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Bezpečnostné predpisy
VÝSTRAHA!
Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo.
Ak sa mu nevyhnete, môže to mať za následok smrť alebo najťažšie úrazy.

▶

NEBEZPEČENSTVO!
Označuje možnosť vzniku nebezpečnej situácie.
Ak sa jej nezabráni, dôsledkom môže byť smrť alebo najťažšie zranenia.

▶

POZOR!
Označuje potenciálne škodlivú situáciu.
Ak sa jej nezabráni, dôsledkom môžu byť ľahké alebo nepatrné zranenia, ako
aj materiálne škody.

▶

UPOZORNENIE!
Označuje možnosť nepriaznivo ovplyvnených pracovných výsledkov a poškodení
výbavy.

Všeobecné informácie

Zariadenie je vyhotovené na úrovni súčasného stavu techniky a uznávaných bezpečnostno-technických predpisov. Napriek tomu pri chybnej obsluhe alebo
zneužití hrozí nebezpečenstvo:
ohrozenia života a zdravia operátora alebo tretej osoby,
pre zariadenie a iné materiálne hodnoty prevádzkovateľa.
Všetky osoby, ktoré sú poverené uvedením do prevádzky, údržbou a starostlivosťou o toto zariadenie, musia:
byť zodpovedajúco kvalifikované,
mať vedomosti o manipulácii s elektrickou inštaláciou
a kompletne si prečítať tento návod na obsluhu a postupovať presne podľa
neho.
Tento návod na obsluhu treba mať neustále uložený na mieste použitia zariadenia. Okrem tohto návodu na obsluhu treba dodržiavať všeobecne platné, ako aj
miestne predpisy na prevenciu úrazov a na ochranu životného prostredia.
Všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia na nebezpečenstvo na zariadení:
udržiavajte v čitateľnom stave,
nepoškodzujte,
neodstraňujte,
neprikrývajte, neprelepujte ani nepremaľovávajte.
Pripojovacie svorky môžu dosiahnuť vysoké teploty.
Zariadenie prevádzkujte iba vtedy, ak sú plne funkčné všetky ochranné zariadenia. Ak ochranné zariadenia nie sú plne funkčné, hrozí nebezpečenstvo:
ohrozenia života a zdravia operátora alebo tretej osoby,
pre zariadenie a iné materiálne hodnoty prevádzkovateľa.
-
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Nie plne funkčné bezpečnostné zariadenia treba pred zapnutím zariadenia nechať opraviť v autorizovanom špecializovanom podniku.
Ochranné zariadenia nikdy neobchádzajte ani nevyraďujte z prevádzky.
Umiestnenia bezpečnostných pokynov a upozornení na nebezpečenstvo na zariadení nájdete v kapitole „Všeobecné“ v návode na obsluhu k zariadeniu.
Pred zapnutím zariadenia treba odstrániť poruchy, ktoré môžu nepriaznivo
ovplyvniť bezpečnosť.
Ide o vašu bezpečnosť!

Okolité podmienky

Prevádzkovanie alebo skladovanie zariadenia mimo uvedenej oblasti je považované za použitie, ktoré nie je v súlade s určením. Za takto vzniknuté škody
výrobca neručí.

Kvalifikovaný
personál

Servisné informácie v tomto návode na obsluhu sú určené len pre kvalifikovaný
odborný personál. Zásah elektrickým prúdom môže byť smrteľný. Nevykonávajte
iné činnosti ako uvádzané v dokumentácii. Platí to aj vtedy, ak máte na ne kvalifikáciu.
Všetky káble a vodiče musia byť pevné, nepoškodené, zaizolované a dostatočne
dimenzované. Voľné spojenia, pripálené, poškodené alebo poddimenzované káble
a vodiče nechajte ihneď vymeniť v autorizovanom špecializovanom podniku.
Údržbu a opravy môžu vykonávať iba autorizované odborné podniky.
Pri dieloch z iných zdrojov nie je zaručené, že boli skonštruované a vyrobené primerane danému namáhaniu a bezpečnosti. Používajte iba originálne náhradné
diely (platí aj pre normalizované diely).
Bez povolenia výrobcu nevykonávajte na inštalácii žiadne zmeny, osádzania ani
prestavby.
Ihneď vymeňte konštrukčné diely, ktoré nie sú v bezchybnom stave.

Informácie o
hodnotách hlukových emisií

Maximálna hladina akustického výkonu striedača je uvedená v technických údajoch.
Chladenie prístroja sa realizuje prostredníctvom elektronickej regulácie teploty
pri čo najnižšom hluku a závisí od premeneného výkonu, okolitej teploty, znečistenia prístroja a pod.
Pre toto zariadenie nie je možné uviesť hodnotu emisií vzťahujúcu sa na určité
pracovisko, pretože skutočne vzniknutá úroveň akustického tlaku silne závisí od
montážnej situácie, kvality siete, okolitých stien a všeobecných vlastností priestoru.

Opatrenia v oblasti elektromagnetickej kompatibility
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V osobitných prípadoch môže napriek dodržiavaniu normalizovaných medzných
hodnôt emisií dochádzať k negatívnemu ovplyvňovaniu prostredia danej aplikácie
(napr. ak sa na mieste inštalácie nachádzajú citlivé zariadenia, alebo ak sa miesto
inštalácie nachádza v blízkosti rádiového alebo televízneho prijímača). V tomto
prípade je prevádzkovateľ povinný prijať primerané opatrenia na odstránenie
rušenia.

Tento systém disponuje funkciou núdzového napájania. Pri výpadku verejnej siete
sa pritom automaticky zabezpečí napájanie záložným prúdom.
Nálepku núdzového napájania, ktorá je súčasťou invertora, nalepte na elektrický
rozvádzač.
Pri údržbových a inštalačných prácach je potrebné nielen odpojenie zo strany siete, ale aj deaktivácia prevádzky so záložným prúdom prostredníctvom otvorenia
integrovaného odpojovača DC na invertore.
Núdzové napájanie sa automaticky deaktivuje a aktivuje v závislosti od podmienok
osvetlenia a stavu nabitia akumulátora. Vplyvom toho môže dôjsť k nečakanému
obnoveniu núdzového napájania z pohotovostného režimu. Pri deaktivovanom
núdzovom napájaní preto vypnite všetky pripojené zariadenia a nevykonávajte
žiadne inštalačné práce v domovej sieti.

Autorské práva

Autorské práva na tento návod na obsluhu zostávajú u výrobcu.
Text a vyobrazenia zodpovedajú technickému stavu pri zadaní do tlače. Zmeny sú
vyhradené. Obsah návodu na obsluhu v žiadnom prípade neopodstatňuje nároky
zo strany kupujúceho. Za zlepšovacie návrhy a upozornenia na chyby v tomto
návode na obsluhu sme vďační.

Bezpečnosť dát

Za dátové zaistenie zmien oproti nastaveniam z výroby je zodpovedný používateľ.
V prípade vymazaných osobných nastavení výrobca neručí.
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Núdzové napájanie
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Všeobecné informácie
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Koncepcia zariadenia
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Fronius Symo Hybrid
Konštrukcia zariadenia:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

veko skrine
striedač
montážny držiak
pripojovací diel vrátane
hlavného vypínača DC
diel dátovej komunikácie
kryt dátovej komunikácie

Hybridný striedač premieňa jednosmerný prúd vyrábaný solárnymi modulmi na
striedavý prúd. Tento striedavý prúd sa dodáva synchrónne k sieťovému napätiu
do verejnej siete. Okrem toho je možné solárnu energiu zbierať v pripojenom akumulátore na neskoršie použitie.
Hybridný striedač je určený výhradne na aplikáciu vo fotovoltických inštaláciách
pripojených na sieť. Prevádzka s núdzovým prúdom je možná pri príslušnom zapojení.
Vďaka svojej konštrukcii a spôsobu činnosti ponúka striedač maximálnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzke.
Striedač automaticky monitoruje verejnú elektrickú sieť. Pri abnormálnych podmienkach striedač okamžite ukončí prevádzku a preruší dodávanie do elektrickej
siete (napr. pri vypnutí siete, prerušení atď.).
Monitorovanie siete sa vykonáva monitorovaním napätia, monitorovaním frekvencie a monitorovaním autonómnych podmienok. Pri príslušnom zapojení prejde
striedač na prevádzku s núdzovým prúdom.
Prevádzka striedača sa vykonáva plnoautomaticky.
Striedač pracuje tak, že odoberá maximálny možný výkon zo solárnych modulov.
V závislosti od pracoviska sa tento výkon ukladá do akumulátora, dodáva do siete
alebo sa používa pre domovú sieť v prevádzke s núdzovým prúdom.
Ak energia zo solárnych modulov nepostačuje, do domovej siete sa dodáva výkon
z akumulátora. V závislosti od nastavenia je možné na nabíjanie akumulátora
použiť aj výkon z verejnej siete.
Ak je teplota striedača príliš vysoká, obmedzí striedač automaticky pre vlastnú
ochranu aktuálny výstupný alebo nabíjací výkon alebo úplne vypne prevádzku
s núdzovým prúdom.
Príčinami príliš vysokej teploty zariadenia môžu byť vysoká okolitá teplota alebo
nedostatočný odvod tepla (napr. pri montáži v skriňových rozvádzačoch bez
príslušného odvodu tepla).
DÔLEŽITÉ! Akumulátor sa smie zapnúť iba v pohotovostnom režime striedača.
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Správne použitie

Solárny striedač je určený výhradne na to, aby jednosmerným prúdom zo
solárnych modulov nabíjal akumulátor alebo aby konvertoval jednosmerný prúd
zo solárnych modulov na striedavý prúd a dodával ho do verejnej elektrickej siete
alebo domovej siete v prevádzke s núdzovým napájaním.
Za nesprávne použitie sa považuje:
každé iné použitie alebo použitie presahujúce tento rámec použitia
úpravy na striedači, ktoré spoločnosť Fronius výslovne neodporúča
zabudovanie konštrukčných dielov, ktoré výslovne neodporúča alebo nedodáva spoločnosť Fronius
prevádzka s akumulátorom, ktorý neodporučila spoločnosť Fronius
prevádzka s elektromerom, ktorý neodporučila spoločnosť Fronius
Výrobca neručí za poškodenia vyplývajúce z takého použitia.
Nároky na záručné plnenie zanikajú.
K správnemu použitiu takisto patrí
dôsledné prečítanie a dodržiavanie návodu na inštaláciu a obsluhu,
dodržiavanie inšpekčných a údržbových prác
Pri dimenzovaní fotovoltickej inštalácie je potrebné dbať na to, aby sa všetky
komponenty fotovoltickej inštalácie prevádzkovali výhradne v prípustnom
prevádzkovom rozsahu.
Pre trvalé uchovanie vlastností solárneho modulu rešpektujte všetky opatrenia
odporúčané výrobcom solárneho modulu.
Rešpektujte predpisy dodávateľa elektrickej energie pre napájanie siete, prevádzku s núdzovým napájaním a prevádzku systémov akumulácie.
Fronius Symo Hybrid je striedač pripojený na sieť s funkciou núdzového prúdu,
a nie izolovaný striedač. Preto sa musia pri prevádzke s núdzovým napájaním dodržiavať tieto obmedzenia:
v prevádzke s núdzovým napájaním sa smie prevádzkovať minimálne
1 500 prevádzkových hodín
v prevádzke s núdzovým napájaním sa smie prevádzkovať viac ako
1 500 prevádzkových hodín, ak sa pritom v danom momente neprekročí 15 %
času, ktorý má striedač k dispozícii pre napájanie

Výstražné upozornenia na zariadení
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Na a v striedači sa nachádzajú výstražné upozornenia a bezpečnostné symboly.
Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné symboly sa nesmú odstrániť ani pretrieť iným náterom. Upozornenia a symboly varujú pred nesprávnou obsluhou,
z ktorej môžu vyplynúť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

SK

Bezpečnostné symboly:
Nebezpečenstvo ťažkých úrazov
a materiálnych škôd spôsobených
nesprávnou obsluhou

6

Uvedené funkcie použite až vtedy,
keď si prečítate všetky nasledujúce
dokumenty až do konca a porozumiete im:
tento návod na obsluhu,
všetky návody na obsluhu
systémových komponentov fotovoltickej inštalácie, predovšetkým bezpečnostné predpisy.

6

6

6

Nebezpečné elektrické napätie
6

Počkajte, kým sa kondenzátory vybijú!
Text výstražných upozornení:
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Následkom môžu byť vážne poranenia alebo smrť.
Pred otvorením zariadenia dbajte na to, aby bola strana vstupov i výstupov
odpojená od napätia.
Počkajte, kým sa kondenzátory vybijú (6 minút).

▶
▶

Symboly na výkonovom štítku:
Označenie CE – potvrdzuje dodržiavanie príslušných smerníc
a nariadení EÚ.
Označenie WEEE – staré elektrické prístroje a elektronika sa musia
zbierať oddelene a recyklovať ekologickým spôsobom v súlade
s európskou smernicou a vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Označenie RCM – testované podľa požiadaviek Austrálie a Nového
Zélandu.

Registrácia produktu

Prečo sa musím registrovať?
Jednoduchá bezplatná registrácia vám zabezpečí dodatočné roky záruky. Musíte
vyplniť iba niekoľko informácií a potvrdiť registráciu.
Kto môže zariadenie registrovať?
Záručná zmluva sa uzatvára medzi spoločnosťou Fronius a držiteľom záruky
(vlastníkom inštalovaného systému). Registráciu preto musí vykonať držiteľ záruky pomocou svojich prihlasovacích údajov na portáli Solar.web. Pri registrácii
treťou osobou je potrebná plná moc. Porušenie tohto nariadenia sa môže trestať.
Nesprávne údaje majú za následok stratu záruky.
Ako sa môžem registrovať?
Prihláste sa na webovej stránke www.solarweb.com a kliknite na pole „Registrovať výrobok“. Ďalšie informácie sa poskytujú priamo pri registrácii výrobku.
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Kde nájdem sériové číslo môjho výrobku?
Sériové číslo je uvedené na výkonovom štítku zariadenia Fronius.
Pri akumulátore Solar Battery použite iba sériové číslo zobrazené na obrázku.
Sériové čísla jednotlivých modulov akumulátora nie sú relevantné.
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Fronius Solar Battery
Koncepcia zariadenia

Konštrukcia zariadenia:
(1)

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

(5)

(6)

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

Modul manažmentu akumulátora
Bočný diel
Kryt
Poistky
Dátový konvertor
Modul akumulátora
(využiteľných 1,2 kWh)

Na základe balíka Fronius Energy Package prináša spoločnosť Fronius na trh invertor s možnosťou akumulácie. Jeho základným komponentom je akumulátor
Fronius Solar Battery, ktorý obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Akumulátor Fronius Solar Battery dopĺňa invertor Fronius Hybrid o funkciu akumulácie. Solárnu
energiu zo solárnych modulov je pritom možné uložiť na neskoršie použitie.
Systém akumulácie je vhodný výlučne na prevádzku s invertormi Fronius Hybrid.
Vďaka svojej konštrukcii a spôsobu činnosti ponúka systém akumulácie maximálnu bezpečnosť pri montáži a počas prevádzky. Základom je vysokovýkonný
lítiovo-iónový akumulátor na báze fosfátu železa (LiFePO4). Tento zodpovedá najnovšej technológii a spĺňa aj najvyššie bezpečnostné štandardy.
Prevádzka systému akumulácie v spojení s invertorom Fronius je plnoautomatická.
Ak nemôže byť nabíjanie akumulátorov Fronius Energy Package v súlade s predpismi zaručené počas dlhšieho časového intervalu (viacero týždňov alebo mesiacov), s cieľom zabrániť úplnému vybitiu akumulátorových modulov sa nutne odporúča vykonať tieto kroky:
Vypnite hlavný vypínač akumulátora Fronius Solar Battery.
Z bezpečnostného držiaka odstráňte poistky DC.
Z jednotlivých akumulátorových modulov odstráňte oranžové výkonové konektory (POWER CONNECTOR).

Použitie
podľa určenia

Akumulátor Fronius Solar Battery je určený výlučne na ukladanie jednosmerného
prúdu zo striedača Fronius Hybrid pre neskoršie použitie.
Za nezodpovedajúce určeniu sa považuje:
každé iné použitie alebo použitie presahujúce tento rámec,
úpravy na systéme akumulácie, ktoré spoločnosť Fronius výslovne neodporúča,
zabudovanie konštrukčných dielov, ktoré výslovne neodporúča alebo nedodáva firma Fronius,
prevádzka so striedačom, ktorý neodporučila firma Fronius,
prevádzka s elektrometrom, ktorý neodporučila firma Fronius.
Za poškodenia z tohto vyplývajúce výrobca neručí.
Nároky na záručné plnenie strácajú platnosť.
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K použitiu podľa určenia takisto patrí:
dôsledné prečítanie a dodržiavanie návodu na montáž a obsluhu,
dodržiavanie inšpekčných a údržbových prác.
Zohľadnite ustanovenia energetického rozvodného podniku pre napájanie siete a
prevádzku systémov akumulácie.

Zvýšenie kapacity akumulátora

Akumulátor Fronius Solar Battery aj po kúpe ponúka možnosť zvýšiť kapacitu
akumulácie až po maximálnu kapacitu 9,6 kWh využiteľnej energie.
Zvýšenie kapacity sa dosiahne pridaním ďalších akumulátorových modulov a musí
ho vykonať kvalifikovaný elektrotechnik.
Zvýšenie kapacity môže vykonať spoločnosť Fronius Österreich do 2 rokov od
dátumu kúpy, maximálne však do 30 mesiacov po vyexpedovaní.
Neskoršie zvýšenie kapacity nie je z technických dôvodov možné. Rešpektujte
predpisy dodávateľa elektrickej energie pre napájanie siete a prevádzku systémov
akumulácie.

Presnosť stavu
nabitia (SOC)

Pridaním alebo výmenou akumulačného modulu môže pri prepočítavaní stavu nabitia (State of Charge – SOC) dôjsť k nepresnostiam. Najmä po rozšírení môže
nastať stálosť alebo sa vyskytnú skoky. Oba prípady sa obmedzujú iba na zobrazenie a nemajú vplyv na chod zariadenia.

SOC skok

SOC stálosť

Výstražné upozornenia na zariadení
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Na akumulátore sa nachádzajú výstražné upozornenia a bezpečnostné symboly.
Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné symboly sa nesmú odstrániť ani pretrieť iným náterom. Upozornenia a symboly varujú pred nesprávnou obsluhou,
z ktorej môžu vyplynúť vážne poranenia osôb a materiálne škody.

SK

Bezpečnostné symboly – text výstražných upozornení:
Pozor!
Nesprávna manipulácia alebo zanedbanie týchto upozornení a návodu
na obsluhu môže mať za následok tepelné nebezpečenstvo, nebezpečenstvo požiaru alebo nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
so závažnými poraneniami.
Návod na obsluhu si, prosím, dôkladne prečítajte a používajte ho v súlade s bezpečnostnými upozorneniami!
S cieľom zabrániť zásahu elektrickým prúdom:
nedemontujte zariadenie ani ho nemodifikujte,
zamedzte prístupu vody do zariadenia,
nevkladajte do zariadenia cudzí materiál,
nikdy priamo nechytajte prípojky.
S cieľom zabrániť prehriatiu, požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo
poraneniam:
nepoužívajte na nabíjanie nešpecifikované zariadenia,
neprevádzkujte zariadenie v miestnostiach s teplotami nad 35 °C
alebo viac,
nevystavujte zariadenie nestabilným prostrediam,
nevystavujte zariadenie silným vibráciám.
S cieľom zabrániť požiaru:
neskratujte jednotlivé prípojky,
zabráňte prehriatiu.
Postup v prípade núdze:
a) Požiar:
vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prístroj na hasenie s CO2 alebo
práškový hasiaci prístroj, vodné hasiace prístroje môžu spôsobiť zásah
elektrickým prúdom,
kontaktujte hasičov,
upovedomte ohrozené osoby,
vypnite hlavný vypínač,
vypnite spínač FI.
b) Záplavy:
vypnite hlavný vypínač,
vypnite spínač FI,
systém chráňte pred vodou, vodu odčerpávajte.
c) Nejednoznačný prevádzkový stav (pozri aj kapitolu „Nejednoznačné prevádzkové stavy“ na strane 136):
zabezpečte dostatočné vetranie,
vypnite hlavný vypínač,
vypnite spínač FI.
-

19

Rôzne prevádzkové režimy
Prevádzkové
režimy – vysvetlenie symbolov

Solárny modul
vyrába jednosmerný prúd.

Invertor – Fronius Hybrid
premieňa jednosmerný prúd na striedavý prúd a nabíja akumulátor. Invertor je vďaka vstavanému monitorovaniu inštalácie
možné zapojiť do siete prostredníctvom siete WLAN.
Akumulátor
je na strane jednosmerného prúdu spojený s invertorom a ukladá
elektrickú energiu.
Spotrebiče vo fotovoltickej inštalácii
spotrebiče zapojené do fotovoltickej inštalácie (1-fázové alebo 3fázové)
Počítadlo – Fronius Smart Meter
pre optimálny manažment energie. Počítadlo môže do skriňového
rozvádzača namontovať váš elektroinštalatér. Pri použití viacerých
zariadení Smart Meter možno uskutočniť vizualizáciu Energy Profiling. Možno merať a monitorovať ďalšie spotrebiče či generátory
v systéme.
Funkcia núdzového napájania
invertor je pripravený na prevádzku s núdzovým napájaním. Funkcia núdzového prúdu sa musí v skriňovom rozvádzači vykonať
prostredníctvom elektroinštalatéra. Fotovoltická inštalácia pracuje
v prevádzke s núdzovým napájaním ako ostrovný systém.
Fronius Ohmpilot
využíva nadbytočnú energiu na prípravu teplej vody.

Dodatočný invertor v systéme (napr. Fronius Symo)
premieňa jednosmerný prúd na striedavý prúd. Nedokáže však
nabíjať akumulátor a v prípade núdzového napájania nie je k dispozícii.
Elektrická sieť

Prevádzkový
režim – Striedač
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Striedač Fronius Hybrid je možné použiť ako čistý striedač bez pripojeného akumulátora.

SK
Prevádzkový
režim – Striedač
s akumulátorom

S cieľom zabezpečiť bezporuchovú reguláciu nie je povolená paralelná prevádzka
viacerých akumulátorov.
Ak chcete využiť vlastnú spotrebu vo fotovoltickej inštalácii, môžete akumulátor
použiť ako zásobník. Akumulátor je na strane jednosmerného prúdu spojený so
striedačom. Preto nie je potrebná žiadna viacnásobná premena prúdu a účinnosť
sa zvýši.
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Prevádzkový
režim – Striedač
s akumulátorom
a viacerými zariadeniami
Smart Meter

Prevádzkový
režim – striedač
s akumulátorom,
AC – spojený
s ďalším striedačom

Prevádzkový
režim – Striedač
s akumulátorom
a funkcia
núdzového
napájania

DÔLEŽITÉ! V prevádzke s núdzovým napájaním sa používa zvýšená menovitá
frekvencia na zabránenie nechcenej paralelnej prevádzke s inými generátormi.
S cieľom zabezpečiť bezporuchovú reguláciu nie je povolená paralelná prevádzka
viacerých akumulátorov.
V plne vybudovanej hybridnej fotovoltickej inštalácii môže striedač:
dodávať prúd do siete,
zásobovať zariadenia pripojené vo fotovoltickej inštalácii pri výpadku prúdu
alebo
nabiť prebytočnú energiu do akumulátora.
-
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Prevádzkový
režim – Striedač
s akumulátorom,
Ohmpilot a funkcia núdzového
napájania

DÔLEŽITÉ! V kompletne vybudovanej fotovoltickej inštalácii Hybrid s technológiou Fronius Ohmpilot nemožno v prípade výpadku prúdu používať technológiu
Ohmpilot z regulačno-technických dôvodov. Preto je zmysluplnejšie nainštalovať
technológiu Ohmpilot mimo vetvy núdzového napájania.
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Prevádzkový
režim – Striedač
s akumulátorom,
ďalším striedačom a funkcia
núdzového
napájania

Prevádzkové
stavy (iba pre
systémy s akumulátorom)
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Systémy nabíjania akumulátorov rozpoznávajú rôzne prevádzkové stavy. Aktuálny
prevádzkový stav sa pritom zobrazuje na webovej stránke monitorovania
inštalácie alebo na portáli Solar.web.
Prevádzkový stav

Opis

Deaktivovaný

Akumulátor nie je aktívny. Buď sa deaktivoval, alebo nie je vplyvom chyby možná komunikácia s akumulátorom alebo elektromerom.

Normálna prevádzka

Systém sa nachádza v normálnej prevádzke.

Servisný režim1)

Aktivoval sa servisný režim. Akumulátor sa automaticky nabije až po definovanú hodnotu SOC
alebo sa vybije a následne sa na tejto hodnote bude udržiavať dovtedy, dokým sa servisný režim neukončí manuálne.

Vynútené dobíjanie

Fronius Symo Hybrid dobije akumulátor na kompenzáciu samovoľného vybíjania a zachovanie nastavenej minimálnej hodnoty SOC (ochrana proti
hĺbkovému vybitiu).

Min. hodnota SOC dosiahnutá

Akumulátor dosiahol nastavenú minimálnu hodnotu SOC. Akumulátor nie je možné viac vybíjať,
dokým sa nevykoná nové nabíjanie.

Režim úspory energie

Systém sa uviedol do režimu úspory energie. Všetky LED diódy a displej akumulátora ostanú
tmavé1). Režim úspory energie sa automaticky
ukončí, hneď ako bude opäť k dispozícii dostatočný prebytok energie.

