαθμονόμησης πραγματοποιείται επίσης και στη διάρκεια της
λειτουργίας αυτόματα, μετά από πολλούς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης.
Αν η ρύθμιση "Να επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας από το δίκτυο του
παρόχου ενέργειας" είναι απενεργοποιημένη, αυτή η φόρτιση βαθμονόμησης
εκτελείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ενέργειας του φωτοβολταϊκού
συστήματος. Ανάλογα με τις συνθήκες ακτινοβολίας και το μέγεθος των
συστημάτων, η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αν η ρύθμιση "Να επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας από το δίκτυο του
παρόχου ενέργειας" είναι ενεργοποιημένη, η φόρτιση βαθμονόμησης
πραγματοποιείται με σταθερό ρεύμα από το φωτοβολταϊκό σύστημα και από το
δίκτυο του παρόχου ενέργειας.

Επιτρεπόμενες
προεπιλογές
ελέγχου
μπαταρίας

Οι παρακάτω προεπιλογές ελέγχου μπαταρίας είναι δυνατές
Μέγιστη ισχύς φόρτισης
Ελάχιστη ισχύς φόρτισης
Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης
Ελάχιστη ισχύς εκφόρτισης
Μια προεπιλογή αποτελείται πάντα από έναν από τους τέσσερις περιορισμούς και
τις ώρες κατά τις οποίες ισχύει ο περιορισμός. Σε μια χρονική στιγμή μπορεί να
είναι ενεργός κανένας, ένας ή το πολύ δύο συμβατοί μεταξύ τους περιορισμοί.
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Στη στήλη "Ρύθμιση" μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω τιμές:
Μέγ. ισχύς φόρτισης
Η μπαταρία φορτίζεται με μέγιστη δυνατή ισχύ αυτήν που έχει οριστεί στο
πεδίο "Ισχύς".
Ελάχ. ισχύς φόρτισης
Η μπαταρία φορτίζεται τουλάχιστον με την ισχύ που έχει οριστεί στο πεδίο
"Ισχύς".
Μέγ. ισχύς εκφόρτισης
Η μπαταρία εκφορτίζεται με μέγιστη δυνατή ισχύ αυτήν που έχει οριστεί στο
πεδίο "Ισχύς".
Ελάχ. ισχύς εκφόρτισης
Η μπαταρία εκφορτίζεται τουλάχιστον με την ισχύ που έχει οριστεί στο πεδίο
"Ισχύς".

Μέγιστα όρια φόρτισης/εκφόρτισης
Μπορούν να διαμορφωθούν ταυτόχρονα η μέγ. ισχύς φόρτισης και η μέγ. ισχύς
εκφόρτισης.
Όριο
εκφόρτισης

Εκφόρτιση/φόρτιση
0W

Μέγ.
εκφόρτιση
2000 W

Όριο
φόρτισης

Μέγ.
φόρτιση
2000 W

Ορισμός εύρους φόρτισης
Είναι δυνατός ο ορισμός ενός εύρους φόρτισης μέσω του ελάχ. και του μέγ. ορίου
φόρτισης. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η εκφόρτιση της μπαταρίας.
Όριο
εκφόρτισης

Εκφόρτιση/φόρτιση
0W

Ελάχ.
φόρτιση
500 W
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Όριο
φόρτισης

Μέγ.
φόρτιση
3800 W

Όριο
εκφόρτισης

Μέγ.
εκφόρτιση
3000 W

Εκφόρτιση/φόρτιση
0W
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Ορισμός εύρους εκφόρτισης
Είναι δυνατός ο ορισμός ενός εύρους εκφόρτισης μέσω του ελάχ. και του μέγ. ορίου
εκφόρτισης. Σε αυτή την περίπτωση η φόρτιση της μπαταρίας δεν είναι εφικτή.
Όριο
φόρτισης

Ελάχ.
εκφόρτιση
1000 W

Ορισμός καθορισμένης φόρτισης
Η καθορισμένη φόρτιση μπορεί να οριστεί, θέτοντας την ελάχ. και τη μέγ. ισχύ φόρτισης
στην ίδια τιμή.
Όριο
εκφόρτισης

Εκφόρτιση/φόρτιση
0W

Όριο
φόρτισης

Ελάχ./μέγ.
φόρτιση
3000 W
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Ορισμός καθορισμένης εκφόρτισης
Η καθορισμένη εκφόρτιση μπορεί να οριστεί, θέτοντας την ελάχ. και τη μέγ. ισχύ
εκφόρτισης στην ίδια τιμή.
Όριο
εκφόρτισης

Εκφόρτιση/φόρτιση
0W

Όριο
φόρτισης

Ελάχ./μέγ.
εκφόρτιση
3000W

Πιθανές περιπτώσεις εφαρμογής
Τιμές ρεύματος βάσει ώρας
Εφεδρεία μπαταρίας για ειδικό για την αγορά περιορισμό ισχύος
Εφεδρεία μνήμης βάσει ώρας για βοηθητικό ρεύμα

Μείωση
φωτοβολταϊκής
ισχύος

Οι προεπιλογές ελέγχου μπαταρίας κάνουν την παραγόμενη ενέργεια
αξιοποιήσιμη κατά τον βέλτιστο τρόπο. Μπορούν ωστόσο να δημιουργηθούν
καταστάσεις, στις οποίες η φ/β ενέργεια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως λόγω
των προεπιλογών ελέγχου μπαταρίας.
Παράδειγμα
Fronius Symo Hybrid 3.0-S:

3000 W

(μέγ. ισχύς εξόδου)

Fronius Solar Battery 7.5
Καθορισμένη εκφόρτιση

3000 W

Ισχύς φ/β

1000 W

Σε αυτή την περίπτωση ο μετατροπέας θα έπρεπε να μειώσει τη φωτοβολταϊκή
ισχύ στα 0 W, καθώς η μέγ. ισχύς εξόδου του Fronius Symo Hybrid 3.0-S είναι 3.000
W και η συσκευή έχει ήδη επιβαρυνθεί λόγω της εκφόρτισης.
Επειδή δεν είναι λογικό να σπαταλάται φωτοβολταϊκή ισχύς, ο περιορισμός ισχύος
προσαρμόζεται αυτόματα στις προεπιλογές ελέγχου μπαταρίας έτσι, ώστε να μην
σπαταλάται φωτοβολταϊκή ενέργεια. Στο παραπάνω παράδειγμα αυτό σημαίνει ότι
η μπαταρία εκφορτίζεται μόνο με 2.000 W, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί η
φωτοβολταϊκή ισχύς των 1.000 W.
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Ρυθμίσεις - Επισκόπηση εγκαταστάσεων
Φ/Β γεννήτρια
Αν δεν έχει συνδεθεί φ/β πλαίσιο στον μετατροπέα Fronius Hybrid, η
φωτοβολταϊκή ισχύς πρέπει να απενεργοποιηθεί. Στο παρακάτω πεδίο πρέπει να
καταχωριστεί η συνδεδεμένη φωτοβολταϊκή ισχύς.
Μπαταρία
Αν έχει συνδεθεί μπαταρία στον μετατροπέα Fronius Hybrid, θα πρέπει να
ενεργοποιηθεί εδώ.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρχει ενεργή σύνδεση σε μια
μπαταρία. Αν αυτή η ρύθμιση δεν είναι εφικτή, ελέγξτε αν η μπαταρία είναι
ενεργοποιημένη και αν έχει δημιουργηθεί σύνδεση δεδομένων.
Αν υπάρχει σύνδεση, κάτω από το σύμβολο της μπαταρίας εμφανίζεται η τρέχουσα
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Να επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας από το δίκτυο του παρόχου ηλεκτρικής
ενέργειας
Εδώ μπορεί να ενεργοποιηθεί η φόρτιση της μπαταρίας από το δημόσιο δίκτυο.
Ανάλογα με τις προεπιλογές που αφορούν τα πρότυπα ή τα τεχνικά στοιχεία
αποζημίωσης μπορεί να είναι απαραίτητη η απενεργοποίηση της ρύθμισης.
Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τη φόρτιση της μπαταρίας από άλλες γεννήτριες
στο οικιακό δίκτυο. Αφορά μόνο τη λήψη ενέργειας φόρτισης από το δημόσιο
δίκτυο.
Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, εκτελούνται οι απαραίτητες -με σκοπό το
σέρβις- φορτίσεις από το δημόσιο δίκτυο (π.χ.: προστασία από βαθιά εκφόρτιση)
Fronius Checkbox 500V εγκατεστημένο
Αν συνδεθεί μια μπαταρία από τη σειρά LG Chem ResuH, πρέπει να εγκατασταθεί
ένα Fronius Checkbox 500V και να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.
Βοηθητικό ρεύμα
Εδώ μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το βοηθητικό ρεύμα. Η
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον έχει γίνει
διαμόρφωση των απαραίτητων αντιστοιχίσεων ΙΟ για το βοηθητικό ρεύμα. Ο
μετρητής πρέπει να εγκατασταθεί και να διαμορφωθεί στο σημείο τροφοδοσίας.
Εξωτερικές γεννήτριες
Αν υπάρχουν εγκατεστημένες στο οικιακό δίκτυο περισσότερες αποκεντρωμένες
γεννήτριες, που υπάγονται στους κανονισμούς ιδιοκατανάλωσης του μετατροπέα
Fronius Hybrid, αυτή η ρύθμιση πρέπει να ενεργοποιηθεί. Έτσι είναι δυνατή η
φόρτιση της μπαταρίας μέσω του μετατροπέα Fronius Hybrid με τη χρήση
ενέργειας από το οικιακό δίκτυο.
Η κατανάλωση ισχύος του μετατροπέα Fronius Hybrid μπορεί να περιοριστεί με
την καταχώριση μιας τιμής μέγιστης ισχύος AC (AC max). Η μέγιστη δυνατή
κατανάλωση ισχύος ανέρχεται στην ονομαστική ισχύ AC του μετατροπέα Fronius
Hybrid.
Μετρητές
Για την απρόσκοπτη λειτουργία με επιπλέον γεννήτριες ενέργειας και στη
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος είναι σημαντικό να τοποθετηθεί ο μετρητής
Fronius Smart Meter στο σημείο τροφοδότησης. Ο μετατροπέας Fronius Hybrid και
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οι επιπλέον γεννήτριες πρέπει να συνδεθούν μέσω του μετρητή Fronius Smart
Meter στο δημόσιο δίκτυο.
Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης τη συμπεριφορά του μετατροπέα Fronius Hybrid
στη διάρκεια της νύχτας. Αν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, ο μετατροπέας
μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής (Standby), από τη στιγμή που δεν υπάρχει
πλέον φωτοβολταϊκή ισχύς και καμία εντολή της διαχείρισης ενέργειας δεν
εφαρμόζεται στην μπαταρία (π.χ.: επίτευξη ελάχιστης κατάστασης φόρτισης).
Εμφανίζεται το μήνυμα "Power low" (Χαμηλή τάση). Γίνεται επανεκκίνηση του
μετατροπέα, αφού αποσταλεί εντολή της διαχείρισης ενέργειας ή υπάρχει επαρκής
φωτοβολταϊκή ισχύς.
Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ο μετατροπέας παραμένει μόνιμα συνδεδεμένος
στο δίκτυο, ώστε να μπορεί να λάβει ανά πάσα στιγμή ενέργεια από άλλες
γεννήτριες.
Μετά τη σύνδεση του μετρητή πρέπει να παραμετροποιηθεί η θέση στο Fronius
Datamanager.
Παρέχεται δυνατότητα τοποθέτησης πολλών Fronius Smart Meter στο σύστημα. Για
κάθε Smart Meter πρέπει να οριστεί ανεξάρτητη διεύθυνση.
Η τιμή σε Watt στον μετρητή γεννήτριας είναι το σύνολο όλων των μετρητών
γεννήτριας. Η τιμή σε Watt στον μετρητή καταναλωτή είναι το σύνολο όλων των
μετρητών καταναλωτή.
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Ρυθμίσεις - Μετρητές
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Οι ρυθμίσεις στο στοιχείο μενού "Μετρητές" επιτρέπεται να
εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό!
Για το στοιχείο μενού "Μετρητές" απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης
σέρβις.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τριφασικά ή μονοφασικά Fronius Smart Meter. Η
επιλογή γίνεται και στις δύο περιπτώσεις μέσω του στοιχείου "Fronius Smart
Meter". Το Fronius Datamanager προσδιορίζει αυτόματα τον τύπο μετρητή.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός πρωτεύοντα μετρητή και προαιρετικά
διάφορων δευτερευόντων. Ο πρωτεύων μετρητής πρέπει αρχικά να διαμορφωθεί,
προτού ένας δευτερεύων μετρητής επιλεχθεί.

