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Bezpieczeństwo i zgodność

Rodzaje komunikatów dotyczących
bezpieczeństwa

W niniejszym dokumencie wykorzystano następujące
symbole bezpieczeństwa:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może
skutkować śmiercią.

OSTRZEŻENIE
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może
skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

UWAGA
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może
skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.
Może także oznaczać ostrzeżenie przed niebezpiecznymi
zachowaniami.

NOTYFIKACJA
Oznacza ważne informacje, w tym sytuacje, które niosą
ze sobą ryzyko uszkodzenia mienia lub wyposażenia.

Bezpieczeństwo ogólne

Wszystkie osoby odpowiedzialne za instalowanie i
serwisowanie falownika muszą:

• być przeszkolone i doświadczone w zakresie
przestrzegania reguł bezpieczeństwa ogólnego
dotyczących pracy z wyposażeniem elektrycznym;

• znać lokalne wymagania, reguły i przepisy
dotyczące instalacji.

NOTYFIKACJA
Przed instalacją
Sprawdzić, czy sprzęt i opakowanie nie są uszkodzone. W
razie wątpliwości skontaktować się z dostawcą przed
rozpoczęciem instalacji.

UWAGA
Instalacja
W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa należy
przestrzegać procedur opisanych w niniejszym
dokumencie. Należy pamiętać, że falownik ma dwie
strony znajdujące się pod napięciem: wejście PV i sieć
AC.

OSTRZEŻENIE
Rozłączanie falownika
Przed rozpoczęciem pracy przy falowniku należy
wyłączyć obwód AC na przełączniku zasilania i odłączyć
PV za pomocą przełącznika obciążenia PV. Upewnić się,
że urządzenie nie może zostać przypadkowo ponownie
podłączone. Użyć testera napięcia w celu upewnienia się,
że jednostka jest odłączona i pozbawiona napięcia.
Nawet po odłączeniu od sieci AC i modułów słonecznych
falownik może nadal być naładowany bardzo wysokim
napięciem, stwarzającym zagrożenie dla zdrowia i życia.
Po odłączeniu od sieci i paneli PV należy odczekać co
najmniej 8 minut przed dalszym kontynuowaniem pracy.

Aby zapewnić bezpieczne odłączanie prądu DC, należy
wyłączyć przełącznik obciążenia PV (1).
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UWAGA
Konserwacja i modyfikacja
Modyfikacje falownika mogą być dokonywane wyłącznie
przez upoważniony personel. Aby zapewnić bezpie-
czeństwo pracowników należy używać tylko oryginalnych
części zamiennych dostępnych u dostawcy. W przypadku
użycia nieoryginalnych części zamiennych nie można
zagwarantować zgodności z wytycznymi CE dotyczącymi
bezpieczeństwa elektrycznego, EMC i bezpieczeństwa
maszyn.
Temperatura regałów chłodzących i elementów
wewnętrznych falownika może przekroczyć 70ºC. Należy
zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia ryzyka
poparzeń.

Nawet kiedy falownik jest odłączony od sieci AC, w
systemie PV są obecne napięcia DC do 1000 V. Błędy lub
niewłaściwe użytkowanie mogą doprowadzić do
elektrycznego wyładowania łukowego.

OSTRZEŻENIE
Moduły PV generują napięcie, kiedy są wystawione na
działanie światła.

OSTRZEŻENIE
Nie należy wykonywać prac przy falowniku podczas
odłączania strony DC i strony AC

Wartość prądu zwarcia paneli fotowoltaicznych jest tylko
nieznacznie wyższa od wartości maksymalnego prądu
roboczego i zależy od poziomu napromieniowanie
słonecznego.

Zgodność

Aby uzyskać informacje o zezwoleniach i certyfikatach,
należy przejść do obszaru pobierania na stronie
www.SMA.de, Approvals and Certifications (Zatwierdzenia i
certyfikacje).

Zobacz także 5 Dane techniczne.

Oznaczenie CE — ten symbol zaświadcza o
zgodności wyposażenia z wymaganiami mających
zastosowanie dyrektyw EC.

Bezpieczeństwo i zgodność
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1 Wprowadzenie

1.1 Przeznaczenie niniejszej instrukcji

Instrukcja instalacji zawiera informacje wymagane do
poprawnej instalacji i uruchomienia falownika z serii FLX.

Dostępne materiały dodatkowe:

• User Guide (Instrukcja obsługi) — zawiera
informacje wymagane podczas monitorowania i
konfigurowania ustawień falownika za pośred-
nictwem wyświetlacza lub interfejsu
internetowego.

• Design Guide (Zalecenia Projektowe) — zawierają
informacje wymagane na potrzeby planowania
zastosowania falownika w różnorodnych zastoso-
waniach korzystających z energii słonecznej.

• Sensor Interface Option Installation Guide
(Instrukcja instalacji opcji) — zawiera instrukcje
instalacji i uruchamiania opcji interfejsu czujnika.

• GSM Option Kit Installation Guide (Instrukcja
instalacji zestawu opcji GSM) — zawiera informacje
wymagane do instalacji i konfiguracji przesyłania
danych i wysyłania wiadomości z falownika.

• PLA Option Guide (Instrukcja opcji PLA) — zawiera
informacje wymagane do instalacji i konfiguracji
opcji PLA, np. na potrzeby podłączania radiowych
odbiorników sterowania tętnieniem do falownika.

• Fan Installation Instruction (Instrukcja instalacji
wentylatora) — zawiera informacje wymagane do
wymiany wentylatora.

Te dokumenty są dostępne w obszarze pobierania na
stronie www.SMA.de, lub można je uzyskać od dostawcy
falownika solarnego.

Ilustracja 1.1  FLX Series Falownik

Falowniki serii FLX oferują:

• obudowę IP65;

• przełącznik obciążenia PV;

• łączniki Sunclix dla wejścia PV;

• ręczny dostęp za pośrednictwem wyświetlacza do
funkcji konfiguracji i monitorowania falownika;

• pomocnicze funkcje serwisowe — szczegółowe
informacje zawiera przewodnik FLX Series Design
Guide (Zalecenia Projektowe dotyczące falowników
serii FLX);

• dostęp przez interfejs internetowy do funkcji
konfigurowania i monitorowania falownika.

1.2 Wersja oprogramowania

Ten podręcznik ma zastosowanie do oprogramowania
falownika w wersji 2.05 i nowszych. Aby sprawdzić wersję
oprogramowania za pomocą wyświetlacza lub interfejsu
internetowego (poziom falownika), należy przejść do opcji
[Status (Status) → Inverter (Falownik) → Serial no. and SW
ver. (Nr seryjny i wersja oprogramowania) → Inverter
(Falownik)].

Wprowadzenie
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NOTYFIKACJA
Wersja oprogramowania w tym wydaniu instrukcji to
2.05. Informacje o aktualnej wersji oprogramowania są
dostępne pod adresem www.SMA.de.

1.3 Części zapasowe

W celu uzyskania informacji o częściach zapasowych, ich
numerach katalogowych i zamawianiu należy skontaktować
się z firmą SMA Solar Technology AG.

1.4 Rozpakowywanie

Zawartość:

• Falownik

• Płyta montażowa

• Torba z akcesoriami zawierająca: 3 śruby
montażowe, 2 dławiki kabli, 2 nakładki gumowe,
1 śruba uziemienia i 1 etykieta bezpieczeństwa
dla Francji.

• od 4 do 6 części dopasowanych Sunclix w
zależności od liczby MPPT dla FLX Pro 5-17.

• Instrukcja instalacji (format broszury)

• Skrócona instrukcja (format plakatu)

Następujące elementy nie są dołączone:

• Śruby zabezpieczające M5 x 8–12, opcjonalne
(niedostępne jako produkt od firmy SMA Solar
Technology AG)

1.5 Identyfikacja falownika

Ilustracja 1.2 Tabliczka znamionowa produktu

Tabliczka znamionowa produktu znajdująca się na
obudowie falownika zawiera następujące informacje:

• typ falownika,

• ważne specyfikacje techniczne,

• numer seryjny umieszczony poniżej kodu
paskowego umożliwiający identyfikację falownika.

1.6 Kolejność instalacji

1. Zwrócić szczególną uwagę na 1.1 Rodzaje
komunikatów dotyczących bezpieczeństwa.

2. Zainstalować falownik zgodnie z 2.1 Środowisko i
wymagane prześwity, 2.2 Mocowanie płyty
montażowej i 2.3 Montowanie falownika.

3. Otworzyć falownik zgodnie z 2.5 Dostęp do
obszaru instalacji.

4. Wykonać instalację połączenia AC zgodnie z
2.6 Połączenie z siecią AC.

5. Wykonać instalację połączeń RS-485 lub Ethernet,
jeśli są używane, zgodnie z 2.7 Połączenia RS-485
lub Ethernet .

6. Zainstalować opcje, jeśli są dostępne, postępując
zgodnie z dołączoną do nich instrukcją instalacji.

7. Zamknąć falownik zgodnie z 2.5 Dostęp do
obszaru instalacji.

8. Zainstalować PV zgodnie z 2.10 Połączenie PV.

9. Włączyć obwód AC za pomocą przełącznika
zasilania.

10. Ustawić język, tryb urządzenia nadrzędnego,
godzinę, datę, moc PV instalacji, kraj i kod sieci:

• Opis konfiguracji za pomocą interfejsu
internetowego zawiera sekcja
3.3 Interfejs internetowy.

• Opis konfiguracji za pomocą
wyświetlacza zawiera sekcja
3.2 Wyświetlacz.

11. Włączyć PV przez włączenie przełącznika
obciążenia PV. Więcej informacji zawiera sekcja
2.10.1 Połączenie PV.

12. Sprawdzić instalację przez porównanie z
wynikami automatycznego wykrywania na
wyświetlaczu zgodnie z opisem w sekcji
2.10 Połączenie PV.

13. Falownik jest teraz włączony

W przypadku instalowania i konfiguracji wielu FLX Pro
falowników w konfiguracji nadrzędny-podrzędny należy:

• Wykonać kroki 2–9 i 11 dla każdego falownika.

• Wykonać krok 10 na falowniku zaplanowanym
jako nadrzędny.

• Wykonać krok 12.

Wprowadzenie
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1.7 Zwrot i utylizacja

Po zakończeniu wymiany stary falownik można zwrócić do
dystrybutora, bezpośrednio do firmy SMA Solar Technology
AG lub zutylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami. Firma SMA Solar Technology AG poczuwa się
do odpowiedzialności za środowisko naturalne, dlatego
apeluje do użytkowników falowników, aby pozbywali się
zużytego sprzętu zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji i recyklingu i robili to w sposób
bezpieczny i odpowiedzialny.

1.7.1 Zwrot

W celu zwrotu do firmy SMA Solar Technology AG falownik
powinien być zawsze dostarczony w opakowaniu
oryginalnym lub takim jak oryginalne. Jeśli produkt jest
zwracany z powodu awarii, należy skontaktować się z
dostawcą falownika firmy SMA Solar Technology AG.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o wysyłce
zwrotnej należy skontaktować się z infolinią SMA Solar
Technology AG.

1.7.2 Utylizacja

W przypadku zwrotu spowodowanego końcem okresu
eksploatacji falownik można zwrócić do dystrybutora,
bezpośrednio do firmy SMA Solar Technology AG lub
zutylizować w odpowiednim kraju. Koszty wysyłki do
dystrybutora lub firmy SMA Solar Technology AG ponosi
nadawca. Czynności związane z recyklingiem i utylizacją
falownika muszą być wykonywane zgodnie z przepisami
obowiązującymi w kraju jego utylizacji. Opakowanie
falownika jest w całości wykonane z materiałów podlega-
jących recyklingowi.