Kalibračný režim1)

Systém sa nachádza v kalibračnom režime. Ak nie
je k dispozícii dostatok fotovoltickej energie na dosiahnutie 100 %, akumulátor sa cyklicky nabije na
100 % na internú kalibráciu. Podľa okolností (v
závislosti od počasia, mikrocyklov, teploty,...) to
môže trvať aj dlhší čas.

Opis

Ochrana proti hĺbkovému
vybitiu1)

Fronius Symo Hybrid dobije akumulátor na kompenzáciu samovoľného vybíjania a zachovanie nastaveného minimálneho stavu nabitia.

Štart

Akumulačný systém sa spustí z režimu úspory
energie (pohotovostného režimu).

1)

SK

Prevádzkový stav

K dispozícii len pre Fronius Solar Battery.
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Prevádzka s núdzovým napájaním
Predpoklady pre
prevádzku
s núdzovým
napájaním

Na využitie funkcie núdzového prúdu hybridného invertora musia byť splnené nasledujúce predpoklady:
Správna kabeláž systému núdzového prúdu v elektrickej inštalácii (pozri dokument „Fronius Energy Package – príklady prepínania na núdzový prúd“).
Elektromer Fronius Smart Meter musí byť namontovaný v napájacom bode
a musí byť nakonfigurovaný.
Aktuálny firmvér pre invertor – v prípade potreby vykonajte aktualizáciu
firmvéru.
Nálepku núdzového napájania, ktorá je súčasťou invertora, nalepte na elektrický rozvádzač.
Vyberte alternatívny setup (núdzový prúd) v ponuke CONFIG invertora (pozri
návod na montáž).
Vykonajte potrebné nastavenia v oblasti núdzového prúdu v ponuke Priradenia vstupov/výstupov (webová stránka spoločnosti Fronius o monitorovaní
inštalácie → Nastavenia → Priradenie vstupov/výstupov → Núdzové napájanie).
V prehľade zariadení nastavte núdzové napájanie na prevádzkový režim „Auto“ (webová stránka spoločnosti Fronius o monitorovaní inštalácie → Nastavenia → Prehľad zariadenia → Prevádzkový režim s núdzovým napájaním).
Ak sa v systéme nachádzajú ďalšie invertory, nainštalujte ich mimo okruhu
núdzového prúdu, ale v rámci siete Fronius Smart Meter – pozri Prevádzkový
režim – Striedač s akumulátorom, ďalším striedačom a funkcia núdzového
napájania na strane 24.
UPOZORNENIE! Prevádzka s núdzovým napájaním nie je možná s akumulátormi
zo série LG Chem ResuH.

Prechod
z prevádzky
dodávania do
siete na prevádzku s núdzovým
napájaním

1.
2.
3.
4.
5.

Prechod
z prevádzky
s núdzovým
napájaním na
prevádzku
dodávania do
siete

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Verejná sieť je monitorovaná prostredníctvom internej ochrany siete a zariadenia striedača (ochrana NA) a prostredníctvom pripojeného elektromeru
Fronius Smart Meter.
Verejná sieť vypadla alebo sa podišli či prekročili jednotlivé parametre siete.
Striedač vykoná potrebné opatrenia podľa normy danej krajiny a následne sa
vypne.
Striedač začne po kontrolnom čase s prevádzkou s núdzovým napájaním.
Všetky spotrebiče v domácnosti, ktoré sú zapojené do okruhu núdzového
napájania, sú zásobované z akumulátora a zo solárnych modulov. Zvyšné
spotrebiče sa nenapájajú a sú bezpečne odpojené.

Striedač pracuje v prevádzke s núdzovým napájaním.
Verejná sieť znovu funguje v súlade s predpismi.
Fronius Smart Meter meria parametre siete na verejnej sieti a tieto informácie sprostredkuje striedaču.
Stabilita obnovenej verejnej siete sa stanovuje na základe kontroly hodnôt
nameraných elektromerom Fronius Smart Meter.
Striedač ukončí prevádzku s núdzovým napájaním.
Všetky prúdové obvody sú znovu spojené s verejnou sieťou a sú napájané zo
siete.
Striedač môže po normatívne vyžadovaných kontrolách siete znovu začať s
prevádzkou dodávania do siete.

V prevádzke s núdzovým prúdom môžu niektoré elektrické prístroje fungovať nesprávne z dôvodu vysokých hodnôt rozbehového prúdu (napr.: chladničky alebo
mrazničky). V prevádzke s núdzovým prúdom sa odporúča vypnúť spotrebiče,
ktoré nie sú bezpodmienečne potrebné.
Prepnutie z prevádzky s pripojením na sieť do prevádzke s núdzovým prúdom
trvá krátko. Systém akumulátora s funkciou núdzového prúdu preto nie je možné
použiť ako neprerušiteľné prúdové napájanie, napr. pre počítače.
Ak nie je v prevádzke s núdzovým prúdom k dispozícii žiadna energia z akumulátora ani zo solárnych modulov, prevádzka s núdzovým prúdom sa automaticky ukončí bez ohľadu na to, či je k dispozícii verejná sieť alebo nie.
Fronius Solar Battery: Keď je opäť k dispozícii dostatok energie zo solárnych modulov, prevádzka s núdzovým prúdom sa automaticky obnoví.
BYD Battery-Box Premium: Keď je opäť k dispozícii dostatok energie zo solárnych
modulov alebo verejnej siete, systém je potrebné znovu spustiť manuálne.
Správny postup zapínania nájdete v kapitole BYD Battery-Box Premium na strane 34.
Pri príliš veľkej spotrebe sa prevádzka s núdzovým prúdom preruší a zobrazí sa
stavové hlásenie „143 – preťaženie, núdzový prúd“. V prevádzke s núdzovým
prúdom sa musí dodržiavať maximálny výkon v súlade s technickými údajmi!

Núdzový prúd
a režim úspory
energie

Ak sa striedač prevádzkuje v prevádzke s núdzovým prúdom, automaticky sa zapne režim úspory energie. Akumulátor a striedač sa po 8 – 12-minútovom čakaní
prepnú do režimu úspory energie za nasledujúcich podmienok:
Akumulátor je vybitý až po minimálny stav nabitia a zo solárnych modulov neprúdi žiadna energia.
Striedač sa nachádza v stave chyby, ktorá sa automaticky nepotvrdí (napr.:
viacnásobné preťaženie).
Striedač sa do režimu úspory energie uvedie prostredníctvom nastavenia
displeja (pohotovostná prevádzka).
Ak sa akumulátor a striedač nachádzajú v režime úspory energie, systém sa opäť
aktivuje za týchto podmienok (platí len pre akumulátor Fronius Solar Battery):
K dispozícii je dostatok energie zo solárnych modulov.
Verejná sieť znovu funguje.
Spínač POWER v akumulátore sa vypne a zapne.
Podrobnejšie informácie o režime úspory energie nájdete v kapitole Režim úspory energie na strane 29

Fronius Ohmpilot a prevádzka s
núdzovým
napájaním

Technológia Fronius Ohmpilot nie je vhodná do prevádzky s núdzovým napájaním.
Ak máte k dispozícii technológiu Fronius Ohmpilot, nainštalujte ju mimo vetvy
núdzového napájania (pozri Prevádzkový režim – Striedač s akumulátorom,
Ohmpilot a funkcia núdzového napájania na strane 23).
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Obmedzenia
v prevádzke
s núdzovým
prúdom

UPOZORNENIE!
Riziko vyvolané aktívnou technológiou Ohmpilot v núdzovej prevádzke.
Následkom môže byť výpadok napájania núdzovým prúdom.
V žiadnom prípade neaktivujte režim Boost technológie Ohmpilot.
Vypnite prívodný istič technológie Fronius Ohmpilot (ak je k dispozícii).
Ešte pred výpadkom prúdu je potrebné vypnúť funkcie, ktoré v núdzovej
prevádzke prekračujú výkonové hranice.

▶
▶
▶

Vypnutie funkcií, ktoré v núdzovej prevádzke prekračujú výkonové hranice:
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1

Prepnite počítadlo ohrievača technológie Ohmpilot na manuálnu možnosť
(výberom položiek Všeobecné – Všeobecné nastavenia – Kúrenie 1 – Manuálne).

2

Deaktivujte nastavenia Tepelná ochrana systému (h) a Prispôsobiť deň (výberom položiek Všeobecné – Všeobecné nastavenia – Kúrenie 1).

Všeobecné informácie

SK

Režim úspory energie
Režim úspory energie (pohotovostný režim) slúži na zníženie vlastnej spotreby
inštalácie. Je k dispozícii od verzie softvéru 1.4.1-11 monitorovania inštalácie.
Striedač a akumulátor prechádzajú do režimu úspory energie automaticky
pri určitých podmienkach.
Fronius Symo Hybrid
Ak je akumulátor vybitý a k dispozícii nie je žiadna FV energia, striedač prejde
do režimu úspory energie. Udržiava sa jedine komunikácia striedača so systémami
Fronius Smart Meter a Fronius Solar.Web.
Fronius Solar Battery
V režime úspory energie akumulátora zostáva zobrazenie tmavé. Režim úspory
energie sa na Solar.web zobrazí ako „i“ pri symbole akumulátora. V náhľade
pre energetickú bilanciu sa SOC (stav nabitia) akumulátora Fronius Solar Battery
počas doby trvania režimu úspory energie nezobrazí.
BYD Battery-Box Premium
Režim úspory energie sa na Solar.web zobrazí ako „i“ pri symbole akumulátora.

Podmienky
vypínania akumulátora Fronius
Solar Battery
a zariadení Fronius Symo Hybrid

Stav nabitia akumulátora je nižší alebo rovnaký ako zaznamenaný minimálny stav nabitia.
Výkon solárnych modulov je nižší ako 50 W.

Momentálny stav nabitia alebo vybitia akumulátora je nižší
ako 100 W.
Na nabíjanie akumulátora je k dispozícii menej ako 50 W.
Napájací výkon do verejnej siete je minimálne o 50 W nižší ako
výkon, ktorý je momentálne potrebný v domovej sieti.
Ak sú všetky podmienky vypínania splnené, prejde akumulátor v priebehu 6 minút
do režimu úspory energie. Toto časové oneskorenie zaistí, že bude možné vykonať
aspoň reštart striedača.
Striedač prejde do režimu úspory energie automaticky po akumulátore.
Núdzový prúd:
Ak bola aktivovaná funkcia núdzového prúdu, neprejde akumulátor v sieťovom
režime do režimu úspory energie. V opačnom prípade by nebolo možné zaistiť
„čierny štart“ (štart bez siete a fotovoltického napájania) hybridného systému.
Počas prevádzky s núdzovým prúdom a pri poklese pod minimálny stav nabitia
prejde akumulátor do režimu úspory energie.
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Podmienky zapnutia zariadení
Fronius Symo
Hybrid a akumulátora Fronius
Solar Battery

Režim úspory energie sa ukončí, ak je aspoň na 30 sekúnd splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
Režim úspory energie na základe zmeneného nastavenia na webovej stránke
striedača už nie je povolený.
Na nabíjanie akumulátora je k dispozícii viac ako 50 W. Napájací výkon do verejnej siete je minimálne o 50 W vyšší ako výkon, ktorý je momentálne potrebný v domovej sieti.
Ak je hodnota dynamického zníženia výkonu nastavená na 0 alebo ak je
systém v prevádzke s núdzovým prúdom, je napájací výkon do verejnej siete
vždy nižší ako potrebný výkon v domovej sieti.
Pre tento prípad existuje vlastná podmienka (dynamické zníženie výkonu
< 300 W alebo aktívna prevádzka s núdzovým prúdom): Ak sa fotovoltický
výkon nachádza nad predpísanou prahovou hodnotou (50 W), režim úspory
energie sa ukončí.
O nabitie akumulátora z verejnej siete sa žiada prostredníctvom webovej
stránky.
Akumulátor sa dobije, aby sa obnovil stav minimálneho nabitia alebo aby sa
vykonala kalibrácia.
Akumulátor Fronius Solar Battery sa aktivuje hneď, ako zariadenie Symo
Hybrid začne generovať fotovoltický výkon. To zaručuje spoľahlivú prevádzku
akumulátora.

Mimoriadny
prípad

Ak sa striedač do 8 – 12 minút neuvedie do prevádzky (napr. pre chyby) alebo ak
dôjde k prerušeniu elektrického spojenia medzi striedačom a akumulátorom, prepne sa akumulátor vždy do režimu úspory energie. Tým sa minimalizuje samovoľné vybíjanie akumulátora.

Zobrazenie
na zariadeniach
a na rozhraniach
pre používateľov

Počas režimu úspory energie:
Oranžová LED stavu svieti
Webová stránka striedača je prístupná
Všetky dostupné údaje sa uložia a odošlú na Solar.web
Dostupné aktuálne údaje sú viditeľné na Solar.web
Režim úspory energie sa na webovej stránke striedača a na Solar.web znázorní
prostredníctvom „i“ vedľa symbolu akumulátora v prehľade inštalácie.
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Používanie kalibračného nabíjania
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Kalibračné nabíjanie akumulátora Fronius Solar
Battery
Prirodzené rozdiely v kapacite jednotlivých článkov akumulátora a nepatrné samovoľné vybíjanie vyskytujúce sa pri každom akumulátore spôsobujú, že napätia
jednotlivých článkov sa líšia. Hodnota SOC je vplyvom toho nepresnejšia. Má to
vplyv na prevádzku. Ak sa nevykonajú žiadne opatrenia, môže to spôsobiť poškodenie akumulátora.
Prostredníctvom cyklicky vykonávaného kalibračného nabíjania sa všetky články
akumulátora uvádzajú do rovnakého stavu nabitia a kalibruje sa hodnota SOC.
Zabezpečí sa tým dlhá životnosť článkov akumulátora.

Všeobecné informácie

Na riadenie prevádzky je dôležité určenie presného stavu nabitia (State of Charge
= SOC) akumulátora. Toto sa dosiahne, ak sa akumulátor pravidelne nabije na
100 %. Tým sa kalibruje hodnota SOC.
Fronius Solar Battery:
Toto kalibračné nabíjanie sa vykonáva automaticky v prebiehajúcej prevádzke po
viacerých cykloch nabíjania a vybíjania. Moment vykonávania kalibračných nabíjaní
závisí od dvoch hlavných faktorov:
-

Priemerný stav nabitia
Energetický prietok akumulátora

Keďže tieto faktory sú do veľkej miery závislé od počasia, okamih kalibrácie môže
kolísať v závislosti od ročného obdobia.
Nasledujúci opis kalibračného nabíjania je platný od verzie softvéru 1.4.1-12 monitorovania inštalácií spoločnosti Fronius.

Podmienky na
spustenie kalibračného nabíjania (Fronius Solar Battery)

Jeden cyklus nabíjania a vybíjania akumulátora Fronius Solar Battery zodpovedá
energetickému prietoku 48 Ah na jeden modul akumulátora. Kalibračné nabíjanie
sa vykonáva cyklicky za týchto podmienok:
po 3 úplných cykloch nabitia a vybitia a SOC na úrovni 80 %,
po 5 úplných cykloch nabitia a vybitia a SOC na úrovni 50 %,
po 7 úplných cykloch nabitia a vybitia nezávisle od SOC.
Pri novoinštalovaných systémoch aj pri výmene alebo rozšírení modulu sa po
30 minútach automaticky spustí kalibračné nabíjanie.

Priebeh kalibračného nabíjania (Fronius Solar Battery)

Kalibračné nabíjanie sa primárne realizuje plným FV výkonom. Ak nie je k dispozícii dostatok FV energie, odoberie sa energia z verejnej siete. Energia sa z verejnej siete odoberie aj vtedy, ak je deaktivovaná funkcia „Dovoliť nabíjanie zo siete“, pretože ide o požiadavku kritickú pre funkciu.
Výpočet SOC sa vykonáva pre každý modul akumulátora. Každý modul akumulátora preto musí dosiahnuť SOC 100 %.
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Priebeh kalibrácie (Fronius
Solar Battery)

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Dĺžka kalibračného nabíjania (Fronius Solar Battery)

Musia byť splnené podmienky na spustenie.
Akumulátor sa nabije na 100 % pomocou minimálneho prúdu 6,5 A alebo
celého FV výkonu.
Jedna z doch nižšie uvedených podmienok sa musí splniť minimálne na
2 minúty (pre každý článok všetkých modulov akumulátora), aby sa dosiahol
SOC 100 % pre každú zásuvku modulu akumulátora:
Minimálne napätie článku ³ 3,45 V a prúd < 100 mA
Minimálne napätie článku > 3,5 V nezávisle od prúdu
Ak niektorý modul akumulátora dosiahne niektorú z týchto podmienok, obmedzí sa prúd, aby sa zabránilo preťaženiu. Cez obtokový odpor tečie prúd s
dvojmiestnou hodnotou v mA
Nepotrebný FV výkon sa opäť priamo spotrebuje
Ak všetky články všetkých modulov akumulátora dosiahli niektorú z dvoch
podmienok, SOC sa nastaví na 100 % a kalibračné nabíjanie je ukončené.

Články sa vplyvom tolerancií vždy rovnako rýchlo nenabijú ani nevybijú. Keďže
články a moduly akumulátora sú zapojené sériovo a dobu trvania nabíjania a
vybíjania určuje najpomalší článok, kalibračné nabíjania sa ukončia rôzne rýchlo.
Veľmi zriedkavé kalibračné nabíjania alebo cykly úplného nabitia (v závislosti od
ročného obdobia, napr.: v zimných mesiacoch) vedú k väčším odchýlkam napätia
článkov v moduloch akumulátora. V kalibračnom režime sa niektorý článok nabije
rýchlejšie ako zvyšné články. Tento článok následne zaháji vyrovnávanie. Zvyšné
články je možné nabíjať už iba menším nabíjacím prúdom. Dosiahnutie cieľovej
hodnoty týchto článkov trvá dlhšiu dobu.
Ak sa akumulátor pravidelne plne nabije, kalibračné nabíjania sú potrebné iba
zriedka. Články sa kalibrujú pri každom nabití 100 % SOC.
V zimných mesiacoch pri menšom počte plných nabití a pri menšom energetickom prietoku môžu kalibračné nabíjania trvať dlhšie, pretože sa musia vyrovnať
väčšie odchýlky medzi modulmi akumulátora.

Obmedzenia
počas kalibrácie
(Fronius Solar
Battery)

-

Zobrazenie
počas kalibračného nabíjania (Fronius Solar Battery)
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Odber energie z akumulátora (vybíjanie) nie je možný
Optimalizácia spotreby energie sa na dobu kalibračného nabíjania vyradí z
prevádzky
K nabíjaniu zo siete môže dôjsť aj vtedy, ak nie je aktivovaná funkcia „Dovoliť
nabíjanie zo siete“, pretože ide o servisné nabíjanie relevantné pre systém
Nulové napájanie podľa normy ostane zachované a spustiť môžete aj servisné
nabíjanie, ak chcete počas kalibrácie rozšíriť alebo vymeniť moduly akumulátora
Prevádzku s núdzovým napájaním je možné spustiť – kalibračné nabíjanie sa
preruší

Len čo sa spustí kalibračné nabíjanie, je to viditeľné na Fronius Solar.web (náhľad
aktuálnej a energetickej bilancie) alebo na webovom rozhraní striedača Fronius
Symo Hybrid.

V zobrazení energetickej bilancie na Solar.web je spustenie a ukončenie kalibračného nabíjania indikované zmenou stavu akumulátora („Režim akumulátora:
Normal → Calibrate“ a „Režim akumulátora: Calibrate → Normal“)
Nasledujúci obrázok zobrazuje kalibračné nabíjanie v náhľade energetickej bilancie. Akumulátor sa na začiatku kalibračného nabíjania nabíja všetkou vyrobenou
solárnou energiou. Od momentu, keď je plne nabitý jeden článok, prijíma akumulátor už iba určitý prúd nabíjania. Tento prúd nabíjania sa pri narastajúcom
napätí článku znižuje k 0 A.

Na displeji akumulátora sa rovnako ako v normálnej prevádzke zobrazuje stav
„charging“ (CHG) a príslušný prúd nabíjania v ampéroch. Ak prúd nabíjania klesne
pod 0,3 A, na displeji sa bude zobrazovať 0 A, hoci ešte prebieha kalibračné
nabíjanie.
Vo Fronius Solar.web sa zobrazí hodnota SOC celého akumulátora. Na displeji
akumulátora môžete vyčítať hodnoty SOC jednotlivých modulov akumulátora.
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Na Fronius Solar.web alebo na webovom rozhraní striedača sa
kalibračné nabíjanie zobrazuje v prehľade ako informácia.
Kliknutím na symbol akumulátora (na obrázku vľavo) sa zobrazí informácia „Akumulátor sa nachádza v kalibračnom
režime“

Vhodné externé akumulátory pre Fronius Symo
Hybrid
LG Chem ResuH

Spoločnosť Fronius výslovne upozorňuje na to, že v prípade externých akumulátorov nejde o produkty spoločnosti Fronius a že spoločnosť Fronius nie je vydavateľom ani predajcom týchto akumulátorov. Spoločnosť Fronius preto za akumulátor nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku.
Zariadenie Fronius Symo Hybrid možno napájať vysokonapäťovým akumulátorom
LG Chem typu RESU7H(Type-R) alebo RESU10H(Type-R).
Na pripojenie akumulátora LG na hybridný striedač sa vyžaduje systém Fronius
Checkbox 500V od spoločnosti Fronius. Pri prevádzke s vysokonapäťovým akumulátorom LG Chem nie je možný režim núdzového napájania.
Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si prečítajte tento dokument, návod na
inštaláciu k systémom Fronius Symo Hybrid a Fronius Checkbox 500V, ako aj k
externému akumulátoru.
Všetky dokumenty spoločnosti Fronius nájdete na tejto adrese:
www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install
Dokumentácia k akumulátoru LG Chem ResuH je buď k nemu priložená, alebo ju
môžete získať od externého výrobcu.
NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo napätia DC zo striedača a z akumulátora.
Následkom môžu byť vážne poranenia alebo smrť.
Zariadenie Fronius Checkbox 500 V musí byť zabudované do systému podľa
návodu na montáž.
Prečítajte si návod na montáž zariadenia Fronius Checkbox 500 V a postupujte podľa neho. Návod na montáž je priložený k zariadeniu Fronius Checkbox 500 V.
Zapojenie externého akumulátora so zariadeniami Fronius Symo Hybrid a
Fronius Checkbox 500 V vykonajte podľa schémy zapojenia. Schéma zapojenia je priložená k zariadeniu Fronius Checkbox 500 V.

▶
▶
▶

BYD BatteryBox Premium

Spoločnosť Fronius výslovne upozorňuje na to, že v prípade externých akumulátorov nejde o produkty spoločnosti Fronius a spoločnosť Fronius nie je distribútorom ani predajcom týchto akumulátorov. Spoločnosť Fronius preto za akumulátor nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku.
Zariadenie Fronius Symo Hybrid možno prevádzkovať s nasledujúcimi typmi modulov BYD Battery-Box Premium:
HVM 8.3*
HVM 11.0
HVM 13.8
HVM 16.6
HVM 19.3
HVM 22.1
Pri dodržaní súladu s BYD je možná paralelná prevádzka až 3 akumulátorov BYD
HVM. Kombinácia 3 akumulátorov HVM 22.1 nie je povolená.
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Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si prečítajte tento dokument, návod na
montáž zariadenia Fronius Symo Hybrid aj cudzieho akumulátora.
Všetky dokumenty spoločnosti Fronius nájdete na tejto adrese:
www.fronius.com/photovoltaics/infocentre/tech-support/how-to-install
V dôsledku zastaraného stavu softvéru môže dôjsť k nekompatibilite medzi striedačom a akumulátorom. Ak sa zobrazí príslušné hlásenie
Ak chcete aktualizovať softvér striedača, pozrite si časť Služby – Aktualizácia firmware na strane 91
Ak chcete aktualizovať softvér akumulátora, pozrite si dokumentáciu k akumulátoru
Dokumentácia k zariadeniu BYD Battery-Box Premium je buď k nemu priložená,
alebo ju dostanete od externého výrobcu.
DÔLEŽITÉ!
Aby bola zaistená prevádzka so zariadením BYD Battery-Box Premium HVM, je
potrebné vždy dodržať nasledujúci postup zapínania systému.
1

ON

Spínač odpojovača DC prestavte do
polohy „Vyp.“. Vypnite prívodný istič.

1
OFF

2

Zapnite akumulátor.
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* Upozornenie pre systémy s prepínaním na núdzový prúd so zariadeniami Fronius
Symo Hybrid a BYD Battery-Box Premium HVM 8.3:
Ak dôjde k výpadku siete a z fotovoltickej inštalácie nie je k dispozícii žiadna energia, môže sa pri nízkej úrovni nabitia akumulátora (SOC obvykle < 20 %) stať, že
sa systém už nebude schopný prepnúť do prevádzky s núdzovým prúdom.

Zapnite prívodný istič. Spínač odpojovača DC prestavte do polohy „Zap.“.

3

ON

2
OFF
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Obsluha
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Dátová komunikácia
Diel dátovej komunikácie

(1)

PIN 2

(2)

(3)

PIN 1

PIN 1
PIN 2
PIN 3

Poz.

Označenie

(1)

Prepínateľné multifunkčné prúdové rozhranie
Pre pripojenie na multifunkčné prúdové rozhranie použite 2-pólový protikonektor z rozsahu dodávky striedača.

(2)

Beznapäťový spínací kontakt s protikonektorom
Max. 250 V AC / 4 A AC
max. 30 V DC / 1 A DC
max. 1,5 mm² (AWG s16) prierez kábla
Pin 1 = kontakt zatvorený (Normally Open)<SpecialCharacter/> Pin 2 =
koreňová vrstva (Common)<SpecialCharacter/>Pin 3 = kontakt otvorený
(Normally Closed)
Pre pripojenie na beznapäťový spínací kontakt použite protikonektor
z rozsahu dodávky striedača.

