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Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Αρχείο καταγραφής συμβάντων
Πληροφορίες
Διαχειριστής αδειών χρήσης
Υποστήριξη
Επικοινωνία
Δίκτυο
Modbus
Fronius Solar API
Απαιτήσεις ασφάλειας και δικτύου
Ρύθμιση χώρας
Περιορισμός τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο
Διαχείριση ισχύος εισόδων/εξόδων
Διάγραμμα συνδέσεων – 4 ρελέ
Ρυθμίσεις διαχείρισης ισχύος εισόδων/εξόδων – 4 ρελέ
Διάγραμμα συνδέσεων – 3 ρελέ
Ρυθμίσεις διαχείρισης ισχύος εισόδων/εξόδων – 3 ρελέ
Διάγραμμα συνδέσεων – 2 ρελέ
Ρυθμίσεις διαχείρισης ισχύος εισόδων/εξόδων – 2 ρελέ
Διάγραμμα συνδέσεων – 1 ρελέ
Ρυθμίσεις διαχείρισης ισχύος εισόδων/εξόδων – 1 ρελέ

Προδιαγραφές ασφάλειας
Επεξήγηση
προληπτικών
μέτρων
ασφάλειας

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

▶

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

▶

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Χαρακτηρίζει την πιθανότητα μη ικανοποιητικής έκβασης των εργασιών και
πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό.
Αν δείτε κάποια από τα σύμβολα που απεικονίζονται στο κεφάλαιο "Προδιαγραφές
ασφάλειας", απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους σας.

Γενικά

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και
λαμβάνοντας υπόψη τους αναγνωρισμένους κανόνες ασφάλειας. Σε περίπτωση
εσφαλμένου χειρισμού ή κακής χρήσης υφίσταται κίνδυνος για
τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του χειριστή ή τρίτων,
τη συσκευή και άλλα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη.
Όλοι όσοι ασχολούνται με τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση της συσκευής
πρέπει
να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα,
να έχουν γνώσεις σχετικά με τον χειρισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και
να έχουν μελετήσει πλήρως, καθώς και να τηρούν πιστά τις παρούσες οδηγίες
χειρισμού.
Παράλληλα με τις οδηγίες χειρισμού πρέπει να τηρούνται και οι γενικοί και
τοπικοί ισχύοντες κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων και προστασίας του
περιβάλλοντος.
Για όλες τις υποδείξεις ασφάλειας και κινδύνου πάνω στη συσκευή ισχύουν τα
εξής:
πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση,
πρέπει να προστατεύονται από φθορά,
δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται,
δεν επιτρέπεται να σκεπάζονται και να καλύπτονται με άλλα αυτοκόλλητα ή με
βαφή.
H λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο εφόσον όλες οι προστατευτικές
διατάξεις λειτουργούν άψογα. Αν οι διατάξεις ασφαλείας δεν λειτουργούν άψογα,
υπάρχει κίνδυνος για
τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του χειριστή ή τρίτων,
τη συσκευή και άλλα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη.
Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αναθέστε σε εξουσιοδοτημένη τεχνική
εταιρία την επισκευή τυχόν διατάξεων ασφάλειας που δεν λειτουργούν άψογα.
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Ποτέ μην παρακάμπτετε και μην θέτετε εκτός λειτουργίας τις προστατευτικές
διατάξεις.
Για να εντοπίσετε τις θέσεις των υποδείξεων ασφάλειας και κινδύνου επάνω στη
συσκευή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Προειδοποιητικές υποδείξεις πάνω στη
συσκευή" των οδηγιών χειρισμού της συσκευής σας.
Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εξαλείψτε τυχόν βλάβες που μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια.

Συνθήκες
περιβάλλοντος

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

Καταρτισμένο
προσωπικό

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

Μέτρα ασφάλειας
στο χώρο χρήσης

Κατά την εγκατάσταση συσκευών με ανοίγματα αέρα ψύξης, βεβαιωθείτε ότι ο
αέρας εισέρχεται και εξέρχεται ανεμπόδιστα από τη σχισμή αερισμού. Η
λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με το βαθμό προστασίας που
αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

Στοιχεία για τις
τιμές εκπομπών
θορύβου

Η μέγιστη στάθμη θορύβου του μετατροπέα παρουσιάζεται στα Τεχνικά
χαρακτηριστικά.
Η ψύξη της συσκευής επιτυγχάνεται με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας με
τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο και εξαρτάται από το ποσοστό παραγόμενης
θερμότητας, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το πόσο καθαρή είναι η συσκευή κ.α.
Μια τιμή εκπομπών με γνώμονα τον χώρο εργασίας δεν είναι δυνατόν να
καθοριστεί, καθώς η πραγματική στάθμη ηχητικής πίεσης που προκύπτει
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις συνθήκες συναρμολόγησης, την ποιότητα
του δικτύου, τους γύρω τοίχους και τα χαρακτηριστικά του χώρου γενικότερα.
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Μέτρα ΗΜΣ

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί παρά την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπών
βάσει προτύπου να παρουσιαστούν επιδράσεις στην προβλεπόμενη περιοχή
εφαρμογής (π.χ. όταν στο χώρο τοποθέτησης υπάρχουν ευαίσθητες συσκευές ή
όταν ο χώρος τοποθέτησης βρίσκεται κοντά σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς
δέκτες). Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε λήψη κατάλληλων
μέτρων για την εξάλειψη των παρεμβολών.

Προστασία
δεδομένων

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

Δικαίωμα
πνευματικής
ιδιοκτησίας

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος εγχειριδίου παραμένει στον
κατασκευαστή.

Γείωση
προστασίας (PE)

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

Σύνδεση ενός σημείου στη συσκευή, στο σύστημα ή στην εγκατάσταση προς τη γη
για την προστασία από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση σφάλματος. Κατά την
εγκατάσταση του μετατροπέα Tauro η σύνδεση PE είναι υποχρεωτική, επειδή
πρόκειται για συσκευή της κλάσης προστασίας 1. Κατά τη σύνδεση του αγωγού PE
θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι θα είναι ασφαλισμένος έναντι ακούσιας
αποσύνδεσης. Λάβετε υπόψη όλα τα σημεία της ενότητας "Σύνδεση μετατροπέα
στο δημόσιο δίκτυο (πλευρά AC)", περιλαμβανομένων των οδηγιών σχετικά με την
εφαρμογή της καθορισμένης ροπής σύσφιξης σε ροδέλες, ασφαλιστικές διατάξεις
κοχλιών και παξιμάδια.
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι στην περίπτωση χρήσης ανακουφιστικών
καταπόνησης ο προστατευτικός αγωγός θα αποσυνδεθεί τελευταίος στην
περίπτωση πιθανής διακοπής ρεύματος. Κατά τη σύνδεση του προστατευτικού
αγωγού θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις ελάχιστης διατομής που
ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Επιπλέον, η ελάχιστη
διατομή του αγωγού PE θα πρέπει, κατά το πρότυπο IEC 62109-1, να ανέρχεται
τουλάχιστον στο ήμισυ της διατομής φάσεως, επειδή για τις φάσεις (L1 / L2 / L3)
απαιτείται διατομή τουλάχιστον 35mm² (50 kW) ή 70mm² (99,99 / 100 kW).

Συντήρηση
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Κατά βάση οι μετατροπείς Tauro δεν χρειάζονται συντήρηση. Αν, ωστόσο,
πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στον μετατροπέα, όπως, για
παράδειγμα, καθαρισμός ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, αυτές θα πρέπει να
γίνουν σε συνεννόηση με έναν καταρτισμένο τεχνικό σέρβις της Fronius. Ο
κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από
ακατάλληλη χρήση.

Γενικές πληροφορίες
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Περιγραφή της
συσκευής
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Περιγραφή της συσκευής
Ο μετατροπέας μετατρέπει σε εναλλασσόμενο ρεύμα το συνεχές ρεύμα (DC) που
παράγουν τα φ/β πλαίσια. Αυτό το εναλλασσόμενο ρεύμα παρέχεται ταυτόχρονα
με την τάση δικτύου στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Ο μετατροπέας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε φωτοβολταϊκά
συστήματα συνδεδεμένα σε δίκτυο. Δεν είναι δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας ανεξάρτητα από το δημόσιο δίκτυο.
Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του μετατροπέα παρέχουν, κατά τη
συναρμολόγηση και κατά τη λειτουργία, μέγιστη ασφάλεια.
Ο μετατροπέας επιτηρεί αυτόματα το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σε
περίπτωση ανώμαλων συνθηκών δικτύου, ο μετατροπέας αναστέλλει αμέσως τη
λειτουργία του και διακόπτει την τροφοδότηση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ.
απενεργοποίηση δικτύου, διακοπή κ.λπ.).
Η επιτήρηση δικτύου πραγματοποιείται μέσω επιτήρησης της τάσης, της
συχνότητας και της λειτουργίας νησίδας.

AC Daisy Chain

Με την παραλλαγή μετατροπέα "AC Daisy Chain", ο αγωγός AC μπορεί να
μεταφερθεί απευθείας από τον μετατροπέα σε άλλον μετατροπέα. Κατά τον τρόπο
αυτό είναι δυνατή η γρήγορη σύνδεση περισσοτέρων μετατροπέων Tauro με ισχύ
εξόδου έως 200 kW.
Η ελάχιστη διατομή καλωδίου εξαρτάται από την ασφάλεια στο σημείο σύνδεσης
στο δίκτυο. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επιλέξετε μια μεγαλύτερη διατομή
καλωδίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να
εφαρμόζονται τα πρότυπα που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα.

Ασφάλειες
στοιχειοσειρών

Ισχύει μόνο για τύπους συσκευών Fronius Tauro 50-3-D / Eco 50-3-D / Eco 99-3-D /
Eco 100-3-D (direct):
Η χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στο Fronius Tauro συνιστά έναν πρόσθετο
παράγοντα προστασίας των φ/β πλαισίων.
Αποφασιστικής σημασίας για την προστασία των φ/β πλαισίων είναι το μέγιστο
ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc, το μέγιστο ρεύμα επιστροφής φ/β πλαισίου IR ή τα
στοιχεία της μέγιστης τιμής ασφάλειας στοιχειοσειράς στο δελτίο δεδομένων του
εκάστοτε φ/β πλαισίου.

11

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί σχετικά με την ασφάλεια. Ο
ηλεκτρολόγος που πραγματοποιεί τις εργασίες ευθύνεται για τη σωστή επιλογή
των ασφαλειών στοιχειοσειρών.
Για την αντικατάσταση των ασφαλειών στοιχειοσειρών, βλ. κεφάλαιο
Αντικατάσταση ασφαλειών στοιχειοσειράς στη σελίδα 57.

Fronius Solar.web

Με το Fronius Solar.web ή το Fronius Solar.web Premium ο ιδιοκτήτης καθώς και ο
εγκαταστάτης του φωτοβολταϊκού συστήματος μπορούν εύκολα να το επιτηρούν
και να αναλύουν δεδομένα. Ο μετατροπέας διαβιβάζει, ανάλογα με τη
διαμόρφωση, τα δεδομένα, π.χ. ισχύ, απόδοση, κατανάλωση και ενεργειακό
ισοζύγιο στο Fronius Solar.web. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην
ενότητα Solar.web - Επιτήρηση και ανάλυση.
Η διαμόρφωση γίνεται μέσω του βοηθού αρχικής εγκατάστασης, βλ. κεφάλαιο
Εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής στη σελίδα 66 ή Εγκατάσταση μέσω
προγράμματος περιήγησης στη σελίδα 67.
Προϋποθέσεις διαμόρφωσης:
Σύνδεση στο Internet (λήψη δεδομένων: τουλάχιστον 512 kBit/s, αποστολή
δεδομένων: τουλάχιστον 256 kBit/s)*.
Λογαριασμός χρήστη στο solarweb.com.
Ολοκληρωμένη διαμόρφωση μέσω του βοηθού αρχικής εγκατάστασης
*
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Τα στοιχεία δεν παρέχουν απόλυτη εγγύηση για απρόσκοπτη λειτουργία.
Τα υψηλά ποσοστά σφαλμάτων στη μετάδοση, οι διακυμάνσεις στη λήψη ή
οι απώλειες μετάδοσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη μετάδοση

EL

δεδομένων. Η Fronius συνιστά τη δοκιμή της σύνδεσης στο Internet με τις
ελάχιστες απαιτήσεις επί τόπου.
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Προστασία προσώπων και συσκευών
Ασφάλεια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος λόγω εσφαλμένου χειρισμού και ακατάλληλης διεξαγωγής εργασιών.
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές
ζημιές.
Όλες οι εργασίες και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
Διαβάστε και κατανοήστε το παρόν έγγραφο.
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες χειρισμού όλων των εξαρτημάτων του
συστήματος, δίνοντας έμφαση στις προδιαγραφές ασφαλείας.

▶
▶
▶

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος λόγω ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Κατά τη λειτουργία δημιουργούνται
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ενδέχεται να προκληθούν επιπτώσεις στην υγεία ατόμων, π.χ. ατόμων με
βηματοδότη.
Μην παραμένετε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε απόσταση μικρότερη από 20
cm από τον μετατροπέα.

▶

Προειδοποιητικέ
ς υποδείξεις και
πινακίδα
στοιχείων στη
συσκευή

Πάνω και μέσα στον μετατροπέα υπάρχουν προειδοποιητικές υποδείξεις και
σύμβολα ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, ούτε η επικάλυψη με βαφή
αυτών των προειδοποιητικών υποδείξεων και των συμβόλων ασφαλείας. Οι
υποδείξεις και τα σύμβολα προειδοποιούν για τον κίνδυνο λανθασμένου
χειρισμού, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές σωματικές βλάβες και
υλικές ζημιές.
Στο κάτω μέρος της πινακίδας
στοιχείων υπάρχει τυπωμένος ένας
τετραψήφιος αριθμός (coded
production date), με τη βοήθεια του
οποίου μπορεί να προσδιοριστεί η
ημερομηνία παραγωγής.
Μπορείτε να βρείτε το έτος παραγωγής,
αφαιρώντας από τα πρώτα δύο ψηφία
τον αριθμό 11.
Τα τελευταία δύο ψηφία αντιστοιχούν
στην ημερολογιακή εβδομάδα
παραγωγής της συσκευής.
Παράδειγμα: Παράδειγμα: Τιμή στην
πινακίδα στοιχείων = 3205
32 - 11 = 21 → Έτος παραγωγής 2021
05 = Ημερολογιακή εβδομάδα 05
Σύμβολα στην πινακίδα στοιχείων:
Σήμανση CE - Πιστοποιεί τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες οδηγίες και
κανονισμούς ΕΕ.
Σήμανση UKCA - Πιστοποιεί τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες οδηγίες
και κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου.
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Σήμανση RCM - Το προϊόν ελέγχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.
Σήμανση ICASA - Το προϊόν ελέγχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Independent Communications Authority of South Africa.
Σήμανση CMIM - Το προϊόν ελέγχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
IMANOR για τις διατάξεις εισαγωγής αγαθών και την τήρηση των
προτύπων του Μαρόκου.
Σύμβολα ασφάλειας:
Κίνδυνος σοβαρών σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών λόγω
εσφαλμένου χειρισμού.
Χρησιμοποιήστε τις περιγραφόμενες λειτουργίες μόνο εφόσον έχετε
μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τα παρακάτω:
Αυτές τις οδηγίες χειρισμού.
Όλες τις οδηγίες χειρισμού των εξαρτημάτων του φωτοβολταϊκού
συστήματος και ιδίως τις προδιαγραφές ασφάλειας.
Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση.
Πριν από το άνοιγμα της συσκευής περιμένετε να ολοκληρωθεί ο χρόνος
εκφόρτισης των πυκνωτών!
Κείμενο των προειδοποιητικών υποδείξεων:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία. Προτού ανοίξετε τη συσκευή, φροντίστε οι
πλευρές εισόδου και εξόδου να μην φέρουν τάση και να είναι απομονωμένες.

WSD (Wired Shut
Down)

Το ενσύρματο σύστημα απενεργοποίησης WSD διακόπτει την τροφοδότηση ισχύος
στο δίκτυο από τον μετατροπέα, εάν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη απόζευξης
(διακόπτης).
Αν ένας μετατροπέας (δευτερεύουσα συσκευή) παρουσιάσει δυσλειτουργία,
παρακάμπτεται. Η λειτουργία των υπόλοιπων μετατροπέων παραμένει ενεργή. Σε
περίπτωση που παρουσιάσει δυσλειτουργία και ένας δεύτερος μετατροπέας
(δευτερεύουσα συσκευή) ή ο μετατροπέας (κύρια συσκευή), διακόπτεται η
λειτουργία ολόκληρης της αλυσίδας WSD.
Εγκατάσταση βλ. WSD (Wired Shut Down) στη σελίδα 64.

Κεντρικό
σύστημα
προστασίας
δικτύου και
εγκατάστασης

Ο μετατροπέας προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης του ενσωματωμένου ρελέ AC ως
διακόπτη ζεύξης σε συνδυασμό με ένα κεντρικό σύστημα προστασίας δικτύου και
εγκατάστασης (κατά το πρότυπο VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Για αυτόν τον
σκοπό, η κεντρική διάταξη απόζευξης (διακόπτης) πρέπει να ενσωματωθεί όπως
περιγράφεται στο κεφάλαιο "WSD (Wired Shut Down)".
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Σήμανση WEEE - Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία και το εθνικό δίκαιο
οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά και να οδηγούνται στην ανακύκλωση με τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον.

Μονάδα
επιτήρησης
ρεύματος
διαρροής (RCMU)

Ο μετατροπέας διαθέτει μονάδα επιτήρησης ρεύματος διαρροής DC/AC (RCMU =
Residual Current Monitoring Unit) για κάθε τύπο ρεύματος, κατά IEC 62109-2.
Η μονάδα αυτή επιτηρεί το διαφορικό ρεύμα από το φ/β πλαίσιο έως την έξοδο AC
του μετατροπέα, και αποσυνδέει τον μετατροπέα από το δίκτυο σε περίπτωση
ακατάλληλου ρεύματος διαρροής.

Προστασία από
υπέρταση

Ο μετατροπέας είναι εφοδιασμένος με μια ενσωματωμένη προστασία από
υπέρταση στην πλευρά AC και DC σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62109-2. Η
προστασία από υπέρταση προστατεύει το σύστημα από ζημιές κατά την υπέρταση.

Συσκευή
προστασίας από
υπέρταση (SPD)

Η συσκευή προστασίας από υπέρταση (Surge Protective Device - SPD)
προστατεύει από προσωρινή υπέρταση και απάγει τα ρεύματα αιχμής (π.χ.
κεραυνούς). Βασισμένη σε ένα συνολικό σύστημα αντικεραυνικής
προστασίας, η συσκευή SPD συμβάλλει στην προστασία των εξαρτημάτων
του φ/β συστήματός σας.
Εάν ενεργοποιηθεί η συσκευή προστασίας από υπέρταση, το χρώμα του
δείκτη αλλάζει από πράσινο σε κόκκινο (μηχανικός δείκτης).
Αν ενεργοποιηθεί μια συσκευή SPD, υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής
ένδειξης. Για τη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας, βλ. PDF "Ενεργοποίηση
SPD / Temporary SPD Triggering" στην ενότητα σέρβις και υποστήριξης
στην ιστοσελίδα www.fronius.com
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Μετά τη ρύθμιση της προαναφερόμενης λειτουργίας, ο μετατροπέας αντιδρά
ακόμα και αν το διπολικό καλώδιο σήματος της συσκευής προστασίας από
υπέρταση παρουσιάζει ασυνέχεια ή έχει υποστεί ζημιά.