Wprowadzenie
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1.8 Obszar instalacji

PELV (bezpieczne w dotyku)

1 Interfejs RS-485

2 Szczelina opcji A (może być używana dla opcji GSM, opcjonalnego interfejsu czujnika lub opcji PLA)

3 Interfejs Ethernet

4 Szczelina opcji A (może być używana dla opcji GSM, opcjonalnego interfejsu czujnika lub opcji PLA)

Część pod napięciem

5 Obszar połączenia PV

6 Karta komunikacyjna

7 Zacisk AC

Inne

8 Położenie śruby zabezpieczającej

9 Przełącznik obciążenia PV

10 Położenie śruby zabezpieczającej

Ilustracja 1.3 Obszar instalacji

Wprowadzenie
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2 Instalacja

2.1 Środowisko i wymagane prześwity

Ilustracja 2.1 Nie narażać na stały strumień wody

Ilustracja 2.2 Unikać bezpośredniego światła słonecznego

Ilustracja 2.3 Zapewnić właściwy przepływ powietrza

Ilustracja 2.4 Zapewnić właściwy przepływ powietrza

Ilustracja 2.5 Zamontować na niepalnej powierzchni

Ilustracja 2.6 Zamontować pionowo na pionowej powierzchni.
Dozwolone jest odchylenie od pionu nieprzekraczające 10
stopni.

Ilustracja 2.7 Chronić przed pyłem i amoniakiem

NOTYFIKACJA
Podczas planowania miejsca instalacji upewnij się, że
etykiety produktu i etykiety ostrzeżeń na falowniku
pozostają widoczne. Szczegółowe informacje zawiera
sekcja 5 Dane techniczne.

Instalacja
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2.2 Mocowanie płyty montażowej

Ilustracja 2.8 Bezpieczne prześwity

NOTYFIKACJA
Należy zachować 620 mm prześwitu od podstawy
falownika w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu
powietrza.

Instalacja
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Ilustracja 2.9 Płyta montażowa

NOTYFIKACJA
Użycie płyty montażowej dostarczonej razem z
falownikiem jest obowiązkowe.

Mocowanie płyty montażowej:

• Zamontować w środowisku o określonych
parametrach.

• Użyć śrub/wkrętów i kołków rozporowych, które
mogą bezpiecznie utrzymać ciężar falownika.

• Upewnić się, że ułożenie płyty montażowej jest
prawidłowe.

• Zachować bezpieczne prześwity podczas
instalowania jednego lub większej liczby
falowników, aby zapewnić właściwy przepływ
powietrza. Bezpieczne prześwity są określone na
rysunku Ilustracja 2.8 i etykiecie płyty
montażowej.

• Zalecane jest montowanie wielu falowników w
pojedynczym szeregu. Jeśli falowniki są
montowane w więcej niż jednym szeregu, należy
skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania
odpowiednich wytycznych.

• Zapewnić właściwy prześwit z przodu na potrzeby
dostępu serwisowego do falownika.

.

Ilustracja 2.10 Mocowanie płyty montażowej

2.3 Montowanie falownika

UWAGA
Aby zapewnić bezpieczeństwo, falownik musi być
przenoszony przez dwie osoby lub przy użyciu
odpowiedniego wózka transportowego. Pracownicy
montujący falownik powinni nosić ochronne buty
robocze.

Procedura:

1. Podnieść falownik. Zlokalizować szczeliny po
bokach płyty montażowej.

Instalacja
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Ilustracja 2.11 Położenie falownika podczas montażu

2. Ustawić falownik tak, aby śruby boczne
znajdowały w odpowiednim położeniu względem
szczelin płyty montażowej.

3. Manewrując falownikiem tak, jak pokazano na
ilustracjach, wsunąć śruby boczne w dwie niższe
szczeliny, następnie w dwie górne szczeliny. Patrz
Ilustracja 2.12 i Ilustracja 2.13.

Ilustracja 2.12 Wsuwanie śrub bocznych w szczeliny

Ilustracja 2.13 Wsuwanie śruby w szczelinę — szczegóły

4. Upewnić się, że wszystkie cztery śruby boczne są
bezpiecznie usadowione w szczelinach płyty
montażowej.

5. Zwolnić chwyt i pozwolić falownikowi osiąść w
zaczepach.

Zabezpieczenie przed kradzieżą (opcjonalne)
Aby zabezpieczyć falownik przed kradzieżą, należy go
przymocować w następujący sposób:

1. Użyć 2 śrub zabezpieczających M5 x 8–12
(niedołączone do produktu).

2. Umieścić śruby w gotowych otworach w płycie
montażowej służących ochronie przed kradzieżą
(patrz Ilustracja 1.3) i przykręcić do ściany.

3. Dokręcić śruby zabezpieczające.

2.4 Demontaż falownika

Procedura:

1. W celu zdemontowania falownika należy wykonać
czynności w kolejności odwrotnej niż podczas
montażu.

2. Unieść falownik. Urządzenie musi być
przenoszone przez dwie osoby.

3. Pewnym chwytem podtrzymując podstawę
falownika, przesunąć go w górę i na zewnątrz,
aby wysunąć śruby boczne ze szczelin płyty
montażowej.

4. Podnieść sam falownik bez płyty montażowej.

Instalacja
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2.5 Dostęp do obszaru instalacji

UWAGA
Należy przestrzegać regulacji i standardów bezpie-
czeństwa ESD. Zawsze należy rozładować wszelkie
ładunki elektrostatyczne przez dotknięcie uziemionej
obudowy przed rozpoczęciem obsługi dowolnego
podzespołu elektronicznego.

Procedura:

1. Aby otworzyć pokrywę, należy odkręcić dwie
dolne śruby z przodu obudowy przy użyciu
wkrętaka TX 20. Śruby nie mogą wypaść z
otworów.

2. Podnieść pokrywę o 180 stopni. Magnes
przytrzyma otwartą pokrywę w tej pozycji.

3. W celu zamknięcia pokrywy należy opuścić ją na
miejsce i przymocować przez dokręcenie dwóch
przednich śrub.

Ilustracja 2.14 Odkręcanie przednich śrub i podnoszenie
pokrywy

2.6 Połączenie z siecią AC

Ilustracja 2.15 Obszar instalacji

Ilustracja 2.16 Odizolowanie przewodu kabla AC

Na kablu AC zdjąć izolację ze wszystkich 5 przewodów.
Przewód PE musi być dłuższy niż przewody zasilania i
zerowy. Patrz Ilustracja 2.16.

Instalacja
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Ilustracja 2.17 Obszar połączenia AC

L1, L2, L3 3 przewody zasilania

N Przewód zerowy

PE1 Główne uziemienie ochronne

PE2 Pomocnicze uziemienie ochronne

1. Sprawdzić, czy wartości znamionowe falownika są
zgodne z siecią.

2. Upewnić się, że przerywacz obwodu głównego
jest zwolniony i podjąć środki ostrożności
zapobiegające ponownemu połączeniu.

3. Otworzyć przednia pokrywę.

4. Wsunąć kabel przez dławik kabla AC do bloków
zaciskowych.

5. Podłączyć trzy przewody zasilania (L1, L2, L3),
przewód zerowy (N) i przewód uziomowy (PE) do
bloku zaciskowego z odpowiednimi oznaczeniami.

6. Opcjonalnie: Wykonać dodatkowe połączenie PE
w punktach pomocniczego uziemienia PE.

7. Wszystkie przewody muszą być właściwie
zamocowane z zastosowaniem prawidłowego
momentu. Patrz 5.6 Specyfikacje momentu
obrotowego.

UWAGA
Sprawdzić, czy całe okablowanie jest prawidłowe.
Podłączenie przewodu fazy do zacisku przewodu
zerowego może spowodować trwałe uszkodzenie
falownika.

NOTYFIKACJA
Należy dokładnie dokręcić wszystkie śruby i dławiki.

NOTYFIKACJA
Ten produkt może generować prąd DC przekraczający 6
mA do przewodu PE z uziemieniem zewnętrznym. Gdy
używany jest wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) lub
urządzenie monitorujące wartość prądu różnicowego
(RCM) jako zabezpieczenie chroniące w razie kontaktu
bezpośredniego lub pośredniego, po stronie zasilania
tego urządzenia należy używać tylko wyłącznika różnico-
woprądowego RCD lub urządzenia RCM typu B. W
przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego
RCD musi on mieć czułość 300 mA, aby uniknąć
wyłączenia awaryjnego. Systemy IT nie są obsługiwane.

NOTYFIKACJA
Informacje na temat bezpieczników i wyłączników
różnicowoprądowych RCD zawiera sekcja 5 Dane
techniczne.

2.7 Połączenia RS-485 lub Ethernet 

Przed podłączeniem kabli RS-485 lub Ethernet należy
zapoznać się z wymaganiami w sekcji 5.9 Połączenia RS-485
i Ethernet.

Procedura:

1. Nie demontować łącznika RJ-45.

2. Poprowadzić kable przez podstawę falownika z
wykorzystaniem dławików kablowych. Patrz
Ilustracja 2.18.

3. Podłączyć do łącznika RS-485 lub Ethernet.

4. Zamocować kable za pomocą opasek kablowych,
aby zapewnić trwałe połączenie. Patrz
Ilustracja 2.19.

Instalacja
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Ilustracja 2.18 Prowadzenie przez dławiki kablowe

Ilustracja 2.19 Mocowanie za pomocą opasek kablowych

NOTYFIKACJA
Należy dokładnie dokręcić wszystkie śruby i dławiki.

2.8 Opcje

W celu zainstalowania opcji należy zapoznać się z
odpowiednią instrukcją instalacji dotyczącą danej opcji.

NOTYFIKACJA
Należy dokładnie dokręcić wszystkie śruby i dławiki.

2.9 Zamykanie

1. Zamknąć pokrywę obszaru instalacji falownika.
Dokręcić dwie przednie śruby.

2. Włączyć moc AC.

2.10 Połączenie PV

OSTRZEŻENIE
Moduły PV generują napięcie, kiedy są wystawione na
działanie światła.
Nie należy podłączać PV do uziemienia.

Ilustracja 2.20 Nie podłączać PV do uziemienia

Należy używać odpowiedniego woltomierza, który może
mierzyć napięcie osiągające 1000 V DC.

1. Zamontować łączniki Sunclix (niedostarczane z
produktem) na kablach PV zgodnie z
Ilustracja 2.21.

2. Sprawdzić biegunowość i maksymalne napięcie
zespołów PV przez pomiar napięcia obwodu
otwartego PV. Patrz Ilustracja 2.21.

• Napięcie obwodu otwartego PV nie
może przekraczać 1000 V DC. Falownik
jest chroniony przed odwróconą
biegunowością i nie będzie generował

Instalacja
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mocy, dopóki biegunowość nie będzie
poprawna. Odwrócona biegunowość nie
uszkadza falownika aniłączników.

Ilustracja 2.21 Poprawna biegunowość: montowanie łączników
Sunclix na kablu

1. Zmierzyć napięcie DC między dodatnim zaciskiem
zespołu PV i uziemieniem (lub zielonym/żółtym
kablem PE).

• Mierzone napięcie powinno zbliżać się
do zera. Jeśli napięcie jest stałe i różne
od zera, oznacza to usterkę izolacji w
zespole PV.

2. Przed kontynuowaniem należy zlokalizować i
usunąć usterkę.

3. Powtórzyć tę procedurę dla wszystkich zespołów.
Nierówne rozłożenie dystrybucji mocy wejściowej
na wejściach PV jest dozwolona w następujących
przypadkach:

• Pojedyncze wejścia nie są przeciążone.
Maksymalne dozwolone obciążenie na
wejście wynosi 8000 W.

• Maksymalny prąd zwarcia modułów PV
w standardowych warunkach testu (STC)
nie przekracza 13,5 A na wejście.

UWAGA
Instalacja PV
Nieużywane wejścia PV nie mogą być w stanie zwarcia.

Ilustracja 2.22 Obszar połączenia DC

1. Na falowniku ustawić przełącznik obciążenia PV w
położeniu OFF (wyłączony).

2. Podłączyć kable PV za pomocą łączników Sunclix.
Zapewnić poprawną biegunowość; patrz sekcja
Ilustracja 2.21.

• Dołączyć końcówkę Sunclix do kabla PV.

• Podłączyć na wcisk („klik”) do każdego
wejścia PV w obszarze połączenia PV.

Ilustracja 2.23 Podłączanie do wejścia PV

2.10.1 Stopień ochrony dla modułów PV

Falownik może pracować wyłącznie z modułami PV o
stopniu ochrony II (zgodnie z IEC 61730) dla klasy
zastosowań A.