Fronius Smart
Meter

Όταν το Fronius Smart Meter επιλεχθεί ως μετρητής, πρέπει μέσω του πεδίου
Ρυθμίσεις να ρυθμιστεί η θέση μετρητή.
Θέση μετρητή στο Σημείο τροφοδότησης (1a)
Μετρώνται η ισχύς εξόδου και ενέργεια. Με βάση αυτές τις τιμές και τα δεδομένα
της εγκατάστασης καθορίζεται η κατανάλωση.
Θέση μετρητή στη Διακλάδωση κατανάλωσης (1b)
Μετρώνται απευθείας η καταναλωμένη ισχύς και ενέργεια. Με βάση αυτές τις τιμές
και τα δεδομένα της εγκατάστασης καθορίζεται η ισχύς εξόδου και ενέργεια.

(1a)

(1b)

Δευτερεύων μετρητής
Όταν έχει επιλεγεί ένα Fronius Smart Meter ως δευτερεύων μετρητής, ανοίγει το
παράθυρο για εισαγωγή στα πεδία Ονομασία (ελεύθερη επιλογή) και ‘Διεύθυνση
Modbus. Στο πεδίο Διεύθυνση Modbus προτείνεται αυτόματα μια τιμή (η επόμενη
ελεύθερη διεύθυνση στη λίστα διευθύνσεων). Η διεύθυνση Modbus δεν
επιτρέπεται να εκχωρηθεί δύο φορές. Μετά την εισαγωγή στο πεδίο πατήστε
Σάρωση.
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Σύνδεση του
μετρητή Fronius
Smart Meter στην
επιτήρηση
εγκατάστασης
Fronius

Fronius Smart Meter 63A
Fronius Smart Meter
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+
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Ρυθμίσεις - Editor παρόχου ενέργειας
Γενικά

Στο στοιχείο μενού «Editor παρόχου ενέργειας» πραγματοποιούνται οι σχετικές
ρυθμίσεις για μια εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Είναι δυνατή η ρύθμιση του περιορισμού ενεργής ισχύος σε % ή/και του
περιορισμού συντελεστή ισχύος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Οι ρυθμίσεις στο στοιχείο μενού «Editor παρόχου ενέργειας»
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό!
Για το στοιχείο μενού «Editor παρόχου ενέργειας» απαιτείται η εισαγωγή του
κωδικού πρόσβασης σέρβις.

Editor παρόχου
ενέργειας Έλεγχος ΙΟ

Πρότυπο εισόδου (αντιστοίχιση κάθε I/O)
1 κλικ = λευκό
2 κλικ = μπλε
3 κλικ = γκρι
Εμφανίζεται η εικονική αντιστοίχιση εισόδων/εξόδων σύμφωνα με την ενότητα
«Ρυθμίσεις - Αντιστοίχιση εισόδων/εξόδων» (βλέπε σελίδα 102).
Σε παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού, η ένδειξη ενδέχεται να διαφέρει.
Συντελεστής ισχύος συνφ
ind = επαγωγικό
cap = χωρητικό
Πάροχος ενέργειας, Έξοδος (Έξοδος ανάδρασης)
Αν είναι ενεργοποιημένος ο κανόνας, ενεργοποιείται η έξοδος I/O 0 (π.χ. για τη
λειτουργία διάταξης σημάτων)
εξαιρούμενοι μετατροπείς
Εισαγάγετε εδώ τους αριθμούς των μετατροπέων που θα εξαιρούνται από τη
ρύθμιση. Περισσότεροι από ένας μετατροπείς πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους
με κόμματα.
Διαγραφή / Προσθήκη κανόνα
+ = προσθήκη νέου κανόνα
- = διαγραφή τρέχοντος επιλεγμένου κανόνα
Κουμπί Εισαγωγή - Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να εισαγάγετε κανόνες με τη
μορφή *.fpc
Η λειτουργία του κουμπιού «Εισαγωγή» εξαρτάται από το πρόγραμμα περιήγησης
που χρησιμοποιείται, π.χ. το Firefox και το Google Chrome υποστηρίζουν αυτήν τη
λειτουργία.
Κουμπί Εξαγωγή - Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε ξεχωριστά
τους κανόνες με τη μορφή *.fpc

Παράδειγμα
σύνδεσης

(1)
(2)
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Δέκτες κεντρικού τηλεχειρισμού με 3 ρελέ, για τον περιορισμό ενεργής
ισχύος
Δέκτες κεντρικού τηλεχειρισμού με 3 ρελέ, για τον περιορισμό του
συντελεστή ισχύος

Είσοδοι/έξοδοι στην επιτήρηση εγκατάστασης Fronius
Καταναλωτής (π.χ. λάμπα ηχητικών σημάτων, ρελέ ηχητικών σημάτων)
(1)

EL

(3)
(4)

+

60 %

IO 2

-

30 %
IO 3
0%
I4
(2)

(4)
IO 0

0,95
I7
0,90

(3)

I8
0,85
I9

Οι δέκτες κεντρικού τηλεχειρισμού και το βύσμα του συστήματος επιτήρησης
εγκατάστασης Fronius συνδέονται μεταξύ τους μέσω 4-πολικού καλωδίου
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα σύνδεσης.
Για αποστάσεις μεγαλύτερες από 10 m προτείνεται η χρήση θωρακισμένου
καλωδίου ανάμεσα στο σύστημα επιτήρησης εγκατάστασης Fronius και στους
δέκτες κεντρικού τηλεχειρισμού.
Ρυθμίσεις στο Editor παρόχου ενέργειας:
εγκρίθ
ηκε

Πρότυπο εισόδου

Ενεργή
ισχύς

Συντελεστής
ισχύος συνφ

Έξοδος
παρόχου
ενέργειας

Εξαιρούμενοι
μετατροπείς

*

(1)

(2)

... δεν εφαρμόζεται

Editor παρόχου
ενέργειας - AUS Demand
Response Modes
(DRM)

... δεν λαμβάνεται
υπόψη

... Ανοικτή επαφή

... Κλειστή επαφή

Εδώ μπορεί για τη ρύθμιση χώρας της Αυστραλίας να εισαχθεί μία τιμή για τη
λήψη και την παροχή φαινόμενης ισχύος αντίστοιχα.
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Editor παρόχου
ενέργειας Δυναμική μείωση
ισχύος

Ο πάροχος ενέργειας ή ο διαχειριστής δικτύου μπορεί να καθορίσει περιορισμούς
τροφοδότησης για έναν μετατροπέα (π.χ. έως 70% της τιμής kWp ή έως 5 kW).
Η δυναμική μείωση ισχύος λαμβάνει υπόψη την οικιακή ιδιοκατανάλωση, προτού
μειωθεί η ισχύς ενός μετατροπέα:
Μπορεί να ρυθμιστεί εξατομικευμένο όριο.
Ένας μετρητής Fronius Smart Meter μπορεί να συνδεθεί στην επιτήρηση
εγκατάστασης Fronius στις συνδέσεις D- /D+ για τα δεδομένα Modbus.
Με τον Fronius Symo Hybrid, η φωτοβολταϊκή ισχύς που δεν επιτρέπεται να
τροφοδοτηθεί στο δίκτυο χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας και
επομένως δεν χάνεται. Η δυναμική μείωση ισχύος ενεργοποιείται μόνο όταν η
μπαταρία είναι πλήρης ή όταν για οποιονδήποτε άλλον λόγο δεν μπορεί να
φορτιστεί.
Κανένα όριο - Το φωτοβολταϊκό σύστημα μετατρέπει τη συνολική διαθέσιμη φ/β
ενέργεια και την παρέχει στο δίκτυο.
Όριο για όλο το σύστημα - Ολόκληρο το φωτοβολταϊκό σύστημα περιορίζεται σε
ένα σταθερό όριο ισχύος.
Πεδίο για την εισαγωγή της συνολικής ισχύος συστήματος DC σε Wp.
Αυτή η τιμή είναι χρήσιμη αφενός ως σημείο αναφοράς για τη ρύθμιση αφετέρου
σε περίπτωση σφάλματος (π.χ. βλάβη μετρητή).
Πεδίο για την εισαγωγή της μέγ. ισχύος σε W ή % (έως δύο ψηφία μετά την
υποδιαστολή, δυνατότητα εισαγωγής και αρνητικών τιμών).
Αν στο στοιχείο μενού "Μετρητές" δεν έχει επιλεγεί κανένας μετρητής:
Μέγ. παραγόμενη ισχύς συνολικής εγκατάστασης.
Αν στο στοιχείο μενού "Μετρητές" έχει επιλεγεί Fronius Smart Meter ή
Μετατροπέας S0: Μέγ. ισχύς τροφοδοσίας δικτύου
Παράδειγμα: Δυναμική μείωση ισχύος
(χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός απόδοσης)
Φωτοβολταϊκό σύστημα στο Fronius
Symo Hybrid:

5000 W

Κατανάλωση στο οικιακό δίκτυο:

1000 W

Μέγ. ισχύς τροφοδοσίας δικτύου:

60% =
3000 W

Περίπτωση 1: Η μπαταρία επιτρέπεται
να φορτιστεί
Ισχύς στο σημείο τροφοδότησης
δικτύου:

0W

Ισχύς στην έξοδο μετατροπέα:

1000 W

Ισχύς στην μπαταρία:

3000 W

Περίπτωση 2: Η μπαταρία δεν επιτρέπεται να φορτιστεί
Ισχύς στο σημείο τροφοδότησης
δικτύου

3000 W

Ισχύς στην έξοδο μετατροπέα:

4000 W

Ισχύς στην μπαταρία:
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0W

Editor παρόχου
ενέργειας Προτεραιότητες
συστήματος
ελέγχου

Για τη ρύθμιση των προτεραιοτήτων του συστήματος ελέγχου για τον δέκτη
σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού, τη δυναμική μείωση ισχύος και τον έλεγχο
μέσω Modbus

Editor παρόχου
ενέργειας Φόρτιση
μπαταρίας

Εδώ μπορεί να ενεργοποιηθεί η φόρτιση της μπαταρίας από το δημόσιο δίκτυο.
Ανάλογα με τις προεπιλογές που αφορούν τα πρότυπα ή τα τεχνικά στοιχεία
αποζημίωσης μπορεί να είναι απαραίτητη η απενεργοποίηση της ρύθμισης.
Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τη φόρτιση της μπαταρίας από άλλες γεννήτριες
στο οικιακό δίκτυο. Αφορά μόνο τη λήψη ενέργειας φόρτισης από το δημόσιο
δίκτυο.
Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, εκτελούνται οι απαραίτητες - με σκοπό το
σέρβις - φορτίσεις από το δημόσιο δίκτυο (π.χ.: προστασία από βαθιά εκφόρτιση)

Δυναμική
ρύθμιση ισχύος
για
περισσότερους
από έναν
μετατροπείς

1 = υψηλή προτεραιότητα, 3 = χαμηλή προτεραιότητα

Παράδειγμα 1
PAC nom (Μετατροπέας 1) £ PAC nom
(Hybrid)
PAC nom=
4,5 kW

PAC nom

≤

PAC nom=
5 kW
HYBRID

Παράδειγμα: 4,5 kW < 5 kW
Απαιτείται μόνο ένας Smart Meter για
το μετατροπέα Hybrid. Ο μετρητής
αυτός πρέπει να τοποθετηθεί στο
σημείο τροφοδοσίας.

Επισκόπηση εγκαταστάσεων Hybrid
(ιστοσελίδα):
Ρυθμίσεις - Επισκόπηση
εγκαταστάσεων: Ο μετρητής πρέπει
να διαμορφωθεί στο σημείο
τροφοδοσίας
Ρυθμίσεις - Editor παρόχου ενέργειας:
Δυναμική μείωση ισχύος
Όριο ισχύος: Όριο για τη συνολική
εγκατάσταση
Συνολική ισχύς DC εγκατάστασης:
9500 Wp
Μέγ. ισχύς που τροφοδοτήθηκε στο
δίκτυο: 60 %
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Σε αυτό το παράδειγμα, στο σημείο τροφοδότησης δικτύου επιτρέπεται η
τροφοδότηση στο δίκτυο μόνο 3000 W. Ωστόσο, τα φορτία που βρίσκονται
ανάμεσα στον μετατροπέα και στο σημείο τροφοδότησης δικτύου μπορούν να
ληφθούν μέσω πρόσθετης τροφοδότησης του μετατροπέα και αντισταθμίζονται.

Παράδειγμα 2
Αν στον κλάδο τροφοδότησης βρίσκονται δύο Smart Meter, δεν είναι δυνατή η
προβολή του Datamanager και του Fronius Datamanager στο Solar.web
συνδυαστικά σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Πρέπει να δημιουργηθούν δύο
μεμονωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
PAC nom (μετατροπέας 1) > PAC nom
(Hybrid)
PAC nom=
7 kW

PAC nom

>

PAC nom=
5 kW
HYBRID

Παράδειγμα: 7 kW > 5 kW
Απαιτούνται δύο Smart Meter για
τους μετατροπείς. Οι μετρητές αυτοί
πρέπει να είναι τοποθετημένοι στο
σημείο τροφοδοσίας.

Επισκόπηση εγκαταστάσεων Hybrid
(ιστοσελίδα):
Ρυθμίσεις - Επισκόπηση
εγκαταστάσεων: Ο μετρητής πρέπει
να διαμορφωθεί στο σημείο
τροφοδοσίας

Επισκόπηση εγκαταστάσεων
Datamanager (ιστοσελίδα):
Ρυθμίσεις - Επισκόπηση
εγκαταστάσεων: Ο μετρητής πρέπει
να διαμορφωθεί στο σημείο
τροφοδοσίας
Ρυθμίσεις - Editor παρόχου ενέργειας:
Δυναμική μείωση ισχύος
Όριο ισχύος: Όριο για τη συνολική
εγκατάσταση
Συνολική ισχύς DC εγκατάστασης:
12000 Wp
Μέγ. ισχύς που τροφοδοτήθηκε στο
δίκτυο: 60 %
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Μπαταρία

EL

Ρυθμίσεις - Μπαταρία
Σέρβις: Battery module replacement (μόνο με το Fronius Solar Battery)
Η λειτουργία σέρβις προορίζεται για την αντικατάσταση και την επέκταση των
μονάδων μπαταρίας, καθώς και για δοκιμαστικούς σκοπούς.
Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, πραγματοποιείται μια φόρτιση ή
εκφόρτιση της μπαταρίας Fronius Solar Battery με 10 A ή με τη μέγιστη ισχύ
μετατροπέα ανεξάρτητα από άλλες ρυθμισμένες παραμέτρους. Η φόρτιση ή
εκφόρτιση συνεχίζεται έως ότου συμπληρωθεί το 53 % της κατάστασης φόρτισης
(κατάσταση παράδοσης των νέων μονάδων μπαταρίας). Η διαδικασία μπορεί να
διακοπεί ανά πάσα στιγμή.
Αν επιτευχθεί η κατάσταση φόρτισης, το σύστημα παραμένει σε αυτήν έως ότου η
λειτουργία σέρβις απενεργοποιηθεί.
Απενεργοποίηση φόρτισης βαθμονόμησης (μόνο με το Fronius Solar Battery)
Με το πάτημα του κουμπιού «Απενεργοποίηση» η φόρτιση βαθμονόμησης
απενεργοποιείται για τρεις ώρες.
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Αποκατάσταση σφαλμάτων και
συντήρηση

129

130

Ένδειξη
μηνυμάτων
κατάστασης
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Fronius Symo Hybrid
Ο μετατροπέας διαθέτει λειτουργία αυτοδιάγνωσης του συστήματος, η οποία
αναγνωρίζει αυτόνομα έναν μεγάλο αριθμό πιθανών σφαλμάτων και τα εμφανίζει
στην οθόνη. Μέσω αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαπιστώσετε άμεσα τυχόν
ελαττώματα του μετατροπέα, του φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και
σφάλματα εγκατάστασης ή χειρισμού.
Εάν η λειτουργία αυτοδιάγνωσης του συστήματος εντοπίσει ένα συγκεκριμένο
σφάλμα, εμφανίζεται στην οθόνη το αντίστοιχο μήνυμα κατάστασης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Λόγω της λειτουργίας ελέγχου του μετατροπέα μπορεί να
εμφανιστούν βραχυπρόθεσμα κάποια μηνύματα κατάστασης. Εφόσον στη συνέχεια
ο μετατροπέας λειτουργεί απρόσκοπτα, δεν υπάρχει σφάλμα.

Πλήρως σβηστή
οθόνη

Η τροφοδοσία της οθόνης με ρεύμα μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς
τρόπους. Η οθόνη παραμένει σβηστή μόνο όταν και οι τρεις τρόποι δεν είναι
διαθέσιμοι. Σε αυτήν την περίπτωση:
Ελέγξτε την τάση AC στις συνδέσεις του μετατροπέα:
η τάση AC πρέπει να είναι 220/230 V (+ 10 % / - 5 %) και 380/400 V (+ 10 % / - 5
%).
Ελέγξτε την τάση DC των φ/β πλαισίων στις συνδέσεις του μετατροπέα: Η τάση
DC πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 180 V.
Ελέγξτε την τάση DC της μπαταρίας στις συνδέσεις του μετατροπέα: Η τάση DC
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 120 V.