AFCI – Συσκευή
ανίχνευσης
ηλεκτρικού τόξου
(ArcGuard)

Προαιρετικά διαθέσιμη εργοστασιακά.
Η συσκευή AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) παρέχει προστασία από ηλεκτρικά
τόξα και είναι, με τη στενή έννοια, μια διάταξη προστασίας από σφάλματα επαφής.
Η συσκευή AFCI αξιολογεί τυχόν παρεμβολές που παρουσιάζονται στη
χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος και τάσης με ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα και
απενεργοποιεί το ηλεκτρικό κύκλωμα, εάν διαπιστωθεί σφάλμα επαφής. Έτσι,
αποφεύγεται η υπερθέρμανση σε σημεία με ανεπαρκή επαφή και αποτρέπονται
πιθανές πυρκαγιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος λόγω εσφαλμένης ή ακατάλληλης εγκατάστασης DC.
Ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς και κατά συνέπεια πυρκαγιάς
στο φωτοβολταϊκό σύστημα από ανεπίτρεπτες θερμικές επιβαρύνσεις οφειλόμενες
σε ηλεκτρικό τόξο.
Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις βυσμάτων είναι σε άριστη κατάσταση.
Επιδιορθώστε τυχόν ζημιές στις μονώσεις.
Εκτελέστε τις εργασίες σύνδεσης σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες.

▶
▶
▶

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η Fronius δεν καλύπτει καμιά δαπάνη για απώλειες παραγωγής, αμοιβές
εγκαταστάτη κτλ., που ενδεχομένως προκύψει λόγω ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου.
Η Fronius δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν
16
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παρά την ενσωματωμένη συσκευή ανίχνευσης / διακοπής ηλεκτρικού τόξου (π.χ.
λόγω παράλληλου τόξου).
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Προδιαγραφόμενη χρήση
Προδιαγραφόμεν
η χρήση

Ο ηλιακός μετατροπέας προορίζεται αποκλειστικά για τη μετατροπή του συνεχούς
ρεύματος από τα φ/β πλαίσια σε εναλλασσόμενο ρεύμα και την τροφοδότησή του
στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Ως μη προδιαγραφόμενη χρήση θεωρείται:
οποιαδήποτε άλλη χρήση που αποκλίνει από την προαναφερόμενη.
Η εκτέλεση τροποποιήσεων στον μετατροπέα, που δεν συστήνονται ρητά από
τη Fronius.
Η τοποθέτηση εξαρτημάτων που δεν συστήνονται ρητά ή που δεν διατίθενται
από τη Fronius.
Για τυχόν ζημιές που ενδεχομένως προκύψουν από τέτοια χρήση ο κατασκευαστής
δεν φέρει καμία ευθύνη. Οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης ακυρώνεται.
Στην προδιαγραφόμενη χρήση συγκαταλέγεται και η τήρηση όλων των υποδείξεων
που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χειρισμού.

Προδιαγραφές
για το
φωτοβολταϊκό
σύστημα

Ο μετατροπέας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη σύνδεση και λειτουργία με φ/β
πλαίσια.
Η χρήση σε άλλες γεννήτριες DC (π.χ. ανεμογεννήτριες) δεν επιτρέπεται.
Κατά τον σχεδιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων προσέξτε, ώστε όλα τα
εξαρτήματα του συστήματος να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός του
επιτρεπόμενου εύρους λειτουργίας τους.
Τηρείτε όλα τα μέτρα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή των φ/β πλαισίων
για τη διατήρηση των χαρακτηριστικών των φ/β πλαισίων.
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Βασική αρχή
λειτουργίας
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Βασική αρχή λειτουργίας
Η λειτουργία του μετατροπέα είναι πλήρως αυτόματη. Μόλις μετά την ανατολή
του ηλίου διατίθεται επαρκής ενέργεια από τα φ/β πλαίσια, ο μετατροπέας ξεκινά
τον έλεγχο του φωτοβολταϊκού συστήματος (μέτρηση μόνωσης), καθώς και του
δικτύου (τάση δικτύου και συχνότητα δικτύου). Εάν όλες οι τιμές είναι εντός του
κανονιστικού πλαισίου, πραγματοποιείται η αυτόματη σύνδεση στο δίκτυο και η
λειτουργία τροφοδότησης ισχύος.
Ο μετατροπέας λειτουργεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να λαμβάνεται η μέγιστη δυνατή
απόδοση από τα φ/β πλαίσια. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται "Εντοπισμός σημείου
μέγιστης ισχύος" (MPPT). Σε περίπτωση σκίασης των φ/β πλαισίων, ένα μεγάλο
μέρος της τοπικής μέγιστης ισχύος (LMPP) του φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί
ακόμα να εξασφαλιστεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Dynamic Peak Manager".
Αφού νυχτώσει και η παροχή ενέργειας για την τροφοδοσία δικτύου δεν είναι
πλέον επαρκής, ο μετατροπέας διακόπτει εντελώς τη σύνδεση των ηλεκτρονικών
ισχύος με το δίκτυο και αναστέλλει τη λειτουργία. Όλες οι ρυθμίσεις και τα
αποθηκευμένα δεδομένα διατηρούνται.

Ψύξη του
μετατροπέα μέσω
εξαναγκασμένου
εξαερισμού

Η ψύξη του μετατροπέα πραγματοποιείται με εξαναγκασμένο εξαερισμό μέσω ενός
θερμοκρασιακά ελεγχόμενου ανεμιστήρα. Ο αέρας που τροφοδοτείται από την
μπροστινή πλευρά διοχετεύεται μέσω ενός κλειστού καναλιού μέσα από την
ψυκτική μονάδα AC και DC και στη συνέχεια απευθείας μέσω των επαγωγέων και
εξέρχεται προς τα επάνω.
Το κλειστό κανάλι αέρα δεν επιτρέπει στην περιοχή του ηλεκτρονικού συστήματος
να έρθει σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Έτσι αποτρέπεται σε μεγάλο βαθμό η
ρύπανση της περιοχής του ηλεκτρονικού συστήματος.
Ο αριθμός στροφών ανεμιστήρα και η θερμοκρασία του μετατροπέα επιτηρούνται.
Οι ανεμιστήρες του μετατροπέα με ελεγχόμενο αριθμό στροφών και ένσφαιρους
τριβείς επιτυγχάνουν:
ιδανική ψύξη του μετατροπέα
χαμηλότερη θερμοκρασία δομικών εξαρτημάτων και επομένως μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής
ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας
υψηλή ισχύ εξόδου επίσης στο ανώτερο εύρος θερμοκρασίας του μετατροπέα

Μείωση ισχύος

Όταν η θερμοκρασία της συσκευής μετατροπέα αυξάνεται υπερβολικά, ο
μετατροπέας μειώνει αυτόματα την τρέχουσα ισχύ εξόδου για λόγους
αυτοπροστασίας. Η ανάπτυξη υπερβολικής θερμοκρασίας στη συσκευή μπορεί να
οφείλεται σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ή σε ανεπαρκή εκκένωση
θερμότητας (π.χ. σε περίπτωση τοποθέτησης σε κοντέινερ χωρίς επαρκή απαγωγή
θερμότητας).
Η μείωση ισχύος μειώνει την ισχύ του μετατροπέα σε βαθμό τέτοιο, ώστε η
θερμοκρασία να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη τιμή.
Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης θερμοκρασίας ο μετατροπέας
απενεργοποιείται σε ασφαλή κατάσταση και μόνο όταν κρυώσει η συσκευή
μεταβαίνει πάλι σε λειτουργία τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο.
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Στοιχεία χειρισμού και συνδέσεις
Στοιχεία
χειρισμού και
ενδείξεις

Φ/β συνδέσεις Tauro 50-3-D
(direct)
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(1)

Διακόπτης DC
Αποσυνδέει τα φ/β πλαίσια από
τον μετατροπέα. Ανάλογα με τον
τύπο συσκευής τοποθετούνται 2
ή 3 διακόπτες DC.
Οι διακόπτες DC μπορούν να
ασφαλιστούν με ένα λουκέτο
έναντι ενεργοποίησης.

(2)

Προαιρετικός διακόπτης AC
Ο προαιρετικός διακόπτης AC
αποσυνδέει τον μετατροπέα από
το δίκτυο

(3)

Λειτουργία κουμπιού
Περισσότερες πληροφορίες για
τη λειτουργία κουμπιού, βλ.
Λειτουργίες κουμπιού και LED
ένδειξης κατάστασης

(4)

LED ένδειξης κατάστασης
Για περισσότερες πληροφορίες
για τη LED ένδειξης κατάστασης,
βλ. Λειτουργίες κουμπιού και
LED ένδειξης κατάστασης

EL

Φ/β συνδέσεις Tauro Eco 50-3-D
(direct)

Φ/β συνδέσεις Tauro Eco 99-3D / 100-3-D
(direct)

Φ/β συνδέσεις pre-combined

Tauro Eco 50-3-P / 99-3-P / 100-3-P

Tauro 50-3-P
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Κλείδωμα
προαιρετικού
διακόπτη DC

Με το προαιρετικά διαθέσιμο κλείδωμα
διακόπτη DC, ο μετατροπέας μπορεί να
κλειδωθεί για να αποφευχθεί η ακούσια
απενεργοποίησή του.

Δυνατότητα
συναρμολόγησης
για εξαρτήματα
τρίτων
κατασκευαστών

Πάνω από το διαμέρισμα συνδέσεων
DC υπάρχει χώρος για τη
συναρμολόγηση εξαρτημάτων τρίτων
κατασκευαστών. Στη ράγα DIN μπορούν
να τοποθετηθούν εξαρτήματα με
μέγιστο πλάτος 14,5 cm (8 TE). Τα
εξαρτήματα πρέπει να παρουσιάζουν
αντοχή σε θερμοκρασία από ‑40 έως
+85 βαθμούς Κελσίου.

Διαμέρισμα
καλωδίων
δεδομένων στον
μετατροπέα
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Το διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων (πλακέτα Pilot) βρίσκεται άνωθεν της
σύνδεσης DC στον μετατροπέα.
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Διαμέρισμα
καλωδίων
δεδομένων

Ακροδέκτης σύνδεσης Modbus

Ακροδέκτης σύνδεσης Push-in για την
εγκατάσταση Modbus 0, Modbus 1, 12
V και GND (Ground).
Μέσω του ακροδέκτη σύνδεσης
Modbus δημιουργείται η σύνδεση
δεδομένων με τα συνδεδεμένα
εξαρτήματα. Οι είσοδοι M0 και M1
μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα. Έως
4 συνδρομητές Modbus ανά είσοδο, βλ.
κεφάλαιο Συνδρομητές Modbus στη
σελίδα 61.

WSD (Wired Shut Down) Switch

Ορίζει τον μετατροπέα ως κύρια
συσκευή WSD ή δευτερεύουσα
συσκευή WSD.
Θέση 1: Κύρια συσκευή WSD
Θέση 0: Δευτερεύουσα συσκευή WSD

Modbus 0 (MB0) Switch

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την
αντίσταση τερματισμού για το Modbus
0 (MB0).
Θέση 1: Αντίσταση τερματισμού ΟΝ
(εργοστασιακή ρύθμιση)
Θέση 0: Αντίσταση τερματισμού OFF

Modbus 1 (MB1) Switch

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την
αντίσταση τερματισμού για το Modbus
1 (MB1).
Θέση 1: Αντίσταση τερματισμού ΟΝ
(εργοστασιακή ρύθμιση)
Θέση 0: Αντίσταση τερματισμού OFF

Οπτικός αισθητήρας

Για τον χειρισμό του μετατροπέα. Βλ.
κεφάλαιο Λειτουργίες κουμπιού και
LED ένδειξης κατάστασης στη σελίδα
25.

LED επικοινωνίας

Υποδηλώνει την κατάσταση σύνδεσης
του μετατροπέα.

23

LED λειτουργίας

Σχηματικό
διάγραμμα
εσωτερικής
συνδεσμολογίας
εισόδων/εξόδων

Υποδηλώνει την κατάσταση
λειτουργίας του μετατροπέα.

LAN 1

Σύνδεση Ethernet για την επικοινωνία
δεδομένων (π.χ. δρομολογητής WLAN,
οικιακό δίκτυο ή για τη θέση σε
λειτουργία με φορητό υπολογιστή βλ.
κεφάλαιο Εγκατάσταση μέσω
προγράμματος περιήγησης στη σελίδα
67).

LAN 2

Δεσμευμένο για μελλοντικές
λειτουργίες. Χρησιμοποιήστε μόνο το
LAN 1 για να αποφύγετε
δυσλειτουργίες.

Ακροδέκτης σύνδεσης WSD

Ακροδέκτης σύνδεσης Push-in για την
εγκατάσταση WSD. Βλ. κεφάλαιο WSD
(Wired Shut Down) στη σελίδα 64.

Ακροδέκτης σύνδεσης εισόδων/εξόδων

Ακροδέκτης σύνδεσης Push-in για
ψηφιακές εισόδους/εξόδους. Βλ.
κεφάλαιο Επιτρεπόμενα καλώδια για
το διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων
στη σελίδα 61.
Οι χαρακτηρισμοί (RG0, CL0, 1/5, 2/6,
3/7, 4/8) αναφέρονται στη λειτουργία
Demand Response Mode, βλ. κεφάλαιο
Editor παρόχου ενέργειας - AUS Demand Response Modes (DRM) στη
σελίδα 75.

Στις εισόδους Pin V+/GND παρέχεται η δυνατότητα τροφοδότησης τάσης, μέσω
εξωτερικού τροφοδοτικού, σε εύρος 12,5-24 V (+ έως 20%). Στην περίπτωση αυτή,
οι έξοδοι 0-5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την τροφοδοτημένη εξωτερική
τάση. Για κάθε έξοδο η μέγιστη επιτρεπόμενη λήψη ανέρχεται σε 1 A, η δε συνολική
επιτρεπόμενη λήψη ανέρχεται σε 3 A. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξωτερική
ασφάλεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος από ανάστροφη πόλωση στους ακροδέκτες σύνδεσης εξαιτίας
εσφαλμένης σύνδεσης εξωτερικών τροφοδοτικών.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον μετατροπέα.
Χρησιμοποιώντας κατάλληλο μετρητή, ελέγξτε την πολικότητα του εξωτερικού
τροφοδοτικού πριν από τη σύνδεση.
Συνδέστε με τη σωστή πολικότητα τα καλώδια στις εξόδους V+/GND.

▶
▶

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής ισχύος (6 W) ο μετατροπέας
απενεργοποιεί τη συνολική εξωτερική τροφοδοσία τάσης.
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V+
M0+
SHIELD
M1+
V+

M1+

GND

GND
M0SHIELD
M1GND

GND

M1-

SHIELD

(1)

M0-

500 mA

SHIELD

M0+

12 V DC

12 V

(1)

IN10
IN11

IN9

IN8

IN6

IO4
IN7

GND

IO2

GND

IO5

V+

IO1

V+

IO3

IO0

USB
TYP A

GND
GND
IO1
IO3
IO5
IN7
IN9
IN11

V+
V+
IO0
IO2
IO4
IN6
IN8
IN10

5V

Περιορισμός ρεύματος

Λειτουργίες
κουμπιού και LED
ένδειξης
κατάστασης
1x WLAN access point
2x WPS
3-6 sec. Quit Service Message

Ok
Standby

Connected

Uncritical Error
(flashing)

Connecting
(flashing)

Critical Error

Network Error

Η LED λειτουργίας εμφανίζει
την κατάσταση του μετατροπέα.
Σε περίπτωση βλαβών πρέπει
να εκτελεστούν τα μεμονωμένα
βήματα στην εφαρμογή Fronius
Solar.web Live App.
Ο χειρισμός του οπτικού
αισθητήρα γίνεται αγγίζοντας
το αντίστοιχο κουμπί.
Η LED επικοινωνίας εμφανίζει
την κατάσταση της σύνδεσης.
Για τη δημιουργία σύνδεσης
πρέπει να εκτελεστούν τα
μεμονωμένα βήματα στην
εφαρμογή Fronius Solar.web
Live App.

Λειτουργίες αισθητήρα
1x = Ανοίγει το WLAN Accesspoint (AP).
αναβοσβήνει μπλε
2x = Ενεργοποιείται το WPS.
αναβοσβήνει πράσινη
3 δευτερόλεπτα (όχι περισσότερο από 6 δευτερόλεπτα) =
Το μήνυμα σέρβις εξαφανίζεται.
ανάβει κίτρινη
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LED ένδειξης κατάστασης
Ο μετατροπέας λειτουργεί κανονικά.
ανάβει πράσινη
Εκτελείται εκκίνηση του μετατροπέα.
αναβοσβήνει πράσινη
Ο μετατροπέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, δεν
λειτουργεί (π.χ. δεν πραγματοποιείται τροφοδότηση
ισχύος στο δίκτυο στη διάρκεια της νύχτας) ή δεν έχει
παραμετροποιηθεί.
ανάβει κίτρινη
Η κατάσταση του μετατροπέα δεν είναι κρίσιμη.
αναβοσβήνει κίτρινη
Η κατάσταση του μετατροπέα είναι κρίσιμη και δεν
πραγματοποιείται τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο.
ανάβει κόκκινη
Η σύνδεση στο δίκτυο δημιουργείται μέσω WPS.
2x = Λειτουργία αναζήτησης WPS.
αναβοσβήνει πράσινη
Η σύνδεση στο δίκτυο δημιουργείται μέσω WLAN AP.
1x = Λειτουργία αναζήτησης WLAN AP (30 λεπτά ενεργή).
αναβοσβήνει μπλε
Η σύνδεση στο δίκτυο δεν έχει παραμετροποιηθεί.
ανάβει κίτρινη
Ο μετατροπέας λειτουργεί κανονικά, εμφανίζεται σφάλμα
δικτύου.
ανάβει κόκκινη
Ο μετατροπέας εκτελεί ενημέρωση.
/
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αναβοσβήνουν μπλε

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
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Συμβατότητα
στοιχείων
συστήματος
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Γενικά στοιχεία
Όλα τα στοιχεία που βρίσκονται εγκατεστημένα στο φωτοβολταϊκό σύστημα
πρέπει να είναι συμβατά και να διαθέτουν τις απαιτούμενες δυνατότητες
διαμόρφωσης. Τα εγκατεστημένα στοιχεία δεν επιτρέπεται να περιορίζουν ή να
επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος λόγω μη συμβατών και/ή υπό περιορισμούς συμβατών στοιχείων στο
φωτοβολταϊκό σύστημα.
Τα μη συμβατά στοιχεία ενδέχεται να περιορίσουν και/ή να επηρεάσουν αρνητικά
τον χειρισμό και/ή τον τρόπο λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος.
Εγκαθιστάτε στο φωτοβολταϊκό σύστημα μόνο στοιχεία συνιστώμενα από τον
κατασκευαστή.
Πριν από την εγκατάσταση μη ρητά συνιστώμενων στοιχείων επικοινωνήστε
με τον κατασκευαστή για να βεβαιωθείτε για τη συμβατότητά τους.

