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Sikkerhedsforskrifter

Forklaring til sik-
kerhedsanvisnin-
ger

ADVARSEL!

Henviser til en muligvis farlig situation.

▶ Hvis den ikke undgås, kan den medføre døden eller meget alvorlige kvæstel-
ser.

FORSIGTIG!

Henviser til en muligvis skadelig situation.

▶ Hvis den ikke undgås, kan den medføre lettere eller mindre kvæstelser samt
materielle skader.

BEMÆRK!

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

Hvis du ser et af symbolerne, som er afbildet i kapitlet "Sikkerhedsforskrifter", er
det nødvendigt at være særligt opmærksom.

Sikkerhed
FORSIGTIG!

Fare på grund af kvæstelser ved forkert håndtering af monterings- og tilslut-
ningsdele.
Skader på arme og ben kan være følgen.

▶ Brug de integrerede greb ved hævning, frasætning og ophængning af inverte-
ren.

▶ Sørg for ved fastgørelse af monteringsdele, at der ikke er legemsdele mellem
monteringsdelen og inverteren.

▶ Undgå at berøre de enkelte polers låseanordninger.

Generelt Apparatet er produceret under hensyntagen til den seneste tekniske udvikling og
de sikkerhedstekniske bestemmelser. Ved fejlbetjening eller misbrug er der fare
for
- betjeningspersonens eller tredjepersoners liv og lemmer,
- apparatet eller andre af den driftsansvarliges materielle værdier.

Alle personer, som arbejder med idriftsættelse, betjening, vedligeholdelse og
istandsættelse af apparatet, skal
- være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer,
- have kendskab til arbejde med elinstallationer og
- have læst denne betjeningsvejledning helt og følge den nøje.

Som supplement til betjeningsvejledningen skal alle gældende regler samt lokalt
gældende bestemmelser vedrørende forebyggelse af ulykker samt regler
vedrørende miljøbeskyttelse overholdes.
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Alle sikkerheds- og fareanvisninger på apparatet
- skal holdes i læselig stand
- må ikke beskadiges
- må ikke fjernes
- må ikke tildækkes, overklistres eller overmales.

Brug kun apparatet, hvis alle beskyttelsesanordninger er helt funktionsdygtige.
Hvis beskyttelsesanordningerne ikke fungerer korrekt, er der fare for
- betjeningspersonens eller tredjepersoners liv og lemmer,
- apparatet eller andre af den driftsansvarliges materielle værdier,.

Hvis sikkerhedsinstallationerne ikke er helt funktionsdygtige, skal de sættes i
stand af en autoriseret specialvirksomhed, før apparatet tændes.

Sikkerhedsinstallationer må aldrig bypasses eller sættes ud af drift.

Placeringen for sikkerheds- og fareanvisningerne på apparatet kan findes i kapit-
let "Fareanvisninger på apparatet" i betjeningsvejledningen til apparatet.

Fejl, som begrænser sikkerheden, skal afhjælpes, før der tændes for apparatet.

Omgivelsesbe-
tingelser

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

Kvalificeret per-
sonale

Serviceinformationerne i denne betjeningsvejledning er kun beregnet til kvalifice-
ret specialpersonale. Elektriske stød kan være dræbende. Udfør ikke andre ar-
bejdsopgaver end dem, der er angivet i dokumentationen. Det gælder også, selv
om du er kvalificeret hertil.

Alle kabler og ledninger skal være faste, uden skader, isolerede og være dimen-
sioneret efter anvendelsen. Løse forbindelser, snavsede, beskadigede eller under-
dimensionerede kabler og ledninger skal straks sættes i stand af en autoriseret
specialvirksomhed.

Reparations- og istandsættelsesarbejde må kun udføres af en autoriseret special-
virksomhed.

Dele fra fremmede leverandører er ikke med sikkerhed konstrueret og produce-
ret, så de lever op til kravene om belastning og sikkerhed. Brug kun originale re-
servedele (gælder også for standarddele).

Der må ikke foretages ændringer, til- eller ombygninger af apparatet uden produ-
centens godkendelse.

Udskift straks komponenter, der ikke er i funktionsdygtig stand.

Informationer til
støjemis-
sionsværdier

Inverterens lydtrykniveau er angivet i Tekniske data.

Apparatet køles så støjsvagt som muligt med en elektronisk temperaturstyring
og er afhængigt af den omsatte ydelse, temperaturen for omgivelserne, tilsnavs-
ningen af apparatet og lignende.

Der kan ikke angives en arbejdspladsrelateret emissionsværdi for dette apparat,
da det faktiske lydtrykniveau er meget afhængigt af monteringssituationen, net-
kvaliteten, de omgivende vægge og de generelle rumegenskaber.
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EMC-forholds-
regler

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

Nødstrøm Det foreliggende system har nødstrømsfunktioner. Ved afbrydelse af det offent-
lige net er det dermed muligt automatisk at etablere en reservestrømforsyning.

Hvis der er installeret en automatisk nødstrømsforsyning, skal der anbringes en
advarselsinfo - nødstrømsforsyning (https://www.fronius.com/en/search-page,
artikelnummer: 42,0409,0275) på den elektriske fordeler.

Ved vedligeholdelses- og installationsarbejde i husnettet er det både nødvendigt
med en afbrydelse på netsiden og en deaktivering af reservestrømdriften ved
åbning af den integrerede DC-afbryder på inverteren.

Afhængigt af strålingsforholdene og batteriets ladetilstand deaktiveres og akti-
veres nødstrømsforsyningen automatisk. Derved kan nødstrømsforsyningen
uventet vende tilbage fra standby-modus. Derfor må installationsarbejde på hus-
nettet kun foretages, når nødstrømsforsyningen er deaktiveret.

Indflydelsesfaktorer på den samlede effekt i nødstrømsdrift:

Blindeffekt
Elektriske forbrugere, som har en effektfaktor, som ikke er 1, behøver en blindef-
fekt ud over den aktive effekt. Blindeffekten belaster inverteren yderligere. Til
korrekt beregning af den faktiske samlede effekt er det derfor ikke lastens nomi-
nelle effekt, men strømmen, der forårsages af den aktive effekt og blindeffekten,
der er relevant.

Apparater med høj blindeffekt er især elektriske motorer som for eksempel:
- Vandpumper
- Rundsave
- Blæsere og ventilatorer

Høj start-/opstartsstrøm
Elektriske forbrugere, som skal starte en stor masse op, kræver som regel en høj
start-/opstartsstrøm. Den kan være op til ti gange højere end den nominelle
strøm. Til start-/opstartsstrømmen er inverterens maksimumstrøm til rådighed.
Forbrugere med for høj start-/opstartsstrøm kan derfor ikke startes/anvendes,
selv om inverterens nominelle effekt tyder på dette. For at dimensionere
nødstrømskredsen skal den tilsluttede forbrugerledning og den eventuelle
start-/opstartsstrøm derfor medregnes.

Apparater med høj start-/opstartsstrøm er for eksempel:
- Apparater med elektriske motorer (f.eks. løfteplatforme, rundsave,

høvlebænke)
- Apparater med stor transmission og svingmasse
- Apparater med kompressorer (f.eks. trykluft-kompressorer, klimaanlæg)

VIGTIGT!
Meget høj opstartsstrøm kan føre til kortvarig forvrængning eller fald i udgangs-
spændingen. Samtidig drift af elektroniske apparater i samme nødstrømsnet skal
undgås.
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Usymmetrisk belastning
Ved dimensionering af trefasede nødstrømsnet skal den samlede udgangseffekt
og effekten for hver af inverterens faser medregnes.

VIGTIGT!
Inverteren må kun anvendes inden for de teknisk mulige rammer. Drift uden for
de tekniske muligheder kan føre til frakobling af inverteren.

Datasikkerhed Brugeren er ansvarlig for datasikring af ændringer af fabriksindstillingerne. I
tilfælde af slettede, personlige indstillinger hæfter producenten ikke.

Ophavsret Ophavsretten til denne betjeningsvejledning forbliver hos producenten.

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

Beskyttelsesjor-
ding (PE)

Forbindelse af et punkt på apparatet, systemet eller i anlægget til jord som be-
skyttelse mod elektrisk stød i tilfælde af en fejl. Ved installation af en inverter af
sikkerhedsklasse 1 (se Tekniske data) kræves beskyttelsesleder-tilslutningen.

Sørg, at beskyttelseslederen er sikret mod utilsigtet afbrydelse, når den tilslut-
tes. Alle anførte punkter i kapitel Tilslutning af inverteren til det offentlige lys-
net (AC - siden) på side 63 skal overholdes. Det skal sikres, at beskyttelseslede-
ren i tilfælde af en eventuel afbrydelse belastes som den sidste ved anvendelse
af trækaflastninger. Ved tilslutning af beskyttelseslederen skal de fastsatte krav
til mindstetværsnit, som er fastsat af de gældende nationale standarder og direk-
tiver, overholdes.
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Fronius Symo GEN24

Apparatets kon-
cept

Inverteren omdanner jævnstrømmen, som er produceret af solcellemodulerne,
til vekselstrøm. Denne vekselstrøm ledes synkront med netspændingen til det
offentlige net. Derudover kan solcelleenergien gemmes i et tilsluttet batteri til
senere anvendelse.

Inverteren er beregnet til anvendelse i netkoblede solcelleanlæg. Inverteren har
en nødstrømsfunktion og skifter over til nødstrømsdrift*, hvis kabelføringen er
udført hertil.

Inverteren overvåger automatisk det offentlige strømnet. Ved unormale netfor-
hold standser inverteren omgående sin drift og afbryder forsyningen til
strømnettet (f.eks. ved netfrakobling, afbrydelse,...).
Netovervågningen foregår via spændingsovervågning, frekvensovervågning og
overvågning af øforholdene.

Efter installation og opstart arbejder inverteren fuldautomatisk,
inverteren modtager derved den maksimalt mulige effekt fra solcellemodulerne.
Afhængigt af driftspunktet anvendes denne effekt til husets net, gemmes i et
batteri* eller leveres til nettet.

Når energien fra solcellemodulerne ikke er tilstrækkelig længere, leveres effek-
ten fra batteriet til husets net. Afhængigt af indstillingen er det også muligt at
hente effekt fra det offentlige net til opladning af batteriet*.

Hvis inverterens temperatur bliver for høj, drosler inverteren automatisk den ak-
tuelle udgangs- eller ladeeffekt for at beskytte sig selv, eller den kobles helt fra.
Årsagerne til en for høj temperatur kan være høj omgivelsestemperatur eller for
lav varmebortledning (f.eks. ved montering i kontaktskabe uden den nødvendige
varmebortledning).

* Afhængigt af apparattype, egnet batteri, tilhørende kabelføring, indstillin-
ger og lokale standarder og direktiver.

Funktionsover-
sigt

Funktion Symo GEN24 Symo GEN24 Plus

Nødstrømsvariant - PV Point (OP)

Batteritilslutning*
kan fås som ek-

straudstyr**

Nødstrømsvariant - Full Backup
kan fås som ek-

straudstyr**

* Egnede batterier se kapitel Egnede batterier.
** Funktionerne fås som ekstraudstyr via Fronius UP (se kapitel Fronius UP).

Fronius UP Med Fronius UP* kan inverteren af en autoriseret specialvirksomhed udvides med
flere funktioner som ekstraudstyr (se kapitel Funktionsoversigt).

* Tilgængeligheden af Fronius UP er forskellig i de enkelte lande. For yderli-
gere oplysninger om Fronius UP og tilgængelighed se Installationsguide: 
Fronius GEN24 & GEN24 Plus.
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Leveringsom-
fang

(1) Kabinetlåg
(2) Inverter
(3) Monteringsholder (symbolbille-

de)
(4) Quick Start Guide
(5) 2x ferritring med holder

Formålsbestemt
anvendelse

Inverteren er beregnet til at omdanne jævnstrøm fra solcellemoduler til veksel-
strøm og levere denne til det offentlige strømnet. Nødstrømsdrift* er muligt med
den nødvendige kabelføring.

Følgende betragtes som ikke-formålsbestemt anvendelse:
- al anden anvendelse eller anvendelse herudover,
- ombygning af inverteren er ikke tilladt, hvis dette ikke udtrykkeligt anbefales

af Fronius,
- installation af komponenter er ikke tilladt, hvis disse ikke udtrykkeligt anbe-

fales eller forhandles af Fronius.

Producenten hæfter ikke for skader, som opstår som følge heraf.
Alle garantikrav ophæves.

Til den formålsbestemte anvendelse hører også:
- At alle anvisninger samt sikkerheds- og fareanvisninger fra betjeningsvejled-

ningen læses og følges,
- At monteringen foretages iht. kapitel „Installation“ fra side 49.

Sørg for ved dimensionering af solcelleanlægget, at alle komponenter i solcelle-
anlægget udelukkende fungerer inden for det tilladte driftsområde.

Alle foranstaltninger, der anbefales af solcellemodulproducenten vedrørende
vedvarende opretholdelse af solcellemodulegenskaberne, skal udføres og over-
holdes.

Bestemmelser fra netudbyderen for netforsyningen og forbindelsesmetoder skal
overholdes.

Fronius GEN24 er en netkoblet inverter med nødstrømsfunktion og ingen ø-in-
verter. Derfor skal følgende begrænsninger i nødstrømsdriften overholdes:
- Mindst 2000 driftstimer må fungere i nødstrømsdrift.
- Der må anvendes mere end 2000 driftstimer i nødstrømsdrift, hvis 20 % af

inverterens netforsyningsdriftstid ikke overskrides på det pågældende tids-
punkt.

* Afhængigt af apparattype, egnet batteri, tilhørende kabelføring, indstillin-
ger og lokale standarder og direktiver.
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Termisk koncept Omgivelsesluften suges ind af ventila-
toren på forsiden og blæses ud på ap-
paraternes bagside. Den ensartede
bortledning af varmen giver mulighed
for installation af flere invertere ved si-
den af hinanden.

BEMÆRK!

Risiko for utilstrækkelig køling af inverteren.
Effekttab for inverteren kan være følgen.

▶ Ventilatoren må ikke blokeres (f.eks. med genstande, som rager ud af
berøringsbeskyttelsen).

▶ Ventilationsspalten må ikke tildækkes, heller ikke delvist.

▶ Sørg for, at omgivelsesluften altid uhindret kan strømme gennem inverterens
ventilationsspalte.

Fronius So-
lar.web

Via Fronius Solar.web og Fronius Solar.web Premium kan solcelleanlægget nemt
overvåges og analyseres af anlægsejeren samt installatøren. Inverteren overfører
med den rigtige konfiguration data som f.eks. effekt, udbytte, forbrug og energi-
regnskab til Fronius Solar.web. Nærmere oplysninger fås på Solar.web - 
Overvågning & analyse.

Konfigurationen sker via opstartsassistenten se kapitel Installation med appen
på side93 eller Installation med browseren på side 94.

Forudsætninger for konfigurationen:
- Internetforbindelse (download: min. 512 kBit/s, upload: min. 256 kBit/s)*.
- Brugerkonto på solarweb.com.
- Afsluttet konfiguration via opstartsassistenten.

* De angivne data udgør ikke en fuldstændig garanti for en korrekt funktion.
Høje fejlrater i overførslen, modtagelsesudsving eller overførselsudfald
kan påvirke dataoverførslen negativt. Fronius anbefaler, at internetforbin-
delsen på stedet testes i henhold til mindstekravene.
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Forskellige driftsmodusser

Driftsmodi –
symbolforklaring

Solcellemodul
producerer jævnstrøm

Fronius GEN24 inverter
omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm og oplader batteriet
(opladning af batteriet er kun muligt med Fronius GEN24 Plus-in-
vertere). Med den indbyggede anlægsovervågning kan inverteren
integreres i et netværk via WLAN.

Ekstra inverter i systemet
omdanner jævnstrømmen til vekselstrøm. Kan dog ikke oplade
batterier og er ikke til rådighed i en nødstrømssituation.

Batteri
er koblet til inverteren på jævnstrømssiden og lagrer den elektri-
ske energi.

Fronius Ohmpilot
til anvendelse af overskydende energi til produktion af varmt
vand.

Primærtælleren
registrerer systemets lastkurve og leverer måledataene til Energy
Profiling i Fronius Solar.web. Primærtælleren styrer også den dy-
namiske forsyningsregulering.

Sekundærtæller
registrerer de enkelte forbrugeres lastkurve (f.eks. vaskemaskine,
lamper, tv, varmepumpe osv.) i forbrugsgrenen og leverer alle
måledataene til Energy Profiling i Fronius Solar.web.

Forbrugere i systemet
Forbrugerne, som er tilsluttet i systemet.

Ekstra forbrugere og generatorer i systemet
som er forbundet med systemet via en Smart Meter.

PV Point
er en ikke-afbrydelsesfri enfaset nødstrømskreds, som forsyner
de elektriske apparater op til en maksimal effekt på 3 kW, hvis der
er tilstrækkelig effekt fra solcellemodulerne eller batteriet til
rådighed.

Full Backup
inverteren er forberedt til nødstrømsdrift. Nødstrømsfunktionen
skal installeres i kontaktskabet af en elinstallatør. Solcellesyste-
met arbejder som ø i nødstrømsdrift.
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Strømnet
forsyner forbrugerne i systemet, hvis der ikke er tilstrækkelig ef-
fekt fra solcellemodulerne eller batteriet til rådighed.

Driftsmodus - in-
verter med bat-
teri

For at kunne udnytte egetforbruget optimalt i solcelleanlægget kan der anven-
des et batteri som lager. Batteriet er koblet til inverteren på jævnstrømssiden.
Derfor er det ikke nødvendigt med omformning af strøm flere gange, og virk-
ningsgraden øges.

00 1
6
7
1

Driftsmodus –
inverter med
batteri og flere
Fronius Smart
Meters

00 1
6
7
1

00 1
6
7
2
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Driftsmodus –
inverter med
batteri, AC-
koblet til endnu
en inverter

+-

00 1
6
7
1

Driftsmodus –
inverter med
batteri og
nødstrømsfunk-
tion

VIGTIGT!
I nødstrømsdrift anvendes en forhøjet nominel frekvens, så uønsket paralleldrift
med andre generatorer undgås.

I det fuldt udbyggede hybrid-solcelleanlæg kan inverteren:
- Forsyne forbrugerne i huset.
- Gemme overskydende energi i et batteri og/eller levere det til nettet.
- Forsyne tilsluttede laster ved strømafbrydelse.

+-

00 1
6
7
1
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Driftsmodus –
inverter med
batteri og Ohm-
pilot

+-

00 1
6
7
1

Driftsmodus –
inverter med
batteri, Ohmpi-
lot og
nødstrømsfunk-
tion

VIGTIGT!
I det fuldt udbyggede hybrid-solcelleanlæg med Fronius Ohmpilot kan Ohmpilot
af reguleringstekniske grunde ikke anvendes i tilfælde af en strømafbrydelse.
Derfor er det hensigtsmæssigt at installere Ohmpilot uden for nødstrømskred-
sen.

+-

00 1
6
7
1

Driftsmodus –
inverter med
batteri og ekstra
inverter

I hybrid-solcellesystemer må batterierne kun tilsluttes en inverter med batte-
risupport. Batterier kan ikke fordeles på flere invertere med batterisupport.
Afhængigt af batteriproducent kan flere batterier dog godt kombineres til én in-
verter.
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+-

00 1
6
7
1

Driftsmodus –
inverter med
batteri, ekstra
inverter og
nødstrømsfunk-
tion

I hybrid-solcellesystemer må batterierne kun tilsluttes en inverter med batte-
risupport. Batterier kan ikke fordeles på flere invertere med batterisupport.
Afhængigt af batteriproducent kan flere batterier dog godt kombineres til én in-
verter.

+-

00 1
6
7
1

Inverterens
energiflowret-
ning

Der er fire forskellige energiflowretninger for hybrid-inverteren:
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AC~DC=

DC=

(1)

(2)

(4)

(3)

+-

(1) Solcellemodul – inverter – forbruger/net
(2) Solcellemodul – inverter – batteri*
(3) Batteri – inverter – forbruger/net*
(4) Net – inverter – batteri*

* Afhængigt af indstillingerne og de lokale standarder og direktiver.

Driftstilstande
(kun for syste-
mer med batteri)

Batterisystemer har forskellige driftstilstande. Den aktuelle driftstilstand vises
på inverterens brugerflade eller i Solar.web.

Driftstilstand Beskrivelse

Normaldrift Energien gemmes eller udtages efter behov.

Min. State of charge
(SOC) nået

Batteriet har nået den indstillede minimale SOC,
som er fastsat af producenten. Batteriet kan ikke
aflades mere.

Energisparemodus (stand-
by)

Systemet er stillet på energisparemodus. Energis-
paremodus afsluttes automatisk, når der er til-
strækkelig overskydende energi til rådighed.

Start Lagringssystemet starter ud fra energisparemo-
dus (standby).

Tvungen efterfølgende
opladning

Inverteren oplader batteriet for at holde den
indstillede SOC, som er fastsat af producenten
(beskyttelse mod dybdeafladning).

Deaktiveret Batteriet er ikke aktivt. Enten er det deaktiveret/
frakoblet, eller kommunikation med batteriet er
ikke mulig på grund af en fejl.
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Energisparemodus

Generelt Energisparemodus (standby-drift) reducerer anlæggets egetforbrug. Både inver-
teren og batteriet skifter automatisk over til energisparemodus ved bestemte for-
udsætninger.

Inverteren skifter til energisparemodus, når batteriet er tomt, og solcelleeffekten
ikke længere er til rådighed. Kun inverterens kommunikation med Fronius Smart
Meter og Fronius Solar.web er fortsat aktiv.

Frakoblingsbe-
tingelser

Når alle frakoblingsbetingelser er opfyldt, går batteriet over på energisparemo-
dus i løbet af 10 minutter. Denne tidsforsinkelse sikrer, at der kan udføres mindst
én genstart af inverteren.

 Batteriets ladetilstand er mindre end eller lig med den indta-
stede minimale ladetilstand.

 Batteriets aktuelle opladnings- eller afladningseffekt er min-
dre end 100 W.

 Der er mindre end 50 W til rådighed til opladning af batteriet.
Forsyningseffekten til det offentlige net er mindst 50 W min-
dre end effekten, der skal bruges aktuelt i husnettet.

Inverteren går automatisk over på energisparemodus efter batteriet.

Tilkoblingsbetin-
gelser

Hvis en af de følgende betingelser er opfyldt i mindst 30 sekunder, afsluttes
energisparemodus:
- Energisparemodus er ikke længere mulig på grund af en ændret indstilling på

inverterens brugerflade.
- Hvis den dynamiske effektreducering er indstillet på 0, eller systemet kører i

nødstrømsdrift, er forsyningseffekten til det offentlige net altid mindre end
den krævede effekt i husnettet.
I dette tilfælde er der en særskilt betingelse (dynamisk effektreducering <
300 W eller aktiv nødstrømsdrift): Hvis solcelleeffekten ligger over en indstil-
let tærskel, afsluttes energisparemodus.

- Batteriopladning fra det offentlige net aktiveres via inverteres brugerflade.
- Batteriet oplades efterfølgende for at genetablere den minimale ladetilstand

eller for at udføre en kalibrering.

Specialtilfælde Hvis inverteren ikke starter op i 12 minutter (f.eks. fejl), eller der foreligger en af-
brydelse af den elektriske forbindelse mellem inverteren og batteriet, og der ikke
foreligger nødstrømsdrift, går batteriet altid over på energisparemodus. Derved
reduceres selvafladningen af batteriet.
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Visning af ener-
gisparemodus

Under energisparemodus:
- Inverterens drifts-LED lyser orange (se Knapfunktioner og LED-statusvis-

ning på side 92).
- Der er adgang til inverterens brugerflade.
- Alle disponible data gemmes og sendes til Solar.web.
- De aktuelle data kan ses på Solar.web.

5 

%

Energy-saving mode

Energisparemodus vises på inverterens
brugerflade og i Solar.web med et ”i”
ved siden af batterisymbolet i
anlægsoversigten.
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Egnede batterier

Generelt Fronius gør udtrykkeligt opmærksom på, at de eksterne batterier ikke er produk-
ter fra Fronius. Fronius er ikke producent og markedsfører eller forhandler ikke
disse batterier. Fronius påtager sig intet produktansvar og giver heller ikke garan-
ti på disse batterier.

Ved forældede firmware-/softwareversioner kan der opstå inkompatibilitet mel-
lem inverteren og batteriet. I dette tilfælde skal følgende udføres:

1 Opdatering af softwaren til batteriet – se dokumentationen til batteriet.

2 Opdatering af inverterens firmware – se Opdatering på side 112.

Før installation og idriftsætning skal dette dokument samt installationsvejled-
ning for det eksterne batteri læses. Dokumentationen er enten vedlagt det ek-
sterne batteri eller fås ved henvendelse til batteriproducenten eller dennes servi-
cepartnere

Alle dokumenter, der hører til inverteren, kan findes på følgende adresse:

https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/
tech-support

BYD Battery-
Box Premium

BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 7.7 10.2 12.8

Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0*

Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus

Antal batterimoduler 2 3 4 5

Batteri-paralleldrift**

BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 11.0 13.8 16.6 19.3 22.1

Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0*

Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus

Antal batterimoduler 3 4 5 6 7 8

Batteri-paralleldrift**

* Batterisupport fås som ekstraudstyr.
** Man kan kombinere maksimalt tre batterier med samme kapacitet. Hvad

angår BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 kan maksimalt to batterier
kombineres.