Μηνύματα
κατάστασης Κατηγορία 1

Τα μηνύματα κατάστασης της κατηγορίας 1 εμφανίζονται συνήθως μόνο
προσωρινά και προέρχονται από το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Παράδειγμα: Η συχνότητα δικτύου είναι πολύ υψηλή και ο μετατροπέας δεν
επιτρέπεται να τροφοδοτήσει ενέργεια στο δίκτυο λόγω ενός προτύπου. Δεν
υπάρχει βλάβη συσκευής.
Ο μετατροπέας αντιδρά αρχικά με αποσύνδεση από το δίκτυο. Έπειτα, το δίκτυο
ελέγχεται στη διάρκεια του καθορισμένου χρονικού διαστήματος επιτήρησης. Αν
μετά από αυτό το χρονικό διάστημα δεν διαπιστωθεί κανένα σφάλμα, ο
μετατροπέας συνεχίζει τη λειτουργία τροφοδότησης δικτύου.
Ανάλογα με τη ρύθμιση χώρας, η λειτουργία Softstart GPIS είναι ενεργοποιημένη:
Σύμφωνα με την εθνική οδηγία, μετά από μια απενεργοποίηση εξαιτίας σφάλματος
AC, η ισχύς εξόδου του μετατροπέα αυξάνεται συνεχώς.
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Κωδικ
ός

Περιγραφή

102

Υπερβολικά υψηλή τάση AC

103

Υπερβολικά χαμηλή τάση
AC

105

Υπερβολικά υψηλή
συχνότητα AC

106

Υπερβολικά χαμηλή
συχνότητα AC

107

Ανύπαρκτο δίκτυο AC

108

Αναγνωρίστηκε
απομονωμένη λειτουργία
(νησίδα)

112

Σφάλμα RCMU

143

Υπερφόρτιση βοηθητικού
ρεύματος

144

Βραχυκύκλωμα
βοηθητικού ρεύματος

145

Τα μηνύματα κατάστασης
143 ή 144 εμφανίστηκαν
περισσότερες από 3 φορές

Μηνύματα
κατάστασης Κατηγορία 3

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

Αφού οι συνθήκες δικτύου,
μετά από διεξοδικό έλεγχο,
βρεθούν και πάλι εντός του
επιτρεπόμενου εύρους, ο
μετατροπέας συνεχίζει εκ
νέου τη λειτουργία
τροφοδότησης δικτύου.

Ελέγξτε τις συνδέσεις
δικτύου.
Αν το μήνυμα κατάστασης
εξακολουθεί να
εμφανίζεται,
επικοινωνήστε με τον
τεχνικό τοποθέτησης της
εγκατάστασης

Η λειτουργία βοηθητικού
ρεύματος διακόπτεται. Ο
μετατροπέας επιχειρεί 3
φορές να επαναφέρει τη
λειτουργία βοηθητικού
ρεύματος, και σε
περίπτωση που οι
προσπάθειες αποτύχουν
προβάλλεται το μήνυμα
κατάστασης 145

Ελέγξτε το κύκλωμα
βοηθητικού ρεύματος. Αν
το μήνυμα κατάστασης
εξακολουθεί να
εμφανίζεται,
επικοινωνήστε με τον
τεχνικό τοποθέτησης της
εγκατάστασης

Η κατηγορία 3 περιλαμβάνει μηνύματα κατάστασης, τα οποία μπορεί να
εμφανιστούν στη διάρκεια της τροφοδότησης ισχύος, ωστόσο κατά κανόνα δεν
προκαλούν συνεχή διακοπή της τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο.
Μετά την αυτόματη διακοπή δικτύου και την καθορισμένη επιτήρηση δικτύου, ο
μετατροπέας επιχειρεί να συνεχίσει την τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο.

Κωδικ
ός

Περιγραφή

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

301

Υπερένταση (AC)

302

Υπερένταση (DC) ή η μπαταρία
δεν αναγνωρίστηκε

Βραχυπρόθεσμη διακοπή
της τροφοδότησης ισχύος
στο δίκτυο.
Ο μετατροπέας ξεκινά εκ
νέου τη φάση εκκίνησης.

*)

303

Υπερθέρμανση μονάδας DC (φ/β)

304

Υπερθέρμανση μονάδας AC

Βραχυπρόθεσμη διακοπή
της τροφοδότησης ισχύος
στο δίκτυο.
Ο μετατροπέας ξεκινά εκ
νέου τη φάση εκκίνησης.

Καθαρίστε με αέρα τη
θυρίδα αέρα ψύξης
και την ψυκτική
μονάδα. **)

305

Δεν υπάρχει τροφοδότηση
παρόλο που τα ρελέ είναι
κλειστά.

Βραχυπρόθεσμη διακοπή
της τροφοδότησης ισχύος
στο δίκτυο.
Ο μετατροπέας ξεκινά εκ
νέου τη φάση εκκίνησης.

**)

132

306

307

Περιγραφή

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

Η διαθέσιμη φωτοβολταϊκή ισχύς
είναι ανεπαρκής για την
τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο
και δεν λαμβάνεται καμία
απαίτηση ισχύος από την
μπαταρία.

Βραχυπρόθεσμη διακοπή
της τροφοδότησης ισχύος
στο δίκτυο
Ο μετατροπέας ξεκινά εκ
νέου τη φάση εκκίνησης.

Αναμονή για επαρκή
ηλιακή πρόσπτωση.
Αναμονή για εντολή
της διαχείρισης
ενέργειας.
**)

DC low (Χαμηλό ρεύμα DC)
Υπερβολικά χαμηλή τάση
εισόδου DC για την τροφοδότηση
ισχύος στο δίκτυο

Βραχυπρόθεσμη διακοπή
της τροφοδότησης ισχύος
στο δίκτυο
Ο μετατροπέας ξεκινά εκ
νέου τη φάση εκκίνησης.

Αναμονή για επαρκή
ηλιακή πρόσπτωση.
**)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Λόγω της ασθενούς ηλιακής πρόσπτωσης, κάθε πρωί και βράδυ είναι φυσιολογικό να
εμφανίζονται τα μηνύματα κατάστασης 306 (Power low) (Χαμηλή τάση) και 307 (DC low) (Χαμηλό
ρεύμα DC). Αυτά τα μηνύματα κατάστασης δεν οφείλονται σε σφάλμα.
308

Υπερβολικά υψηλή τάση
ενδιάμεσου κυκλώματος

309

Υπερβολικά υψηλή φ/β τάση
εισόδου

Βραχυπρόθεσμη διακοπή
της τροφοδότησης ισχύος
στο δίκτυο
Ο μετατροπέας ξεκινά εκ
νέου τη φάση εκκίνησης.

313

Υπερβολικά υψηλή τάση εισόδου
μπαταρίας

Βραχυπρόθεσμη διακοπή
της τροφοδότησης ισχύος
στο δίκτυο
Ο μετατροπέας ξεκινά εκ
νέου τη φάση εκκίνησης.
Αυτός ο κωδικός σέρβις
ενδέχεται να εμφανιστεί
μεμονωμένα, χωρίς να
υπάρχει βλάβη.

314,
315

Εσωτερικό σφάλμα συστήματος

318

Αναγνωρίστηκε ρεύμα
επιστροφής μονάδας

Βραχυπρόθεσμη διακοπή
της τροφοδότησης ισχύος
στο δίκτυο
Ο μετατροπέας ξεκινά εκ
νέου τη φάση εκκίνησης.

324

Υπερθέρμανση μονάδας DC
(μπαταρία)

Βραχυπρόθεσμη διακοπή
της τροφοδότησης ισχύος
στο δίκτυο
Ο μετατροπέας ξεκινά εκ
νέου τη φάση εκκίνησης.

**)

Ενεργοποιήστε,
συνδέστε ή ελέγξτε
την μπαταρία.
*)

*)

Καθαρίστε με αέρα τη
θυρίδα αέρα ψύξης
και την ψυκτική
μονάδα. **)

*) Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται: Ενημερώστε έναν εκπαιδευμένο τεχνικό
σέρβις της Fronius
**) Το σφάλμα διορθώνεται αυτόματα. Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται,
επικοινωνήστε με τον τεχνικό τοποθέτησης της εγκατάστασης

Μηνύματα
κατάστασης Κατηγορία 4

Τα μηνύματα κατάστασης της κατηγορίας 4 απαιτούν εν μέρει την επέμβαση
εκπαιδευμένου τεχνικού σέρβις της Fronius.
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EL

Κωδικ
ός

Κωδικ
ός

Περιγραφή

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

Αν είναι εφικτό, ο
μετατροπέας συνεχίζει
τη λειτουργία
τροφοδότησης δικτύου
μετά την εκ νέου
αυτόματη προσπάθεια
ενεργοποίησης.

*)

401

Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με
τη μονάδα ισχύος.

406

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας
μονάδας DC (φ/β)

407

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας
μονάδας AC

408

Μετρήθηκε πολύ υψηλή συνεχής
συνιστώσα στο δίκτυο τροφοδοσίας.

412

Η λειτουργία σταθερής τάσης
επιλέγεται αντί της λειτουργίας
τάσης MPP και η σταθερή τάση
ρυθμίζεται σε υπερβολικά χαμηλή ή
υπερβολικά υψηλή τιμή.

-

**)

415

Ενεργοποιήθηκε η απενεργοποίηση
ασφαλείας μέσω της προαιρετικής
κάρτας ή του λογισμικού RECERBO.

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

*)

416

Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία
ανάμεσα στη μονάδα ισχύος και στο
σύστημα ελέγχου.

Αν είναι εφικτό, ο
μετατροπέας συνεχίζει
τη λειτουργία
τροφοδότησης δικτύου
μετά την εκ νέου
αυτόματη προσπάθεια
ενεργοποίησης.

*)

Αν είναι εφικτό, ο
μετατροπέας συνεχίζει
τη λειτουργία
τροφοδότησης δικτύου
μετά την εκ νέου
αυτόματη προσπάθεια
ενεργοποίησης.

Ενημερώστε το
υλικολογισμικό του
μετατροπέα. *)

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

Εκτελέστε
επαναφορά AC
(απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε
τον αυτόματο
διακόπτη ηλεκτρικού
κυκλώματος),
ενημερώστε το
υλικολογισμικό του
μετατροπέα. *)

Αν είναι εφικτό, ο
μετατροπέας συνεχίζει
τη λειτουργία
τροφοδότησης δικτύου
μετά την εκ νέου
αυτόματη προσπάθεια
ενεργοποίησης.

Ενημερώστε το
υλικολογισμικό του
μετατροπέα. *)

417

Πρόβλημα ταυτότητας υλικού

420

Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με
το σύστημα παρακολούθησης
εγκατάστασης.

425

Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με
τη μονάδα ισχύος.