▶
▶
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Επιλογή τοποθεσίας και θέση τοποθέτησης
Επιλογή σημείου
τοποθέτησης του
μετατροπέα

Κατά την επιλογή του σημείου τοποθέτησης του μετατροπέα λάβετε υπόψη σας τα
παρακάτω κριτήρια:
Η εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο σε σταθερή, μη εύφλεκτη επιφάνεια
min. 50 cm

min.
50 cm

min.
50 cm

min.
50 cm

0 - 100 %
-40 °C - +65 °C
-30 °C - +65 °C - Option AC-Disconnect
Μέγ. θερμοκρασίες περιβάλλοντος: -40 έως +65 βαθμοί Κελσίου
* με εγκατεστημένο προαιρετικό διακόπτη AC: -30 έως +65 βαθμοί Κελσίου
Σχετική υγρασία αέρα: 0 - 100%
Εάν ο μετατροπέας τοποθετηθεί σε ερμάριο ελέγχου ή σε παρεμφερή περίκλειστο
χώρο, πρέπει να διασφαλιστεί η επαρκής εκκένωση θερμότητας μέσω
εξαναγκασμένου εξαερισμού.
Στην περίπτωση τοποθέτησης του μετατροπέα σε εξωτερικούς τοίχους χώρων
σταυλισμού, θα πρέπει να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 2 m προς κάθε
κατεύθυνση από τον μετατροπέα προς τα ανοίγματα αερισμού και κτιρίων.
Για την τοποθέτηση επιτρέπονται οι ακόλουθες επιφάνειες:
Τοποθέτηση στον τοίχο (τοίχοι από κυματοειδή λαμαρίνα (ράγες
τοποθέτησης), από τούβλο, από σκυρόδεμα, ή άλλες άφλεκτες επιφάνειες με
επαρκή φέρουσα ικανότητα)
Συναρμογή σε ιστό (τοποθέτηση με τη βοήθεια ραγών, πίσω από τα φ/β
πλαίσια απευθείας επάνω στην υπερυψωμένη βάση)
Επίπεδες στέγες (εάν πρόκειται για στέγη με μονωτικά φύλλα, τα φύλλα πρέπει
οπωσδήποτε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις πυροπροστασίας και να μην είναι
εύφλεκτα. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπο κανονισμοί.)
Στέγαστρα χώρων στάθμευσης (όχι υπερυψωμένη εγκατάσταση)
Οι διακόπτες DC πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα προσβάσιμοι μετά την
εγκατάσταση του μετατροπέα.

Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό
χώρο.
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Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό
χώρο.
Χάρη στον βαθμό προστασίας IP 65 που διαθέτει, ο μετατροπέας
δεν επηρεάζεται από πίδακες νερού από οποιαδήποτε
κατεύθυνση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε υγρό
περιβάλλον.
Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό
χώρο.
Μην εκθέτετε τον μετατροπέα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ώστε
να παραμένει όσο το δυνατόν ελάχιστη η πιθανότητα
υπερθέρμανσής του. Τοποθετήστε τον μετατροπέα σε
προστατευμένη θέση, π.χ. κάτω από τα φ/β πλαίσια ή κάτω από
πρόβολο στέγης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και λειτουργία του
μετατροπέα σε υψόμετρο άνω των 4000 m.
Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα σε:
ζώνες συγκέντρωσης αμμωνίας, καυστικών ατμών, οξέων ή
αλάτων (π.χ. χώροι αποθήκευσης λιπασμάτων, ανοίγματα
εξαερισμού χώρων σταυλισμού, χημικές εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις βυρσοδεψίας κτλ.)
Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα σε άμεση γειτνίαση με τον χώρο
κατοικίας, καθώς σε συγκεκριμένες καταστάσεις λειτουργίας
δημιουργούνται κάποιοι θόρυβοι.
Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα σε:
χώρους με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος λόγω ύπαρξης
εκτρεφόμενων ζώων (άλογα, βοοειδή, πρόβατα, χοίροι κτλ.)
στάβλους και παρακείμενους χώρους
αποθήκες για σανό, άχυρο, τεμαχισμένη χορτονομή,
συμπυκνωμένη ζωοτροφή, λιπάσματα κτλ.
αποθήκες και χώρους επεξεργασίας φρούτων, λαχανικών και
προϊόντων αμπελουργίας
χώρους επεξεργασίας σπόρων, χλωρής χορτονομής και
ζωοτροφών
Ο μετατροπέας είναι στεγανός στη σκόνη (IP 65). Σε περιοχές με
αυξημένη σκόνη μπορεί ωστόσο να συσσωρευτεί σκόνη πάνω
στις επιφάνειες ψύξης και έτσι να μειωθεί η θερμική απόδοση. Σε
αυτήν την περίπτωση απαιτείται τακτικός καθαρισμός. Συνεπώς
δεν συνιστάται η τοποθέτηση σε χώρους και περιβάλλον με
αυξημένη σκόνη.
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flame-resistant

Θέση
συναρμολόγησης
Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για κατακόρυφη τοποθέτηση σε
κατακόρυφο τοίχο. Στην περίπτωση κατακόρυφης τοποθέτησης
δεν επιτρέπεται η χρήση προαιρετικών επιδαπέδιων καμπινών.

Σε οριζόντια θέση τοποθέτησης, ο μετατροπέας πρέπει να έχει
ελάχιστη κλίση 3°, ώστε να μπορεί να εκρέει νερό. Συνιστάται η
τοποθέτηση των προαιρετικών επιδαπέδιων καμπινών. Οι
επιδαπέδιες καμπίνες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο
όταν η θέση τοποθέτησης είναι μεταξύ 0 - 45°.
Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε κεκλιμένη
επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα σε κεκλιμένη επιφάνεια με τις
συνδέσεις προς τα πάνω.

Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα λοξά σε κατακόρυφο τοίχο ή
κολόνα.

Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα οριζόντια σε κατακόρυφο τοίχο
ή κολόνα.

Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα με τις συνδέσεις προς τα πάνω
σε κατακόρυφο τοίχο ή κολόνα.

Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα σε προεξέχουσα θέση με τις
συνδέσεις προς τα πάνω.
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Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα σε προεξέχουσα θέση με τις
συνδέσεις προς τα κάτω.

Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα στην οροφή.
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Μεταφορά
Μεταφορά με
γερανό

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σοβαρών υλικών ζημιών και
τραυματισμών από την ανατροπή ή την
πτώση αντικειμένων.
Κατά τη μεταφορά με γερανό:
Αναρτάτε αλυσίδες και σχοινιά
μόνο στα σημεία ανάρτησης
Αναρτάτε πάντα αλυσίδες και
σχοινιά και στα δύο σημεία
ανάρτησης

▶
▶

Μεταφορά με
περονοφόρο
ανυψωτικό
όχημα ή
χειροκίνητο
ανυψωτικό
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος θανάτου από την πτώση ή ανατροπή συσκευών.
Κατά τη μεταφορά του μετατροπέα με περονοφόρο ανυψωτικό όχημα ή
χειροκίνητο ανυψωτικό, ασφαλίζετε τον μετατροπέα έναντι ανατροπής.
Μην πραγματοποιείτε απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, φρεναρίσματα ή
επιταχύνσεις.

▶
▶

Επιλογή υλικού
στερέωσης

Ανάλογα με την επιφάνεια χρησιμοποιήστε και τα αντίστοιχα υλικά στερέωσης,
και επίσης λάβετε υπόψη τις προτεινόμενες διαστάσεις βιδών για τη βάση
τοποθέτησης.
Ο τεχνικός εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή επιλογή του υλικού
στερέωσης.

Διαστάσεις βάσης
τοποθέτησης

Διαστάσεις βάσης τοποθέτησης – όλα τα στοιχεία δίνονται σε mm.

EL

Συναρμολόγηση του μετατροπέα

Τοποθέτηση του
μετατροπέα στον
τοίχο
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1

2

3

4

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς για την
ανύψωση βαρέων φορτίων ή ανυψώστε τη
συσκευή με γερανό από τους ειδικούς κρίκους.
5
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Για τη στερέωση του μετατροπέα στη
βάση τοποθέτησης, χρησιμοποιήστε
αποκλειστικά τις βίδες που
περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

1

Μπορείτε να παραγγείλετε τις ράγες
για στερέωση στο έδαφος ως
προαιρετικό εξοπλισμό.

EL

Τοποθέτηση
μετατροπέα σε
ράγες για
στερέωση στο
έδαφος

Η στερέωση του μετατροπέα σε
οριζόντια επιφάνεια τοποθέτησης δεν
είναι υποχρεωτικά απαραίτητη, αλλά
συνιστάται.
Ανάλογα με την επιφάνεια, απαιτούνται
διαφορετικά ούπα και βίδες για τη
συναρμολόγηση των ραγών για
στερέωση στο έδαφος. Τα ούπα και οι
βίδες δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο
παράδοσης του μετατροπέα. Υπεύθυνος
για την επιλογή των κατάλληλων ούπα
και βιδών είναι ο ίδιος ο τεχνικός
εγκατάστασης.
2

Στερεώστε τον μετατροπέα και τις
ράγες για στερέωση στο έδαφος με
το ενδεικνυόμενο υλικό
τοποθέτησης σε μια κατάλληλη
επιφάνεια.

Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή!

37

Σύνδεση του μετατροπέα στο δημόσιο δίκτυο
(πλευρά AC)
Επιτήρηση
δικτύου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για τη βέλτιστη λειτουργία της επιτήρησης δικτύου, η αντίσταση
στους αγωγούς τροφοδοσίας προς τις συνδέσεις AC πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν μικρότερη.

Διαμέρισμα
συνδέσεων AC

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Στους ακροδέκτες σύνδεσης τύπου V επιτρέπεται να συνδεθούν μόνο
τα παρακάτω καλώδια:
RE (στρογγυλό-μονόκλωνο)
RM (στρογγυλό-πολύκλωνο)
SE (τομέα-μονόκλωνο)
SM (τομέα-πολύκλωνο)
Λεπτόκλωνα καλώδια μόνο σε συνδυασμό με τερματικά περιβλήματα αγωγών
Τα λεπτόκλωνα καλώδια χωρίς τερματικά περιβλήματα αγωγών μπορούν να
συνδέονται μόνο με κατάλληλο κολάρο καλωδίων M10 στις ακέφαλες βίδες M10
των συνδέσεων ΑC.
Ροπή σύσφιξης = 18 Nm
Παραλλαγή οδηγού διέλευσης καλωδίων "Multicore"
Για μεγαλύτερους οδηγούς, είναι
δυνατές οι ακόλουθες εξωτερικές
διάμετροι καλωδίου:
16 - 27,8 - 36,2 - 44,6 - 53 - 61,4 mm
Τα καλώδια γείωσης 10 - 25 mm
μπορούν να περαστούν μέσω του
μικρού οδηγού (βιδωτή σύνδεση M32
PG).

Παραλλαγή οδηγού διέλευσης καλωδίων "Singlecore"
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5 οδηγοί M40

Παραλλαγή οδηγού διέλευσης καλωδίων "AC Daisy Chain"
10 οδηγοί M32

Σύνδεση
καλωδίων
αλουμινίου

Στις συνδέσεις ΑC μπορούν να συνδεθούν και καλώδια αλουμινίου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Κατά τη σύνδεση καλωδίων αλουμινίου:
Τηρείτε τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές σχετικά με τη σύνδεση
καλωδίων αλουμινίου
Για να προστατέψετε τους κλώνους αλουμινίου από την οξείδωση, λαδώστε
τους με κατάλληλο γράσο.
Λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία του κατασκευαστή των καλωδίων.

▶
▶
▶
Επιτρεπόμενα
καλώδια

Τα καλώδια AC πρέπει να παρουσιάζουν αντοχή σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90
βαθμών Κελσίου.
Εάν χρησιμοποιούνται καλώδια που δεν μπορούν να αντέξουν αυτήν την
απαίτηση θερμοκρασίας, τοποθετήστε τον προστατευτικό εύκαμπτο σωλήνα
(αριθμός είδους: 4.251.050) πάνω από τις φάσεις (L1/L2/L3) και τον ουδέτερο
αγωγό (N)! Η γείωση PE δεν πρέπει να προστατεύεται με προστατευτικό εύκαμπτο
σωλήνα.
Με την επιλογή της αλυσιδωτής σύνδεσης AC-Daisy Chain, όλες οι φάσεις και οι
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ουδέτεροι αγωγοί πρέπει να προστατεύονται με τον προστατευτικό εύκαμπτο
σωλήνα. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται δύο προστατευτικά σετ εύκαμπτων
σωλήνων για την επιλογή της αλυσιδωτής σύνδεσης AC-Daisy Chain.
Συνδέσεις AC
Ανάλογα με την κατηγορία ισχύος και την παραλλαγή σύνδεσης, επιλέξτε αρκετά
υψηλές διατομές καλωδίου!
Κατηγορία ισχύος
Tauro 50-3
Tauro Eco 50-3

Tauro Eco 99-3
Tauro Eco 100-3

Μέγιστη
προστασία στην
πλευρά του
εναλλασσόμενου
ρεύματος

Παραλλαγή σύνδεσης

Διατομή καλωδίων

Singlecore / Multicore

35 - 240 mm2

Προαιρετικός διακόπτης AC

35 - 240 mm2

Daisy Chain (χωρίς διακόπτη AC)

35 - 240 mm2

Singlecore / Multicore

70 - 240 mm2

Προαιρετικός διακόπτης AC

70 - 240 mm2

Daisy Chain (χωρίς διακόπτη AC)

70 - 240 mm2

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Δεν υπάρχει κάποια γενική απαίτηση σχετικά με τη χρήση ρελέ διαρροής.
Αν παρόλ’ αυτά χρησιμοποιείται ρελέ διαρροής (RCD), πρέπει να επιλέγεται o
τύπος Β με ρεύμα απόζευξης τουλάχιστον 1000 mA.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Η αυτόματη ασφάλεια που θα χρησιμοποιηθεί για τον μετατροπέα δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει τα 355 A.
Μετατροπέας

Ρύθμιση της
περιοχής
σύσφιξης για τον
ακροδέκτη
σύνδεσης τύπου
V
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Φάσεις

Ονομαστική
ισχύς

Μέγ. προστασία από
υπερένταση στην έξοδο

Fronius Tauro 50-3

3

50 kVA

3 x 355 A

Fronius Tauro Eco 50-3

3

50 kVA

3 x 355 A

Fronius Tauro Eco 99-3

3

99,99 kVA

3 x 355 A

Fronius Tauro Eco 100-3

3

100 kVA

3 x 355 A

Η περιοχή σύσφιξης του ακροδέκτη σύνδεσης τύπου V είναι 35 - 150 mm² στην
κατάσταση παράδοσης. Η περιοχή σύσφιξης μπορεί να αλλάξει σε 185 - 240 mm²
μέσω μιας απλής μετατροπής του ακροδέκτη σύνδεσης τύπου V.

EL
Πρόσθετη
εισαγωγή PE για
γείωση

Μια προαιρετική οπή για πρόσθετη εισαγωγή PE μπορεί να κατασκευαστεί στη
δεξιά πλευρά του περιβλήματος στο κάτω μέρος.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος από εσφαλμένη ή ακατάλληλη διάνοιξη οπών.
Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί των ματιών και των χεριών από
εκτινασσόμενα κομμάτια και αιχμηρές ακμές, καθώς και ζημιές στον μετατροπέα.
Κατά τη διάνοιξη των οπών φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά.
Για τη διάνοιξη των οπών χρησιμοποιήστε μόνο κλιμακωτή φρέζα.
Προσέξτε να μην προκληθεί καμία ζημιά στο εσωτερικό της συσκευής (π.χ. στο
μπλοκ συνδέσεων).
Προσαρμόστε τη διάμετρο της διανοιγμένης οπής σε κάθε σύνδεση.
Με κατάλληλο εργαλείο καθαρίστε τις οπές από τα ρινίσματα.
Αφαιρέστε τα υπολείμματα διάτρησης από τον μετατροπέα.

▶
▶
▶
▶
▶
▶
1
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Τοποθετήστε τη βιδωτή σύνδεση στην
οπή και βιδώστε σύμφωνα με τη ροπή
σύσφιξης που δίνεται από τον
κατασκευαστή.

2

Το άνοιγμα πρέπει να είναι
στεγανοποιημένο σύμφωνα με τον
βαθμό προστασίας του μετατροπέα!

Ασφάλεια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος λόγω τάσης δικτύου και τάσης DC των φ/β πλαισίων.
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σύνδεσης, μεριμνήστε ώστε οι
πλευρές AC και DC πριν από τον μετατροπέα να μην έχουν τάση.
Η σταθερή σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης πρέπει να εκτελείται
αποκλειστικά από συμβεβλημένο ηλεκτρολόγο.

▶
▶

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον μετατροπέα εξαιτίας ελλιπούς σύσφιξης των
συνδέσεων καλωδίων.
Αν οι συνδέσεις καλωδίων δεν έχουν σφιχτεί σωστά, μπορεί να προκληθούν
θερμικές βλάβες στον μετατροπέα και κατά συνέπεια πυρκαγιά.
Κατά τη σύνδεση των καλωδίων AC και DC, φροντίστε να σφίξετε καλά όλα τα
καλώδια με την προδιαγραφόμενη ροπή στις συνδέσεις του μετατροπέα.

▶

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για τη σύνδεση PE πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και οι
απαιτήσεις που ορίζονται στην ενότητα "Προδιαγραφές ασφάλειας", προκειμένου
να συνδεθεί με ασφάλεια ο αγωγός PE

Άνοιγμα
μετατροπέα
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1

2

Σύνδεση του
μετατροπέα στο
δημόσιο δίκτυο Singlecore

EL

Απενεργοποίηση
προαιρετικού
διακόπτη AC

1

Κατά τη σύνδεση προσέξτε τη σωστή σειρά των φάσεων: PE, N, L1, L2 και L3.
1

2

3

4
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5

6

7

Σύνδεση του
μετατροπέα στο
δημόσιο δίκτυο Multicore
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Κατά τη σύνδεση προσέξτε τη σωστή σειρά των φάσεων: PE, N, L1, L2 και L3.
1

2

4

5

6
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3

Στερεώστε με τη ροπή σύσφιξης που καθορίζεται
από τον κατασκευαστή του ανακουφιστικού
καταπόνησης. Το ανακουφιστικό καταπόνησης
δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης.
7

8

Στερεώστε με τη ροπή σύσφιξης που καθορίζεται
από τον κατασκευαστή.
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9

Σύνδεση του
μετατροπέα στο
δημόσιο δίκτυο Daisy Chain
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Κατά τη σύνδεση προσέξτε τη σωστή σειρά των φάσεων: PE, N, L1, L2 και L3.
1

2

3

4

6

7

8

9

10
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5

Σύνδεση
καλωδίου με
κολάρο
καλωδίων

Εναλλακτικά ως προς τη σύνδεση των καλωδίων στους ακροδέκτες σύνδεσης
τύπου V, τα καλώδια με κολάρο καλωδίων μπορούν να συνδεθούν στην ακέφαλη
βίδα Μ12 των συνδέσεων.
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Ασφάλεια
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Σύνδεση καλωδίων PV στον μετατροπέα
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος από την τάση δικτύου και την τάση DC από τα φ/β πλαίσια που
εκτίθενται σε φως.
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σύνδεσης, μεριμνήστε ώστε οι
πλευρές AC και DC πριν από τον μετατροπέα να μην έχουν τάση.
Η σταθερή σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης επιτρέπεται να
πραγματοποιηθεί μόνο από συμβεβλημένο ηλεκτρολόγο.

▶
▶

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ακατάλληλης σύνδεσης των ακροδεκτών
σύνδεσης / των φωτοβολταϊκών συνδέσμων.
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
Κατά τη σύνδεση της παραλλαγής D ("direct string"), βεβαιωθείτε ότι κάθε
πόλος μιας στοιχειοσειράς δρομολογείται μέσω της ίδιας φ/β εισόδου, π.χ.:
‚+ πόλος στοιχειοσειράς 1‘ στην είσοδο PV 1.1+ και - πόλος στοιχειοσειράς
1‘ στην είσοδο PV 1.1-

▶

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος από τάση DC. Ακόμα και όταν οι διακόπτες DC είναι απενεργοποιημένοι,
οι πλακέτες ασφαλειών (100-3-D / 99-3-D) / η πλακέτα ασφαλειών (50-3-D) και όλα
τα στοιχεία πριν από τους διακόπτες DC βρίσκονται υπό τάση.
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σύνδεσης, μεριμνήστε ώστε οι
πλευρές AC και DC πριν από τον μετατροπέα να μην έχουν τάση.

▶

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον μετατροπέα λόγω ακατάλληλης σύσφιξης των
ακροδεκτών σύνδεσης.
Αν οι ακροδέκτες σύνδεσης δεν έχουν σφιχτεί σωστά, μπορεί να προκληθούν
θερμικές ζημιές στον μετατροπέα και, κατά συνέπεια, πυρκαγιά.
Κατά τη σύνδεση των καλωδίων AC και DC, φροντίστε να σφίξετε καλά όλους
τους ακροδέκτες σύνδεσης με την προβλεπόμενη ροπή.