26

https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support
https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support


VIGTIGT! For at sikre driften med en BYD Battery-Box Premium skal den ef-
terfølgende rækkefølge for tilkobling af systemet altid overholdes.

1 Tænd for batteriet.

2 Stil DC-afbryderen på kontaktstillin-
gen ”On”. Tænd for ledningsrelæet.
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Manuel systemstart

Forudsætning Der er ingen energi tilgængelig fra hverken solcellemodulerne eller det offentlige
net. Hvis hverken nødstrømsdrift eller batteridrift er mulig (f.eks. pga. batteriets
afladningssikring), kobler inverter og batteri fra.

Meddelelse ved
systemfrakob-
ling

Statusmeldinger om batteriets inaktive status vises på inverterens brugerflade
eller sendes med sms eller e-mail via Solar.web (kun når meddelelser er konfigu-
reret i Solar.web).

Manuel batte-
ristart efter sy-
stemfrakobling

Så snart der igen er energi til rådighed, starter inverteren automatisk sin drift
igen, batteriet skal dog startes manuelt. Her skal man være opmærksom på
startrækkefølgen, se kapitel Egnede batterier på side 26.

Start
nødstrømsdrift
efter system-
frakobling

For at kunne starte nødstrømsdriften skal inverteren have energi fra batteriet.
Dette sker manuelt på batteriet. For yderligere oplysninger om energiforsyning til
genstart af inverteren via batteriet henvises til batteriproducentens betjenings-
vejledning.
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Person- og apparatbeskyttelse

Central NA-be-
skyttelse

Inverteren har mulighed for at anvende de integrerede AC-relæer som koblings-
kontakt i forbindelse med en central NA-beskyttelse (i henhold til VDE-AR-N
4105:2018:11 §6.4.1). Hertil skal den centrale udløsningsanordning (kontakt) in-
tegreres i WSD-kæden som beskrevet i kapitlet "WSD (Wired Shut Down).

WSD (Wired
Shut Down)

Den kabelforbundne frakobling WSD afbryder inverterens netforsyning, hvis
udløsningsanordningen (kontakten) aktiveres.

Hvis en inverter (sekundærapparat) afbrydes, bypasses den, og driften af de øvri-
ge invertere opretholdes. Hvis endnu en inverter (sekundærapparat) eller inverte-
ren (primærapparat) afbrydes, afbrydes driften af hele WSD-kæden.

Installation se Installation af WSD (Wired Shut Down) på side 90.

RCMU Inverteren er udstyret med en alternerende-strømsensitiv fejl-
strømsovervågningsenhed (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) iht. IEC
62109-2.
Den overvåger fejlstrømme fra solcellemodulet til inverterens nettilslutning og
afbryder inverteren ved en ikke-tilladt fejlstrøm fra nettet.

Overspændings-
beskyttelse

Inverteren er på DC- og AC-siden forsynet med en integreret overspændingsbe-
skyttelse iht. IEC 62109-2. Overspændingsbeskyttelsen beskytter anlægget mod
skader ved overspænding.
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Betjeningselementer og tilslutninger

Forbindelses-
område

(1) 2 x 4-polet DC Push-in-tilslutningsklemme
(2) Push-in-tilslutningsklemme WSD (Wired Shut Down)
(3) Push-in-tilslutningsklemmer datakommunikationsområde (Modbus, digi-

tale ind- og udgange)
(4) 3-polet Push-in-tilslutningsklemme til PV Point (OP)
(5) 5-polet AC Push-in-tilslutningsklemme
(6) Kabelgennemføring/trækaflastning AC
(7) 6-polet jordingselektrode-klemme
(8) Kabelgennemføring/trækaflastning datakommunikationsområde
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(9) Afbrydelse forbindelsesområde
(10) 10 x DC-kabelgennemføring
(11) Valgfri kabelgennemføring (M16)
(12) Valgfri kabelgennemføring (M16 - M20)
(13) Valgfri kabelgennemføring (M16 - M32)
(14) Valgfri kabelgennemføring (M16 - M25)

Adskillelse af til-
slutnings-
området

Ved adskillelse af tilslutningsområdet afbrydes højspændingslederne (DC og AC)
fra signalledningerne. For bedre at få adgang til tilslutningsområdet kan adskil-
lelsen tages ud, når tilslutningerne skal etableres, hvorefter de skal sættes ind
igen.

(1) Integreret kabelkanal
(2) Fordybninger til udtagning af

adskillelse af tilslutnings-
området

(3) Snapkrog til låsen/oplåsningen
(4) Brudsted til Datcom-tilslutnin-

gen

Gennem den integrerede kabelkanal
(1) kan ledningerne lægges fra det ene
område af inverteren til det andet. Det
giver nem installation af flere invertere
ved siden af hinanden.

Jordingselektro-
deklemme

Jordingselektrodeklemmerne  giver
mulighed for at jordforbinde flere
komponenter som for eksempel:

- AC-kabel
- Modulopstilling
- Jordspyd
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DC-afbryder DC-afbryderen har 3 kontaktstillinger:

(1) Spærret/Off (drejning til ven-
stre)

(2) Off
(3) On

VIGTIGT!
I kontaktstillingerne (1) og (3) kan in-
verteren sikres med en almindelig
hængelås, så den ikke kan tændes/
slukkes.

- De nationale bestemmelser herfor
skal overholdes.

Datakommuni-
kationsområde

Modbus-tilslutningsklemme Push-in-tilslutningsklemme til instal-
lation af Modbus 0, Modbus 1, 12 V og
GND (Ground).

Via Modbus-tilslutningsklemmen
etableres dataforbindelsen til de til-
sluttede komponenter. Indgangene
M0 og M1 kan vælges frit. Maks. 4
Modbus-deltagere pr. indgang se kapi-
tel Modbus-deltager på side 85.

WSD (Wired Shut Down) Switch Definerer inverteren som WSD-
primærapparat eller WSD-se-
kundærapparat.

Position 1: WSD-primærapparat
Position 0: WSD-sekundærapparat
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Modbus 0 (MB0) Switch Kobler slutmodstanden for Modbus 0
(MB0) on/off.

Position 1: Slutmodstand on (standar-
dindstilling)
Position 0: Slutmodstand off

Modbus 1 (MB1) Switch Kobler slutmodstanden for Modbus 1
(MB1) on/off.

Position 1: Slutmodstand on (standar-
dindstilling)
Position 0: Slutmodstand off

 Optisk sensor Til betjening af inverteren. Se kapitel
Knapfunktioner og LED-statusvisning
på side 92.

Kommunikations-LED Viser tilstanden for inverterens for-
bindelse.

 Drifts-LED Viser driftstilstanden for inverteren.

LAN 1 Ethernet-tilslutning for datakommuni-
kationen (f.eks. WLAN-router, hus-
netværk eller for opstart med en lap-
top se kapitel Installation med brow-
seren på side 94).

LAN 2 Reserveret til fremtidige funktioner.
Benyt kun LAN 1 for at undgå funk-
tionsforstyrrelser.

WSD-tilslutningsklemme Push-in-tilslutningsklemme til WSD-
installation. Se kapitel WSD (Wired 
Shut Down)” på side 29.

IO-tilslutningsklemme Push-in-tilslutningsklemme til digitale
ind-/udgange. Se kapitel Tilladte kab-
ler: til datakommunikationsområdet
på side 60.
Betegnelserne (RG0, CL0, 1/5, 2/6,
3/7, 4/8) refererer til funktionen De-
mand Response Mode se kapitel
Funktioner ogI/Oer på side 100.

Intern skematisk
tilslutningsmu-
lighed for IOer

På pin V+ / GND er det muligt at forsyne en spænding i området på 12,5 - 24 V (+
maks. 20%) med en ekstern netdel. Udgangene IO 0 - 5 kan så anvendes med den
forsynede eksterne spænding. Pr. udgang må maksimalt udtages 1 A, hvor maksi-
malt 3 A er tilladt i alt. Sikringen skal foretages eksternt.

FORSIGTIG!

Fare ved omvendt polaritet på tilslutningsklemmerne ved forkert tilslutning af
eksterne netdele.
Alvorlige materielle skader på inverteren kan være følgen.

▶ Kontrollér den eksterne netdels polaritet før tilslutning med et egnet måle-
apparat.

▶ Tilslut kablerne til udgangene V+/GND med den korrekte polaritet.
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VIGTIGT!
Ved overskridelse af den samlede effekt (6 W) kobler inverteren hele den ekster-
ne spændingsforsyning fra.
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Nødstrømsvariant - PV Point (OP)
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Generelt

PV Point (OP) VIGTIGT!
Hvis flere nødstrømsvarianter er tilgængelige, skal man være opmærksom på, at
kun én nødstrømsvariant må installeres og konfigureres.

Med PV Point kan elektriske apparater
forsynes med op til en maksimal effekt
på 3 kW på Opportunity Power-tilslut-
ningsklemmen (OP), hvis det offentlige
net afbrydes. Dette kræver, at der er
tilstrækkelig effekt fra solcellemodu-
lerne eller fra et ekstra batteri. OP-til-
slutningsklemmen er ikke
spændingsførende i netkoblet drift, og
derfor forsynes de tilsluttede laster ik-
ke i denne drift.

VIGTIGT!
Netomskiftning med relæ er ikke mu-
ligt.

Forklaring - PV
Point (OP)

Grundlæggende kan inverteren levere 120 til 240 V på PV Point. Konfigurationen
skal foretages som del af opstarten.

Ved 120 til 240 V udgangsspænding er der maks. 13 A permanent AC-strøm til
rådighed.

Eksempel:
120 V = maks. 1,5 kW
230 V = maks. 3 kW

I nødstrømsdrift kan nogle elapparater ikke fungere korrekt på grund af for høj
opstartsstrøm (f.eks. køle- eller fryseskabe). I nødstrømdsdriften anbefales det
at slukke for forbrugere, som ikke er absolut nødvendige. Overbelastningsevnen
på 35 % er mulig i 5 sekunder afhængigt af solcellemodulernes og/eller batteri-
ets aktuelle ydeevne.

Omskiftning fra netkoblet drift til nødstrømsdrift foretages med en kort afbry-
delse. Nødstrømsfunktionen kan derfor ikke anvendes som afbrydelsesfri
strømforsyning til f.eks. computere.

Hvis der ikke er energi fra batteriet eller fra solcellemodulerne til rådighed i
nødstrømsdriften, afsluttes nødstrømsdriften automatisk. Når der igen er til-
strækkelig energi til rådighed fra solcellemodulerne, starter nødstrømsdriften
automatisk igen.

Ved for stort forbrug afbrydes nødstrømsdriften, og statusmeldingen
"Nødstrøms-overbelastning" vises på inverterens LED-statusvisning. Den maksi-
male effekt i nødstrømsdriften i henhold til de tekniske data skal overholdes.
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Nødstrømsvariant - Full Backup
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Generelt

Forudsætninger
for nødstrøms-
driften

VIGTIGT!
Hvis flere nødstrømsvarianter er tilgængelige, skal man være opmærksom på, at
kun én nødstrømsvariant må installeres og konfigureres.

For at kunne udnytte inverterens nødstrømsfunktion skal følgende forudsætnin-
ger være opfyldt:
- Inverteren skal understøtte nødstrømsvariant - Full Backup (se kapitel Funk-

tionsoversigt på side 15).
- Et nødstrømsegnet batteri skal være installeret og konfigureret.
- Korrekt kabelføring for nødstrømssystemet i elinstallationen eller anvendel-

se af en omskiftningsboks fra firmaet Enwitec (se kapitel Komponenter til 
automatisk nødstrømsomskiftning Full Backup på side 151 eller Strømdia-
grammer på side 167).

- Monter, og konfigurer Fronius Smart Meter på forsyningspunktet.
- Anbring en advarselsinfo vedrørende nødstrømforsyning (https://www.froni-

us.com/en/search-page, artikelnummer: 42,0409,0275) på den elektriske
fordeler.

- Udfør de nødvendige indstillinger i menuområdet „Apparater og periferi“ →
„Funktioner og pins“ → for nødstrømmen, og aktivér nødstrømmen.

- Udfør tjeklisten - nødstrøm (https://www.fronius.com/en/search-page, arti-
kelnummer: 42,0426,0365), punkt for punkt, og bekræft.

Overgang fra
forsyningsdrift
til nødstrøms-
drift

1. Det offentlige net overvåges af den interne net- og anlægsbeskyttelse i inver-
teren (NA-beskyttelse) og af den tilsluttede Fronius Smart Meter.

2. Det offentlige net afbrydes, eller enkelte netparametre over- eller under-
skrides.

3. Inverteren udfører de nødvendige foranstaltninger i henhold til landets norm
og kobles derefter fra.

4. Inverteren starter med nødstrømsdriften efter en kontrolperiode.
5. Alle forbrugere i husholdningen, som er integreret i nødstrømskredsen, for-

synes af batteriet og solcellemodulerne. Resten af forbrugerne forsynes ikke
og afbrydes.

Overgang fra
nødstrømsdrift
til forsynings-
drift

1. Inverteren arbejder i nødstrømsdrift.
2. Det offentlige net fungerer korrekt igen.
3. Fronius Smart Meter måler netparametrene for det offentlige net og sender

informationerne videre til inverteren.
4. Stabiliteten for det fungerende offentlige net registreres ved kontrol af

måleværdierne med Fronius Smart Meter.
5. Inverteren afslutter nødstrømsdriften.
6. Alle strømkredse er forbundet med det offentlige net igen og forsynes fra

nettet.
7. Inverteren kan starte med forsyningsdriften igen efter de nødvendige net-

kontroller iht. normen.

41

D
A

https://www.fronius.com/en/search-page?searchedBU=#!/searchconfig/%7B%22searchword%22%3A%2242%2C0409%2C0275%22%2C%22dateStart%22%3Anull%2C%22dateEnd%22%3Anull%2C%22countryPath%22%3A%22%2Fsitecore%2Fcontent%2FHome%22%2C%22language%22%3A%22en%22%2C%22token%22%3A%22r1mq984uo5fvfdd4xbvc8%22%2C%22activeDepartment%22%3Anull%2C%22initialSearch%22%3Atrue%7D
https://www.fronius.com/de/suchseite#!/searchconfig/%7B%22countryPath%22%3A%22%2Fsitecore%2Fcontent%2FHome%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22token%22%3A%227d1xwydgt1e2wvi95zyo7i%22%2C%22activeDepartment%22%3Anull%2C%22initialSearch%22%3Afalse%2C%22searchword%22%3A%2242%2C0426%2C0365%22%2C%22dateStart%22%3Anull%2C%22dateEnd%22%3Anull%2C%22fronius%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%2C%22perfectwelding%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%2C%22solarenergy%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%2C%22perfectcharging%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%7D


Nødstrøm og
energisparemo-
dus

Under følgende betingelser går batteriet og inverteren over på energisparemodus
efter en ventetid på 8 - 12 minutter, og nødstrømsdriften afsluttes:
- Batteriet er afladet til den minimale ladetilstand, og der kommer ikke energi

fra solcellemodulerne.
- Inverteren går over på energisparemodus (standby-drift).

Hvis batteriet og inverteren er i energisparemodus, aktiveres systemet igen på
grund af følgende:
- Der er tilstrækkelig energi til stede fra solcellemodulerne.
- Det offentlige net fungerer igen.
- Batteriets kontakt slukkes og tændes.
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Ledningsføringsvarianter inklusive
nødstrømskredse og 3-polet afbrydelse f.eks.
Østrig eller Australien

Funktioner - Måling og overførsel af parametrene, som er nødvendige til energimanage-
ment og Solar.web via Fronius Smart Meter.

- Afbrydelse af det offentlige net, når netparametrene ligger uden for de lan-
despecifikke standarder for at give mulighed for nødstrømsdrift.

- Gentilkobling af det offentlige net, når netparametrene ligger inden for de
landespecifikke standarders grænser.

- Mulighed for en egen nødstrømskreds eller flere nødstrømskredse, som også
forsynes ved afbrydelse af det offentlige net. Den samlede belastning for
nødstrømskredsene må ikke overstige inverterens nominelle effekt. Endvide-
re skal det tilsluttede batteris ydeevne overholdes.

Overgang fra
forsyningsdrift
til nødstrøms-
drift

1. Det offentlige net overvåges af den interne net- og anlægsbeskyttelse i inver-
teren (NA-beskyttelse) og af den tilsluttede Fronius Smart Meter.

2. Afbrydelse af det offentlige net.
3. Inverteren udfører de nødvendige foranstaltninger i henhold til landets stan-

darder og kobles derefter fra.
Kontaktoren K1 og K2 falder ned. Derved afbrydes nødstrømskredsene og in-
verteren fra resten af husnettet og det offentlige net, da hovedkontakterne
for kontaktor K1 og K2 åbner 3-polet. Inverteren aktiverer relæet K3, som af-
bryder forsyningen til kontaktor K1 og K2. Det forhindrer en uønsket aktive-
ring af kontaktor K1 og K2 og dermed en netforbindelse, når spændingen
vender tilbage til nettet. Åbner-hjælpekontakterne til kontaktor K1 og K2 gi-
ver inverteren en tilbagemelding om, at kontaktoren er åben (en betingelse
for start af nødstrømsdriften).

4. Lukker-kontakten for relæ K3 giver inverteren en ekstra tilbagemelding om,
at låsen er aktiveret via relæ K3.

5. Ved hjælp af tilbagemeldingerne fra kontaktoren samt målingerne på inver-
terklemmerne og på Smart Meter beslutter inverteren, at nødstrømsdriften
kan startes.

6. Når alle de nødvendige tilkoblingstests er udført, starter inverteren med
nødstrømsdriften.

7. Alle laster, som befinder sig i nødstrømskredsene, forsynes. Resten af laster-
ne forsynes ikke og afbrydes.

Overgang fra
nødstrømsdrift
til forsynings-
drift

1. Inverteren arbejder i nødstrømsdrift. Kontaktorerne K1 og K2 til det offentli-
ge net er åbne.

2. Offentligt net tilgængeligt igen.
3. Fronius Smart Meter måler netparametrene for det offentlige net og sender

informationen videre til inverteren.
4. Stabiliteten for det fungerende offentlige net registreres ved kontrol af

måleværdierne med Fronius Smart Meter.
5. Inverteren afslutter nødstrømsdriften og kobler udgangene spændingsfri.
6. Inverteren ophæver aktiveringen af K3. Kontaktorerne K1 og K2 forsynes

igen.
7. Alle strømkredse er forbundet med det offentlige net igen og forsynes fra

nettet. Inverteren forsyner ikke nettet.
8. Inverteren kan starte med forsyningsdriften igen efter de nødvendige net-

kontroller iht. standarden.
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Kabelføringsvarianter afbrydelse på alle poler,
f.eks. Tyskland, Frankrig

Funktioner - Måling og overførsel af parametrene, som er nødvendige til energimanage-
ment og Solar.web via Fronius Smart Meter.

- Afbrydelse af det offentlige net, når netparametrene ligger uden for de lan-
despecifikke standarder for at give mulighed for nødstrømsdrift.

- Gentilkobling af det offentlige net, når netparametrene ligger inden for de
landespecifikke standarders grænser.

- Opbygning af en korrekt jordforbindelse til nødstrømsdrift, så beskyttelsesa-
nordningernes funktioner sikres.

- Mulighed for en egen nødstrømskreds eller flere nødstrømskredse, som også
forsynes ved afbrydelse af det offentlige net. Den samlede belastning for
nødstrømskredsene må ikke overstige inverterens nominelle effekt. Endvide-
re skal det tilsluttede batteris ydeevne overholdes.

Overgang fra
forsyningsdrift
til nødstrøms-
drift

1. Det offentlige net overvåges af den interne net- og anlægsbeskyttelse i inver-
teren (NA-beskyttelse) og af den tilsluttede Fronius Smart Meter.

2. Afbrydelse af det offentlige net.
3. Inverteren udfører de nødvendige foranstaltninger i henhold til landets stan-

dard og kobles derefter fra.
Kontaktorerne K1, K2, K4 og K5 falder ned. Derved afbrydes nødstrømskred-
sene og inverteren fra resten af husnettet og det offentlige net, da hoved-
kontakterne for kontaktor K1 og K2 åbner alle poler. Åbner-hjælpekontakter-
ne til kontaktor K1 og K2 giver inverteren en tilbagemelding om, at kontakto-
ren er åben (en betingelse for start af nødstrømsdriften).

4. Åbner-hovedkontakterne til kontaktorerne K4 og K5 er lukkede, og dermed
er der etableret en forbindelse mellem nullederen og beskyttelseslederen.
De to øvrige åbner-hovedkontakter til kontaktor K4 og K5 giver en tilbage-
melding til inverteren, så jordforbindelsen etableres korrekt (en betingelse
for start af nødstrømsdriften).

5. Inverteren aktiverer relæet K3, som afbryder forsyningen til kontaktor K1,
K2, K4 og K5. Det forhindrer en uønsket aktivering af kontaktor K1, K2, K4 og
K5 og dermed en netforbindelse, når spændingen vender tilbage til nettet.

6. Lukker-kontakten for relæ K3 giver inverteren en ekstra tilbagemelding om,
at låsen er aktiveret via relæ K3.

7. Ved hjælp af tilbagemeldingen fra kontaktoren samt målingerne på inverterk-
lemmerne og på Smart Meter beslutter inverteren, at nødstrømsdriften kan
startes.

8. Når alle de nødvendige tilkoblingstests er udført, starter inverteren med
nødstrømsdriften.

9. Alle laster, som befinder sig i nødstrømskredsene, forsynes. Resten af laster-
ne forsynes ikke og afbrydes.
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Overgang fra
nødstrømsdrift
til forsynings-
drift

1. Inverteren arbejder i nødstrømsdrift. Kontaktoren K1 og K2 til det offentlige
net er åben.

2. Offentligt net tilgængeligt igen.
3. Fronius Smart Meter måler netparametrene for det offentlige net og sender

informationen videre til inverteren.
4. Stabiliteten for det fungerende offentlige net registreres ved kontrol af

måleværdierne med Fronius Smart Meter.
5. Inverteren afslutter nødstrømsdriften og kobler udgangene spændingsfri.
6. Inverteren ophæver aktiveringen af K3. Kontaktorerne K1, K2, K4 og K5 for-

synes igen.
7. Alle strømkredse er forbundet med det offentlige net igen og forsynes fra

nettet. Inverteren forsyner ikke nettet.
8. Inverteren kan starte med forsyningsdriften igen efter de nødvendige net-

kontroller iht. standarden.
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Kabelføringsvariant alle poler afbrydelse Italien

Funktioner - Måling og overførsel af parametrene, som er nødvendige til energimanage-
ment og Solar.web via Fronius Smart Meter.

- Overvågning af netparametrene spænding og frekvens via inverteren.
- Afbrydelse af det offentlige net, når netparametrene ligger uden for de lan-

despecifikke standarder for at give mulighed for nødstrømsdrift.
- Gentilkobling af det offentlige net, når netparametrene ligger inden for de

landespecifikke standarders grænser.
- Opbygning af en korrekt jordforbindelse til nødstrømsdriften.
- Mulighed for en egen nødstrømskreds eller flere nødstrømskredse, som også

forsynes ved afbrydelse af det offentlige net. Den samlede belastning for
nødstrømskredsene må ikke overstige inverterens nominelle effekt. Endvide-
re skal det tilsluttede batteris ydeevne overholdes.

Overgang fra
forsyningsdrift
til nødstrøms-
drift

1. Det offentlige net overvåges af den interne net- og anlægsbeskyttelse i inver-
teren (NA-beskyttelse) og af en ekstern NA-beskyttelse.

2. Afbrydelse af det offentlige net
3. Inverteren udfører de nødvendige foranstaltninger i henhold til landets stan-

dard og kobles derefter fra.
4. Den eksterne NA-beskyttelse åbner kontaktoren K1 og K2 på grund af net-

overvågningen. Derved afbrydes nødstrømskredsene og inverteren fra resten
af husnettet og det offentlige net, da hovedkontakterne for kontaktor K1 og
K2 åbner alle poler. For at sikre, at det offentlige net virkelig er afbrudt, sen-
der åbner-hjælpekontakterne for kontaktor K1 en tilbagemelding til den ek-
sterne NA-beskyttelse.

5. Åbner-hovedkontakten til kontaktorerne K4 og K5 er lukket, og dermed er
der etableret en forbindelse mellem nullederen og beskyttelseslederen. De
to øvrige åbner-hovedkontakter til kontaktor K4 og K5 sender en tilbagemel-
ding til inverteren, om at jordforbindelsen er etableret korrekt.

6. Inverteren aktiverer relæet K3, som aktiverer remoteindgangen for den ek-
sterne NA-beskyttelse via en åbner-kontakt. Det forhindrer en forbindelse til
det offentlige net, når spændingen vender tilbage i nettet.

7. Lukker-kontakten for relæ K3 giver inverteren en ekstra tilbagemelding om,
at låsen er aktiveret via relæ K3.

8. Ved hjælp af tilbagemeldingen fra kontaktoren samt målingen på inverterk-
lemmerne og på Smart Meter beslutter inverteren, at nødstrømsdriften kan
startes.