(3)

Všeobecné informácie

Monitorovanie inštalácie s anténou WLAN

Striedač je sériovo vybavený s monitorovaním inštalácie s možnosťou WLAN a
jednotkou manažmentu energie (Fronius Datamanager).
Monitorovanie inštalácie Fronius zahŕňa, okrem iného, nasledujúce funkcie:
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-

vlastnú webovú stránku so zobrazením aktuálnych údajov a najrozličnejších
možností nastavenia,
priamu možnosť pripojenia k Fronius Solar.web,
internetové spojenie prostredníctvom WLAN alebo LAN,
možnosť záťažového riadenia striedača prostredníctvom zadania medzných
hodnôt výkonu, minimálnych a maximálnych dôb chodu alebo požadovaných
dôb chodu,
riadenie striedača prostredníctvom Modbus (TCP),
zadanie priorít riadenia,
riadenie striedača prostredníctvom pripojeného počítadla (Fronius Smart
Meter),
riadenie striedača prostredníctvom ústredného riadiaceho signálu prijímača
(napr. zadanie jalového výkonu alebo efektívneho výkonu),
dynamické poníženie výkonu pri zohľadnení vlastnej spotreby,
riadenie nabíjania akumulátora pri zohľadnení nastavených cieľov pre reguláciu,
riadenie prevádzky s núdzovým prúdom.

-

Ovládacie prvky,
prípojky a zobrazenia pri monitorovaní inštalácie

(9) (8)

(7)

(1)
(2)

(5)

(3)

(4)

(6)

LAN

Č.

Funkcia

(1)

Spínač IP
na prepínanie IP adresy:
Poloha spínača A
zadaná IP adresa a otvorenie WLAN Access Point
Ak sa spínač IP nachádza v pozícii A, dodatočne sa otvorí Access Point
pre priame pripojenie WLAN k monitorovaniu inštalácie.
Prístupové údaje k tomuto Access Point:
Názov siete: FRONIUS_239.XXXXXX
Kľúč: 12345678
Prístup na monitorovanie inštalácie je možný:
prostredníctvom názvu DNS „http://datamanager“,
pomocou IP adresy 169.254.0.180 pre rozhranie LAN,
pomocou IP adresy 192.168.250.181 pre WLAN Access Point.
-
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Funkcia
SK

Č.

Poloha spínača B
pridelená IP adresa
Monitorovanie inštalácie pracuje s pridelenou IP adresou – dynamické
nastavenie z výroby (DHCP).
IP adresu je možné nastaviť na webovej stránke monitorovania
inštalácie.
(2)

LED WLAN
Bliká nazeleno: monitorovanie inštalácie sa nachádza v servisnom
režime
(spínač IP na zásuvnej karte monitorovania inštalácie je v pozícii A alebo sa servisný režim aktivoval prostredníctvom displeja striedača,
WLAN Access Point je otvorený).
Svieti nazeleno: pri existujúcom pripojení WLAN.
Bliká striedavo nazeleno / načerveno: Prekročenie času, ako dlho je
WLAN Access Point po aktivovaní otvorený (1 hodina).
Svieti načerveno: pri neexistujúcom pripojení WLAN.
Bliká načerveno: chybné pripojenie WLAN.
-

(3)

LED spojenia Solar.web
Svieti nazeleno: pri existujúcom pripojení k Fronius Solar.web.
Svieti načerveno: pri vyžadovanom, ale neexistujúcom pripojení k Fronius Solar.web.
Nesvieti: ak nie je potrebné žiadne pripojenie k Fronius Solar.web alebo bolo deaktivované zasielanie údajov na Solar.web.

(4)

LED napájania
Svieti nazeleno: pri dostatočnom prúdovom napájaní cez interný komunikačný systém; monitorovanie inštalácie je pripravené na prevádzku.
Nesvieti: pri neexistujúcom prúdovom napájaní cez interný komunikačný systém.
Bliká načerveno: počas procesu aktualizácie.
-

-

DÔLEŽITÉ! Počas procesu aktualizácie neprerušujte prúdové napájanie.
Svieti načerveno: proces aktualizácie zlyhal.

(5)

LED spojenia
Svieti nazeleno: pri zachovanom pripojení v rámci interného komunikačného systému.
Svieti načerveno: pri prerušenom pripojení v rámci interného komunikačného systému.

(6)

Pripojenie LAN
ethernetové rozhranie s modrým označením, na pripojenie ethernetového
kábla
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Č.

Funkcia

(7)

I/O
digitálne vstupy a výstupy

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

IO

RS485

Modbus RTU 2-vodičový (RS485):
DD+

Údaje Modbus Údaje Modbus +

Int. / ext. napájanie
+

GND
Uint / Uext
Výstup interného napätia 12,8 V
alebo
Vstup pre externé napájacie napätie
> 12,8 – 24 V DC (+20 %)

Digitálne vstupy: 0 – 3, 4 – 9
Úroveň napätia: low = min. 0 V – max. 1,8 V; high = min. 3 V – max.
24 V DC (+20 %).
Vstupné prúdy: v závislosti od vstupného napätia; vstupný odpor =
46 kOhm.
Digitálne výstupy: 0 – 3
Spínacia schopnosť pri napájaní zásuvnou kartou monitorovania inštalácie:
3,2 W spolu pre všetky 4 digitálne výstupy.
Spínacia schopnosť pri napájaní prostredníctvom externej napájacej časti s
min. 12,8 – max. 24 V DC (+20 %), pripojené na Uint / Uext a ZEM: 1 A,
12,8 – 24 V DC (v závislosti od externej napájacej časti) na digitálny
výstup.
Pripojenie k vstupom/výstupom sa realizuje pomocou dodaného konektora.
(8)
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Sokel antény
na naskrutkovanie antény WLAN

Funkcia

(9)

Spínač termínovania Modbus (pre Modbus RTU)
interné ukončenie zbernice s odporom 120 ohmov (áno / nie)

SK

Č.

Spínač v pozícii „ZAP“: ukončovací odpor 120 ohmov aktívny.
Spínač v pozícii „VYP“: neaktívny žiadny ukončovací odpor.

DÔLEŽITÉ! V zbernici RS485 musí byť aktívny ukončovací odpor pri prvej
a poslednej inštalácii. Podrobný popis nájdete v návode na montáž.

43

Fronius Hybrid striedač
Ovládacie prvky
a zobrazenia

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

(5) (6)

(7) (8)

Poz.

Popis

(1)

Displej
na zobrazenie hodnôt, nastavení a ponúk

Kontrolné a stavové LED
(2)

Všeobecná LED stavu
svieti:
ak sa na displeji zobrazuje stavové hlásenie (červené pri chybe,
oranžové pri varovaní),
pri prerušení prevádzky dodávania do siete,
počas riešenia problémov (striedač čaká na potvrdenie alebo odstránenie vzniknutej chyby).

(3)

Spúšťacia LED (oranžová)
svieti, keď:
sa striedač nachádza v automatickej spúšťacej fáze alebo vo fáze
samočinného testu (hneď ako solárne moduly odovzdávajú dostatočný výkon po východe slnka),
sa striedač v ponuke Setup prepol do pohotovostného režimu (=
manuálne vypnutie prevádzky dodávania do siete),
sa aktualizuje software striedača.
-

(4)

LED prevádzkového stavu (zelená)
svieti:
keď fotovoltická inštalácia po automatickej spúšťacej fáze striedača pracuje bez poruchy,
kým sa uskutočňuje prevádzka dodávania do siete alebo akumulačná prevádzka.

Tlačidlá funkcií – podľa výberu obsadené rôznymi funkciami:
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(5)

Tlačidlo „vľavo / hore“
pre navigáciu doľava a smerom hore

(6)

Tlačidlo „dole / vpravo“
pre navigáciu smerom dole a doprava

(7)

Tlačidlo „Ponuka / Esc“
na prechod do úrovne ponuky
na výstup z ponuky Setup

Popis

(8)

Tlačidlo „Enter“
pre potvrdenie voľby

SK

Poz.

Tlačidlá fungujú kapacitne. Poliatie vodou môže negatívne ovplyvniť ich funkciu.
Pre optimálnu funkciu tlačidlá v danom prípade utrite dosucha handrou.

Displej

Napájanie displeja sa vykonáva prostredníctvom sieťového napätia AC, ako aj prostredníctvom strany fotovoltiky a akumulátora. V závislosti od nastavenia v ponuke Setup môže byť displej k dispozícii po celý deň.
DÔLEŽITÉ!
Displej striedača nie je ciachovaný merací prístroj.
Nepatrná odchýlka od elektromera energetického rozvodného podniku je podmienená systémom. Na presný odpočet dát s energetickým rozvodným podnikom
je preto potrebný ciachovaný elektromer.

Oblasti zobrazenia na displeji, režim zobrazenia

Symbol pre uloženie

(*)

Standby
Relay
Clock
Display Setting
Energy Yield

Predchádzajúce záznamy ponuky
Aktuálne zvolený záznam ponuky
Nasledujúce záznamy ponuky
Obsadenie tlačidiel funkcií

(*)

Bežec

Symbol pre uloženie – zobrazí sa iba pri ukladaní nastavených hodnôt
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Fronius Solar Battery
Modul manažmentu akumulátora

(1)

(4)

(2)

(3)

(1)

LCD displej
Zobrazuje informácie k stavu modulu (nabíjanie / vybíjanie, celkové
napätie, celková prúdová intenzita, celková zostatková kapacita, počet pripojených modulov, zostatková kapacita každého modulu, napätie / teplota
atď. článkového bloku).

(2)

Spínač DISP
mení informáciu zobrazenú na displeji

(3)

LED indikátor
Normálny stav: zelená
Chyba: blikajúca červená

(4)

POWER ON / OFF spínač
POWER ON: zapnite moduly akumulátora a modul manažmentu akumulátora (prevádzka)
POWER OFF: vypnite moduly akumulátora a modul manažmentu akumulátora (prerušené prúdové napájanie)

Modul akumulátora

(1)
(1)

Displej
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LED indikátor
Normálny stav: zelená
Chyba: blikajúca červená

Tlačidlo DISP stlačte pre zobrazenie informácií na displeji.

Zobrazenie celkového
stavu systému
Zobrazenie stavu jednotlivých modulov

SK

Diagram prepnutia pre displej
Overall
Connection

Modul Nr. 00

Modul .Nr. N

Status

Status

Mode

Mode

Cell temp

Cell temp.

Alarm bits

Alarm bits

Heatsink

Stlačte a držte stlačené tlačidlo DISP
Stlačte tlačidlo DISP
Nr.N.

Znamená N-tý akumulačný modul

Tipy:
tlačidlo DISP držte stlačené dlhšie ako 3 sekundy,
ak sa stlačí a drží stlačené tlačidlo DISP na displeji „Connection“, nastaví sa
zobrazenie displeja späť na „Overall“,
režim „Comm Off Mode“ sa používa na údržbu.
-

Zobrazenia displeja

Displej „Overall“ (Súhrn)

Zobrazenie

Podrobnosti

Displej

MODE

Stav nabíjania / vybíjania a zastavenia

DIS: vybíjanie
CHG: nabíjanie

RSOC

Zostávajúca kapacita systému

0 % – 100 %

I

Celková prúdová intenzita v
systéme

-999,9 A až +999,9 A

V

Celkové napätie v systéme

0,0 V až +999,9 V

Displej „Connection“ (Pripojenie)
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Zobrazenie

Podrobnosti

Displej

UNIT

Počet pripojených modulov

1 – 16

VER

Verzia

XXXX

CON

Stav pripojených modulov

Na príklade hore je pripojených
6 modulov (č. 00 – č. 05)

Zobrazenie „Status“ (Stav)

Zobrazenie

Podrobnosti

Displej

M_NO

Počet zobrazených modulov

00 – 15

STAT

Stav modulu

YX (Y: terajší stav, X:
predchádzajúci stav)
1X [Pre Charge]: predbežné
nabíjanie
2X [Initial]: počiatočné
3X [Normal Chg]: normálne
nabíjanie
4X [Terminate]: koniec nabíjania
5X [Normal Dis]: normálne
nabíjanie
6X [Over Volt]: prepätie
7X [Over Dis]: nadmerné vybitie
8X
9X [Over Temp C]: nad tepl.
nabíjanie
nabíjanie
AX [Over Curr C]: nabíjanie nadprúdom
BX [Over Temp D]: nad tepl. vybitie
CX [Over Curr D]: vybitie nadprúdom
DX [Unbalance]: nerovnaká
hmotnosť článkov
EX [Chg Supsend]: výpadok
nabíjania
FX

Zobrazenie „Mode, Current, SOC, Voltage“ (Režim, prúd SOC, napätie)
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Zobrazenie

Podrobnosti

Displej

M_NO

Počet zobrazených modulov

00 – 15

RSOC

Zostávajúca kapacita modulu

0 % – 100 %

I

Prúdová intenzita modulu v
systéme

-999,9 A až +999,9 A

V

Napätie modulu v systéme

0,0 V až +999,9 V

Zobrazenie „Cell Temp., Cycle Count“ (Teplota článku, počet cyklov)

Zobrazenie

Podrobnosti

Displej

M_NO

Počet zobrazených modulov

00 – 15

CYCL

Počet cyklov

0000 – 9999

T

Priemerná teplota všetkých
článkov

-99,9 °C až +99,9 °C

Zobrazenie „Alarm bits“ (Bity alarmu)

Zobrazenie

Podrobnosti

Displej

M_NO

Počet zobrazených modulov

00 – 15
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ALRM

Stav modulu

8000 [Over Volt]: prepätie
4000 [Terminate]: koniec nabíjania
2000 [Under Volt]: podpätie
1000 [Over Curr]: nadprúd
0800 [Over Temp]: prehrievanie
0400 [0]:
0200 [Resister]: alarm odporu
0100 [Unbalance]: nerovnaká
hmotnosť článkov
Zobrazenie, ak sa vyvolajú viaceré alarmy
Príklad: Ak bolo rozpoznané
„Over Current“, ako aj „Over
Temp“, zobrazí sa nasledujúce
hlásenie. Vyššia bitová úroveň
má prednosť pred hláseniami v
zátvorkách: „ALRM=1800 [Over
Curr]“

Zobrazenie „Heatsink Temp“ (Teplota chladiča)

Prípojky
dátového konvertora
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Zobrazenie

Podrobnosti

Displej

HEATSINK_T
MP

Teplota chladiaceho telesa

-40 °C až +119 °C

COMM_
QL

Kvalita internej komunikácie

0% – 100%

Pripojenie ku akumulátoru Fronius
Solar Battery

SK

Ovládacie prvky
a zobrazenia
dátového konvertora

Pripojenie k striedaču Fronius Hybrid

Nastavenia z výroby:
S4 = 0x0 (Hex) = 0000 (binárne)
S5 = 0x0 (Hex) = 0000 (binárne)
S6 = 0x1 (Hex) = 0001 (binárne)
S7 = 0x4 (Hex) = 0100 (binárne)
RS485 terminál
Rx422 = off
Tx 422 = off

LED zobrazenia
dátového konvertora

Dátový konvertor disponuje 8 LED s nasledujúcim významom:
Fronius Solar Battery
RS232/422/485

Striedač Fronius
Hybrid
Zbernica FieldbusRS232/422/485

LED Power

Zelená

Napájacie napätie na strane zásobníka

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

Zelená

Všeobecná chyba Gateway

LED State

Červená /
zelená

Všeobecná chyba Gateway

LED State

Červená /
zelená

Stav rozhrania striedača

LED Power

Zelená

Napájacie napätie striedača

LED „Power“(Fronius Solar Battery)
Táto LED dióda je priamo spojená s napájacím napätím (voliteľne aj potenciálovo
oddeleným) 1. sériového rozhrania.
LED „1 / 2 / 4 / 8 (Error No / Selected ID)“
Ak tieto 4 LED diódy blikajú a LED dióda „State“ svieti súčasne načerveno,
binárne sa kódujú, číslo poruchy sa zobrazuje podľa tabuľky v kapitole „Odstraňovanie porúch“.
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LED „State“(Fronius Solar Battery)
Svietiaca zelená

Stav OK

Blikajúca zelená

Stav OK

Blikajúca zelená /
červená

Stav OK

Svietiaca červená

Všeobecná chyba Gateway (pozri LEDs Error No.)

Blikajúca červená

Dátový konvertor sa nachádza v režime konfigurácie / testovacej prevádzky

LED „State“ (striedač Fronius Hybrid)
Svietiaca zelená

Inicializované a spustené

Blikajúca zelená

Inicializované

Blikajúca zelená /
červená

-

Svietiaca červená

Všeobecná chyba zbernice (System Error 10)

Blikajúca červená

Blikanie začína hneď po „BusStart“ -> chybná inicializácia
Blikanie sa začína v prebiehajúcej prevádzke -> dátová chyba

LED „Power“ (striedač Fronius Hybrid)
Táto LED je priamo spojená s napájacím napätím rozhrania.
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Aktivácia osvetlenia displeja

1

SK

Pohyb po úrovniach ponuky
Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Aktivuje sa osvetlenie displeja.
V bode ponuky SETUP existuje pod záznamom Nastavenia displeja – Osvetlenie možnosť nastavenia stále svietiaceho alebo trvalo vypnutého osvetlenia
displeja.

Automatická deaktivácia osvetlenia displeja/
prechod do bodu
ponuky TERAZ

Ak 2 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, automaticky zhasne osvetlenie displeja a
striedač prejde do bodu ponuky TERAZ (pokiaľ je osvetlenie displeja nastavené
na automatickú prevádzku).
Automatický prechod do bodu ponuky TERAZ sa realizuje z každej ľubovoľnej
pozície v rámci úrovni ponuky, výnimkou je, ak bol striedač do prevádzkového
režimu STANDBY uvedený manuálne.
Po automatickom prechode do bodu ponuky TERAZ sa zobrazí aktuálne nabitý
výkon.

Vyvolanie úrovne
ponuky

1

Stlačte tlačidlo „Esc“

.

Displej prejde na úroveň ponuky.

2

Pomocou tlačidiel „doprava“ alebo
„doľava“
vyberte požadovaný bod ponuky.

3

Požadovaný bod ponuky vyvolajte
stlačením tlačidla
„Enter“.

Body ponuky
TERAZ
zobrazenie momentálnych hodnôt.
LOG
zaznamenané údaje dnešného dňa, aktuálneho kalendárneho roku a od
prvého uvedenia striedača do prevádzky.
GRAF
denná charakteristika predstavuje grafický priebeh výstupného výkonu
počas dňa. Časová os mení stupnicu automaticky. Zobrazenie zatvoríte
stlačením tlačidla „Späť“.
SETUP
ponuka Setup.
INFO
informácie o zariadení a softvéri.

53

V bode ponuky
TERAZ zobrazené hodnoty

Výstupný výkon (W)
Jalový výkon AC (VAr)
Sieťové napätie (V)
Výstupný prúd (A)
Sieťová frekvencia (Hz)
Solárne napätie (V) – U FV
Solárny prúd (A) – I FV
Čas a dátum

Hodnoty zobrazené v bode ponuky LOG

Dodávaná energia (kWh / MWh)
energia odovzdaná striedačom počas sledovaného časového obdobia
Na základe rozdielnych spôsobov merania môže dochádzať k odchýlkam
voči zobrazeným hodnotám iných meracích prístrojov. Pre výpočet dodanej
energie sú záväzné iba hodnoty zobrazené na pripojenom, ciachovanom meracom prístroji energetického rozvodného podniku.
Maximálny výstupný výkon (W)
maximálny výkon odovzdaný striedačom počas sledovaného časového obdobia
Výnos
peniaze zarobené za sledované obdobie (mena a koeficient prepočtu sa nastavujú v ponuke Setup)
Tak ako pri dodávanej energii, môže aj pri výnosoch dochádzať k odchýlkam
od nameraných hodnôt.
Nastavenie meny a zúčtovacej sadzby sa popisuje v odseku „Ponuka Setup“.
Nastavenie z výroby závisí od príslušného nastavenia krajiny.
Maximálne sieťové napätie (V)
najvyššie sieťové napätie namerané za sledované obdobie
Maximálne solárne napätie (V)
najvyššie napätie solárneho modulu namerané za sledované obdobie
Prevádzkové hodiny
doba prevádzky striedača (HH:MM).
DÔLEŽITÉ! Pre správne zobrazenie denných a ročných hodnôt musí byť
správne nastavený denný čas.
Alternatívne prevádzkové hodiny
doba prevádzky striedača (HH:MM) v alternatívnej prevádzke (prevádzka
s núdzovým prúdom).
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Standby
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Body ponuky „Setup“
Manuálna aktivácia/deaktivácia pohotovostného režimu
-

Nerealizuje sa napájanie siete.
Spúšťacia LED svieti naoranžovo.
Na displeji sa bude striedavo zobrazovať STANDBY/ENTER.
V pohotovostnom režime nie je možné vyvolať ani nastavovať žiaden iný bod
ponuky v rámci úrovne ponuky.
Automatický prechod do bodu ponuky TERAZ po 2 minútach bez stlačenia
ľubovoľného tlačidla nie je aktivovaný.
Pohotovostný režim je možné ukončiť iba manuálnym stlačením tlačidla Enter.
Prevádzku dodávania do siete možno stlačením tlačidla Enter kedykoľvek obnoviť, ak sa nevyskytne chyba (State Code).

-

Nastavenie pohotovostného režimu (manuálne vypnutie prevádzky dodávania
do siete):
1

Navoľte záznam Standby.

2

Stlačte

.

Na displeji sa striedavo zobrazí STANDBY a ENTER.
Pohotovostný režim je teraz nastavený.
Spúšťacia LED svieti naoranžovo.
Obnovenie prevádzky dodávania do siete :
V pohotovostnom režime Standby sa na displeji striedavo zobrazí STANDBY
a ENTER.
1

Pre obnovenie prevádzky dodávania do siete stlačte

.

Zobrazí sa záznam Standby.
Paralelne k tomu prebieha spúšťacia fáza striedača.
Po obnovení prevádzky dodávania do siete svieti LED prevádzkového stavu nazeleno.

Prístupový bod
WiFi

Na aktiváciu/deaktiváciu prístupového bodu WiFi. Je potrebný napríklad na nastavenie alebo úpravu monitorovania inštalácie, pomocou webového rozhrania
systému Datamanager. Ak invertor nerozpozná systém Datamanager, zobrazí sa
hlásenie [nie je k dispozícii].
Rozsah nastavenia

Prístupový bod WiFi
[zastavený]
Aktivovať prístupový bod WiFi?
Na aktiváciu prístupového bodu WiFi
Enter.

stlačte tlačidlo

Prístupový bod WiFi
[aktívny]
Zobrazia sa ID SS (SS) a heslo (PW).
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Deaktivovať prístupový bod WiFi?
Na deaktiváciu prístupového bodu WiFi
tlačidlo Enter.

stlačte

Prístupový bod WiFi
[nie je k dispozícii]
Zobrazí sa, ak na invertore nie je k dispozícii žiadne monitorovanie inštalácie.

Relé (beznapäťový spínací
kontakt)

Pomocou beznapäťového spínacieho kontaktu (relé) na striedači možno zobraziť
hlásenia o stave (State Codes), stav striedača (napr. prevádzka dodávania do siete) alebo funkcie správy energie.
Rozsah nastavenia

Režim relé/Test relé/Bod zapnutia*/Bod vypnutia*

* zobrazuje sa len vtedy, keď je v položke Režim relé aktivovaná funkcia E-Manager.
Režim relé
prostredníctvom režimu relé možno zobraziť tieto funkcie:
funkcia alarmu (Permanent/ALL/GAF)
aktívny výstup (ON/OFF)
Energie-Manager (E-Manager)
Rozsah nastavenia

ALL/Permanent/OFF/ON/E-Manager

Výrobné nastavenie

ALL

Funkcia alarmu:
ALL/
Permanent:

Spínanie beznapäťového spínacieho kontaktu pri trvalých
a dočasných servisných kódoch (napr. krátke prerušenie
prevádzky dodávania do siete, servisný kód sa vyskytuje určitý
počet krát denne – nastaviteľné v ponuke BASIC)

GAF

Keď je vybratý režim GAF, relé sa zapne. Hneď ako výkonový
diel oznámi chybu a z bežnej prevádzky dodávania do siete
prejde do chybového stavu, relé sa otvorí. Vďaka tomu možno
relé používať na funkcie typu Fail-Safe.
Príklad použitia
Pri používaní jednofázového striedača na viacfázovom stanovišti sa môže vyžadovať vyrovnanie fáz. Ak sa v jednom alebo
viacerých striedačoch vyskytne chyba a zmizne spojenie so
sieťou, treba odpojiť aj ostatné striedače, aby sa udržala rovnováha fáz. Permanentnú funkciu relé GAF možno v spojení
so správcom údajov alebo externým ochranným zariadením
používať na rozpoznanie alebo signalizáciu ukončenia dodávania alebo odpojenia striedača od siete, v dôsledku čoho treba
prostredníctvom diaľkového príkazu od siete odpojiť aj ostatné
striedače.

aktívny výstup:
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Beznapäťový spínací kontakt NO je zapnutý neustále, kým je
striedač v prevádzke (kým displej svieti alebo ukazuje zobrazenie).

OFF:

Beznapäťový spínací kontakt NO je vypnutý.

Energie-Manager:
E-Manager:

Ďalšie informácie o funkcii Energie-Manager podľa nasledujúceho odseku „Energie-Manager”.