▶

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον μετατροπέα λόγω μη συμβατού
εμβυσματούμενου συνδέσμου.
Αν οι εμβυσματούμενοι σύνδεσμοι δεν έχουν σφιχτεί σωστά, μπορεί να
προκληθούν θερμικές ζημιές στον μετατροπέα και, κατά συνέπεια, πυρκαγιά.
Χρησιμοποιήστε μόνο τους γνήσιους εμβυσματούμενους συνδέσμους (MC4)
της Stäubli (πρώην Multi-Contact).

▶
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον μετατροπέα, εάν ξεπεραστεί η μέγιστη ισχύς
εισόδου ανά στοιχειοσειρά.
Η υπέρβαση της μέγιστης ισχύος εισόδου ανά στοιχειοσειρά μπορεί να προκαλέσει
ζημιές στον μετατροπέα.
Συμμορφωθείτε με τη μέγιστη ισχύ εισόδου ανά στοιχειοσειρά για τον
μετατροπέα σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα.
Ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε βύσματα τύπου Y ή T, δεν πρέπει να
ξεπεράσετε τη μέγιστη ισχύ εισόδου.

▶
▶

Γενικές
πληροφορίες για
τα φ/β πλαίσια

Για τη σωστή επιλογή των φ/β πλαισίων και την όσο το δυνατόν οικονομικά
αποδοτικότερη αξιοποίηση του μετατροπέα, προσέξτε τα παρακάτω σημεία:
Η τάση ανοιχτού κυκλώματος των φ/β πλαισίων αυξάνεται όταν η ηλιακή
ακτινοβολία είναι συνεχής και η θερμοκρασία μειώνεται. Η τάση ανοιχτού
κυκλώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση
συστήματος. Αν η τάση ανοιχτού κυκλώματος υπερβαίνει τις αναφερόμενες
τιμές, ο μετατροπέας καταστρέφεται και οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης
ακυρώνεται.
Λάβετε υπόψη τους συντελεστές θερμοκρασίας στο φύλλο δεδομένων των φ/β
πλαισίων.
Οι ακριβείς τιμές διαστασιολόγησης των φ/β πλαισίων παρέχονται από
κατάλληλα προγράμματα υπολογισμού, όπως για παράδειγμα το Fronius
Solar.creator.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Προτού συνδέσετε τα φ/β πλαίσια, επαληθεύστε ότι η τιμή της τάσης αντιστοιχεί
στα πραγματικά δεδομένα για τα φ/β πλαίσια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του κατασκευαστή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Τα φ/β πλαίσια που είναι συνδεδεμένα
στον μετατροπέα πρέπει να
συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC
61730 Class A.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Δεν επιτρέπεται η γείωση των
συστοιχιών φ/β πλαισίων.

Επιτρεπόμενα
καλώδια
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Η αντοχή σε θερμοκρασία των καλωδίων DC πρέπει να είναι τουλάχιστον 90
βαθμοί Κελσίου.
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Συνδέσεις DC
Ανάλογα με τον τύπο συσκευής, επιλέξτε αρκετά υψηλές διατομές καλωδίου!
Κατηγορία ισχύος
Tauro 50-3 / Eco 50-3 /
Eco 99-3 / Eco 100-3

Ασφάλεια DC precombined

Τύπος συσκευής

Διατομή καλωδίων

pre-combined

25 - 95 mm2

direct

2,5 - 10 mm² (βλ.
φύλλο δεδομένων
του βύσματος)

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον μετατροπέα λόγω ακατάλληλα ασφαλισμένων
φωτοβολταϊκών αγωγών.
Οι ακατάλληλα ασφαλισμένοι φωτοβολταϊκοί αγωγοί στην παραλλαγή συσκευής
"pre-combined" μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον μετατροπέα.
Οι φωτοβολταϊκοί αγωγοί πρέπει να ασφαλίζονται σε ένα κιβώτιο
παραλληλισμού μπροστά από τον μετατροπέα (παραλλαγή "pre-combined").

▶
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PV 1

PV 2

* SPD

* DC
breaker

-F2.2.1

PV 2.2

-F2.2.2

-F2.1.1

-F2.1.2

-F1.n.1

PV 2.1

* Fuses

PV 1.n

-F1.n.2

-F1.2.2

PV 1.2

-F1.2.1

-F1.1.2

-F1.1.1

GAK
Combiner Box

* Fuses

PV 1.1

...
PV 2.n

-F2.n.2

...

-F2.n.1

Για παράδειγμα
κιβώτιο
παραλληλισμού
Fronius Tauro Eco
50-3-P / 99-3-P /
100-3-P

* SPD

* DC
breaker

PV 1

PV 2

* Ασφάλεια DC προαιρετική ανάλογα με τα πρότυπα της εκάστοτε χώρας / διακόπτης DC προαιρετικός /
DC-SPD προαιρετική
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...

* SPD

* DC
breaker

PV 3.n

-F3.n.1

-F3.2.1

PV 3.2

-F3.2.2

-F3.1.1

PV 3.1

-F3.1.2

PV 2.n

* Fuses

-F2.2.1

...

* SPD

* DC
breaker

PV 1

PV 2.2

-F2.2.2

-F2.1.1

-F2.1.2

-F1.n.1

PV 2.1

* Fuses

PV 1.n

-F1.n.2

-F1.2.2

PV 1.2

-F1.2.1

-F1.1.2

-F1.1.1

GAK
Combiner Box

* Fuses

PV 1.1

PV 3

-F2.n.2

...
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PV 2

-F3.n.2

PV 1

-F2.n.1

Για παράδειγμα
κιβώτιο
παραλληλισμού
Fronius Tauro
50-3-P

* SPD

* DC
breaker

PV 2

PV 3

* Ασφάλεια DC προαιρετική ανάλογα με τα πρότυπα της εκάστοτε χώρας / διακόπτης DC προαιρετικός /
DC-SPD προαιρετική

Κατανομή
συστοιχιών φ/β
πλαισίων στην
έκδοση direct

Κατανείμετε τις υπάρχουσες συστοιχίες φ/β πλαισίων ομοιόμορφα στις εισόδους
PV (PV1 / PV2 / PV3) του μετατροπέα.
Ξεκινήστε με τις εισόδους με περιττό αριθμό και συνεχίστε σε δεύτερη φάση με τις
εισόδους με άρτιο αριθμό, προκειμένου να κατανείμετε την ισχύ όσο το δυνατόν
πιο ομοιόμορφα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των ασφαλειών, π.χ.: (1.1,
2.1, 3.1, 1.3, 2.3 κτλ.)
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Σύνδεση
καλωδίων PV βύσμα MC4

1

Συνδέστε τα καλώδια PV από τα φ/β
πλαίσια στα βύσματα MC4 σύμφωνα με
τη σήμανση
Τα μη χρησιμοποιούμενα βύσματα MC4
στον μετατροπέα πρέπει να είναι
κλειστά με τις καλύπτρες που
παρέχονται με τον μετατροπέα.

Κάλυμμα
βυσμάτων MC4
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Για την προστασία των βυσμάτων MC4 μπορεί να τοποθετηθεί στον μετατροπέα
μια καλυπτική λαμαρίνα. Μπορείτε να παραγγείλετε την καλυπτική λαμαρίνα ως
προαιρετικό εξοπλισμό μαζί με τις ράγες για στερέωση στο έδαφος.

Οι συστοιχίες φ/β πλαισίων που συγκεντρώνονται σε ένα κιβώτιο παραλληλισμού
DC πρέπει να προστατεύονται για κάθε στοιχειοσειρά στο κιβώτιο παραλληλισμού
DC σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς!
Η τάση DC πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν από την εργασία
στο διαμέρισμα συνδέσεων του μετατροπέα. Αυτό μπορεί
επίσης να γίνει στο κιβώτιο παραλληλισμού DC.

1

2

3

4
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Σύνδεση
καλωδίων PV Pre-combined

Σύνδεση
καλωδίου με
κολάρο
καλωδίων
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5

6

7

8

Εναλλακτικά ως προς τη σύνδεση των καλωδίων στους ακροδέκτες σύνδεσης
τύπου V, τα καλώδια με κολάρο καλωδίων μπορούν να συνδεθούν στην ακέφαλη
βίδα Μ12 των συνδέσεων.
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Αντικατάσταση
ασφαλειών
στοιχειοσειράς

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος λόγω ελαττωματικών ασφαλειών.
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Αντικαταστήστε τις ελαττωματικές ασφάλειες με νέες ισότιμες ασφάλειες.
Μην αντικαταστήσετε τις ελαττωματικές ασφάλειες με μπουλόνια.

▶
▶

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος από ασφάλειες στοιχειοσειράς με εσφαλμένες διαστάσεις
Οι ασφάλειες στοιχειοσειράς με εσφαλμένες διαστάσεις μπορούν να προκαλέσουν
ζημιά στον μετατροπέα σε αυτά τα συνδεδεμένα εξαρτήματα.
Οι ακόλουθες ασφάλειες στοιχειοσειράς πρέπει να χρησιμοποιούνται με την
παραλλαγή -D (direct) του Fronius Tauro:
Έως 10 A ανά στοιχειοσειρά → χρήση 15 A gPV ασφάλεια 1000 V εφικτή
(κωδικός προϊόντος Fronius: 41,0007,0230 - ασφάλεια 15 1000 F PV 15A)
Έως 12 A / 14,5 ανά στοιχειοσειρά → χρήση 20 A gPV ασφάλεια 1000V
απαιτούμενη (κωδικός προϊόντος Fronius: 41,0007,0233 - ασφάλεια HL 20A 1KV
flink)

▶
▶

Αντικατάσταση ασφαλειών:
Fronius Tauro 50-3-D στοιχειοσειρά 1.1 - 3.7 /
Fronius Tauro Eco 50-3-D στοιχειοσειρά 1.1 - 2.7 /
Fronius Tauro Eco 99 / 100-3-D στοιχειοσειρά 1.1 - 2.7
Ελέγξτε τις τιμές! Αντικαταστήστε τις ελαττωματικές ασφάλειες με νέες ισότιμες
ασφάλειες.
1

Αντικατάσταση ασφαλειών:
Fronius Tauro Eco 99 / 100-3-D στοιχειοσειρά 3.1 - 3.8
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Ελέγξτε τις τιμές! Αντικαταστήστε τις ελαττωματικές ασφάλειες με νέες ισότιμες
ασφάλειες.
1

2

3

4

5
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1

2

3

4
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Κλείσιμο και
ενεργοποίηση
μετατροπέα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος από εσφαλμένη ενεργοποίηση διακοπτών DC
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές
ζημιές.
Ενεργοποιήστε (θέση διακόπτη στο ΟΝ) όλους τους υπάρχοντες διακόπτες DC,
προτού ενεργοποιήσετε τη σύνδεση AC.
Πρέπει να χειρίζεστε τους διακόπτες DC (τον έναν αμέσως μετά τον άλλον)
πάντα ταυτόχρονα.

▶
▶

Μπορείτε να ανοίξετε το WLAN
Accesspoint με τον οπτικό αισθητήρα,
βλ. κεφάλαιο Λειτουργίες κουμπιού και
LED ένδειξης κατάστασης στη σελίδα 25

5

ON

2-3x

2
OFF
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6

AC~
ON

1
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Συνδρομητές
Modbus

EL

Σύνδεση καλωδίου δεδομένων
Οι είσοδοι M0 και M1 μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα. Στον ακροδέκτη Modbus
μπορούν να συνδεθούν στις εισόδους M0 και M1 κάθε φορά έως 4 συνδρομητές
Modbus.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Έλεγχος μετατροπέα μέσω του Modbus" στην
περιοχή μενού "Επικοινωνία" → "Modbus", δεν υπάρχει δυνατότητα για
συνδρομητές Modbus. Η αποστολή και η λήψη δεδομένων την ίδια χρονική στιγμή
δεν είναι δυνατή.

Επιτρεπόμενα
καλώδια για το
διαμέρισμα
καλωδίων
δεδομένων

Στους ακροδέκτες του μετατροπέα είναι δυνατή η σύνδεση καλωδίων με την εξής
κατασκευή:
-

Χαλκός: στρογγυλό μονόκλωνο

-

Χαλκός: στρογγυλό λεπτόκλωνο

Συνδέσεις WSD με ακροδέκτη σύνδεσης Push-in
Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα
αγωγών
χωρίς
κολάρο

Προτεινόμεν
ο καλώδιο

Μέγ.
απόστασ
η

Μήκος
απογύμνω
σης

Μονόκλωνο

Λεπτόκλωνο

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα
αγωγών με
κολάρο

100 m

10 mm

0,14 - 1,5
mm2

0,14 - 1,5
mm2

0,14 - 1 mm2

0,14 - 1,5
mm2

ελάχ. CAT 5
UTP

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα
αγωγών
χωρίς
κολάρο

Προτεινόμεν
ο καλώδιο

0,14 - 1,5
mm2

ελάχ. CAT 5
STP

Συνδέσεις Modbus με ακροδέκτη σύνδεσης Push-in
Μέγ.
απόστασ
η

Μήκος
απογύμνω
σης

Μονόκλωνο

Λεπτόκλωνο

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα
αγωγών με
κολάρο

300 m

10 mm

0,14 - 1,5
mm2

0,14 - 1,5
mm2

0,14 - 1 mm2
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Συνδέσεις εισόδου/εξόδου με ακροδέκτη σύνδεσης Push-in
Μέγ.
απόστασ
η

Μήκος
απογύμνω
σης

Μονόκλωνο

Λεπτόκλωνο

10 mm

0,14 - 1,5
mm2

0,14 - 1,5
mm2

30 m

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα
αγωγών με
κολάρο

0,14 - 1

mm2

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα
αγωγών
χωρίς
κολάρο

Προτεινόμεν
ο καλώδιο

0,14 - 1,5
mm2

Δυνατότητα
χρήσης
μονού
καλωδίου

Συνδέσεις LAN
Η Fronius συνιστά τουλάχιστον καλώδιο CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) και μέγιστη απόσταση
100m.

Περισσότεροι
μετατροπείς σε
ένα δίκτυο

Η καλωδίωση δικτύου των μετατροπέων πρέπει να γίνει σε αστεροειδή μορφή.
Λάβετε υπόψη τα μήκη και τις απαιτήσεις για τα καλώδια!

Τοποθέτηση
καλωδίου
δεδομένων

Προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της σύνδεσης στο Fronius Solar.web ή του
Modbus TCP, κάθε Tauro πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένος με το δίκτυο
μέσω LAN.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Σε περίπτωση χρήσης καλωδίων δεδομένων στον μετατροπέα,
προσέξτε τα παρακάτω σημεία:
Ανάλογα με το πλήθος και τη διατομή των καλωδίων δεδομένων που θα
χρησιμοποιηθούν, αφαιρέστε τα αντίστοιχα τυφλά πώματα από το μονωτικό
παρέμβυσμα και τοποθετήστε τα καλώδια δεδομένων.
Στα ελεύθερα ανοίγματα του μονωτικού παρεμβύσματος τοποθετήστε
οπωσδήποτε τα αντίστοιχα τυφλά πώματα.
Υπόδειξη! Εάν τα τυφλά πώματα παραλειφθούν ή δεν τοποθετηθούν σωστά, δεν
μπορεί να διασφαλιστεί η κλάση προστασίας IP65.
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Λύστε το περικόχλιο ρακόρ του
ανακουφιστικού καταπόνησης και
σπρώξτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο
μαζί με το τυφλό πώμα από το
εσωτερικό της συσκευής προς τα έξω.

2

Ανοίξτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο
στο σημείο από όπου θα πρέπει να
αφαιρεθεί το τυφλό πώμα.
* Αφαιρέστε το τυφλό πώμα από το
πλάι.

3

Περάστε το καλώδιο δεδομένων πρώτα
από το περικόχλιο ρακόρ του
ανακουφιστικού καταπόνησης και
έπειτα από το άνοιγμα του
περιβλήματος.
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1

WSD (Wired Shut
Down)

4

Τοποθετήστε τον στεγανοποιητικό
δακτύλιο ανάμεσα στο περικόχλιο
ρακόρ και στο άνοιγμα του
περιβλήματος. Πιέστε τα καλώδια
δεδομένων μέσα στον οδηγό καλωδίων
του μονωτικού παρεμβύσματος. Έπειτα
πιέστε προς τα μέσα το μονωτικό
παρέμβυσμα έως την κάτω ακμή του
ανακουφιστικού καταπόνησης.

5

Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων στο
διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων με
βρόχο κίνησης και στερεώστε το τυφλό
παξιμάδι με ελάχ. 2,5 - μέγ. 4 Nm.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Ο ακροδέκτης σύνδεσης Push-in WSD
στο διαμέρισμα συνδέσεων του
μετατροπέα παραδίδεται από το
εργοστάσιο με στάνταρ γεφύρωση.
Στην περίπτωση εγκατάστασης
διάταξης απόζευξης ή αλυσίδας WSD, η
γεφύρωση πρέπει να αφαιρεθεί.

Στον πρώτο μετατροπέα με συνδεδεμένη διάταξη απόζευξης στην αλυσίδα WSD, ο
διακόπτης WSD πρέπει να βρίσκεται στη θέση 1 (κύρια συσκευή). Σε όλους τους
υπόλοιπους μετατροπείς ο διακόπτης WSD βρίσκεται στη θέση 0 (δευτερεύουσα
συσκευή).
Μέγ. απόσταση μεταξύ δύο συσκευών: 100 m
Μέγ. πλήθος συσκευών: 28
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IN (+)
IN (-)

OUT (+)
OUT (-)

IN (+)
IN (-)

OUT (+)
OUT (-)

IN (+)
IN (-)

OUT (+)
OUT (-)

*

CAT 5/6/7

* Επαφή χωρίς δυναμικό της διάταξης απόζευξης (π.χ. κεντρικό σύστημα
προστασίας δικτύου και εγκατάστασης). Στην περίπτωση χρήσης περισσότερων
επαφών χωρίς δυναμικό σε μια αλυσίδα WSD, η σύνδεσή τους θα πρέπει να γίνει
σε σειρά.
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Πρώτη θέση σε λειτουργία
Αρχική εκκίνηση
του μετατροπέα

Κατά την αρχική εκκίνηση του μετατροπέα πρέπει να οριστούν διάφορες
ρυθμίσεις (Setup).
Εάν η ρύθμιση (Setup) διακοπεί προτού ολοκληρωθεί, τα καταχωρισμένα δεδομένα
δεν αποθηκεύονται και εμφανίζεται ξανά η αρχική οθόνη με τον βοηθό
εγκατάστασης. Σε περίπτωση διακοπής, π.χ. λόγω διακοπής ρεύματος, τα δεδομένα
αποθηκεύονται. Μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, η θέση σε
λειτουργία συνεχίζεται από το σημείο που διακόπηκε. Εάν η ρύθμιση είχε
διακοπεί, ο μετατροπέας τροφοδοτεί το δίκτυο με έως και 500 W και η LED
λειτουργίας αναβοσβήνει κίτρινη.
Η ρύθμιση χώρας μπορεί να γίνει μόνο κατά την αρχική εκκίνηση του μετατροπέα.
Εάν απαιτείται μεταγενέστερη αλλαγή της ρύθμισης χώρας, απευθυνθείτε στον
εγκαταστάτη σας / στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Απεικόνιση της
επιτήρησης
εγκατάστασης
Fronius (Pilot)

Εγκατάσταση
μέσω της
εφαρμογής

Προκειμένου να απλοποιηθεί η
απεικόνιση, η κάθετη θέση
εγκατάστασης της πλακέτας Pilot
(ένδειξη LED) εμφανίζεται οριζόντια
παρακάτω.

Για την εγκατάσταση είναι απαραίτητη η εφαρμογή Fronius Solar.start. Ανάλογα με
την κινητή συσκευή με την οποία θα εκτελεστεί η εγκατάσταση, διατίθεται και η
εφαρμογή στην ανάλογη πλατφόρμα.