9. Inverteren starter med nødstrømsdriften efter en defineret kontrolperiode.
10. Alle laster, som befinder sig i nødstrømskredsene, forsynes. Resten af laster-

ne forsynes ikke og afbrydes.
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Overgang fra
nødstrømsdrift
til forsynings-
drift

1. Inverteren arbejder i nødstrømsdrift. Kontaktorerne K1 og K2 til det offentli-
ge net er åbne.

2. Offentligt net tilgængeligt igen.
3. Fronius Smart Meter måler netparametrene for det offentlige net og sender

informationen videre til inverteren.
4. Stabiliteten for det fungerende offentlige net registreres ved kontrol af

måleværdierne med Fronius Smart Meter.
5. Inverteren afslutter nødstrømsdriften baseret på de udførte indstillinger og

kobler udgangene spændingsfri.
6. Inverteren ophæver aktiveringen af K3. Kontaktorerne K1, K2, K4 og K5 for-

synes igen.
7. Alle strømkredse er forbundet med det offentlige net igen og forsynes fra

nettet. Inverteren forsyner ikke nettet.
8. Inverteren kan starte med forsyningsdriften igen efter de nødvendige net-

kontroller iht. standarden.
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Installation
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Generelt

Hurtiglukke-sy-
stem

Til montering af forbindelsesområdets
dæksel og frontdækslet anvendes et
hurtiglukke-system (3). Systemet
åbnes og lukkes med en halv omdrej-
ning (180°) af skruen med tabssikring
(1) i hurtiglukkefjederen (2).

Systemet er uafhængigt af drejnings-
momentet.

BEMÆRK!

Risiko ved anvendelse af en boreskruemaskine.
Hurtiglukke-systemet kan ødelægges på grund af for højt drejningsmoment.

▶ Brug en skruetrækker (TX20).

▶ Drej ikke skruerne mere end 180°.

Advarselsinfor-
mationer på ap-
paratet

På inverteren er der tekniske data, advarselsinformationer og sikkerhedssymbo-
ler. Disse advarsler og sikkerhedssymboler må ikke fjernes eller overmales. Ad-
varselsinformationer og symboler advarer mod forkert betjening, som kan
medføre alvorlige personskader og materielle skader.

Mærkepladen helt nederst har påtrykt et 4-cifret tal (coded production date),
som benyttes til at beregne produktionsdatoen.
Trækkes 11 fra de første to tal, får man produktionsåret. De sidste to tal angiver
kalenderugen, hvor apparatet er produceret.

Eksempel:
Værdi på mærkeplade = 3206
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32 - 11 = 21 → produktionsår 2021
06 = kalenderuge 06

Symboler på mærkepladen:

CE-mærkning – bekræfter, at de gældende EU-direktiver og
forordninger er blevet overholdt.

UKCA-mærkning – bekræfter, at de gældende direktiver og forordninger
gældende for Storbritannien er blevet overholdt.

WEEE-mærkning – affald fra elektrisk og elektronisk udstyr skal
indsamles separat i overensstemmelse med europæiske direktiver og
national lovgivning og genanvendes på en miljøvenlig måde.

RCM-mærkning – testet i henhold til kravene i Australien og New
Zealand.

ICASA-mærkning – testet i henhold til kravene fra Independent
Communications Authority of South Africa.

CMIM-mærkning – testet i overensstemmelse med IMANORs
importkrav og overholdelse af marokkanske standarder.

Sikkerhedssymboler:

Fare for alvorlige personskader og materielle skader som følge af for-
kert betjening.

Anvend først de beskrevne funktioner, når følgende dokumenter er læst
og forstået fuldstændigt:
- Denne betjeningsvejledning.
- Alle betjeningsvejledninger til solcelleanlæggets komponenter, især

sikkerhedsforskrifterne.

Farlig elektrisk spænding.

Afvent afladningstiden (2 minutter) for inverterens kondensatorer!

Advarselsinformationernes tekst:

ADVARSEL!
Elektriske stød kan være dræbende. Sørg for, at ind- og udgangssiden er
spændingsfri og afbrudt, før apparatet åbnes.

Systemkompo-
nenternes kom-
patibilitet

Alle de komponenter, der er installeret i solcelleanlægget, skal være kompatible
og have de nødvendige konfigurationsmuligheder. De installerede komponenter
må ikke begrænse solcelleanlægget funktionalitet eller påvirke den negativt.

FORSIGTIG!

Risiko som følge af komponenter i solcelleanlægget, der ikke er kompatible og/
eller har begrænset kompatibilitet.
Inkompatible komponenter kan begrænse solcelleanlæggets drift og/eller funk-
tionalitet og/eller påvirke driften/funktionaliteten negativt.

▶ Installer kun komponenter, der anbefales af producenten, i solcelleanlægget.

▶ Forud for installationen skal du afklare kompatibiliteten af komponenter, der
ikke udtrykkeligt anbefales, med producenten.
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Valg af placering og monteringsposition

Valg af inverte-
rens placering

Ved valg af inverterens placering skal følgende kriterier tages i betragtning:

≥ 200 mm
(≥ 7.87 inch)

≥ 200 mm
(≥ 7.87 inch)

≥ 445 mm
(≥ 17.52 inch)

≥ 250 mm
(≥ 9.84 inch)

≥ 225 mm
(≥ 8.86 inch)

≥ 275 mm
(≥ 10.83 inch)

≥ 150 mm
(≥ 5.91 inch)

≥ 100 mm
(≥ 3.94 inch)

-25°C - +60°C

0 - 100%

 Installation kun på et fast, ikke
brændbart underlag.

 Maks. omgivelsestemperatur:
-25 °C - +60 °C

 Relativ luftfugtighed:
0 - 100 %

 Sørg for tilstrækkelig varmebortled-
ning med automatisk udluftning ved
montering af inverteren i et kontakt-
skab eller et lignende lukket rum.

Detaljerede informationer til inverte-
rens mål kan findes i kapitel Fronius 
Symo GEN24 6 - 10 kW på side 183.

Ved montering af inverteren på ydervægge af kvægstalde skal en mindsteaf-
stand på 2 m overholdes i alle retninger fra inverteren til udluftnings- og byg-
ningsåbninger.

Følgende underlag er tilladt til monteringen:
- Vægmontering (bølgeblikvægge (monteringsskinner), teglvægge, be-

tonvægge eller andre underlag med den nødvendige bæreevne, og som ik-
ke er brændbare)

- Pole-Mount (montering ved hjælp af monteringsskinner, bag solcellemo-
dulerne direkte på solcellestativet)

- Flade tage (hvis det drejer sig om et folietag er det vigtigt, at folierne op-
fylder kravene til brandbeskyttelse og dermed ikke er let antændelige. De
nationale forskrifter skal overholdes.)

- Overdækkede parkeringspladser (ingen montering over hovedet)

 

Inverteren er beregnet til indendørs montering.

 Inverteren er beregnet til udendørs montering.

På grund af beskyttelsesart IP 66 er inverteren beskyttet mod
stænkvand fra alle retninger og kan også anvendes i fugtige om-
givelser.
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For at holde opvarmningen af inverteren så lav som mulig må in-
verteren ikke udsættes for direkte sollys. Monter inverteren på
et beskyttet sted, f.eks. under solcellemodulerne eller under et
halvtag.

 

 
VIGTIGT!
Inverteren må ikke monteres og anvendes i en højde over havet
på over 4000 m.

 
Montér ikke inverteren:
- På steder, hvor der anvendes ammoniak, ætsende dampe,

syrer eller salte (f.eks. gødningslagre, ventilationsåbninger i
kvægstalde, kemiske anlæg, garverianlæg osv.)

 

Montér ikke inverteren lige i nærheden af beboelsesrum, da der
udvikles støj i mindre grad i nogle af driftsindstillingerne.

 Montér ikke inverteren i:
- Rum med øget fare for ulykker på grund af husdyr (heste,

køer, får, svin osv.)
- Stalde og tilstødende rum
- Lager- og forrådsrum til hø, strå, flis, kraftfoder, gødning

osv.

 Grundlæggende er inverteren udført støvtæt (IP 66). I områder,
hvor der samler sig meget støv, kan støjaflejringer samle sig på
kølefladerne og dermed reducere den termiske funktion. I dette
tilfælde er regelmæssig rengøring nødvendig, se kapitel Drift i 
omgivelser med kraftig støvudvikling på side 147. Montering i
rum og omgivelser med kraftig støvudvikling kan derfor ikke an-
befales.

 Montér ikke inverteren i:
- Drivhuse
- Lager- og forarbejdningsrum til frugt, grøntsager og produk-

ter til vinproduktion
- Rum til behandling af korn, grøntfoder og fodermidler

Valg af placering
for eksterne bat-
terier

VIGTIGT!
Stedet, der egner sig til eksterne batterier, er angivet i dokumenterne fra produ-
centen.
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Symbolforkla-
ring til monte-
ringspositionen

 

Inverteren er egnet til lodret montering på en lodret væg eller
søjle.

 

Inverteren er egnet til en vandret monteringsposition.

 

Inverteren er egnet til montering på skrå tage.

   

 

Inverteren må ikke monteres på et skråt tag med tilslutningerne
opad.

 

Inverteren må ikke monteres skråt på en lodret væg eller søjle.

 

Inverteren må ikke monteres vandret på en lodret væg eller
søjle.

 

Inverteren må ikke monteres med tilslutningerne opad på en
lodret væg eller søjle.

 

Inverteren må ikke monteres, så den hænger over andre dele
med tilslutningerne opad.
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Inverteren må ikke monteres, så den hænger over andre dele
med tilslutningerne nedad.

 

Inverteren må ikke monteres på loftet.

56



Montering af monteringsholderen og ophængning
af inverteren

Valg af
fastgørelsesma-
teriale

Brug fastgørelsesmaterialerne, der passer til underlaget, og overhold de anbefa-
lede skruedimensioner til monteringsholderen.
Montøren er selv ansvarlig for det korrekte valg af fastgørelsesmateriale.

Monteringshol-
derens sam-
mensætning

Monteringholderen (symbolbillede)
fungerer samtidig som skabelon.

De forborede huller på monteringshol-
deren er beregnet til skruer med en
gevinddiameter på 6 - 8 mm (0,24 -
0,32 inch).

Ujævnheder i monteringsunderlaget
(for eksempel grovkornet puds) udlig-
nes stort set af monteringsholderen.

Monteringshol-
deren må ikke
deformeres

BEMÆRK!

Ved montering af monteringsholderen på væggen eller på en søjle må monte-
ringsholderen ikke deformeres.
Hvis vægholderen er deformeret, kan det vanskeliggøre indsætningen/indsving-
ningen af inverteren.

Montering af
monteringshol-
der på en væg

VIGTIGT!
Sørg for ved montering af monteringsholderen, at den monteres med pilen pe-
gende opad.
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1 2

3

Montering af
monteringshol-
der på en mast
eller beslag

Ved montering af inverteren på en
mast eller et beslag anbefaler Fronius
monteringssættet ”Pole clamp” (bestil-
lings-nr. SZ 2584.000) fra firmaet Rit-
tal GmbH.

Med sættet ”Pole clamp” dækkes
følgende mål:

- Firkantet mast eller bæreenhed
med en sidelængde på 50 - 150
mm (1.97 - 5.91 inch)

- Rund mast eller bæreenhed med
en sidelængde på 40 - 190 mm
(1.57 - 7.48 inch)
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Montering af
monteringshol-
deren på monte-
ringsskinner

VIGTIGT!
Monteringsholderen skal fastgøres på
mindst fire punkter.

Indsætning af
inverteren på
monteringshol-
deren

På siden af inverteren sidder integrere-
de håndtag, som gør løft/ophængning
lettere.

1 Hæng inverteren ind i monteringshol-
deren fra oven. Tilslutningerne skal
vende nedad.

Inverterens nederste del presses ind i
Snap-In-krogene, indtil inverteren går i
indgreb med et hørbart klik på begge
sider.

Kontrollér, at inverteren sidder korrekt
på begge sider.
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Forudsætninger for tilslutning af inverteren

Tilladte kabler På inverterens tilslutningsklemmer kan kabler med følgende opbygning tilsluttes:

- Kobber: rund enstrenget

- Kobber: rund finstrenget indtil lederklasse 4

AC-tilslutning med Push-in-tilslutningsklemme
Vælg kabeltværsnit med den nødvendige størrelse afhængigt af den faktiske apparateffekt!

Antal poler Enstrenget Flerstrenget Finstrenget
Finstrenget med termi‐

neringer med/uden krave

5 2,5 - 10 mm2 2,5 - 10 mm2 2,5 - 10 mm2 2,5 - 6 mm2

Strømtilslutninger nødstrøm med Push-in-tilslutningsklemme*
Vælg kabeltværsnit med den nødvendige størrelse afhængigt af den faktiske apparateffekt!

Antal poler Enstrenget Flerstrenget Finstrenget
Finstrenget med termi‐

neringer med/uden krave

3 1,5 - 10 mm2 1,5 - 10 mm2 1,5 - 10 mm2 1,5 - 6 mm2

PV-/BAT-tilslutninger med Push-in-tilslutningsklemme
Vælg kabeltværsnit med den nødvendige størrelse afhængigt af den faktiske apparateffekt!

Antal poler Enstrenget Flerstrenget Finstrenget
Finstrenget med termi‐

neringer med/uden krave

2 x 4 4 - 10 mm2 4 - 10 mm2 4 - 10 mm2 4 - 6 mm2

Jordelektrodeklemme
Vælg kabeltværsnit med den nødvendige størrelse afhængigt af den faktiske apparateffekt!

Antal poler Enstrenget Flerstrenget Finstrenget
Finstrenget med termi‐

neringer med/uden krave

2 2,5 - 16 mm2 2,5 - 16 mm2 2,5 - 16 mm2 2,5 - 16 mm2

4 2,5 - 10 mm2 2,5 - 10 mm2 2,5 - 10 mm2 2,5 - 10 mm2

* Beskyttelseslederen skal i henhold til produktstandarden IEC 62109 ved
fasetværsnit ≤16 mm² være i overensstemmelse med fasetværsnittet, ved
fasetværsnit >16 mm² mindst 16 mm².

** Afhængigt af installationssituationen samt batteriproducentens informa-
tioner skal kabeltværsnittet dimensioneres tilsvarende.

Tilladte kabler:
til datakommu-
nikations-
området

På inverterens tilslutningsklemmer kan kabler med følgende opbygning tilsluttes:
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- Kobber: rund enstrenget

- Kobber: rund finstrenget

VIGTIGT!
Forbind de enkelte ledere med termineringer, hvis flere enkelte ledere tilsluttes
til en af push-in-tilslutningsklemmernes indgange.

WSD-tilslutninger med Push-in-tilslutningsklemme

Af-
stand
maks.

Afisole-
ringslæng

de
Enstrenget Finstrenget

Finstrenget
med termi-

neringer med
krave

Finstrenget
med termi-

neringer
uden krave

Anbefalet
kabel

100 m
109 yd

10 mm
0,39 inch

0,14 - 1,5
mm2

AWG 26 - 16

0,14 - 1,5
mm2

AWG 26 - 16

0,14 - 1 mm2

AWG 26 - 18

0,14 - 1,5
mm2

AWG 26 - 16

min. CAT 5
UTP (Uns-

hielded Twi-
sted Pair)

Modbus-tilslutninger med Push-in-tilslutningsklemme

Af-
stand
maks.

Afisole-
ringslæng

de
Enstrenget Finstrenget

Finstrenget
med termi-

neringer med
krave

Finstrenget
med termi-

neringer
uden krave

Anbefalet
kabel

300 m
328 yd

10 mm
0,39 inch

0,14 - 1,5
mm2

AWG 26 - 16

0,14 - 1,5
mm2

AWG 26 - 16

0,14 - 1 mm2

AWG 26 - 18

0,14 - 1,5
mm2

AWG 26 - 16

min. CAT 5
STP (Shiel-
ded Twisted

Pair)

IO-tilslutninger med Push-in-tilslutningsklemme

Af-
stand
maks.

Afisole-
ringslæng

de
Enstrenget Finstrenget

Finstrenget
med termi-

neringer med
krave

Finstrenget
med termi-

neringer
uden krave

Anbefalet
kabel

30 m
32 yd

10 mm
0,39 inch

0,14 - 1,5
mm2

AWG 26 - 16

0,14 - 1,5
mm2

AWG 26 - 16

0,14 - 1 mm2

AWG 26 - 18

0,14 - 1,5
mm2

AWG 26 - 16

Enkeltleder
muligt

LAN-tilslutninger

Fronius anbefaler mindst CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)-kabler og en maksimal afstand på 100
m (109 yd).

Kabeltværsnit
for AC-kablet

Ved seriemæssig metrisk forskruning M32 med reduktionsstykke:
Kabeldiameter 7 - 15 mm

Ved metrisk forskruning M32 (reduktionsstykke fjernet):
Kabeldiameter 11 - 21 mm
(ved en kabeldiameter på 11 mm reduceres trækaflastningskraften på 100 N til
maks. 80 N)
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Ved en kabeldiameter over 21 mm skal M32-forskruningen udskiftes med en
M32-forskruning med udvidet klemmeområde - artikelnummer: 42,0407,0780 -
trækaflastning M32x1,5 KB 18-25.

Kabeltværsnit
for DC-kablet

Kabeldiameter for trækaflastningen: maks. 9 mm.
Kabeldiameter for tilslutningen til Push-in-tilslutningsklemmen: maks. 6 mm

VIGTIGT!
Ved dobbeltisolerede kabler med et kabeldiameter over 6 mm skal det udvendige
isolationslag til tilslutningen til Push-in-tilslutningsklemmen fjernes.

Maksimal sikring
på veksel-
strømsiden

BEMÆRK!

Nationale bestemmelser fra netudby-
deren eller andre forhold kan kræve
en fejlstrømsafbryder i AC-tilslut-
ningsledningen.
Normalt er det tilstrækkeligt med en
fejlstrømsafbryder af typen A. I visse
tilfælde og afhængigt af de lokale for-
hold kan der imidlertid forekomme
fejludløsninger af fejlstrømsafbryde-
ren type A. Derfor anbefaler Fronius
en fejlstrømsafbryder med mindst 100
mA-udløsestrøm, der egner sig til fre-
kvensomformere, samtidig med at de
nationale bestemmelser overholdes.

VIGTIGT!
Inverteren må maksimalt anvendes
med et ledningsrelæ C 32A.

Inverter Faser AC-ef-
fekt

Maksimal
sikring

Anbefalet
sikring

Fronius Symo GEN24 6 kW 3 6000 W C 32 A C 16 A

Fronius Symo GEN24 8 kW 3 8000 W C 32 A C 25 A

Fronius Symo GEN24 10
kW

3 10000 W C 32 A C 32 A
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Tilslutning af inverteren til det offentlige lysnet
(AC - siden)

Sikkerhed
ADVARSEL!

Fare på grund af fejlbetjening og forkert udført arbejde.
Alvorlige personskader og materielle skader kan være følgen.

▶ Før installation og opstart skal indbygningsvejledningen og betjeningsvejled-
ningen læses.

▶ Inverteren må kun startes op af uddannet personale og kun ifølge de tekni-
ske bestemmelser.

ADVARSEL!

Fare på grund af netspænding og DC-spænding fra solcellemoduler, som er ud-
sat for lys.
Elektriske stød kan være dræbende.

▶ Sørg for, at AC- og DC-siden før inverteren er spændingsløs før tilslutnings-
arbejdet udføres.

▶ Den faste tilslutning til det offentlige strømnet må kun etableres af en kon-
cessioneret elinstallatør.

ADVARSEL!

Fare på grund af beskadigede og/eller forurenede tilslutningsklemmer.
Alvorlige personskader og materielle skader kan være følgen.

▶ Kontrollér tilslutningsklemmerne for skader og urenheder før tilslutningsar-
bejdet påbegyndes.

▶ Fjern urenheder i spændingsløs tilstand.

▶ Lad defekte tilslutningsklemmer sætte i stand af en autoriseret specialvirk-
somhed.

Tilslutning af in-
verteren til det
offentlige net
(AC-siden)

BEMÆRK!

Tilslutning af nullederen er nødvendig, for at inverteren kan anvendes.
I net uden jordforbindelse, f.eks. IT-net (isolerede net uden beskyttelsesleder) er
drift af inverteren ikke muligt.

▶ Sørg for, at nettets nulleder er jordforbundet.

VIGTIGT!
AC-kablets beskyttelsesleder skal lægges, så den afbrydes som den sidste, hvis
trækaflastningen svigter.
Dimensionér beskyttelseslederen længere, og læg den i en bevægelsessløjfe.
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1 Sluk for ledningsrelæet.

2 Sørg for, at DC-afbryderen står på
kontaktstillingen ”Off”.
Løsn de 5 skruer til forbindelses-
områdets afdækning med en skru-
etrækker (TX20) og en 180°-drejning
til venstre.
Tag forbindelsesområdets afdækning
af apparatet.

3 Tryk på låseanordningen på bagsiden
af tilslutningsklemmen, og tag AC-til-
slutningsklemmen af.
Træk netkablet nedefra gennem
trækaflastningen og ferritkernen, som
befinder sig på højre side.

VIGTIGT!
Beskyttelseslederen må ikke trækkes
gennem ferritkernen og skal sluttes til
med en bevægelsessløjfe, så beskyttel-
seslederen afbrydes som den sidste,
hvis trækaflastningen svigter.
Yderligere informationer til trækaflast-
ningen se kapitel Kabeltværsnit for 
AC-kablet på side 61.

4 Afisolér 12 mm af de enkelte ledere.
Vælg kabeltværsnittet iht. anvisninger-
ne i Tilladte kabler fra side 60.
Åbn tilslutningsklemmens aktiverings-
arm ved at hæve den, og sæt den afiso-
lerede enkeltleder ind i den tilhørende
stikplads i tilslutningklemmen indtil
anslag. Luk derefter aktiveringsarmen,
indtil den går i indgreb.

VIGTIGT!
Det er kun tilladt at tilslutte en ledning
pr. pol. AC-kablerne kan tilsluttes
uden termineringer i AC-tilslutningsk-
lemmerne.
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5 L1 Faseleder
L2 Faseleder
L3 Faseleder
N Nulleder
PE Beskyttelsesleder

6 Sæt AC-tilslutningsklemmen ind i AC-
stikpladsen, indtil den går i indgreb.
Fastgør trækaflastningens
omløbermøtrik med et drejningsmo-
ment på 6-7 Nm.
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Tilslutning af solcellemodul-strenge til inverteren

Generelt om sol-
cellemoduler

Overhold følgende punkter for korrekt valg af solcellemoduler samt for økono-
misk udnyttelse af inverteren:
- Solcellemodulernes tomgangs-spænding tiltager ved konstant sollys og fal-

dende temperatur. Tomgangs-spændingen må ikke overskride den maks. til-
ladte systemspænding. En tomgangs-spænding over de angivne værdier fører
til ødelæggelse af inverteren, og alle garantikrav ophører.

- Bemærk temperaturkoefficienten på solcellemodulernes datablad.
- Med egnede beregningsprogrammer kan de nøjagtige værdier for dimensio-

nering af solcellemodulerne beregnes – det er f.eks. Fronius Solar.creator.

VIGTIGT!
Kontrollér før tilslutning af solcellemodulerne, om spændingsværdien, som kan
aflæses i producentens informationer, stemmer overens med den eksisterende
spændingsværdi.

VIGTIGT!
Solcellemodulerne, der er sluttet til in-
verteren, skal opfylde standarden IEC
61730 Class A.

VIGTIGT!
Solcellemodulstrenge må ikke jordfor-
bindes.

Sikkerhed
ADVARSEL!

Fejlbetjening og forkert udført arbejde kan forårsage alvorlige personskader og
materielle skader.
Opstart og vedligeholdelses- og serviceopgaver i inverterens effektenhed må kun
udføres af Fronius-uddannet servicepersonale og kun i henhold til de tekniske
bestemmelser. Før installation og opstart skal indbygningsvejledningen og betje-
ningsvejledningen læses.

ADVARSEL!

Elektriske stød kan være dræbende.
Fare på grund af netspænding og DC-spænding fra solcellemoduler, som er ud-
sat for lys.

▶ Alle former for tilslutnings-/vedligeholdelses- og serviceopgaver må kun
udføres, hvis AC- og DC-siden på inverteren er spændingsløs.

▶ Den faste tilslutning til det offentlige strømnet må kun etableres af en kon-
cessioneret elinstallatør.
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ADVARSEL!

Fare på grund af beskadigede og/eller forurenede tilslutningsklemmer.
Alvorlige personskader og materielle skader kan være følgen.

▶ Kontrollér tilslutningsklemmerne for skader og urenheder før tilslutningsar-
bejdet påbegyndes.

▶ Fjern urenheder i spændingsløs tilstand.

▶ Lad defekte tilslutningsklemmer sætte i stand af en autoriseret specialvirk-
somhed.

PV-generator
generelt

Der er 2 PV-indgange (PV 1 og PV 2) til rådighed uafhængigt af hinanden. De kan
forbindes med forskellige antal moduler.

Indstil PV Generator i henhold til konfigurationen ved den første opstart (ef-
terfølgende også muligt i menuområdet "Anlægskonfiguration" under menupunk-
tet "Komponenter").

PV-generator-
konfiguration
6 - 10 kW

VIGTIGT!
Installationen skal ske iht. nationalt gældende standarder og direktiver. Hvis der
anvendes integreret lysbueregistrering iht. kravene i IEC 63027, må solcellemo-
dulstrengene ikke kombineres før inverteren.

Sumstrøm mindre end/lig med 25 A.

PV-generatorindstillinger:
PV 1: ON
PV 2: OFF

Kombinerede solcellemodulstrenge med sum-
strøm mindre end/lig med 25 A.