Test relé
Funkčná skúška, pri ktorej sa overuje, či sa beznapäťový spínací kontakt spína
Bod zapnutia (len pri aktivovanej funkcii Energie-Manager)
na nastavenie limitov činného výkonu, od ktorého sa zapne beznapäťový spínací
kontakt
Výrobné nastavenie

1 000 W

Rozsah nastavenia

nastavené vypnutie – bod do maximálneho menovitého
výkonu striedača (vo W alebo kW)

Bod vypnutia (len pri aktivovanej funkcii Energie-Manager)
na nastavenie limitov činného výkonu, od ktorého sa vypne beznapäťový spínací
kontakt

Energie-Manager
(v bode ponuky
relé)

Výrobné nastavenie

500

Rozsah nastavenia

0 až po nastavený bod zapnutia striedača (vo W alebo
kW)

Pomocou funkcie Energie-Manager je možné beznapäťový spínací kontakt riadiť
tak, aby fungoval ako aktívna jednotka.
Spotrebič pripojený k beznapäťovému spínaciemu kontaktu je tak možné riadiť
zadaním bodu zapnutia alebo vypnutia závislého od napájacieho výkonu.
Beznapäťový spínací kontakt sa automaticky vypne:
ak striedač nedodáva do verejnej siete prúd,
ak sa striedač ručne prepne do pohotovostného režimu,
ak je zadaný efektívny výkon < 10 % menovitého výkonu.
Ak chcete aktivovať funkciu „Energie-Manager“, vyberte položku „E-Manager“
a stlačte tlačidlo Enter.
Keď je funkcia „Energie-Manager“ aktivovaná, vľavo hore na displeji sa zobrazí
symbol Energie-Manager:
pri vypnutom beznapäťovom spínacom kontakte NO (rozpojený kontakt),
pri zapnutom beznapäťovom spínacom kontakte NO (spojený kontakt).
Ak chcete deaktivovať funkciu Energie-Manager, vyberte inú funkciu a stlačte
tlačidlo Enter.
Upozornenia k dimenzovaniu bodu zapnutia a vypnutia
Spínacie miesto relé manažmentu energie sa vždy vzťahuje na výstupný výkon
striedača, ktorý sa pri hybridnom systéme nie vždy zhoduje s FV výrobou.
Príliš malý rozdiel medzi bodom zapnutia a vypnutia, ako aj kolísanie efektívneho
výkonu môžu zapríčiniť viacnásobné spínacie cykly.
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ON:

Na zamedzenie častého zapínania a vypínania by mal byť rozdiel medzi bodom
zapnutia a vypnutia min. 100 – 200 W.
Pri výbere bodu vypnutia zohľadnite príkon pripojeného spotrebiča.
Pri výbere bodu zapnutia zohľadnite aj poveternostné pomery a očakávané slnečné žiarenie.
Príklad použitia
Bod zapnutia = 2 000 W, bod vypnutia = 1 800 W
Ak striedač dodáva 2 000 W alebo viac, zapne sa beznapäťový spínací kontakt
striedača.
Ak výkon striedača klesne pod 1 800 W, beznapäťový spínací kontakt sa vypne.
Možné použitia:
Prevádzka tepelného čerpadla alebo klimatizačného zariadenia s čo najväčším
využitím vlastného prúdu.

Čas / Dátum

Nastavenie času, dátumu a automatického prepínania letného a zimného času.
Rozsah nastavenia

Nastavenie času / Nastavenie dátumu / Formát zobrazenia času / Formát zobrazenia dátumu / Letný / zimný čas

Nastavenie času
Nastavenie času (hh:mm:ss alebo hh:mm am/pm – podľa nastavenia
pod formátom zobrazenia času).
Nastavenie dátumu
Nastavenie dátumu (dd.mm.yyyy alebo mm/dd/yyyy – podľa nastavenia
pod formátom zobrazenia dátumu).
Formát zobrazenia času
Na zadanie formátu zobrazenia pre čas.
Rozsah nastavenia

12 h / 24 h

Nastavenie z výroby

v závislosti od nastavenia krajiny

Formát zobrazenia dátumu
Na zadanie formátu zobrazenia pre dátum.
Rozsah nastavenia

mm/dd/yyyy / dd.mm.yy

Nastavenie z výroby

v závislosti od nastavenia krajiny

Letný / zimný čas
Aktivovanie/deaktivovanie automatického prepínania letného a zimného času.
Rozsah nastavenia

ON / OFF

Nastavenie z výroby

ZAP

DÔLEŽITÉ! Správne nastavenie času a dátumu je predpokladom pre správne zobrazenie denných a ročných hodnôt, ako aj dennej charakteristiky.
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Rozsah nastavenia
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Nastavenia displeja

Jazyk/Kontrast/Osvetlenie

Jazyk
Nastavenie jazyka zobrazovaného na displeji
Rozsah nastavenia

nemčina, angličtina, francúzština, holandčina, taliančina,
španielčina, čeština, slovenčina,...

Kontrast
Nastavenie kontrastu na displeji
Rozsah nastavenia

0 – 10

Výrobné nastavenie

5

Keďže kontrast závisí od teploty, možno ho prispôsobiť meniacim sa okolitým
podmienkam nastavením bodu ponuky „Kontrast“.
Osvetlenie
Prednastavenie osvetlenia displeja
Bod ponuky „Osvetlenie“ sa vzťahuje len na podsvietenie pozadia displeja.

Energetický
výnos

Rozsah nastavenia

AUTO/ON (ZAP)/OFF (VYP)

Výrobné nastavenie

AUTO

AUTO:

Osvetlenie displeja sa aktivuje stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak sa
počas 2 minút nestlačí žiadne tlačidlo, zhasne osvetlenie displeja.

ON:

Osvetlenie displeja je permanentne zapnuté pri aktívnom striedači.

OFF:

Osvetlenie displeja je permanentne vypnuté.

Možno tu zmeniť alebo nastaviť nasledujúce nastavenia:
Odchýlka počítadla/kalibrácia
Mena
Tarifa napájania
CO2 faktor
Rozsah nastavenia

Mena/tarifa napájania

Odchýlka počítadla/kalibrácia
Kalibrácia počítadla.
Mena
Nastavenie meny.
Rozsah nastavenia

3-miestny, A – Z

Tarifa napájania
Nastavenie zúčtovacej sadzby na úhradu napájanej energie.
Rozsah nastavenia

2-miestny, 3 desatinné miesta
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Nastavenie z výroby

(v závislosti od nastavenia krajiny)

CO2 faktor
Nastavenie faktora CO2 napájanej energie.

Ventilátor

Na kontrolu funkčnosti ventilátora.
Rozsah nastavenia

-

Test ventilátora #1/Test ventilátora #2 (závislé od zariadenia)

Požadovaný ventilátor sa musí zvoliť tlačidlami nahor a nadol.
Test zvoleného ventilátora sa spustí stlačením tlačidla Enter.
Ventilátor sa otáča dovtedy, kým sa ponuka neopustí stlačením tlačidla Esc.

DÔLEŽITÉ! Na displeji striedača sa nezobrazí žiadne oznámenie o tom, či je ventilátor v poriadku. Spôsob fungovania ventilátora možno skontrolovať sluchom a
hmatom.
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Prednastavenie
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Bod ponuky SETUP
Striedač je po úplnom vykonaní uvedenia do prevádzky (napríklad prostredníctvom sprievodcu inštaláciou) predkonfigurovaný podľa miestnych nastavení.
Bod ponuky Setup umožňuje jednoduchú zmenu prednastavení striedača, aby
tento zodpovedal želaniam a požiadavkám špecifickým pre používateľa.

Aktualizácie
softvéru

Navigácia v bode
ponuky SETUP

DÔLEŽITÉ! Na základe aktualizácie softvéru môžu byť vo vašom zariadení k dispozícii funkcie, ktoré nie sú popísané v tomto návode na obsluhu alebo obrátene.
Okrem toho sa môžu jednotlivé vyobrazenia odlišovať od ovládacích prvkov
na vašom zariadení. Princíp činnosti týchto ovládacích prvkov je však identický.

Vstup do bodu ponuky SETUP
1

V úrovni ponuky vyberte tlačidlami „doľava“ alebo „doprava“ bod
ponuky „SETUP“.

2

Stlačte tlačidlo „Enter“.

Zobrazí sa prvý záznam bodu ponuky
SETUP:
„Stand-by“.

Listovanie medzi záznamami
3

Tlačidlami „nahor“ alebo „nadol“
prechádzajte medzi dostupnými
záznamami.

4

Ak chcete opustiť záznam, stlačte
tlačidlo ‚Späť‘.

Vystúpenie zo záznamu

Zobrazí sa úroveň ponuky.

Ak sa 2 minúty nestlačí žiadne tlačidlo:
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-

striedač prejde z akejkoľvek ľubovoľnej pozície v rámci ponuky Setup do bodu
ponuky „TERAZ“ (výnimka: záznam ponuky Setup „Stand-by“).
osvetlenie displeja zhasne.
Zobrazuje sa aktuálne dodávaný výkon.

-

Všeobecné nastavenie záznamov ponuky

1

Vstúpte do požadovanej ponuky.

2

Tlačidlom nahor alebo nadol vyberte požadovaný záznam.

3

Stlačte tlačidlo Enter.

Zobrazia sa nastavenia, ktoré sú k
dispozícii:

Bliká prvé miesto nastavovanej hodnoty:

4

Tlačidlom nahor alebo nadol vyberte požadované nastavenie.

4

Tlačidlami nahor alebo nadol vyberte číslo pre prvé miesto.

5

Výber uložíte a prevezmete
stlačením tlačidla Enter.

5

Stlačte tlačidlo Enter.

Bliká druhé miesto hodnoty.
Po stlačení tlačidla Esc sa výber
neuloží.

6

Zopakujte pracovné kroky 4 a 5,
až kým...

bliká celá nastavovaná hodnota.
7

Stlačte tlačidlo Enter.

8

Podľa potreby zopakujte pracovné
kroky 4 – 6 pre jednotky alebo pre
ďalšie nastavované hodnoty, až
kým nebude blikať jednotka alebo
nastavovaná hodnota.

9

Zmeny uložíte a prevezmete
stlačením tlačidla Enter.
Po stlačení tlačidla Esc sa zmeny
neuložia.

Zobrazí sa aktuálne vybratý záznam.

Príklad použitia:
nastavenie času
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Standby
Relay
Clock
Display Setting
Rn
el
E
ea
ry
gy Yield

Zobrazí sa aktuálne vybratý záznam.

1

Zvoľte záznam ponuky Setup
„Čas / Dátum“.

2

Stlačte tlačidlo „Enter“.

3

Tlačidlom „nahor“ alebo „nadol“
vyberte „Nastaviť čas“.

4

Stlačte tlačidlo „Enter“.

SK

Zobrazí sa prehľad nastaviteľných
hodnôt.

Zobrazí sa čas.
(HH:MM:SS, 24-hodinové zobrazenie),
bliká desiatkové miesto pre hodinu.
5

Pomocou tlačidiel „hore“ alebo
„dole“ zvoľte hodnotu pre desiatkové miesto hodiny.

6

Stlačte tlačidlo „Enter“.

Bliká jednotkové miesto pre hodinu.
7

Pracovný krok 5. a 6. pre jednotkové miesto hodiny, pre minúty
a sekundy opakujte dovtedy,
kým...

nezačne nastavený čas blikať.
8

Stlačte tlačidlo „Enter“.

Čas sa prevezme, zobrazí sa prehľad
nastaviteľných hodnôt.
4

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

Stlačte tlačidlo „Esc“.

Zobrazí sa záznam ponuky Setup
„Čas / Dátum“.
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Bod ponuky INFO
Namerané hodnoty

Izo. FV
Izolačný odpor fotovoltickej inštalácie a systému akumulácie.
Ext. lim.
Externé poníženie výkonu v percentách, napr.: zadané prevádzkovateľom siete.
U FV
Momentálne napätie FV na svorkách, aj keď striedač ešte nedodáva napätie.
GVDPR
Poníženie výkonu závislé od sieťového napätia.
Ventilátor #1
Percentuálna hodnota požadovaného výkonu ventilátora.

Stav VD

Zobrazenie stavu chyby, ktorá sa v striedači vyskytla naposledy.
DÔLEŽITÉ! Pre nízke slnečné žiarenie sa každé ráno a večer prirodzene vyskytujú stavové hlásenia STATE 306 (Power low) a STATE 307 (DC low). Tieto stavové hlásenia v súčasnosti neznamenajú chybu.
-

Po stlačení tlačidla Enter sa zobrazí výkonový diel, ale aj chyba, ktorá sa vyskytla naposledy.
Pomocou tlačidiel nahor alebo nadol prechádzajte v rámci zoznamu.
Na opustenie zoznamu stavov a chýb stlačte tlačidlo Späť.

Stav siete

Môže sa zobraziť 5 posledných sieťových porúch:
Po stlačení tlačidla „Enter“ sa zobrazí 5 posledných sieťových porúch.
Pomocou tlačidiel „hore“ alebo „dole“ listujte v rámci zoznamu.
Pre opustenie zobrazenia sieťových porúch stlačte tlačidlo „Späť“.
-

Informácie o zariadení

Na zobrazenie nastavení relevantných pre energetický rozvodný podnik. Zobrazené hodnoty závisia od príslušného nastavenia krajiny alebo od nastavení striedača špecifických pre zariadenie.
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Oblasť zobrazenia

Všeobecne / Nastavenie pre danú krajinu / MPP Tracker / Monitorovanie siete / Hranice sieťového napätia /
Hranice sieťovej frekvencie / Q-mode / Výkonová hranica
AC / Poníženie napätia AC / Fault Ride Through

Všeobecne:

Typ zariadenia
Fam.

Setup
Nastavené nastavenie krajiny.

SK

Nastavenie pre danú
krajinu:

Verzia
Nastavená verzia krajiny.
Aktivované alternatívne (núdzový prúd) alebo originálne
nastavenie krajiny.
Group
Skupina na aktualizáciu software striedača.
MPP Tracker:

FV Tracker

Monitorovanie siete:

GMTi
Doba nabehnutia striedača v sekundách.
GMTr
Doba opätovného pripojenia v sekundách po poruche
siete.
ULL
Priemerná hodnota sieťového napätia v rámci 10 minút
vo voltoch.
LLTrip
Vypínací čas pre dlhodobé monitorovanie napätia.

Hranice sieťového
napätia:

UILmax
Horná vnútorná hodnota sieťového napätia vo V.
UILmin
Dolná vnútorná hodnota sieťového napätia vo V.

Hranice sieťovej
frekvencie:

FILmax
Horná vnútorná hodnota sieťovej frekvencie v Hz.
FILmin
Dolná vnútorná hodnota sieťovej frekvencie v Hz.

Q-Mode:

Aktuálne nastavený účinník cos φ
(napr. konštanta cos φ / konštanta Q / Q(U) charakteristika / atď.).

Výkonová hranica
AC:

Max. P AC
Manuálne poníženie výkonu.

Poníženie napätia
AC:

Stav
ON / OFF poníženie výkonu závislé od napätia.
GVDPRe
Prahová hodnota, od ktorej sa začína poníženie výkonu
závislé od napätia.
GVDPRv
Gradient poníženia, na základe ktorého sa výkon zníži,
napr.: 10 % na volt, ktorý sa nachádza nad prahovou
hodnotou GVDPRe.
Message
Aktivuje odoslanie informačnej správy cez Solarnet.
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Fault Ride Through:

Stav – štandardné nastavenie: OFF
Ak je funkcia aktivovaná, striedač sa pri krátkodobom
poklese AC napätia (mimo hraníc nastavených prevádzkovateľom distribučnej siete) okamžite nevypne, ale po
definovaný čas napája ďalej.
DB min – štandardné nastavenie: 90 %
„Dead Band Minimum“ – nastavenie v percentách.
DB max – štandardné nastavenie: 120 %
„Dead Band Maximum“ – nastavenie v percentách.
k-Fac. – štandardné nastavenie: 0

Verzia

Zobrazenie čísla verzie a sériového čísla dosky zabudovanej v striedači (napr. pre
servisné účely).
Oblasť zobrazenia
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Displej / Software displeja / SW kontrolného súčtu /
Dátová pamäť / Dátová pamäť #1 / Výkonový diel / SW
výkonového dielu / EMK filter / Power Stage #3 / Power
Stage #4

Všeobecne

Zapnutie a vypnutie blokovania tlačidiel

SK

Zapnutie a vypnutie blokovania tlačidiel
Striedač je vybavený funkciou „Blokovanie tlačidiel“.
Pri aktivovanej funkcii blokovania tlačidiel sa ponuka Setup nedá vyvolať, napr. na
ochranu pred náhodnými zmenami údajov nastavenia.
Funkcia „Blokovanie tlačidiel“ sa aktivuje a deaktivuje po zadaní kódu 12321.

1

Stlačte tlačidlo „Ponuka“

.

Zobrazí sa úroveň ponuky.
2

Neobsadené tlačidlo „Ponuka/Esc“
stlačte 5-krát.

V ponuke CODE sa zobrazí Prístupový kód,
bliká prvé miesto.
3

Zadajte kód 12321: Pomocou tlačidiel
plus alebo mínus
vyberte hodnotu
pre prvé miesto kódu.

4

Stlačte tlačidlo „Enter“

.

Druhé miesto bliká.
5

Pracovný krok 3. a 4. pre druhé, tretie,
štvrté a piate miesto kódu opakujte dovtedy, kým...

nezačne blikať nastavený kód.
6

Stlačte tlačidlo „Enter“

.

V ponuke „LOCK“ sa zobrazí možnosť „Blokovanie tlačidiel“.
7

Pomocou tlačidiel plus alebo mínus
zapnite alebo vypnite blokovanie
tlačidiel:
ON = blokovanie tlačidiel je aktivované
(bod ponuky Setup sa nedá vyvolať).
OFF = blokovanie tlačidiel je deaktivované (bod ponuky Setup sa dá vyvolať).

8

Stlačte tlačidlo „Enter“

.
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Základná ponuka
Vstup do základnej ponuky

1

Stlačte tlačidlo „Ponuka“

.

Zobrazí sa úroveň ponuky.

2

Neobsadené tlačidlo „Ponuka/Esc“
stlačte 5-krát.

V ponuke CODE sa zobrazí Prístupový kód,
bliká prvé miesto.
3

Zadajte kód 22742: Pomocou tlačidiel
plus alebo mínus
vyberte hodnotu
pre prvé miesto kódu.

4

Stlačte tlačidlo „Enter“

.

Druhé miesto bliká.
5

Pracovný krok 3. a 4. pre druhé, tretie,
štvrté a piate miesto kódu opakujte dovtedy, kým...

nezačne blikať nastavený kód.

6

Stlačte tlačidlo „Enter“

.

Zobrazí sa základná ponuka.

Záznamy základnej ponuky
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7

Pomocou tlačidiel plus alebo mínus

vyberte požadovaný záznam.

8

Požadovaný záznam upravte stlačením tlačidla

9

Základnú ponuku opustíte stlačením tlačidla „Esc“

„Enter“.
.

V základnej ponuke sa nastavujú nasledujúce parametre potrebné na inštaláciu
a prevádzku striedača:

Vstup signálu
Princíp činnosti: Ext Sig. / S0-Meter / OFF
len pri vybranom princípe činnosti Ext Sig.:
Druh aktivácie: Warning (na displeji sa zobrazí varovanie) Ext. Stop
(striedač sa vypne)
Typ pripojenia: N/C (normal closed, rozpínací kontakt)/N/O (normal
open, pracovný kontakt)
SMS/Relé
Oneskorenie udalosti
Na zadanie časového oneskorenia, odkedy sa má odoslať SMS alebo spínať
relé.
900 – 86 400 sekúnd
Počítadlo udalostí:
Na zadanie počtu udalostí, ktoré vedú k signalizácii:
10 – 255
Nastavenie izolácie
Varovanie izolácie: ON/OFF
Prah. hodnota varovania: na zadanie prahovej hodnoty, ktorá má za následok varovanie
Chyba prahovej hodnoty: na zadanie prahovej hodnoty, ktorá vedie k chybe (nie je dostupné vo všetkých krajinách)
Monitorovanie sa vykonáva pre FV, ako aj pre akumulátor
Varovanie týkajúce sa teploty
Na aktiváciu/deaktiváciu varovania týkajúceho sa nadmernej teploty pre udalosť
ON/OFF
CELKOVÝ reset
V bode ponuky LOG vynuluje max. a min. hodnoty napätia, ako aj max.
dodávaný výkon.
Vynulovanie hodnôt nie je možné obnoviť.
Pre vynulovanie hodnôt stlačte tlačidlo „Enter“.
Zobrazí sa „CONFIRM“ (POTVRDIŤ).
Opakovane stlačte tlačidlo „Enter“.
Hodnoty sa vynulujú a zobrazí sa ponuka
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MPP Tracker 1
Prevádzkový režim DC: MPP AUTO/FIX/MPP USER
MPP AUTO: normálny prevádzkový stav; striedač automaticky hľadá
optimálny pracovný bod
FIX: na zadanie pevného napätia DC, s ktorým pracuje striedač
MPP USER: na zadanie dolného napätia MP, od ktorého striedač hľadá
optimálny pracovný bod
Dynamic Peak Manager: ON/OFF
Stále napätie: na zadanie stáleho napätia (150 – 800 V)
Spúšťacie napätie MPPT: na zadanie spúšťacieho napätia (150 – 800 V)
-

70

Monitorovanie inštalácie Fronius
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Všeobecné informácie
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Všeobecné informácie
Monitorovanie inštalácie od spoločnosti Fronius je zariadenie na registráciu údajov s podporou internetu.
Webová stránka monitorovania inštalácie Fronius poskytuje rýchly prehľad o fotovoltickej inštalácii.
Webovú stránku je možné vyvolať pomocou webového prehliadača alebo priameho pripojenia alebo pri príslušnej konfigurácii pomocou internetu.
V spojení s Fronius Solar.web je možné vyvolať aktuálne a archivované údaje fotovoltickej inštalácie bez náročných konfiguračných činností prostredníctvom internetu alebo aplikácie Fronius Solar.web. Údaje sa z monitorovania inštalácie automaticky zasielajú na Fronius Solar.web.

Prevádzkové
podmienky

Pre bezchybný prenos údajov prostredníctvom internetu sa vyžaduje príslušné internetové pripojenie:
Pri internetových riešeniach spojených káblom odporúča Fronius
rýchlosť sťahovania min. 512 kBit/s a
-

rýchlosť nahrávania min. 256 kBit/s.
Pre riešenia s mobilnými internetovými službami odporúča Fronius prenosový
štandard min. 3G so spoľahlivou intenzitou signálu.

Tieto údaje nepredstavujú žiadnu absolútnu záruku bezchybnej funkcie.
Vysoká chybovosť prenosu, kolísania príjmu alebo výpadky prenosu môžu negatívne ovplyvniť online prevádzku monitorovania inštalácie Fronius.
Fronius odporúča priamo na mieste otestovať minimálne požiadavky na pripojenie.
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Výpočet objemu dát
Všeobecne

Pri prevádzke monitorovania inštalácie Fronius sa vyskytujú údaje, ktoré sa musia
preniesť cez internet.
Výpočet objemu dát sa vyžaduje pre výber príslušnej internetovej prípojky.
Nasledujúci výpočet objemu dát ponúka prehľad o množstvách údajov vyskytujúcich sa pri prevádzke monitorovania inštalácie Fronius.

Výpočet objemu
dát

Výpočet objemu dát závisí od počtu zariadení pripojených k monitorovaniu
inštalácie.
Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad o objeme dát pri rôznych konfiguráciách a
nastaveniach času (WR = Wechselrichter Fronius Symo Hybrid, SM = Smart Meter, BAT = Batteriemodul der Fronius Solar Battery).
Objem dát za deň:
Odosielanie

Konfigurácia

Každú hodinu
(6 – 20 hod.)

Denne
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5 min. protokolovanie

30 min. protokolovanie

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

Odosielanie

Konfigurácia

Každú hodinu
(6 – 20 hod.)

Denne

5 min. protokolovanie

30 min. protokolovanie

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

Prehľad inštalácie prostredníctvom Fronius Solar.web alebo aplikácie Fronius Solar.web App vyžaduje objem dát cca 500 kB za hodinu.
Aktualizácia firmware monitorovania inštalácie Fronius si vyžaduje určitý objem
dát. Tento objem dát závisí od veľkosti príslušného aktualizačného balíka, a preto
nemôže byť pri predbežnom výpočte objemu dát zohľadnený.
Ak sa údaje zasielajú prostredníctvom externej služby (napr.: PushService), môže
byť potrebný veľký objem údajov.
DÔLEŽITÉ! Fronius odporúča paušálnu tarifu s cieľom zabránenia príliš vysokým
platbám za pripojenie.
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Objem dát za mesiac:

Všeobecné informácie pre administrátora siete
Predpoklady

UPOZORNENIE! Sieťová konfigurácia monitorovania inštalácie predpokladá znalosti z technológie sietí.
Ak je monitorovanie inštalácie integrované do existujúcej siete, musí byť adresovanie prispôsobené sieti.
Napr.: Rozsah adries siete = 192.168.1.x, maska podsiete = 255.255.255.0.
-

Monitorovaniu inštalácie Fronius musí byť pridelená IP adresa medzi
192.168.1.1 a 192.168.1.254.
Zvolená IP adresa sa nesmie ešte v sieti používať.
Maska podsiete musí zodpovedať existujúcej sieti (napr. 255.255.255.0).

Ak má monitorovanie inštalácie Fronius zasielať servisné hlásenia alebo údaje na
Fronius Solar.web, musí sa zadať adresa brány a adresa DNS servera. Prostredníctvom adresy brány získa monitorovanie inštalácie Fronius pripojenie k internetu. Ako adresa brány je vhodná napr. IP adresa smerovača DSL.
DÔLEŽITÉ!
Monitorovanie inštalácie Fronius nesmie mať tú istú IP adresu ako PC / notebook!
Monitorovanie inštalácie Fronius sa samo nevie pripojiť k internetu. Pri prípojke DSL musí pripojenie k internetu vykonať smerovač.