Setup your PV system in a few minutes.

Fronius Solar.start

1

2
START INSTALLATION

LOGIN
Log in with your Fronius credentials (email adress
& password) in order to get the most out of the
PV System. Installing a new product does not
require a Login.
Imprint & Contact
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Data Privacy

Terms & Conditions

open access point

1

Κάντε έναρξη της εγκατάστασης στην εφαρμογή.

2

Επιλέξτε το προϊόν στο οποίο θέλετε να δημιουργηθεί η σύνδεση.

3

Ανοίξτε το Access Point (AΡ) πατώντας το κουμπί αισθητήρα 1 φορά.
επικοινωνίας αναβοσβήνει μπλε.

4

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Βοηθού εγκατάστασης σε κάθε ενότητα και
ολοκληρώστε τη διαδικασία.

→ Η LED

Προσθέστε τα εξαρτήματα του συστήματος στο Solar.web και θέστε σε
λειτουργία το φωτοβολταϊκό σύστημα.

EL

5

Ο Βοηθός δικτύου και η ρύθμιση του προϊόντος (Setup) μπορούν να εκτελεστούν
ανεξάρτητα μεταξύ τους. Για την εκτέλεση του Βοηθού εγκατάστασης του Solar.web
απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο.

Εγκατάσταση
μέσω
προγράμματος
περιήγησης

WLAN:

FRONIUS_PILOTxxx

192.168.250.181

Secured

1

Password:

2

12345678

open access point

1

Ανοίξτε το Access Point (AP) πατώντας το κουμπί αισθητήρα 1 φορά.
επικοινωνίας αναβοσβήνει μπλε.

→ Η LED

2

Δημιουργήστε τη σύνδεση με τον μετατροπέα στις ρυθμίσεις δικτύου (ο
μετατροπέας εμφανίζεται με το όνομα FRONIUS_PILOT και τον αριθμό σειράς
της συσκευής).

3

Κωδικός πρόσβασης: Πληκτρολογήστε τον κωδικό 12345678 και επιβεβαιώστε.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για την καταχώριση του κωδικού πρόσβασης στα Windows 10 πρέπει πρώτα να
επιλέξετε "Κλειδί ασφαλείας δικτύου", ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η
σύνδεση με τον κωδικό πρόσβασης: 12345678.

4

Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση IP 192.168.250.181 και επιβεβαιώστε. Ο Βοηθός εγκατάστασης
ανοίγει.

5

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Βοηθού εγκατάστασης σε κάθε ενότητα και
ολοκληρώστε την εγκατάσταση.

6

Προσθέστε τα εξαρτήματα του συστήματος στο Solar.web και θέστε σε
λειτουργία το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Ο Βοηθός δικτύου και η ρύθμιση του προϊόντος (Setup) μπορούν να εκτελεστούν
ανεξάρτητα μεταξύ τους. Για την εκτέλεση του Βοηθού εγκατάστασης του Solar.web
απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο.
Ethernet:

169.254.0.180

1

2
open access point

1

Δημιουργήστε τη σύνδεση με τον μετατροπέα (LAN1) χρησιμοποιώντας
καλώδιο δικτύου (CAT5 STP ή επόμενη έκδοση).

2

Ανοίξτε το Access Point (AP) πατώντας το κουμπί αισθητήρα 1 φορά.
επικοινωνίας αναβοσβήνει μπλε.

3

Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση IP 169.254.0.180 και επιβεβαιώστε. Ο Βοηθός εγκατάστασης
ανοίγει.

→ Η LED
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4

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Βοηθού εγκατάστασης σε κάθε ενότητα και
ολοκληρώστε την εγκατάσταση.

5

Προσθέστε τα εξαρτήματα του συστήματος στο Solar.web και θέστε σε
λειτουργία το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Ο Βοηθός δικτύου και η ρύθμιση του προϊόντος (Setup) μπορούν να εκτελεστούν
ανεξάρτητα μεταξύ τους. Για την εκτέλεση του Βοηθού εγκατάστασης του Solar.web
απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο.
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Αποσύνδεση
μετατροπέα από
την παροχή
ρεύματος και
επανενεργοποίησ
η

1

1.
2.

EL

Αποσυνδέστε τον μετατροπέα από την παροχή
ρεύματος και ενεργοποιήστε τον ξανά
Κατεβάστε την αυτόματη ασφάλεια
(θέση OFF).
Γυρίστε τον διακόπτη DC στη θέση
OFF.

Για να θέσετε ξανά σε λειτουργία τον
μετατροπέα, εκτελέστε τα
προαναφερόμενα βήματα εργασίας με
την αντίστροφη σειρά.
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Ρυθμίσεις – Περιβάλλον εργασίας
χρήστη του μετατροπέα
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Σύνδεση χρήστη

EL

Ρυθμίσεις χρήστη
1

Ανοίξτε το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μετατροπέα στο πρόγραμμα
περιήγησης.

2

Στην περιοχή μενού "Σύνδεση" συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης ή στην περιοχή μενού "Χρήστης" κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση
χρήστη" και συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Οι ρυθμίσεις στις επιμέρους περιοχές μενού μπορούν να οριστούν ανάλογα με τα
δικαιώματα του χρήστη.

Επιλογή γλώσσας

1

Στην περιοχή μενού "Χρήστης" κάντε κλικ στο κουμπί "Γλώσσα" και επιλέξτε
την επιθυμητή γλώσσα.
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Διαμόρφωση συσκευής
Εξαρτήματα

Στην ενότητα "Προσθήκη εξαρτημάτων+" προστίθενται στο σύστημα όλα τα
διαθέσιμα εξαρτήματα.
Φ/Β γεννήτρια
Ενεργοποιήστε την αντίστοιχη φωτοβολταϊκή γεννήτρια, και στο αντίστοιχο πεδίο
καταχωρίστε τη συνδεδεμένη φωτοβολταϊκή ισχύ.
Πρωτεύων μετρητής
Για την απρόσκοπτη λειτουργία με επιπλέον γεννήτριες παραγωγής ενέργειας και
στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος είναι σημαντικό να τοποθετηθεί ο μετρητής
Fronius Smart Meter στο σημείο τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο. Ο μετατροπέας
και οι επιπλέον γεννήτριες πρέπει να συνδεθούν μέσω του μετρητή Fronius Smart
Meter στο δημόσιο δίκτυο.
Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης τη συμπεριφορά του μετατροπέα στη διάρκεια
της νύχτας. Εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, ο μετατροπέας μεταβαίνει
σε κατάσταση αναμονής μόλις δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη φωτοβολταϊκή ισχύς.
Εμφανίζεται το μήνυμα Power low (Χαμηλή ισχύς). Εκτελείται επανεκκίνηση του
μετατροπέα μόλις υπάρξει επαρκής φωτοβολταϊκή ισχύς.
Μετά τη σύνδεση του μετρητή πρέπει να διαμορφωθεί η θέση.
Παρέχεται δυνατότητα τοποθέτησης πολλών Fronius Smart Meter στο σύστημα. Για
κάθε Smart Meter πρέπει να οριστεί ανεξάρτητη διεύθυνση.
Η τιμή σε Watt στον μετρητή γεννήτριας είναι το σύνολο όλων των μετρητών
γεννήτριας. Η τιμή σε Watt στον μετρητή καταναλωτή είναι το σύνολο όλων των
μετρητών καταναλωτή.
Ohmpilot
Εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα Ohmpilot στο σύστημα. Επιλέξτε τα Ohmpilot που
θέλετε και πατήστε "Προσθήκη" για να τα προσθέσετε στο σύστημα.

Λειτουργίες και
είσοδοι/έξοδοι
(IO)

Διαχείριση φορτίου
Εδώ μπορούν να επιλεγούν έως τέσσερις είσοδοι PIN για τη διαχείριση φορτίου.
Περισσότερες ρυθμίσεις για τη διαχείριση φορτίου διατίθενται στο στοιχείο μενού
"Διαχείριση φορτίου".
Προεπιλογή: PIN 1
AUS - Demand Response Mode (DRM)
Εδώ είναι δυνατή η ρύθμιση των ακίδων για τον έλεγχο μέσω DRM:
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Περιγραφή

Πληροφορίες

DRM0

Ο μετατροπέας
αποσυνδέεται από το
δίκτυο

Άνοιγμα ρελέ δικτύου

Προεπι
λεγμέν
η
ακίδα

REF GEN

RG0

COM LOAD

CL0
Μετάβαση σε DRM0 προκύπτει
σε περίπτωση διακοπής καθώς
και βραχυκυκλώματος στους
αγωγούς REF GEN ή COM LOAD
ή σε περίπτωση μη έγκυρου
συνδυασμού DRM1 - DRM8.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Αν η λειτουργία Demand Response Mode (DRM) είναι ενεργοποιημένη και δεν έχει
συνδεθεί σύστημα ελέγχου DRM, ο μετατροπέας μεταβαίνει στη λειτουργία
αναμονής.

Editor παρόχου
ενέργειας - AUS Demand
Response Modes
(DRM)

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

Demand
Response Modes
(DRM)

Εδώ μπορεί για τη ρύθμιση χώρας της Αυστραλίας να εισαχθεί μια τιμή για τη
λήψη και την παροχή φαινόμενης ισχύος αντίστοιχα.

Μετατροπέας

"Υποχρεωτική κατάσταση αναμονής"
Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας διακόπτεται η τροφοδότηση ισχύος στο
δίκτυο από τον μετατροπέα. Έτσι καθίσταται εφικτή η αποσύνδεση του
μετατροπέα από την παροχή ρεύματος και η προστασία των εξαρτημάτων του.
Κατά την επανεκκίνηση του μετατροπέα η λειτουργία αναμονής απενεργοποιείται
αυτόματα.
PV 1 και PV 2
Παράμετρος

Εύρος τιμών

Περιγραφή

Modus

OFF

Το MPP-Tracker είναι απενεργοποιημένο.

Auto

Ο μετατροπέας χρησιμοποιεί την τάση με
την οποία επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή
ισχύς του MPP-Tracker.

Fix

Το MPP-Tracker χρησιμοποιεί την τάση που
ορίζεται στην τιμή UDC fix.
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Τρόπο
ς
λειτου
ργίας

Παράμετρος

Εύρος τιμών

Περιγραφή

UDC fix

80 ‑ 530 V

Ο μετατροπέας χρησιμοποιεί τη σταθερή
προβλεπόμενη τάση που χρησιμοποιείται
στο MPP-Tracker.

Dynamic Peak
Manager

OFF

Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

ON

Ολόκληρη η συστοιχία φ/β πλαισίων
ελέγχεται ως προς τη δυνατότητα
βελτιστοποίησής της και παρέχει τη
βέλτιστη δυνατή τάση για την
τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο.

"Σήμα κεντρικού τηλεχειρισμού"
Τα σήματα κεντρικού τηλεχειρισμού είναι σήματα που εκπέμπονται από τον
πάροχο ενέργειας για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ελεγχόμενων
καταναλωτών. Ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης ενδέχεται να διαπιστωθεί
εξασθένιση ή ενίσχυση των σημάτων κεντρικού τηλεχειρισμού από τον
μετατροπέα. Αν χρειαστεί, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις
παρακάτω ρυθμίσεις.
Παράμετρος

Εύρος τιμών

Περιγραφή

"Μείωση της
επίδρασης"

OFF

Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

ON

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

"Συχνότητα του
σήματος
κεντρικού
τηλεχειρισμού"

100 ‑ 3000 Hz

Εδώ πρέπει να καταχωριστεί η συχνότητα
που προβλέπεται από τον πάροχο
ενέργειας.

"Επαγωγή
δικτύου"

0,00001 ‑ 0,005
H

Εδώ πρέπει να καταχωριστεί η τιμή
μέτρησης στο σημείο τροφοδότησης.

"Αποτροπή εσφαλμένης ενεργοποίησης του ρελέ διαρροής"
(σε περίπτωση χρήσης ρελέ διαρροής 30 mA)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Οι κατά τόπο ισχύοντες κανονισμοί του διαχειριστή δικτύου ή άλλες συνθήκες
μπορεί να απαιτούν την ύπαρξη ρελέ διαρροής στον αγωγό σύνδεσης AC.
Σε γενικές γραμμές, στην περίπτωση αυτή αρκεί ένα ρελέ διαρροής τύπου A.
Ωστόσο, σε μεμονωμένες περιπτώσεις και αναλόγως των τοπικών συνθηκών
μπορεί να παρατηρηθεί άκαιρη λειτουργία του ρελέ διαρροής τύπου A. Για τον
λόγο αυτό, η Fronius συνιστά –λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπο ισχύοντες
κανονισμούς– τη χρήση ρελέ διαρροής, κατάλληλου για μετατροπείς, με ρεύμα
απόζευξης τουλάχιστον 100 mA.
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Παράμετρος

Εύρος τιμών

Περιγραφή

"Απενεργοποίησ
η πριν από
εσφαλμένη
ενεργοποίηση
ρελέ διαρροής
30 mA" (μόνο για
Primo GEN24)

0

Δεν λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή
εσφαλμένων ενεργοποιήσεων.

1

Ο μετατροπέας απενεργοποιείται στα
15 mA προτού προλάβει να ενεργοποιηθεί
το ρελέ διαρροής.

Εύρος τιμών

Περιγραφή

"Συντελεστής
διαφεύγοντος
ρεύματος" (μόνο
για Symo
GEN24)

0 ‑ 0,25
(προεπιλογή:
0,16)

Με τη μείωση της τιμής ρύθμισης
μειώνεται το διαφεύγον ρεύμα και
αυξάνεται η τάση ενδιάμεσου κυκλώματος,
με αποτέλεσμα να μειώνεται ελαφρώς ο
βαθμός απόδοσης. Η τιμή ρύθμισης 0,16
διασφαλίζει βέλτιστο βαθμό απόδοσης.

"Προειδοποίηση Iso"
Παράμετρος

Εύρος τιμών

Περιγραφή

"Προειδοποίηση
Iso"

OFF

Η προειδοποίηση μόνωσης είναι
απενεργοποιημένη.

ON

Η προειδοποίηση μόνωσης είναι
ενεργοποιημένη.
Σε περίπτωση σφάλματος μόνωσης
εμφανίζεται μια προειδοποίηση.

Με ακρίβεια

Η επιτήρηση μόνωσης εκτελείται με
μέγιστη ακρίβεια και η μετρηθείσα
αντίσταση μόνωσης εμφανίζεται στο
περιβάλλον εργασίας χρήστη του
μετατροπέα.

Γρήγορα

Η επιτήρηση μόνωσης εκτελείται με
μικρότερη ακρίβεια, με αποτέλεσμα η
διάρκεια της μέτρησης μόνωσης να
μειώνεται και η τιμή μόνωσης να μην
εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας
χρήστη του μετατροπέα.

100000 ‑
10000000 Ω

Αν δεν επιτευχθεί η συγκεκριμένη οριακή
τιμή, εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας
χρήστη του μετατροπέα το μήνυμα
κατάστασης 1083.

Παράμετρος

Εύρος τιμών

Περιγραφή

"Ονομαστική
τάση
βοηθητικού
ρεύματος"

220 ‑ 240 V

Είναι η ονομαστική τάση φάσης εξόδου στη
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.

"Οριακή τιμή
προστασίας
χαμηλής τάσης
βοηθητικού
ρεύματος U<
[pu]"

0 ‑ 2 %V

Με την τιμή ρύθμισης ρυθμίζεται η οριακή
τιμή για την απενεργοποίηση της
λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος,
π. χ. τιμή ρύθμισης 0,9 = 90 % της
ονομαστικής τάσης.

"Προστασία από
χαμηλή τάση
βοηθητικού
ρεύματος Χρόνος U<"

0,04 ‑ 20 s

Χρόνος ενεργοποίησης για μη επίτευξη της
οριακής τιμής προστασίας από χαμηλή
τάση βοηθητικού ρεύματος.

"Λειτουργία
μέτρησης
μόνωσης"

"Οριακή τιμή
για την
προειδοποίηση
μόνωσης"
"Βοηθητικό ρεύμα"
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Παράμετρος
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Παράμετρος

Εύρος τιμών

Περιγραφή

"Σύστημα
προστασίας από
υπέρταση
βοηθητικού
ρεύματος Οριακή τιμή
U>[pu]"

0 ‑ 2 %V

Με την τιμή ρύθμισης ρυθμίζεται η οριακή
τιμή για την απενεργοποίηση της
λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος,
π. χ. τιμή ρύθμισης 1,1 = 110 % της
ονομαστικής τάσης.

"Προστασία από
υπέρταση
βοηθητικού
ρεύματος Χρόνος U>"

0,04 ‑ 20 s

Χρόνος ενεργοποίησης για υπέρβαση της
οριακής τιμής της προστασίας από χαμηλή
τάση βοηθητικού ρεύματος.

"Καθυστέρηση
επανεκκίνησης
βοηθητικού
ρεύματος"

0 ‑ 600 s

Είναι ο χρόνος αναμονής για επανεκκίνηση
της λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος μετά
από απενεργοποίηση.

"Προσπάθειες
επανεκκίνησης
βοηθητικού
ρεύματος"

1 ‑ 10

Είναι ο μέγιστος αριθμός των αυτόματων
προσπαθειών επανεκκίνησης. Αν
επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός των
αυτόματων προσπαθειών επανεκκίνησης,
το μήνυμα σέρβις 1177 θα πρέπει να
επιβεβαιωθεί χειροκίνητα.

"Εξωτερική
επιτήρηση
συχνότητας στο
βοηθητικό
ρεύμα"
(μόνο για την
Ιταλία)

OFF

Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη

ON

Για τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος
(Full Backup) στην Ιταλία πρέπει να
ενεργοποιηθεί η εξωτερική επιτήρηση
συχνότητας. Πριν από τον τερματισμό της
λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος
ελέγχεται η συχνότητα δικτύου. Αν η
συχνότητα δικτύου εμπίπτει στο
επιτρεπόμενο εύρος οριακών τιμών, οι
καταναλωτές συνδέονται στο δημόσιο
δίκτυο.

"Χρόνος
απενεργοποίηση
ς
βραχυκυκλώματ
ος βοηθητικού
ρεύματος"

0,001 ‑ 60 s

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος στη
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος
διακόπτεται η λειτουργία βοηθητικού
ρεύματος εντός του χρόνου που έχει
ρυθμιστεί.

Γενικά

Ενημέρωση

EL

Σύστημα
Γενικές ρυθμίσεις
1

Στο πεδίο εισαγωγής "Όνομα συστήματος" καταχωρίστε το όνομα του
συστήματος (έως 30 χαρακτήρες).

2

Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Αυτόματος συγχρονισμός ώρας" →
Επιλέξτε "Γεωγραφική περιοχή ζώνης ώρας" και "Συγκεκριμένος τόπος ζώνης
ώρας". Η ημερομηνία και η ώρα επιλέγονται αυτόματα με βάση την
καταχωρισμένη ζώνη ώρας.

2

Εάν η επιλογή "Αυτόματος συγχρονισμός ώρας" είναι απενεργοποιημένη →
Καταχωρίστε/επιλέξτε "Ημερομηνία", "Ώρα", "Γεωγραφική περιοχή ζώνης
ώρας" και "Συγκεκριμένος τόπος ζώνης ώρας".

3

Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

Όλες οι διαθέσιμες ενημερώσεις παρέχονται στη σελίδα του προϊόντος καθώς και
στην ενότητα "Αναζήτηση ενημερώσεων", στη διεύθυνση www.fronius.com .
Ενημέρωση firmware
1

Μεταφέρετε το αρχείο firmware στο πεδίο "Απόθεση αρχείου εδώ" ή επιλέξτε
το από το στοιχείο "Επιλογή αρχείου".

Η ενημέρωση ξεκινά.

Βοηθός αρχικής
εγκατάστασης

Εδώ μπορείτε να ανοίξετε τον Βοηθό αρχικής εγκατάστασης.