Instalacja

14 L00410568-03_49 / Data wersji: 2014-10-27

22



Napięcie znamionowe modułu musi być większe niż 480 V
(typowe napięcie znamionowe modułu wynosi 1000 V). Nie
uniemożliwia to wykorzystania łańcuchów o niższym
napięciu roboczym.
Do falownika należy podłączyć tylko moduły PV. Inne
źródła energii są niedozwolone.

Instalacja
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3 Wstępna konfiguracja i uruchamianie

3.1 Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika obejmuje:

• Lokalny wyświetlacz: umożliwia ręczną
konfigurację falownika.

• Interfejs internetowy: umożliwia dostęp do wielu
falowników za pośrednictwem sieci Ethernet.

Należy wybrać interfejs, aby skonfigurować i uruchomić
falownik za pomocą

• wyświetlacza

3.2 Wyświetlacz

3.2.1 Wstępna konfiguracja za pomocą
wyświetlacza

lub

• interfejsu internetowego.

3.3 Interfejs internetowy

3.3.4 Interfejs internetowy

W trakcie procesów konfiguracji i rozruchu należy korzystać
tylko z wybranego interfejsu i nie używać drugiego.

Informacje na temat dostępu i opcji menu zawiera
Podręcznik użytkownika falowników z serii FLX (FLX Series
User Guide).

3.1.1 Tryby pracy

Falownik obsługuje 4 tryby pracy, wskazywane przez diody
LED.
Więcej informacji na temat diod LED falownika zawiera
Podręcznik użytkownika falowników z serii FLX (FLX Series
User Guide).

Poza siecią (diody LED wyłączone)
Jeśli przez ponad 10 minut do sieci AC nie będzie
dostarczana żadna moc, falownik zostanie odłączony od
sieci i wyłączony. „Poza siecią — gotowość” to domyślny
tryb nocny. „Poza siecią — uśpienie” to tryb nocny
zapewniający najniższe zużycie energii.

• Tryb Poza siecią — gotowość (diody LED
wyłączone)
Falownik jest odłączony od sieci. Interfejsy
użytkownika i komunikacyjny są nadal zasilane na
potrzeby komunikacji.

• Tryb Poza siecią — uśpienie (diody LED
wyłączone)
Falownik jest odłączony od sieci. Interfejsy
użytkownika, komunikacyjny i opcji są wyłączone.

Łączenie (miga zielona dioda LED)
Falownik jest uruchamiany, kiedy napięcie wejściowe PV
osiągnie 250 V. Falownik wykonuje szereg autotestów, w
tym autowykrywanie PV i pomiar rezystancji między
zespołami PV a uziemieniem. W międzyczasie monitoruje
również parametry sieci. Jeśli parametry sieci mieszczą się
w zakresie specyfikacji przez wymaganą ilość czasu
(zależnie od kodu sieci), falownik zaczyna przesyłać moc do
sieci.

W sieci (zielona dioda LED włączona)
Falownik jest połączony z siecią i zasila sieć. Falownik
rozłącza się, kiedy:

• wykryje anormalne warunki sieci (w zależności od
kodu sieci) lub

• wystąpił błąd wewnętrzny lub

• dostępna moc PV jest niewystarczająca (przez
ponad 10 minut do sieci nie jest przesyłana żadna
ilość mocy).

Falownik przechodzi w tryb Łączenie lub Poza siecią.

Odporność na awarie (miga czerwona dioda LED)
Jeśli falownik wykryje błąd w obwodach podczas autotestu
(w trybie Łączenie) lub w podczas pracy, przechodzi w tryb
odporności na awarie, odłączając się od sieci. Falownik
pozostanie w trybie odporność na awarie, dopóki przerwa
w dostarczaniu mocy nie przekroczy 10 minut lub do czasu
całkowitego wyłączenia falownika (AC + PV).

3.1.2 Poziom zabezpieczeń

Trzy wstępnie zdefiniowane poziomy zabezpieczeń służą
do filtrowania dostępu użytkowników do menu i opcji.

Poziomy zabezpieczeń:

• Poziom [0]: Dostęp ogólny. Nie wymaga hasła.

• Poziom [1]: Instalator lub serwisant. Wymaga
podania hasła w celu uzyskania dostępu.

• Poziom [2]: Instalator lub serwisant. Wymaga
podania hasła w celu uzyskania dostępu rozsze-
rzonego.

W niniejszej instrukcji oznaczenie [0], [1] lub [2] wstawione
po elemencie menu wskazuje minimalny poziom
zabezpieczeń wymagany do uzyskania dostępu.

W przypadku zalogowania się w interfejsie internetowym
jako administrator dostęp uzyskiwany jest na poziomie
zabezpieczeń [0].

Wstępna konfiguracja i uruc...
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Dostęp do poziomów [1] i [2] wymaga logowania do
serwisu z podaniem identyfikatora użytkownika i hasła.

• Logowanie do serwisu zapewnia bezpośredni
dostęp do określonego poziomu zabezpieczeń na
czas trwania bieżącego dnia.

• Dane logowania do serwisu należy uzyskać od
SMA Solar Technology AG.

• Wprowadzić dane logowania za pomocą
wyświetlacza lub okna dialogowego logowania w
interfejsie internetowym.

• Po zakończeniu zadania serwisowego należy się
wylogować [Setup (Konfiguracja) → Security
(Zabezpieczenia)].

• Falownik automatycznie wyloguje użytkownika po
10 minutach braku aktywności.

Poziomy zabezpieczeń są podobne w przypadku
wyświetlacza i interfejsu internetowego.
Poziom zabezpieczeń przyznaje dostęp do wszystkich
elementów menu na tym samym poziomie, a także do
wszystkich elementów menu o niższym poziomie
zabezpieczeń.

3.1.3 Przygotowanie pod kątem falownika
nadrzędnego

Funkcja trybu urządzenia nadrzędnego umożliwia
wyznaczenie jednego falownika jako falownika
nadrzędnego dla sieci falowników.
Falownik nadrzędny ma dostęp do pozostałych falowników
w sieci, umożliwiając:

• replikację ustawień i danych do całej sieci
falowników, zapewniając łatwe uruchomienie oraz
zarządzanie danymi;

• sterowanie mocą na poziomie elektrowni
(sterowanie funkcjami pomocniczymi);

• pobieranie danych z sieci na potrzeby
wyświetlacza graficznego w interfejsie
internetowym, wysyłania do magazynu danych
lub eksportowania do komputera PC.

Przed włączeniem trybu urządzenia nadrzędnego należy
upewnić się, że spełnione są następujące wymagania:

• W sieci nie ma żadnego innego falownika
nadrzędnego.

• Istnieje połączenie z komputera PC do interfejsu
RJ-45 falownika używające kabla połączeniowego
(kabel sieciowy cat5e, krosowy lub normalny).
Patrz 2.7 Połączenia RS-485 lub Ethernet .

• Jeśli są wymagane dane z czujników, zainsta-
lowano opcję interfejsu czujnika z
zamontowanymi czujnikami.

• Lokalizacja znajdująca się najbliżej routera w
łańcuchowej topologii sieci z połączeniem daisy
chain.

Po włączeniu trybu urządzenia nadrzędnego należy
wykonać skanowanie sieci w celu sprawdzenia, czy
wszystkie falowniki podrzędne są połączone z falownikiem
nadrzędnym. Aby zainicjować skanowanie, należy przejść
do [Setup (Konfiguracja) → Inverter details (Szczegóły
falownika) → Master mode (Tryb urządzenia nadrzędnego)
→ Network (Sieć)].

3.1.4 Ręczna konfiguracja PV

Skonfigurować falownik pod kątem ręcznej konfiguracji PV:

• Za pomocą wyświetlacza, poziom zabezpieczeń 1,
w obszarze [Setup (Konfiguracja) → Setup details
(Szczegóły konfiguracji) → PV configuration
(Konfiguracja PV)].

• Za pomocą interfejsu internetowego, poziom
zabezpieczeń 0, w obszarze [poziom falownika:
Setup (Konfiguracja) → Setup details (Szczegóły
konfiguracji) → PV configuration (Konfiguracja
PV)].

Jeśli falownik jest ustawiony pod kątem ręcznej
konfiguracji PV, automatyczne wykrywanie zostanie
nadpisane.

Aby ustawić konfigurację ręcznie za pomocą wyświetlacza:

1. Włączyć AC w celu uruchomienia falownika.

2. Uzyskać hasło instalatora od dystrybutora. Przejść
do opcji [Setup (Konfiguracja) → Security
(Zabezpieczenia) → Password (Hasło)].

3. Nacisnąć przycisk [Back]. Za pomocą strzałek
przejść do [Setup (Konfiguracja) → Setup details
(Szczegóły konfiguracji) → PV configuration
(Konfiguracja PV)].

4. Wybrać ręczny tryb konfiguracji PV w opcji [Setup
(Konfiguracja) → Setup details (Szczegóły
konfiguracji) → PV configuration (Konfiguracja PV)
→ Mode: Manual (Tryb: ręczny)].

5. Ustawić konfigurację wejść PV zgodnie z okablo-
waniem [Setup (Konfiguracja) → Setup details
(Szczegóły konfiguracji) → PV configuration
(Konfiguracja PV)].

Wstępna konfiguracja i uruc...
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• Wejście PV 1: indywidualny, równoległy
lub wyłączony

• Wejście PV 2: indywidualny, równoległy
lub wyłączony

• Wejście PV 3: indywidualny, równoległy
lub wyłączony

3.2 Wyświetlacz

NOTYFIKACJA
Wyświetlacz aktywuje się w ciągu 10 sekund po
włączeniu zasilania.

Zintegrowany wyświetlacz z przodu falownika daje
użytkownikowi dostęp do informacji o systemie PV i
falowniku.

Wyświetlacz obsługuje dwa tryby:

1. Normal (Normalny): wyświetlacz jest używany.

2. Power saving (Oszczędzanie energii): po 10
minutach nieaktywności falownika podświetlenie
ekranu zostaje wyłączone, aby oszczędzać
energię. Aby ponownie aktywować wyświetlacz,
wystarczy nacisnąć dowolny klawisz.

Ilustracja 3.1 Przegląd przycisków i funkcji wyświetlacza

Klawisz Funkcja Dioda LED

F1
View 1/View 2 (Widok 1/
Widok 2) — ekran

Po wybraniu klawiszy
F1–F4 świeci się dioda
LED nad odpowiednim
klawiszem.

F2 Menu Status

F3
Menu Production Log
(Rejestr produkcji)

F4
Menu Setup

(Konfiguracja)

Home
Powrót do ekranu View
(Widok)

 

Klawisz Funkcja Dioda LED

OK
Wejście/zatwierdzenie/
wybór

 

Strzałka w
górę

Krok w górę/zwiększenie

wartości
 

Strzałka w
dół

Krok w dół/zmniejszenie
wartości

 

Strzałka w
prawo

Przesuwa kursor w
prawo

 

Strzałka w
lewo

Przesuwa kursor w lewo  

Back
Powrót/anulowanie
wyboru

 

On —
zielona
dioda LED

 
Świeci się/miga = w
sieci/łączenie

Alarm —
czerwona
dioda LED

 
Miga = odporność na
awarie

Falownik jest skonfigu-
rowany jako nadrzędny
(master). Ta ikona jest
wyświetlana w prawym
górnym rogu.

 

Falownik jest
falownikiem
podrzędnym,
podłączonym do
nadrzędnego. Ta ikona
jest wyświetlana w
prawym górnym rogu.

 

Tabela 3.1 Przegląd przycisków i funkcji wyświetlacza

NOTYFIKACJA
Poziom kontrastu wyświetlacza można zmienić,
przytrzymując naciśnięty klawisz F1 i naciskając przyciski
ze strzałkami w górę/w dół.

Wstępna konfiguracja i uruc...
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Struktura menu jest podzielona na cztery główne sekcje:

1. View (Widok) — prezentuje krótką listę
informacji, tylko do odczytu.

2. Status (Status) — wyświetla odczyty parametrów
falownika, tylko do odczytu.

3. Log (Rejestr) — wyświetla zarejestrowane dane.

4. Setup (Konfiguracja) — wyświetla konfigurowalne
parametry, z możliwością odczytu/zapisu.

Więcej szczegółowych informacji przedstawiono w sekcjach
poniżej.