Všeobecné nastavenia brány
Firewall

Smerovače DSL väčšinou umožňujú odosielanie údajov na internet, a preto sa obvykle nemusia konfigurovať.
Adresy servera na prenos dát
V prípade používania brány Firewall pre odchádzajúce pripojenia musia byť
v záujme úspešného prenosu dát povolené tieto protokoly, adresy servera a porty:
Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883
Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:443
Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:8883
Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:443
Udp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)
Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443
Tcp provisioning.solarweb.com:443
Tcp cure-se.fronius.com:443
NTP 0.time.fronius.com
Ak spojenie s monitorovaním inštalácie Fronius blokujú aktuálne nastavenia brány
Firewall, musia sa doplniť tieto nastavenia brány Firewall:
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49049/UDP

80/TCP *)

výstup

vstup

Zasielanie servisných hlásení

x

-

Pripojenie ku karte Datamanager prostredníctvom aplikácie Fronius Solar.web

x

-

-

x

Prístup k webovej stránke karty Datamanager

-

x
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Pripojenie ku karte Datamanager cez Fronius
Solar.access alebo Fronius Solar.service

Bránu firewall nakonfigurujte tak, aby mohla IP adresa monitorovania inštalácie
Fronius odosielať údaje na port 49049/UDP „fdmp.solarweb.com“.
*) Prístup k webovému rozhraniu monitorovania inštalácie Fronius odporúčame
povoliť len zo zabezpečených sietí. Ak by bol prístup z internetu bezpodmienečne
nutný (napr. pre prípady opráv v obmedzenom časovom rozpätí), je potrebné
smerovač siete nakonfigurovať tak, aby sa žiadosti odosielané na ľubovoľný externý port preposielali ďalej na port 80/TCP.
Pozor – striedač tak vidno na internete a veľmi pravdepodobne bude dochádzať
k sieťovým útokom.

Využívanie Fronius Solar.web a
zasielanie servisných hlásení

Pre využívanie Fronius Solar.web alebo zasielanie servisných hlásení musí existovať internetové pripojenie.
Monitorovanie inštalácie Fronius sa samo nevie pripojiť k internetu. Pri prípojke DSL musí pripojenie k internetu vykonať router.
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Inštalácia monitorovania inštalácie Fronius –
Prehľad
Bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO!
Nebezpečenstvo spôsobené nesprávnym ovládaním
Následkom môžu byť vážne poranenia osôb alebo poškodenia zariadenia.
Uvedené funkcie použite až vtedy, keď si kompletne prečítate návod na obsluhu všetkých systémových komponentov a porozumiete mu:
Uvedené funkcie použite až vtedy, keď si kompletne prečítate bezpečnostné
predpisy a porozumiete im.

▶
▶

DÔLEŽITÉ! Inštalácia monitorovania inštalácie Fronius predpokladá znalosti
z technológie sietí.

Prvé uvedenie do
prevádzky

DÔLEŽITÉ! Pomocou aplikácie Fronius Solar.start App si značne uľahčíte prvé
uvedenie monitorovania inštalácie spoločnosti Fronius do prevádzky. Aplikácia
Fronius Solar.start App je dostupná v príslušnom obchode s aplikáciami App Store.

alebo navštívte
stránku
https://wizard.solarweb.com .
DÔLEŽITÉ! S cieľom vytvoriť pripojenie k monitorovaniu inštalácie Fronius musí
byť príslušné koncové zariadenie (napr. notebook, tablet atď.) nastavené takto:
Musí byť aktivovaná možnosť „Získať IP adresu automaticky (DHCP)“.
1

Prepnite zariadenie do servisného režimu.
Aktivujte prístupový bod WIFI prostredníctvom ponuky Setup striedača.
-

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

Striedač vytvorí prístupový bod WLAN. Prístupový bod WLAN ostane otvorený
1 hodinu.
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2

Stiahnite si aplikáciu Fronius Solar.start App.

3

Spustite aplikáciu Fronius Solar.start App.

Inštalácia pomocou webového prehliadača
2
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Inštalácia pomocou aplikácie Solar.start App

Koncové zariadenie spojte
s prístupovým bodom WLAN
SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4 –
8-miestne):
vyhľadajte sieť s názvom
„FRONIUS_239.xxxxx“,
vytvorte spojenie s touto
sieťou,
zadajte heslo 12345678
(alebo koncové zariadenie a striedač spojte pomocou ethernetového kábla).

3

V prehliadači zadajte:
http://datamanager
alebo
192.168.250.181 (IP adresa pre
spojenie WLAN)
alebo
169.254.0.180 (IP adresa pre spojenie LAN).

Zobrazí sa úvodná stránka asistenta pre uvedenie do prevádzky.

Ak sa spustí asistent technika, bezpodmienečne si zaznamenajte zadané servisné
heslo. Toto servisné heslo sa vyžaduje pre nastavenie položiek ponuky ako
prehľad zariadenia, EC editora a rozšírených nastavení pre akumulátor.
Ak sa asistent technika nespustí, nie sú nastavené žiadne zadania pre zníženie
výkonu a nevykoná sa žiadna hybridná prevádzka (nabíjanie a vybíjanie akumulátora).
4

Spustite asistenta technika a postupujte podľa pokynov.
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DÔLEŽITÉ!
Nebezpečenstvo v dôsledku hlbokého vybitia neaktívnym akumulátorom
Následkom môže byť trvalé poškodenie akumulátora.
Ak chcete akumulátor, prípadne Smart Meter, aktivovať, musíte spustiť asistenta systému Solar Web.

▶

5

Spustite asistenta systému Solar Web a postupujte podľa pokynov.

Zobrazí sa úvodná stránka Fronius Solar.web.
alebo
Zobrazí sa webová stránka monitorovania inštalácie Fronius.

Informácie k vykonaniu asistenta technika

Vykonanie asistenta technika sa realizuje v 5 krokoch:
1. Všeobecne
Tu sa zaznamenávajú všeobecné údaje o inštalácii (napr.: názov inštalácie).
2. Servisné heslo
Zaznamenajte servisné heslo a zapamätajte si ho!
3. Priradenie IO
Nastavenia pre rozhranie IO (pozri aj Všeobecné informácie k priradeniu IO
na strane 98).
4. Prehľad inštalácie
Zaznamenajte nastavenia celej fotovoltickej inštalácie (pozri takisto Prehľad
inštalácie na strane 113).
5. Dynamický výkon
Zaznamenajte nastavenia pre dynamické zníženie výkonu (pozri takisto EC editor
– dynamické zníženie výkonuna strane 118).
Po vykonaní asistenta technika sa automaticky vykoná úplné nabitie akumulátora
Fronius Solar Battery pre kalibráciu všetkých komponentov. Následne systém automaticky začne s nastaveným prevádzkovým režimom.
Toto kalibračné nabíjanie sa vykonáva automaticky aj v prebiehajúcej prevádzke
po viacerých cykloch nabíjania a vybíjania. Moment vykonania tohto kalibračného
nabíjania závisí od rôznych faktorov, ako napr. priemerného stavu nabitia alebo
energetickej priechodnosti cez akumulátor. Čas preto môže kolísať aj podľa
ročného obdobia.
Ak je deaktivované nastavenie „Povoliť nabíjanie akumulátora zo siete EC“, vykonáva sa toto kalibračné nabíjanie v regulačnej prevádzke výlučne prostredníctvom energie z fotovoltickej inštalácie. V závislosti od pomerov prevádzky
a veľkostí inštalácie môže nabíjanie trvať veľmi dlho.
Ak je aktivované nastavenie Povoliť nabíjanie akumulátora zo siete EC, vykonáva
sa toto kalibračné nabíjanie s konštantným prúdom z fotovoltickej inštalácie a
siete EC.
DÔLEŽITÉ! Prostredníctvom automatického úplného nabitia akumulátora existuje možnosť získavať energiu zo siete EC. Proces môže trvať niekoľko hodín a
nemôže sa prerušiť.
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Testovanie
prevádzky
s núdzovým
prúdom

UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo spôsobené okamžitým spustením striedača v núdzovej
prevádzke bez predchádzajúceho pripojenia k sieti.
Počas prevádzky s pripojením na sieť striedač rozpozná smer otáčania elektrickej
siete v dome a uloží ho.
Bez sieťovej prípojky nie sú k dispozícii žiadne informácie o smere otáčania
a striedač napája so štandardným smerom otáčania.
Následkom môže byť chyba v 3-fázových spotrebičoch v domácej sieti.
Prevádzka núdzového prúdu by sa mala otestovať po prvotnej inštalácii a nastavení. V testovacej prevádzke sa odporúča dávať pozor na nabíjanie akumulátora
viac ako na 30 %.
Postup, ako vykonať testovaciu prevádzku, nájdete v kapitole „Kontrolný zoznam
núdzového napájania“ v dokumente „Fronius Energy Package – príklady prepínania na núdzové napájanie“.
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Pripojenie k monitorovaniu inštalácie prostredníctvom webového prehľadávača
Všeobecne

Pripojenie k monitorovaniu inštalácie Fronius cez internetový prehľadávač je
vhodné predovšetkým na vyvolanie aktuálnych hodnôt veľkým počtom používateľov v sieti LAN (napr. firemné siete, školské siete atď.).
Na webovej stránke monitorovania inštalácie Fronius sa zobrazí aktuálny tok
výkonu v hybridnom systéme.

Predpoklady

-

minimálne pripojenie LAN alebo WLAN,
webový prehliadač (napr. Microsoft Internet Explorer IE >/= 9.0, Firefox 4,
Google Chrome 27.0 atď.),
počítač / notebook v rovnakom segmente siete ako monitorovanie inštalácie
Fronius.

-

Vytvorenie spojenia k monitorovaniu inštalácie
Fronius prostredníctvom
webového
prehľadávača
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1

Otvorte webový prehliadač.

2

Do poľa adresy zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa a domény monitorovania inštalácie Fronius.
Zobrazí sa webová stránka monitorovania inštalácie Fronius.

Všeobecne

Cez spojenie k monitorovaniu inštalácie Fronius prostredníctvom internetu a Fronius Solar.web je možné z každého bodu zeme s internetovým prístupom vyvolať
archivované údaje a aktuálne údaje fotovoltickej inštalácie prostredníctvom internetu.
Ďalej existuje možnosť poskytnúť iným používateľom pomocou prístupu pre hosťa
prehľad o fotovoltickej inštalácii, ako aj možnosť porovnania viacerých inštalácií.

Popis funkcie

Monitorovanie inštalácie Fronius je spojené s internetom (napr. prostredníctvom
DSL routera). Monitorovanie inštalácie Fronius sa pravidelne hlási pri Fronius Solar.web a denne zasiela uložené údaje.
Fronius Solar.web môže aktívne vytvoriť kontakt s monitorovaním inštalácie Fronius, napr. na zobrazenie aktuálnych údajov.

Predpoklady

-

Internetový prístup.
Webový prehliadač.
DÔLEŽITÉ! Monitorovanie inštalácie Fronius sa samo nevie pripojiť k internetu. Pri prípojke DSL musí pripojenie k internetu vykonať router.

Vyvolanie údajov
z monitorovania
inštalácie Fronius prostredníctvom internetu a Fronius
Solar.web

-

Registrácia fotovoltickej inštalácie vo Fronius Solar.web.

-

Na vyvolanie aktuálnych údajov vo Fronius Solar.web musí byť pri monitorovaní inštalácie Fronius v nastaveniach pod Solar.web zvolená možnosť výberu
„Áno“ pod „Poslať aktuálne údaje do Solar.web“.

-

Na vyvolanie archivovaných údajov vo Fronius Solar.web musí byť pri položke
monitorovanie inštalácie Fronius zvolená možnosť „Denne“ alebo „Každú hodinu“ v položke „Odosielať archivované údaje do Solar.web“.

Na vyvolanie aktuálnych a archivovaných údajov z monitorovania inštalácie Fronius prostredníctvom Fronius Solar.web:
1

Spustite Fronius Solar.web: http://www.solarweb.com.
Bližšie informácie k „Fronius Solar.web“ podľa online pomocníka.
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Pripojenie k monitorovaniu inštalácie Fronius prostredníctvom internetu a Fronius Solar.web
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Aktuálne údaje, služby a nastavenia
na monitorovaní inštalácie Fronius
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Webová stránka
monitorovania
inštalácie Fronius – Prehľad

Na webovej stránke monitorovania inštalácie Fronius sa zobrazujú nasledujúce
údaje:
(1
)

Ďalšie možnosti nastavenia

(2)

Prehľad inštalácie: Zobrazenie aktuálneho toku výkonu na hybridnom
systéme

(3
)

Prehľad výnosu inštalácie

(4
)

Prehľad posledných stavových hlásení

(5
)

Systémové informácie, diagnostika siete, aktualizácia firmware

(6
)

Ponuka Nastavenia

(1)
(3)

(5)

(2)
(6)

(4)

Ponuka Nastavenia

Po kliknutí na položku Nastavenia sa na webovej stránke monitorovania inštalácie
Fronius otvorí ponuka Nastavenia.
V ponuke Nastavenia sa vykonáva konfigurácia monitorovania inštalácie Fronius.
Všeobecné nastavenia a náhľad bodov ponuky
1

Vytvorte pripojenie k monitorovaniu inštalácie Fronius.

2

Kliknite na položku Nastavenia.

3

Kliknite na požadovaný bod ponuky.
Otvorí sa požadovaný bod ponuky.

4

Prezrite si bod ponuky alebo ho príslušne upravte.
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Webová stránka monitorovania inštalácie Fronius

5

Ďalšie možnosti
nastavenia

Ak je k dispozícii, kliknite na tlačidlo na vykonanie akcie (napr. Uložiť, Synchronizovať atď.).
Zmenené údaje sa prevezmú.

Na webovej stránke monitorovania inštalácie Fronius sa v pravej hornej oblasti
nachádzajú ďalšie možnosti nastavenia:

Systémové informácie:
Ident. číslo zariadenia na registráciu údajov, verzia software, verzia
hardware, pripojenie Solar.web.
Pomocník:
uvedenie LAN do prevádzky,
uvedenie WLAN do prevádzky,
návod na obsluhu software,
Fronius Solar-Channel.
Rozšíriť obsah:
Oblasť ponuky Aktuálne údaje / Nastavenia sa deaktivuje.
Zobraziť hlásenia
Jazyk:
Na nastavenie jazyka.
Webová stránka monitorovania inštalácie Fronius sa zobrazí buď v jazyku príslušného prehľadávača, alebo v naposledy vybranom jazyku.
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Systémové informácie
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Služby – Systémové informácie
Stránka Systémové informácie obsahuje rôzne informácie o systéme.
Okrem toho sú k dispozícii nasledujúce tlačidlá:
Tlačidlo Nové spustenie zariadenia na zaznamenávanie údajov
slúži na nové spustenie správcu údajov/monitorovania inštalácie.
Tlačidlo Späť na nastavenia z výroby s možnosťami výberu:
všetky nastavenia mimo siete
slúži na obnovenie správcu údajov (monitorovanie inštalácie) na nastavenia z výroby.
Nastavenia siete, ako aj všetky oblasti chránené prostredníctvom servisného používateľa (EC editor, nastavenia počítadla a servisné heslo) zostávajú zachované,
všetky nastavenia
slúži na obnovenie výrobných nastavení správcu údajov (monitorovanie
inštalácie) a výrobných nastavení siete.
Všetky oblasti chránené prostredníctvom servisného používateľa (EC editor, nastavenia počítadla a servisné heslo) zostávajú zachované.
DÔLEŽITÉ! Po obnovení výrobných nastavení správcu údajov (monitorovanie
inštalácie) sa musia skontrolovať nastavenia času a dátumu.
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Služby – Diagnostika siete
Diagnostika siete

Pod bodom Služby/Diagnostika siete sa nachádzajú funkcie, ktoré sú nápomocné
pre diagnostiku a odstraňovanie sieťových problémov. Vykonať je možné príkazy
Ping a Traceroute.
Príkaz Ping
Pomocou príkazu Ping je možné overiť, či je Host dostupný a koľko času zaberie
prenos dát.
Odoslanie príkazu Ping:
1

Do poľa Host: zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu.

2

Kliknite na ikonu ping.
Odošle sa príkaz Ping.
Zobrazia sa sprostredkované údaje.
-

Príkaz Traceroute
Pomocou príkazu Traceroute je možné stanoviť, cez ktoré medzistanice sa zasielajú údaje k hostiteľovi.
Odoslanie príkazu Traceroute:
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1

Do poľa Host: zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu.

2

Kliknite na tlačidlo traceroute.
Odošle sa príkaz Traceroute.
Zobrazia sa sprostredkované údaje.
-
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Služby – Aktualizácia firmware
Všeobecné informácie

V časti Služby / Aktualizácia firmvéru je možné aktualizovať monitorovanie
inštalácie Fronius. Aktualizáciu firmvéru je možné vykonať prostredníctvom LAN
alebo webu.

Automatické
vyhľadávanie aktualizácií

DÔLEŽITE! Na automatické vyhľadanie aktualizácií je potrebné internetové pripojenie.
Ak je aktivovaná možnosť „Automaticky vyhľadávať aktualizácie“ (1), monitorovanie inštalácie automaticky vyhľadá aktualizácie raz za deň. Ak sú k dispozícii nové
aktualizácie, tieto sa ako správa zobrazia v ďalších možnostiach nastavenia webovej stránky monitorovania inštalácie Fronius.

Manuálne
vyhľadávanie aktualizácií

Aktualizácia
firmvéru prostredníctvom
webu

Ak je možnosť výberu Automaticky vyhľadávať aktualizácie deaktivovaná, nevyhľadávajú sa aktualizácie automaticky.
1

Na manuálne vyhľadávanie aktualizácií stlačte tlačidlo Overiť teraz.

1

Pomocou webového prehliadača otvorte webovú stránku monitorovania
inštalácie Fronius.

2

V časti Služby otvorte možnosť Aktualizácia firmvéru.

3

Vyberte možnosť Aktualizácia cez web.

4

Kliknite na tlačidlo Vykonať aktualizáciu.
Zobrazí sa bezpečnostná otázka pre aktualizáciu.

5

Kliknite na tlačidlo Áno.
Aktualizácia sa vykoná, priebeh aktualizácie sa zobrazí ako pruh a ako percentuálna hodnota.

Ak by zlyhalo pripojenie k serveru:
po dobu aktualizácie deaktivujte bránu Firewall,
skúste to znova.
DÔLEŽITE! Ak sa pre pripojenie k internetu používa server proxy:
musí byť aktivovaná možnosť „Pre webové aktualizácie použiť server proxy“,
musia byť zadané požadované údaje.
-
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Vyvolať asistenta služieb
Vyvolanie asistenta

Pod „Vyvolať asistenta“ je možné opakovane vyvolať a vykonať asistenta pre uvedenie do prevádzky.

ASISTENT PRE SOLAR WEB
na pripojenie inštalácie s Fronius Solar.web a s aplikáciami Fronius pre mobilné
zariadenia
TECHNICKÝ ASISTENT (iba pre vyškolený personál alebo odborníkov)
pre nastavenia na systéme
ĎALŠIE NASTAVENIA (iba pre vyškolený personál alebo odborníkov)
Tu je možný prístup k všetkým možnostiam nastavenia monitorovania inštalácie
Fronius. Pomocou tlačidla „ASISTENT PRE SOLAR WEB“ sa dostanete znovu
na pôvodnú stránku.
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Všeobecne
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Nastavenia – Všeobecne
V položke Odmena je možné zadať zúčtovaciu sadzbu na kWh, menu a zriaďovacie náklady na kWh pre výpočet výnosu. Výnos sa zobrazí v aktuálnom celkovom
náhľade.
V položke Systémový čas je možné zadať dátum, hodinu a minúty.
Kliknutím na tlačidlo Synchronizovať sa čas zobrazený vo vstupných poliach webovej stránky zariadenia Datamanager prispôsobí času operačného systému.
Na prevzatie času kliknite na tlačidlo Prevziať/Uložiť
.
V položke Nastavenia časových pásiem je možné nastaviť región a miesto pre
časové pásmo.
Zadanie v poliach označených hviezdičkou * je povinné.
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Nastavenia – Heslá
Všeobecne

Zadaním hesiel sa reguluje prístup k monitorovaniu inštalácie Fronius.
Tu sú k dispozícii 3 rôzne druhy hesiel:
heslo administrátora,
servisné heslo,
heslo používateľa.
-

Heslá

Heslo administrátora
Meno používateľa = admin
S heslom administrátora nastaveným pri uvedení do prevádzky má používateľ nielen práva na čítanie, ale aj práva na nastavovanie. Používateľ môže otvoriť položku
menu Nastavenia a vykonať všetky nastavenia s výnimkou EC Editora a počítadla.
Pri nastavenom hesle administrátora musí používateľ zadať meno používateľa a
heslo, ak chce otvoriť položky ponuky Nastavenia.
Servisné heslo
Meno používateľa = service
Servisné heslo zvyčajne v asistentovi pre uvedenie do prevádzky zadáva servisný
technik alebo inštalatér a toto heslo poskytuje prístup k parametrom špecifickým
pre inštaláciu. Heslo servisu je potrebné na vykonanie nastavení počítadiel a
EC editora. Pokiaľ sa nezadá žiadne servisné heslo, nie je možný prístup k položkám ponuky Počítadlo a EC Editor.
Heslo používateľa
Po aktivovaní poľa výberu Zaistiť lokálnu stranu inštalácie sa zobrazí heslo
používateľa, meno používateľa = user.
Ak sa zadá heslo používateľa, bude mať používateľ iba práva na čítanie. Položka
ponuky „Nastavenia“ používateľ nemôže otvoriť.
Pri zadaní hesla používateľa musí používateľ pri každom pripojení zadať meno
používateľa a heslo.
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Internet prostredníctvom
siete WLAN
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Nastavenia – Sieť
Zobrazia sa nájdené siete.

Kliknutím na tlačidlo Obnoviť
sietí WLAN.

sa vykoná opakované vyhľadávanie dostupných

Skryté siete je možné pridať prostredníctvom možnosti Pridať sieť WLAN.
Tlačidlo Nastaviť − na uloženie vybratej siete WLAN.
Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí oknoPripojenie k sieti WLAN.
Tlačidlo Odstrániť − na vymazanie uloženej siete WLAN.
Tlačidlo Konfigurovať IP siete WLAN − po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno
Konfigurovať IP s rovnakými možnosťami nastavenia ako pri pripojení k sieti LAN.
Tlačidlo Spojiť cez WPS – na pripojenie k sieti WLAN cez WPS bez hesla siete
WLAN Heslo:
1. V smerovači WLAN aktivujte WPS (pozri dokumentáciu smerovača WLAN)
2. Kliknite na tlačidlo Pripojiť cez WPS
3. Spojenie WLAN sa vytvorí automaticky.

Internet prostredníctvom
LAN
Možnosti nastavenia:
Získať adresu − staticky
Používateľ musí zadať pevnú IP adresu správcu údajov (monitorovanie
inštalácie), masku podsiete, adresu brány a DNS servera (od poskytovateľa).
Získať adresu − dynamicky
Správca údajov (monitorovanie inštalácie) získa IP adresu z DHCP servera
(DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol).
DHCP server musí byť nakonfigurovaný tak, aby sa pre správcu údajov (monitorovanie inštalácie) priradila vždy tá istá IP adresa. Budete tak vždy vedieť,
pod akou IP adresou je správca údajov (monitorovanie inštalácie) dostupný.
Ak DHCP server podporuje funkciu DNS dynamic updates, je pre správcu
údajov (monitorovanie inštalácie) možné v poli názvu hostiteľa zadať názov.
Pripojenie k správcovi údajov (monitorovanie inštalácie) je možné namiesto
IP adresy vykonať prostredníctvom názvu.
Napr.: názov hostiteľa = vzorová inštalácia, názov domény = fronius.com.
Správca údajov (monitorovanie inštalácie) je dostupný prostredníctvom adresy vzorova_instalacia.fronius.com.

Lokálna sieť prostredníctvom
prístupového bodu
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Správca údajov (monitorovanie inštalácie) slúži ako prístupový bod. Počítač alebo
inteligentné zariadenie sa spojí priamo so správcom údajov (monitorovanie
inštalácie). Nie je možné pripojenie k internetu.
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Solar.web
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Nastavenia – Fronius Solar.web
Prostredníctvom položky ponuky Fronius Solar.web je možné vytvoriť priame
spojenie s Fronius Solar.web.
Výber intervalu ukladania v poliach Cyklus dopytu striedača a Cyklus dopytu
Fronius Sensor Cards má vplyv na požadovanú kapacitu pamäte.
Tlačidlo Registrovať Solar.web − kliknutím na tlačidlo sa otvorí úvodná stránka
Fronius Solar.web, údaje relevantné pre Fronius Solar.web sa automaticky odošlú.
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Nastavenia – Priradenie I/O
Všeobecné informácie

V tomto bode ponuky je možné nakonfigurovať vlastnosti jednotlivých vstupov a
výstupov (I/O) striedača. V závislosti od funkcie a konfigurácie systému je možné
zvoliť iba také nastavenia, ktoré sú možné s príslušným systémom.
Aktívne spínaný výstup, ktorý nie je priradený („voľný“), zostáva až po reštart
striedača aktívny. Stav výstupu sa zmení iba prostredníctvom nových zadaní priradených služieb.