426 427

Πιθανή βλάβη υλικού

431,
432

Πρόβλημα λογισμικού

436

437

134

Ασυμβατότητα λειτουργίας (μία ή
περισσότερες πλακέτες στο
μετατροπέα δεν είναι συμβατές
μεταξύ τους, π.χ. μετά από
αντικατάσταση πλακέτας)
Πρόβλημα μονάδας ισχύος

438

445

Περιγραφή
Ασυμβατότητα λειτουργίας (μία ή
περισσότερες πλακέτες στο
μετατροπέα δεν είναι συμβατές
μεταξύ τους, π.χ. μετά από
αντικατάσταση πλακέτας)

-

Σφάλμα συμβατότητας (π.χ.
λόγω αντικατάστασης πλακέτας)
Μη έγκυρη διαμόρφωση
μονάδας ισχύος

447

Σφάλμα μόνωσης (φ/β ή μπαταρία)

450

Δεν είναι δυνατή η εύρεση του
εκτυπωτή.

451

Εντοπίστηκε σφάλμα μνήμης.

452

Σφάλμα επικοινωνίας ανάμεσα
στους επεξεργαστές

453

Η τάση δικτύου και η μονάδα ισχύος
δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

454

Η συχνότητα δικτύου και η μονάδα
ισχύος δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

456

Η λειτουργία προστασίας από
νησιδοποίηση δεν εκτελείται πλέον
σωστά.

457

Το ρελέ δικτύου κολλάει ή η τάση
γείωσης ουδέτερου αγωγού είναι
πολύ υψηλή.

458

Σφάλμα κατά την καταγραφή
σήματος μέτρησης

459

Σφάλμα κατά την καταγραφή του
σήματος μέτρησης για τη δοκιμή
απομόνωσης

460

Η πηγή τάσης αναφοράς για τον
ψηφιακό επεξεργαστή σήματος
(DSP) λειτουργεί εκτός των ορίων
ανοχής.

461

Σφάλμα αποθήκευσης δεδομένων
DSP

462

Σφάλμα κατά τη ρουτίνα επιτήρησης
τροφοδοσίας DC

463

Ανάστροφη πόλωση AC, το βύσμα
σύνδεσης AC συνδέθηκε λάθος.

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

Αν είναι εφικτό, ο
μετατροπέας συνεχίζει
τη λειτουργία
τροφοδότησης δικτύου
μετά την εκ νέου
αυτόματη προσπάθεια
ενεργοποίησης.

Ενημερώστε το
υλικολογισμικό του
μετατροπέα. *)

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

Ενημερώστε το
υλικολογισμικό του
μετατροπέα. *)

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

*)

Αν είναι εφικτό, ο
μετατροπέας συνεχίζει
τη λειτουργία
τροφοδότησης δικτύου
μετά την εκ νέου
αυτόματη προσπάθεια
ενεργοποίησης.

*)

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

Ελέγξτε τη γείωση (η
τάση γείωσης
ουδέτερου αγωγού
πρέπει να είναι κάτω
από 30 V). *)

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

*)

EL

Κωδικ
ός
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Κωδικ
ός

Περιγραφή

474

Βλάβη αισθητήρα RCMU

475

Σφάλμα μόνωσης (σύνδεση μεταξύ
φ/β πλαισίων και γείωσης)

476

Ανεπαρκής τάση τροφοδοσίας στην
τροφοδοσία οδηγού

480,
481

Ασυμβατότητα λειτουργίας (μία ή
περισσότερες πλακέτες στο
μετατροπέα δεν είναι συμβατές
μεταξύ τους, π.χ. μετά από
αντικατάσταση πλακέτας)

482

Η ρύθμιση διακόπηκε μετά την
πρώτη θέση σε λειτουργία.

484 489

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

**)

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

Ενημερώστε το
υλικολογισμικό του
μετατροπέα. *)

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

Εκτελέστε
επαναφορά AC
(απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε
τον αυτόματο
διακόπτη ηλεκτρικού
κυκλώματος),
ενημερώστε το
υλικολογισμικό του
μετατροπέα. *)

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

Εκτελέστε
επαναφορά AC
(απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε
τον αυτόματο
διακόπτη ηλεκτρικού
κυκλώματος),
ενημερώστε το
υλικολογισμικό του
μετατροπέα. *)

Η προσωρινή μνήμη αποστολής CAN
είναι πλήρης.

*) Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται: Επικοινωνήστε με τον
εκπαιδευμένο τεχνικό σέρβις της Fronius.
**) Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον
τεχνικό τοποθέτησης της εγκατάστασης.

Μηνύματα
κατάστασης Κατηγορία 5

Τα μηνύματα κατάστασης της κατηγορίας 5 δεν εμποδίζουν γενικά την
τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο, ωστόσο μπορεί να συνεπάγονται περιορισμούς
στην τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο. Εμφανίζονται έως ότου επιβεβαιωθεί το
εκάστοτε μήνυμα κατάστασης με πάτημα των πλήκτρων (στο παρασκήνιο ο
μετατροπέας λειτουργεί κανονικά).

Κωδικ
ός

Περιγραφή

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

502

Σφάλμα μόνωσης στα φ/β
πλαίσια ή στην μπαταρία

Το προειδοποιητικό
μήνυμα εμφανίζεται
στην οθόνη

**)

136

Περιγραφή

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

Καμία τροφοδότηση εντός
των τελευταίων 24 ωρών

Το προειδοποιητικό
μήνυμα εμφανίζεται
στην οθόνη

Επιβεβαιώστε το μήνυμα
κατάστασης.
Ελέγξτε αν πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις για την
απρόσκοπτη τροφοδότηση
ισχύος στο δίκτυο (π.χ. ίσως τα
φ/β πλαίσια να είναι καλυμμένα
με χιόνι). **)

515

Δεν είναι δυνατή η
επικοινωνία με το φίλτρο.

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

*)

516

Δεν είναι δυνατή η
επικοινωνία με τη μονάδα
αποθήκευσης δεδομένων.

Προειδοποιητικό
μήνυμα της μονάδας
αποθήκευσης
δεδομένων

*)

Σε περίπτωση
μείωσης ισχύος,
εμφανίζεται στην
οθόνη ένα
προειδοποιητικό
μήνυμα.

Αν χρειαστεί καθαρίστε με αέρα
τις θυρίδες αέρα ψύξης και τις
ψυκτικές μονάδες.
Το σφάλμα αντιμετωπίζεται
αυτόματα. **)

Προειδοποιητικό
μήνυμα της μονάδας
αποθήκευσης
δεδομένων

*)

Το προειδοποιητικό
μήνυμα εμφανίζεται
στην οθόνη

Επιβεβαιώστε το μήνυμα
κατάστασης.
Ελέγξτε αν πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις για την
απρόσκοπτη τροφοδότηση
ισχύος στο δίκτυο (π.χ. ίσως τα
φ/β πλαίσια να είναι καλυμμένα
με χιόνι). *)

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται στα
συστήματα Hybrid στη διάρκεια
της νύχτας, αν κανένα φ/β
σύστημα δεν έχει συνδεθεί στον
Fronius Symo Hybrid ή δεν
βρίσκεται σε λειτουργία
αναμονής. *)

Ασυμβατότητα λειτουργίας
(μία ή περισσότερες
πλακέτες στον μετατροπέα
δεν είναι συμβατές μεταξύ
τους, π.χ. μετά από
αντικατάσταση πλακέτας)

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

Ενημερώστε το firmware του
μετατροπέα. *)

Μείωση ισχύος λόγω
υπερσυχνότητας

Εμφανίζεται σε
περίπτωση πολύ
υψηλής συχνότητας
δικτύου. Η ισχύς
μειώνεται.

Όταν η συχνότητα δικτύου
επιστρέψει στην επιτρεπόμενη
περιοχή και ο μετατροπέας
επανέλθει στην κανονική
λειτουργία, το σφάλμα
αντιμετωπίζεται αυτόματα. **)

509

517

519

Μείωση ισχύος λόγω
υπερθέρμανσης

Δεν είναι δυνατή η
επικοινωνία με τη μονάδα
αποθήκευσης δεδομένων.

520
Καμία τροφοδότηση εντός
των τελευταίων 24 ωρών
από το φ/β σύστημα

522

558,
559

560

DC low – φ/β σύστημα. Δεν
υπάρχει φ/β τάση.
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Κωδικ
ός

Περιγραφή

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

567

Μείωση ισχύος λόγω
υπέρτασης

Εμφανίζεται σε
περίπτωση πολύ
υψηλής τάσης
δικτύου. Η ισχύς
μειώνεται.

Όταν η τάση δικτύου επιστρέψει
στην επιτρεπόμενη περιοχή και ο
μετατροπέας επανέλθει στην
κανονική λειτουργία, το σφάλμα
αντιμετωπίζεται αυτόματα. **)

573

Μείωση ισχύος λόγω
υπερβολικά χαμηλών
θερμοκρασιών

Σε περίπτωση
μείωσης ισχύος,
εμφανίζεται στην
οθόνη ένα
προειδοποιητικό
μήνυμα.

Το σφάλμα αντιμετωπίζεται
αυτόματα. **)

*) Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται: Επικοινωνήστε με τον
εκπαιδευμένο τεχνικό σέρβις της Fronius
**) Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον
τεχνικό τοποθέτησης της εγκατάστασης

Μηνύματα
Τα μηνύματα κατάστασης της κατηγορίας 6 απαιτούν εν μέρει την επέμβαση
κατάστασης εκπαιδευμένου τεχνικού σέρβις της Fronius.
Κατηγορία 6
Κωδικ
Συμπεριφορά
Αντιμετώπιση
Περιγραφή
ός
601

Ο δίαυλος CAN είναι πλήρης.

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

Ενημερώστε το
υλικολογισμικό του
μετατροπέα. *)

603

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας
μονάδας DC

Αν είναι εφικτό, ο
μετατροπέας συνεχίζει
τη λειτουργία
τροφοδότησης δικτύου
μετά την εκ νέου
αυτόματη προσπάθεια
ενεργοποίησης.

*)

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο.