3.2.1 Wstępna konfiguracja za pomocą
wyświetlacza

Falownik jest dostarczany z wstępnie zdefiniowanym
zestawem ustawień dla różnych sieci. Wszystkie limity
określone dla sieci są przechowywane w falowniku i muszą
zostać wybrane podczas instalacji. Zastosowane limity sieci
można zawsze sprawdzić na wyświetlaczu.
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić wszystkie kable, a
następnie zamknąć falownik.
Włączyć stronę AC za pomocą przełącznika zasilania.
Adres IP można znaleźć na wyświetlaczu podczas rozruchu
falownika.

Po wyświetleniu ekranu wyboru języka należy wybrać
język. Ten wybór nie ma wpływu na parametry pracy
falownika i nie jest wyborem kodu sieci.

Ilustracja 3.2 Wybór języka

Podczas pierwszego rozruchu język jest ustawiony na
angielski (English). Aby zmienić to ustawienie, należy
nacisnąć przycisk [OK]. Przy użyciu klawisza [▼] przewinąć

w dół listę języków. Wybrać język przez naciśnięcie
przycisku [OK].

NOTYFIKACJA
Aby zostawić domyślny język (angielski), wystarczy po
prostu nacisnąć dwukrotnie przycisk [OK] w celu
wybrania języka i zaakceptowania wyboru.

Ilustracja 3.3 Tryb urządzenia nadrzędnego

Aby włączyć tryb urządzenia nadrzędnego, należy przejść
do menu Inverter details (Szczegóły falownika) [Setup
(Konfiguracja) → Inverter details (Szczegóły falownika) →
Master mode (Tryb urządzenia nadrzędnego)] i ustawić
tryb urządzenia nadrzędnego na Enabled (Włączony).

Ilustracja 3.4 Ustawienie godziny

Wstępna konfiguracja i uruc...
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Należy ustawić godzinę zgodnie z podpowiedziami
wyświetlacza. Nacisnąć przycisk [OK], aby wybrać numer.
Za pomocą klawisza [▲] przewinąć listę wartości. Dokonać
wyboru przez naciśnięcie przycisku [OK].
Zegar używa formatu 24-godzinnego. Falownik automa-
tycznie zakłada stosowanie czasu letniego.

NOTYFIKACJA
Godzinę i datę należy ustawić dokładnie. Falownik używa
tych informacji na potrzeby rejestrowania. Jeśli
przypadkowo ustawiono niepoprawną godzinę/datę,
należy je natychmiast skorygować w menu ustawień daty
i godziny [Setup (Konfiguracja) → Inverter details
(Szczegóły falownika) → Set date and time (Ustawienie
czasu i godziny)].

Ilustracja 3.5 Ustawienie daty

Należy ustawić datę zgodnie z podpowiedziami
wyświetlacza Nacisnąć przycisk [OK], aby wybrać element.
Za pomocą klawisza [▲] przewinąć listę wartości. Dokonać
wyboru przez naciśnięcie przycisku [OK].

Ilustracja 3.6 Installed PV Power (Moc PV instalacji)

Podać moc PV instalacji dla każdego wejścia PV. W
przypadku grupy wejść PV połączonych równolegle należy
wprowadzić średnią moc instalacji dla każdego wejścia PV,
tak jak pokazano w przykładach.

Konfiguracja łańcucha PV
Wartość mocy PV
instalacji (Installed
PV power)

Przykład 1: Każdy moduł PV1, PV2 i PV3

jest ustawiony na tryb indywidualny.
Znamionowa moc PV instalacji:

 

PV 1: 6000 W PV 1: 6000 W
PV 2: 6000 W PV 2: 6000 W
PV 3: 3000 W PV 3: 3000 W

Przykład 2: Moduły PV1 i PV2 są

ustawione na tryb równoległy i mają
łączną moc PV instalacji wynoszącą 10
kW. PV3 jest ustawiony na tryb indywi-

dualny i ma znamionową moc PV 4 kW.

PV 1: 5000 W

PV 2: 5000 W
PV 3: 4000 W

Przykład 3: Moduły PV1 i PV2 są
ustawione na tryb równoległy i mają
łączną moc PV instalacji wynoszącą 11
kW. PV3 jest ustawiony na [Off]
(Wyłączony) i nie ma żadnej mocy PV
instalacji.

PV 1: 5500 W
PV 2: 5500 W
PV 3: 0 W

Tabela 3.2 Przykłady określania wartości mocy PV instalacji
(Installed PV Power)

Na wyświetlaczu pojawi się ekran Select country (Wybór
kraju). Podczas wstępnego rozruchu ustawienie ma wartość
„niezdefiniowane”. Naciskając klawisz [▼] przewinąć w dół
listę ustawień. W celu wybrania żądanego ustawienia
nacisnąć [OK].

Wstępna konfiguracja i uruc...
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Ilustracja 3.7 Wybór kraju

Ilustracja 3.8 Wybór kodu sieci

Na wyświetlaczu pojawi się ekran Select grid code (Wybór
kodu sieci). Podczas początkowego rozruchu kod sieci jest
ustawiony jako „undefined” (niezdefiniowany). W celu
wybrania kodu sieci nacisnąć przycisk [OK]. Naciskając
klawisz [▼] przewinąć w dół listę ustawień. Wybrać kod
sieci dla instalacji przez naciśnięcie przycisku [OK].
Wybranie poprawnego kodu sieci jest bardzo ważne.

Ilustracja 3.9 Potwierdzenie wyboru kodu sieci

W celu potwierdzenia ponownie wybrać kod sieci i
nacisnąć [OK]. Ustawienia dla wybranego kodu sieci zostają
natychmiast aktywowane.

OSTRZEŻENIE
Poprawny wybór kodu sieci jest niezbędny w celu
zapewnienia zgodności z lokalnymi i krajowymi
standardami.

NOTYFIKACJA
Jeśli dwa wybrane kody sieci nie są zgodne, wybór
zostanie anulowany i konieczne będzie powtórzenie tego
kroku. Jeśli przy pierwszym wyborze przypadkowo
zaakceptowano nieprawidłowy kod sieci, należy na
ekranie potwierdzenia wyboru zaakceptować ustawienie
„Grid: Undefined” (Sieć: niezdefiniowana). To spowoduje
anulowanie wyboru kodu sieci i umożliwi dokonanie
nowego wyboru.

NOTYFIKACJA
Dostęp na poziomie zabezpieczeń 2 jest przyznany przez
5 godzin po zakończeniu konfiguracji. Przed
opuszczeniem witryny należy się wylogować. Jeśli
dwukrotnie wybrano nieprawidłowy kod sieci, można go
zmienić w ciągu 5 godzin. Dostęp na wyższym poziomie
można uzyskać przez zablokowanie konfiguracji i
ponowne zalogowanie się przy użyciu hasła 24-
godzinnego. Falownik może być konfigurowany
wyłącznie przez autoryzowany personel. Zmiany będą
rejestrowane i SMA Solar Technology AG nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia
spowodowane zmianami w konfiguracji falownika.

Wstępna konfiguracja i uruc...
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3.2.2 Włączanie przełącznika obciążenia PV

Ilustracja 3.10 Włączanie przełącznika obciążenia PV

3.2.3 Rozruch

Falownik jest uruchamiany automatycznie, jeśli dostępne
jest wystarczające napromieniowanie słoneczne. Rozruch
trwa kilka minut. W tym czasie falownik wykonuje autotest.

NOTYFIKACJA
Falownik jest chroniony przed odwróconą bieguno-
wością. Falownik nie generuje mocy, dopóki odwrócona
biegunowość nie zostanie skorygowana.

3.2.4 Procedura autotestu

Dla niektórych kodów sieci można zainicjować automa-
tyczny test falownika przez aktywowanie procedury
autotestu falownika:

• Za pomocą wyświetlacza przejść do opcji [Setup
(Konfiguracja) → Autotest (Autotest)] i nacisnąć
przycisk [OK].

3.3 Interfejs internetowy

Te instrukcje opisują interfejs internetowy, który ułatwia
uzyskiwanie dostępu zdalnego do falownika.
Najnowsze instrukcje można znaleźć w obszarze pobierania
na stronie www.SMA.de.

W przypadku wszystkich pozycji tekstowych oprogra-
mowanie obsługuje znaki zgodne z kodem Unicode.

Nazwa falownika nie może zawierać spacji.

W przypadku nazw elektrowni, grupy i falownika
obsługiwane są tylko następujące znaki:

Litery abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Wielkie litery ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Liczby 0123456789

Znaki
specjalne

- _.

3.3.1 Przygotowanie do konfiguracji

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy się upewnić, że
następujące elementy są gotowe:

• Falownik nadrzędny został wyznaczony i przygo-
towany (patrz 3.1.3 Przygotowanie pod kątem
falownika nadrzędnego).

• Skonfigurowano i nawiązano połączenie Ethernet
między komputerem PC i falownikiem (zobacz
także 2.7 Połączenia RS-485 lub Ethernet ).

3.3.2 Wstępna konfiguracja za pomocą
interfejsu internetowego

UWAGA
Należy natychmiast zmienić dane logowania i hasło
falownika nadrzędnego dla serwera Web Server w celu
zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa podczas
łączenia się z falownikiem. Aby zmienić hasło, należy
przejść do menu [Setup (Konfiguracja) → Web Server →
Admin (Administrator)].

Sekwencja konfiguracji

1. Upewnić się, że falownik nadrzędny został
wyznaczony i przygotowany (patrz 3.1.3 Przygo-
towanie pod kątem falownika nadrzędnego).

2. Na komputerze PC poczekać, aż system Windows
zgłosi łączność ograniczoną (jeśli nie ma
protokołu DHCP). Otworzyć przeglądarkę
internetową i upewnić się, że obsługa wyskaku-
jących okienek jest włączona.

Wstępna konfiguracja i uruc...
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3. W polu adresu wpisać jeden z następujących
adresów:

• W systemie Windows XP i starszych
wersjach systemu Windows: http://
nazwa_falownika, gdzie
„nazwa_falownika” to 10 ostatnich cyfr
numeru seryjnego.

• W systemie Windows 7 i nowszych
wersjach systemu Windows: http://adres

IP Adres IP można znaleźć na
wyświetlaczu.

Kreator instalacji nie może być używany w systemie
Windows 7 i Windows 8.
Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej
produktu z boku obudowy falownika. Patrz Ilustracja 1.2.

1. Zostanie otwarte okno dialogowe logowania do
interfejsu internetowego.

2. W polach użytkownika i hasła wpisać „admin” i
kliknąć przycisk Log in (Zaloguj).

3. Przy pierwszym logowaniu użytkownika falownik
uruchamia kreator konfiguracji.

3.3.3 Kreator konfiguracji

Krok 1 z 8: Język wyświetlacza
Należy wybrać język wyświetlania.

• Językiem domyślnym jest angielski (English).

NOTYFIKACJA
Ten wybór określa język używany na wyświetlaczu, a nie
kod sieci.

Ilustracja 3.11 Krok 1 z 8: Język wyświetlacza

Aby zmienić ustawienie języka w późniejszym czasie, należy przejść do menu [Setup (Konfiguracja) → Setup Details
(Szczegóły konfiguracji)].

Krok 2 z 8: Ustawienie urządzenia nadrzędnego
Aby skonfigurować falownik nadrzędny, należy kliknąć przycisk Set as master (Ustaw jako nadrzędny).

• Zostanie uruchomione skanowanie w celu zidentyfikowania falowników w sieci.

• W oknie podręcznym zostaną wyświetlone pomyślnie zidentyfikowane falowniki.

Kliknąć [OK], aby potwierdzić, że liczba znalezionych falowników jest prawidłowa.

Wstępna konfiguracja i uruc...
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Ilustracja 3.12 Krok 2 z 8: Ustawienie urządzenia nadrzędnego

Aby zmienić to ustawienie w późniejszym czasie, należy przejść do [poziom falownika: Setup (Konfiguracja) → Inverter
details (Szczegóły falownika)].