Núdzové napájanie

Funkcia

Popis

Štandardný
Pin

Aktivovať blokovanie núdzového
napájania

Výstup, spustenie odpojenia od
siete (stýkač)

0

Feedback blokovania (voliteľné)

Vstup, spätné hlásenie, či je blokovanie aktívne

5

Požiadavka na núdzové napájanie

Vstup, spustenie prevádzky
núdzového napájania

4

Na základe konfigurácie týchto parametrov sa uvoľní prevádzka núdzového
napájania.

Manažment
zaťaženia

Dajú sa zvoliť najviac štyri kolíky konektora pre manažment zaťaženia. Ďalšie nastavenia pre manažment zaťaženia sú k dispozícii v bode ponuky Manažment
zaťaženia.
Štandardný kolík konektora: 1

Riadenie IO

Tu je možné nastaviť Pins pre riadenie IO. Ďalšie nastavenia sú možné v ponuke
EC editor – riadenie IO.
Riadenie IO

VYP – Demand
Response Modes
(DRM)
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Štandardný
Pin

Riadenie IO

Štandardný
Pin

Riadenie IO 1 (voliteľne)

2

Riadenie IO 6 (voliteľne)

7

Riadenie IO 2 (voliteľne)

3

Riadenie IO 7 (voliteľne)

8

Riadenie IO 3 (voliteľne)

4

Riadenie IO 8 (voliteľne)

9

Riadenie IO 4 (voliteľne)

5

Riadenie IO 5 (voliteľne)

6

Riadenie IO spätné hlásenie
(voliteľne)

0

Demand Response Modes pre Austráliu
Tu je možné nastaviť Pins pre riadenie prostredníctvom DRM:

SK

DÔLEŽITÉ! Na riadenie striedača prostredníctvom DRM sa vyžaduje Fronius
DRM Interface (číslo výrobku 4,240,005).
Montáž a inštalácia sú popísané v návode na montáž Fronius DRM Interface.
Návod na montáž pre Fronius DRM Interface je k dispozícii na domovskej
stránke Fronius na nasledujúcom odkaze:

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

Režim

Popis

Informácia

Štandardný
Pin

DRM0

Striedač sa odpojí od siete

Otvoriť sieťové relé

REF GEN

Zatvorené

FDI

COM LOAD

Zatvorené

FDI

alebo
Kombinácie neplatných DRM1 – DRM8
DRM1

-Pmen. ≤ 0 % bez odpojenia
od siete

Obmedzuje prijatie
efektívneho výkonu

6

DRM2

-Pmen. ≤ 50 %

Obmedzuje prijatie
efektívneho výkonu

7

DRM3

-Pmen. ≤ 75 % & +Qrel.* ≥
0%

Obmedzuje prijatie
efektívneho výkonu

8

a
nastavuje jalový výkon
DRM4

-Pmen. ≤ 100 %

Normálna prevádzka bez
obmedzenia

9

DRM5

+Pmen. ≤ 0 % bez odpojenia
od siete

Obmedzuje odovzdanie
efektívneho výkonu

DRM6

+Pmen. ≤ 50 %

Obmedzuje odovzdanie
efektívneho výkonu

7

DRM7

+Pmen. ≤ 75 % & -Qrel.* ≥
0%

Obmedzuje odovzdanie
efektívneho výkonu

8

6

a
nastavuje jalový výkon
DRM8

+Pmen. ≤ 100 %

Normálna prevádzka bez
obmedzenia

FDI

Na rozhraní Fronius DRM

*

Hodnoty pre Qrel. je možné nastaviť v bode ponuky EC editora.

9
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Diaľková ovládateľnosť striedača sa vždy vzťahuje na menovitý výkon inštalácie.
DÔLEŽITÉ! Ak nie je na Datamanageri pripojené žiadne DRM riadenie (DRED)
a funkcia „VYP – Demand Response Mode (DRM)“ je aktivovaná, prejde striedač
do pohotovostnej prevádzky.

Akumulátor
energie

Tu je možné zvoliť kolík konektora pre aktiváciu akumulátora energie. Toto nastavenie treba dodržať len pri určitých akumulátoroch energie.
Keď sa nastaví kolík konektora pre akumulátor energie, nemôžu sa nakonfigurovať
kolíky konektora pre núdzové napájanie.
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Manažment
zaťaženia

SK

Nastavenia – manažment zaťaženia
Priority manažmentu energie
Ak sa v systéme nachádzajú dodatočné komponenty (napr. akumulátor, Ohmpilot), dajú sa tu nastaviť priority. Zariadenia s vyššou prioritou sa spustia ako prvé a
potom, ak je ešte k dispozícii prebytočná energia, sa spustia ďalšie.
Manažment zaťaženia
Dajú sa určiť najviac štyri pravidlá manažmentu zaťaženia. Pri rovnakých prahových hodnotách sa pravidlá aktivujú v poradí. Pri deaktivácii to funguje naopak
– ako prvý sa vypne vstup/výstup, ktorý sa zapol ako posledný. Pri rôznych prahoch sa ako prvý zapne vstup/výstup s najnižším prahom, potom ten s druhým
najnižším atď.
Vstupy/výstupy s riadením prostredníctvom vygenerovaného výkonu sú v porovnaní s akumulátorom a technológiou Ohmpilot vždy výhodnejšie. To znamená, že
vstup/výstup sa dá zapnúť a spôsobiť tak, aby sa akumulátor už nabíjal, prípadne
aby sa už technológia Ohmpilot nespúšťala
Vstup/výstup sa aktivuje alebo deaktivuje až po 60 s.
Riadenie
Riadenie prostredníctvom funkcie Energy Manager je deaktivované.
Riadenie prostredníctvom funkcie Energy Manager sa vykonáva na základe
vyrobeného výkonu.
Riadenie prostredníctvom funkcie Energy Manager sa vykonáva na základe
prebytku výkonu (pri limitoch napájania). Táto možnosť je voliteľná iba v
prípade, ak bol pripojený elektromer. Riadenie prostredníctvom funkcie Energy Manager sa vykonáva na základe výkonu skutočne odovzdaného do siete.
Prahy
ZAP: Na zadanie limitu efektívneho výkonu, od ktorého je aktivovaný výstup
VYP: Na zadanie limitu efektívneho výkonu, od ktorého je aktivovaný výstup
Časy chodu
Pole na aktivovanie minimálneho času chodu na proces zapnutia
Pole na zadanie času, počas ktorého má byť výstup minimálne aktivovaný na
proces zapnutia.
Pole na aktivovanie maximálneho času chodu na deň
Pole na zadanie maximálneho času, počas ktorého má byť výstup celkovo aktivovaný za deň (zohľadnia sa viaceré procesy zapnutia).
Požadovaný čas chodu
Pole na aktivovanie požadovaného času chodu
-
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Nastavenia – Servis Push
Servis Push

Pomocou tejto funkcie je možné exportovať aktuálne údaje a Log údaje v rôznych
formátoch alebo s rozdielnymi protokolmi na externý server.
Ďalšie informácie k funkciám servisu Push nájdete v nasledujúcom návode na obsluhu:

http://www.fronius.com/QR-link/4204102152
42,0410,2152
Fronius servis Push
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Nastavenia – Modbus
Všeobecne

Prostredníctvom webovej stránky monitorovania inštalácie Fronius je možné pomocou webového prehľadávača vykonať nastavenia pre pripojenie Modbus, ktoré
nie sú možné prostredníctvom protokolu Modbus.

Ďalšie informácie o funkcii Modbus

Ďalšie informácie o funkcii Modbus nájdete v nasledujúcich návodoch na obsluhu:
http://www.fronius.com/QR-link/4204102049
42,0410,2049
Pripojenie Fronius Datamanager Modbus
http://www.fronius.com/QR-link/4204102108
42,0410,2108
Fronius Datamanager Modbus RTU Quickstart Guide

Výstup údajov
cez Modbus

Výstup údajov cez Modbus na vyp.
Ak je výstup údajov deaktivovaný prostredníctvom Modbus, vynulujú sa príkazy
riadenia prenesené na striedač prostredníctvom Modbus, napr. žiadne zníženie
výkonu alebo žiadne zadanie jalového výkonu.
Výstup údajov cez Modbus na tcp
Ak je výstup údajov cez Modbus deaktivovaný, vynulujú sa príkazy riadenia prenesené na striedač prostredníctvom Modbus, napr. žiadne zníženie výkonu alebo
žiadne zadanie jalového výkonu.
Pole Port Modbus − číslo portu TCP, ktorý sa má použiť na komunikáciu Modbus.
Prednastavenie: 502. Port 80 tu nie je možné použiť.
Pole Offset adresy String Control − hodnota offsetu pre adresovanie Fronius
String Control prostredníctvom Modbus.
Sunspec Model Type − na výber typu údajov dátových modelov pre striedač a
dátových modelov pre elektromer.
float − zobrazenie ako čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou.
SunSpec Inverter Model I111, I112 alebo I113.
SunSpec Meter Model M211, M212 alebo M213.
‘int+SF − zobrazenie ako celé čísla s koeficientmi zmeny mierky.
SunSpec Inverter Model I101, I102 alebo I103.
SunSpec Meter Model M201, M202 alebo M203.
DÔLEŽITÉ! Keďže rôzne modely disponujú rôznymi počtami registrov, menia sa
pri zmene typu údajov aj adresy registrov všetkých nasledujúcich modelov.
Predvádzací režim − predvádzací režim slúži na implementáciu alebo validáciu
Modbus Master. Umožňuje načítať údaje striedača, elektromera a Fronius String
Control bez toho, aby bol prístroj skutočne pripojený alebo aktivovaný. Pre všetky
registre sa vrátia späť vždy tie isté údaje.
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Riadenie striedača cez Modbus
Ak je aktivovaná táto možnosť, môžu sa striedače riadiť cez Modbus. Zobrazí sa
pole výberu Obmedziť riadenie. K riadeniu striedača patria nasledujúce funkcie:
ZAP/VYP,
redukcia výkonu,
zadanie konštantného výkonového faktora cos φ,
zadanie konštantného jalového výkonu.
Priority riadenia‘
Priority riadenia určujú, ktorá služba sa pri riadení striedača uprednostňuje.
1 = najvyššia priorita, 3 = najnižšia priorita
Priority riadenia je možné zmeniť iba v položke ponuky EC EDITOR.

Obmedziť riadenie

Možnosť Obmedziť riadenie je dostupná iba pri prenosových protokoloch tcp.
Slúži na zabránenie zadávaniu riadiacich príkazov pre striedač nepovolanými osobami tým, že riadenie je dovolené iba pre určité prístroje.
Pole IP-Adresa
Na obmedzenie riadenia striedača na jeden alebo viaceré prístroje sa v tomto poli
zadávajú IP adresy tých prístrojov, ktoré smú odosielať príkazy do zariadenia Fronius Datamanager. Viacero záznamov sa oddeľuje čiarkami.
Príklady:
jedna IP adresa: 98.7.65.4 − riadenie povolené iba prostredníctvom IP adresy
98.7.65.4,
viacero IP adries: 98.7.65.4,222.44.33.1 − riadenie povolené iba prostredníctvom IP adries 98.7.65.4 a 222.44.33.1,
rozsah IP adresy napr. od 98.7.65.1 do 98.7.65.254 (notácia CIDR):
98.7.65.0/24 − Riadenie povolené iba prostredníctvom IP adries 98.7.65.1 až
98.7.65.254.
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Nastavenia – Manažment energie
Optimalizácia vlastnej spotreby
Striedač Fronius Hybrid vykonáva reguláciu vždy na nastavenú cieľovú hodnotu
v bode počítania. V prevádzkovom režime „automaticky“ (výrobné nastavenie) sa
reguluje na 0 W v napájacom bode (maximálna vlastná spotreba).
Cieľová hodnota platí aj v prípade, že sa v tomto bode počítania napája ďalší zdroj.
V tomto prípade ale musí byť
na napájacom bode nainštalovaný Fronius Smart Meter,
musí byť aktivované nabíjanie akumulátora prostredníctvom ďalšieho generátora (pozri kapitolu Manažment akumulátora na strane 108).
Optimalizácia vlastnej spotreby má nižšiu prioritu ako predpisy na riadenie akumulátora.
Optimalizácia vlastnej spotreby
Optimalizáciu vlastnej spotreby prepnite na automatickú alebo manuálnu
Cieľová hodnota v bode počítania
Ak ste pri optimalizácii vlastnej spotreby zvolili možnosť manuálne, môžete tu
zvoliť cieľovú hodnotu v bode počítania a odber / napájanie.
Núdzový prúd
Prevádzkový režim
Pri prevádzke s núdzovým prúdom je možné voliť medzi automatickým režimom
a vypnutím.
Funkciu núdzového prúdu je možné aktivovať iba potom, čo boli nakonfigurované
požadované priradenia IO pre núdzový prúd. Počítadlo musí byť namontované
v napájacom bode a musí byť nakonfigurované.
Zvyšková kapacita akumulátora
V prevádzke pripojenej na sieť sa energia čerpá z akumulátora, kým sa nedosiahne táto zvyšková kapacita akumulátora. V prevádzke s núdzovým prúdom bez siete sa akumulátor vždy vybije na minimálnu hodnotu SoC určenú výrobcom.
SOC-Warning Level
Po dosiahnutí tejto zvyškovej kapacity akumulátora v prevádzke s núdzovým
prúdom sa zobrazí varovanie.

Príklady manažmentu energie

Tieto príklady slúžia na znázornenie tokov energie. Účinnosť sa nezohľadňuje.
Príklad akumulátorového systému
Fotovoltická inštalácia pri Fronius Symo
Hybrid:
Spotreba v domovej sieti:
Nastavená cieľová veľkosť na napájacom bode:
Výkon akumulátora:

1 000 W
500 W
0W

500 W
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Dodávaný príkon (AC) striedača:

500 W

Napájanie do verejnej siete:

0W

1000 W

TARGET: 0W

500 W

0W

500 W

500 W

Príklad systému akumulátora bez fotovoltiky vrátane druhého generátora v
domovej sieti
Druhý generátor v domovej sieti:

2 000 W

Spotreba v domovej sieti:

500 W

Nastavená cieľová veľkosť na napájacom bode:

0W

Príkon akumulátora:

1 500 W

Príkon (AC) striedača:

1 500 W

Napájanie do verejnej siete:

0W
2000 W

1500 W

TARGET: 0W

0W

500 W

1500 W

Príklad systému akumulátora vrátane druhého generátora v domovej sieti
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Fotovoltická inštalácia pri Fronius Symo
Hybrid:

1 000 W

Druhý generátor v domovej sieti:

2 000 W

500 W

Nastavená cieľová veľkosť na napájacom bode:

0W

Príkon akumulátora:

2 500 W

Príkon (AC) striedača:

1 500 W

Napájanie do verejnej siete:
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Spotreba v domovej sieti:

0W
2000 W

1000 W

1500 W

TARGET: 0W

0W

500 W

2500 W

Príklad systému akumulátora vrátane druhého generátora v domovej sieti (s limitovaním max. AC)
Fotovoltická inštalácia pri Fronius Symo
Hybrid:

1 000 W

Druhý generátor v domovej sieti:

2 000 W

Spotreba v domovej sieti:
Nastavená cieľová veľkosť na napájacom bode:

500 W
0W

Príkon AC obmedzený na:

1 000 W

Príkon akumulátora:

2 000 W

Príkon (AC) striedača:

1 000 W

Napájanie do verejnej siete:

500 W
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2000 W

1000 W

AC MAX: 1000 W
1000 W

TARGET: 0W

500 W

500 W

2000 W

Manažment akumulátora

Limit nabitia a vybitia akumulátora:
Limit nabitia a vybitia akumulátora môžete nastaviť na možnosť „automaticky“
alebo možnosť „manuálne“.
Pri automatickom nastavovaní sa pre akumulátor zvolia hodnoty určené výrobcom.
Pri manuálnom nastavovaní sa hodnoty môžu nastavovať v poli „Max SoC“ (maximálny stav nabitia) a „Min SoC“ (minimálny stav nabitia). Nastaviteľný rozsah
hodnôt sa líši v závislosti od typu akumulátora. V núdzovej prevádzke bez siete sa
nastavené hodnoty nezohľadňujú.
Dôležité! Nastavenia treba prekonzultovať s výrobcom akumulátora! Fronius neručí za škody na akumulátoroch iných výrobcov.
Zadanie na ovládanie akumulátora:
Pomocou ovládania akumulátora závislého od času je možné zabrániť nabíjaniu
alebo vybíjaniu, prípadne ich obmedziť, ako aj určiť presnú hodnotu nabitia/vybitia.
Na akumulátor majú vplyv napr. tieto externé faktory: kalibračné nabíjanie, povolenie nabíjať AC, obmedzenie príkonu striedača, regulačné zadanie cez Modbus
alebo optimalizácia vlastnej spotreby. Zadania na ovládanie akumulátora majú po
optimalizácii vlastnej spotreby druhú najnižšiu prioritu a môže sa stať, že nebudú
splnené z dôvodu existencie iných predpisov.
Bez zadaní na ovládanie akumulátora sa optimalizuje z hľadiska čím lepšej vlastnej spotreby. Vlastná spotreba klesá, ak sú stanovené zadania na ovládanie akumulátora.
V stĺpci „Regulácia“ sa dajú zvoliť tieto hodnoty:
Maximálny nabíjací výkon
Akumulátor sa nabije maximálne pri výkone nastavenom v poli „Výkon“.
Minimálny nabíjací výkon
Akumulátor sa nabije minimálne pri výkone nastavenom v poli „Výkon“.
Maximálny vybíjací výkon
Akumulátor sa vybije maximálne pri výkone nastavenom v poli „Výkon“.
Minimálny vybíjací výkon
Akumulátor sa vybije minimálne pri výkone nastavenom v poli „Výkon“.
Denný a časový rozsah, v ktorom táto regulácia platí, je stanovený v stĺpcoch
„Deň v týždni“ a „Časový rozsah“. Nie je možné stanoviť časový rozsah prekračujúci polnoc.
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Príklady zadaní na ovládanie akumulátora sú uvedené v nasledujúcej kapitole.
Kalibračné nabíjanie (len s akumulátorom Fronius Solar Battery):
Striedač Fronius Hybrid v pravidelných intervaloch automaticky vykonáva úplné
nabitie akumulátora Fronius Solar Battery na kalibráciu všetkých komponentov.
Tento proces je tu možné spustiť manuálne.
DÔLEŽITÉ! Pri aktivácii kalibračného nabíjania sa preruší normálna prevádzka
a naskytá sa možnosť získavať energiu zo siete EC. Proces môže trvať niekoľko
hodín a nedá sa prerušiť.
Po ukončenej kalibrácii sa systém automaticky vráti späť na pôvodne nastavený
prevádzkový režim.
Toto kalibračné nabíjanie sa vykonáva automaticky aj v prebiehajúcej prevádzke
po viacerých cykloch nabitia a vybitia.
Ak nastavenie „Povoliť nabíjanie akumulátora zo siete EC“ nie je povolené, vykonáva sa toto kalibračné nabíjanie výlučne prostredníctvom energie z fotovoltickej inštalácie. V závislosti od pomerov prevádzky a veľkostí inštalácie môže
nabíjanie trvať veľmi dlho.
Ak je nastavenie „Povoliť nabíjanie akumulátora zo siete EC“ povolené, vykonáva
sa toto kalibračné nabíjanie s konštantným prúdom z fotovoltickej inštalácie
a siete EC.

Povolené zadania na ovládanie
akumulátora

Možné sú tieto zadania na ovládanie akumulátora:
Maximálny príkon nabíjania
Minimálny príkon nabíjania
Maximálny príkon vybíjania
Minimálny príkon vybíjania
Zadanie sa skladá vždy z jedného zo štyroch hore uvedených obmedzení a časov,
v ktorých obmedzenie platí. V jednom momente môže byť aktívne jedno obmedzenie, dve vzájomne kompatibilné obmedzenia alebo môžu byť obmedzenia neaktívne.
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Príklad: Rozsah 22:00 až 6:00 sa musí nastaviť pomocou dvoch záznamov: „22:00
– 24:00“ a „0:00 – 6:00“.

Maximálny limit nabíjania a vybíjania
Naraz sa dá konfigurovať jeden maximálny príkon nabíjania a jeden maximálny príkon
vybíjania.
Limit vybíjania

Vybíjanie/nabíjanie
0W

Max. vybíjanie
2000 W

Limit nabíjania

Max. nabíjanie
2000 W

Určenie rozsahu nabíjania
Rozsah nabíjania možno určiť pomocou min. a max. limitu nabíjania. V tomto prípade nie
je vybíjanie akumulátora možné.
Limit vybíjania

Vybíjanie/nabíjanie
0W

Min. nabíjanie
500 W
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Limit nabíjania

Max. nabíjanie
3800 W

Limit vybíjania

Max. vybíjanie
3000 W

Vybíjanie/nabíjanie
0W

Limit nabíjania

Min. vybíjanie
1000 W

Určenie definované nabíjanie
Príkon nabíjania sa dá určiť tak, že sa minimálny a maximálny príkon nabíjania nastaví na
rovnakú hodnotu.
Limit vybíjania

Vybíjanie/nabíjanie
0W

Limit nabíjania

Min./max.
nabíjanie
3 000 W
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Určenie rozsahu vybíjania
Rozsah vybíjania možno určiť pomocou min. a max. limitu vybíjania. V tomto prípade nie je
nabíjanie akumulátora možné.

Určenie definované vybíjania
Príkon vybíjania sa dá určiť tak, že sa minimálny a maximálny príkon vybíjania nastaví na
rovnakú hodnotu.
Limit vybíjania

Vybíjanie/nabíjanie
0W

Limit nabíjania

Min./max.
vybíjanie
3 000 W

Možné prípady použitia
Sadzby za elektrinu závislé od času
Rezervácia akumulátora pri trhovom obmedzení príkonu
Rezervácia zásobníka na núdzové napájanie závislá od času
-

Zníženie
solárneho príkonu

So zadaniami na ovládanie akumulátora možno vygenerovanú energiu využiť čo
najoptimálnejšie. Môžu však nastať situácie, keď by sa solárna energia nemohla
plne využiť kvôli zadaniam na ovládanie akumulátora.
Príklad
Fronius Symo Hybrid 3.0-S:

3 000 W

(max. výstupný výkon)

Fronius Solar Battery 7.5
Presne určené vybíjanie

3 000 W

Solárny výkon

1 000 W

V tomto prípade by musel striedač znížiť solárny výkon na 0 W, keďže výstupný
výkon zariadenia Fronius Symo Hybrid 3.0-S je max. 3 000 W a zariadenie je už
vyťažené vybíjaním.
Keďže plytvanie solárneho výkonu nie je zmysluplné, prispôsobí sa obmedzenie
výkonu pri zadaniach na ovládanie akumulátora automaticky tak, aby sa solárnou
energiou neplytvalo. V hore uvedenom príklade to znamená, že sa akumulátor vybije len výkonom 2 000 W, aby sa využilo 1 000 W solárneho výkonu.
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Nastavenie – Prehľad inštalácie
FV generátor
Ak nie je na invertore Fronius Hybrid pripojený solárny modul, musí sa deaktivovať fotovoltický výkon. V poli pod tým sa musí zaznamenať pripojený fotovoltický
výkon.
Akumulátor
Ak je na invertor Fronius Hybrid pripojený akumulátor, musí sa tu aktivovať.
Toto nastavenie je možné uskutočniť iba vtedy, keď je vytvorené aktívne spojenie
s akumulátorom. Ak by toto nastavenie nebolo možné, skontrolujte, či je zapnutý
akumulátor a či bolo vytvorené dátové spojenie.
Pri spojení sa pod symbolom akumulátora zobrazí aktuálny stav nabitia akumulátora.
Povoliť nabíjanie akumulátora zo siete EC
Tu je možné aktivovať nabíjanie akumulátora z verejnej siete. V závislosti od normatívnych zadaní alebo zadaní z hľadiska technického zhodnotenia môže byť potrebná deaktivácia nastavenia.
Toto nastavenie neovplyvňuje nabíjanie akumulátora prostredníctvom ďalších generátorov v domovej sieti. Týka sa to len odberu nabíjacej energie z verejnej siete.
Nezávisle od tohto nastavenia sa vykonávajú servisom podmienené nabíjania z verejnej siete (napr.: ochrana proti hĺbkovému vybíjaniu).
Nainštalované zariadenie Fronius Checkbox 500V
Ak je pripojený akumulátor zo série LG Chem ResuH, musí sa nainštalovať Fronius Checkbox 500V a toto voliteľné príslušenstvo musí byť aktivované.
Núdzové napájanie
Tu je možné aktivovať alebo deaktivovať prevádzku s núdzovým napájaním. Funkciu núdzového napájania je možné aktivovať iba potom, čo boli nakonfigurované
požadované priradenia vstupov/výstupov pre núdzové napájanie. Počítadlo musí
byť namontované v napájacom bode a musí byť nakonfigurované.
Externé generátory
Ak sú do domovej siete nainštalované decentrálne generátory, ktoré sú zapojené
do regulácie vlastnej spotreby invertora Fronius Hybrid, musí sa toto nastavenie
aktivovať. Akumulátor je tým možné nabíjať z domovej siete cez invertor Fronius
Hybrid.
Príkon invertora Fronius Hybrid je možné obmedziť zadaním maximálneho výkonu AC (max. AC). Maximálne je možný príkon s menovitým výkonom AC invertora
Fronius Hybrid.
Počítadlo
Na bezchybnú prevádzku s ďalšími generátormi energie a v prevádzke
s núdzovým prúdom je dôležité, aby bol na napájacom bode namontovaný Fronius Smart Meter. Invertor Fronius Hybrid a ďalšie generátory musia byť s verejnou sieťou spojené cez Fronius Smart Meter.
Toto nastavenie má tiež vplyv na správanie invertora Fronius Hybrid v noci. Ak je
funkcia deaktivovaná, invertor sa prepne do pohotovostného prevádzkového
režimu, hneď ako prestane byť k dispozícii solárny výkon a neuskutočňuje sa žiadne zadanie manažmentu energie pre akumulátor (napr. dosiahnutý minimálny
stav nabitia). Zobrazí sa hlásenie „Power low“. Invertor sa opäť zapne, hneď ako
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sa zašle zadanie manažmentu energie alebo hneď ako bude k dispozícii dostatočný fotovoltický výkon.
Ak sa funkcia aktivuje, zostáva invertor trvale spojený so sieťou, aby mohol kedykoľvek prijať energiu od ostatných generátorov.
Po pripojení počítadla musí byť nakonfigurovaná poloha v zariadení Fronius Datamanager.
V systéme môže byť zabudovaných viac systémov Fronius Smart Meter. Pre
každý Smart Meter treba zadať samostatnú adresu.
Hodnota wattov počítadiel generátora je súčet všetkých počítadiel generátora.
Hodnota wattov počítadiel spotrebiča je súčet všetkých počítadiel spotrebiča.
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Nastavenia – Počítadlo
DÔLEŽITÉ! Nastavenia v bode ponuky Počítadlo smie vykonávať iba vyškolený
odborný personál!
Pre bod ponuky Počítadlo je potrebné zadanie hesla servisu.
Je možné použiť trojfázový alebo jednofázový Fronius Smart Meter. Výber sa v
oboch prípadoch vykonáva prostredníctvom bodu Fronius Smart Meter. Správca
údajov Fronius automaticky sprostredkuje typ počítadla.
Možno vybrať primárne počítadlo a viacero voliteľných sekundárnych počítadiel.
Primárne počítadlo treba nakonfigurovať ako prvé, skôr ako je možné vybrať sekundárne počítadlo.