Επαναφορά
εργοστασιακών
ρυθμίσεων

Όλες οι ρυθμίσεις
Εκτελείται επαναφορά όλων των δεδομένων διαμόρφωσης, εκτός από τη ρύθμιση
χώρας. Τροποποιήσεις στη ρύθμιση χώρας επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από
το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Όλες οι ρυθμίσεις χωρίς δίκτυο
Εκτελείται επαναφορά όλων των δεδομένων διαμόρφωσης εκτός από τη ρύθμιση
χώρας και τις ρυθμίσεις δικτύου. Τροποποιήσεις στη ρύθμιση χώρας επιτρέπεται
να εκτελούνται μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αρχείο
καταγραφής
συμβάντων

Τρέχοντα συμβάντα
Εδώ εμφανίζονται όλα τα τρέχοντα συμβάντα των συνδεδεμένων εξαρτημάτων του
συστήματος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Ανάλογα με το είδος των συμβάντων, πρέπει να επιβεβαιωθούν πατώντας το
κουμπί του σημαδιού επιλογής, ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε άλλη
επεξεργασία τους.
Αρχειοθετημένα
Εδώ εμφανίζονται όλα τα παρελθόντα συμβάντα των συνδεδεμένων εξαρτημάτων
του συστήματος.
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Πληροφορίες

Σε αυτήν την περιοχή μενού εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το
σύστημα και τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Αποθήκευση ως PDF
1

Πατήστε "Αποθήκευση ως PDF".

2

Τσεκάρετε την επιλογή δίπλα στην πληροφορία μεμονωμένα ή τσεκάρετε
"Επιλογή όλων".

3

Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου στο πεδίο εισαγωγής και πατήστε το
κουμπί "Αποθήκευση".

Το PDF δημιουργείται και εμφανίζεται.

Διαχειριστής
αδειών χρήσης

Στο αρχείο αδειών χρήσης είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα ισχύος καθώς και το
εύρος λειτουργίας του μετατροπέα. Σε περίπτωση αντικατάστασης του
μετατροπέα, της μονάδας ισχύος ή του διαμερίσματος καλωδίων δεδομένων
πρέπει να αντικατασταθεί και το αρχείο αδειών χρήσης.
Παραχώρηση αδειών χρήσης online (συνιστάται):
Για τον σκοπό αυτό απαιτείται σύνδεση στο Internet και να έχει ολοκληρωθεί η
διαμόρφωση του Solar.web.
1

Ολοκληρώστε τις εργασίες εγκατάστασης (βλ. κεφάλαιο Πρώτη θέση σε
λειτουργία στη σελίδα 66).

2

Δημιουργήστε σύνδεση με το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μετατροπέα.

3

Καταχωρίστε τον αριθμό σειράς και τον κωδικό επιβεβαίωσης (VCode) της
προβληματικής συσκευής, καθώς και της συσκευής αντικατάστασης. Ο αριθμός
σειράς και ο VCode βρίσκονται στην πινακίδα στοιχείων του μετατροπέα (βλ.
κεφάλαιο Προειδοποιητικές υποδείξεις και πινακίδα στοιχείων στη συσκευή
στη σελίδα 14).

4

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη online παραχώρησης αδειών χρήσης".

5

Προσπεράστε τα στοιχεία μενού όρων χρήσης και ρυθμίσεων δικτύου
πατώντας "Συνέχεια".

Η διαδικασία ενεργοποίησης της άδειας ξεκινά.
Παραχώρηση αδειών χρήσης - Offline:
Για την επιλογή αυτή είναι απαραίτητο να μην υπάρχει ενεργή σύνδεση στο
Internet. Στην περίπτωση παραχώρησης αδειών χρήσης οffline με ενεργή σύνδεση
στο Internet εκτελείται αυτόματα φόρτωση του αρχείου αδειών χρήσης στον
μετατροπέα και συνεπώς προκύπτει το εξής σφάλμα: "Η άδεια χρήσης έχει ήδη
εγκατασταθεί και ο βοηθός (Wizard) μπορεί να τερματιστεί".
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1

Ολοκληρώστε τις εργασίες εγκατάστασης (βλ. κεφάλαιο Πρώτη θέση σε
λειτουργία στη σελίδα 66).

2

Δημιουργήστε σύνδεση με το περιβάλλον εργασίας χρήστη του μετατροπέα.

3

Καταχωρίστε τον αριθμό σειράς και τον κωδικό επιβεβαίωσης (VCode) της
προβληματικής συσκευής, καθώς και της συσκευής αντικατάστασης. Ο αριθμός
σειράς και ο VCode βρίσκονται στην πινακίδα στοιχείων του μετατροπέα (βλ.
κεφάλαιο Προειδοποιητικές υποδείξεις και πινακίδα στοιχείων στη συσκευή
στη σελίδα 14).

4

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη offline παραχώρησης αδειών χρήσης".

5

Κατεβάστε το αρχείο σέρβις κάνοντας κλικ στο κουμπί "Λήψη αρχείου σέρβις"
στην τερματική συσκευή.

6

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα licensemanager.solarweb.com και συνδεθείτε με το
όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Σύρετε ή ανεβάστε το αρχείο σέρβις στο πεδίο "Σύρετε εδώ το αρχείο σέρβις ή
κάντε κλικ για αποστολή".

8

Κατεβάστε το νέο αρχείο σέρβις στην τερματική συσκευή μέσω του κουμπιού
"Λήψη αρχείου σέρβις".

9

Μεταβείτε στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του μετατροπέα και σύρετε το
αρχείο άδειας χρήσης στο πεδίο "Αποθέστε εδώ το αρχείο άδειας χρήσης" ή
επιλέξτε το από την "Επιλογή αρχείου άδειας χρήσης".

Η διαδικασία ενεργοποίησης της άδειας ξεκινά.

Υποστήριξη

Ενεργοποίηση Support-User
1

Πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση Support-User".

Ο Support-User έχει ενεργοποιηθεί.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η δυνατότητα Support-User επιτρέπει αποκλειστικά στην ομάδα τεχνικής
υποστήριξης Fronius την εκτέλεση ρυθμίσεων στον μετατροπέα μέσω ασφαλούς
σύνδεσης. Η πρόσβαση απενεργοποιείται μέσω του κουμπιού "Τερματισμός
πρόσβασης Support-User"
Δημιουργία πληροφοριών υποστήριξης (για την ομάδα τεχνικής υποστήριξης
Fronius)
1

Πατήστε "Δημιουργία πληροφοριών υποστήριξης".

2

Εκτελείται αυτόματη λήψη του αρχείου sdp.cry. Για χειροκίνητη λήψη, πατήστε
το κουμπί "Λήψη πληροφοριών υποστήριξης".

Το αρχείο sdp.cry αποθηκεύεται στη θέση "Στοιχεία λήψης".
Ενεργοποίηση απομακρυσμένης συντήρησης
1

Πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση απομακρυσμένης συντήρησης".

Ενεργοποιείται η πρόσβαση απομακρυσμένης συντήρησης για την ομάδα τεχνικής
υποστήριξης Fronius.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η πρόσβαση απομακρυσμένης συντήρησης επιτρέπει αποκλειστικά στην ομάδα
τεχνικής υποστήριξης Fronius την πρόσβαση στον μετατροπέα μέσω ασφαλούς
σύνδεσης. Με τη δυνατότητα αυτή, μεταβιβάζονται διαγνωστικά δεδομένα που
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ενεργοποιείτε την
πρόσβαση απομακρυσμένης συντήρησης μόνο αφού σας ζητηθεί από την ομάδα
τεχνικής υποστήριξης Fronius.
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7

Επικοινωνία
Δίκτυο

Διευθύνσεις διακομιστή για τη μεταφορά δεδομένων
Σε περίπτωση χρήσης τείχους προστασίας (Firewall) για εξερχόμενες συνδέσεις, για
να είναι επιτυχής η μεταφορά δεδομένων, πρέπει να έχουν εγκριθεί τα παρακάτω
πρωτόκολλα, διευθύνσεις διακομιστή και θύρες:
Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883
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
Για τη χρήση προϊόντων FRITZ!Box θα πρέπει η διαδικτυακή πρόσβαση να είναι
ελεύθερη και χρονικά απεριόριστη.
LAN:

1

Καταχωρίστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή.

2

Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης "αυτόματη" ή "στατική".

3

Για τη "στατική" σύνδεση καταχωρίστε διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου, DNS
και Gateway.

4

Πατήστε το κουμπί "Σύνδεση".

Η σύνδεση δημιουργείται.
WLAN:

Δημιουργία σύνδεσης μέσω WPS:
1

Πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση" .

2

Ενεργοποιήστε το WPS στον δρομολογητή WLAN (βλ. τεκμηρίωση του
δρομολογητή WLAN).

Η σύνδεση δημιουργείται αυτόματα.
Επιλογή και σύνδεση δικτύου WLAN:
Στη λίστα εμφανίζονται τα δίκτυα που βρέθηκαν. Με κλικ στο κουμπί ανανέωσης
εκτελείται εκ νέου αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα WLAN. Μέσω του πεδίου
εισαγωγής "Αναζήτηση δικτύων" μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω η λίστα
επιλογών.

82

1

Επιλέξτε το δίκτυο από τη λίστα.

2

Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης "αυτόματη" ή "στατική".

3

Για την "αυτόματη" σύνδεση, καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης WLAN και το
όνομα του κεντρικού υπολογιστή.

4

Για τη "στατική" σύνδεση καταχωρίστε διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου, DNS
και Gateway.

Πατήστε το κουμπί "Σύνδεση".
EL

5

Η σύνδεση δημιουργείται.
Access Point (σημείο πρόσβασης):

Ο μετατροπέας χρησιμεύει ως Access Point. Ένας υπολογιστής ή μια έξυπνη
συσκευή (smart device) συνδέεται απευθείας με τον μετατροπέα. Η σύνδεση με το
διαδίκτυο δεν είναι εφικτή. Σε αυτήν την περιοχή μενού εκχωρούνται το "Όνομα
δικτύου (SSID)" και το "Κλειδί δικτύου (PSK)".
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης μέσω WLAN και μέσω
Access Point.

Modbus

Προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση του Modbus TCP ή της σύνδεσης στο Fronius
Solar.web, κάθε Tauro πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένος με το δίκτυο μέσω
LAN.
Διεπαφή Modbus RTU 0 / 1
Αν μία από τις δύο διεπαφές Modbus RTU οριστεί σε Slave, διατίθενται τα εξής
πεδία εισαγωγής:
"Ταχύτητα Baud"
Η ταχύτητα Baud επηρεάζει την ταχύτητα μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ των
μεμονωμένων εξαρτημάτων που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα. Κατά την
επιλογή της ταχύτητας Baud προσέξτε να είναι ίδια στην πλευρά πομπού και
δέκτη.
"Ισοτιμία"
Το ψηφίο ισοτιμίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον έλεγχο ισοτιμίας.
Μέσω αυτού εντοπίζονται σφάλματα μεταφοράς. Ένα ψηφίο ισοτιμίας μπορεί να
διασφαλίσει ένα συγκεκριμένο πλήθος ψηφίων (bit). Η τιμή (0 ή 1) του ψηφίου
ισοτιμίας πρέπει να υπολογιστεί στον πομπό και επαληθεύεται στον δέκτη με τη
βοήθεια του ίδιου υπολογισμού. Το ψηφίο ισοτιμίας μπορεί να υπολογιστεί για
άρτια ή περιττή ισοτιμία.
"Τύπος μοντέλου SunSpec"
Ανάλογα με το μοντέλο Sunspec διατίθενται δύο διαφορετικές ρυθμίσεις.
float: Μοντέλο μετατροπέα SunSpec 111, 112, 113 ή 211, 212, 213.
int + SF: Μοντέλο μετατροπέα SunSpec 101, 102, 103 ή/και 201, 202, 203.
"Διεύθυνση μετρητή"
"Διεύθυνση μετατροπέα"
Slave ως Modbus TCP
Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Slave ως Modbus TCP", διατίθενται τα εξής πεδία
εισαγωγής:
"Θύρα Modbus"
Αριθμός της θύρας TCP που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του Modbus.
"Τύπος μοντέλου SunSpec"
Ανάλογα με το μοντέλο Sunspec διατίθενται δύο διαφορετικές ρυθμίσεις.
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float: Μοντέλο μετατροπέα SunSpec 111, 112, 113 ή 211, 212, 213.
int + SF: Μοντέλο μετατροπέα SunSpec 101, 102, 103 ή/και 201, 202, 203.
"Διεύθυνση μετρητή"
Έλεγχος μετατροπέα μέσω του Modbus
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, ο έλεγχος του μετατροπέα
πραγματοποιείται μέσω του Modbus.
Στον έλεγχο του μετατροπέα ανήκουν οι παρακάτω λειτουργίες:
ΟΝ / OFF
Μείωση ισχύος
Προεπιλογή σταθερού συντελεστή ισχύος (συνφ)
Προεπιλογή σταθερής αέργου ισχύος

Fronius Solar API

Το Fronius Solar API είναι μια ανοιχτή διεπαφή JSON βάσει Ethernet. Όταν είναι
ενεργοποιημένη, οι συσκευές IOT στο τοπικό δίκτυο μπορούν να έχουν πρόσβαση
σε πληροφορίες του μετατροπέα, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση ταυτότητας. Για
λόγους ασφάλειας η διεπαφή είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη και δεν θα
έπρεπε να ενεργοποιείται, εάν δεν απαιτείται για κάποια εφαρμογή τρίτου
παρόχου (π.χ. φορτιστής EV, λύσεις Smart Home, κ.λπ.).
Για τις ανάγκες επιτήρησης η Fronius συνιστά να χρησιμοποιείται εναλλακτικά το
Fronius Solar.web που προσφέρει ασφαλή πρόσβαση στην κατάσταση του
μετατροπέα και στις πληροφορίες παραγωγής.
Κατά την ενημέρωση του firmware στην έκδοση 1.14.x, εφαρμόζεται η ρύθμιση
(ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο) του Fronius Solar API.
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Ρύθμιση χώρας

EL

Απαιτήσεις ασφάλειας και δικτύου
Η περιοχή μενού "Ρύθμιση χώρας" προορίζεται αποκλειστικά για εγκαταστάτες/
τεχνικούς σέρβις από εξουσιοδοτημένες τεχνικές εταιρείες. Ο κωδικός πρόσβασης
πρέπει να ζητηθεί από τον κατά τόπο υπεύθυνο επικοινωνίας της Fronius,
χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έντυπο αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Οι λανθασμένα ρυθμισμένες παράμετροι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το
δημόσιο δίκτυο και/ή τη λειτουργία τροφοδότησης του μετατροπέα στο δίκτυο,
καθώς και να οδηγήσουν σε απώλεια της συμμόρφωσης με τα πρότυπα.
Οι παράμετροι επιτρέπεται να ρυθμίζονται αποκλειστικά και μόνο από
εγκαταστάτες/τεχνικούς σέρβις εξουσιοδοτημένων τεχνικών εταιρειών.
Μην δίνετε τον κωδικό πρόσβασης σε τρίτους και/ή μη εξουσιοδοτημένα
άτομα.

▶
▶

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος λόγο μη εξουσιοδοτημένων αναλύσεων σφαλμάτων και εργασιών σέρβις.
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές
ζημιές.
Οι αναλύσεις σφαλμάτων και οι εργασίες σέρβις στο φωτοβολταϊκό σύστημα
επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από εγκαταστάτες/τεχνικούς σέρβις
εξουσιοδοτημένων τεχνικών εταιρειών σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και
οδηγίες.

▶

Η επιλεγμένη ρύθμιση χώρας για την αντίστοιχη χώρα περιέχει προκαθορισμένες
παραμέτρους σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις που ισχύουν κατά τόπο.
Ανάλογα με τις κατά τόπο συνθήκες δικτύου και τις προδιαγραφές του διαχειριστή
δικτύου, ενδέχεται να απαιτούνται προσαρμογές στην επιλεγμένη ρύθμιση χώρας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος λόγω λανθασμένης ρύθμισης παραμέτρων.
Οι λανθασμένα ρυθμισμένες παράμετροι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το
δημόσιο δίκτυο και/ή να προκαλέσουν δυσλειτουργίες και βλάβες στον
μετατροπέα, καθώς και να οδηγήσουν σε απώλεια της συμμόρφωσης με τα
πρότυπα.
Οι παράμετροι επιτρέπεται να ρυθμίζονται αποκλειστικά και μόνο από
εγκαταστάτες/τεχνικούς σέρβις εξουσιοδοτημένων τεχνικών εταιρειών.
Οι παράμετροι επιτρέπεται να προσαρμοστούν μόνο εάν ο διαχειριστής
δικτύου το επιτρέπει ή το απαιτεί.
Οι παράμετροι επιτρέπεται να προσαρμόζονται μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα
και/ή τους κανονισμούς που ισχύουν κατά τόπο, καθώς και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του διαχειριστή δικτύου.

▶
▶
▶

Περιορισμός
τροφοδότησης
ισχύος στο
δίκτυο

Ο πάροχος ενέργειας ή ο διαχειριστής δικτύου μπορεί να καθορίσει περιορισμούς
τροφοδότησης για έναν μετατροπέα (π.χ. έως 70% της τιμής kWp ή έως 5 kW).
Ο περιορισμός τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο λαμβάνει υπόψη την οικιακή
ιδιοκατανάλωση, προτού μειωθεί η ισχύς ενός μετατροπέα:
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Για τον περιορισμό τροφοδότησης ισχύος υπάρχουν δύο δυνατότητες:
a) Εύκολη μείωση ισχύος του μετατροπέα μέσω του Fronius Smart Meter
b) Μείωση ισχύος μέσω εξωτερικού Fronius Smart Meter
Οι ακόλουθοι τύποι μπορούν να σας βοηθήσουν κατά την επιλογή της λύσης που
πρέπει να εφαρμοστεί:
PWRn ... Ισχύς μετατροπέα n
0% PWR1 + 100% PWR2 + 100% PWR3 κ.ο.κ ≤ όριο τροφοδότησης ισχύος → λύση α)
0% PWR1 + 100% PWR2 + 100% PWR3 κ.ο.κ > όριο τροφοδότησης ισχύος → λύση β)
Λύση α - Μείωση ισχύος μεμονωμένου μετατροπέα
Οι απαιτήσεις αυτές πληρούνται όταν λόγω της μείωσης ισχύος ενός μεμονωμένου
μετατροπέα στο ≥ 0% επιτευχθεί το καθορισμένο όριο τροφοδότησης ισχύος.

Παράδειγμα:
Ένα σύστημα αποτελείται από 3 μετατροπείς: 1x Fronius Tauro 100 kW, 2x Fronius
Tauro 50 kW. Το καθορισμένο όριο τροφοδότησης ισχύος στο σημείο παράδοσης
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 100 kW.
Λύση:
Ο Fronius Tauro μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε η ισχύς εξόδου να είναι 0%,
προκειμένου να επιτευχθεί το όριο τροφοδότησης ισχύος. Η ισχύς των άλλων δύο
μετατροπέων δεν μειώνεται και κατά συνέπεια η τροφοδότησης ισχύος αυτών
γίνεται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς περιορισμούς.
Εάν η μείωση ισχύος ενός μετατροπέα στο 0% δεν επαρκεί, τότε θα πρέπει να
εφαρμοστεί η λύση β.
Λύση β - Ενσωμάτωση ενός Plant Controller
Η λύση αυτή εφαρμόζεται, εάν οι απαιτήσεις του διαχειριστή δικτύου δεν
πληρούνται λόγω του περιορισμού ενός μεμονωμένου μετατροπέα ή εάν
απαιτείται μόνιμη πρόσβαση (π.χ.: εξ αποστάσεως αποσύνδεση. Σε αυτήν την
περίπτωση συνιστάται η ενσωμάτωση ενός PLANT-CONTROLLER.
Μια αναλυτική τεχνική επισκόπηση σχετικά με τη συγκεκριμένη λύση θα βρείτε
στην ιστοσελίδα www.fronius.com χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί "Διαχείριση
τροφοδότησης ισχύος".
Εάν, πέρα από τη λειτουργία επιτήρησης του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PLANT-CONTROLLER,
θέλετε να επωφεληθείτε και από τα άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Fronius
Solar.web, μπορείτε να εγκαταστήσετε επιπλέον και το Fronius Smart Meter. Με την
ενσωμάτωση ενός Fronius Smart Meter διασφαλίζετε ότι τα δεδομένα
κατανάλωσης και τροφοδότησης ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος
οπτικοποιούνται στο Fronius Solar.web και διατίθενται προς ανάλυση.