PV-generatorindstillinger:
PV 1: ON
PV 2: OFF
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Kombinerede solcellemodulstrenge med sum-
strøm større end 25 A.

PV-generatorindstillinger:
PV 1: ON
PV 2: OFF
PV 1 + PV 2 (parallelt koblet): ON

VIGTIGT!
Den maksimale strømbelastning for en
enkelt tilslutningsklemme er 25 A.
PV‑samlestrenge med en sumstrøm
over 25 A skal opdeles på begge sol-
celleindgange før tilslutningsklemmer-
ne (≤ 56,25 A). Stikforbindelsen for
opdeling af sumstrømmen skal være
dimensioneret, egnet og monteret kor-
rekt. Opdeling af strømmen ved by-
pass af PV 1 til PV 2 på tilslutningsk-
lemmen er ikke tilladt.

PV 1 ≤ 37,5 A / PV 2 ≤ 18,75 A

PV-generatorindstillinger:
PV 1: ON
PV 2: ON

Tilslutning af
solcellemodul-
strenge til inver-
teren

1
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+ -

1
2

2 Stik DC-kablet gennem DC-gen-
nemføringerne med hånden.

VIGTIGT!
Stik kablet gennem DC-gennemførin-
gen før afisoleringen, da ombøjning/
afknækning af enkelte ledere dermed
undgås.

1

2

+ -

3

+ -

2

1

PUSH

2

4
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5 Vælg kabeltværsnittet iht. anvisninger-
ne i Tilladte kabler fra side60.
Afisoler 12 mm af de enkelte ledere.
Åbn tilslutningsklemmens aktiverings-
arm ved at løfte den, og sæt den afiso-
lerede enkelte leder ind i den tilhøren-
de stikplads i tilslutningsklemmen ind-
til anslag. Luk derefter aktiveringsar-
men, indtil den går i indgreb.

BEMÆRK!

For denne klemmetype er flerledertil-
slutning (Multiwire) ikke muligt.
Det er kun tilladt at tilslutte en ledning
til hver pol. DC-kablerne kan tilsluttes
uden termineringer i DC-tilslutningsk-
lemmerne.

+ -

PV1
+

PV1
+

PV2
+
BAT
+

PV2
-

BAT
-

PV1
-
PV1
-

6

7
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1

+ / -

+ -

8 Kontrollér spændingen og polariteten
for DC-kabelføringen med et egnet
måleapparat. Tag begge DC-tilslut-
ningsklemmer ud af stikpladserne.

FORSIGTIG!

Fare ved ombytning af polerne på til-
slutningsklemmerne.
Alvorlige materielle skader på inverte-
ren kan være følgen.

▶ Kontrollér DC-kabelføringens po-
laritet med et egnet måleapparat.

▶ Kontrollér spændingen med et eg-
net måleapparat (maks. 1000 VDC)

3
TX 20

1,3 - 1,5 Nm

+ -

1

2

"click"

9 Sæt DC-tilslutningsklemmerne ind i
den tilhørende stikplads, indtil de går i
indgreb. Fastgør skruerne til ka-
belføringen med en skruetrækker
(TX20) og et drejningsmoment på 1,3 -
1,5 Nm på huset.

BEMÆRK!

Brug ikke boreskruemaskine, da der så
er risiko for overdrejningsmoment.
En mulig følge af et overdrejningsmo-
ment er f.eks., at trækaflastningen be-
skadiges.
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Tilslutning af batteri til inverteren

Sikkerhed
ADVARSEL!

Fejlbetjening og forkert udført arbejde kan forårsage alvorlige personskader og
materielle skader.
Opstart og vedligeholdelses- og serviceopgaver på inverteren og batteriet må
kun udføres af servicepersonale, som er uddannet af den respektive inverter- el-
ler batteriproducent og kun i henhold til de tekniske bestemmelser. Før installa-
tion og opstart skal indbygningsvejledningen og betjeningsvejledningen læses.

ADVARSEL!

Elektriske stød kan være dræbende.
Fare på grund af netspænding og DC-spænding fra solcellemoduler, som er ud-
sat for lys samt på grund af batterier.

▶ Alle former for tilslutnings-/vedligeholdelses- og serviceopgaver må kun
udføres, hvis AC- og DC-siden på inverteren og batteriet er spændingsløs.

▶ Den faste tilslutning til det offentlige strømnet må kun etableres af en kon-
cessioneret elinstallatør.

ADVARSEL!

Fare på grund af beskadigede og/eller forurenede tilslutningsklemmer.
Alvorlige personskader og materielle skader kan være følgen.

▶ Kontrollér tilslutningsklemmerne for skader og urenheder før tilslutningsar-
bejdet påbegyndes.

▶ Fjern urenheder i spændingsløs tilstand.

▶ Lad defekte tilslutningsklemmer sætte i stand af en autoriseret specialvirk-
somhed.

Tilslutning af
batteri på DC-si-
den

FORSIGTIG!

Risiko ved drift af batteriet over den tilladte højde over havet end angivet af
producenten.
Drift af batteriet over den tilladte højde over havet kan medføre reduceret drift,
afbrydelse af driften samt usikre tilstande for batteriet.

▶ Overhold producentens anvisninger til tilladt højde over havet.

▶ Anvend kun batteriet i højden over havet, som er angivet af producenten.

VIGTIGT!
Kontrollér, at batteriet er slukket, før det installeres. Maks. DC-ledningslænge
ved installation af eksterne batterier skal overholdes iht. producentens angivel-
ser, se kapitel Egnede batterier på side 26.
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1 Stik batterikablet gennem DC-gen-
nemføringerne med hånden.

* Ved tilslutning af et batteri fra produ-
centen BYD skal batteriets beskyttel-
sesleder tilsluttes eksternt (f.eks. kon-
taktskab). Mindstetværsnittet for bat-
teriets beskyttelsesleder skal overhol-
des.

VIGTIGT!
Stik kablet gennem DC-gennemførin-
gen før afisoleringen, da ombøjning/
afknækning af enkelte ledere dermed
undgås.

2

3 Batteriets beskyttelsesleder lægges i
den integrerede kabelkanal til adskil-
lelse af tilslutningsområdet i AC-for-
bindelsesområde.
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4 Vælg kabeltværsnittet iht. anvisninger-
ne i Tilladte kabler fra side60.
Afisoler 12 mm af de enkelte ledere.
Åbn tilslutningsklemmens aktiverings-
arm ved at løfte den, og sæt den afiso-
lerede enkelte leder ind i den tilhøren-
de stikplads i tilslutningsklemmen ind-
til anslag. Luk derefter aktiveringsar-
men, indtil den går i indgreb.

BEMÆRK!

For denne klemmetype er flerledertil-
slutning (Multiwire) ikke muligt.
Det er kun tilladt at tilslutte en ledning
til hver pol. DC-kablerne kan tilsluttes
uden termineringer i DC-tilslutningsk-
lemmerne.

5 Fastgør batteriets beskyttelsesleder
på den anden indgang fra oven på jor-
delektrodeklemmen med en skru-
etrækker (TX20) og et drejningsmo-
ment på 1,8 - 2 Nm.

6
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7 FORSIGTIG!

Fare på grund af overspænding ved
anvendelse af andre stikpladser på til-
slutningsklemmen.
Beskadigelse af batteriet og/eller sol-
cellemodulerne på grund af afladning
kan være følgen.

▶ Brug kun de med BAT markerede
stikpladser til batteritilslutningen.

8 FORSIGTIG!

Fare ved ombytning af polerne på til-
slutningsklemmerne.
Alvorlige materielle skader på solcelle-
anlægget kan være følgen.

▶ Kontrollér DC-kabelføringens po-
laritet ved tilsluttet batteri med et
egnet måleapparat.

▶ Den maks. spænding for batteri-
indgangen må ikke overskrides (se
Tekniske data på side 154).

9 Sæt DC-tilslutningsklemmerne ind i
den tilhørende stikplads, indtil de går i
indgreb.
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10 Fastgør skruerne til kabelføringen med
en skruetrækker (TX20) og et drej-
ningsmoment på 1,3 - 1,5 Nm på huset.

BEMÆRK!

Brug ikke boreskruemaskine, da der så
er risiko for overdrejningsmoment.
En mulig følge af et overdrejningsmo-
ment er f.eks., at trækaflastningen be-
skadiges.

VIGTIGT!
Informationerne til tilslutning på batterisiden kan findes i indbygningsvejlednin-
gen fra den pågældende producent.
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Tilslutning af nødstrøm - PV Point (OP)

Sikkerhed VIGTIGT!
De gældende nationale love, standarder og forskrifter samt specifikationerne fra
netudbyderen skal overholdes og anvendes.
Det anbefales indtrængende at aftale den konkrete installation med netudbyde-
ren og udtrykkeligt lade denne frigive installationen. Denne forpligtelse gælder
især for den, der opsætter anlægget (f.eks. installatør).

BEMÆRK!

Den gennemgående forsyning via PV Point afhænger af den solcelleeffekt, der
er til rådighed.
Hvis der ikke er tilstrækkelig effekt til rådighed fra solcellemodulerne, kan der
forekomme afbrydelser.

▶ Tilslut ikke forbrugere, som kræver afbrydelsesfri forsyning.

ADVARSEL!

Fare på grund af forkert installation, opstart, betjening eller forkert anvendelse.
Alvorlige personskader og materielle skader kan være følgen.

▶ Systemet må kun installeres og startes op af uddannet specialpersonale og
kun ifølge de tekniske bestemmelser.

▶ Installations- og betjeningsvejledningen skal læses omhyggeligt før anven-
delsen.

▶ I tilfælde af uklarheder bedes du omgående kontakte sælgeren.

ADVARSEL!

Fare på grund af beskadigede og/eller forurenede tilslutningsklemmer.
Alvorlige personskader og materielle skader kan være følgen.

▶ Kontrollér tilslutningsklemmerne for skader og urenheder, før tilslutningsar-
bejdet påbegyndes.

▶ Fjern urenheder i spændingsløs tilstand.

▶ Lad defekte tilslutningsklemmer sætte i stand af en autoriseret specialvirk-
somhed.

Installation BEMÆRK!

Alle laster, som forsynes via OP-tilslutningsklemmen, skal være sikret via en
fejlstrømsafbryder.
For at garantere denne fejlstrømsafbryders funktion skal der etableres en forbin-
delse mellem nullederen N´ (OP) og jord.

Se strømdiagrammet, som anbefales af Fronius Nødstrømsklemme - PV Point 
(OP) på side 169.
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1 Afbryd ledningsrelæet og DC-afbryde-
ren.

2 Sørg for, at DC-afbryderen står på
kontaktstillingen "Off".
Løsn de 5 skruer til forbindelses-
områdets afdækning med en skru-
etrækker (TX20) og en 180°-drejning
til venstre.
Tag forbindelsesområdets afdækning
af apparatet.

FORSIGTIG!

Fare på grund af mangelfulde eller forkert udførte boringer.
Skader på øjne og hænder på grund af flyvende dele og skarpe kanter samt ska-
der på inverteren kan være følgen.

▶ Bær egnede beskyttelsesbriller ved boring.

▶ Brug kun trinboremaskine til boringen.

▶ Sørg for, at det indvendige af apparatet ikke beskadiges (for eksempel tilslut-
ningsblokken).

▶ Tilpas boringens diameter til tilslutningen.

▶ Afgrat boringerne med et egnet værktøj.

▶ Fjern borerester fra inverteren.
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3 Bor den ekstra kabelføring med et
trinbor.

4 Sæt trækaflastningen ind i boringen,
og fastgør den med drejningsmomen-
tet, som er angivet af producenten.

5 Træk netkablet gennem trækaflastnin-
gen nedefra.
Tag OP-tilslutningsklemmen af.
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6 Afisoler 12 mm af de enkelte ledere.
Kabeltværsnittet skal være mellem
1,5 mm2 og 10 mm2. Åbn tilslutningsk-
lemmens aktiveringsarm ved at løfte
den, og sæt den afisolerede enkelte le-
der ind i den tilhørende stikplads i til-
slutningsklemmen indtil anslag. Luk
derefter aktiveringsarmen, indtil den
går i indgreb.

BEMÆRK!

Det er kun tilladt at tilslutte en led-
ning til hver pol. Ledningerne kan til-
sluttes uden termineringer.

7 L1´ Faseleder
N´ Nulleder
N´ PEN-leder

BEMÆRK!

PEN-lederen skal være udført med
permanent blåmarkerede ender iht. de
nationale bestemmelser og have et
tværsnit på 10 mm².

8 Fastgør beskyttelseslederen og PEN-
lederen på jordelektrodeklemmen med
en skruetrækker (TX20) og et drej-
ningsmoment på 1,8 - 2 Nm.
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9 Sæt OP-tilslutningsklemmen ind i OP-
stikpladsen, indtil den går i indgreb.
Fastgør trækaflastningens
omløbermøtrik med drejningsmomen-
tet, som er angivet af producenten.
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Nødstrøm - tilslutning af Full Backup

Sikkerhed Eksemplerne, som er angivet i dette dokument (især de forskellige ledningsførin-
ger og strømdiagrammer) er udelukkende forslag. Disse eksempler er udviklet og
afprøvet omhyggeligt. De kan derfor anvendes som grundlag for en installation.
Anvendelse af disse eksempler foregår dog altid på egen risiko.

VIGTIGT!
De gældende nationale love, normer og forskrifter samt bestemmelserne fra net-
udbyderen skal overholdes og anvendes.
Det anbefales indtrængende at aftale de konkrete, realiserede eksempler samt
især den konkrete installation med netudbyderen og udtrykkeligt lade denne fri-
give installationen. Denne forpligtelse gælder især for anlæggets installatør.
De foreslåede eksempler viser en nødstrømsforsyning med eller uden eksternt
beskyttelsesrelæ (ekstern NA-beskyttelse). Netudbyderen skal afgøre, om det er
absolut nødvendigt at installere et eksternt beskyttelsesrelæ.

VIGTIGT!
Det er ikke tilladt at installere afbrydelsesfri strømforsyning (UPS) i
nødstrømskredsen. Installations- og betjeningsvejledningen skal læses omhygge-
ligt før anvendelsen. I tilfælde af uklarheder bedes du omgående kontakte
sælgeren.

ADVARSEL!

Fare på grund af forkert installation, opstart, betjening eller forkert anvendelse.
Alvorlige personskader og materielle skader kan være følgen.

▶ Systemet må kun startes op af uddannet specialpersonale og kun ifølge de
tekniske bestemmelser.

▶ Installations- og betjeningsvejledningen skal læses omhyggeligt før anven-
delsen.

▶ I tilfælde af uklarheder bedes du omgående kontakte sælgeren.

Ledningsførings-
varianter inkl.
nødstrømskred-
se og 3-polet af-
brydelse f.eks.
Østrig eller Au-
stralien

Strømdiagram
Strømdiagrammet til den 3-polede afbrydelse - f.eks. Østrig kan findes i
tillægget til dette dokument på side 173.
Strømdiagrammet til den 3-polede enkle afbrydelse - f. eks. Australien, kan fin-
des i tillægget til dette dokument på side 174.

Kabelføring nødstrømskreds og ikke-nødstrømskreds

Hvis alle forbrugere i huset ikke skal forsynes med nødstrøm ved en strømafbry-
delse, skal strømkredsene opdeles på nødstrømskredse og ikke-nødstrømskred-
se. Den samlede belastning for nødstrømskredsene må ikke overstige inverterens
nominelle effekt.

Nødstrømskredsene og ikke-nødstrømskredsene skal sikres adskilt fra hinanden i
henhold til de krævede sikkerhedsforanstaltninger (fejlstrømsrelæ, lednings-
relæ,..).
I nødstrømsdrift afbrydes nødstrømskredsene kun 3-polet fra nettet af kontak-
tor K1 og K2. Resten af husnettet forsynes ikke i dette tilfælde.
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Følgende punkter skal bemærkes for kabelføringen
- Hovedkontakterne til kontaktor K1 og K2 skal installeres mellem Fronius og

inverteren eller fejlstrømsrelæet til nødstrømskredsene.
- Det offentlige net leverer forsyningsspændingen til kontaktor K1 og K2, og

det skal sluttes til fase 1 (L1) efter Fronius Smart Meter og sikres.
- Via en åbner-kontakt for relæ K3 afbrydes forsyningsspændingen for kontak-

tor K1 og K2. Dermed forhindres, at inverterens nødstrømsnet kobles på det
offentlige net.

- Lukker-kontakten for relæ K3 giver inverteren en tilbagemelding om, at låsen
er aktiveret via relæ K3.

- Yderligere invertere eller andre AC-kilder kan installeres i nødstrømkredsen
efter hovedkontakterne til K1 og K2. Kilderne synkroniserer sig ikke efter in-
verterens net, da dette nødstrømsnet har en frekvens på 53 Hz.

- Anvendelse af kontaktor K2 er valgfrit i Australien.

Kabelføringsva-
riant afbrydelse
på alle poler
f.eks. Tyskland,
Frankrig, Spani-
en

Strømdiagram
Strømdiagrammet til den 4-polede dobbelte afbrydelse - f.eks. Tyskland kan fin-
des i tillægget til dette dokument på side 176.
Strømdiagrammet til den 4-polede enkle afbrydelse - f. eks. Frankrig og Spanien,
kan findes i tillægget til dette dokument på side 177.

Kabelføring nødstrømskreds og ikke-nødstrømskreds

Hvis alle forbrugere i huset ikke skal forsynes med nødstrøm ved en strømafbry-
delse, skal strømkredsene opdeles på nødstrømskredse og ikke-nødstrømskred-
se. Den samlede belastning for nødstrømkredsene må ikke overstige inverterens
nominelle effekt.

Nødstrømkredsene og ikke-nødstrømkredsene skal sikres adskilt fra hinanden
iht. de krævede sikkerhedsforanstaltninger (fejlstrømsrelæ, lednings-relæ,..).
I nødstrømsdriften afbrydes nødstrømkredsene af kontaktor K1 og K2 fra nettet
på alle poler, og til disse etableres en jordforbindelse. Resten af husnettet forsy-
nes ikke i dette tilfælde.

Følgende punkter skal bemærkes for kabelføringen
- Hovedkontakterne til kontaktor K1 og K2 skal installeres mellem Fronius

Smart Meter og inverterens fejlstrømsrelæ eller fejlstrømsrelæet til
nødstrømkredsene.

- Det offentlige net leverer forsyningsspændingen til kontaktor K1 og K2, og
det skal sluttes til fase 1 (L1) efter Fronius Smart Meter og sikres.

- For at sikre fejlstrømsafbrydernes funktion i nødstrømsdrift skal forbindel-
sen mellem nullederen og beskyttelseslederen foretages så tæt som muligt
på inverteren, men altid før den første fejlstrømsafbryder. Hertil anvendes en
åbner til hovedkontakterne for kontaktor K4 og K5. Dermed er jordforbindel-
sen etableret, så snart det offentlige net ikke længere er tilgængeligt.

- Forsyningsspændingen til kontaktor K4 og K5 foregår som ved kontaktor K1
via fase 1 (L1) i det offentlige net.

- Via en åbner-kontakt for relæ K3 afbrydes forsyningsspændingen for kontak-
tor K1, K2, K4 og K5. Dermed forhindres, at jordforbindelsen ikke afbrydes
med det samme igen, når det offentlige net vender tilbage, og inverterens
nødstrømsnet kobles på det offentlige net.

- Lukker-kontakten for relæ K3 giver inverteren en tilbagemelding om, at låsen
er aktiveret via relæ K3.

- Anvendelse af kontaktor K2 er valgfrit i Frankrig.
- Yderligere invertere eller andre AC-kilder kan installeres i nødstrømkredsen

efter hovedkontakterne til K1 og K2. Kilderne synkroniserer sig ikke efter in-
verterens net, da dette nødstrømsnet har en frekvens på 53 Hz.
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Kabelføringsva-
rianter afbrydel-
se på alle poler
f.eks. Italien

Strømdiagram
Strømdiagrammet til 4-polet afbrydelse med ekst. NA-beskyttelse - f. eks. Itali-
en, kan findes i tillægget til dette dokument på side 178.

Kabelføring nødstrømkreds og ikke-nødstrømkredse

VIGTIGT!
Til forbindelsesvarianten skal Fronius Smart Meter US-480 anvendes.

Nødstrømkredsene og ikke-nødstrømkredsene skal sikres adskilt fra hinanden
iht. de krævede sikkerhedsforanstaltninger (fejlstrømsafbryder, lednings-relæ,...).
I nødstrømsdrift adskilles kun nødstrømkredsen via kontaktor K1 og K2 fra net-
tet, og for denne etableres en jordforbindelse. Resten af husnettet forsynes ikke i
dette tilfælde.

Følgende punkter skal bemærkes for kabelføringen
- Hovedkontakterne til kontaktor K1 og K2 skal installeres mellem Fronius

Smart Meter og inverterens fejlstrømsrelæ eller fejlstrømsrelæet til
nødstrømkredsene.

- Det offentlige net leverer forsyningsspændingen til kontaktor K1 og K2, og
det skal sluttes til fase 1 (L1) efter Fronius Smart Meter og sikres.

- Kontaktoren K1 og K2 aktiveres via den eksterne net- og anlægsbeskyttelse
(NA- beskyttelse).

- Den eksterne NA-beskyttelse skal installeres efter Fronius Smart Meter.
Nøjagtige installations- og tilslutningsanvisninger til den eksterne NA-be-
skyttelse kan findes i dennes betjeningsvejledning.

- Remote-Trip-indgangen til den eksterne NA-beskyttelse skal stilles på NC i
henhold til producentens betjeningsvejledning.

- For at sikre fejlstrømsafbrydernes funktion i nødstrømsdrift skal forbindel-
sen mellem nullederen og beskyttelseslederen foretages så tæt som muligt
på inverteren, men altid før den første fejlstrømsafbryder. Hertil anvendes en
åbner til hovedkontakterne for kontaktor K4 og K5. Dermed er jordforbindel-
sen etableret, så snart det offentlige net ikke længere er tilgængeligt.

- Forsyningsspændingen til kontaktor K1, K2, K4 og K5 foregår via fase 1 (L1) i
det offentlige net og kobles via den eksterne NA-beskyttelse.

- Via en åbner-kontakt for relæ K3, der aktiverer remote-indgangen for den ek-
sterne NA-beskyttelse, afbrydes forsyningsspændingen for kontaktor K1, K2,
K4 og K5. Dermed forhindres, at jordforbindelsen ikke afbrydes med det
samme igen, når det offentlige net vender tilbage, og inverterens nødstrøms-
net kobles på det offentlige net.

- Lukker-kontakten for relæ K3 giver inverteren en ekstra tilbagemelding om,
at låsen er foretaget via relæ K3.

- Yderligere invertere eller andre AC-kilder kan installeres i nødstrømkredsen
efter hovedkontakterne til K1 og K2. Kilderne synkroniserer sig ikke efter in-
verterens net, da dette nødstrømsnet har en frekvens på 53 Hz.

Test af
nødstrømsdrift

Nødstrømsdriften bør testes efter den første installation og klargøring. I testdrift
anbefales det, at batteriopladningen er på mere end 30 %.

Du kan finde en beskrivelse af testdriftens udførelse i tjeklisten - nødstrøm (htt-
ps://www.fronius.com/en/search-page, artikelnummer: 42,0426,0365).
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Tilslutning af datakommunikationskabler

Modbus-delta-
ger

Indgangene M0 og M1 kan vælges frit. Maks. 4 Modbus-deltagere kan sluttes til
Modbus-tilslutningsklemmen på indgangene M0 og M1.

VIGTIGT!
Det er kun muligt at tilslutte en primærtæller, et batteri og en Ohmpilot pr. inver-
ter. På grund af batteriets høje dataoverførsel optager batteriet 2 deltagere. Hvis
funktionen ”Inverterstyring via Modbus” aktiveres i menuområdet ”Kommunika-
tion” → ”Modbus”, er tilslutning af Modbus-deltagere ikke muligt. Afsendelse og
modtagelse af data er ikke muligt på samme tidspunkt.

Eksempel 1:
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Eksempel 2:
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Lægning af data-
kommunika-
tionskabler

VIGTIGT!
Hvis datakommunikationskabler føres ind i inverteren, skal følgende punkter
overholdes:
- Afhængigt af de indsatte datakommunikationskablers antal og tværsnit skal

de tilhørende blindpropper fjernes fra pakningsindsatsen, og datakommuni-
kationskablerne skal sættes ind.

- Sæt altid blindpropperne ind i de ledige åbninger på pakningsindsatsen.

VIGTIGT!
Ved manglende eller forkert indsatte blindpropper kan beskyttelsesklassen IP66
ikke garanteres.

1 Løsn trækaflastningens
omløbermøtrik, og tryk pakningsringen
med blindpropperne ud fra apparatets
indvendige side.

2 Spred pakningsringen ud på det sted,
hvor blindproppen skal fjernes.

* Udløs blindproppen med en bevægel-
se til siden.
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3 Træk først datakablet gennem trækaf-
lastningens omløbermøtrik og derefter
gennem husets åbning.

4 Sæt pakningsringen ind mellem
omløbermøtrikken og husets åbning.
Tryk datakablet ind i pakningens ka-
belføring. Tryk derefter pakningen ind
indtil trækaflastningens underkant.