Fronius Smart
Meter

Ak ako počítadlo vyberiete zariadenie Fronius Smart Meter, treba v poli Nastavenia nastaviť pozíciu počítadla.
Poloha počítadla v napájacom bode (1a)
Meria sa odovzdaný výkon a energia. Na základe týchto hodnôt a údajov inštalácie
sa určuje spotreba.
Poloha počítadla vo vetve spotreby (1b)
Spotrebovaný výkon a energia sa merajú priamo. Na základe týchto hodnôt a údajov inštalácie sa určuje odovzdaný výkon a energia.

(1a)

(1b)

Sekundárne počítadlo
Ak ste ako sekundárne počítadlo vybrali zariadenie Fronius Smart Meter, otvorí
sa okno na zadanie možnosti Pomenovanie (voliteľné) a pole Adresa Modbus. V
poli Adresa Modbus sa automaticky zobrazí navrhovaná hodnota (ďalšia voľná adresa v rozsahu adries). Adresa Modbus nesmie byť obsadená. Po zadaní kliknite
na pole Skenovať.

Pripojenie zariadenia Fronius
Smart Meter na
monitorovanie
inštalácie Fronius

Fronius Smart Meter 63 A
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Nastavenia – Editor energetickej spoločnosti
V bode ponuky EC Editor sa vykonajú nastavenia relevantné pre energetický rozvodný podnik.
Nastaviť je možné obmedzenie efektívneho výkonu v % a/alebo obmedzenie
účinníka.
DÔLEŽITÉ! Nastavenia v bode ponuky EC Editor smie vykonávať iba vyškolený
odborný personál!
Pre bod ponuky EC Editor je potrebné zadanie servisného hesla.

EC editor – riadenie IO

Vstupný vzor (obsadenie jednotlivých I/O)
1 kliknutie = biela
2 kliknutia = modrá
3 kliknutia = sivá.
Zobrazuje sa virtuálne priradenie IO podľa odseku „Nastavenia – priradenie IO“
(pozri stranu 98).
Pri starších verziách softvéru sa zobrazenie môže líšiť.
Účinník cos φ
ind = indukčný
‘cap = kapacitný
Výstup EC (výstup spätného hlásenia)
Pri aktivovanom pravidle bude aktivovaný výstup I/O 0 (napr. na prevádzku
signálneho zariadenia).
vylúčené striedače‘
Tu zadajte čísla striedačov, ktoré majú byť vylúčené z regulácie. Viaceré striedače
oddeľte čiarkami.
Vymazanie/pridanie pravidla
+ = pridať nové pravidlo
- = vymazať aktuálne vybraté pravidlo
Kliknutím na tlačidlo Importovať − importujete pravidlá vo formáte *.fpc.
Funkcia tlačidla Importovať závisí od použitého prehliadača, podporujú ju napr.
Firefox a Google Chrome.
Kliknutím na tlačidlo Exportovať − sa pravidlá vo formáte *.fpc uložia samostatne.

Príklad zapojenia

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

Ústredné ovládanie signálneho prijímača s 3 relé, na obmedzenie
efektívneho výkonu
Ústredné ovládanie signálneho prijímača s 3 relé, na obmedzenie účinníka
I/O na monitorovaní inštalácie Fronius
Spotrebič (napr. signalizačná lampa, signalizačné relé)
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(1)

+

60 %

IO 2

-

30 %
IO 3
0%
I4
(2)

(4)
IO 0

0,95
I7
0,90

(3)

I8
0,85
I9

Ústredné ovládanie signálneho prijímača a konektor monitorovania inštalácie Fronius sú spolu prepojené pomocou 4-pólového kábla podľa schémy zapojenia.
Pre vzdialenosti väčšie ako 10 m medzi monitorovaním inštalácie Fronius a
ústredným ovládaním signálneho prijímača sa odporúča odtienený kábel.
Nastavenia na EC editore:
Povolené

Vstupný vzor

Efektívny
výkon

Účinník cos φ

EC výstup

Vylúčené striedače

*

(1)

(2)

... nepoužiteľné

... nezohľadnené

... Kontakt rozopnutý

... Kontakt zopnutý

EC editor – VYP
– Demand Response Modes
(DRM)

Tu je možné pre nastavenie pre Austráliu zadať hodnotu pre prijatie a odovzdanie
zdanlivého výkonu.

EC editor – dynamické zníženie
výkonu

EC alebo prevádzkovatelia siete môžu predpísať obmedzenia napájania pre invertor (napr. max. 70 % kWp alebo max. 5 kW).
Dynamické zníženie výkonu pritom zohľadňuje vlastnú spotrebu v domácnosti
predtým, ako sa zníži výkon invertora:
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Je možné nastaviť individuálny limit.
Fronius Smart Meter je možné na monitorovaní inštalácie Fronius pripojiť na
prípojky D-/D+ pre údaje Modbus.

Pomocou invertora Fronius Symo Hybrid sa solárny výkon, ktorý sa nesmie
napájať do siete, nabíja do akumulátora, a tým sa nestráca. Dynamické zníženie
výkonu je aktívne iba vtedy, keď je akumulátor plný alebo ho nie je možné
z akýchkoľvek dôvodov nabiť.
‚Žiadny limit‘ − fotovoltická inštalácia premieňa všetku fotovoltickú energiu, ktorá
je k dispozícii, a odovzdáva ju do siete.
‚Limit pre celú inštaláciu‘ − celá fotovoltická inštalácia sa obmedzí na fixný výkonový limit.
Pole na zadanie celkového výkonu inštalácie DC vo Wp
Táto hodnota slúži na jednej strane ako referencia pre reguláciu, na druhej strane
pre prípad chyby (napr. pri výpadku počítadla).
Pole na zadanie max. výkonu vo W alebo % (najviac dve miesta za desatinnou čiarkou, možné sú aj záporné hodnoty)
Ak sa v položke ponuky nezvolilo žiadne počítadlo:
max. vyprodukovaný výkon celej inštalácie
Ak sa v položke ponuky zvolilo zariadenie Fronius Smart Meter alebo invertor S0:
max. napájací výkon siete Max. napájací výkon siete:
Príklad: Dynamické zníženie výkonu
(bez zohľadnenia účinnosti)
FV inštalácia na Fronius Symo Hybrid:

5 000 W

Spotreba v domovej sieti:

1 000 W

max. napájací výkon siete:

60 % =
3 000 W

Prípad 1: Akumulátor sa môže nabíjať
Výkon na napájacom bode siete:

0W

Výkon na výstupe invertora:

1 000 W

Príkon akumulátora:

3 000 W

Prípad 2: Akumulátor sa nemôže nabíjať
Výkon na napájacom bode siete

3 000 W

Výkon na výstupe invertora:

4 000 W

Príkon akumulátora:

0W

V tomto príklade sa smie na napájacom bode siete napájať do siete iba
3 000 W. Zaťaženia, ktoré sa môžu nachádzať medzi invertorom a napájacím
bodom siete, však môžu byť zásobované prostredníctvom prídavného napájania
invertora a vyregulujú sa.

EC Editor – priority riadenia

Na nastavenie priorít riadenia pre signál ústredného ovládania prijímača, pre dynamickú redukciu výkonu a pre riadenie prostredníctvom Modbus.
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-

1 = najvyššia priorita, 3 = najnižšia priorita

EC editor –
nabíjanie akumulátora

Dynamická regulácia výkonu
s viacerými striedačmi

Tu je možné aktivovať nabíjanie akumulátora z verejnej siete. V závislosti od normatívnych zadaní alebo zadaní z hľadiska technického zhodnotenia môže byť potrebná deaktivácia nastavenia.
Toto nastavenie neovplyvňuje nabíjanie akumulátora prostredníctvom ďalších generátorov v domovej sieti. Týka sa to len odberu energie nabíjania z verejnej siete.
Nezávisle od tohto nastavenia sa vykonávajú nabíjania z verejnej siete podmienené
servisom (napr. ochrana proti hĺbkovému vybíjaniu)

Príklad 1
PAC men (striedač 1) £ PAC men (Hybrid)
PAC nom=
4,5 kW

PAC nom

≤

PAC nom=
5 kW
HYBRID

Príklad: 4,5 kW < 5 kW
Pre hybridný striedač je potrebný iba
jeden Smart Meter. Tento sa musí namontovať na napájacom bode.

Prehľad inštalácií Hybrid (webová
stránka):
Nastavenia – Prehľad inštalácie:
Počítadlo musí byť nakonfigurované
na napájacom bode.
Nastavenia – EC editor:
Dynamické poníženie výkonu
Výkonový limit: Limit pre celú
inštaláciu
Celkový výkon inštalácie DC:
9 500 Wp
Max. výkon napájania siete: 60 %
Príklad 2
Ak sa v napájacej vetve nachádzajú dva Smart Meter, nie je možné Datamanager a Hybridmanager v Solar.web znázorniť kombinovane v jednej fotovoltickej
inštalácii. Musia sa vytvoriť dve jednotlivé fotovoltické inštalácie.
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PAC nom=
7 kW

PAC nom

>

PAC nom=
5 kW
HYBRID

Príklad: 7 kW > 5 kW
Pre striedač sú potrebné dva Smart
Meter. Tieto musia byť namontované
na napájacom bode.

Prehľad inštalácií Hybrid (webová
stránka):
Nastavenia – Prehľad inštalácie:
Počítadlo musí byť nakonfigurované
na napájacom bode.

Prehľad inštalácie Datamanager (webová stránka):
Nastavenia – Prehľad inštalácie:
Počítadlo musí byť nakonfigurované
na napájacom bode.
Nastavenia – EC editor:
Dynamické poníženie výkonu
Výkonový limit: Limit pre celú
inštaláciu
Celkový výkon inštalácie DC:
12 000 Wp
Max. výkon napájania siete: 60 %
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PAC men (striedač 1) > PAC men (Hybrid)

Nastavenia – Akumulátor
Akumulátor

Servis: Výmena modulu akumulátora (len s Fronius Solar Battery)
Servisná prevádzka je určená na výmenu a rozšírenie modulov akumulátora, ako
aj na testovacie účely.
Keď je prevádzka aktivovaná, vykoná sa nabíjanie alebo vybíjanie akumulátora
Fronius Solar Battery s 10 A alebo s maximálnym výkonom striedača nezávisle
od ostatných nastavených parametrov. Nabíjanie alebo vybíjanie sa vykonáva dovtedy, kým sa nedosiahne stav nabitia 53 % (stav nových modulov akumulátora pri
dodaní). Proces je možné kedykoľvek prerušiť.
Ak je dosiahnutý stav nabitia, zostáva v ňom systém dovtedy, kým sa znovu nedeaktivuje servisná prevádzka.
Deaktivácia kalibračného nabíjania (len s Fronius Solar Battery)
Pri stlačení tlačidla „Deaktivácia“ sa kalibračné nabíjanie deaktivuje na tri hodiny.
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Odstránenie chýb a údržba
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Zobrazenie stavových hlásení
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Fronius Symo Hybrid
Striedač má systém vlastnej diagnostiky, ktorý sám rozoznáva veľa možných chýb
a zobrazí ich na displeji. Poruchy striedača, fotovoltickej inštalácie a rovnako tak
aj chyby elektroinštalácie alebo chyby sa tak dajú rýchlo analyzovať a odstrániť.
Ak systém vlastnej diagnostiky nájde určitú konkrétnu chybu, zobrazí sa na displeji zodpovedajúce stavové hlásenie.
DÔLEŽITÉ! Krátkodobo zobrazované stavové hlásenia môžu byť spravidla spôsobované správaním regulácie striedača. Ak striedač pracuje ďalej bez porúch, žiadna chyba sa nevyskytla.

Úplný výpadok
displeja

Displej je možné napájať tromi rôznymi spôsobmi. Displej zostane tmavý, iba ak
vypadnú všetky tri spôsoby. V tomto prípade:
Prekontrolujte napätie AC na prípojkách striedača:
Napätie AC musí mať hodnotu 220 / 230 V (+10% / -5 %), prípadne 380 /
400 V (+10 % / -5 %).
Skontrolujte napätie DC solárnych modulov na prípojkách striedača:
Napätie DC musí byť väčšie ako 180 V.
Napätie DC akumulátora na prípojkách striedača: Napätie DC musí byť väčšie
ako 120 V.

Stavové hlásenia
– trieda 1

Stavové hlásenia triedy 1 sa najčastejšie vyskytujú iba dočasne a sú spôsobované
verejnou elektrickou sieťou.
Príklad: Sieťová frekvencia je príliš vysoká a striedač nesmie na základe normy
dodávať žiadnu energiu do siete. Nevyskytla sa porucha zariadenia.
Striedač reaguje najskôr odpojením od siete. Následne sa sieť testuje počas
predpísanej kontrolnej doby. Ak sa po tejto dobe už nezistí žiadna chyba, striedač
opäť začne s prevádzkou dodávania do siete.
Podľa nastavenia krajiny je aktivovaná funkcia SoftStart GPIS:
V súlade s národnými smernicami po odpojení z dôvodu chyby AC kontinuálne
stúpa výstupný výkon striedača.

Kód

Popis

102

Napätie AC príliš vysoké

103

Napätie AC príliš nízke

105

Frekvencia AC príliš vysoká

106

Frekvencia AC príliš nízka

107

Sieť AC nie je k dispozícii

108

Autonómna prevádzka rozpoznaná

112

Chyba monitorovacej jednotky chybného prúdu

Reakcia

Odstránenie

Hneď ako sú sieťové podmienky po dôkladnej kontrole opäť v prípustnej oblasti, striedač opätovne
spustí prevádzku dodávania do siete.

Skontrolujte sieťové prípojky.
Ak stavové hlásenie pretrváva, spojte sa so svojím
montérom inštalácie.
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Kód

Popis

Reakcia

Odstránenie

143

Preťaženie núdzového
prúdu

Prevádzka núdzového
prúdu sa preruší. Striedač
sa 3x pokúsi o opätovné
spustenie prevádzky
s núdzovým prúdom, ak sa
to nepodarí, zobrazí sa stavové hlásenie 145.

Skontrolujte okruh
núdzového prúdu. Ak stavové hlásenie pretrváva,
spojte sa so svojím
montérom inštalácie.

144

Skrat núdzového prúdu

145

Stavové hlásenia 143 alebo
144 sa vyskytli viac ako 3x

Stavové hlásenia
– trieda 3

Trieda 3 obsahuje stavové hlásenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prevádzky
dodávania do siete, avšak nevedú k trvalému prerušeniu prevádzky dodávania
do siete.
Po automatickom odpojení od siete a predpísanom monitorovaní siete sa striedač
pokúsi opäť začať s prevádzkou dodávania do siete.

Kód

Popis

Reakcia

Odstránenie

301

Nadprúd (AC)

302

Nadprúd (DC) alebo nerozpoznaný akumulátor

Krátkodobé prerušenie
prevádzky dodávania
do siete.
Striedač začne opätovne
so spúšťacou fázou.

*)

303

Prehrievanie modulu DC (FV)

304

Prehrievanie modulu AC

Krátkodobé prerušenie
prevádzky dodávania
do siete.
Striedač znova začína
so spúšťacou fázou.

Vyfúknutie štrbiny
chladiaceho vzduchu
a chladiaceho telesa;
**)

305

Žiadne napájanie napriek zatvorenému relé

Krátkodobé prerušenie
prevádzky dodávania
do siete.
Striedač znova začína
so spúšťacou fázou.

**)

Krátkodobé prerušenie
prevádzky dodávania
do siete.
Striedač znova začína
so spúšťacou fázou.

Čakanie na dostatočné slnečné žiarenie; čakanie na zadanie manažmentu
energie;
**)

306

307

K dispozícii je príliš málo
FV výkonu na prevádzku dodávania do siete a z akumulátora sa
nevyvoláva žiadna potreba výkonu.
DC low
Vstupné napätie DC príliš nízke
pre prevádzku dodávania do siete

Krátkodobé prerušenie
prevádzky dodávania
do siete.
Striedač znova začína
so spúšťacou fázou.

Čakanie na dostatočné slnečné žiarenie;
**)

DÔLEŽITÉ! Kvôli nízkemu slnečnému žiareniu sa každé ráno a večer prirodzene vyskytujú stavové
hlásenia 306 (Power low) a 307 (DC low). Tieto stavové hlásenia neznamenajú chybu.
308

Napätie medziobvodu príliš vysoké

309

Vstupné FV napätie príliš vysoké
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Krátkodobé prerušenie
prevádzky dodávania
do siete.
Striedač znova začína
so spúšťacou fázou.

**)

Popis

Reakcia

Odstránenie

313

Vstupné napätie akumulátora
príliš vysoké

Krátkodobé prerušenie
prevádzky dodávania
do siete.
Striedač znova začína
so spúšťacou fázou. Tento
servisný kód sa môže vyskytnúť samostatne bez
toho, aby bola k dispozícii
porucha.

Zapnutie, pripojenie
alebo kontrola akumulátora;
*)

314,
315

Interná systémová chyba

318

Modul spätného prúdu rozpoznaný

Krátkodobé prerušenie
prevádzky dodávania
do siete.
Striedač znova začína
so spúšťacou fázou.

324

Prehrievanie modulu DC (akumulátor)

Krátkodobé prerušenie
prevádzky dodávania
do siete.
Striedač znova začína
so spúšťacou fázou.

*)

Vyfúknutie štrbiny
chladiaceho vzduchu
a chladiaceho telesa;
**)

*) Ak stavové hlásenie pretrváva: Informujte vyškoleného Fronius servisného technika.
**) Chyba sa automaticky odstráni. Ak stavové hlásenie pretrváva, spojte sa so svojím montérom
inštalácie.

Stavové hlásenia
– trieda 4

Stavové hlásenia triedy 4 vyžadujú čiastočne zásah vyškoleného servisného technika Fronius.

Kód

Popis

401

Komunikácia s výkonovým dielom
nie je možná

406

Senzor teploty modulu DC je
chybný (FV)

407

Senzor teploty modulu AC je
chybný

408

V elektrickej sieti nameraná príliš
vysoká rovnomerná zložka

412

Prevádzka s pevne nastaveným
napätím je navolená namiesto prevádzky Maximum Power Point
a stále napätie je nastavené na príliš
nízku alebo príliš vysokú hodnotu.

415

Bezpečnostné vypnutie sa aktivovalo prostredníctvom voliteľnej karty
alebo RECERBO

Reakcia

Odstránenie

Ak je to možné, začne
striedač s prevádzkou
dodávania do siete
po opätovnom pokuse
automatického pripojenia.

*)

-

**)

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

*)
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Kód

Kód

Popis

Reakcia

Odstránenie

416

Komunikácia medzi výkonovým dielom a riadením nie je možná.

Ak je to možné, začne
striedač s prevádzkou
dodávania do siete
po opätovnom pokuse
automatického pripojenia.

*)

Ak je to možné, začne
striedač s prevádzkou
dodávania do siete
po opätovnom pokuse
automatického pripojenia.

Aktualizácia firmware striedača; *)

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

Reset AC (zapnutie
a vypnutie
prívodného ističa);
aktualizácia firmware
striedača; *)

Ak je to možné, začne
striedač s prevádzkou
dodávania do siete
po opätovnom pokuse
automatického pripojenia.

Aktualizácia firmware striedača; *)

Ak je to možné, začne
striedač s prevádzkou
dodávania do siete
po opätovnom pokuse
automatického pripojenia.

Aktualizácia firmware striedača; *)

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

Aktualizácia firmware striedača; *)

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

*)

Ak je to možné, začne
striedač s prevádzkou
dodávania do siete
po opätovnom pokuse
automatického pripojenia.

*)

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

Kontrola uzemnenia
(napätie nulový vodič – zem musí byť
nižšie ako 30 V), *)

417

Problém identifikácie hardware

420

Komunikácia s monitorovaním
inštalácie nie je možná

425

Komunikácia s výkonovým dielom
nie je možná

426 –
427

Možná porucha hardware

431,
432

Softvérový problém

436

Inkompatibilita funkcií (jedna alebo
viaceré PC-Boards v striedači nie sú
navzájom kompatibilné, napr. po
výmene PC-Board)

437

Problém výkonového dielu

438

Inkompatibilita funkcií (jedna alebo
viaceré PC-Boards v striedači nie sú
navzájom kompatibilné, napr. po
výmene PC-Board)

445

-

447

Chyba kompatibility (napr. na
základe výmeny PC-Board)
Neplatná konfigurácia výkonového dielu

Chyba izolácie (FV alebo akumulátor)

450

Guard nebol nájdený

451

Objavená chyba pamäte

452

Chyba komunikácie medzi procesormi

453

Sieťové napätie a výkonový diel
nesúhlasia

454

Sieťová frekvencia a výkonový diel
nesúhlasia

456

Funkcia Anti-Islanding nebola
správne vykonaná

457

Sieťové relé je prilepené alebo
napätie nulový vodič – zem je príliš
vysoké
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Popis

458

Chyba pri zaznamenávaní meracieho signálu

459

Chyba pri zaznamenávaní meracieho signálu pre test izolácie

460

Referenčný zdroj napätia pre digitálny signálny procesor (DSP) pracuje mimo tolerovaných hraníc

461

Chyba v dátovej pamäti DSP

462

Chyba pri monitorovacej rutine
napájania DC

463

Zamenená polarita AC, spojovacia
zástrčka AC nesprávne zastrčená

474

Senzor monitorovacej jednotky
chybného prúdu je chybný

475

Chyba izolácie (spojenie medzi solárnym modulom a uzemnením)

476

Napájacie napätie ovládačov príliš
nízke

480,
481

Inkompatibilita funkcií (jedna alebo
viaceré PC-Boards v striedači nie sú
navzájom kompatibilné, napr. po
výmene PC-Board)

482

Setup po prvom uvedení
do prevádzky bolo prerušené

484 –
489

Odosielacia vyrovnávacia pamäť
CAN je plná

Reakcia

Odstránenie

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

*)

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

**)

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

Aktualizácia firmware striedača; *)

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

Reset AC (zapnutie
a vypnutie
prívodného ističa);
aktualizácia firmware
striedača; *)

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

Reset AC (zapnutie
a vypnutie
prívodného ističa);
aktualizácia firmware
striedača; *)

SK

Kód

*) Ak stavové hlásenie pretrváva: Informujte vyškoleného Fronius servisného
technika.
**) Ak stavové hlásenie pretrváva, spojte sa so svojím montérom zariadenia.

Stavové hlásenia
– trieda 5

Stavové hlásenia triedy 5 vo všeobecnosti neznemožňujú prevádzku dodávania
do siete, môžu mať však za následok obmedzenia tejto prevádzky. Zobrazujú sa
dovtedy, kým sa stavové hlásenie nepotvrdí stlačením tlačidla (na pozadí však invertor pracuje normálne).

Kód

Opis

Reakcia

Odstránenie

502

Chyba izolácie
na solárnych moduloch
alebo na akumulátore

Na displeji sa zobrazí
varovné hlásenie

**)

129

Kód

Opis

Reakcia

Odstránenie

Bez napájania za posledných 24 hodín

Na displeji sa zobrazí
varovné hlásenie

Potvrďte stavové hlásenie.
Prekontrolujte, či sú splnené
všetky podmienky pre bezporuchovú prevádzku dodávania
do siete (napr. či nie sú solárne
moduly pokryté snehom). **)

515

Komunikácia s filtrom nie
je možná

Varovné hlásenie
na displeji

*)

516

Komunikácia s pamäťovou
jednotkou dát nie je možná

Varovné hlásenie
pamäťovej jednotky
dát

*)

Pri prípadnom
znížení výkonu sa na
displeji zobrazí varovné hlásenie

V prípade potreby vyfúknite štrbinu chladiaceho vzduchu
a chladiace teleso;
Chyba sa automaticky odstráni;
**)

Varovné hlásenie
pamäťovej jednotky
dát

*)

Na displeji sa zobrazí
varovné hlásenie

Potvrďte stavové hlásenie.
Prekontrolujte, či sú splnené
všetky podmienky pre bezporuchovú prevádzku dodávania
do siete (napr. či nie sú solárne
moduly pokryté snehom); *)

Varovné hlásenie
na displeji

Toto hlásenie sa zobrazuje
pri hybridných systémoch v noci,
keď na Fronius Symo Hybrid nie
je pripojené žiadne FV napätie
alebo je v pohotovostnom
režime; *)

Inkompatibilita funkcií
(jedna alebo viaceré dosky
v invertore nie sú navzájom
kompatibilné, napr. po
výmene dosky)

Varovné hlásenie
na displeji

Aktualizácia firmvéru invertora;
*)

Poníženie výkonu pre privysokú frekvenciu

Zobrazí sa
pri zvýšenej sieťovej
frekvencii. Výkon sa
zníži.