Krok 3 z 8: Godzina i data
Należy wprowadzić:

• godzinę w formacie 24-godzinnym,

• datę,

• strefę czasową.

Dokładność jest ważna, ponieważ data i godzina są używane do celów rejestrowania zdarzeń. Zmiana na czas letni jest
automatyczna.

Ilustracja 3.13 Krok 3 z 8: Godzina i data

aby zmienić to ustawienie w późniejszym czasie, należy przejść do [poziom falownika: Setup (Konfiguracja) → Set date and
time (Ustawienie daty i godziny)].

Krok 4 z 8: Moc instalacji
Dla każdego wejścia PV podać moc PV instalacji.

Wstępna konfiguracja i uruc...
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Wartości mocy PV instalacji są używane do obliczania współczynnika wydajności. Więcej informacji zawiera Podręcznik
użytkownika falowników z serii FLX (FLX Series Design Guide).

UWAGA
Niepoprawne ustawienie może mieć poważne konsek-
wencje dla wydajności produkcji.

Ilustracja 3.14 Krok 4 z 8: Moc instalacji

Aby zmienić moc instalacji, należy przejść do [poziom falownika: Setup (Konfiguracja) → Calibration, PV Array (Kalibracja,
zespół PV)].

Krok 5 z 8: Kraj instalacji
Należy wybrać ustawienie opowiadające lokalizacji instalacji.

UWAGA
Poprawny wybór jest niezbędny w celu zapewnienia
zgodności z lokalnymi i krajowymi standardami.

Ilustracja 3.15 Krok 5 z 8: Kraj instalacji

Wstępna konfiguracja i uruc...
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Krok 6 z 8: Kod sieci
Należy wybrać kod sieci zgodny z lokalizacją instalacji.

• Ustawieniem domyślnym jest [undefined] (niezdefiniowane).

Ponownie wybrać kod sieci w celu potwierdzenia.

• Ustawienie jest aktywowane natychmiast.

UWAGA
Poprawny wybór jest niezbędny w celu zapewnienia
zgodności z lokalnymi i krajowymi standardami.

Ilustracja 3.16 Krok 6 z 8: Kod sieci

NOTYFIKACJA
Jeśli wstępnie wybrane ustawienie jest inne niż wybrane
w polu potwierdzenia,

• wybór kodu sieci zostaje anulowany i

• kreator powraca do kroku 5.

Jeśli ustawienia wstępne i potwierdzające są zgodne, lecz
niepoprawne, należy skontaktować się z serwisem.

Krok 7 z 8: Replikacja
Ten krok jest dostępny dla falownika nadrzędnego z połączonymi falownikami podrzędnymi. Aby wykonać replikację
ustawień z kroków 1–6 do innych falowników w tej samej sieci:

Wstępna konfiguracja i uruc...
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• Wybrać falowniki.

• Kliknąć przycisk [Replicate] (Replikuj).

NOTYFIKACJA
Jeśli konfiguracja PV, moc PV instalacji i obszar zespołu
PV falowników podrzędnych są inne niż dla falownika
nadrzędnego, nie należy wykonywać replikacji. W takim
przypadku falowniki podrzędne należy skonfigurować
indywidualnie.

Ilustracja 3.17 Krok 7 z 8: Replikacja

Krok 8 z 8: Rozruch falownika
Kreator wyświetla przegląd ustawionej konfiguracji.
Należy kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ), aby wykonać rozruch falownika. Rozruch zostanie rozpoczęty, gdy napromie-
niowanie słoneczne będzie wystarczające.
Sekwencja rozruchu, w tym autotest, trwa kilka minut.

Wstępna konfiguracja i uruc...
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Ilustracja 3.18 Krok 8 z 8: Rozruch falownika

Aby zmienić konfigurację w późniejszym czasie, należy uzyskać dostęp do falownika za pomocą interfejsu internetowego lub
wyświetlacza (na poziomie falownika).

• Aby zmienić nazwę falownika, należy przejść do [poziom falownika: Setup (Konfiguracja) → Inverter details
(Szczegóły falownika)].

• Aby włączyć tryb urządzenia nadrzędnego, należy przejść do [poziomfalownika: Setup (Konfiguracja) → Inverter
details (Szczegóły falownika)].

Wstępna konfiguracja i uruc...
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3.3.4 Interfejs internetowy

Przegląd w interfejsie internetowym jest ustrukturyzowany
w sposób przedstawiony poniżej.

Ilustracja 3.19 Przegląd

1. Nazwa elektrowni: wyświetla nazwę bieżącej
elektrowni.

• Kliknięcie nazwy elektrowni powoduje
wyświetlenie widoku tej elektrowni.

• Nazwę elektrowni można zmienić w
menu [Setup (Konfiguracja) → Plant
details (Szczegóły elektrowni)].

2. Menu grupy: wyświetla grupy falowników.

• Falowniki są domyślnie dołączane do
grupy 1.

• Kliknięcie nazwy grupy umożliwia
wyświetlenie widoku grupy oraz listy
falowników w tej grupie.

• Nazwę grupy można zmienić, wybierając
pozycje [Setup (Konfiguracja) → Inverter
details (Szczegóły falownika)] w widoku
falownika.

3. Elementy grupy: Nazwy falowników w aktualnie
wybranej grupie. Domyślna nazwa falownika jest
ustalana na postawie numeru seryjnego.

• Kliknięcie nazwy falownika umożliwia
wyświetlenie widoku falownika.

• Nazwę falownika można zmienić,
wybierając pozycje [Setup (Konfiguracja)
→ Inverter details (Szczegóły falownika)]
w widoku falownika.

4. Menu główne: To menu odpowiada menu
głównemu wyświetlacza falownika.

5. Podmenu: Podmenu odpowiada aktualnie
wybranemu elementowi menu głównego. Tutaj są
wyświetlane wszystkie elementy podmenu
przynależące do konkretnego elementu menu
głównego.

6. Obszar zawartości strony: Menu główne i
podmenu interfejsu internetowego są takie same,
jak menu na wyświetlaczu falownika. Zawartość
podmenu wyświetlana w tym miejscu odpowiada
wybranemu podmenu. [Overview (Przegląd)]. Na
niektórych stronach w celu zapewnienia lepszej
czytelności udostępniane jest menu poziome.

7. Stopka: opcje na pasku w stopce.

Wstępna konfiguracja i uruc...
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• Language (Język): otwiera okno
podręczne. Można w nim kliknąć flagę
kraju, aby zmienić język interfejsu
internetowego na żądany język dla
aktywnej sesji.

• Contact (Kontakt): otwiera okno
podręczne, w którym wyświetlane są
informacje kontaktowe SMA Solar
Technology AG.

• Logout (Wyloguj): otwiera okno
dialogowe logowania/wylogowywania.

• Security level (Poziom zabezpieczeń):
wyświetla bieżący poziom zabezpieczeń
zgodnie z opisem w sekcji Poziomy
zabezpieczeń.

NOTYFIKACJA
Zawartość menu głównego zmienia się w zależności od
aktualnie wybranego widoku: elektrowni, grupy
falowników lub falownika indywidualnego.

3.3.5 Widoki Plant (Elektrownia), Group (Grupa) i Inverter (Falownik)

Na ekranie przeglądu w widoku elektrowni, widoku grupy i
widoku falownika wyświetlane są te same informacje o
stanie ogólnym.

Ilustracja 3.20 Overall Plant Status (Ogólny stan elektrowni)

Wstępna konfiguracja i uruc...
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Element Jednostk
a

Widok Opis

Plant
(Elektrowni
a) i Group
(Grupa)

Falownik

Overall plant status

(Ogólny stan elektrowni)

- x Czerwony:  współczynnik wydajności (PR) elektrowni < 50% lub:
dowolny falownik w sieci
- jest w trybie odporność na awarie lub
- nie ma go na liście skanowania, nie ma kontaktu z falownikiem
nadrzędnym.

Żółty: dowolny falownik w sieci
- ma PR < 70% lub
- jest w trybie Łączenie  lub Poza siecią.

Zielony: współczynnik wydajności (PR) elektrowni ≥70% oraz
- wszystkie falowniki mają PR ≥ 70% oraz
- wszystkie falowniki są w trybie W sieci.

x Czerwony:  współczynnik wydajności (PR) falownika < 50% lub wystąpił
błąd falownika.

Żółty:  współczynnik wydajności (PR) falownika między 51% a 70% lub
falownik w trybie Łączenie.

Zielony: brak błędów oraz
- współczynnik wydajności (PR) falownika ≥70% oraz
- falownik w trybie W sieci.

Current production

(Bieżąca produkcja)

kW x x Poziom produkcji energii w czasie rzeczywistym

Earn today (Zysk w dniu
bieżącym)

kWh x x Skumulowany zysk w danym dniu

Total revenue (Całkowity
dochód)

Euro x x Skumulowany dochód uzyskany od chwili wstępnego rozruchu

Total CO2 saving (Łączna

oszczędność CO2)

kg x x Skumulowana ilość CO2 zaoszczędzona od wstępnego rozruchu

Performance ratio
(Współczynnik
wydajności)

% x x Współczynnik wydajności w czasie rzeczywistym

Total yield (Całkowity

zysk)

kWh x x Skumulowany zysk od wstępnego rozruchu

Power limit adjustment

(Korekta limitu mocy)

% x Limit maksymalnej mocy falownika jako % znamionowej mocy wyjścia AC

falownika

Tabela 3.3 Informacje wyświetlane w widoku Plant (Elektrownia) na ekranie Overview (Przegląd)

NOTYFIKACJA
W celu obliczenia współczynnika wydajności (PR)
wymagany jest czujnik napromieniowania; zobacz [Setup
(Konfiguracja) → Calibration (Kalibracja)].

3.3.6 Procedura autotestu

Dla niektórych kodów sieci można zainicjować automa-
tyczny test falownika przez aktywowanie procedury
autotestu falownika:

• Korzystając z interfejsu internetowego, przejść do
[poziom Falownik: Setup (Konfiguracja) → Setup
details (Szczegóły konfiguracji) → Autotest
(Autotest)] i kliknąć pozycje [Start (Uruchom) →
Test (Test)].

Wstępna konfiguracja i uruc...
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4 Serwis

4.1 Rozwiązywanie problemów

Niniejsza instrukcja udostępnia tabele zawierające
komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu falownika,
nazywane zdarzeniami. W tabelach podane są opisy
zdarzeń oraz czynności, które należy wykonać w przypadku
ich wystąpienia. Pełną listę zdarzeń zawiera Podręcznik
użytkownika falowników z serii FLX (FLX Series User Guide).
Aby wyświetlić zdarzenia, należy przejść do menu Log
(Rejestr) i otworzyć menu Eventlog (Rejestr zdarzeń). W
tym menu wyświetlane jest najnowsze zdarzenie zarejes-

trowane przez falownik oraz lista 20 ostatnich zdarzeń. Gdy
falownik przechodzi w tryb W sieci, najnowsze zdarzenie
zostaje usunięte i jest pokazywane jako 0.
Kod zdarzenia składa się z dwóch elementów: klasyfikatora
grupy i identyfikatora zdarzenia. Klasyfikator grupy opisuje
ogólny typ zdarzenia, natomiast identyfikator zdarzenia
służy do identyfikacji konkretnego zdarzenia.
Tabela 4.1 objaśnia konstrukcję tabel zdarzeń falownika i
sposób korzystania z zawartych w nich informacji.

Event Type (Typ zdarzenia)

-

ID (Identy-
fikator)

Status message
(Komunikat o stanie)

Description (Opis) Action (Czynność) DNO Hotline
(Infolinia)

PV

201 Tpower_high. Wewnętrzna

temperatura falownika
jest zbyt wysoka.

Sprawdzić, czy falownik nie jest zakryty i

czy kanały wentylacyjne nie są
zablokowane. Jeśli nie, skontaktować się
z instalatorem.

- x -

Tabela 4.1 Jak czytać tabele zdarzeń

Event Type (Typ
zdarzenia)

Wskazuje, czy zdarzenie jest związane z problemami z siecią, PV, wewnętrznymi lub odpornością na awarie.

ID (Identyfikator) Identyfikator konkretnego zdarzenia.

Display (Wyświetlacz) Tekst pokazywany na wyświetlaczu.