5 Fastgør trækaflastningens
omløbermøtrik med et drejningsmo-
ment på 2,5 - maks. 4 Nm.
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Tilslutning af
batterikommuni-
kationskablet

1 Afisolér 10 mm af de enkelte ledere,
og montér eventuelt termineringer.

VIGTIGT!
Forbind de enkelte ledere med termi-
neringer, hvis flere enkelte ledere til-
sluttes til en af push-in-tilslutningsk-
lemmernes indgange.

2 Sæt kablet ind i den tilhørende stik-
plads, og kontrollér at kablet sidder
fast.

VIGTIGT!
Brug kun snoede kabelpar til tilslut-
ning af ”Data +/-” og ”Aktivér +/-”, se
kapitel Tilladte kabler: til datakommu-
nikationsområdet på side 60.

Sno kablets afskærmning, og sæt den
ind i stikpladsen ”SHIELD”.

VIGTIGT!
Hvis afskærmningen monteres forkert,
kan det medføre fejl i datakommunika-
tionen.

Forslag til ledningsføring, som anbefales af Fronius, kan findes på side 170.

Afslutningsmod-
stand

Anlægget er muligvis funktionsdygtigt uden afslutningsmodstand. På grund af
interferens anbefales alligevel anvendelse af afslutningsmodstand i henhold til
den efterfølgende oversigt, så korrekt funktion kan garanteres.

Tilladte kabler og maks. afstande til datakommunikationsområde se kapitel Til-
ladte kabler: til datakommunikationsområdet på side 60.

VIGTIGT!
Afslutningsmodstande, som ikke sættes ind som vist på billedet, kan være årsag
til fejl i datakommunikationen.
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Installation af
WSD (Wired
Shut Down)

VIGTIGT!
Push-in-tilslutningsklemmen WSD i in-
verterens forbindelsesområde udleve-
res som standard med en bypass fra
fabrikken. Ved installation af en
udløsningsenhed eller en WSD-kæde
skal bypasset fjernes.

På den første inverter med tilsluttet udløsningsenhed i WSD-kæden skal WSD-
kontakten stå på position 1 (primærapparat). På alle andre invertere er WSD-kon-
takten på position 0 (sekundærapparat).

Maks. afstand mellem de to apparater: 100 m
Maks. antal apparater: 28

IN (+)
IN (-)

OUT (+)
OUT (-)

IN (+)
IN (-)

OUT (+)
OUT (-)

IN (+)
IN (-)

OUT (+)
OUT (-)

CAT 5/6/7

*

* Potentialfri kontakt for udløsningsenheden (f.eks. central NA-beskyttelse). Hvis
flere potentialfri kontakter anvendes i en WSD-kæde, skal de kobles i serie.
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Lukning og opstart af inverteren

Lukning og op-
start af inverte-
rens forbindel-
sesområde/
husdæksel

BEMÆRK!

Af sikkerhedsgrunde er husdækslet udstyret med en lås, så det kun er muligt at
dreje husdækslet på inverteren, når DC-afbryderen er slukket.

▶ Husdækslet må kun hænges op og drejes ind, når DC-afbryderen er slukket
på inverteren.

▶ Brug ikke vold, når husdækslet hænges op og drejes ind.

1 Sæt afdækningen på forbindelses-
området. Fastgør de 5 skruer i den an-
givne rækkefølge med en skruetrækker
(TX20) og en 180°-omdrejning til højre.

2 Hæng husdækslet på inverteren oppe-
fra.
Tryk den nederste del af husdækslet
til, og fastgør de 2 skruer med en skru-
etrækker (TX20) og en 180°-omdrej-
ning til højre.
Stil DC-afbryderen på kontaktstillin-
gen ”On”. Tænd for ledningsrelæet. For
systemer med et batteri skal tilkob-
lingsrækkefølgen overholdes i henhold
til kapitel Egnede batterier på side 26.

VIGTIGT! Åbn WLAN Accesspoint
med den optiske sensor, se kapitel
Knapfunktioner og LED-statusvisning
på side 92

Første opstart af
inverteren

Ved den første opstart af inverteren skal forskellige setup-indstillinger foretages.

Hvis setuppet afbrydes, før det er færdigt, gemmes de indtastede data ikke, og
startskærmen med installationsassistenten vises igen. Ved en afbrydelse eller
f.eks. ved strømafbrydelse gemmes dataene. Opstarten fortsættes på stedet,
hvor afbrydelsen fandt sted, når strømforsyningen vender tilbage. Hvis setuppet
er blevet afbrudt, forsyner inverteren nettet med maksimalt 500 W, og drifts-
LED blinker gult.

Lande-setup kan kun indstilles ved første opstart af inverteren. Hvis lande-setup
skal ændres efterfølgende, bedes du henvende dig til din installatør / den tekni-
ske support.
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Knapfunktioner
og LED-status-
visning

Ok

Standby

Uncritical Error 

(flashing)

Critical Error Network Error

Connecting

(flashing)

Connected

1x WLAN access point

2x WPS

3-6 sec. Quit Service Message

Inverterens tilstand vises med
en drifts-LED. Ved fejl skal de
enkelte trin udføres i Fronius
Solar.start-appen.

Den optiske sensor aktiveres
ved berøring med en finger.

Forbindelsens status vises
med en kommunikations-LED.
For at etablere forbindelsen
skal de enkelte trin udføres i
Fronius Solar.start-appen.

Sensorfunktioner

1x  = WLAN Accesspoint (AP) åbnes.

 blinker blåt

2x  = Wi-Fi Protected Setup (WPS) aktiveres.

 blinker grønt

3 sekunder  (maks. 6 sekunder) = servicemeldingen af-
sluttes.

 lyser gult

LED-statusvisning

Inverteren fungerer fejlfrit.

 lyser grønt

Inverteren starter.

 blinker grønt

Inverteren er på standby, fungerer ikke (f.eks. ingen for-
syning om natten) eller er ikke konfigureret.

 lyser gult

Inverteren angiver en status, som ikke er alvorlig.

 blinker gult

Inverteren angiver en alvorlig status, og forsynings-
forløbet finder ikke sted.

 lyser rødt
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LED-statusvisning

Inverteren angiver en nødstrømsoverbelastning.

 blinker rødt

Netværksforbindelsen etableres via WPS.

2x  = WPS-søgemodus.

 blinker grønt

Netværksforbindelsen etableres via WLAN AP.

1x  = WLAN AP-søgemodus (aktiv i 30 minutter).

 blinker blåt

Netværksforbindelsen er ikke konfigureret.

 lyser gult

Inverteren fungerer fejlfrit, en netværksfejl vises.

 lyser rødt

Inverteren udfører en opdatering.

 /  blinker blåt

Installation med
appen

Til installationen behøves appen ”Fronius Solar.start”. Afhængigt af slutenheden,
som installationen udføres med, er appen til rådighed på den respektive plat-
form.

1 2

open access point

Setup your PV system in a few minutes.

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 Terms & ConditionsData Privacy

Fronius Solar.start

1 Start installationen i appen.

2 Vælg produktet, som forbindelsen skal etableres til.

3 Åbn accesspointet ved at røre 1x ved  sensoren → kommunikations-LED:
blinker blåt.

4 Følg installationsassistenten i de enkelte områder, og afslut.

5 Tilføj systemkomponenterne i Solar.web, og start solcelleanlægget op.

Netværksassistenten og produktsetuppet kan udføres uafhængigt af hinanden.
Til Solar.web-installationsassistenten kræves en netværksforbindelse.
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Installation med
browseren

WLAN:

open access point

1

FRONIUS_PILOTxxx

Secured

Password:

12345678

2
192.168.250.181

1 Åbn accesspointet ved at røre 1x ved  sensoren → kommunikations-LED:
blinker blåt.

2 Etabler forbindelsen til inverteren i netværksindstillingerne (inverteren vises
med navnet ”FRONIUS_PILOT” og enhedens serienummer).

3 Password: Indtast 12345678, og bekræft.
VIGTIGT!
For at indtaste passwordet skal linket ”forbindelse med anvendelse af en
netværkssikkerhedskode” aktiveres i stedet for under Windows 10, for at for-
bindelsen kan etableres med passwordet: 12345678.

4 Indtast IP-adressen 192.168.250.181 i browserens adresseliste, og bekræft.
Installationsassistenten åbnes.

5 Følg installationsassistenten i de enkelte områder, og afslut installationen.

6 Tilføj systemkomponenterne i Solar.web, og start solcelleanlægget op.

Netværksassistenten og produktsetuppet kan udføres uafhængigt af hinanden.
Til Solar.web-installationsassistenten kræves en netværksforbindelse.

Ethernet:

169.254.0.180

21

open access point

1 Etabler forbindelsen til inverteren (LAN1) med et netværkskabel (CAT5 STP
eller højere).

2 Åbn accesspointet ved at røre 1x ved  sensoren → kommunikations-LED:
blinker blåt.

3 Indtast IP-adressen 169.254.0.180 i browserens adresseliste, og bekræft. In-
stallationsassistenten åbnes.

4 Følg installationsassistenten i de enkelte områder, og afslut installationen.

5 Tilføj systemkomponenterne i Solar.web, og start solcelleanlægget op.

Netværksassistenten og produktsetuppet kan udføres uafhængigt af hinanden.
Til Solar.web-installationsassistenten kræves en netværksforbindelse.
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Tag strømmen af inverteren, og tænd for den igen

Tag strømmen af
inverteren, og
tænd for den
igen

1 1. Sluk for ledningsrelæet.
2. Stil DC-afbryderen på kontaktstil-

lingen ”Off”.

Udfør de angivne arbejdstrin i omvendt
rækkefølge ved genopstart af inverte-
ren.
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Indstillinger - inverterens bruger-
flade
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Brugerindstillinger

Brugertilmelding 1 Åbn inverterens brugerflade i browseren.

2 Tilmeld dig i menuområdet ”Tilmeld” med brugernavn og password, eller klik i
menuområdet ”Bruger” på knappen ”Brugertilmelding”, og tilmeld dig med
brugernavn og password.

VIGTIGT!
Afhængigt af brugerens rettigheder kan indstillingerne aktiveres i de enkelte me-
nuområder.

Valg af sprog 1 Klik i menuområdet "Bruger" på knappen "Sprog", og vælg det ønskede sprog.
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Apparatkonfiguration

Komponenter Via "Tilføj komponenter+" tilføjes alle komponenter til systemet.

PV-generator
Aktiver MPP Trackeren, og indlæs den tilsluttede solcelleeffekt. Ved kombinere-
de solcellemodulstrenge skal "PV 1 + PV 2 koblet parallelt" aktiveres.

Batteri
Hvis SoC-modus er stillet på „Automatisk“, forindstilles værdierne „Minimal
SoC“ og „Maksimal SoC“ efter de tekniske specifikationer fra batteriproducen-
ten.

Hvis SoC-modus er stillet på „Manuel“, kan værdierne „Minimal SoC“ og „Maksi-
mal SoC“ efter aftale med batteriproducenten og inden for rammerne af dennes
tekniske specifikationer ændres. I en nødstrømssituation tages der ikke hensyn
til de indstillede værdier.

Med indstillingen „Tillad batteriopladning fra andre generatorer i husnettet“, ak-
tiveres/deaktiveres opladningen af batteriet fra andre generatorer.

Med indstillingen „Tillad batteriopladning fra det offentlige net“, aktiveres/deak-
tiveres opladning af batteriet fra det offentlige net.
De normative eller vederlagsrelaterede specifikationer skal tages i betragtning
ved denne indstilling. Indstillingen har ikke indflydelse på opladning af batteriet
via andre generatorer. Den vedrører kun forbruget af ladeenergi fra det offentlige
net. Uafhængigt af denne indstilling udføres nødvendige servicebetingede oplad-
ninger fra det offentlige net (f.eks. forceret efteropladning til beskyttelse mod
dybdeafladning).

VIGTIGT!
Fronius giver ikke garanti ved skader på eksterne batterier.

Primærtæller
For at opnå korrekt drift med flere energigeneratorer og i nødstrømsdrift Full
Backup er det vigtigt, at Fronius Smart Meter er monteret på forsyningspunktet.
Inverteren og de øvrige generatorer skal være forbundet via Fronius Smart Meter
med det offentlige net.
Denne indstilling har også indflydelse på inverterens funktion om natten. Hvis
funktionen er deaktiveret, skifter inverteren til standby-drift, når der ikke er me-
re solcelleeffekt, og energimanagementet ikke har indstillinger for batteriet
(f.eks. minimal ladetilstand nået). Meldingen "Power low" vises. Inverteren starter
igen, når der sendes en besked fra energimanagementet, eller hvis der er til-
strækkelig solcelleeffekt til stede.
Hvis funktionen aktiveres, er inverteren fortsat forbundet permanent med nettet,
så den når som helst kan modtage energi fra andre transformatorer.
Efter tilslutning af tælleren skal positionen konfigureres. For hver Smart Meter
skal der indstilles en selvstændig Modbus-adresse.
Watt-værdien for produktionstælleren er summen af alle produktionstællere.
Watt-værdien for forbrugstællere er summen af alle forbrugstællere.

Ohmpilot
Alle Ohmpiloter i systemet vises. Vælg den ønskede Ohmpilot, og tilføj den til sy-
stemet via "Tilføj".

Funktioner og
I/Oer

Nødstrøm
Ved nødstrømsmodus er det muligt at vælge mellem ”off”, ”PV Point” og ”Full
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Backup”.
Full Backup kan kun aktiveres, når de nødvendige IO-tildelinger til nødstrøm er
konfigureret. Endvidere skal en tæller monteres og konfigureres på forsynings-
punktet for nødstrømsmodus Full Backup.

VIGTIGT!
Ved konfiguration af nødstrømsmodulet ”PV Point” skal anvisningerne i kapitlet
Sikkerhed på side 77 overholdes.
Ved konfiguration af nødstrømsmodulet ”Full Backup” skal anvisningerne i kapit-
letSikkerhed på side 82 overholdes.

Nødstrøm-nominel spænding
Ved aktiveret nødstrømsdrift skal den nominelle spænding fra det offentlige net
vælges.

Ladetilstand advarsels-level
Fra denne batterirestkapacitet udsendes en advarsel i nødstrømsdrift.

Reservekapacitet
Den indstillede værdi angiver en restkapacitet (afhængigt af batteriets kapacitet),
som er reserveret til nødstrømssituationer. Batteriet aflades ikke under restkapa-
citeten i netkoblet drift. I nødstrømsdrift tages der ikke hensyn til den manuelt
indstillede værdi ”Minimal SoC”. I tilfælde af en nødstrømssituation, aflader bat-
teriet altid til den automatisk forud indstillede, minimale SoC iht. de tekniske
specifikationer fra batteriproducenten.

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

Australien - Demand Response Mode (DRM)
Her kan pins til styring via DRM indstilles:

Mode Beskrivelse Information DRM Pin I/O
Pin

DRM0 Inverteren afbrydes
fra nettet

DRM0 forekommer ved
afbrydelse og kortslut-
ning af REF GEN eller
COM LOAD ledninger el-
ler ved en ugyldig kombi-
nation af DRM1 - DRM8
Netrelæerne åbner sig.

REF GEN
COM LO-

AD

IO4
IO5

DRM1 Import Pnom ≤ 0 %
uden afbrydelse fra
nettet

p.t. ikke understøttet DRM 1/5 IN6

DRM2 Import Pnom ≤ 50 % p.t. ikke understøttet DRM 2/6 IN7

DRM3 Import Pnom ≤ 75 %
&
+Qrel* ≥ 0 %

p.t. ikke understøttet DRM 3/7 IN8

DRM4 Import Pnom ≤ 100
%

p.t. ikke understøttet DRM 4/8 IN9

DRM5 Eksport Pnom ≤ 0 %
uden afbrydelse fra
nettet

p.t. ikke understøttet DRM 1/5 IN6

DRM6 Eksport Pnom ≤ 50 % p.t. ikke understøttet DRM 2/6 IN7
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Mode Beskrivelse Information DRM Pin I/O
Pin

DRM7 Eksport Pnom ≤ 75 %
&
-Qrel* ≥ 0 %

p.t. ikke understøttet DRM 3/7 IN8

DRM8 Eksport Pnom ≤ 100
%

p.t. ikke understøttet DRM 4/8 IN9

De angivne procenter refererer altid til den nominelle apparateffekt.

VIGTIGT!
Hvis funktionen Demand Response Mode (DRM) er aktiveret, og der ikke er en til-
sluttet DRM-styring, skifter inverteren til standby-drift.

Demand Respon-
se Modes (DRM)

Her kan en værdi for skineffekt-forbruget og skineffekt-afgivelsen indlæses for
lande-setuppet Australien.

Inverter ”Fremtving standby”
Ved aktivering af funktionen afbrydes inverterens netforsyningsdrift. Det gør det
muligt at slukke for inverteren uden effekt, hvorved dens komponenter skånes.
Ved genstart af inverteren, deaktiveres standby-funktionen automatisk.

”PV 1” og ”PV 2”

Parameter Værdiområde Beskrivelse

”Modus” Off MPP-tracker er deaktiveret.

Auto Inverteren anvender den spænding, hvor
MPP-trackerens mulige effekt er størst.

Fix MPP-trackeren anvender den spænding,
der er defineret i ”UDC fix”.

”UDC fix” 80 ‑ 530 V Inverteren anvender den fast foreskrevne
spænding, som anvendes af MPP-tracke-
ren.

”Dynamik Peak
Manager”

Off Funktionen er deaktiveret.

On Den samlede solcellemodulstreng kontrol-
leres for sit optimeringspotentiale og be-
regner den bedst mulige spænding til net-
forsyningsdriften.

”Rundstyresignal”
Rundstyresignaler er signaler, der udsendes af energiselskabet for at tænde og
slukke for styrbare laster. Afhængig af installationssituation kan det føre til, at
inverteren dæmper eller forstærker rundstyresignaler. Med efterfølgende indstil-
linger kan det ved behov modarbejdes.

Parameter Værdiområde Beskrivelse

”Reduktion af
påvirkningen”

Off Funktionen er deaktiveret.

On Funktionen er aktiveret.

102



Parameter Værdiområde Beskrivelse

”Frekvens for
rundstyresigna-
let”

100 ‑ 3000 Hz Her skal den forekommende frekvens ind-
tastes af energiselskabet.

”Netinduktivi-
tet”

0,00001 ‑ 0,00
5 H

Her skal den værdi, der måles ved forsy-
ningspunktet, indtastes.

”Foranstaltninger mod FI-fejludløsninger”
(ved anvendelse af en 30 mA fejlstrømsafbryder)

BEMÆRK!

Nationale bestemmelser fra netudbyderen eller andre forhold kan kræve en fejl-
strømsafbryder i AC-tilslutningsledningen.
Normalt er det tilstrækkeligt med en fejlstrømsafbryder af typen A. I visse
tilfælde og afhængigt af de lokale forhold kan der imidlertid forekomme fejl-
udløsninger af fejlstrømsafbryderen type A. Derfor anbefaler Fronius en fejl-
strømsafbryder med mindst 100 mA-udløsestrøm, der egner sig til frekvensom-
formere, samtidig med at de nationale bestemmelser overholdes.

Parameter Værdiområde Beskrivelse

”Frakobling før
30 mA FI-fejl-
udløsninger”
(kun til Primo
GEN24)

0 Ingen foranstaltninger til at forhindre fejl-
udløsninger.

1 Inverteren kobler fra ved 15 mA, før
udløsning af fejlstrømsafbryderen.

”Lækstrømsfak-
tor” (kun til Sy-
mo GEN24)

0 ‑ 0,25
(standard:
0,16)

Ved at reducere indstillingsværdien redu-
ceres lækstrømmen og spændingen i mel-
lemkredsen hæves, hvorved virkningsgra-
den forringes i ubetydelig grad. Indstil-
lingsværdi 0,16 giver en optimal virknings-
grad.

”Iso advarsel”

Parameter Værdiområde Beskrivelse

”Iso advarsel” Off Isolationsadvarslen er deaktiveret.

On Isolationsadvarslen er aktiveret.
I tilfælde af isolationsfejl udsendes en ad-
varsel.

”Indstilling af
isola-
tionsmåling”

 

Nøjagtig Isolationsovervågningen sker med største
nøjagtighed, og den målte isolationsmod-
stand vises på inverterens brugerflade.

Hurtig Isolationsovervågningen sker med mindre
nøjagtighed, hvorved varigheden af isola-
tionsmålingen forkortes, og isola-
tionsværdien ikke vises på inverterens bru-
gerflade.

”Tærskelværdi
for isolationsad-
varslen”

100000 ‑
10000000 Ω

Når tærskelværdien underskrides, vises
statusmelding 1083 på inverterens bruger-
flade.
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”Nødstrøm”

Parameter Værdiområde Beskrivelse

”Nødstrømsmæ
rkespænding”

220 ‑ 240 V Er den nominelle fasespænding, der ud-
sendes i nødstrømsdrift.

”Nødstrømsun-
derspændings-
beskyttelse,
grænseværdi U<
[pu]”

0 ‑ 2 %V Med denne indstillingsværdi indstilles
grænseværdien, for at nødstrømsdriften
slukker.
F. eks. indstillingsværdi 0,9 = 90 % af
mærkespændingen.

”Nødstrømsun-
derspændings-
beskyttelse, tid
U<”

0,04 ‑ 20 s Udløsertiden, når nødstrømsunder-
spændingsbeskyttelsens grænseværdi un-
derskrides.

”Nødstrømsover
spændingsbe-
skyttelse,
grænseværdi U<
[pu]”

0 ‑ 2 %V Med denne indstillingsværdi indstilles
grænseværdien, for at nødstrømsdriften
slukker.
F. eks. indstillingsværdi 1,1 = 110 % af
mærkespændingen.

”Nødstrømsover
spændingsbe-
skyttelse, tid
U<”

0,04 ‑ 20 s Udløsertiden, når nødstrømsunder-
spændingsbeskyttelsens grænseværdi
overskrides.

”Forsinkelse af
nødstrømsgen-
start”

0 ‑ 600 s Ventetiden, før nødstrømsdriften genopta-
ges, efter at have været slukket.

”Forsøg på
nødstrømsgen-
start”

1 ‑ 10 Er det maksimale antal automatiske gen-
startsforsøg. Når det maksimale antal au-
tomatiske genstartsforsøg er nået, skal
der manuelt kvitteres med servicemelding
1177.

”Ekstern fre-
kven-
sovervågning i
nødstrøm”
(kun for Italien)

 

Off Funktionen er deaktiveret

On For nødstrømsdrift (Full Backup) i Italien
skal den eksterne frekvensovervågning
være aktiveret. Før afslutningen af
nødstrømsdriften kontrolleres netfrekven-
sen. Hvis netfrekvensen ligger i det tilladte
grænseområde, tilkobles lasterne til det
offentlige net.

”Nødstrøms-
kortslutning,
slukketid”

0,001 ‑ 60 s I tilfælde af en kortslutning i nødstrøms-
drift, afbrydes nødstrømsdriften inden for
den indstillede tid.
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Energimanagement

Energimanage-
ment

"Egetforbrugsoptimering "
Indstil driftsmodusen til "Manuel" eller "Automatisk". Inverteren regulerer altid
til den indstillede "Målværdi på forsyningspunktet". I driftsmodusen "Automa-
tisk" (standardindstilling) reguleres der til 0 watt forsyningspunktet (maks. eget-
forbrug).

"Målværdi på forsyningspunktet" gælder også, hvis endnu en kilde forsyner på
dette tællepunkt. I dette tilfælde skal
- Fronius Smart Meter være installeret og konfigureret på forsyningspunktet,
- og funktionen "Tillad batteriopladning fra andre generatorer i husnettet“ i

menuen "Komponenter" → "Batteri" skal være aktiveret.

"Målværdi på forsyningspunktet"
Hvis der under Egetforbrugsoptimering er valgt "Manuel", kan "Driftsmodus"
("Reference" / "Forsyning") og "Målværdi på forsyningspunktet" indstilles.

VIGTIGT!
"Egetforbrugsoptimering" har lavere prioritet end "Batteristyring".

Ekstern generator (kun muligt med aktivt batteri)
Hvis der i husstanden er installeret andre decentrale generatorer, som er integre-
ret i Fronius Hybrid-inverterens egetforbrugsstyring, skal indstillingen "Tillad
batteriopladning fra andre generatorer i husnettet" i menuen "Apparatkonfigura-
tion" → "Komponenter" aktiveres (se kapitlet Komponenter på side 100.
Dette gør det muligt at oplade batteriet med energi fra husnettet via Fronius
GEN24 Plus-inverteren. Fronius GEN24 Plus-inverterens effektforbrug kan be-
grænses ved at angive en maks. AC-effekt (AC maks.). Maksimalt er et effektfor-
brug med den nominelle AC-effekt for Fronius GEN24 Plus-inverteren muligt.

"Batteristyring"
Ved hjælp af den tidsafhængige batteristyring er det muligt at forudindstille, be-
grænse eller forhindre opladning/afladning af batteriet til en fastsat effekt.

Batteristyringen påvirkes f.eks. af de følgende indstillinger
- tilladt batteriopladning fra det offentlige net
- inverterens, lagerets eller det samlede systems effektbegrænsning
- styringsindstillinger via Modbus
- egetforbrugsoptimering

VIGTIGT!
De regler, der er fastsat for batteristyringen, har den næstlaveste prioritet efter
egetforbrugsoptimeringen. Afhængigt af konfigurationen er det muligt, at regler-
ne ikke kan følges på grund af andre indstillinger.