Διαχείριση
ισχύος εισόδων/
εξόδων

Γενικά
Σε αυτό το στοιχείο μενού ορίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις για έναν πάροχο
ενέργειας. Μπορεί να ρυθμιστεί ο περιορισμός ενεργής ισχύος σε % ή/και ο
περιορισμός συντελεστή ισχύος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για ρυθμίσεις σε αυτό το στοιχείο μενού απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού
πρόσβασης σέρβις. Οι ρυθμίσεις σε αυτό το στοιχείο μενού επιτρέπεται να
εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό!
"Μοτίβο εισόδων" (αντιστοίχιση των επιμέρους εισόδων/εξόδων)
1 κλικ = λευκό (επαφή ανοικτή)
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2 κλικ = μπλε (επαφή κλειστή)
3 κλικ = γκρι (δεν χρησιμοποιείται)
"Συντελεστής ισχύος (συνφ)"
"ind" = επαγωγικό
"cap" = χωρητικό
"Απόκριση παρόχου ενέργειας"
Εάν είναι ενεργοποιημένος ο κανόνας, πρέπει να διαμορφωθεί η έξοδος "Απόκριση
παρόχου ενέργειας" (συνιστάται η ακίδα 1) (π.χ. για τη λειτουργίας διάταξης
σημάτων).
Για την "Εισαγωγή" ή "Εξαγωγή" υποστηρίζεται η μορφή αρχείου *.fpc.
Προτεραιότητες συστήματος ελέγχου
Για τη ρύθμιση των προτεραιοτήτων του συστήματος ελέγχου για τον δέκτη
σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού, τον περιορισμό τροφοδότησης ισχύος στο
δίκτυο και τον έλεγχο μέσω Modbus.
1 = υψηλή προτεραιότητα, 3 = χαμηλή προτεραιότητα

Οι δέκτες σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού και ο ακροδέκτης σύνδεσης εισόδων/
εξόδων του μετατροπέα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους σύμφωνα με το
διάγραμμα συνδέσεων.
Για αποστάσεις μεγαλύτερες από 10 m ανάμεσα στον μετατροπέα και στους δέκτες
σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού συνιστάται η χρήση καλωδίου τουλάχιστον
CAT 5, και η θωράκιση πρέπει να συνδεθεί μονόπλευρα στον ακροδέκτη σύνδεσης
Push-in του διαμερίσματος καλωδίων δεδομένων (SHIELD).

(1)

V+
IN8
60 %

V+
V+
IO0
IO2
IO4
IN6
IN8
IN10

(2)

100 %

IN9
30 %
IN10

GND
GND
IO1
IO3
IO5
IN7
IN9
IN11

Διάγραμμα
συνδέσεων –
4 ρελέ

0%
IN11

(1)
(2)

Δέκτης σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού με 4 ρελέ, για τον περιορισμό
ενεργής ισχύος.
Είσοδοι/έξοδοι στο διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων.

Χρήση προδιαμορφωμένου αρχείου για τη λειτουργία 4 ρελέ:
1

Κατεβάστε το αρχείο (.fpc) επιλέγοντας λειτουργία 4 ρελέ στην τερματική
συσκευή.

2

Ανεβάστε το αρχείο (.fpc) στην περιοχή μενού "Διαχείριση ισχύος I/O" μέσω
του κουμπιού "Εισαγωγή".

3

Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία 4 ρελέ έχουν αποθηκευτεί.
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Ρυθμίσεις
διαχείρισης
ισχύος εισόδων/
εξόδων – 4 ρελέ
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None
None
None
None
None
None
None
None
IO control
IO control
IO control
IO control

V+

(2)
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IN8

V+
V+
IO0
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IO4
IN6
IN8
IN10

(1)

30 %
IN9
0%
IN10

(1)
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Δέκτης σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού με 3 ρελέ, για τον περιορισμό
ενεργής ισχύος.
Είσοδοι/έξοδοι στο διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων.

Χρήση προδιαμορφωμένου αρχείου για τη λειτουργία 3 ρελέ:
1

Κατεβάστε το αρχείο (.fpc) επιλέγοντας Λειτουργία 3 ρελέ στην τερματική
συσκευή.

2

Ανεβάστε το αρχείο (.fpc) στην περιοχή μενού "Διαχείριση ισχύος I/O" μέσω
του κουμπιού "Εισαγωγή".

3

Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία 3 ρελέ έχουν αποθηκευτεί.
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Οι δέκτες σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού και ο ακροδέκτης σύνδεσης εισόδων/
εξόδων του μετατροπέα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους σύμφωνα με το
διάγραμμα συνδέσεων.
Για αποστάσεις μεγαλύτερες από 10 m ανάμεσα στον μετατροπέα και στους δέκτες
σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού συνιστάται η χρήση καλωδίου τουλάχιστον
CAT 5, και η θωράκιση πρέπει να συνδεθεί μονόπλευρα στον ακροδέκτη σύνδεσης
Push-in του διαμερίσματος καλωδίων δεδομένων (SHIELD).
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IO control
IO control
IO control
None
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Δέκτης σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού με 2 ρελέ, για τον περιορισμό
ενεργής ισχύος.
Είσοδοι/έξοδοι στο διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων.

Χρήση προδιαμορφωμένου αρχείου για τη λειτουργία 2 ρελέ:
1

Κατεβάστε το αρχείο (.fpc) επιλέγοντας Λειτουργία 2 ρελέ στην τερματική
συσκευή.

2

Ανεβάστε το αρχείο (.fpc) στην περιοχή μενού "Διαχείριση ισχύος I/O" μέσω
του κουμπιού "Εισαγωγή".

3

Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία 2 ρελέ έχουν αποθηκευτεί.
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Οι δέκτες σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού και ο ακροδέκτης σύνδεσης εισόδων/
εξόδων του μετατροπέα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους σύμφωνα με το
διάγραμμα συνδέσεων.
Για αποστάσεις μεγαλύτερες από 10 m ανάμεσα στον μετατροπέα και στους δέκτες
σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού συνιστάται η χρήση καλωδίου τουλάχιστον
CAT 5, και η θωράκιση πρέπει να συνδεθεί μονόπλευρα στον ακροδέκτη σύνδεσης
Push-in του διαμερίσματος καλωδίων δεδομένων (SHIELD).
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Δέκτης σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού με 1 ρελέ, για τον περιορισμό
ενεργής ισχύος.
Είσοδοι/έξοδοι στο διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων.

Χρήση προδιαμορφωμένου αρχείου για τη λειτουργία 1 ρελέ:
1

Κατεβάστε το αρχείο (.fpc) επιλέγοντας Λειτουργία 1 ρελέ στην τερματική
συσκευή.

2

Ανεβάστε το αρχείο (.fpc) στην περιοχή μενού "Διαχείριση ισχύος I/O" μέσω
του κουμπιού "Εισαγωγή".

3

Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία 1 ρελέ έχουν αποθηκευτεί.
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Οι δέκτες σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού και ο ακροδέκτης σύνδεσης εισόδων/
εξόδων του μετατροπέα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους σύμφωνα με το
διάγραμμα συνδέσεων.
Για αποστάσεις μεγαλύτερες από 10 m ανάμεσα στον μετατροπέα και στους δέκτες
σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού συνιστάται η χρήση καλωδίου τουλάχιστον
CAT 5, και η θωράκιση πρέπει να συνδεθεί μονόπλευρα στον ακροδέκτη σύνδεσης
Push-in του διαμερίσματος καλωδίων δεδομένων (SHIELD).
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Μηνύματα
κατάστασης
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Μηνύματα κατάστασης και αντιμετώπιση
σφαλμάτων
1030 - WSD Open (LED λειτουργίας: ανάβει κόκκινη)
Αιτία:
Μια συσκευή συνδεδεμένη στην αλυσίδα WSD διέκοψε τη γραμμή
σήματος (π.χ. ένα σύστημα προστασίας από υπέρταση) ή αφαιρέθηκε η
στάνταρ εργοστασιακά εγκατεστημένη γεφύρωση και δεν υπάρχει
εγκατεστημένη καμία διάταξη απόζευξης.
Αντιμετώπι Στην περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος προστασίας από
ση:
υπέρταση SPD, είναι απαραίτητη η αποκατάσταση του μετατροπέα από
εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ Εγκαταστήστε την εργοστασιακή γεφύρωση ή μια διάταξη απόζευξης.
ΚΑ:
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ Ρυθμίστε τον WSD (Wired Shut Down) Switch στη θέση 1
ΚΑ:
(κύρια συσκευή WSD).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος λόγω ακατάλληλης διεξαγωγής εργασιών.
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές
ζημιές.
Η εγκατάσταση και σύνδεση συστήματος προστασίας από υπέρταση (SPD)
επιτρέπεται να εκτελεστεί μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις της
Fronius και μόνο στο πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών.
Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές ασφαλείας.

▶
▶
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Tauro 50-3-D /
50-3-P

Στοιχεία εισόδου
Μέγιστη τάση εισόδου
(στα 1000 W/m² / -10 βαθμοί Κελσίου σε λειτουργία
χωρίς φορτίο)
Τάση εισόδου κατά την ενεργοποίηση
Εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος (MPP)
Πλήθος ελεγκτών σημείων μέγιστης ισχύος

1000 VDC

200 VDC
400-870 VDC
3

Μέγιστο ρεύμα εισόδου (IDC max) Σύνολο
PV1 / PV2 / PV3
ανά στοιχειοσειρά (μόνο για παραλλαγή τύπου D)

134 A
36 A / 36 A / 72 A
14,5 A

Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης (ISC PV = ISC max)
Σύνολο
PV1 / PV2 / PV3
ανά στοιχειοσειρά (μόνο για παραλλαγή τύπου D)

240 A
72 A / 72 A / 125 A
20 A

Μέγ. ισχύς φ/β πεδίου (PPV max) Σύνολο
PV1 / PV2 / PV3
Κατηγορία υπέρτασης DC
Μέγ. ρεύμα ανατροφοδότησης μετατροπέα προς
φ/β πεδίο 3)
παραλλαγή τύπου D PV1 / PV2 / PV3
παραλλαγή τύπου P PV1 / PV2 / PV3
Μέγ. χωρητικότητα φ/β γεννήτριας προς γη

75 kWp
25 kWp / 25 kWp / 50 kWp
2
72 / 72 / 125 A4)
0 / 0 / 0 A4)
10000 nF

Οριακή τιμή του ελέγχου αντίστασης μόνωσης
μεταξύ φ/β γεννήτριας και γείωσης (κατά την
παράδοση) 7)

34 kΩ

Ρυθμιζόμενο εύρος του ελέγχου αντίστασης
μόνωσης μεταξύ φ/β γεννήτριας και γείωσης 6)

10-10000 kΩ

Οριακή τιμή και χρόνος ενεργοποίησης της
επιτήρησης ξαφνικής αύξησης ρεύματος διαρροής
(κατά την παράδοση)

30 / 300 mA / ms
60 / 150 mA / ms
90 / 40 mA / ms

Οριακή τιμή και χρόνος ενεργοποίησης της
επιτήρησης συνεχούς αύξησης ρεύματος διαρροής
(κατά την παράδοση)

450 / 300 mA / ms

Ρυθμιζόμενο εύρος της επιτήρησης συνεχούς
αύξησης ρεύματος διαρροής 6)
Κυκλική επανάληψη του ελέγχου αντίστασης
μόνωσης (κατά την παράδοση)
Ρυθμιζόμενο εύρος για την κυκλική επανάληψη
του ελέγχου αντίστασης μόνωσης

30-1000 mA
24 h
-

Στοιχεία εξόδου
Εύρος τάσης δικτύου
Ονομαστική τάση δικτύου
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180-270 VAC
220 VAC | 230 VAC1)

Ονομαστική ισχύς

50 kW

Ονομαστική φαινόμενη ισχύς

50 kVA

Ονομαστική συχνότητα
Συντελεστής ισχύος συνφ
Σύνδεση δικτύου

50 / 60 Hz 1)
0-1 ind./cap.2)
3~ NPE 380 / 220 VAC
3~ NPE 400 / 230 VAC

Μέγιστη ισχύς εξόδου

50 kW

Ονομαστική ισχύς εξόδου

50 kW

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου ανά φάση
Συντελεστής συνολικής παραμόρφωσης
Κατηγορία υπέρτασης AC
Ρεύμα εισροής 5)
Μέγ. ρεύμα διαρροής εξόδου ανά διάρκεια

75,8 A / 72,5 A
< 3%
3
228 A peak /
26,6 A rms over 3,2 ms4)
44,7 A / 16,24 ms

Γενικά χαρακτηριστικά
Απώλεια ισχύος νυχτερινής λειτουργίας =
Κατανάλωση Standby
Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης (400 / 600 / 800 /
870 VDC)
Μέγιστος βαθμός απόδοσης

15 W
97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7%
98,5%

Κλάση προστασίας

1

Κλάση εκπομπών ΗΜΣ

B

Βαθμός ρύπανσης

3

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος
με εγκατεστημένο προαιρετικό διακόπτη AC

-40 έως +65 βαθμοί
Κελσίου
-30 έως +65 βαθμοί
Κελσίου

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης

-40 έως +70 βαθμοί
Κελσίου

Σχετική υγρασία αέρα
Στάθμη ηχητικής πίεσης (600 VDC)
Βαθμός προστασίας
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)
Βάρος
Τοπολογία μετατροπέα

0-100%
68,4 dB(A) (ref. 20 µPA)
IP65
755 x 1109 x 346 mm
98 kg
χωρίς μόνωση, χωρίς
μετασχηματιστή

Προστατευτικές διατάξεις
Διακόπτης DC

σε ενσωματωμένη
κατάσταση
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Στοιχεία εξόδου

Προστατευτικές διατάξεις
Σύστημα ψύξης

ρυθμισμένος
εξαναγκασμένος αερισμός

Μονάδα επιτήρησης ρεύματος διαρροής (RCMU)

σε ενσωματωμένη
κατάσταση

Διάταξη μέτρησης μόνωσης DC

σε ενσωματωμένη
κατάσταση 2)

Συμπεριφορά σε περίπτωση υπερφόρτισης

Ενεργή ανίχνευση νησίδας

Μετάθεση σημείων
λειτουργίας
Περιορισμός ισχύος
Μέθοδος μετατόπισης
συχνότητας

WLAN
Εύρος συχνότητας
Χρησιμοποιούμενα κανάλια / ισχύς

Διαμόρφωση

Tauro Eco 50-3D / 50-3-P

Κανάλι: 1-11 b,g,n HT20
Κανάλι: 3-9 HT40
<18 dBm
802.11b: DSSS (1Mbps
DBPSK, 2Mbps DQPSK,
5.5/11Mbps CCK)
802.11g: OFDM (6/9Mbps
BPSK, 12/18Mbps QPSK,
24/36Mbps 16-QAM,
48/54Mbps 64-QAM)
802.11n: OFDM (6.5 BPSK,
QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Στοιχεία εισόδου
Μέγιστη τάση εισόδου
(στα 1000 W/m² / -10 βαθμοί Κελσίου σε λειτουργία
χωρίς φορτίο)
Τάση εισόδου κατά την ενεργοποίηση
Εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος (MPP)
Πλήθος ελεγκτών σημείων μέγιστης ισχύος

1000 VDC

650 VDC
580-930 VDC
1

Μέγιστο ρεύμα εισόδου (IDC max) Σύνολο
PV1 / PV2
ανά στοιχειοσειρά (μόνο για παραλλαγή τύπου D)

87,5 A
75 A / 75 A
14,5 A

Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης (ISC PV = ISC max)
Σύνολο
PV1 / PV2
ανά στοιχειοσειρά (μόνο για παραλλαγή τύπου D)

178 A
125 A / 125 A
20 A

Μέγιστη ισχύς φ/β πεδίου (PPV max) Σύνολο
PV1 / PV2
Κατηγορία υπέρτασης DC

100

2412-2462 MHz

75 kWp
60 kWp / 60 kWp
2

Μέγ. ρεύμα ανατροφοδότησης μετατροπέα προς
φ/β πεδίο 3)
Μέγ. χωρητικότητα φ/β γεννήτριας προς γη

125 A4)
10000 nF

Οριακή τιμή του ελέγχου αντίστασης μόνωσης
μεταξύ φ/β γεννήτριας και γείωσης (κατά την
παράδοση) 7)

34 kΩ

Ρυθμιζόμενο εύρος του ελέγχου αντίστασης
μόνωσης μεταξύ φ/β γεννήτριας και γείωσης 6)

10-10000 kΩ

Οριακή τιμή και χρόνος ενεργοποίησης της
επιτήρησης ξαφνικής αύξησης ρεύματος διαρροής
(κατά την παράδοση)

30 / 300 mA / ms
60 / 150 mA / ms
90 / 40 mA / ms

Οριακή τιμή και χρόνος ενεργοποίησης της
επιτήρησης συνεχούς αύξησης ρεύματος διαρροής
(κατά την παράδοση)

450 / 300 mA / ms

Ρυθμιζόμενο εύρος της επιτήρησης συνεχούς
αύξησης ρεύματος διαρροής 6)
Κυκλική επανάληψη του ελέγχου αντίστασης
μόνωσης (κατά την παράδοση)
Ρυθμιζόμενο εύρος για την κυκλική επανάληψη
του ελέγχου αντίστασης μόνωσης

30-1000 mA
24 h
-

Στοιχεία εξόδου
Εύρος τάσης δικτύου
Ονομαστική τάση δικτύου

180-270 VAC
220 VAC | 230 VAC1)

Ονομαστική ισχύς

50 kW

Ονομαστική φαινόμενη ισχύς

50 kVA

Ονομαστική συχνότητα
Συντελεστής ισχύος συνφ
Σύνδεση δικτύου

50 / 60 Hz 1)
0-1 ind./cap.2)
3~ NPE 380 / 220 VAC
3~ NPE 400 / 230 VAC

Μέγιστη ισχύς εξόδου

50 kW

Ονομαστική ισχύς εξόδου

50 kW

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου ανά φάση
Συντελεστής συνολικής παραμόρφωσης
Κατηγορία υπέρτασης AC
Ρεύμα εισροής 5)
Μέγ. ρεύμα διαρροής εξόδου ανά διάρκεια

75,8 A / 72,5 A
< 3%
3
209 A peak /
30,5 A rms over 2,1 ms4)
37,2 A / 19,4 ms

Γενικά χαρακτηριστικά
Απώλεια ισχύος νυχτερινής λειτουργίας =
Κατανάλωση Standby
Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης (580 / 800 / 930 VDC)

15 W
98,2 / 97,7 / 97,3%
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Στοιχεία εισόδου

Γενικά χαρακτηριστικά
Μέγιστος βαθμός απόδοσης

98,5%

Κλάση προστασίας

1

Κλάση εκπομπών ΗΜΣ

B

Βαθμός ρύπανσης

3

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος
με εγκατεστημένο προαιρετικό διακόπτη AC

-40 έως +65 βαθμοί
Κελσίου
-30 έως +65 βαθμοί
Κελσίου

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης

-40 έως +70 βαθμοί
Κελσίου

Σχετική υγρασία αέρα
Στάθμη ηχητικής πίεσης (580 VDC)
Βαθμός προστασίας
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)
Βάρος
Τοπολογία μετατροπέα