Description (Opis) Opis zdarzenia.

Action (Czynność) Opis czynności, które należy wykonać przed skontaktowaniem się z innymi podmiotami.

DNO Jeśli zalecana czynność nie pozwoliła zidentyfikować niesprawności, należy skontaktować się z DNO w celu
uzyskania dalszej pomocy.

Hotline (Infolinia) Jeśli zalecana czynność nie pozwoliła zidentyfikować niesprawności, należy skontaktować się z infolinią dla

falownika w celu uzyskania dalszej pomocy.

PV Jeśli zalecana czynność nie pozwoliła zidentyfikować niesprawności, należy skontaktować się z dostawcą PV w

celu uzyskania dalszej pomocy.

Zdarzenia dotyczące sieci
ID
(Identy-
fikator)

Status message
(Komunikat o
stanie)

Opis Action (Czynność) DNO Hotline
(Infolinia)

PV

1–6  Zbyt niskie napięcie sieci. Skontaktować się z instalatorem i poinformować go
o napięciu fazy sieci.
Sprawdzić napięcie i instalację AC. Jeśli napięcie jest
zerowe, sprawdzić bezpieczniki.

x - -

7–9  Średnie napięcie sieci przez
10 minut jest zbyt wysokie.

Skontaktować się z instalatorem i poinformować go
o napięciu fazy sieci.
Sprawdzić, czy instalacja została wykonana
prawidłowo zgodnie z instrukcją instalacji. Jeśli tak,
zwiększyć średni limit napięcia zgodnie z sekcją
Bezpieczeństwo działania.

x - -
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ID
(Identy-
fikator)

Status message
(Komunikat o
stanie)

Opis Action (Czynność) DNO Hotline
(Infolinia)

PV

10–15  Zbyt wysokie napięcie sieci. Skontaktować się z instalatorem i poinformować go
o napięciu fazy sieci.
Sprawdzić napięcie i instalację AC.

x - -

16–18  Falownik wykrył szczytowe

napięcie w sieci.

x - -

19–24  Zbyt niska lub zbyt wysoka
częstotliwość sieci.

Skontaktować się z instalatorem i poinformować go
o częstotliwości sieci.

x - -

25–27  Utrata zasilania, zbyt niskie
napięcia międzyfazowe.

Skontaktować się z instalatorem i poinformować go
wartościach napięcia na wszystkich trzech fazach.
Sprawdzić napięcia międzyfazowe i instalację AC.

x - -

28–30  Utrata zasilania, szybkość
zmiany częstotliwości
(ROCOF) poza zakresem.

Jeśli zdarzenie powtarza się kilka razy każdego dnia,
skontaktować się z DNO.

x - -

31–33  Zbyt duży prąd sieci DC. Jeśli to zdarzenie występuje codziennie po kilka
razy, skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Wykonać analizy sieci w miejscu instalacji.

- x -

34–37  Jednostka monitoringu

prądu szczątkowego
(RCMU) zmierzyła
nadmierny prąd.

Wyłączyć DC i AC i poczekać, aż wyświetlacz się

wyłączy. Następnie włączyć DC i AC i obserwować,
czy zdarzenie wystąpi ponownie. Jeśli zdarzenie
wystąpi ponownie, skontaktować się z instalatorem.

Instalator: Przeprowadzić inspekcję wzrokową
wszystkich kabli i modułów PV.

- x -

40 AC grid not OK

(Sieć AC poza
zakresem)

Parametry sieci AC (częstot-

liwość i/lub napięcie) były
poza zakresem przez więcej
niż 10 minut.

Skontaktować się z instalatorem i poinformować go

o częstotliwości, wersji oprogramowania i ustawieniu
kodu sieci.
Instalator: Sprawdzić instalację AC.

x - -

41–43  Falownik wykrył, że
napięcie sieci spadło
poniżej pewnego poziomu.

Jeśli to zdarzenie jest zgłaszane kilka razy każdego
dnia, skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Wykonać analizy sieci w miejscu instalacji.

   

47 PLA below
threshold (PLA
poniżej progu)

Falownik odłącza się od
sieci, jeśli PLA spadnie
poniżej 3% mocy
znamionowej.

Skontaktować się z DNO i uzyskać stan redukcji
mocy czynnej (PLA).

x - -

48–53 Grid frequency
too low or too
high (Zbyt niska
lub zbyt wysoka
częstotliwość
sieci)

 Skontaktować się z instalatorem i poinformować go
o częstotliwości sieci.
Sprawdzić instalację AC.

x - -

54–56  Zbyt duży prąd sieci DC
(etap 2).

Jeśli to zdarzenie występuje codziennie po kilka
razy, skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Wykonać analizy sieci w miejscu instalacji.

x - -

246  Wykryto zdarzenie

dotyczące sieci i falownik
został zatrzymany przez
nadmiarowy obwód

bezpieczeństwa.

Wykryto zdarzenie dotyczące sieci i falownik został

zatrzymany przez nadmiarowy obwód bezpie-
czeństwa. Sprawdzić rejestr zdarzeń. Jeśli większość
zdarzeń jest typu 246, skontaktować się z działem

serwisu. W przeciwnym razie odczekać 24 godziny i
sprawdzić ponownie.

- x -

Tabela 4.2 Zdarzenia dotyczące sieci
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Zdarzenia związane z PV
ID
(Identy-
fikator)

Status message
(Komunikat o
stanie)

Opis Action (Czynność) DNO Hotline
(Infolinia)

PV

100-102 PV negative (PV
ujemny)

Prąd wejściowy jest ujemny,
nieprawidłowa biegunowość.

Skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Sprawdzić biegunowość; jeśli jest
prawidłowa, skontaktować się z serwisem.

- - x

103-105 PV current is too high/

waiting (Prąd PV jest
zbyt duży/oczekiwanie)

Zbyt wiele modułów PV

połączonych równolegle. Ten
komunikat powinien się
pojawiać tylko w nowo zainsta-

lowanych systemach.

Skontaktować się z instalatorem.

Instalator: Sprawdzić liczbę łańcuchów
połączonych równolegle i wartości
znamionowe prądu. Czy limit prądu został

przekroczony? Czy falownik obniża wartości
znamionowe prądu PV? Ponownie połączyć
łańcuchy równolegle, być może

zainstalować drugi falownik.

- x x

112-114  Błąd konfiguracji PV. Skontaktować się z instalatorem.

Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- - x

115 PV ISO too low (zbyt
niskie ISO PV)

Rezystancja między
uziemieniem i PV jest zbyt
niska do wykonania rozruchu
falownika. To zmusi falownik
do wykonania nowego
pomiaru po upływie 10 minut.

Przeprowadzić inspekcję wzrokową
wszystkich kabli i modułów PV w celu
sprawdzenia, czy instalacja jest wykonana
prawidłowo zgodnie z instrukcją instalacji.
Zdarzenie może wskazywać na brak
połączenia PE.

- x x

116-118  Niepoprawna biegunowość PV Skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x x

121-123,
125

 Niska wartość ISO dla PV,
wiele: PV1, P2, PV2 (pokrewny
115)

Skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x x

258 PV voltage too high/

waiting (Zbyt wysokie
napięcie PV/
oczekiwanie)

Napięcie PV jest zbyt wysokie. Sprawdzić, czy instalacja i układ

odpowiadają zaleceniom podanym w
instrukcji.

- x x

Tabela 4.3 Zdarzenia związane z PV

Zdarzenia wewnętrzne
ID
(Identy-
fikator)

Status message
(Komunikat o
stanie)

Opis Action (Czynność) DNO Hotline
(Infolinia)

PV

201–208  Wewnętrzna temperatura

falownika jest zbyt wysoka.

Sprawdzić, czy falownik nie jest zakryty i czy

kanały wentylacyjne nie są zablokowane. Jeśli
nie, skontaktować się z instalatorem.

- x -

209, 210  Zbyt wysokie napięcie na

magistrali DC.

Zresetować falownik przez odłączenie stron DC

i AC przy użyciu przełączników. Jeśli zdarzenie
się powtarza, skontaktować się z instalatorem.
Instalator:

Sprawdzić maksymalne napięcie PV za pomocą
wyświetlacza, aby zobaczyć, czy przekracza
limity.

- x -

211 Fan rpm low (Niskie
obroty wentylatora)

Szybkość obrotów
wentylatora jest zbyt mała.

Czy wentylator falownika jest zablokowany?
Tak — wyczyścić wentylator; nie —
skontaktować się z instalatorem.

- x -
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ID
(Identy-
fikator)

Status message
(Komunikat o
stanie)

Opis Action (Czynność) DNO Hotline
(Infolinia)

PV

212 DC bus balance
timeout (Przekro-
czenie limitu czasu
równoważenia
magistrali DC)

Falownik nie może
zrównoważyć magistrali DC.

Skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x -

213–215  Błąd wewnętrzny — napięcie

mierzone przed i po
przekaźniku różni się o
ponad 20 V.

Skontaktować się z instalatorem.

Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x -

216–221  Prąd mierzony po stronie AC

jest zbyt duży.

Skontaktować się z instalatorem.

Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x -

224 RCMU over range
(RCMU powyżej
zakresu)

Uszkodzony przewód w
RCMU.

Skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Jeśli autotest nie zakończy się
pomyślnie, skontaktować się z partnerem
serwisowym.

- x -

225–240  Awaria pamięci/EEPROM. Ponownie uruchomić falownik. Jeśli zdarzenie
będzie nadal występować, skontaktować się z
instalatorem.
Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x -

241, 242,
249

 Błąd wewnętrznej
komunikacji.

- x -

243, 244  Błąd wewnętrzny. - x -

247 FSP plausibility fault

(Błąd wiarygodności
FSP)

Wystąpił błąd wiarygodności

w procesorze bezpie-
czeństwa działania.

Sprawdzić rejestr zdarzeń pod kątem innych

zdarzeń sieci (1-55) i postępować zgodnie z
instrukcjami dotyczącymi tych zdarzeń. Jeśli
zdarzenie będzie nadal występować,

skontaktować się z instalatorem.

- x -

248, 251 Self test failed FSP
fail safe (Błąd
autotestu FSP —
odporność na
awarie)

Autotest nie powiódł się. - x -

252-254  Prąd mierzony po stronie AC
jest zbyt duży.

Skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x -

255–257  Wyłączenie awaryjne przez
ochronę przed
wyspowaniem.

Skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x -

260  Rezystancja między
uziemieniem i PV jest zbyt
niska do wykonania rozruchu
falownika. To zmusi falownik
do wykonania nowego
pomiaru po upływie 10
minut.

Skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x -

261-262  Niepowodzenie pomiaru

prądu PV.

Skontaktować się z instalatorem.

Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x x

Tabela 4.4 Zdarzenia wewnętrzne
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Zdarzenia powodowane przez autotest
ID
(Identy-
fikator)

Opis Action (Czynność) DNO Hotline
(Infolinia)

PV

264-271 Niepowodzenie testu obwodu
pomiarowego.

Ponownie uruchomić falownik. Jeśli zdarzenie będzie nadal
występować, skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x -

352 Niepowodzenie autotestu RCMU. Skontaktować się z instalatorem.

Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x -

353 Niepowodzenie testu czujnika prądu. - x -

356-363 Niepowodzenie testu tranzystora i
przekaźnika lub niepowodzenie
przekaźnika falownika (zakładany styk
spawany).

- x -

364 Brak połączenia z przewodem
zerowym lub jest ono uszkodzone.

Skontaktować się z instalatorem. Instalator: Sprawdzić
instalację AC pod kątem awarii połączenia z przewodem
zerowym. Skontaktować się z serwisem.

- x -

365 Usterka przewodu uziomowego. Skontaktować się z instalatorem.
Instalator: Skontaktować się z serwisem.

- x -

Tabela 4.5 Zdarzenia powodowane przez autotest

4.2 Konserwacja

W normalnych warunkach falownik nie wymaga żadnej
konserwacji ani kalibracji.

Upewnić się, że radiator z tyłu falownika nie jest zakryty.