Følgende værdier kan vælges for reglerne for den tidsafhængige batteristyring:
- "Maks. opladningseffekt"

Batteriet oplades maksimalt med den værdi, der er indstillet i feltet "Effekt".
- "Min. opladningseffekt"

Batteriet oplades minimalt med den værdi, der er indstillet i feltet "Effekt".
- "Maks. afladningseffekt"

Batteriet aflades maksimalt med den værdi, der er indstillet i feltet "Effekt".
- "Min. afladningseffekt"

Batteriet aflades minimalt med den værdi, der er indstillet i feltet "Effekt".

Hvis reglen er gyldig, indstilles tidsstyringen i felterne "Klokkeslæt" og "Ugedage".

Det er ikke muligt at fastsætte et tidsinterval over midnat (00:00).
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Eksempel: En styring fra kl. 22:00 til 06:00 skal indstilles med to indtastninger
fra kl. "22:00 - 23:59" og fra kl. "00:00 - 06:00".

Eksempler - tids-
afhængig batte-
ristyring

Nedenstående eksempler har til formål at forklare energistrømmene. Der tages
ikke hensyn til virkningsgraden.

Eksempel: Batterisystem  

Solcelleanlæg til inverter 1000 W

Effekt til batteriet 500 W

Inverterens effektafgivelse (AC) 500 W

Indstillet målværdi på forsyningspunktet 0 W

Forsyning til det offentlige net 0 W

Forbrug i huset 500 W

500 W

+-

00 1
6
7

TARGET: 0W

0 W

500 W

1000 W

500 W

Eksempel: batterisystem uden PV inklusive anden generator i huset

Effekt til batteriet 1500 W

Inverterens effektforbrug (AC) 1500 W

Anden generator i husnettet 2000 W

Indstillet målværdi på forsyningspunktet 0 W

Forsyning til det offentlige net 0 W

Forbrug i huset 500 W

106



Eksempel: batterisystem uden PV inklusive anden generator i huset

TARGET: 0W

0 W

500 W

2000 W

1500 W

1500 W

+-

00 1
6
7

Eksempel: batterisystem inklusive anden generator i huset  

Solcelleanlæg til inverter 1000 W

Effekt til batteriet 2500 W

Inverterens effektforbrug (AC) 1500 W

Anden generator i husnettet 2000 W

Indstillet målværdi på forsyningspunktet 0 W

Forsyning til det offentlige net 0 W

Forbrug i huset 500 W

+-

00 1
6
7

TARGET: 0W

0 W

500 W

2000 W1000 W

2500 W

1500 W

Eksempel: batterisystem inklusive anden generator i huset (med AC maks. li-
mitering)

Solcelleanlæg til inverter 1000 W

Effekt til batteriet 2000 W

Effektforbrug AC maks. limiteret til 1000 W

Inverterens effektforbrug (AC) 1000 W

Anden generator i husnettet 2000 W

Indstillet målværdi på forsyningspunktet 0 W
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Eksempel: batterisystem inklusive anden generator i huset (med AC maks. li-
mitering)

Forsyning til det offentlige net 500 W

Forbrug i huset 500 W

TARGET: 0W

500 W

500 W

2000 W1000 W

2000 W

AC MAX: 1000 W

1000 W

+-

00 1
6
7

Tilladte batte-
ristyringsregler

En regel består altid af en begrænsning eller indstilling og tidsstyringen "Klok-
keslæt" og "Ugedage", mens reglen er aktiv. Regler med samme begrænsning
(f.eks. Maks. opladningseffekt) må ikke overlappe hinanden tidsmæssigt.

Maks. opladnings- og afladningsgrænse
Det er muligt at konfigurere en maks. opladnings-/afladningseffekt samtidig.

Max. charging power

Max. discharging power

2000 W

2000 W

00:00 – 23:59

00:00 – 23:59

1. Mo Tu We Th Fr Sa Su

Mo Tu We Th Fr Sa Su2.

Limit
charging power

Max. charging
power 2000 W

Limit
discharge power

Max. discharge
power 2000 W

0 W
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Indstilling af opladningsområde
Det er muligt at definere et opladningsområde med en min. og en maks. oplad-
ningsgrænse. I dette tilfælde er det ikke muligt at aflade batteriet.

Min. charging power

Max. charging power

500 W

3800 W

03:00 – 04:00

03:00 – 04:00

1. Mo Tu We Th Fr Sa Su

Mo Tu We Th Fr Sa Su2.

Limit
charging power

Max. charging
power 3800 W

Min. charging
power 500 W

Limit
discharge power

0 W

Indstilling af afladningsområde
Det er muligt at definere et afladningsområde med en min. og en maks. oplad-
ningsgrænse. I dette tilfælde er det ikke muligt at oplade batteriet.

Max. discharging power

Min. discharging power

3000 W

1000 W

13:00 – 14:00

00:00 – 23:59

1. Mo Tu We Th Fr Sa Su

Mo Tu We Th Fr Sa Su2.

Limit
charging power

Limit
discharge power

Max. discharge
power 3000 W

Min. discharge
power 1000 W

0 W

Indstilling af defineret opladning
Man kan indstille en defineret opladningseffekt ved at stille min. og maks. oplad-
ningseffekten på den samme værdi.

Min. charging power

Max. charging power

3000 W

3000 W

03:00 – 04:00

03:00 – 04:00

1. Mo Tu We Th Fr Sa Su

Mo Tu We Th Fr Sa Su2.

Limit
charging power

Min./Max. charging
power 3000 W

Limit
discharge power

0 W
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Indstilling af defineret afladning
Man kan indstille en defineret afladningseffekt ved at stille min. og maks. aflad-
ningseffekten på den samme værdi.

Min. discharging power

Max. discharging power

3000 W

3000 W

13:00 – 14:00

13:00 – 14:00

1. Mo Tu We Th Fr Sa Su

Mo Tu We Th Fr Sa Su2.

Limit
charging power

Min./Max. discharging
power 3000 W

Limit
discharge power

0 W

Mulige anvendelsestilfælde
- Strømtakster afhængige af klokkeslæt
- Batterireservering ved markedsspecifik effektbegrænsning
- Klokkeslætafhængig lagerreservation for nødstrømstilfælde

PV-effektredu-
cering

Reglerne i menuen "Batteristyring" gør det muligt at udnytte den producerede
energi optimalt. Der kan dog opstå situationer, hvor PV-effekten ikke kan udnyt-
tes helt med den tidsafhængige batteristyring.

Eksempel  

Fronius-inverter (maks. udgangseffekt) 6000 W

defineret afladning af batteriet 6000 W

PV-effekt 1000 W

I dette tilfælde skal inverteren reducere PV-effekten til 0 watt, da udgangseffek-
ten for inverteren maks. er 6000 watt, og den allerede er fuldt udnyttet på grund
af afladningen af batteriet.

Da tab af PV-effekt ikke er hensigtsmæssigt, tilpasses effektbegrænsningen ved
batteristyringen automatisk sådan, at PV-effekten ikke går tabt. I eksemplet
ovenfor betyder det, at batteriet kun aflades med 5000 watt, så 1000 watt PV-
effekten kan udnyttes.

Lastmanage-
ment

"Prioriteter"
Hvis yderligere komponenter (f.eks. batteri, Fronius Ohmpilot) findes i systemet,
kan prioriteterne indstilles her. Apparater med højere prioritet aktiveres først og
derefter, hvis der stadig er overskudsenergi til rådighed, de andre apparater .

VIGTIGT!
Hvis der findes en Fronius Wattpilot i solcelleanlægget, betragtes den som en
forbruger. Prioriteten for Wattpilot-lastmanagement i skal konfigureres i appen
Fronius Solar.wattpilot.

"Regler"
Der kan defineres op til fire forskellige lastmanagement-regler. Hvis
tærskelværdierne er de samme, aktiveres reglerne efter hinanden. Ved deaktive-
ring fungerer det omvendt, og den sidst tændte I/O slukkes som den første. Hvis
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tærsklerne er forskellige, tændes I/O med den laveste tærskel først, derefter den
med den næstlaveste og så videre.

I/O'er med styring via den producerede effekt har altid højere prioritet end bat-
teriet og Fronius Ohmpilot. Det betyder, at en I/O kan tændes og medføre, at
batteriet ikke oplades mere, eller at Fronius Ohmpilot ikke aktiveres.

VIGTIGT!
En I/O aktiveres/deaktiveres først efter 60 sekunder.

"Last"
- Styringen er "Off" (deaktiveret).
- Styringen udføres via "Produceret effekt".
- Styringen udføres via "Effektoverskud" (ved forsyningsgrænser). Denne mu-

lighed kan kun vælges, hvis der er tilsluttet en måler. Styringen foregår via
den effekt, som nettet rent faktisk forsynes med.

"Tærskelværdier"
- "On": Til indtastning af en aktiv effekt-grænse, fra hvilken udgangen aktive-

res.
- "Off": Til indtastning af en aktiv effekt-grænse, fra hvilken udgangen deakti-

veres.

"Driftstider"
- Felt til aktivering af "Minimum-tid pr. tilkoblingsforsøg", hvor længe udgan-

gen mindst skal være aktiveret for hvert tilkoblingsforsøg.
- Felt til aktivering af "Maksimal driftstid pr. dag".
- Felt til aktivering af "Nominel driftstid", hvor længe udgangen skal være akti-

veret i alt pr. dag (flere tilkoblingsforsøg medregnes).
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System

Generelt Generelle indstillinger

1 Indtast anlæggets navn i indtastningsfeltet "Anlægsnavn" (maks. 30 tegn).

2 "Synkroniser klokkeslæt automatisk" aktiveret → Vælg "Tidszone område" og
"Tidszone by". Dato og klokkeslæt overtages fra den indtastede tidszone.

2 "Synkroniser klokkeslæt automatisk" deaktiveret → Indtast eller vælg "Dato",
"Klokkeslæt", "Tidszone område" og "Tidszone by".

3 Klik på knappen "Save" (gem).

Opdatering Alle tilgængelige opdateringer kan findes på produktsiden samt i området
"Download søg" på www.fronius.com .

Firmware-opdatering

1 Træk firmware-filen til „Gem fil her“-feltet, eller vælg via „Vælg fil“.

Opdateringen startes.

Opstartsassi-
stent

Her kan opstartsassistenten åbnes.

Gendannelse af
standardindstil-
linger

Alle indstillinger
Alle konfigurationsdata nulstilles bortset fra lande-setup. Ændringer på lande-
setup må kun udføres af autoriseret personale.

Alle indstillinger uden netværk
Alle konfigurationsdata nulstilles bortset fra lande-setup og netværksindstillin-
ger. Ændringer på lande-setup må kun udføres af autoriseret personale.

Event Log Aktuelle events
Her vises alle aktuelle events for de forbundne systemkomponenter.

VIGTIGT!
Afhængigt af eventens type skal den bekræftes via knappen "vinge" for at kunne
viderebearbejdes.

Archived (gemt)
Her vises alle events for de forbundne systemkomponenter, som ikke foreligger
længere.

Information I dette menuområde vises alle informationer til systemet og de aktuelle indstil-
linger.

Gem som PDF

1 Klik på knappen "Gem som PDF".
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2 Vælg informationen enkeltvist med "fluebenet" ved siden af informationen,
eller med fluebenet "vælg alt".

3 Indtast filnavnet i indtastningsfeltet, og klik på knappen "Gem".

PDF-filen genereres og vises.

Licensmanager I licensfilen er inverterens effektdata og funktionsomfang gemt. Ved udskiftning
af inverteren, effektenheden eller datakommunikationsområdet skal licensfilen
udskiftes.

Licensering – online (anbefales):
Hertil kræves en internetforbindelse og en afsluttet konfiguration af Solar.web.

1 Afslut installationsarbejdet (se kapitel Lukning og opstart af inverterens for-
bindelsesområde/husdæksel på side 91).

2 Opret forbindelsen til inverterens brugerflade.

3 Indtast serienummer og verificeringskode (VCode) for det defekte apparat
og udskiftningsapparatet. Serienummeret og VCoden befinder sig på inverte-
rens mærkeplade (se kapitelAdvarselsinformationer på apparatet på side
51).

4 Klik på knappen ”Start online-licensering”.

5 Spring over menupunkterne brugsbetingelser og netværksindstillinger med
”Fortsæt”.

Licensaktiveringen startes.

Licensering – offline:
Hertil må der ikke være internetforbindelse. Ved licenseringen – offline med
etableret internetforbindelse uploades licensfilen automatisk til inverteren, og
det medfører følgende fejl ved upload af licensfilen ”licensen er allerede installe-
ret, og wizard kan afsluttes”.

1 Afslut installationsarbejdet (se kapitel Lukning og opstart af inverterens for-
bindelsesområde/husdæksel på side 91).

2 Opret forbindelsen til inverterens brugerflade.

3 Indtast serienummer og verificeringskode (VCode) for det defekte apparat
og udskiftningsapparatet. Serienummeret og VCoden befinder sig på inverte-
rens mærkeplade (se kapitelAdvarselsinformationer på apparatet på side
51).

4 Klik på knappen ”Start offline-licensering”.

5 Download servicefilen med klik på knappen ”Download servicefil” på slutap-
paratet.

6 Åbn websiden licensemanager.solarweb.com og tilmeld dig med brugernavn
og password.

7 Træk, eller upload servicefilen til feltet ”Træk servicefil hen, eller klik for at
uploade”.

8 Download den nye genererede licensfil via knappen ”Download licensfil” til
slutapparatet.

9 Gå til inverterens brugerflade, og træk licensfilen til feltet ”Gem licensfil
her”, eller vælg den via ”Vælg licensfil”.

Licensaktiveringen startes.
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Support Aktivér support-bruger

1 Klik på knappen "Aktivér support-bruger".

Support-brugeren er aktiveret.

VIGTIGT!
Support-bruger gør det alene muligt for Fronius Technical Support at foretage
indstillinger på inverteren via en sikret forbindelse. Adgangen deaktiveres via
knappen "Afslut support-brugeradgang".

Opret support-info (til Fronius-support)

1 Klik på knappen "Opret support-info".

2 Filen sdp.cry downloades automatisk. Klik på knappen "Download support-in-
fo" for manuel download.

Filen sdp.cry er gemt i download-filerne.

Aktiver fjernservice

1 Klik på knappen "Aktiver fjernservice".

Adgangen til fjernservice er aktiveret for Fronius-support.

VIGTIGT!
Adgangen til fjernservice gør det alene muligt for Fronius Technical Support til
at få adgang til inverteren via en sikker forbindelse. Der sendes diagnosedata,
som hentes til problembehandlingen. Fjernserviceadgangen må kun aktiveres ef-
ter opfordring fra Fronius-support.
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Kommunikation

Netværk Serveradresser til dataoverførsel
Ved anvendelse af en firewall for udgående forbindelser skal de efterfølgende
protokoller, serveradresser og porte være tilladt for at overføre dataene korrekt:
- Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-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

Ved anvendelse af FRITZ!Box-systemer skal internetadgangen være konfigureret
som ubegrænset og uindskrænket.

LAN:

1 Indtast hostnavnet.

2 Vælg forbindelsestypen ”automatisk” eller ”statisk” .

3 Indtast IP-adressen, subnet-masken, DNS og Gateway ved forbindelsestypen
”statisk”.

4 Klik på knappen ”Forbind”.

Forbindelsen etableres.

WLAN:

Opret forbindelse via WPS:

1 Klik på knappen ”Aktiver”.

2 Aktiver WPS på WLAN-routeren (se dokumentationen til WLAN-routeren).

Forbindelsen oprettes automatisk.

Vælg WLAN-netværk, og forbind:
De fundne netværker vises på listen. Med et klik på refresh-knappen  udføres
endnu en søgning efter tilgængelige WLAN-netværker. Via indtastningsfeltet
”Søg netværk” kan listen over valg indskrænkes yderligere.

1 Vælg netværket fra listen.

2 Vælg forbindelsestypen ”automatisk” eller ”statisk”.

3 Indtast WLAN-password og hostnavnet ved forbindelsestypen ”automatisk”.

4 Indtast IP-adressen, subnet-masken, DNS og Gateway ved forbindelsestypen
”statisk”.

5 Klik på knappen ”Forbind”.

Forbindelsen etableres.
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Accesspoint:

Inverteren fungerer som accesspoint. En pc eller et Smart Device forbindes di-
rekte med inverteren. Forbindelse til internettet er ikke mulig. I denne menu kan
”Netværksnavn (SSID)” og ”Netværksnøgle (PSK)” tildeles.
Man kan samtidigt have en forbindelse via WLAN og en via Accesspoint.

Modbus Modbus RTU-interface 0 / 1
Hvis et af de to Modbus RTU-interfacer stilles på slave, er følgende indtastnings-
felter til rådighed:

”Baudrate”
Baudrate påvirker overførslens hastighed mellem de enkelte komponenter, der er
tilsluttet i systemet. Vær opmærksom på ved valg af baudrate, at de er ens på
sende- og modtagesiden.

”Paritet”
Paritetsbitten kan bruges til paritetskontrol. Den bruges til registrering af
overførselsfejl. En paritetsbit kan sikre et bestemt antal bits. Værdien (0 eller 1)
for paritetsbitten skal beregnes hos afsenderen og kontrolleres hos modtageren
ved hjælp af den samme beregning. Beregningen af paritetsbits kan udføres for
lige eller ulige paritet.

”SunSpec Model Type”
Afhængigt af Sunspec Model er der to forskellige indstillinger.

float: SunSpec Inverter Model 111, 112, 113 eller 211, 212, 213.
int + SF: SunSpec Inverter Model 101, 102, 103 eller 201, 202, 203.

”Tælleradresse”

Den indtastede værdi er det ”Unit ID” (id-nummer), der er tildelt tælleren. Findes
på inverterens brugerflade i menuen Kommunikation - Modbus.
Standardindstilling: 200

”Inverteradresse”
Den indtastede værdi er det ”Unit ID” (id-nummer), der er tildelt inverteren
. Findes på inverterens brugerflade i menuen Kommunikation - Modbus.
Standardindstilling: 1

Slave som Modbus TCP
Hvis funktionen ”Slave som Modbus TCP” er aktiveret, er følgende indtastnings-
felter til rådighed:

Modbus Port
Nummeret på TCP-porten, som anvendes til Modbus-kommunikationen.

”SunSpec Model Type”
Afhængigt af Sunspec Model er der to forskellige indstillinger.

float: SunSpec Inverter Model 111, 112, 113 eller 211, 212, 213.
int + SF: SunSpec Inverter Model 101, 102, 103 eller 201, 202, 203.

”Tælleradresse”
Der indtastede værdi er det ”Unit ID” (id-nummer), der er tildelt tælleren.
Findes på inverterens brugerflade i menuen Kommunikation - Modbus.
Standardindstilling: 200
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”Inverteradresse”
Den indtastede værdi er det ”Unit ID” (id-nummer), der er tildelt inverteren. Fin-
des på inverterens brugerflade i menuen Kommunikation - Modbus.
Standardindstilling: Denne værdi er defineret med 1 og kan ikke ændres.

Inverter-styring via Modbus
Hvis denne option er aktiveret, styres inverteren via Modbus.
Til inverter-styringen hører følgende funktioner:
- On/Off
- Effektreduktion
- Indstilling af en konstant Power Factor (cos Phi)
- Indstilling af en konstant reaktiv effekt
- Batteristyringsindstillinger med batteri

Fronius Solar
API

Fronius Solar API er et ethernet-baseret, åbent JSON-interface. Når det er akti-
veret, kan IoT-apparater i lokale netværk uden autentificering få adgang til inver-
terens informationer. Af sikkerhedsårsager er interfacet fra fabrikken deaktiveret
og skal ikke aktiveres, medmindre det er nødvendigt af hensyn til anvendelse fra
tredjepart (f.eks. EV-ladeapparat, Smart Home-løsninger, ...).

Til brug for overvågningen anbefaler Fronius i stedet, at man anvender Fronius
Solar.web, som tilbyder en mere sikker adgang til inverterens status og produk-
tionsinformationer.

Ved en firmware-opdatering til version 1.14.x overtages indstillingen (aktiveret/
deaktiveret) af Fronius Solar API.
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Sikkerheds- og netkrav

Lande-setup Menuen "Lande-setup" er udelukkende beregnet til autoriserede installatører/
serviceteknikere. Adgangskoden fås via en ansøgningsformular hos den nationa-
le/internationale kontaktperson hos Fronius.

FORSIGTIG!

Risiko på grund af uberettiget adgang.
Forkert indstillede parametre kan påvirke det offentlige net og/eller inverterens
netforsyningsdrift negativt og føre til tab af standardoverensstemmelse.

▶ Parametrene må udelukkende tilpasses af autoriserede installatører/service-
teknikere.

▶ Giv ikke adgangskoden videre til tredjepart og/eller ikke-autoriserede perso-
ner.

ADVARSEL!

Fare som følge af uautoriserede fejlanalyser og istandsættelsesarbejder.
Der er risiko for alvorlige personskader og materielle skader.

▶ Fejlanalyser og istandsættelsesarbejder på solcelleanlægget må kun udføres
af installatører/serviceteknikere fra autoriserede specialvirksomheder i over-
ensstemmelse med de nationale standarder og retningslinjer.

Det valgte lande-setup for det pågældende land indeholder forud indstillede pa-
rametre iht. de nationale gældende standarder og krav. Afhængigt af lokale net-
forhold og netudbyderens specifikationer kan det være nødvendigt at tilpasse
det udvalgte lande-setup.

FORSIGTIG!

Risiko på grund af forkert indstillede parametre.
Forkert indstillede parametre kan påvirke det offentlige net negativt og/eller
forårsage funktionsforstyrrelser og udfald på inverteren samt føre til tab af stan-
dardoverensstemmelse.

▶ Parametrene må udelukkende tilpasses af autoriserede installatører/service-
teknikere.

▶ Parametrene må kun tilpasses, hvis netudbyderen tillader eller kræver det.

▶ Parametrene må kun tilpasses under hensyntagen til nationalt gældende
standarder og/eller direktiver samt netudbyderens specifikationer.

Forsyningsbe-
grænsning

Udbyderen af fordelingsnet eller netudbyderen kan foreskrive forsyningsbe-
grænsninger for en inverter (f.eks. maks. 70 % af kWp eller maks. 5 kW).
Forsyningsbegrænsningen medregner egetforbruget i husholdningen, før inverte-
rens effekt reduceres:
- Det er muligt at indstille en individuel grænse.
- Et Fronius Smart Meter kan sluttes til Modbus Push-in tilslutningsklemmen

til datakommunikationsområde på tilslutningerne M0/M1- / M0/M1+ til Mod-
bus-data.

Med inverteren sendes solcelleeffekten, som ikke må forsynes til nettet, til batte-
riet og/eller anvendes af Fronius Ohmpilot og går dermed ikke tabt. Forsynings-
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begrænsningen bliver kun aktiv, hvis den forsynede effekt er højere end den
indstillede effektreducering.

”Off”
Inverteren omdanner hele den solcelleeffekt, der står til rådighed, og forsyner
den til det offentlige net.

”Grænse for hele anlægget”
Hele solcelleanlægget begrænses til en fast effektgrænse. Værdien for den tillad-
te samlede forsyningseffekt skal indstilles.

”Limit pro Phase”
(grænse pr. fase) Hver enkelt fase måles. Hvis den tilladte forsyningsgrænse over-
skrides for en enkelt fase, reduceres inverterens samlede effekt, indtil værdien i
den pågældende fase igen er tilladt (se eksemplet nedenfor). Denne indstilling er
kun nødvendig, hvis det kræves af nationale standarder og bestemmelser. Værdi-
en for den tilladte forsyningseffekt pr. fase skal indstilles.

Eksempel: ”Limit pro Phase” (grænse pr. fase) (Indstillet værdi: 2000 W)

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 I alt

Maks. mulig produktion [W] 2000 2000 2000 6000

Indstillet værdi
”Limit pro Phase” (grænse pr.
fase) [W]

1000 3000

Lastkrav i husnettet [W] 2000 3000 5000 10000

Lastafdækning i husnettet via
solcelleanlægget [W]

1000 3000

Forbrug fra det offentlige net
[W]

1000 2000 4000 7000

”Samlet DC-anlægseffekt”
Indtastningsfelt for den samlede DC-anlægseffekt i Wp.
Denne værdi anvendes, hvis ”Maksimalt tilladt forsyningseffekt for hele syste-
met” er angivet i %.

”Maksimalt tilladt forsyningseffekt for hele systemet”
Indtastningsfelt for den ”Maksimalt tilladte forsyningseffekt for hele systemet” i
W eller % (indstillingsområde: -10 til 100 %).
Hvis der ikke er en tæller i systemet, eller hvis den er afbrudt, begrænser inverte-
ren forsyningseffekten til den indstillede værdi.

Eksempel: Forsyningsbegrænsning
(uden medtagning af virkningsgraden)

Solcelleanlæg til Fronius-inverter 5000 W

Laster i huset 1000 W

Maksimalt tilladt forsyningseffekt for hele systemet 60 % = 3000 W

  

Tilfælde 1: Batteriet må oplades

Effekt på netforsyningspunktet 0 W

Effekt på inverter-udgangen 1000 W

Effekt til batteriet 3000 W
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Eksempel: Forsyningsbegrænsning
(uden medtagning af virkningsgraden)

Tilfælde 2: Batteriet må ikke oplades

Effekt på netforsyningspunktet 3000 W

Effekt på inverter-udgangen 4000 W

Effekt til batteriet 0 W

I dette eksempel må der kun forsynes 3000 W til nettet på netforsyningspunk-
tet. Laster, der befinder sig mellem inverteren og netforsyningspunktet, kan
dog forsynes via ekstra forsyning af inverteren.