Ενημερώστε το
υλικολογισμικό του
μετατροπέα. *)

608

Ασυμβατότητα λειτουργίας (μία ή
περισσότερες πλακέτες στο
μετατροπέα δεν είναι συμβατές
μεταξύ τους, π.χ. μετά από
αντικατάσταση πλακέτας)

*) Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται: Επικοινωνήστε με τον
εκπαιδευμένο τεχνικό σέρβις της Fronius.
**) Το σφάλμα διορθώνεται αυτόματα. Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να
εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον τεχνικό τοποθέτησης της εγκατάστασης.

Μηνύματα
κατάστασης Κατηγορία 7
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Τα μηνύματα κατάστασης της κατηγορίας 7 αφορούν το σύστημα ελέγχου, τη
διαμόρφωση και την καταγραφή δεδομένων του μετατροπέα και μπορούν να
επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία τροφοδότησης δικτύου.

Περιγραφή

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

701 715

Ενημερώνει για την
εσωτερική κατάσταση του
επεξεργαστή

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

*)

721

Εκ νέου αρχικοποίηση της
EEPROM

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

Επιβεβαιώστε το μήνυμα
κατάστασης. *)

Ενημερώνει για την
εσωτερική κατάσταση του
επεξεργαστή

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

*)

746

Παρουσιάστηκε σφάλμα
κατά την ενημέρωση

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη, η
διαδικασία ενημέρωσης
διακόπτεται

Ξεκινήστε εκ νέου την
ενημέρωση μετά από χρόνο
αναμονής 2 λεπτών. *)

751

Χάθηκε η ρύθμιση ώρας

752

Σφάλμα επικοινωνίας στη
μονάδα Real Time Clock

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

Ρυθμίστε ξανά την ώρα και
την ημερομηνία στο
μετατροπέα. *)

753

Εσωτερικό σφάλμα: Η
μονάδα Real Time Clock
βρίσκεται σε κατάσταση
λειτουργίας έκτακτης
ανάγκης

Η ώρα είναι ανακριβής,
ίσως χαθεί η ρύθμιση
ώρας (κανονική
λειτουργία
τροφοδότησης δικτύου)

Ρυθμίστε ξανά την ώρα και
την ημερομηνία στο
μετατροπέα.

754 755

Ενημερώνει για την
εσωτερική κατάσταση του
επεξεργαστή

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

*)

722 730

757

Σφάλμα υλικού στη μονάδα
Real Time Clock

Μήνυμα σφάλματος στην
οθόνη, ο μετατροπέας
δεν τροφοδοτεί με ρεύμα
το δίκτυο

*)

758

Εσωτερικό σφάλμα: Η
μονάδα Real Time Clock
βρίσκεται σε κατάσταση
λειτουργίας έκτακτης
ανάγκης

Η ώρα είναι ανακριβής,
ίσως χαθεί η ρύθμιση
ώρας (κανονική
λειτουργία
τροφοδότησης δικτύου)

Ρυθμίστε ξανά την ώρα και
την ημερομηνία στο
μετατροπέα.

760

Εσωτερικό σφάλμα υλικού

Μήνυμα σφάλματος στην
οθόνη

*)

761 765

Ενημερώνει για την
εσωτερική κατάσταση του
επεξεργαστή

766

Ο περιορισμός ισχύος
έκτακτης ανάγκης
ενεργοποιήθηκε (μέγ. 750
W).
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Κωδικ
ός

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη
*)
Μήνυμα σφάλματος στην
οθόνη

139

Κωδικ
ός

Περιγραφή

767

Ενημερώνει για την
εσωτερική κατάσταση του
επεξεργαστή

768

Διαφορετικός περιορισμός
ισχύος στις μονάδες υλικού

772

Μη διαθέσιμη μονάδα
αποθήκευσης δεδομένων

773

Ομάδα ενημέρωσης
λογισμικού 0 (μη έγκυρη
ρύθμιση χώρας)

775

Μονάδα ισχύος PMC μη
διαθέσιμη

776

Μη έγκυρος τύπος
συσκευής

781 794

Ενημερώνει για την
εσωτερική κατάσταση του
επεξεργαστή

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

*)

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

Πατήστε το πλήκτρο "Enter",
για να επιβεβαιώσετε το
σφάλμα. *)

Προειδοποιητικό
μήνυμα στην οθόνη

*)

*) Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται: Επικοινωνήστε με τον
εκπαιδευμένο τεχνικό σέρβις της Fronius.

Μηνύματα
κατάστασης Κατηγορία 9
Κωδικ
ός
975

Τα μηνύματα κατάστασης της κατηγορίας 9 αφορούν μόνο την μπαταρία Fronius
Solar Battery. Τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται αποκλειστικά στο σύστημα
επιτήρησης εγκατάστασης και όχι στην οθόνη του μετατροπέα.

Περιγραφή
Ασυμφωνία λογισμικού και
συσκευής

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

Ο μετατροπέας δεν
τροφοδοτεί με ρεύμα το
δίκτυο

Ενημερώστε το firmware του
μετατροπέα. *)

976

Εντοπίστηκε μη
καταχωρισμένη μονάδα
μπαταρίας

Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή, η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

977

Εσφαλμένο πλήθος
μονάδων μπαταρίας στην
μπαταρία Fronius Solar
Battery

Εντοπίστηκαν
υπερβολικά πολλές
μονάδες: Η λειτουργία
μπαταρίας δεν είναι
δυνατή
Εντοπίστηκαν πολύ λίγες
μονάδες: Εμφανίζεται
ένα μήνυμα σφάλματος,
η λειτουργία συνεχίζεται

978

Σφάλμα επικοινωνίας
ανάμεσα στον Fronius
Symo Hybrid και στην
μπαταρία Fronius Solar
Battery

Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή, η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

140

Καταχωρίστε το κλειδί
ενεργοποίησης για τη μονάδα
μπαταρίας *)

Ελέγξτε την καλωδίωση. **)

Περιγραφή

979

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

Σφάλμα επικοινωνίας
ανάμεσα στον Fronius
Symo Hybrid και στην
μπαταρία Fronius Solar
Battery

Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή, η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

Εμφανίζεται στη λειτουργία
αναμονής. Αν δεν είναι
ενεργή η λειτουργία
αναμονής, ελέγξτε την
καλωδίωση. **)

980

Καμία επικοινωνία
ανάμεσα στον Fronius
Symo Hybrid και στην
μπαταρία Fronius Solar
Battery

Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή, η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

Ενεργοποιήστε την μπαταρία
Fronius Solar Battery. Ελέγξτε
την καλωδίωση. **)

981

Η έκδοση λογισμικού της
μπαταρίας Fronius Solar
Battery δεν είναι σωστή

Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή, η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

*)

983

Σφάλμα επικοινωνίας
ανάμεσα στον ελεγκτή
μπαταρίας και στις μονάδες
μπαταρίας

Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή, η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

Ελέγξτε την καλωδίωση στην
μπαταρία Fronius Solar
Battery. Ελέγξτε τον αριθμό
των επιμέρους μονάδων
μπαταρίας. Ελέγξτε το
τερματικό βύσμα

984

Ο ελεγκτής μπαταρίας
διέκοψε τη φόρτιση

Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή, η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

Ελέγξτε το μήνυμα
σφάλματος στην οθόνη της
μπαταρίας Fronius Solar
Battery. *)

985

Ελάχιστη τάση στην
μπαταρία Fronius Solar
Battery

Η μπαταρία Fronius Solar
Battery
απενεργοποιήθηκε
εξαιτίας ελάχιστης
τάσης. Η λειτουργία
μπαταρίας δεν είναι
δυνατή. Η τροφοδότηση
συνεχίζεται

*)

986

Υπερθέρμανση στην
μπαταρία Fronius Solar
Battery

Η μπαταρία Fronius Solar
Battery
απενεργοποιήθηκε
εξαιτίας υπερθέρμανσης.
Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή. Η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

Μειώστε τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
Απενεργοποιήστε την
μπαταρία Fronius Solar
Battery και ενεργοποιήστε
την ξανά, μετά από ένα
εύλογο διάστημα αναμονής.
*)

987

Υπερβολικά χαμηλή
θερμοκρασία στην
μπαταρία Fronius Solar
Battery

Η μπαταρία Fronius Solar
Battery
απενεργοποιήθηκε
εξαιτίας υπερβολικά
χαμηλής θερμοκρασίας.
Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή. Η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

Αυξήστε τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
Απενεργοποιήστε την
μπαταρία Fronius Solar
Battery και ενεργοποιήστε
την ξανά, μετά από ένα
εύλογο διάστημα αναμονής.
*)
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Κωδικ
ός

Κωδικ
ός

Περιγραφή

988

989

Συμπεριφορά

Αντιμετώπιση

Σφάλμα επικοινωνίας
ανάμεσα στον Fronius
Symo Hybrid και στον
μετρητή Fronius Smart
Meter

Δεν υπάρχουν δεδομένα
μετρητή.
Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή. Η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

Ελέγξτε την καλωδίωση. **)

Καμία επικοινωνία
ανάμεσα στον Fronius
Symo Hybrid και στον
μετρητή Fronius Smart
Meter

Δεν υπάρχουν δεδομένα
μετρητή.
Η λειτουργία μπαταρίας
δεν είναι δυνατή. Η
τροφοδότηση
συνεχίζεται

Ελέγξτε την καλωδίωση.
Ελέγξτε την παροχή τάσης
του μετρητή Fronius Smart
Meter. **)

*) Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται: Επικοινωνήστε με τον
εκπαιδευμένο τεχνικό σέρβις της Fronius
**) Αν το μήνυμα κατάστασης εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον
τεχνικό τοποθέτησης της εγκατάστασης

Μηνύματα
κατάστασης Κατηγορία 10 - 12

1000 - 1299- Δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση προγράμματος του
εσωτερικού επεξεργαστή
Περιγραφή

Δεν λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση απρόσκοπτης
λειτουργίας του μετατροπέα και εμφανίζεται μόνο στην
παράμετρο ρύθμισης "Status LT". Σε περίπτωση
πραγματικού σφάλματος αυτό το μήνυμα κατάστασης
υποστηρίζει την τεχνική υποστήριξη Fronius
TechSupport κατά την ανάλυση του σφάλματος.

Εξυπηρέτηση
πελατών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Απευθυνθείτε στον εμπορικό αντιπρόσωπο της Fronius ή σε έναν
εκπαιδευμένο τεχνικό σέρβις της Fronius, εάν
ένα σφάλμα παρουσιάζεται συχνά ή συνεχώς
παρουσιάζεται ένα σφάλμα που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες

Λειτουργία σε
περιβάλλοντα με
έντονη
συσσώρευση
σκόνης

Σε περίπτωση λειτουργίας του μετατροπέα σε περιβάλλοντα με έντονη
συσσώρευση σκόνης:
Αν χρειάζεται, καθαρίστε με πεπιεσμένο αέρα το ψυκτικό σώμα και τον ανεμιστήρα
στο πίσω μέρος του μετατροπέα, καθώς και τα ανοίγματα εισόδου αέρα στη βάση
τοποθέτησης.
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Ένδειξη
μηνυμάτων
κατάστασης

EL

Fronius Solar Battery
Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας διαθέτει λειτουργία αυτοδιάγνωσης, η οποία
αναγνωρίζει αυτόνομα έναν μεγάλο αριθμό πιθανών σφαλμάτων και τα εμφανίζει
στην οθόνη ή τα υποδεικνύει μέσω LED. Μέσω αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να
διαπιστώσετε άμεσα τυχόν ελαττώματα του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας,
καθώς και σφάλματα εγκατάστασης ή χειρισμού.
Εάν η λειτουργία αυτοδιάγνωσης του συστήματος εντοπίσει ένα συγκεκριμένο
σφάλμα, εμφανίζεται στην οθόνη το αντίστοιχο μήνυμα κατάστασης.

Μηνύματα
σφαλμάτων Μονάδα
διαχείρισης
μπαταρίας

Μηνύματα
σφαλμάτων Μετατροπέας
δεδομένων

Ένδειξη

Λεπτομέρειες

Επίλυση

NO MODULE

Δεν υπάρχει μονάδα.

Συνδέστε μονάδες.

Αν υπάρχει μονάδα συνδεδεμένη

Το μήνυμα αριστερά
εμφανίζεται, όταν
υπάρχουν συνδεδεμένες
μονάδες. Ελέγξτε αν είναι
συνδεδεμένες σωστά.

OV Error

Υπέρταση

Εκφόρτιση

DISCHARGE
ERR

Βαθεία εκφόρτιση

Φόρτιση

COMM ERR ή
CON=
-------------ooox

Σφάλμα στην επικοινωνία με
συνδεδεμένες μονάδες Το
παράδειγμα αριστερά
παρουσιάζει την περίπτωση,
όπου μια μονάδα (αρ. 00)
εμφανίζει σφάλμα επικοινωνίας,
3 μονάδες (αρ. 01, 02 και 03) είναι
συνδεδεμένες και οι υπόλοιπες
διευθύνσεις δεν έχουν καμία
σύνδεση.

COMM OFF
MODE

Μόνο για συντήρηση

Καμία ένδειξη

Σφάλμα καλωδίωσης, σφάλμα
διευθυνσιοδότησης των μονάδων
αποθήκευσης ή κρίσιμο σφάλμα
συστήματος

Ελέγξτε την καλωδίωση,
ελέγξτε τη
διευθυνσιοδότηση των
επιμέρους μονάδων
αποθήκευσης.

Αν ο μετατροπέας δεδομένων διαπιστώσει σφάλμα, αυτό υποδεικνύεται μέσω της
LED State (Κατάσταση) που ανάβει κόκκινη. Ταυτόχρονα ο αριθμός σφάλματος
εμφανίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα μέσω των LED Error No (αρ.
σφάλματος). Υπάρχουν δύο κατηγορίες σφαλμάτων:
Σοβαρό σφάλμα (1-5): Σε αυτήν την περίπτωση, ο μετατροπέας δεδομένων πρέπει
να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί εκ νέου. Αν το σφάλμα εμφανιστεί εκ
νέου, ο μετατροπέας δεδομένων πρέπει να αντικατασταθεί και να αποσταλεί για
επισκευή.
Προειδοποιήσεις (6-15): Αυτές οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται μόνο προς
ενημέρωση, επί 1 λεπτό, και έπειτα επαναφέρονται αυτόματα. Αν αυτές οι
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προειδοποιήσεις εμφανίζονται συχνότερα, πρέπει να ενημερωθεί το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών.
Στη λειτουργία διαμόρφωσης, αυτές οι ενδείξεις δεν ισχύουν και προορίζονται
μόνο για εσωτερικούς σκοπούς.

Ασαφείς
καταστάσεις
λειτουργίας

LED8

LED4

LED2

LED1

Αριθμός/
αναγνωρ
ιστικό
σφάλματ
ος

Οθόνη

0

0

0

0

0

Δεσμευμένη

0

0

0

1

1

Σφάλμα υλικού

0

0

1

0

2

Σφάλμα EEROM

0

0

1

1

3

Εσωτερικό σφάλμα μνήμης

0

1

0

0

4

Δίαυλος πεδίου, σφάλμα υλικού

0

1

0

1

5

Σφάλμα δέσμης ενεργειών

0

1

1

0

6

Δεσμευμένη

0

1

1

1

7

Υπερχείλιση ενδιάμεσης μνήμης
αποστολής RS

1

0

0

0

8

Υπερχείλιση ενδιάμεσης μνήμης
λήψης RS

1

0

0

1

9

Λήξη χρονικού ορίου RS

1

0

1

0

10

Γενικό σφάλμα διαύλου πεδίου

1

0

1

1

11

Σφάλμα ισοτιμίας ή σφάλμα bit
διακοπής (Frame Check)

1

1

0

0

12

Δεσμευμένη

1

1

0

1

13

Σφάλμα διαμόρφωσης διαύλου
πεδίου

1

1

1

0

14

Υπερχείλιση ενδιάμεσης μνήμης
διαύλου πεδίου

1

1

1

1

15

Δεσμευμένη

Η μπαταρία απενεργοποιείται στη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης:
Αφήστε την μπαταρία τουλάχιστον 120 λεπτά απενεργοποιημένη και έπειτα
ενεργοποιήστε τη πάλι. Αν το σφάλμα δεν διορθωθεί με αυτόν τον τρόπο,
ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Η μπαταρία απενεργοποιείται σε κατάσταση φόρτισης (State of charge SOC) 0%:
Σφάλμα επικοινωνίας - Απενεργοποιήστε την παροχή DC του μετατροπέα και
αποσυνδέστε την παροχή AC από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έπειτα, περιμένετε 5
λεπτά και ενεργοποιήστε ξανά την παροχή DC του μετατροπέα και επανασυνδέστε
την παροχή AC. Αν το σφάλμα δεν διορθωθεί με αυτόν τον τρόπο, ενημερώστε το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Η μπαταρία είναι ενεργή, η κατάσταση φόρτισης (SOC) υπερβαίνει το 90% και η
κόκκινη LED αναβοσβήνει:
Σφάλμα κατά τη φόρτιση της μπαταρίας - Απενεργοποιήστε την παροχή DC του
μετατροπέα και αποσυνδέστε την παροχή AC από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

144

Η μπαταρία δεν φορτίζεται ούτε εκφορτίζεται (η κατάσταση SOC στη διασύνδεση
Web και στην μπαταρία δεν είναι ίδια):
Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι ενεργοποιημένη - αν όχι, ενεργοποιήστε τη.
Αν είναι ενεργοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα επικοινωνίας Απενεργοποιήστε την παροχή DC του μετατροπέα και αποσυνδέστε την παροχή AC
από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έπειτα, περιμένετε 5 λεπτά και ενεργοποιήστε
ξανά την παροχή DC του μετατροπέα και επανασυνδέστε την παροχή AC. Αν το
σφάλμα δεν διορθωθεί με αυτόν τον τρόπο, ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών.
Στη διασύνδεση Web η μπαταρία δεν εμφανίζεται πλέον (τρίγωνο και όχι
τετράγωνο σύμβολο):
Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι ενεργοποιημένη - αν όχι, ενεργοποιήστε τη.
Αν είναι ενεργοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα επικοινωνίας Απενεργοποιήστε την παροχή DC του μετατροπέα και αποσυνδέστε την παροχή AC
από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έπειτα, περιμένετε 5 λεπτά και ενεργοποιήστε
ξανά την παροχή DC του μετατροπέα και επανασυνδέστε την παροχή AC. Αν το
σφάλμα δεν διορθωθεί με αυτόν τον τρόπο, ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών.
Όταν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στην οθόνη της μπαταρίας:
Απενεργοποιήστε την παροχή DC του μετατροπέα και αποσυνδέστε την παροχή AC
από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έπειτα, περιμένετε 5 λεπτά και ενεργοποιήστε
ξανά την παροχή DC του μετατροπέα και επανασυνδέστε την παροχή AC. Αν το
σφάλμα δεν διορθωθεί με αυτόν τον τρόπο, ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών.
Ασυνήθιστη υπερθέρμανση ή οσμή:
Απενεργοποιήστε το σύστημα (γενικός διακόπτης μπαταρίας, παροχή DC στον
μετατροπέα), αερίστε τον χώρο και ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
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Έπειτα, περιμένετε 30 λεπτά και ενεργοποιήστε ξανά την παροχή DC του
μετατροπέα και επανασυνδέστε την παροχή AC. Αν το σφάλμα δεν διορθωθεί με
αυτόν τον τρόπο, ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
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Παράρτημα
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Fronius Symo Hybrid
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
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

Στοιχεία εισόδου
Ισχύς εισόδου φ/β συστήματος
Εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος
(MPP)
Μέγιστη τάση εισόδου
(στα 1000 W/m² / -10 βαθμούς Κελσίου
σε λειτουργία εν κενώ)

1000 V DC

Αρχική τάση τροφοδότησης

200 V

Ονομαστική τάση εισόδου

595 V

Ελάχ. τάση εισόδου

150 V DC

Μέγ. ρεύμα εισόδου

1 x 16,0 A

Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης των φ/β
πλαισίων (ISC PV)

24,0 A

Πλήθος MPP-Tracker

1

Πλήθος συνδέσεων DC

2

Είσοδος μπαταρίας
Μέγ. ισχύς εξόδου προς την μπαταρία

Εξαρτάται από τη συνδεδεμένη μπαταρία

Μέγ. ισχύς εισόδου από την μπαταρία

Εξαρτάται από τη συνδεδεμένη μπαταρία

Στοιχεία εξόδου
Ονομαστική ισχύς εξόδου (Pnom)

3000 W

4000 W

5000 W

Μέγιστη ισχύς εξόδου

3000 W

4000 W

5000 W

Ονομαστική φαινόμενη ισχύς

3000 VA

4000 VA

5000 VA

Ονομαστική τάση δικτύου

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

Μέγιστο ρεύμα εξόδου

8,3 A

Συχνότητα (εύρος συχνότητας)

8,3 A

8,3 A

50 Hz / 60 Hz (45-65 Hz)

Συντελεστής συνολικής παραμόρφωσης

< 3%

Συντελεστής ισχύος συνφ

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

Ρεύμα εισροής 6)
Μέγ. προστασία από υπερένταση στην
έξοδο

25 A

Γενικά στοιχεία
Μέγ. βαθμός απόδοσης (φ/β σύστημα δίκτυο ηλεκτροδότησης)

97,5%

Μέγ. βαθμός απόδοσης (φ/β σύστημα μπαταρία - δίκτυο ηλεκτροδότησης)

> 90%

> 90%

> 90%

Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης (φ/β
σύστημα - δίκτυο ηλεκτροδότησης)

95,2%

95,7%

96%

Σύστημα ψύξης

97,6

ρυθμισμένος εξαναγκασμένος εξαερισμός
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Fronius Symo Hybrid

3.0-3-S

Βαθμός προστασίας (IP)

4.0-3-S

5.0-3-S

IP 65

Διαστάσεις υ x π x β

645 x 431 x 204 mm

Βάρος

22 kg

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία
περιβάλλοντος

- 25-+60 βαθμοί Κελσίου

Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα

0-100%

Κλάση εκπομπών ΗΜΣ

B

Κατηγορία υπέρτασης DC / AC

3/2

Βαθμός ρύπανσης

2

Εκπομπές θορύβου

59,5 dB(A) ref. 1pW

Προστατευτικές διατάξεις
Διάταξη μέτρησης μόνωσης DC
Συμπεριφορά κατά την υπερφόρτωση
DC

ενσωματωμένη
Μετατόπιση σημείου λειτουργίας, περιορισμός ισχύος

Διακόπτης DC

ενσωματωμένος

Μονάδα επιτήρησης ρεύματος
διαρροής

ενσωματωμένη

Fronius Solar Battery

Battery 4.5

Battery 6.0

Battery 7.5

3,6 kWh

4,8 kWh

6 kWh

Ηλεκτρικές παράμετροι
Ωφέλιμη χωρητικότητα
Σταθερότητα κύκλων
Εύρος τάσης

8000
120 - 170 V

160 - 230 V

200 - 290 V

Ονομαστική ισχύς φόρτισης

2400 W

3200 W

4000 W

Ονομαστική ισχύς εκφόρτισης

2400 W

3200 W

4000 W

Μέγ. ρεύμα φόρτισης (περιορίζεται
από τον μετατροπέα)

16,0 A

Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (περιορίζεται
από τον μετατροπέα)

16,0 A

Προτεινόμενη ασφάλεια

Ασφάλεια 20 A / 1 kV / flink

Γενικά χαρακτηριστικά
Τεχνολογία μπαταρίας

LiFePO4

Διαστάσεις υ x π x β
Βάρος
Βαθμός προστασίας (IP)
Κλάση προστασίας
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης
Εύρος υγρασίας αέρα
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955 x 570 x 611 mm
91 kg

108 kg
IP 20
1
5 °C - 35 °C
-40 °C - 65 °C
0 - 95 % (µη συµπυκνούµενη)

125 kg

Fronius Solar Battery

Battery 4.5

Battery 6.0

Battery 7.5
EL

Διεπαφές
Σύνδεση στον μετατροπέα

Fronius Solar Battery

Modbus RTU (RS485)

Battery 9.0

Battery 10.5

Battery 12.0

7,2 kWh

8,4 kWh

9,6 kWh

Ηλεκτρικές παράμετροι
Ωφέλιμη χωρητικότητα
Σταθερότητα κύκλων

8000

Εύρος τάσης

240 - 345 V

280 - 400 V

320 - 460 V

Ονομαστική ισχύς φόρτισης

4800 W

5600 W

6400 W

Ονομαστική ισχύς εκφόρτισης

4800 W

5600 W

6400 W

Μέγ. ρεύμα φόρτισης (περιορίζεται
από τον μετατροπέα)

16,0 A

Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (περιορίζεται
από τον μετατροπέα)

16,0 A

Προτεινόμενη ασφάλεια

Ασφάλεια 20 A / 1 kV / flink

Γενικά χαρακτηριστικά
Τεχνολογία μπαταρίας

LiFePO4

Διαστάσεις υ x π x β

955 x 570 x 611 mm

Βάρος

142 kg

Βαθμός προστασίας (IP)
Κλάση προστασίας

159 kg

176 kg

IP 20
1

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης
Εύρος υγρασίας αέρα

5 °C - 35 °C
-40 °C - 65 °C
0 - 95 %

Διεπαφές
Σύνδεση στον μετατροπέα

Επιτήρηση
εγκατάστασης

Τάση τροφοδοσίας
Κατανάλωση ενέργειας
Διαστάσεις
Ethernet (LAN)
WLAN
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

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 βαθμοί Κελσίου
-4 - +149 βαθμοί Φαρενάιτ

Προδιαγραφές σύνδεσης I/O
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Στάθμη τάσης ψηφιακών εισόδων

Ρεύματα εισόδου ψηφιακών εισόδων

Δυνατότητα μεταγωγής ψηφιακών
εξόδων σε περίπτωση τροφοδοσίας
μέσω της plug-in κάρτας Fronius
Datamanager

low = από 0 V - έως 1,8 V
high = από 3 V - έως 24 V (+20%)
ανάλογα με την τάση εισόδου,
αντίσταση εισόδου = 78 kOhm
3,2 W

12,8 V
συνολικά και για τις 4 ψηφιακές
εξόδους
Μέγ. επαγωγικά φορτία με δυνατότητα
μεταγωγής στις ψηφιακές εξόδους
Modbus RTU
Εργοστασιακή ρύθμισης της διεπαφής
RS485:
Ταχύτητα
Πλαίσιο δεδομένων

Επεξήγηση
υποσημειώσεων

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Τηρούμενα
πρότυπα και
οδηγίες

76 mJ
(ανά έξοδο)
Ενσύρματο RS485 2

9600 baud
1 bit έναρξης
8 bit δεδομένων
καμία ισοτιμία
1 bit διακοπής

Οι αναφερόμενες τιμές είναι οι τυπικές. Αναλόγως των απαιτήσεων, ο
μετατροπέας ρυθμίζεται συγκεκριμένα για την εκάστοτε χώρα.
Αναλόγως των ρυθμίσεων χώρας ή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων της
συσκευής
(ind. = επαγωγικό, cap. = χωρητικό)
PCC = Διεπαφή για το δημόσιο δίκτυο
Μέγιστο ρεύμα από το μετατροπέα προς το φ/β πλαίσιο σε περίπτωση
σφάλματος στο μετατροπέα
Διασφαλίζεται από την ηλεκτρική δομή του μετατροπέα
Αιχμή ρεύματος κατά την ενεργοποίηση του μετατροπέα

Μετατροπέας Fronius Hybrid
Σήμανση CE
Τηρούνται όλα τα απαιτούμενα και σχετικά πρότυπα, καθώς και οι οδηγίες στο
πλαίσιο της εκάστοτε σχετικής Οδηγίας ΕΕ έτσι ώστε οι συσκευές να φέρουν τη
σήμανση CE.
Λειτουργία βοηθητικού ρεύματος
Ο μετατροπέας Hybrid στην παρούσα έκδοση προορίζεται αποκλειστικά για χρήση
σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις συνδεδεμένες σε δίκτυο. Η παραγωγή ρεύματος
ανεξάρτητα από το δημόσιο δίκτυο είναι εφικτή μόνο μέσω μιας ενημέρωσης
συσκευής που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει,
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Πτώση δικτύου
Οι ενσωματωμένες διαδικασίες μέτρησης και ασφάλειας του μετατροπέα, οι οποίες
περιλαμβάνονται ως βασικός εξοπλισμός, φροντίζουν να διακοπεί αμέσως η
τροφοδότηση σε περίπτωση πτώσης δικτύου (π.χ. αν απενεργοποιηθεί το σύστημα
παροχής ενέργειας ή παρουσιαστούν βλάβες στους αγωγούς).
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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εκτός από τις λειτουργικές επεκτάσεις υλικού και λογισμικού, και την αντίστοιχη
τεκμηρίωση χρήστη.
Ο μετατροπέας Hybrid είναι προετοιμασμένος για λειτουργία βοηθητικού
ρεύματος.

Όροι εγγύησης και απόρριψη
Εργοστασιακή
εγγύηση Fronius

Λεπτομερείς όρους εγγύησης για την κάθε χώρα μπορείτε να βρείτε στο Internet,
στη διεύθυνση www.fronius.com/solar/warranty
Για να λάβετε την πλήρη εγγύηση για τον νέο μετατροπέα Fronius ή τον
συσσωρευτή που εγκαταστήσατε, εγγραφείτε σε αυτήν τη διεύθυνση:
www.solarweb.com.

Απόρριψη

Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία και το εθνικό δίκαιο να συλλέγονται ξεχωριστά και να
προωθούνται σε ανακύκλωση με φιλικές για το περιβάλλον διαδικασίες. Οι
μεταχειρισμένες συσκευές επιστρέφονται στον εμπορικό αντιπρόσωπο ή μέσω
τοπικού, εγκεκριμένου συστήματος συλλογής και απόρριψης. Η ορθή απόρριψη
της παλιάς συσκευής συμβάλλει στη βιώσιμη ανακύκλωση πηγών πρώτων υλών. Η
αγνόηση του παραπάνω μπορεί να έχει εν δυνάμει επιπτώσεις στην υγεία/στο
περιβάλλον.
Υλικά συσκευασίας
Ξεχωριστή συλλογή. Ελέγξτε τις προδιαγραφές που ισχύουν στην κοινότητά σας.
Μειώστε τον όγκο των χάρτινων συσκευασιών.
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