Raz na rok czyścić styki przełącznika obciążenia PV. W celu
wyczyszczenia styków włączyć i wyłączyć go 10 razy
(ustawiając na przemian w położeniu On i Off). Przełącznik
obciążenia PV znajduje się na spodzie falownika.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i długi okres
użytkowania, należy umożliwić swobodny obieg powietrza

- wokół radiatora u góry i po bokach falownika,
gdzie znajdują się wyloty powietrza, oraz

- do wentylatora w podstawie falownika.

Aby usunąć przeszkody, należy wyczyścić radiator przy
użyciu sprężonego powietrza, miękkiej ściereczki lub
szczotki.

OSTRZEŻENIE
Temperatura radiatora może przekroczyć 75°C.
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5 Dane techniczne

5.1 Specyfikacje

5.1.1 Specyfikacje falownika

Nomen-
klatura

Parametr
Seria FLX

5 6 7 8 9

AC

|S| Znamionowa moc

pozorna
5 kVA 6 kVA 7 kVA 8 kVA 9 kVA

Pac,r Znamionowa moc

czynna1)
5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW

Moc czynna dla

cos(fi) = 0,95
4,75 kW 5,7 kW 6,65 kW 7,6 kW 8,55 kW

Moc czynna dla
cos(fi) = 0,90

4,5 kW 5,4 kW 6,3 kW 7,2 kW 8,1 kW

Zakres mocy biernej 0–3,0 kVAr 0–3,6 kVAr 0–4,2 kVAr 0–4,8 kVAr 0–5,4 kVAr

Vac,r

Napięcie
znamionowe AC
(zakres napięcia AC)

3P+N+PE - 230/400 V (+/- 20%)

Prąd znamionowy
AC

3 x 7,2 A 3 x 8,7 A 3 x 10,1 A 3 x 11,6 A 3 x 13 A

Iacmax Maksymalny prąd AC 3 x 7,5 A 3 x 9,0 A 3 x 10,6 A 3 x 12,1 A 3 x 13,6 A

Zniekształcenie

prądu AC (THD przy
nominalnej mocy
wyjściowej, %)

- - - - -

Początkowy prąd
rozruchowy

9,5 A / 10 ms

cosfiac,r Współczynnik mocy
przy obciążeniu
100%

> 0,99

Kontrolowany zakres
współczynnika mocy

0,8 nadwzbudzony
0,8 niedowzbudzony

Zużycie energii w
trybie gotowości

2,7 W

fr Częstotliwość

znamionowa sieci
(zakres)

50 (± 5 Hz)

DC  

Maksymalna moc
wejściowa PV na
MPPT

5,2 kW 6,2 kW 7,2 kW 8 kW

Moc znamionowa
DC

5,2 kW 6,2 kW 7,2 kW 8,3 kW 9,3 kW

Vdc,r Napięcie
znamionowe DC

715 V
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Nomen-
klatura

Parametr
Seria FLX

5 6 7 8 9

Vdcmin/

Vmppmin -

Vmppmax

Napięcie MPP –
aktywne śledzenie
2) / moc

znamionowa3)

220/250 - 800 V 220/260 - 800 V 220/300 - 800 V 220/345-800 V 220/390 - 800 V

Wydajność MPP,
statyczna

99,9%

Wydajność MPP,
dynamiczna

99,7%

Vdcmax Maks. napięcie DC 1000 V

Vdcstart Napięcie włączenia

DC
250 V

Vdcmin Napięcie wyłączenia
DC

220 V

Idcmax Maksymalny prąd
MPP

12 A na wejście PV

Maks. prąd zwarcia
DC (w standar-
dowych warunkach
testu)

13,5 A na wejście PV

Min. moc w sieci 20 W

Sprawność  

Maks. sprawność 97,9% 97,9% 97,9% 97,9% 97,9%

Wydajność
europejska, V dc,r

96,1% 96,4% 96,4% 97,1% 97,2%

Inne

Wymiary (W, S, G),
falownik / z
opakowaniem

667 x 500 x 233 mm / 774 x 570 x 356 mm

Zalecenia dot.

montażu
Płyta montażowa

Waga falownika / z

opakowaniem
38 kg / 44 kg

Poziom hałasu

akustycznego4
-

Trackery MPP 2

Zakres temperatury
pracy

-25...60 °C

Zakres temperatury
znamionowej

-25...45 °C

Temperatura
przechowywania

-25...60 °C

Praca z przecią-
żeniem

Zmiana punktu pracy

Kategorie przepięcia Sieć: OVC III

PV: OVC II

Tabela 5.1 Specyfikacje

1) Przy znamionowym napięciu sieci (Vac,r),  Cos(fi)=1.
2) Aby wykorzystać pełny zakres, trzeba rozważyć asymetryczne

układy, w tym napięcie rozruchowe dla co najmniej jednego
łańcucha. Osiągnięcie mocy znamionowej będzie zależało od
konfiguracji .

3) Przy symetrycznej konfiguracji wejścia.
4) Poziom ciśnienia akustycznego przy 1 m w warunkach normalnej
pracy. Mierzony przy 25°C.
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Nomen-
klatura

Parametr
Seria FLX

10 12.5 15 17

AC

|S| Znamionowa moc
pozorna

10 kVA 12,5 kVA 15 kVA 17 kVA

Pac,r Znamionowa moc

czynna1)
10 kW 12,5 kW 15 kW 17 W

Moc czynna dla
cos(fi) = 0,95

9,5 kW 11,9 kW 14,3 kW 16,2 kW

Moc czynna dla
cos(fi) = 0,90

9,0 kW 11,3 kW 13,5 kW 15,3 kW

Zakres mocy biernej 0–6,0 kVAr 0–7,5 kVAr 0–9,0 kVAr 0–10,2 kVAr

Vac,r

Napięcie
znamionowe AC
(zakres napięcia AC)

3P+N+PE - 230/400 V (+/- 20%)
 

Prąd znamionowy

AC
3 x 14,5 A 3 x 18,2 A 3 x 21,7 A 3 x 24,7 A

Iacmax Maksymalny prąd AC 3 x 15,1 A 3 x 18,8 A 3 x 22,6 A 3 x 25,6 A

Zniekształcenie
prądu AC (THD przy
nominalnej mocy
wyjściowej, %)

- <2 %  

Początkowy prąd
rozruchowy

0,5 A / 10 ms  

cosfiac,r Współczynnik mocy
przy obciążeniu
100%

> 0,99
 

Kontrolowany zakres
współczynnika mocy

0,8 nadwzbudzony
0,8 niedowzbudzony

 

Zużycie energii w

trybie gotowości
2,7 W

 

fr Częstotliwość
znamionowa sieci
(zakres)

50 (± 5 Hz)

 

DC   

Maksymalna moc
wejściowa PV na
MPPT

8 kW

Moc znamionowa
DC

10,4 kW 12,9 kW 15,5 kW 17,6 kW

Vdc,r Napięcie

znamionowe DC
715 V

 

Vdcmin/

Vmppmin -

Vmppmax

Napięcie MPP –

aktywne śledzenie
2) / moc

znamionowa3)

220/430 - 800 V 220/360 - 800 V 220/430 - 800 V 220/485 - 800 V

Wydajność MPP,
statyczna

99,9%
 

Wydajność MPP,
dynamiczna

99,7%
 

Vdcmax Maks. napięcie DC 1000 V  
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Nomen-
klatura

Parametr
Seria FLX

10 12.5 15 17

Vdcstart Napięcie włączenia
DC

250 V
 

Vdcmin Napięcie wyłączenia
DC

220 V
 

Idcmax Maksymalny prąd
MPP

12 A na wejście PV
 

Maks. prąd zwarcia
DC (w standar-
dowych warunkach
testu)

13,5 A na wejście PV

 

Min. moc w sieci 20 W  

Sprawność   

Maks. sprawność 97,9% 98,0% 98,0% 98,1%  

Wydajność
europejska, V dc,r

97,2% 97,3% 97,4% 97,6%

Inne  

Wymiary (W, S, G),
falownik / z
opakowaniem

667 x 500 x 233 mm / 774 x 570 x 356 mm
 

Zalecenia dot.

montażu
Płyta montażowa

 

Waga falownika / z
opakowaniem

38 kg / 44 kg 39 kg / 45 kg
 

Poziom hałasu

akustycznego4
- 55 dB(A)

 

Trackery MPP 2 3  

Zakres temperatury
pracy

-25...60 °C
 

Zakres temperatury
znamionowej

-25...45 °C
 

Temperatura
przechowywania

-25...60 °C
 

Praca z przecią-

żeniem
Zmiana punktu pracy

 

Kategorie przepięcia Sieć: OVC III

PV: OVC II

 

Tabela 5.2 Specyfikacje

1) Przy znamionowym napięciu sieci (Vac,r),  Cos(fi)=1.
2) Aby wykorzystać pełny zakres, trzeba rozważyć asymetryczne
układy, w tym napięcie rozruchowe dla co najmniej jednego
łańcucha. Osiągnięcie mocy znamionowej będzie zależało od
konfiguracji .

3) Przy symetrycznej konfiguracji wejścia.
4) Poziom ciśnienia akustycznego przy 1 m w warunkach normalnej
pracy. Mierzony przy 25°C.

Parametr Seria FLX
Typ łącznika Sunclix

Tryb równoległy Tak

Interfejs Ethernet (interfejs internetowy), RS-485

Opcje Zestaw opcji GSM, opcjonalny interfejs czujnika, opcja PLA

Skanowanie PV Tak

Praca z przeciążeniem Zmiana punktu pracy
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Parametr Seria FLX
Funkcja pomocnicza sieci Praca pomimo awarii

Sterowanie mocą czynną5) Zintegrowane lub za pomocą zewnętrznego urządzenia

Sterowanie mocą bierną5) Tak

Zabezpieczenie przed zwarciem DC Tak

Tabela 5.3 Funkcje i funkcjonalności falownika

5) Sterowanie zdalne za pomocą zewnętrznego urządzenia

Parametr Seria FLX

Elektryczne

Bezpieczeństwo (klasa

ochrony)
Klasa I (uziemione)

PELV na karcie
komunikacji i sterowania

Klasa II

Kategorie przepięcia Sieć: OVC III
PV: OVC II

Funkcjonalne

Wykrywanie wyspowania
— utrata zasilania

• Rozłączenie

• Monitorowanie trójfazowe

• ROCOF

Wielkość napięcia Rozłączenie, wbudowane

Częstotliwość Rozłączenie, wbudowane

Zawartość DC w prądzie
AC

Rozłączenie, wbudowane

Rezystancja izolacji Zabezpieczenie przed
połączeniem, wbudowane

RCMU — typ B Rozłączenie, wbudowane

Tabela 5.4 Specyfikacje bezpieczeństwa
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5.2 Limity obniżania wartości
znamionowych

Aby zagwarantować, że falowniki będą mogły wytworzyć
moc znamionową, podczas narzucania limitów obniżania
wartości znamionowych określonych w Tabela 5.5 brane są
pod uwagę niedokładności pomiarów.

(Limit = wartość znamionowa + tolerancja).

Seria FLX

5 6 7 8 9 10 12.5 15 17

Prąd sieci, na fazę 7,5 A 9,0 A 10,6 A 12,1 A 13,6 A 15,1 A 18,8 A 22,6 A 25,6 A

Moc sieci, całkowita 5150 W 6180 W 7210 W 8240 W 9270 W 10300 W 12875 W 15450 W 17510 W

Tabela 5.5 Limity obniżania wartości znamionowych

5.3 Zgodność

 Seria FLX

Standardy
międzynarodowe

5 6 7 8 9 10 12.5 15 17

Dyrektywa LVD 2006/95/EC

Dyrektywa EMC 2004/108/EC

Bezpieczeństwo IEC 62109-1/IEC 62109-2

Zintegrowany przełącznik
obciążenia panelu fotowol-
taicznego

VDE 0100-712

Bezpieczeństwo działania IEC 62109-2

Odporność EMC
EN 61000-6-1

EN 61000-6-2

Emisja EMC
EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Interferencja jednostki EN 61000-3-2/-3 EN 61000-3-11/-12

CE Tak

Charakterystyki jednostki
IEC 61727

EN 50160

Miernik energii S0 (opcja) EN62053-31 Załącznik D

Tabela 5.6 Zgodność z standardami międzynarodowymi
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5.4 Warunki instalacji

Parametr Specyfikacja

Temperatura −25°C — +60 °C. Informacje na temat obniżania wartości znamionowych dla temperatury
znajdują się w Zaleceniach Projektowych dla serii FLX (FLX Series Design Guide).

Wilgotność względna 95% (bez skraplania)

Stopień zanieczyszczenia PD2

Klasa środowiskowa zgodnie z IEC IEC60721-3-3
3K6/3B3/3S3/3M2

Jakość powietrza — ogólna ISA S71.04-1985
Poziom G2 (przy wilgotności względnej 75%)

Jakość powietrza — strefy przybrzeżne,

tereny przemysłowe i rolnicze

Musi być mierzona i klasyfikowana zgodnie z ISA S71.04-1985

Drgania 1G

Stopień ochrony obudowy zgodnie z
klasą ochronności

IP65

Maks. robocza wysokość n.p.m. 2000 m n.p.m.
Ochrona PELV jest skuteczna tylko do wysokości 2000 m n.p.m.

Instalacja Nie narażać na stały strumień wody.
Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
Zapewnić właściwy przepływ powietrza.
Zamontować na niepalnej powierzchni.
Zamontować pionowo na pionowej powierzchni.
Chronić przed pyłem i amoniakiem.
Falownik FLX jest przeznaczony do montażu na zewnątrz budynku.

Tabela 5.7 Warunki instalacji

Parametr Warunek Specyfikacja
Płyta montażowa Średnica otworu 30 x 9 mm

Wyrównanie Prostopadłe ± 5° wszystkie kąty

Tabela 5.8 Dane techniczne płyty montażowej

5.4.1 Wymagania UTE (Francja)

NOTYFIKACJA
We Francji należy sprawdzić zgodność z normami UTE C
15-712-1 i NF C 15–100.

W przypadku instalacji we Francji należy umieścić etykietę
ostrzegawczą z przodu obudowy falownika.

Ilustracja 5.1 Etykieta ostrzegawcza
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5.5 Specyfikacje kabli

NOTYFIKACJA
Należy zapobiegać stracie mocy w kablach przekra-
czającej 1% mocy znamionowej falownika na podstawie
wartości podanych w tabelach i na ilustracjach.

NOTYFIKACJA
W tabeli uwzględniono jedynie długości kabla nieprze-
kraczające 100 m.

Specyfikacja Seria FLX
Maksymalna
długość kabla AC
(w metrach)

Przekrój kabla
AC

5 6 7 8 9 10 12.5 15 17

2,5 mm2 43 m 36 m 31 m 27 m 24 m 21 m 1) 1) 1)

4 mm2 69 m 57 m 49 m 43 m 38 m 34 m 27 m 2) 2)

6 mm2 86 m 74 m 64 m 57 m 52 m 41 m 34 m 30 m

10 mm2 95 m 86 m 69 m 57 m 51 m

16 mm2 92 m 81 m

Typ kabla AC Kabel miedziany pięciożyłowy

Średnica zewnętrzna kabla AC 18–25 mm

Odizolowanie kabla AC Zdjąć 16 mm odcinek izolacji ze wszystkich 5 przewodów

Średnica kabla PE Równa lub większa niż średnica kabli faz AC

Tabela 5.9 Specyfikacje kabli AC

1) Nie jest zalecane używanie kabla o średnicy mniejszej niż 4 mm2. 2) Nie jest zalecane używanie kabla o średnicy mniejszej niż 6 mm2.

Specyfikacja Seria FLX
Typ kabla DC Min. 1000 V, 13,5 A

Długość kabla DC Przekrój kabla DC 4 mm2

- 4,8 Ω/km

< 200 m*

Przekrój kabla DC 6 mm2

- 3,4 Ω/km

200–300 m*

Łącznik dopasowujący Sunclix PV-CM-S 2,5-6(+) / PV-CM-S 2,5-6(-)

Tabela 5.10 Specyfikacje kabla DC

* Odległość tam i z powrotem między falownikiem i zespołem PV +

łączna długość kabli użytych do instalacji zespołu PC.

Podczas wybierania typu kabla i obszaru krzyżowania
należy także rozważyć następujące kwestie:

• temperatura otoczenia;

• typ układu (wewnątrz ścian, pod ziemią, na
wolnym powietrzu itd.);

• odporność na promieniowanie UV.
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Ilustracja 5.2 FLX seria 5, straty w kablu [%] w stosunku do
długości kabla [m]

Ilustracja 5.3 FLX seria 6, straty w kablu [%] w stosunku do
długości kabla [m]

Ilustracja 5.4 FLX seria 7, straty w kablu [%] w stosunku do
długości kabla [m]

Ilustracja 5.5 FLX seria 8, straty w kablu [%] w stosunku do
długości kabla [m]

Ilustracja 5.6 FLX seria 9, straty w kablu [%] w stosunku do
długości kabla [m]

Ilustracja 5.7 FLX seria 10, straty w kablu [%] w stosunku do
długości kabla [m]
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Ilustracja 5.8 FLX seria 12.5, straty w kablu [%] w stosunku do
długości kabla [m]

Ilustracja 5.9 FLX seria 15, straty w kablu [%] w stosunku do
długości kabla [m]

Ilustracja 5.10 FLX seria 17, straty w kablu [%] w stosunku do
długości kabla [m]

5.6 Specyfikacje momentu obrotowego

Ilustracja 5.11 Przegląd falownika ze wskazaniami wartości
momentu 1

Parametr Narzędzie Moment
dokręcania

1 Korpus dławika
kabla M16

Klucz 19 mm 3,75 Nm

Dławik kabla

M16, nakrętka
dociskowa

Klucz 19 mm 2,5 Nm

2 Korpus dławika

kabla M25

Klucz 27 mm 7,5 Nm

Dławik kabla
M25, nakrętka
dociskowa

Klucz 27 mm 5,0 Nm

3 Przednia śruba Torx TX 20 1,5 Nm

Tabela 5.11 Specyfikacje Nm 1
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Ilustracja 5.12 Przegląd falownika ze wskazaniami wartości
momentu 2

Parametr Narzędzie Moment
dokręcania

1 Korpus dławika
kabla M32

Klucz 42 mm 7,5 Nm

2 Dławik kabla

M32, nakrętka
dociskowa

Klucz 42 mm 5,0 Nm

3 Zaciski w bloku
zaciskowym AC

Pozidriv PZ2 lub
Straight slot 1,0 x
5,5 mm

2,0–4,0 Nm

4 PE Torx TX 20 lub
Straight slot 1,0 x
5,5 mm

2,2 Nm

Tabela 5.12 Specyfikacje Nm 2

5.7 Specyfikacje obwodu zasilania

Seria FLX

5 6 7 8 9 10 12.5 15 17

Maksymalny prąd falownika, Iacmax 7,5 A 9 A 10,6 A 12,1 A 13,6 A 15,1 A 18,8 A 22,6 A 25,6 A

Zalecany bezpiecznik typu gL/gG*) 10 A 13 A 13 A 13 A 16 A 16 A 20 A 25 A 32 A

Zalecany bezpiecznik automatyczny typu B lub C*) 16 A 16 A 16 A 20 A 20 A 20 A 25 A 25 A 32 A

Tabela 5.13 Specyfikacje obwodu zasilania

*) Należy zawsze wybierać bezpieczniki zgodne z krajowymi
przepisami.
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5.8 Specyfikacje interfejsów dodatkowych

Interfejs Parametr Szczegóły parametru Specyfikacja
RS-485 i Ethernet Kabel Średnica osłony kabla (⌀) 2x5–7 mm

Typ kabla Skrętka ekranowana (STP CAT 5e lub

SFTP CAT 5e) 2)

impedancja charakterystyczna
kabla

100 Ω–120 Ω

Łączniki RJ-45:
dwie sztuki RJ-45 dla
połączenia RS-485
dwie sztuki RJ-45 dla
połączenia Ethernet

Wskaźnik przewodowy 24–26 AWG (w zależności od dopaso-
wującej metalicznej wtyczki RJ-45)

Zaciśnięcie ekranu kabla Za pomocą metalicznej wtyczki RJ-45

Izolacja galwaniczna interfejsu Tak, 500 Vrms

Zabezpieczenie przed

kontaktem pośrednim

Podwójna/wzmocniona izolacja Tak

Zabezpieczenie przed

zwarciem

Tak

Tylko RS-485 Kabel Maks. długość kabla 1000 m

Maksymalna liczba węzłów
falowników

63

Tylko Ethernet Komunikacja Topologia sieci Gwiazda i połączenie daisy chain

Kabel Maks. długość kabla między

falownikami

100 m

Maksymalna liczba falowników 1001)

Tabela 5.14 Specyfikacje interfejsów dodatkowych

1) Maksymalna liczba falowników wynosi 100. Jeśli do przesyłania
zawartości portalu jest używany modem GSM, liczba falowników w
sieci zostaje ograniczona do 50.

2) Na potrzeby zastosowań na zewnątrz budynków zalecamy użycie
kabla podziemnego (jeśli jest umieszczany pod ziemią) zarówno dla
połączeń Ethernet, jak i RS-485.

Ilustracja 5.13 Interfejsy dodatkowe

5.9 Połączenia RS-485 i Ethernet

RS-485

Obciążyć magistralę komunikacyjną RS-485 na obu
końcach.

• Zakończenie jest automatyczne, jeśli do gniazda
nie włożono wtyczki RS-485. Nieobecność
dopasowującego łącznika umożliwia zarówno

zakończenie, jak i nadanie napięcia wstępnego/
polaryzującego.

• W rzadkich przypadkach nadanie napięcia
wstępnego jest niepożądane, ale zakończenie jest
wymagane. Aby zakończyć magistralę RS-485 bus,
należy zamontować rezystor obciążeniowy 100 Ω
w łączniku kabla RJ-45. Następnie umieścić łącznik
(z rezystorem) w nieużywanym łączniku RJ-45.

Adres RS-485 falownika jest unikatowy i zdefiniowany w
ramach ustawień fabrycznych.
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Ilustracja 5.14 Szczegóły styków wtyczki RJ-45 dla połączenia
RS-485

1. GND

2. GND

3. RX/TX A (-)

4. BIAS L

5. BIAS H

6. RX/TX B (+)

7. Niepołączony

8. Niepołączony

Pogrubiona czcionka  = obowiązkowe; kabel Cat5 zawiera wszystkie
osiem przewodów.
Dla połączenia Ethernet: 10Base-TX i 100Base-TX z automatycznym
krosowaniem.
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Ilustracja 5.15 Szczegóły styków wtyczki RJ-45 dla połączenia
Ethernet

Styki
wtyczki
Ethernet

Schemat kolorów

Cat 5
T-568A

Cat 5
T-568B

1. RX+ zielony/biały pomarańczowy/biały

2. RX zielony pomarańczowy

3. TX+ pomarańczowy/biały zielony/biały

4. niebieski niebieski

5. niebieski/biały niebieski/biały

6. TX- pomarańczowy zielony

7. brązowy/biały brązowy/biały

8. brązowy brązowy

5.9.1 Topologia sieci

Falownik ma dwa łączniki Ethernet RJ-45 umożliwiające
podłączenie kilku falowników w topologii liniowej jako
alternatywy dla typowej topologii gwiazdy. Te dwa porty
są podobne i mogą być używane zamiennie. W przypadku
RS-485 mogą być stosowane jedynie liniowe połączenia
daisy chain.

NOTYFIKACJA
Topologia typu pierścień jest niedozwolona.

Ilustracja 5.16 Topologia sieci

1 Liniowe połączenie daisy chain

2 Topologia typu gwiazda

3 Topologia typu pierścień (niedozwolona)

(4) (przełącznik Ethernet)

NOTYFIKACJA
Nie można mieszać dwóch typów sieci. falowniki mogą
być połączone tylko w sieciach będących w całości
sieciami RS-485 lub sieciami Ethernet.

NOTYFIKACJA
Połączenie Ethernet jest zalecane w celu zapewnienia
szybszej komunikacji.
Połączenie RS-485 jest wymagane, jeśli do falownika jest
podłączony rejestrator sieciowy lub rejestrator danych.
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