”Hard Limit” (hård grænse)
Ved overskridelse af denne værdi slukker inverteren i løbet af maks. 5 sekunder.
Denne værdi skal være højere end den værdi, der er indstillet for ”Soft Limit”
(blød grænse).

”Soft Limit” (blød grænse)
Ved overskridelse af denne værdi justerer inverteren ned til den indstillede værdi
i løbet af den tid, der er krævet af nationale standarder og bestemmelser.

Dynamisk effek-
tregulering med
flere invertere

Eksempel 1: Fronius SnapINverter ≤ Fronius Symo GEN24
Kun 1 primærtæller er nødvendig til Fronius Symo GEN24-inverteren.

Effektværdierne, som vises, er eksempler. Inverter-konstellationer med andre ef-
fektværdier, end dem der vises i eksemplet, er mulige ved hensyntagen til kriteri-
erne for dette eksempel

VIGTIGT!
Ved anvendelse af 2 invertere er nul-forsyning ikke mulig.
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Indstillinger på brugerfladen for Fronius Symo GEN24-inverteren:

1 Konfigurer primærtælleren ved forsyningspunktet i menuområdet ”Anlægs-
konfiguration” → ”Komponenter”.

2 Aktiver grænsen for hele anlægget i menuområdet ”Sikkerheds- og netkrav”
→ ”Forsyningsbegrænsning”. Indtast den nominelle DC-effekt for hele solcel-
lesystemet i indtastningsfeltet ”Hele DC-anlægseffekt”. Indtast pro-
centværdien (50 %, 60 % eller 70 %) i indtastningsfeltet ”Maksimalt tilladt
forsyningseffekt for hele systemet”.

Eksempel 2a: Fronius SnapINverter > Fronius Symo GEN24
2 primærtællere er nødvendige til inverterne.

Effektværdierne, som vises, er eksempler. Inverter-konstellationer med andre ef-
fektværdier end dem, der er vist i eksemplet, er mulige under hensyntagen til kri-
terierne for dette eksempel.

VIGTIGT!
Med 2 primærtællere på forsyningspunktet uden sekundærtæller kan Fronius
SnapINverter og Fronius Symo GEN24 ikke vises som et kombineret solcellesy-
stem i Solar.web. Der skal oprettes 2 separate solcelleanlæg i Solar.web.
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Indstillinger på brugerfladen for Fronius Symo GEN24-inverteren:

1 Konfigurer primærtælleren ved forsyningspunktet i menuområdet ”Anlægs-
konfiguration” → ”Komponenter”.

Indstillinger i Fronius SnapInverterens anlægsovervågning:

1 Konfigurer primærtælleren ved forsyningspunktet i menuområdet ”Indstillin-
ger” → ”Tæller”.

2 Aktiver grænsen for hele anlægget i menuområdet ”Netudbyder-editor” →
”Dynamisk effektregulering”. Indtast den nominelle DC-effekt for hele sol-
cellesystemet i indtastningsfeltet ”Hele DC-anlægseffekt”. Indtast pro-
centværdien (50 %, 60 % eller 70 %) i indtastningsfeltet ”maks. netforsy-
ningseffekt”.

Eksempel 2b: Fronius SnapINverter > Fronius Symo GEN24
2 primærtællere og 1 sekundærtæller er nødvendige til inverterne.

Effektværdierne, som vises, er eksempler. Inverter-konstellationer med andre ef-
fektværdier, end dem, der vises i eksemplet, er mulige ved hensyntagen til kriteri-
erne for dette eksempel.

VIGTIGT!
For at kunne registrere alle data for solcellesystemet i Solar.web skal Fronius Sy-
mo GEN24-inverteren oprettes som den eneste i dette solcellesystem. Dataene
fra Fronius SnapINverteren sendes fra sekundærtælleren til Fronius Symo
GEN24-inverteren og vises dermed i Solar.web.
Det anbefales at oprette Fronius SnapINverteren som eget supplerende solcelle-
system i Solar.web for service- og vedligeholdelsesarbejde (f.eks. statusmeldin-
ger, online-opdateringer, ..).
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Indstillinger på brugerfladen for Fronius Symo GEN24-inverteren:

1 Konfigurer primærtælleren ved forsyningspunktet i menuområdet ”Anlægs-
konfiguration” → ”Komponenter”.

2 Konfigurer sekundærtælleren i menuområdet ”Anlægskonfiguration” →
”Komponenter”.

Indstillinger i Fronius SnapInverterens anlægsovervågning:

1 Konfigurer primærtælleren ved forsyningspunktet i menuområdet ”Indstillin-
ger” → ”Tæller”.

2 Aktiver grænsen for hele anlægget i menuområdet ”Netudbyder-editor” →
”Dynamisk effektregulering”. Indtast den nominelle DC-effekt for hele sol-
cellesystemet i indtastningsfeltet ”Hele DC-anlægseffekt”. Indtast pro-
centværdien (50 %, 60 % eller 70 %) i indtastningsfeltet ”maks. netforsy-
ningseffekt”.

I/O-effektmana-
gement

Generelt
I dette menupunkt foretages de relevante indstillinger for udbyderen af forde-
lingsnet (EVU). Det er muligt at indstille en aktiv-effektbegrænsning i % og/eller
en effektfaktorbegrænsning.

VIGTIGT!
For at foretage indstillinger i dette menupunkt er indtastning af service-passwor-
det nødvendigt. Indstillinger i dette menuområde må kun udføres af uddannet
specialpersonale!

‘Indgangsforløb‘ (tildeling for de enkelte I/Oer)
klik 1 x = hvid (kontakt åben)
klik 2 x = blå (kontakt lukket)
klik 3 x = grå (ikke anvendt)

‘Effektfaktor (cos φ)‘
‘ind‘ = induktiv
‘cap‘ = kapacitiv

"Tilbagemelding fra udbyder af fordelingsnet"
Når reglen er aktiveret, skal „Tilbagemelding fra udbyder af fordelingsnet“ (Pin 1
anbefalet) konfigureres (f.eks. til drift af en signalanordning).

Til „Import“ eller „Eksport“ understøttes dataformatet *.fpc.
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Styringsprioriteter
Til indstilling af styringsprioriteterne for rundstyresignalmodtageren, forsynings-
begrænsningen og styringen via Modbus.

1 = højeste prioritet, 3 = laveste prioritet

Tilslutningsske-
ma - 4 relæer

Rundstyre-signalmodtageren og I/O tilslutningsklemmen til inverteren kan for-
bindes med hinanden i henhold til tilslutningsskemaet.
Ved afstande over 10 m mellem inverteren og rundstyre-signalmodtageren anbe-
fales mindst et CAT 5-kabel, og afskærmningen skal tilsluttes på den ene side på
push-in-tilslutningsklemmen i datakommunikationsområdet (SHIELD).
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(1) Rundstyre-signalmodtager med 4 relæer til begrænsning af aktiv effekt.
(2) I/O'er til datakommunikationsområdet.

Brug den forkonfigurerede fil til 4 relæ-drift:

1 Download filen (.fpc) via 4 relæ-drift til slutapparatet.

2 Upload filen (.fpc) i menuområdet ”I/O effektmanagement” via knappen ”Im-
port”.

3 Klik på knappen ”Save” (gem).

Indstillingerne for 4 relæ-drift er gemt.

124

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Software/SE_SW_GEN24_Power_Management_4_Relays_Mode.fpc


Indstillinger
I/O-effektmana-
gement - 4
relæer
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Tilslutningsske-
ma - 3 relæer

Rundstyre-signalmodtageren og I/O tilslutningsklemmen til inverteren kan for-
bindes med hinanden i henhold til tilslutningsskemaet.
Ved afstande over 10 m mellem inverteren og rundstyre-signalmodtageren anbe-
fales mindst et CAT 5-kabel, og afskærmningen skal tilsluttes på den ene side på
push-in-tilslutningsklemmen i datakommunikationsområdet (SHIELD).
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(1) Rundstyre-signalmodtager med 3 relæer til begrænsning af aktiv effekt.
(2) I/O'er til datakommunikationsområdet.

Brug den forkonfigurerede fil til 3 relæ-drift:

1 Download filen (.fpc) via 3 relæ-drift til slutapparatet.

2 Upload filen (.fpc) i menuområdet ”I/O effektmanagement” via knappen ”Im-
port”.

3 Klik på knappen ”Save” (gem).

Indstillingerne for 3 relæ-drift er gemt.
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Indstillinger
I/O-effektmana-
gement - 3
relæer
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Tilslutningsske-
ma - 2 relæer

Rundstyre-signalmodtageren og I/O tilslutningsklemmen til inverteren kan for-
bindes med hinanden i henhold til tilslutningsskemaet.
Ved afstande over 10 m mellem inverteren og rundstyre-signalmodtageren anbe-
fales mindst et CAT 5-kabel, og afskærmningen skal tilsluttes på den ene side på
push-in-tilslutningsklemmen i datakommunikationsområdet (SHIELD).
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(1) Rundstyre-signalmodtager med 2 relæer til begrænsning af aktiv effekt.
(2) I/O'er til datakommunikationsområdet.

Brug den forkonfigurerede fil til 2 relæ-drift:

1 Download filen (.fpc) via 2 relæ-drift til slutapparatet.

2 Upload filen (.fpc) i menuområdet ”I/O effektmanagement” via knappen ”Im-
port”.

3 Klik på knappen ”Save” (gem).

Indstillingerne for 2 relæ-drift er gemt.

128

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Software/SE_SW_GEN24_Power_Management_2_Relays_Mode.fpc


Indstillinger
I/O-effektmana-
gement - 2
relæer
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Tilslutningsske-
ma - 1 relæ

Rundstyre-signalmodtageren og I/O tilslutningsklemmen til inverteren kan for-
bindes med hinanden i henhold til tilslutningsskemaet.
Ved afstande over 10 m mellem inverteren og rundstyre-signalmodtageren anbe-
fales mindst et CAT 5-kabel, og afskærmningen skal tilsluttes på den ene side på
push-in-tilslutningsklemmen i datakommunikationsområdet (SHIELD).
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(1) Rundstyre-signalmodtager med 1 relæ, til begrænsning af aktiv effekt.
(2) I/O'er til datakommunikationsområdet.

Brug den forkonfigurerede fil til 1 relæ-drift:

1 Download filen (.fpc) via 1 relæ-drift til slutapparatet.

2 Upload filen (.fpc) i menuområdet ”I/O effektmanagement” via knappen ”Im-
port”.

3 Klik på knappen ”Save” (gem).

Indstillingerne for 1 relæ-drift er gemt.
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Indstillinger
I/O-effektmana-
gement - 1 relæ
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Autotest
(CEI 0-21)

Beskrivelse
Med ”Autotest” kan beskyttelsesfunktionen til overvågning af inverterens
spændings- og frekvensgrænseværdier, som kræves normativt i Italien, kontrolle-
res ved opstarten. I normal drift kontrollerer inverteren hele tiden nettets aktu-
elle spændings- og aktuelle frekvensværdi.
Efter start af autotesten foretages forskellige enkelttests efter hinanden.
Afhængigt af det enkelte net er testens varighed ca. 15 minutter.

VIGTIGT!CEI
Opstart af inverteren i Italien må kun udføres, når autotesten er udført korrekt
(CEI 0-21). Hvis autotesten ikke er i orden, er det ikke muligt at udføre forsy-
ningsdrift. Hvis autotesten startes, skal de afsluttes korrekt. Autotesten kan ikke
startes under nødstrømsdriften.

U max Test til kontrol af den maksimale spænding i faselederne

U min Test til kontrol af den minimale spænding i faselederne

f max Test til kontrol af den maksimale netfrekvens

f min Test til kontrol af den minimale netfrekvens

f max alt Test til kontrol af den alternative maksimale netfrekvens

f min alt Test til kontrol af den alternative minimale netfrekvens
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U outer min Test til kontrol af den minimale ydre spænding

U longT. Test til kontrol af 10 min. spændingsmiddelværdi

Gem som PDF

1 Klik på knappen ”Gem som PDF”.

2 Indtast filnavnet i indtastningsfeltet, og klik på knappen ”udskriv”.

PDF-filen genereres og vises.

Info til autotest
Grænseværdierne indstilles i menuområdet ”Grid Code”.
Adgangskoden for menuområdet ”Grid Code” svarer til installatørskoden (PRO-
FI-menu) og stilles til rådighed efter skriftlig anmodning hos Fronius. Denne an-
modningsformular kan fås hos den nationale tekniske support.
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Overspændings-beskyttelsesanordning SPD.Ge-
nerelt

Generelt En overspændingsbeskyttelsesanordning (Surge Protective Device - SPD) beskyt-
ter mod midlertidig overspænding og leder stødstrømmen (f.eks. lynnedslag)
bort. Baseret på et samlet lynafledningskoncept bidrager SPD til beskyttelse af
solcellesystemkomponenterne.
Detaljerede informationer til ledningsdiagrammet for overspændingsbeskyttel-
sesenheden se kapitel Ledningsdiagram - overspændings-beskyttelsesanord-
ning SPD på side 179.

Hvis overspændingsbeskyttelsesanordningen udløses, ændres indikatorens farve
fra grøn til rød (mekanisk visning), og inverterens drifts-LED lyser rødt (se kapitel
Knapfunktioner og LED-statusvisning på side 92). På inverterens webside i me-
nuområdet ”System” → ”Event Log” eller i brugermenuen under ”Meddelelser”
samt i Fronius Solar.web vises fejlkoden ”1030 WSD Open”. I dette tilfælde skal
inverteren repareres af en autoriseret virksomhed.

VIGTIGT!
Inverteren kobles også fra, hvis det 2-polede signalkabel til overspændingsbe-
skyttelsesanordningen er afbrudt eller beskadiget.

Leveringsom-
fang

Overspændingsbeskyttelsesanordningen (SPD) leveres som ekstraudstyr og in-
stalleres efterfølgende i inverteren.

Tekniske data se kapitel ”Tekniske data” på side 154.

1. Print
2. 4 skruer TX20
3. Beskyttelsesleder
4. 2-polet signalkabel
5. PV- kabel
6. PV+ kabel
7. Brugerinformation
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Sluk for inverte-
ren, så den er
spændingsløs

ADVARSEL!

Fare på grund af elektrisk spænding på solcelleanlæggets spændingsførende
dele.
Elektrisk stød kan være dræbende.

▶ Afbryd solcelleanlæggets spændingsførende dele på alle poler og alle sider.

▶ Foretag sikring i henhold til de nationale bestemmelser, så de ikke kan
tændes igen.

▶ Afvent afladningstiden (2 minutter) for inverterens kondensatorer.

▶ Kontrollér med et egnet måleapparat, at delene er spændingsløse.

ADVARSEL!

Fare på grund af forkert udført arbejde.
Alvorlige personskader og materielle skader kan være følgen.

▶ Montering og tilslutning af en overspændingsbeskyttelsesenhed SPD må kun
udføres af Fronius-uddannet servicepersonale og kun inden for de tekniske
bestemmelser.

▶ Overhold sikkerhedsforskrifterne.

AC~
OFF

1

ON

OFF

2

1 Sluk for ledningsrelæet. Stil DC-afbry-
deren på kontaktstillingen ”Off”.

2 Løsn forbindelserne til solcellemodul-
strengene (+/-). Sluk for batteriet, der
er sluttet til inverteren.

Afvent afladningstiden (2 minutter) for
inverterens kondensatorer.
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Installation
FORSIGTIG!

Risiko på grund af ikke tilstrækkeligt dimensionerede beskyttelsesledere.
Skader på inverteren kan være følgen på grund af termisk overbelastning.

▶ De nationale normer og direktiver skal overholdes ved dimensionering af be-
skyttelseslederen.

1 Løsn de 2 skruer på undersiden af hu-
sets dæksel med en skruetrækker
(TX20) og en 180°-omdrejning til ven-
stre. Løft derefter husets dæksel på
undersiden af inverteren, og tag det af
oppefra.

2 Løsn de 5 skruer på afdækningen til
forbindelsesområdet med en skru-
etrækker (TX20) og en 180°-omdrej-
ning til venstre.
Tag afdækningen til forbindelses-
området af apparatet.

3 Fjern adskillelsen af forbindelses-
området ved at aktivere snapkrogen.
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4 Fjern DC Push-in-tilslutningsklemmer-
ne fra stikpladserne, og afbryd dem fra
kablet (kun nødvendig ved eksisteren-
de installation).

P
V
1
-

P
V
2
-P

V
2
+

P
V
1
+

3

PV1
+

PV1
+

PV2
+
BAT
+

PV2
-

BAT
-

PV1
-
PV1
-

PV+

1

2

PV-

5 Forbind de medfølgende PV+/PV- kab-
ler med de tilhørende forbindelser.

VIGTIGT!
Bemærk kablernes påskrift ved tilslut-
ningen.

6 Forbind de medfølgende kabler med
de tilhørende forbindelser på printet.

VIGTIGT!
Stikkene skal sættes på indtil anslag i
printet.
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7 Sæt printet ind i inverteren, og fastgør
det med de 4 medfølgende skruer
(TX20) og et drejningsmoment på
1,0 ‑ 1,2 Nm.

§

National Standards

210mm

min. 6mm² - max. 16mm²

CU-Wire

min. 75°C / 167°F

1,5 Nm
TX 20

Ø10mm
max.

Ø4mm

8 VIGTIGT!
Afhængigt af de nationale standarder
og direktiver kan det være nødvendigt,
at beskyttelseslederen har et større
tværsnit.

Beskyttelseslederens kabeltværsnit di-
mensioneres iht. nationale standarder
og direktiver og en ringkabelsko (ind-
vendig diameter: 4 mm, udvendig dia-
meter maks. 10 mm) samt tilhørende
terminering monteres. Gør beskyttel-
seslederen fast til printet med et drej-
ningsmoment på 1,5 Nm.

9 Fastgør beskyttelseslederen ved den
første indgang nedefra i jordingselek-
trodeklemmen med en skruetrækker
(TX20) og et drejningsmoment på 1,8 -
2 Nm.

VIGTIGT!
Anvendelse af andre indgange kan van-
skeliggøre indsætningen af adskillelsen
af forbindelsesområdet eller beskadige
beskyttelseslederen.
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10 Afisoler 12 mm af de enkelte ledere, og
fastgør dem på den dertil beregnede
stikplads til tilslutningsklemmen, der
befinder sig på printet, med et drej-
ningsmoment på 1,2 - 1,5 Nm.

VIGTIGT!
Kabeltværsnittet skal vælges efter de
angivne data for inverterens effekt-
klasse (se kapitel Tilladte kabler på si-
de 60).

11 Tilslut DC Push-in-tilslutningsklem-
merne med et hørbart klik i den
tilhørende stikplads.

12 Sæt adskillelsen af forbindelses-
området ind igen.

* Læg beskyttelseslederen i den inte-
grerede kabelkanal.

VIGTIGT!
Ved indsætning af adskillelsen af for-
bindelsesområdet skal du sørge for, at
beskyttelseslederen ikke knækkes,
klemmes fast, mases eller beskadiges
på anden måde.
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13 Fjern bypass-forbindelsen på push-in-
tilslutningsklemmen WSD, som er in-
stalleret fra fabrikken.

14 Tilslut signalkablet i henhold til tek-
sten på push-in-tilslutningsklemmen
WSD på stikpladserne IN- og IN+.

15 Kontroller, om WSD-switchen befinder
sig på position 1, og indstil eventuelt
(standardindstilling: position 1).
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16 Sæt afdækningen på forbindelses-
området. Fastgør de 5 skruer i den an-
givne rækkefølge med en skruetrækker
(TX20) og en 180°-omdrejning til højre.

17 Hæng husdækslet på inverteren oppe-
fra.
Tryk den nederste del af husdækslet
ned, og fastgør de 2 skruer med en
skruetrækker (TX20) og en 180°-om-
drejning til højre.

Start inverteren
op

1 Forbind solcellemodulstrengene (+/-).
Tænd for batteriet, der er sluttet til in-
verteren.
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2 Stil DC-afbryderen på kontaktstillin-
gen ”On”. Tænd for ledningsrelæet.
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Tillæg

145



146



Pleje, service og bortskaffelse

Generelt Vekselretteren er konstrueret, så den ikke kræver yderligere vedligeholdelsesar-
bejde. Alligevel skal der tages højde for nogle punkter under drift, så optimal
funktion for vekselretteren kan garanteres.

Vedligeholdelse Vedligeholdelses- og servicearbejde må kun udføres af servicepersonale, der er
uddannet af Fronius.

Rengøring Tør inverteren af med en fugtig klud ved behov.
Brug ikke rengøringsmidler, skurepulver, opløsningsmidler eller lignende til
rengøring af inverteren.

Sikkerhed DC-afbryderen bruges udelukkende til afbrydelse af effektenheden, så den ikke
er strømførende. Når DC-afbryderen er slået fra, er der stadig spænding på til-
slutningsområdet.

ADVARSEL!

Fare på grund af lysnetspænding og solcellemodulernes DC-spænding.
Elektriske stød kan være dræbende.

▶ Tilslutningsområdet må kun åbnes af autoriserede el-installatører.

▶ Effektenhedernes separate område må kun åbnes af Fronius-uddannede ser-
vicemedarbejdere.

▶ Sørg for, at AC- og DC-siden før inverteren er spændingsfri før tilslutningsar-
bejdet udføres.

ADVARSEL!

Fare på grund af restspænding fra kondensatorer.
Elektriske stød kan være dræbende.

▶ Afvent afladningstiden (2 minutter) for inverterens kondensatorer.

Drift i omgivel-
ser med kraftig
støvudvikling

BEMÆRK!

Hvis inverteren anvendes i omgivelser med kraftig støvudvikling, kan snavs og
støv aflejres på kølelegement og ventilatoren.
Effekttab på grund af utilstrækkelig køling af inverteren kan være følgen.

▶ Sørg for, at omgivelsesluften altid uhindret kan strømme gennem inverterens
ventilationsspalte.

▶ Fjern aflejringer af snavs og støv på kølelegemet og ventilatoren.

147

D
A



1 Sluk for inverteren, så den er strømløs,
og afvent afladningstiden (2 minutter)
for kondensatorerne samt standsning
for ventilatoren.
Stil DC-afbryderen på kontaktstillin-
gen ”Off”.

2 Løsn skruerne på undersiden af husets
dæksel med en skruetrækker (TX20)
og en 180°-omdrejning til venstre. Løft
derefter husets dæksel på undersiden
af inverteren, og tag det af oppefra.

3 Fjern aflejringer af snavs og støv på
kølelegemet og ventilatoren med try-
kluft, klud eller en pensel.

BEMÆRK!

Risiko på grund af skader på ventilato-
rens leje ved forkert rengøring.
For højt omdrejningstal og for kraftigt
tryk på ventilatorens leje kan føre til
skader.

▶ Blokér ventilatoren, og rengør med
trykluft.

▶ Rengør ventilatoren uden at lægge
kraftigt tryk på den ved at anvende
en klud eller pensel.

Udfør de angivne arbejdstrin i omvendt rækkefølge ved genopstart af inverteren.

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

Fronius fabriks-
garanti

Detaljerede garantibetingelser, der gælder for det enkelte land, kan findes på in-
ternettet: www.fronius.com/solar/warranty

Du bedes registrere dig under: www.solarweb.com for at få den fulde garantiperi-
ode for din/dit nyinstallerede Fronius-inverter eller -lager.
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Komponenter til automatisk nødstrøms-omskift-
ning Full Backup

Komponenter til
automatisk
nødstrømsom-
skiftning Full
Backup

Apparatbetegnelse Strømtransfor-
mer

Artikelnummer

Fronius Smart Meter 63A-3 43,0001,1473

Fronius Smart Meter 50kA-3 43,0001,1478

Fronius Smart Meter TS 65A-3 43,0001,0044

Fronius Smart Meter TS 5kA-3 43,0001,0046

Fronius Smart Meter 480 V-3 UL 43,0001,3530

NA-beskyttelse (sikring: 3-polet, 6 A)
Andre producenter og typer er tilladt, hvis de er teknisk og funktionelt identiske
med de efterfølgende eksempler:
- VMD460-NA-D-2 (Bender GmbH & Co. KG)
- RE-NA003-M64 (Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H.)

K1 og K2 - installationskontaktor med hjælpekontakt

Antal poler 3-polet eller 4-polet
(afhængigt af kabelføringsvarianten)

Dimensioneringsstrøm afhængigt af hustilslutningen

Spolespænding 230 V AC

Nominel frekvens 50/60 Hz

Spolesikring 6 A

Min. kortslutnings-
strøm

3 kA (arbejdskontakter)

Prøvningsstandard IEC 60947-4-1

Hjælpekontakt

Antal åbnere 1

Koblingsspænding 12 - 230 V @ 50/60 Hz

Min. nominel strøm 1 A

Min. kortslutnings-
strøm

1 kA

Eksempler på kontak-
torer og relæer

ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461

K3 - Rækkemonteringsrelæ

Antal vekslere 2

Spolespænding 12 V DC

Prøvningsstandard IEC 60947-4-1
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K3 - Rækkemonteringsrelæ

Eksempler på kontak-
torer og relæer

Finder 22.23.9.012.4000 / Schrack-relæ RT424012
(holdebøjle RT17017, relæsokkel RT78725)

K4 og K5 - installationskontaktor

Antal åbnere 2 (25 A)

Spolespænding 230 V AC (2P)

Nominel frekvens 50/60 Hz

Spolesikring 6 A

Min. kortslutnings-
strøm

3 kA (arbejdskontakter)

Prøvningsstandard IEC 60947-4-1

Eksempler på kontak-
torer og relæer

ISKRA IKA225-02

152



Statusmeldinger og afhjælpning

Visning Statusmeldinger vises på inverterens brugerflade i menuområdet ”System” →
”Event Log” eller i brugermenuen under ”Meddelelser” eller i Fronius Solar.web*.