0-100%
68,5 dB(A) (ref. 20 µPA)
IP65
755 x 1109 x 346 mm
80 kg
χωρίς μόνωση, χωρίς
μετασχηματιστή

Προστατευτικές διατάξεις
Διακόπτης DC
Σύστημα ψύξης

σε ενσωματωμένη
κατάσταση
ρυθμισμένος
εξαναγκασμένος αερισμός

Μονάδα επιτήρησης ρεύματος διαρροής (RCMU)

σε ενσωματωμένη
κατάσταση

Διάταξη μέτρησης μόνωσης DC

σε ενσωματωμένη
κατάσταση 2)

Συμπεριφορά σε περίπτωση υπερφόρτισης

Ενεργή ανίχνευση νησίδας

Μετάθεση σημείων
λειτουργίας
Περιορισμός ισχύος
Μέθοδος μετατόπισης
συχνότητας

WLAN
Εύρος συχνότητας
Χρησιμοποιούμενα κανάλια / ισχύς

Διαμόρφωση
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2412-2462 MHz
Κανάλι: 1-11 b,g,n HT20
Κανάλι: 3-9 HT40
<18 dBm
802.11b: DSSS (1Mbps
DBPSK, 2Mbps DQPSK,
5.5/11Mbps CCK)
802.11g: OFDM (6/9Mbps
BPSK, 12/18Mbps QPSK,
24/36Mbps 16-QAM,
48/54Mbps 64-QAM)
802.11n: OFDM (6.5 BPSK,
QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
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Tauro Eco 99-3D / 99-3-P

Στοιχεία εισόδου
Μέγιστη τάση εισόδου
(στα 1000 W/m² / -10 βαθμοί Κελσίου σε λειτουργία
χωρίς φορτίο)
Τάση εισόδου κατά την ενεργοποίηση
Εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος (MPP)
Πλήθος ελεγκτών σημείων μέγιστης ισχύος

1000 VDC

650 VDC
580-930 VDC
1

Μέγιστο ρεύμα εισόδου (IDC max) Σύνολο
Παραλλαγή τύπου P PV1 / PV2
Παραλλαγή τύπου D PV1 / PV2 / PV3
ανά στοιχειοσειρά (μόνο για παραλλαγή τύπου D)

175 A
100 A / 100 A
75 A / 75 A / 75 A
14,5 A

Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης (ISC PV = ISC max)
Παραλλαγή τύπου Ρ Σύνολο
Παραλλαγή τύπου D Σύνολο
PV1 / PV2 / (PV3 μόνο για παραλλαγή τύπου D)
ανά στοιχειοσειρά (μόνο για παραλλαγή τύπου D)

250 A
355 A
125 A / 125 A / 125 A
20 A

Μέγ. ισχύς φ/β πεδίου (PPV max) Σύνολο
Παραλλαγή τύπου Ρ PV1 / PV2
Παραλλαγή τύπου D PV1 / PV2 / PV3
Κατηγορία υπέρτασης DC
Μέγ. ρεύμα ανατροφοδότησης μετατροπέα προς
φ/β πεδίο 3)
Παραλλαγή τύπου Ρ Σύνολο
Παραλλαγή τύπου D
Μέγ. χωρητικότητα φ/β γεννήτριας προς γη

150 kWp
79 kWp / 79 kWp
57 kWp / 57 kWp / 57 kWp
2
125 A4)
250 A4)
19998 nF

Οριακή τιμή του ελέγχου αντίστασης μόνωσης
μεταξύ φ/β γεννήτριας και γείωσης (κατά την
παράδοση) 7)

34 kΩ

Ρυθμιζόμενο εύρος του ελέγχου αντίστασης
μόνωσης μεταξύ φ/β γεννήτριας και γείωσης 6)

10-10000 kΩ

Οριακή τιμή και χρόνος ενεργοποίησης της
επιτήρησης ξαφνικής αύξησης ρεύματος διαρροής
(κατά την παράδοση)

30 / 300 mA / ms
60 / 150 mA / ms
90 / 40 mA / ms

Οριακή τιμή και χρόνος ενεργοποίησης της
επιτήρησης συνεχούς αύξησης ρεύματος διαρροής
(κατά την παράδοση)

900 / 300 mA / ms

Ρυθμιζόμενο εύρος της επιτήρησης συνεχούς
αύξησης ρεύματος διαρροής 6)
Κυκλική επανάληψη του ελέγχου αντίστασης
μόνωσης (κατά την παράδοση)
Ρυθμιζόμενο εύρος για την κυκλική επανάληψη
του ελέγχου αντίστασης μόνωσης

30-1000 mA
24 h
-

Στοιχεία εξόδου
Εύρος τάσης δικτύου
Ονομαστική τάση δικτύου

180-270 VAC
220 VAC | 230 VAC1)
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Στοιχεία εξόδου
Ονομαστική ισχύς

99,99 kW

Ονομαστική φαινόμενη ισχύς

99,99 kVA

Ονομαστική συχνότητα
Συντελεστής ισχύος συνφ
Σύνδεση δικτύου

50 / 60 Hz 1)
0-1 ind./cap.2)
3~ NPE 380 / 220 VAC
3~ NPE 400 / 230 VAC

Μέγιστη ισχύς εξόδου

99,99 kW

Ονομαστική ισχύς εξόδου

99,99 kW

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου ανά φάση
Συντελεστής συνολικής παραμόρφωσης
Κατηγορία υπέρτασης AC
Ρεύμα εισροής 5)
Μέγ. ρεύμα διαρροής εξόδου ανά διάρκεια

151,5 A / 144,9 A
< 3%
3
244 A peak /
27,2 A rms over 3,2 ms4)
93,9 A / 22 ms

Γενικά χαρακτηριστικά
Απώλεια ισχύος νυχτερινής λειτουργίας =
Κατανάλωση Standby
Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης (580 / 800 / 930 VDC)
Μέγιστος βαθμός απόδοσης

15 W
98,2 / 97,7 / 97,3%
98,5%

Κλάση προστασίας

1

Κλάση εκπομπών ΗΜΣ

B

Βαθμός ρύπανσης

3

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος
με εγκατεστημένο προαιρετικό διακόπτη AC

-40 έως +65 βαθμοί
Κελσίου
-30 έως +65 βαθμοί
Κελσίου

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης

-40 έως +70 βαθμοί
Κελσίου

Σχετική υγρασία αέρα
Στάθμη ηχητικής πίεσης (580 VDC / 930 VDC)
Βαθμός προστασίας
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)
Βάρος
Τοπολογία μετατροπέα

0-100%
74,4 / 79,3 dB(A) (ref. 20
µPA)
IP65
755 x 1109 x 346 mm
109 kg
χωρίς μόνωση, χωρίς
μετασχηματιστή

Προστατευτικές διατάξεις
Διακόπτης DC
Σύστημα ψύξης
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σε ενσωματωμένη
κατάσταση
ρυθμισμένος
εξαναγκασμένος αερισμός

Μονάδα επιτήρησης ρεύματος διαρροής (RCMU)

σε ενσωματωμένη
κατάσταση

Διάταξη μέτρησης μόνωσης DC

σε ενσωματωμένη
κατάσταση 2)

Συμπεριφορά σε περίπτωση υπερφόρτισης

Ενεργή ανίχνευση νησίδας

Μετάθεση σημείων
λειτουργίας
Περιορισμός ισχύος
Μέθοδος μετατόπισης
συχνότητας

WLAN
Εύρος συχνότητας
Χρησιμοποιούμενα κανάλια / ισχύς

Διαμόρφωση

Tauro Eco 100-3D / 100-3-P

2412-2462 MHz
Κανάλι: 1-11 b,g,n HT20
Κανάλι: 3-9 HT40
<18 dBm
802.11b: DSSS (1Mbps
DBPSK, 2Mbps DQPSK,
5.5/11Mbps CCK)
802.11g: OFDM (6/9Mbps
BPSK, 12/18Mbps QPSK,
24/36Mbps 16-QAM,
48/54Mbps 64-QAM)
802.11n: OFDM (6.5 BPSK,
QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Στοιχεία εισόδου
Μέγιστη τάση εισόδου
(στα 1000 W/m² / -10 βαθμοί Κελσίου σε λειτουργία
χωρίς φορτίο)
Τάση εισόδου κατά την ενεργοποίηση
Εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος (MPP)
Πλήθος ελεγκτών σημείων μέγιστης ισχύος

1000 VDC

650 VDC
580-930 VDC
1

Μέγιστο ρεύμα εισόδου (IDC max) Σύνολο
Παραλλαγή τύπου P PV1 / PV2
Παραλλαγή τύπου D PV1 / PV2 / PV3
ανά στοιχειοσειρά (μόνο για παραλλαγή τύπου D)

175 A
100 A / 100 A
75 A / 75 A / 75 A
14,5 A

Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης (ISC PV = ISC max)
Παραλλαγή τύπου Ρ Σύνολο
Παραλλαγή τύπου D Σύνολο
PV1 / PV2 / (PV3 μόνο για παραλλαγή τύπου D)
ανά στοιχειοσειρά (μόνο για παραλλαγή τύπου D)

250 A
355 A
125 A / 125 A / 125 A
20 A

Μέγ. ισχύς φ/β πεδίου (PPV max) Σύνολο
Παραλλαγή τύπου Ρ PV1 / PV2
Παραλλαγή τύπου D PV1 / PV2 / PV3
Κατηγορία υπέρτασης DC

150 kWp
79 kWp / 79 kWp
57 kWp / 57 kWp / 57 kWp
2
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Προστατευτικές διατάξεις

Στοιχεία εισόδου
Μέγ. ρεύμα ανατροφοδότησης μετατροπέα προς
φ/β πεδίο 3)
Παραλλαγή τύπου Ρ Σύνολο
Παραλλαγή τύπου D
Μέγ. χωρητικότητα φ/β γεννήτριας προς γη

125 A4)
250 A4)
20000 nF

Οριακή τιμή του ελέγχου αντίστασης μόνωσης
μεταξύ φ/β γεννήτριας και γείωσης (κατά την
παράδοση) 7)

34 kΩ

Ρυθμιζόμενο εύρος του ελέγχου αντίστασης
μόνωσης μεταξύ φ/β γεννήτριας και γείωσης 6)

10-10000 kΩ

Οριακή τιμή και χρόνος ενεργοποίησης της
επιτήρησης ξαφνικής αύξησης ρεύματος διαρροής
(κατά την παράδοση)

30 / 300 mA / ms
60 / 150 mA / ms
90 / 40 mA / ms

Οριακή τιμή και χρόνος ενεργοποίησης της
επιτήρησης συνεχούς αύξησης ρεύματος διαρροής
(κατά την παράδοση)

900 / 300 mA / ms

Ρυθμιζόμενο εύρος της επιτήρησης συνεχούς
αύξησης ρεύματος διαρροής 6)
Κυκλική επανάληψη του ελέγχου αντίστασης
μόνωσης (κατά την παράδοση)
Ρυθμιζόμενο εύρος για την κυκλική επανάληψη
του ελέγχου αντίστασης μόνωσης

30-1000 mA
24 h
-

Στοιχεία εξόδου
Εύρος τάσης δικτύου
Ονομαστική τάση δικτύου

180-270 VAC
220 VAC | 230 VAC1)

Ονομαστική ισχύς

100 kW

Ονομαστική φαινόμενη ισχύς

100 kVA

Ονομαστική συχνότητα
Συντελεστής ισχύος συνφ
Σύνδεση δικτύου

50 / 60 Hz 1)
0-1 ind./cap.2)
3~ NPE 380 / 220 VAC
3~ NPE 400 / 230 VAC

Μέγιστη ισχύς εξόδου

100 kW

Ονομαστική ισχύς εξόδου

100 kW

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου ανά φάση
Συντελεστής συνολικής παραμόρφωσης
Κατηγορία υπέρτασης AC
Ρεύμα εισροής 5)
Μέγ. ρεύμα διαρροής εξόδου ανά διάρκεια

151,5 A / 144,9 A
< 3%
3
244 A peak /
27,2 A rms over 3,2 ms4)
93,9 A / 22 ms

Γενικά χαρακτηριστικά
Απώλεια ισχύος νυχτερινής λειτουργίας =
Κατανάλωση Standby
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15 W

Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης (580 / 800 / 930 VDC)
Μέγιστος βαθμός απόδοσης

98,2 / 97,7 / 97,3%
98,5%

Κλάση προστασίας

1

Κλάση εκπομπών ΗΜΣ

B

Βαθμός ρύπανσης

3

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος
με εγκατεστημένο προαιρετικό διακόπτη AC

-40 έως +65 βαθμοί
Κελσίου
-30 έως +65 βαθμοί
Κελσίου

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης

-40 έως +70 βαθμοί
Κελσίου

Σχετική υγρασία αέρα
Στάθμη ηχητικής πίεσης (580 VDC / 930 VDC)
Βαθμός προστασίας
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)
Βάρος
Τοπολογία μετατροπέα

0-100%
74,4 / 79,3 dB(A) (ref. 20
µPA)
IP65
755 x 1109 x 346 mm
109 kg
χωρίς μόνωση, χωρίς
μετασχηματιστή

Προστατευτικές διατάξεις
Διακόπτης DC
Σύστημα ψύξης

σε ενσωματωμένη
κατάσταση
ρυθμισμένος
εξαναγκασμένος αερισμός

Μονάδα επιτήρησης ρεύματος διαρροής (RCMU)

σε ενσωματωμένη
κατάσταση

Διάταξη μέτρησης μόνωσης DC

σε ενσωματωμένη
κατάσταση 2)

Συμπεριφορά σε περίπτωση υπερφόρτισης

Ενεργή ανίχνευση νησίδας

Μετάθεση σημείων
λειτουργίας
Περιορισμός ισχύος
Μέθοδος μετατόπισης
συχνότητας

WLAN
Εύρος συχνότητας
Χρησιμοποιούμενα κανάλια / ισχύς

2412-2462 MHz
Κανάλι: 1-11 b,g,n HT20
Κανάλι: 3-9 HT40
<18 dBm
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Γενικά χαρακτηριστικά

WLAN
Διαμόρφωση

Επεξήγηση
υποσημειώσεων

1)
2)

3)
4)
5)
(6)

(7)

Ενσωματωμένος
διακόπτης DC

Οι αναφερόμενες τιμές είναι οι τυπικές. Αναλόγως των απαιτήσεων, ο
μετατροπέας ρυθμίζεται συγκεκριμένα για την εκάστοτε χώρα.
Αναλόγως των ρυθμίσεων χώρας ή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων της
συσκευής
(ind. = επαγωγικό, cap. = χωρητικό)
Μέγιστο ρεύμα από φ/β πλαίσιο με βλάβη προς όλα τα άλλα φ/β πλαίσια.
Από τον ίδιο τον μετατροπέα προς τη φ/β πλευρά του μετατροπέα είναι 0 A.
Διασφαλίζεται από την ηλεκτρική δομή του μετατροπέα
Αιχμή ρεύματος κατά την ενεργοποίηση του μετατροπέα
Οι αναφερόμενες τιμές είναι οι τυπικές. Αναλόγως των απαιτήσεων και της
φωτοβολταϊκής ισχύος, οι τιμές αυτές πρέπει να προσαρμόζονται
αντίστοιχα.
Η αναφερόμενη τιμή είναι μια μέγιστη τιμή. Τυχόν υπέρβαση αυτής της
μέγιστης τιμής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία.

Ρυθμίσεις
Όνομα προϊόντος

EATON PV-DIS-10-125/2-REFOHA

Ονομαστική τάση
απομόνωσης

1000 VDC

Ονομαστική αντοχή
κρουστικής τάσης

6 kV

Καταλληλότητα για
μόνωση

Ναι, μόνο DC

Ονομαστικό ρεύμα
λειτουργίας
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802.11b: DSSS (1Mbps
DBPSK, 2Mbps DQPSK,
5.5/11Mbps CCK)
802.11g: OFDM (6/9Mbps
BPSK, 12/18Mbps QPSK,
24/36Mbps 16-QAM,
48/54Mbps 64-QAM)
802.11n: OFDM (6.5 BPSK,
QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας Ie ≤ 100 A: Κατηγορία
κατανάλωσης DC-PV2 (κατά IEC/EN 60947-3)
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας Ie ≤ 125 A: Κατηγορία
κατανάλωσης DC-PV1 (κατά IEC/EN 60947-3)

Κατηγορία
κατανάλωσης ή/και
κατηγορία
κατανάλωσης φ/β

κατά IEC/EN 60947-3 κατηγορία κατανάλωσης DC-PV2 ή
DC-PV1

Ονομαστική αντοχή
στο βραχυχρόνιο
ρεύμα (Icw)

Ονομαστική αντοχή στο βραχυχρόνιο ρεύμα (Icw): 12 x le

Ρυθμίσεις
Ονομαστική ικανότητα ενεργοποίησης
βραχυκυκλώματος (Icm): 1000 A

Ονομαστι
κή τάση
λειτουργί
ας (Ue)
[V d.c.]
Ονομαστική
ικανότητα
απενεργοποίησης

Ονομαστι
κό ρεύμα
λειτουργί
ας (Ie)
[A]
DC-PV1

I(make) /
I(break)
(1,5x Ie)
[A]
DC-PV1

EL

Ονομαστική
ικανότητα
ενεργοποίησης
βραχυκυκλώματος
(Icm)

Ονομαστι
κό ρεύμα
λειτουργί
ας (Ie)
[A]
DC-PV2

I(make) /
I(break)
(4x Ie)
[A]
DC-PV2

≤ 500

125

187,5

125

500

600

125

187,5

125

500

800

125

187,5

125

500

900

125

187,5

110

440

1000

125

187,5

100

400
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Τηρούμενα πρότυπα και οδηγίες
Σήμανση CE

Τηρούνται όλα τα απαιτούμενα και σχετικά πρότυπα, καθώς και οι οδηγίες στο
πλαίσιο της εκάστοτε σχετικής Οδηγίας ΕΕ έτσι ώστε οι συσκευές να φέρουν τη
σήμανση CE.

WLAN

Συμμόρφωση με την οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό (Radio Equipment
Directive RED)
Σύμφωνα με το άρθρο 10.8 (α) και το 10.8 (β) της RED, ο πίνακας τεχνικών
δεδομένων που αναφέρθηκε προηγουμένως περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις
ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν και τη μέγιστη ισχύ μετάδοσης RF
ασύρματων προϊόντων Fronius που προσφέρονται προς πώληση στην ΕΕ.
Τα προϊόντα Fronius πρέπει να εγκατασταθούν και να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο
ώστε το προϊόν να απέχει 20 cm ή περισσότερο από το σώμα.

Πτώση δικτύου
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Οι ενσωματωμένες διαδικασίες μέτρησης και ασφάλειας του μετατροπέα, οι οποίες
περιλαμβάνονται ως βασικός εξοπλισμός, φροντίζουν να διακοπεί αμέσως η
τροφοδότηση σε περίπτωση βλάβης δικτύου (π.χ. αν απενεργοποιηθεί το σύστημα
παροχής ενέργειας ή παρουσιαστούν βλάβες στους αγωγούς).

Fronius SOS
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Σέρβις, όροι εγγύησης και απόρριψη
Στη διεύθυνση sos.fronius.com μπορείτε να ανατρέξετε ανά πάσα στιγμή στις
πληροφορίες εγγύησης και συσκευής, να ξεκινήσετε αυτόνομα την αναζήτηση
σφαλμάτων, καθώς και να παραγγείλετε ανταλλακτικά.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα ανταλλακτικά απευθυνθείτε στον
εγκαταστάτη σας ή στον υπεύθυνο επικοινωνίας για το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Εργοστασιακή
εγγύηση Fronius

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

Απόρριψη

Η κατασκευάστρια εταιρεία Fronius International GmbH παραλαμβάνει την παλιά
συσκευή και μεριμνά για την ορθή ανακύκλωσή της. Πρέπει να τηρούνται οι
εθνικοί κανονισμοί σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρονικών συσκευών.
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