Hneď ako bude sieťová frekvencia znovu v povolenom rozsahu
a invertor sa bude znovu
nachádzať v normálnej prevádzke, chyba sa automaticky odstráni; **)

Zobrazí sa
pri zvýšenom
sieťovom napätí.
Výkon sa zníži.

Hneď ako bude sieťové napätie
znovu v povolenom rozsahu a invertor sa bude znovu nachádzať
v normálnej prevádzke, chyba sa
automaticky odstráni; **)

Pri prípadnom
znížení výkonu sa na
displeji zobrazí varovné hlásenie

Chyba sa automaticky odstráni
**)

509

517

519

Poníženie výkonu pre privysoké teploty
Komunikácia s pamäťovou
jednotkou dát nie je možná

520
Bez napájania za posledných 24 hodín FV
energiou
522

558,
559

560

DC low FV. Nie je k dispozícii žiadne FV napätie.

567

Poníženie výkonu kvôli
prepätiu

573

Poníženie výkonu pre
prinízke teploty

*) Ak stavové hlásenie pretrváva: Informujte vyškoleného servisného technika
spoločnosti Fronius
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**) Ak stavové hlásenie pretrváva, spojte sa so svojím montérom inštalácie

Stavové hlásenia
– trieda 6

Stavové hlásenia triedy 6 vyžadujú čiastočne zásah vyškoleného servisného technika Fronius.

Kód

Popis

Reakcia

Odstránenie

601

Zbernica CAN je plná

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

Aktualizácia firmware striedača; *)

603

Senzor teploty modulu DC je
chybný

Ak je to možné, začne
striedač s prevádzkou
dodávania do siete
po opätovnom pokuse
automatického pripojenia.

*)

Striedač nedodáva
do siete žiadny prúd.

Aktualizácia firmware striedača; *)

608

Inkompatibilita funkcií (jedna alebo
viaceré PC-Boards v striedači nie sú
navzájom kompatibilné, napr. po
výmene PC-Board)

*) Ak stavové hlásenie pretrváva: Informujte vyškoleného Fronius servisného
technika.
**) Chyba sa automaticky odstráni. Ak stavové hlásenie pretrváva, spojte sa
so svojím montérom zariadenia.

Stavové hlásenia
– trieda 7

Stavové hlásenia triedy 7 sa týkajú riadenia, konfigurácie a zaznamenávania dát
striedača a môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť prevádzku dodávania do siete.

Kód

Popis

Reakcia

Odstránenie

701 –
715

Poskytuje informáciu o internom stave procesu.

Varovné hlásenie
na displeji

*)

721

Pamäť EEPROM bola nanovo nainštalovaná

Varovné hlásenie
na displeji

Potvrdenie stavového hlásenia; *)

722 –
730

Poskytuje informáciu o internom stave procesu.

Varovné hlásenie
na displeji

*)

746

Počas aktualizácie sa vyskytla chyba

Varovné hlásenie
na displeji, proces aktualizácie sa preruší

Opätovné spustenie aktualizácie po dobe čakania
cca 2 minúty; *)

751

Denný čas stratený

752

Komunikačná chyba modulu Real Time Clock

Varovné hlásenie
na displeji

Nové nastavenie času a dátumu na striedači; *)

753

Interná chyba: Modul Real
Time Clock je v núdzovom
režime

Nepresný čas, možná
strata času (prevádzka
dodávania do siete
normálna)

Nové nastavenie času a dátumu na striedači

754 –
755

Poskytuje informáciu o internom stave procesu.

Varovné hlásenie
na displeji

*)
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Kód

Popis

Reakcia

Odstránenie

757

Chyba hardware v module
Real Time Clock

Chybové hlásenie
na displeji, striedač nedodáva prúd do siete

*)

758

Interná chyba: Modul Real
Time Clock je v núdzovom
režime

Nepresný čas, možná
strata času (prevádzka
dodávania do siete
normálna)

Nové nastavenie času a dátumu na striedači

760

Interná chyba hardware

Chybové hlásenie
na displeji

*)

761 –
765

Poskytuje informáciu o internom stave procesu.

Varovné hlásenie
na displeji

766

Bolo aktivované obmedzenie výkonu v prípade núdze
(max. 750 W)

Chybové hlásenie
na displeji

767

Poskytuje informáciu o internom stave procesu.

768

Obmedzenie výkonu
v hardvérových moduloch
rozdielne

772

Pamäťová jednotka dát nie
je k dispozícii

773

Aktualizácia software, skupina 0 (neplatné nastavenie krajiny)

775

Výkonový diel PMC nie je
k dispozícii

776

Neplatný typ zariadenia

781 –
794

Poskytuje informáciu o internom stave procesu.

*)

Varovné hlásenie
na displeji

*)

Varovné hlásenie
na displeji

Stlačte tlačidlo „Enter“, aby
ste potvrdili chybu; *)

Varovné hlásenie
na displeji

*)

*) Ak stavové hlásenie pretrváva: Informujte vyškoleného Fronius servisného
technika.

Stavové hlásenia
– trieda 9

Stavové hlásenia triedy 9 sa týkajú len akumulátora Fronius Solar Battery. Zobrazujú sa iba v monitorovaní inštalácie a nie na displeji striedača.

Kód

Popis

Reakcia

Odstránenie

975

Softvér v inštalácii je nekonzistentný

Striedač nedodáva žiadny prúd do siete

Aktualizácia firmvéru striedača; *)
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Popis

Reakcia

Odstránenie

976

Rozpoznaný neregistrovaný modul akumulátora

Prevádzka akumulátora
nie je možná, dodávanie
pokračuje

977

Nesprávny počet modulov
akumulátora vo Fronius
Solar Battery

Rozpoznaných príliš veľa
modulov: Prevádzka
akumulátora nie je
možná
Rozpoznaných príliš
málo modulov: Vydá sa
chybové hlásenie,
prevádzka pokračuje

978

Komunikačná chyba medzi
Fronius Symo Hybrid
a Fronius Solar Battery

Prevádzka akumulátora
nie je možná, dodávanie
pokračuje

Kontrola zapojenia; **)

979

Komunikačná chyba medzi
Fronius Symo Hybrid
a Fronius Solar Battery

Prevádzka akumulátora
nie je možná, dodávanie
pokračuje

Zobrazí sa v pohotovostnom
režime, ak nie je v pohotovostnom režime – skontrolujte zapojenie; **)

980

Žiadna komunikácia medzi
Fronius Symo Hybrid
a Fronius Solar Battery

Prevádzka akumulátora
nie je možná, dodávanie
pokračuje

Zapnutie Fronius Solar Battery; kontrola zapojenia; **)

981

Verzia softvéru Fronius
Solar Battery je nekonzistentná

Prevádzka akumulátora
nie je možná, dodávanie
pokračuje

*)

983

Komunikačná chyba medzi
regulátorom akumulátora
a modulmi akumulátora

Prevádzka akumulátora
nie je možná, dodávanie
pokračuje

Kontrola zapojenia vo Fronius Solar Battery; kontrola
čísel jednotlivých modulov
akumulátora; kontrola
ukončovacích konektorov

984

Controller akumulátora zastavil nabíjanie

Prevádzka akumulátora
nie je možná, dodávanie
pokračuje

Kontrola chybového hlásenia
na displeji Fronius Solar Battery; *)

985

Podpätie na akumulátore
Fronius Solar Battery

Akumulátor Fronius Solar Battery sa vypol
z dôvodu podpätia.
Prevádzka akumulátora
nie je možná; dodávanie
pokračuje

*)

986

Nadmerná teplota na akumulátore Fronius Solar
Battery

Akumulátor Fronius Solar Battery sa vypol
z dôvodu nadmernej
teploty. Prevádzka akumulátora nie je možná;
dodávanie pokračuje

Zníženie okolitej teploty; vypnutie Fronius Solar Battery
a opätovná aktivácia po primeranom čase čakania; *)

987

Podídenie teploty na akumulátore Fronius Solar
Battery

Akumulátor Fronius Solar Battery sa vypol
z dôvodu podídenia teploty. Prevádzka akumulátora nie je možná;
dodávanie pokračuje

Zvýšenie okolitej teploty; vypnutie Fronius Solar Battery
a opätovná aktivácia po primeranom čase čakania; *)
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Kód

Zadajte aktivačný kľúč
pre modul akumulátora; *)
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Kód

Popis

Reakcia

Odstránenie

988

Komunikačná chyba medzi
Fronius Symo Hybrid
a Fronius Smart Meter

K dispozícii nie sú žiadne
údaje elektromeru.
Prevádzka akumulátora
nie je možná, dodávanie
pokračuje

Skontrolujte zapojenie; **)

989

Žiadna komunikácia medzi
Fronius Symo Hybrid
a Fronius Smart Meter

K dispozícii nie sú žiadne
údaje elektromeru.
Prevádzka akumulátora
nie je možná, dodávanie
pokračuje

Kontrola zapojenia; kontrola
napájania napätím Fronius
Smart Meter; **)

*) Ak stavové hlásenie pretrváva: Informujte vyškoleného servisného technika
spoločnosti Fronius
**) Ak stavové hlásenie pretrváva, spojte sa so svojím montérom inštalácie

Stavové hlásenia
– trieda 10 – 12

1000 – 1299 – Poskytuje informáciu o internom programovom stave procesora
Popis

Je pri bezchybnej funkcii striedača nesporná a zobrazuje
sa iba v parametri Setup „Stav LT“. Pri skutočnej poruche podporuje toto stavové hlásenie technickú podporu Fronius pri analýze chýb.

Zákaznícky servis

DÔLEŽITÉ! Obráťte sa na predajcu značky Fronius alebo na servisného technika
spoločnosti Fronius, ak
chyba sa vyskytuje často alebo trvalo
objaví sa chyba, ktorá sa neuvádza v tabuľkách
-

Prevádzka v prostredí s intenzívnou
prašnosťou

Pri prevádzke striedača v prostrediach s intenzívnou prašnosťou:
podľa potreby vyfúkajte čistým stlačeným vzduchom chladiace teleso a ventilátor
na zadnej strane striedača, ako aj otvory privádzaného vzduchu na montážnom
držiaku.
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Zobrazenie stavových hlásení

SK

Fronius Solar Battery
Systém akumulácie disponuje systémom vlastnej diagnostiky, ktorá sama rozozná
veľa možných chýb a zobrazí ich na displeji alebo prostredníctvom LED diódy.
Takto je možné rýchlo vyhľadať chyby v systéme akumulácie, ako aj chyby
montáže, resp. obsluhy.
Ak systém vlastnej diagnostiky nájde určitú konkrétnu chybu, zobrazí sa na displeji zodpovedajúce stavové hlásenie.

Chybové hlásenia – Modul manažmentu akumulátora

Chybové hlásenia – Dátový
konvertor

Zobrazenie

Podrobnosti

Riešenie

NO MODULE

Žiaden modul

Pripojenie modulov

Ak sú pripojené

Ak sú moduly pripojené,
zobrazí sa hlásenie vľavo.
Skontrolujte, či sú moduly
správne pripojené.

OV Error

Prepätie

Vybitie

DISCHARGE
ERR

Hĺbkové vybíjanie

Nabitie

COMM ERR
alebo CON=
------------ooox

Chyba v komunikácii zapojených
modulov. Príklad vľavo zobrazuje
prípad, že modul (č. 00) vykazuje
komunikačnú chybu, sú pripojené
3 moduly (č. 01, 02 a 03) a ostatné adresy nemajú žiadne spojenie.

COMM OFF
MODE

Iba pre údržbu

Žiadne zobrazenie

Chyba zapojenia, chyba adresovania akumulačných modulov
alebo chyby kritické na základe
systému

Skontrolujte zapojenie,
skontrolujte adresovanie
jednotlivých akumulačných
modulov.

Ak dátový konvertor rozpozná chybu, signalizuje ju tým, že bude svietiť červená
LED „State“ a súčasne sa zobrazí číslo chyby podľa nasledujúce tabuľky prostredníctvom LED „Error No“. Rozlišujeme dve kategórie chýb:
Závažná chyba (1 – 5): V tomto prípade sa musí dátový konvertor vypnúť a znovu
zapnúť. Ak sa chyba vyskytne opakovane, musí sa dátový konvertor vymeniť a zaslať na opravu.
Varovania (6 – 15): Tieto varovania sa zobrazujú iba pre informáciu po dobu
1 minúty, potom sa automaticky vynulujú. Ak sa tieto varovania vyskytujú častejšie, kontaktujte zákaznícky servis.
V režime konfigurácie tieto zobrazenia nie sú platné a sú určené iba pre interné
účely.
LED8

LED4

LED2

LED1

Č. chyby,
príp. ID

Displej

135

Nejednoznačné
prevádzkové stavy

0

0

0

0

0

Rezervované

0

0

0

1

1

Chyba hardware

0

0

1

0

2

Chyba EEROM

0

0

1

1

3

Interná chyba pamäte

0

1

0

0

4

Zbernica chyba hardware

0

1

0

1

5

Chyba skriptu

0

1

1

0

6

Rezervované

0

1

1

1

7

RS preplnenie odosielacej vyrovnávacej pamäte

1

0

0

0

8

RS preplnenie prijímacej vyrovnávacej pamäte

1

0

0

1

9

RS Timeout

1

0

1

0

10

Všeobecná chyba zbernice

1

0

1

1

11

Chyba parity alebo chyba Stopbit (Frame Check)

1

1

0

0

12

Rezervované

1

1

0

1

13

Zbernica chyba konfigurácie

1

1

1

0

14

Zbernica preplnenie vyrovnávacej pamäte

1

1

1

1

15

Rezervované

Akumulátor sa počas procesu rozbehu vypne:
Akumulátor nechajte minimálne 120 minút vypnutý a následne ho ešte raz zapnite. Ak sa tým chyba neodstráni, kontaktujte zákaznícky servis.
Akumulátor vypnutý pri stave ukladania (State of charge SOC) od 0 %:
Komunikačná chyba – Striedač vypnite na strane DC a stranu AC odpojte od
elektrickej siete. Následne 5 minút počkajte a striedač na strane DC a AC znovu
zapnite. Ak sa tým chyba neodstráni, kontaktujte zákaznícky servis.
Akumulátor je aktívny, stav ukladania (SOC) nad 90 % a červená LED bliká:
Chyba pri nabíjaní akumulátora – Striedač vypnite na strane DC a stranu AC odpojte od elektrickej siete. Následne 30 minút počkajte a striedač na strane DC
a AC znovu zapnite. Ak sa tým chyba neodstráni, kontaktujte zákaznícky servis.
Akumulátor sa nenabíja ani nevybíja (SOC na webovom rozhraní a na akumulátore nie sú rovnaké):
Kontrola, či je akumulátor zapnutý – Ak nie, zapnite ho.
Ak áno, je k dispozícii komunikačná chyba. Striedač vypnite na strane DC a stranu AC odpojte od elektrickej siete. Následne 5 minút počkajte a striedač na strane DC a AC znovu zapnite. Ak sa tým chyba neodstráni, kontaktujte zákaznícky
servis.
Vo webovom rozhraní sa akumulátor viac nezobrazuje (trojhranný náhľad namiesto štvorhranného):
Kontrola, či je akumulátor zapnutý – Ak nie, zapnite ho.
Ak áno, je k dispozícii komunikačná chyba. Striedač vypnite na strane DC a stranu AC odpojte od elektrickej siete. Následne 5 minút počkajte a striedač na strane DC a AC znovu zapnite. Ak sa tým chyba neodstráni, kontaktujte zákaznícky
servis.

136

Nezvyčajné zahrievanie alebo pozorovanie zápachu:
Systém vypnite (hlavný vypínač akumulátora, strana DC na striedači), priestor vyvetrajte a informujte zákaznícky servis.
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Pri akomkoľvek chybovom hlásení na displeji akumulátora:
Striedač vypnite na strane DC a stranu AC odpojte od elektrickej siete. Následne
5 minút počkajte a striedač na strane DC a AC znovu zapnite. Ak sa tým chyba
neodstráni, kontaktujte zákaznícky servis.
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Príloha
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140

Fronius Symo Hybrid
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Technické údaje
3.0-3-S

4.0-3-S

5.0-3-S

5 kW

6,5 kW

8 kW

190 – 800 V DC

250 – 800 V DC

315 – 800 V DC

Vstupné údaje
FV vstupný výkon
Rozsah napätia MPP
Max. vstupné napätie
(pri 1 000 W/m² / -10 °C pri chode naprázdno)

1 000 V DC

Začiatočné napätie napájania

200 V

Menovité vstupné napätie

595 V

Min. vstupné napätie

150 V DC

Max. vstupný prúd

1 x 16,0 A

Max. skratový prúd solárnych modulov
(ISC FV)

24,0 A

Počet MPP trackerov

1

Počet prípojok DC

2

Vstup akumulátora
Max. výstupný výkon k akumulátoru

Závisí od pripojeného akumulátora

Max. vstupný výkon akumulátora

Závisí od pripojeného akumulátora

Výstupné údaje
Menovitý výstupný výkon (Pmen.)

3 000 W

4 000 W

5 000 W

Max. výstupný výkon

3 000 W

4 000 W

5 000 W

Zdanlivý menovitý výkon

3 000 VA

4 000 VA

5 000 VA

Menovité sieťové napätie
Max. výstupný prúd

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

8,3 A

8,3 A

Frekvencia (rozsah frekvencie)

50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz)

Harmonické skreslenie prúdu

<3%

Účinník cos φ

0,85 – 1 ind./kap.2)
38 A / 2 ms

Zapínací prúd 6)
Max. ochrana proti výstupnému nadprúdu

25 A

Všeobecné údaje
Max. účinnosť (FV – elektrická sieť)

97,5 %

Max. účinnosť (FV – akumulátor –
elektrická sieť)

> 90 %

> 90 %

> 90 %

Európ. účinnosť (FV – elektrická sieť)

95,2 %

95,7 %

96 %

Chladenie
Stupeň krytia
Rozmery v x š x h

97,6

Regulované nútené vetranie
IP 65
645 x 431 x 204 mm
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Fronius Symo Hybrid

3.0-3-S

Hmotnosť

4.0-3-S

5.0-3-S

22 kg

Prípustná teplota okolia

- 25 °C – + 60 °C

Prípustná vlhkosť vzduchu

0 – 100 %

Trieda zariadení EMK

B

Kategória prepäťovej ochrany DC / AC

3/2

Stupeň znečistenia

2

Emisie zvuku

59,5 dB(A) ref. 1pW

Ochranné zariadenia
Meranie izolácie DC
Reakcia pri preťažení DC

integrov.
Presúvanie pracovného bodu, obmedzenie výkonu

Odpojovač DC

integrov.

RCMU

integrov.

Fronius Solar Battery

Battery 4.5

Battery 6.0

Battery 7.5

3,6 kWh

4,8 kWh

6 kWh

Parametre elektrického systému
Využiteľná kapacita
Stálosť cyklu
Rozsah napätia

8000
120 – 170 V

160 – 230 V

200 – 290 V

Menovitý nabíjací výkon

2400 W

3200 W

4000 W

Menovitý vybíjací výkon

2400 W

3200 W

4000 W

Max. nabíjací prúd (obmedzený striedačom)

16,0 A

Max. vybíjací prúd (obmedzený striedačom)

16,0 A

Odporúčané istenie

Poistka 20 A / 1 kV / obr.

Všeobecné údaje
Technológia akumulátora

LiFePO4

Rozmery v x š x h
Hmotnosť

955 x 570 x 611 mm
91 kg

108 kg

Stupeň krytia

IP 20

Trieda ochrany

1

Prípustná okolitá teplota
Prípustná teplota skladovania
Povolená vlhkosť vzduchu

5 °C – 35 °C
-40 °C – 65 °C
0 – 95 % (nekondenzovaná)

Rozhrania
Prípojka k striedaču
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Modbus RTU (RS485)

125 kg

Battery 9.0

Battery 10.5

Battery 12.0

7,2 kWh

8,4 kWh

9,6 kWh
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Fronius Solar Battery
Parametre elektrického systému
Využiteľná kapacita
Stálosť cyklu

8000

Rozsah napätia

240 – 345 V

280 – 400 V

320 – 460 V

Menovitý nabíjací výkon

4800 W

5600 W

6400 W

Menovitý vybíjací výkon

4800 W

5600 W

6400 W

Max. nabíjací prúd (obmedzený striedačom)

16,0 A

Max. vybíjací prúd (obmedzený striedačom)

16,0 A

Odporúčané istenie

Poistka 20 A / 1 kV / obr.

Všeobecné údaje
Technológia akumulátora

LiFePO4

Rozmery v x š x h

955 x 570 x 611 mm

Hmotnosť

142 kg

159 kg

Stupeň krytia

IP 20

Trieda ochrany

1

Prípustná okolitá teplota
Prípustná teplota skladovania
Povolená vlhkosť vzduchu

176 kg

5 °C – 35 °C
-40 °C – 65 °C
0 – 95 %

Rozhrania
Prípojka k striedaču

Monitorovanie
inštalácie

Modbus RTU (RS485)

Napájacie napätie

12 V DC

Spotreba energie

<2W

Rozmery
Ethernet (LAN)
WiFi
Okolitá teplota

132 x 103 x 22 mm
5,2 x 4,1 x 0,9 in.
RJ 45, 100 MBit
IEEE 802.11b/g/n Client
-20 – +65 °C
-4 – +149 °F

Špecifikácie I/O pripojenia
Úroveň napätia digitálnych vstupov

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

Vstupné prúdy digitálnych vstupov

V závislosti od vstupného napätia;
vstupný odpor = 78 kOhm
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Spínacia schopnosť digitálnych výstupov pri napájaní prostredníctvom
zásuvnej karty Datamanager

3,2 W

12,8 V
spolu pre všetky 4 digitálne výstupy
Max. prepínateľné indukčné zaťaženia
na digitálnych výstupoch
Modbus RTU
Nastavenie rozhrania RS485 z výroby:
rýchlosť
dátový rámec

Vysvetlenie poznámok pod čiarou

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

Zohľadnené normy a smernice

76 mJ
(na výstup)
RS485 2-vodičový

9600 baudov
1 začiatočný bit
8 dátových bitov
žiadna parita
1 koncový bit

Uvedené hodnoty sú štandardnými hodnotami; podľa požiadavky sa striedač nastavuje špecificky pre príslušnú krajinu.
Podľa nastavenia krajiny alebo podľa špecifických nastavení zariadenia
(ind. = indukčný; cap. = kapacitný)
PCC = rozhranie verejnej siete
Maximálny prúd zo striedača k solárnemu modulu pri chybe v striedači
Zabezpečené prostredníctvom elektrickej konštrukcie striedača.
Prúdová špička pri zapnutí striedača.

Striedač Fronius Hybrid:
Označenie CE
Všetky požadované a platné normy, ako aj smernice v rámci platnej smernice EÚ
boli dodržané, preto sú tieto zariadenia vybavené označením CE.
Prevádzka s núdzovým prúdom
Hybridný striedač v predloženej verzii je určený výlučne pre použitie vo fotovoltických inštaláciách pripojených na sieť, výroba prúdu nezávislá od verejnej siete
je možná iba prostredníctvom aktualizácie zariadenia poskytnutej zo strany
výrobcu. Táto aktualizácia zahŕňa okrem funkčných rozšírení v oblasti hardware a
software aj príslušnú dokumentáciu pre používateľa.
Hybridný striedač je pripravený pre prevádzku s núdzovým prúdom.
Výpadok siete
Meracie a bezpečnostné postupy, ktoré sú v striedači sériovo integrované, zabezpečujú, aby pri výpadku siete bola dodávka okamžite prerušená (napr. pri odpojení zo strany dodávateľa energie alebo poškodení vedenia).
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Fronius Solar Battery:
IEC/EN 62133
EN 50178 (1997)
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 62208
EN 62311:2008
FCC Part 15 Subpart B:2012 ClassB
IEC 60730-1 (Fourth Edition) 2010 (H.7, H.11.12, H.27.1.2)
UN 38.3
60730-1 2011 (H.7, H.11.12, H.27.1.2)
-
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Záručné podmienky a likvidácia
Záruka výrobcu
Fronius

Podrobné záručné podmienky, špecifické pre danú krajinu, je možné nájsť na internete: www.fronius.com/solar/warranty
Pre získanie plnej doby trvania záruky pre svoj nový nainštalovaný striedač alebo
akumulátor sa zaregistrujte na stránke: www.solarweb.com.

Likvidácia

Staré elektrické prístroje a elektronika sa musia zbierať oddelene a recyklovať
ekologickým spôsobom v súlade s európskou smernicou a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Použité zariadenia odovzdajte predajcovi alebo do miestneho, autorizovaného zberného a likvidačného systému. Správnou likvidáciou starých
prístrojov podporujete trvalo udržateľnú recykláciu materiálových zdrojov. Ignorovanie takejto likvidácie môže mať negatívny vplyv na zdravie alebo životné prostredie.
Obalové materiály
Separovaný zber. Overte si predpisy platné vo vašej obci. Zmenšite objem škatule
na minimum.
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