* med den rigtige konfiguration se kapitel Fronius Solar.web på side 17.

Statusmeldinger 1030 - WSD Open (drifts-LED: lyser rødt)

Et apparat, som er tilsluttet i WSD-kæden, har afbrudt signallednin-
gen (f.eks. en overspændingsbeskyttelsesledning) eller bypass, som
er installeret som standard fra fabrikken, er blevet fjernet, og ingen
udløsningsanordning er installeret.

Ved udløst overspændingsbeskyttelsesenhed SPD skal inverteren re-
pareres af en autoriseret specialvirksomhed.

Bypass, som er installeret som standard fra fabrikken, eller en
udløsningsanordning skal installeres.

Stil WSD (Wired Shut Down) switchen på position 1 (WSD-primærap-
parat).

ADVARSEL!

Fare på grund af forkert udført arbejde.
Alvorlige personskader og materielle skader kan være følgen.

▶ Montering og tilslutning af en overspændingsbeskyttelsesenhed SPD må kun
udføres af Fronius-uddannet servicepersonale og kun inden for de tekniske
bestemmelser.

▶ Overhold sikkerhedsforskrifterne.

Årsag:

Afhjælp-
ning:

ELLER:

ELLER:
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Tekniske data

Fronius Symo
GEN24 6.0/6.0
Plus

DC-indgangsdata

MPP-spændingsområde
(ved nominel effekt)

174 - 800 V

Maks. tilslutningseffekt (PPV max)
i alt
PV 1
PV 2

9000 Wp
7500 Wp
6500 Wp

Maks. solcelleeffekt, der kan forarbej-
des
i alt
PV 1
PV 2

6220 Wp
6220 Wp
6000 Wp

Maks. indgangsspænding
ved 1000 W/m² / -10 °C i tomgang

1000 V

Forsyning startspænding i netdrift 5) 80 V

Maks. indgangsstrøm
PV 1
PV 2

25,0 A
12,5 A

Maks. kortslutningsstrøm for solcel-
lemodulerne (ISC PV)
PV 1
PV 2

37,5 A
18,75 A

Maks. kortslutningsstrøm
(ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)
i alt 56,25 A

Maks. regenerativ strøm fra inverter til
solcellefelt 3)

37,5 A

Antal indgange - PV 1 2

Antal indgange - PV 2 1

Maks. kapacitet fra solcellegenerato-
ren mod jord

1200 nF

Grænseværdi for isoleringsmodstand-
stesten mellem solcellegenerator og
jord (ved leveringen) 10)

100 kΩ

Indstilleligt område for isolerings-
modstandstesten mellem solcellege-
nerator og jord 9)

10 - 10000 kΩ

Grænseværdi og udløsningstid for
overvågning af pludselig fejlstrøm
(ved leveringen)

30 / 300 mA / ms
60 / 150 mA / ms

90 / 40 mA / ms

Grænseværdi og udløsningstid for
overvågning af kontinuerlig fejlstrøm
(ved leveringen)

300 / 300 mA / ms

Indstilleligt område for overvågning af
kontinuerlig fejlstrøm 9)

30 - 300 mA
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Cyklisk gentagelse af isoleringsmod-
standstesten (ved leveringen)

24 h

Indstilleligt område for den cykliske
gentagelse af isoleringsmodstandste-
sten

-

DC-indgangsdata batteri 8)

Maks. spænding 531 V/700 V *

* kun med egnet frakoblingsanordning
mellem inverter og batteri i tilfælde af

fejl

Min. spænding 160 V

Maks. strøm 22 A

Maks. effekt 6000 W

DC-indgange 1

AC-ind-/udgangsdata

Nominel udgangseffekt (Pnom) 6000 W

Maks. udgangseffekt 6000 W

Nominel mærkeeffekt 6000 W

Nominel netspænding 3 ~ NPE 220 V/380 V

3 ~ NPE 230 V/400 V

Min. netspænding 154 V 1)

Maks. netspænding 280 V 1)

Maks. udgangsstrøm 16,4 A

Nominel udgangsstrøm (ved 230 V) 8,7 A

Tilkoblingsstrøm 6) 9,9 A/4 ms

Nominel frekvens 50/60 Hz 1)

Nominel frekvens for Full Backup 53/63 Hz 1)

Klirfaktor < 3,5 %

Effektfaktor cos phi 2) 0 - 1 (indstillelig)

0,7 - 1 (anbefales)

Maks. tilladt netimpedans Zmax på

PCC 4)

ingen

Maks. udgangsfejlstrøm pr. tidsperio-
de

80,7 A/10 ms

AC-udgangsdata PV Point

Maks. udgangseffekt 4133 W (i 5 sek.)

Nominel udgangseffekt 3000 W

Nominel udgangsstrøm 13 A

Nominel netspænding 1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

Nominel frekvens 53/63 Hz 1)

Omskiftningstid < 90 s
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Effektfaktor cos phi 2) 0 - 1

AC-udgangsdata Full Backup 8)

Maks. udgangseffekt 12400 W (i 5 sek.)

Maks. udgangseffekt (pr. fase) 4133 W (i 5 sek.)

Nominel udgangseffekt 6000 W

Nominel udgangseffekt (pr. fase) 7) 3680 W

Nominel udgangsstrøm (pr. fase) 16 A

Nominel netspænding 3 ~ NPE 220 V/380 V

3 ~ NPE 230 V/400 V

Nominel frekvens for Full Backup 53/63 Hz 1)

Omskiftningstid < 90 s

Effektfaktor cos phi 2) 0 - 1

Generelle data

Maks. virkningsgrad 98,2 %

Europ. virkningsgrad (Umpp nom) 97,7 %

Europ. virkningsgrad (Umpp max) 97,3 %

Europ. virkningsgrad (Umpp min) 96,5 %

Egetforbrug om natten ≤ 10 W

Køling Reguleret tvangsventilation

Beskyttelsesart IP IP 66

Mål H x B x D 595 × 529 × 180 mm

Vægt 24 kg

Invertertopologi ikke isoleret trafolos

Tilladt omgivelsestemperatur -25 °C - +60 °C

Tilladt luftfugtighed 0 - 100 % (inkl. kondensation)

EMC-emissionsklasse B

Overspændingskategori DC/AC
(iht. IEC 62109-1)

2/3

Forureningsgrad 2

Lydtryk 47 dB(A)

Sikkerhedsklasse (iht. IEC62103) 1

Beskyttelsesenheder

DC-isoleringsmåling Advarsel/frakobling ved RISO < 100
kOHM

Reaktion ved overbelastning Arbejdspunktsforskydning, effektbe-
grænsning

DC-afbryder integreret

RCMU integreret

Aktiv ø-registrering Frekvensforskydningsmetode

Datakommunikation
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WLAN SMA-RP tilslutning
(FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID:
12270A-PILOT01)

802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Frekvens: 2,4 GHz

Ethernet (LAN) RJ 45, 10/100 MBit

Wired Shutdown (WSD) maks. 28 apparater/WSD-kæde

Maks. afstand mellem to apparater =
100 m

Modbus RTU SunSpec (2x) RS485 2-tråds

Spændingsniveau digitale indgange
low: min. 0 V - maks. 1,8 V

high: min. 4,5 V - maks. 28,8 V

Indgangsstrøm digitale indgange afhængigt af indgangsspændingen;
Indgangsmodstand = 70 kOhm

Effekt i alt for digital udgang (ved in-
tern forsyning)

6 W ved 12 V (USB ikke belastet)

Effekt pr. digital udgang
(ved ekstern forsyning)

1 A ved >12,5 V - 24 V
(maks. 3 A i alt)

Datalogger/webserver integreret

Fronius Symo
GEN24 8.0/8.0
Plus

DC-indgangsdata

MPP-spændingsområde
(ved nominel effekt)

224 - 800 V

Maks. tilslutningseffekt (PPV max)
i alt
PV 1
PV 2

12000 Wp
10000 Wp

7000 Wp

Maks. solcelleeffekt, der kan forarbej-
des
i alt
PV 1
PV 2

8260 Wp
8260 Wp
6000 Wp

Maks. indgangsspænding
ved 1000 W/m² / -10 °C i tomgang

1000 V

Forsyning startspænding i netdrift 5) 80 V

Maks. indgangsstrøm
PV 1
PV 2

25,0 A
12,5 A

Maks. kortslutningsstrøm for solcel-
lemodulerne (ISC PV)
PV 1
PV 2

37,5 A
18,75 A

Maks. kortslutningsstrøm
(ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)
i alt 56,25 A

Maks. regenerativ strøm fra inverter til
solcellefelt 3)

37,5 A

Antal indgange - PV 1 2
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Antal indgange - PV 2 1

Maks. kapacitet fra solcellegenerato-
ren mod jord

1600 nF

Grænseværdi for isoleringsmodstand-
stesten mellem solcellegenerator og
jord (ved leveringen) 10)

100 kΩ

Indstilleligt område for isolerings-
modstandstesten mellem solcellege-
nerator og jord 9)

10 - 10000 kΩ

Grænseværdi og udløsningstid for
overvågning af pludselig fejlstrøm
(ved leveringen)

30 / 300 mA / ms
60 / 150 mA / ms

90 / 40 mA / ms

Grænseværdi og udløsningstid for
overvågning af kontinuerlig fejlstrøm
(ved leveringen)

300 / 300 mA / ms

Indstilleligt område for overvågning af
kontinuerlig fejlstrøm 9)

30 - 300 mA

Cyklisk gentagelse af isoleringsmod-
standstesten (ved leveringen)

24 h

Indstilleligt område for den cykliske
gentagelse af isoleringsmodstandste-
sten

-

DC-indgangsdata batteri 8)

Maks. spænding 531 V/700 V *

* kun med egnet frakoblingsanordning
mellem inverter og batteri i tilfælde af

fejl

Min. spænding 160 V

Maks. strøm 22 A

Maks. effekt 8000 W

DC-indgange 1

AC-ind-/udgangsdata

Nominel udgangseffekt (Pnom) 8000 W

Maks. udgangseffekt 8000 W

Nominel mærkeeffekt 8000 W

Nominel netspænding 3 ~ NPE 220 V/380 V

3 ~ NPE 230 V/400 V

Min. netspænding 154 V 1)

Maks. netspænding 280 V 1)

Maks. udgangsstrøm 16,4 A

Nominel udgangsstrøm (ved 230 V) 11,6 A

Tilkoblingsstrøm 6) 9,9 A/4 ms

Nominel frekvens 50/60 Hz 1)

Nominel frekvens for Full Back-up 53/63 Hz 1)
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Klirfaktor < 3,5 %

Effektfaktor cos phi 2) 0 - 1 (indstillelig)

0,7 - 1 (anbefales)

Maks. tilladt netimpedans Zmax på

PCC 4)

ingen

Maks. udgangsfejlstrøm pr. tidsperio-
de

80,7 A/10 ms

AC-udgangsdata PV Point

Maks. udgangseffekt 4133 W (i 5 sek.)

Nominel udgangseffekt 3000 W

Nominel udgangsstrøm 13 A

Nominel netspænding 1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

Nominel frekvens 53/63 Hz 1)

Omskiftningstid < 90 s

Effektfaktor cos phi 2) 0 - 1

AC-udgangsdata Full Backup 8)

Maks. udgangseffekt 12400 W (i 5 sek.)

Maks. udgangseffekt (pr. fase) 4133 W (i 5 sek.)

Nominel udgangseffekt 8000 W

Nominel udgangseffekt (pr. fase) 7) 3680 W

Nominel udgangsstrøm (pr. fase) 16 A

Nominel netspænding 3 ~ NPE 220 V/380 V

3 ~ NPE 230 V/400 V

Nominel frekvens for Full Backup 53/63 Hz 1)

Omskiftningstid < 90 s

Effektfaktor cos phi 2) 0 - 1

Generelle data

Maks. virkningsgrad 98,2 %

Europ. virkningsgrad (Umpp nom) 97,8 %

Europ. virkningsgrad (Umpp max) 97,5 %

Europ. virkningsgrad (Umpp min) 96,9 %

Egetforbrug om natten ≤ 10 W

Køling Reguleret tvangsventilation

Beskyttelsesart IP IP 66

Mål H x B x D 595 × 529 × 180 mm

Vægt 24 kg

Invertertopologi ikke isoleret trafolos

Tilladt omgivelsestemperatur -25 °C - +60 °C

Tilladt luftfugtighed 0 - 100 % (inkl. kondensation)
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EMC-emissionsklasse B

Overspændingskategori DC/AC
(iht. IEC 62109-1)

2/3

Forureningsgrad 2

Lydtryk 47 dB(A)

Sikkerhedsklasse (iht. IEC62103) 1

Beskyttelsesenheder

DC-isoleringsmåling Advarsel/frakobling ved RISO < 100
kOHM

Reaktion ved overbelastning Arbejdspunktsforskydning, effektbe-
grænsning

DC-afbryder integreret

RCMU integreret

Aktiv ø-registrering Frekvensforskydningsmetode

Datakommunikation

WLAN SMA-RP tilslutning
(FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID:
12270A-PILOT01)

802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Frekvens: 2,4 GHz

Ethernet (LAN) RJ 45, 10/100 MBit

Wired Shutdown (WSD) maks. 28 apparater/WSD-kæde

Maks. afstand mellem to apparater =
100 m

Modbus RTU SunSpec (2x) RS485 2-tråds

Spændingsniveau digitale indgange
low: min. 0 V - maks. 1,8 V

high: min. 4,5 V - maks. 28,8 V

Indgangsstrøm digitale indgange afhængigt af indgangsspændingen;
Indgangsmodstand = 70 kOhm

Effekt i alt for digital udgang (ved in-
tern forsyning)

6 W ved 12 V (USB ikke belastet)

Effekt pr. digital udgang
(ved ekstern forsyning)

1 A ved >12,5 V - 24 V
(maks. 3 A i alt)

Datalogger/webserver integreret

Fronius Symo
GEN24
10.0/10.0 Plus

DC-indgangsdata

MPP-spændingsområde
(ved nominel effekt)

278 - 800 V

Maks. tilslutningseffekt (PPV max)
i alt
PV 1
PV 2

15000 Wp
12500 Wp

7500 Wp
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Maks. solcelleeffekt, der kan forarbej-
des
i alt
PV 1
PV 2

10300 Wp
10300 Wp

6000 Wp

Maks. indgangsspænding
ved 1000 W/m² / -10 °C i tomgang

1000 V

Forsyning startspænding i netdrift 5) 80 V

Maks. indgangsstrøm
PV 1
PV 2

25,0 A
12,5 A

Maks. kortslutningsstrøm for solcel-
lemodulerne (ISC PV)
PV 1
PV 2

37,5 A
18,75 A

Maks. kortslutningsstrøm
(ISC PV1 + ISC PV2= ISC max)
i alt 56,25 A

Maks. regenerativ strøm fra inverter til
solcellefelt 3)

37,5 A

Antal indgange - PV 1 2

Antal indgange - PV 2 1

Maks. kapacitet fra solcellegenerato-
ren mod jord

2000 nF

Grænseværdi for isoleringsmodstand-
stesten mellem solcellegenerator og
jord (ved leveringen) 10)

100 kΩ

Indstilleligt område for isolerings-
modstandstesten mellem solcellege-
nerator og jord 9)

10 - 10000 kΩ

Grænseværdi og udløsningstid for
overvågning af pludselig fejlstrøm
(ved leveringen)

30 / 300 mA / ms
60 / 150 mA / ms

90 / 40 mA / ms

Grænseværdi og udløsningstid for
overvågning af kontinuerlig fejlstrøm
(ved leveringen)

300 / 300 mA / ms

Indstilleligt område for overvågning af
kontinuerlig fejlstrøm 9)

30 - 300 mA

Cyklisk gentagelse af isoleringsmod-
standstesten (ved leveringen)

24 h

Indstilleligt område for den cykliske
gentagelse af isoleringsmodstandste-
sten

-

DC-indgangsdata batteri 8)

Maks. spænding 531 V/700 V *

* kun med egnet frakoblingsanordning
mellem inverter og batteri i tilfælde af

fejl

161

D
A



Min. spænding 160 V

Maks. strøm 22 A

Maks. effekt 10000 W

DC-indgange 1

AC-ind-/udgangsdata

Nominel udgangseffekt (Pnom) 10000 W

Maks. udgangseffekt 10000 W

Nominel mærkeeffekt 10000 W

Nominel netspænding 3 ~ NPE 220 V/380 V

3 ~ NPE 230 V/400 V

Min. netspænding 154 V 1)

Maks. netspænding 280 V 1)

Maks. udgangsstrøm 16,4 A

Nominel udgangsstrøm (ved 230 V) 14,5 A

Tilkoblingsstrøm 6) 9,9 A/4 ms

Nominel frekvens 50/60 Hz 1)

Nominel frekvens for Full Back-up 53/63 Hz 1)

Klirfaktor < 3,5 %

Effektfaktor cos phi 2) 0 - 1 (indstillelig)

0,7 - 1 (anbefales)

Maks. tilladt netimpedans Zmax på

PCC 4)

ingen

Maks. udgangsfejlstrøm pr. tidsperio-
de

80,7 A/10 ms

AC-udgangsdata PV Point

Maks. udgangseffekt 4133 W (i 5 sek.)

Nominel udgangseffekt 3000 W

Nominel udgangsstrøm 13 A

Nominel netspænding 1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

Nominel frekvens 53/63 Hz 1)

Omskiftningstid < 90 s

Effektfaktor cos phi 2) 0 - 1

AC-udgangsdata Full Backup 8)

Maks. udgangseffekt 12400 W (i 5 sek.)

Maks. udgangseffekt (pr. fase) 4133 W (i 5 sek.)

Nominel udgangseffekt 10000 W

Nominel udgangseffekt (pr. fase) 7) 3680 W

Nominel udgangsstrøm (pr. fase) 16 A
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Nominel netspænding 3 ~ NPE 220 V/380 V

3 ~ NPE 230 V/400 V

Nominel frekvens for Full Backup 53/63 Hz 1)

Omskiftningstid < 90 s

Effektfaktor cos phi 2) 0 - 1

Generelle data

Maks. virkningsgrad 98,2 %

Europ. virkningsgrad (Umpp nom) 97,9 %

Europ. virkningsgrad (Umpp max) 97,7 %

Europ. virkningsgrad (Umpp min) 97,1 %

Egetforbrug om natten ≤ 10 W

Køling Reguleret tvangsventilation

Beskyttelsesart IP IP 66

Mål H x B x D 595 × 529 × 180 mm

Vægt 24 kg

Invertertopologi ikke isoleret trafolos

Tilladt omgivelsestemperatur -25 °C - +60 °C

Tilladt luftfugtighed 0 - 100 % (inkl. kondensation)

EMC-emissionsklasse B

Overspændingskategori DC/AC
(iht. IEC 62109-1)

2/3

Forureningsgrad 2

Lydtryk 47 dB(A)

Sikkerhedsklasse (iht. IEC62103) 1

Beskyttelsesenheder

DC-isoleringsmåling Advarsel/frakobling ved RISO < 100
kOHM

Reaktion ved overbelastning Arbejdspunktsforskydning, effektbe-
grænsning

DC-afbryder integreret

RCMU integreret

Aktiv ø-registrering Frekvensforskydningsmetode

Datakommunikation

WLAN SMA-RP tilslutning
(FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID:
12270A-PILOT01)

802.11b/g/n (WPA, WPA2)
Frekvens: 2,4 GHz

Ethernet (LAN) RJ 45, 10/100 MBit

Wired Shutdown (WSD) maks. 28 apparater/WSD-kæde

Maks. afstand mellem to apparater =
100 m

Modbus RTU SunSpec (2x) RS485 2-tråds
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Spændingsniveau digitale indgange
low: min. 0 V - maks. 1,8 V

high: min. 4,5 V - maks. 28,8 V

Indgangsstrøm digitale indgange afhængigt af indgangsspændingen;
Indgangsmodstand = 70 kOhm

Effekt i alt for digital udgang (ved in-
tern forsyning)

6 W ved 12 V (USB ikke belastet)

Effekt pr. digital udgang
(ved ekstern forsyning)

1 A ved >12,5 V - 24 V
(maks. 3 A i alt)

Datalogger/webserver integreret

Tekniske data
overspændings-
beskyttelsesen-
hed DC SPD ty-
pe 1+2 GEN24

Generelle data

Kontinuerlig driftsstrøm (Icpv) < 0,1 mA

Nominel afledningsstødstrøm (In)
- 15 x 8/20 µs impulser

20 kA

Lynstødstrøm (limp)
maks. afledningsevne @ 10/350 µs

6,25 kA

Beskyttelsesniveau (Up)
(stjerneformet montering)

4 kV

Kortslutningsstyrke PV (Iscpv) 15 kA

Afbryderanordning

Termisk afbryderanordning integreret

Ekstern sikring ingen

Mekaniske egenskaber

Afbryderdisplay mekanisk display (rødt)

Fjernmelding om forbindelsesafbry-
delse

Udgang på vekselkontakt

Husmateriale Termoplastic UL-94-V0

Prøvningsstandarder IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11
UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5

Forklaring til
fodnoterne

1) De angivne værdier er standardværdier; afhængigt af kravene afskærmes
inverteren specifikt efter reglerne i det respektive land.

2) Afhængigt af lande-setup eller apparatets specifikke indstillinger
(ind. = induktiv; cap. = kapacitiv).

3) Maksimal strøm fra et defekt solcellemodul til alle andre solcellemoduler.
Fra inverteren selv til solcellesiden på inverteren er denne 0 A.

4) Sikres af inverterens elektriske opbygning.
5) Til nødstrømsdrift (PV Point) uden batteri, kræves en min. spænding på

150 V.
6) Strømspids ved tilkobling af inverteren.
7) Summen af den nominelle udgangseffekt pr. fase må ikke overskride in-

verterens nominelle udgangseffekt.
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8) Gældende for Fronius Symo GEN24 med batteritilslutning og Fronius Sy-
mo GEN24 Plus.

9) De angivne værdier er standardværdier; afhængigt af kravene og PV-ef-
fekten skal disse værdier tilpasses tilsvarende.

10) Den angivne værdi er en maksimumværdi; hvis maksimumværdien over-
skrides, kan det have en negativ indvirkning på funktionen.

Integreret DC-
skiller

Generelle data

Produktnavn Benedict LS32 E 7905

Nominel isolations-
spænding

1000 VDC

Nominel
stødspændingsstyr-
ke

8 kV

Isolationsegnethed Ja, til DC

Anvendelseskatego-
ri og/eller solcelle-
anvendelseskategori

iht. IEC/EN 60947-3 Anvendelseskategori DC-PV2

Nominel korttids-
strømkapacitet (Icw)

Nominel korttidsstrømkapacitet (Icw): 1000 A

Nominel kortslut-
ningsevne (Icm)

Nominel kortslutningsevne (Icm): 1000 A

Nominel driftsstrøm og nominel brydeevne

Nominel driftsstrøm
(Ue)

Nominel drifts-
strøm (Ie)

I(make) /
I(break)

Nominel drifts-
strøm (Ie)

I(make) /
I(break)

≤ 500 VDC 14 A 56 A 36 A 144 A

600 VDC 8 A 32 A 30 A 120 A

700 VDC 3 A 12 A 26 A 88 A

800 VDC 3 A 12 A 17 A 68 A

900 VDC 2 A 8 A 12 A 48 A

1000 VDC 2 A 8 A 6 A 24 A

Antal poler 1 1 2 2
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Strømdiagrammer
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Nødstrømsklemme - PV Point (OP)

Strømdiagram
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Fronius Symo GEN24 og BYD Battery-Box Premi-
um HV

Strømdiagram
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Fronius Symo GEN24 med to parallelkoblede BYD
Battery-Box Premium HV

Strømdiagram
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Fronius Symo GEN24 med tre parallelkoblede
BYD Battery-Box Premium HV

Strømdiagram
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Automatisk nødstrømsomskiftning 3-polet dob-
belt afbrydelse - f.eks. Østrig

Strømdiagram
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Automatisk nødstrømsomskiftning 3-polet enkelt
afbrydelse - f.eks. Australien

Strømdiagram
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Automatisk nødstrømsomskiftning 3-polet dob-
belt afbrydelse med ekst. NA-beskyttelse

Strømdiagram
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Automatisk nødstrømsomskiftning 4-polet dob-
belt afbrydelse - f.eks. Tyskland

Strømdiagram
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Automatisk nødstrømsomskiftning 4-polet enkelt
afbrydelse - f.eks. Frankrig

Strømdiagram
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Automatisk nødstrømsomskiftning 4-polet dob-
belt afbrydelse med ekst. NA-beskyttelse - f.eks.
Italien

Strømdiagram
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Ledningsdiagram - overspændings-beskyttelsesa-
nordning SPD

Strømdiagram
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Inverterens mål
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Fronius Symo GEN24 6 -10 kW

Fronius Symo
GEN24 6 - 10 kW
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https://www.fronius.com/contact
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools

