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1 Безпека

1.1 Використання за призначенням

При неналежному використанні або вико-
ристанні не за призначенням існує ймовір-
ність пошкодження виробу та інших матері-
альних цінностей.

Виріб є електричним стаціонарним вузлом,
що перетворює постійний струм фотога-
льванічних модулів у змінний струм для
використання у електричній мережі.
Виріб розрахований для наступного вико-
ристання:

– з придатними фотогальванічними моду-
лями

– з приєднаною до мережі фотогальваніч-
ною енергетичною установкою

Виріб можна використовувати з додатко-
вою системою акумулювання енергії, яка
складається з додаткового вузла керу-
вання та зовнішнього акумулятора енергії.

До використання за призначенням нале-
жить:

– дотримання посібників з експлуатації ви-
робу, що додаються, а також всіх інших
вузлів установки

– дотримання всіх наведених в посібниках
умов огляду та технічного обслугову-
вання.

Інше, ніж описане в цьому посібнику вико-
ристання, або використання, що виходить
за межі описаного, вважається викорис-
танням не за призначенням. Використан-
ням не за призначенням вважається та-
кож будь-яке безпосередньо комерційне та
промислове використання.
Увага!
Будь-яке неналежне використання заборо-
нено.

1.2 Загальні вказівки з безпеки

1.2.1 Небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом

У фотогальванічній енергетичній установці
уже при незначному впливі світла виникає
висока напруга постійного струму.
▶ Не торкайтеся деталей, що проводять

струм.

1.2.2 Небезпека через неправильне
керування

Через неправильне керування ви можете
створити небезпечну ситуацію для себе
та інших людей і спричините матеріальні
збитки.
▶ Уважно прочитайте цей посібник та всю

спільно діючу документацію, зокрема
главу "Безпека" та застерігаючі вказівки.

▶ Проводьте лише такі заходи, що перед-
бачені даною інструкцією з експлуатації.

1.2.3 Небезпека травм і матеріальних
збитків у результаті неправильного
або пропущеного технічного
обслуговування та ремонту.

▶ Ніколи не намагайтесь виконати роботи
з ремонту та технічного обслуговування
свого виробу власними силами.

▶ Негайно доручіть спеціалісту усунути
несправності та пошкодження.

▶ Дотримуйтесь вказаних інтервалів техні-
чного обслуговування.

1.2.4 Небезпека!

Сфера застосування: Україна

▶ Перед монтажем прочитати інструкцію з
установки!

▶ Перед введенням в експлуатацію прочи-
тати інструкцію з експлуатації!

▶ Дотримуватися вказівок з технічного
обслуговування, наведених в інструкції з
експлуатації!
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2 Вказівки до документації

2.1 Дотримання вимог спільно діючої
документації

▶ Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників з
експлуатації, що додаються до вузлів установки.

2.2 Зберігання документації

▶ Зберігайте цей посібник та всю спільно діючу доку-
ментацію для подальшого використання.

2.3 Сфера застосування посібника

Дія цього посібника розповсюджується винятково на:

Виріб - артикульний номер
Сфера застосування: Україна

VPV I 3000/1 400V 0010024726

VPV I 4000/1 400V 0010024727

VPV I 5000/1 400V 0010024728

VPV I 6000/1 400V 0010024729

3 Опис виробу

3.1 Інформація на паспортній табличці

Дані на паспортній табличці Значення

Серійний № Серійний номер

VPV I xxxx/1 xx0 V Позначення типу

VPV Vaillant Photovoltaik

I Інвертор

xxxx Категорія потужності

/1 Покоління виробу

Вхід DC-PV:

Voltage Напруга

Напруга MPP Напруга при максимальній
точці потужності

Current Сила струму

Short circuit current Сила струму короткого зами-
кання

Overvoltage Category Категорія перенапруження

AC Output:

Voltage Напруга

Power factor Фактор потужності

Current Сила струму

Power Потужність

Overvoltage category Категорія перенапруження

IP classification Ступінь захисту

Клас захисту II

3.2 Серійний номер

Артикульний номер складають 7 - 16 цифри серійного
номера.

Серійний номер знаходиться на паспортній табличці на
лівому боці виробу.

3.3 Огляд виробу

3.3.1 Конструкція виробу

1

3

2

5

6

4

1 Накривний ковпак

2 Дисплей

3 Елементи керування

4 Органи керування і
підключення (нижня
сторона виробу)

5 Паспортна табличка

6 Ребра охолодження
(передня та зворотна
сторона виробу)

3.3.2 Дисплей та органи керування

1323 W

Xxxxxxxxxxx 1

2345

1 Дисплей (приклад з
основною індикацією)

2 Кнопка

3 Кнопка

4 Кнопка

5 Кнопка
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3.3.3 Органи керування і підключення на нижній
стороні виробу

2

1

1 Інтерфейс Ethernet
(RJ45)

2 Вимикач наванта-
ження, постійний
струм

3.4 Контроль мережі

Впродовж живлення інвертор постійно контролює пара-
метри мережі.

Якщо мережа не відповідає законодавчим нормам, інвер-
тор автоматично вимикається.

Якщо законодавчі норми знову виконуються, інвертор
вмикається автоматично.

3.5 Охолодження

Внутрішнє регулювання температури запобігає підвище-
ним робочим температурам.

Якщо внутрішня температура занадто висока, інвертор
автоматично коригує споживання потужності з фотоелек-
тричного генератора, так що тепловіддача і робоча тем-
пература опускаються.

Інвертор охолоджується через структуру ребер на перед-
ній і задній стороні у результаті конвекції.

У закритому корпусі вентилятор, який не потребує техоб-
слуговування, розподіляє тепло, що відводиться, рівномі-
рно на поверхні корпуса.

3.6 Маркування CE

 

Маркування CE документально підтверджує відповідність
виробів згідно з параметрами, вказаними на паспортній
табличці, основним вимогам діючих нормативів.

Декларацію про відповідність можна проглянути у вироб-
ника.

3.7 Дата виготовлення

Сфера застосування: Україна

Дата виготовлення (тиждень, рік) вказані в серійному
номері на паспортній табличці:

– третій і четвертий знак серійного номера вказують рік
виробництва (у двозначному форматi).

– п'ятий і шостий знак серійного номера вказують тиж-
день виробництва (від 01 до 52).

3.8 Національний знак відповідності України

Сфера застосування: Україна

Маркування національним знаком відповідності вирoбу
свідчить його відповідність вимогам Технічних регламен-
тів України.

3.9 Термін служби

Сфера застосування: Україна

За умови дотримання приписів щодо транспортування,
зберігання, монтажу і експлуатації, очікуваний термін
служби вирoбу складає 15 років зі дня встановлення.

4 Експлуатація

4.1 Концепція керування

Орган керу-
вання

Функції

– Переривання зміни регульованого зна-
чення

– Дати відповідь "Ні" у діалозі
– Рівень вибору виявився вищим
– Увімкнення освітлення дисплея
– Підтвердження повідомлення про подію

– Підтвердження зміни регульованого зна-
чення

– Дати відповідь "Так" у діалоговому вікні
(натискати ≥ 1 секунду)

– Вибір значення налаштування
– Рівень вибору виявився нижчим
– Виклик меню
– Увімкнення освітлення дисплея
– Підтвердження повідомлення про подію

або
– Зменшення чи збільшення налаштовува-

ного значення
– Прокрутка пунктів меню
– вибір між значеннями налаштування
– Увімкнення освітлення дисплея
– Підтвердження повідомлення про подію

Настроювані значення завжди відображаються блимаю-
чими символами.

Поточний вибір виділяється на дисплеї білим шрифтом
на чорному фоні.
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Символи на дисплеї мають наступне значення:

Символ Значення

Пункт меню не обрано

Пункт меню обрано (простий вибір)

Пункт меню у контрольному переліку вико-
нано
або
Пункт меню обрано (множинний вибір)

▶ Зміну значення потрібно завжди підтверджувати.
Лише після цього нове налаштування зберігається.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxxx?

1

234

1 Підпис діалогу

2 Символ кнопки з функ-
цією для цього діалогу

3 Символ кнопки з функ-
цією для цього діалогу

4 Вміст діалогу

Якщо з'явиться діалогове вікно на дисплеї, для відповіді
потрібне введення.

4.1.1 Рівень керування та індикації

Виріб має два рівня керування та індикації.

На рівні користувача ви знайдете інформацію та можли-
вості налаштування, які необхідні вам, як користувачеві:

– Основна індикація
– Головне меню

У випадку важливої інформації про стан інвертора та при
несправностях на дисплеї з'являються повідомлення про
події (→ сторінка 6).

Рівень спеціаліста призначений для спеціалістів. Він за-
хищений кодом. Лише спеціалісти можуть змінювати на-
лаштування рівня спеціаліста:

– Сервісне меню

Повний огляд пунктів меню див. у додатку
(→ сторінка 10).

4.1.1.1 Основна індикація

1323 W

Xxxxxxxxxxx
1

2

3

89 7

F
6 45

1 Позначення відобра-
жуваного виміряного
значення

2 Смуга прокрутки

3 Значення відобра-
женого виміряного
значення з одиницею
вимірювання

4 Поточний час

5 Увімкнено режим
роботи з постійною
напругою

6 Зменшення потужності

7 Обмін даними

8 Символ для непідтвер-
дженого повідомлення
про подію

9 Поточна дата
1)

1) Якщо існує підключення до мережі, тоді змінюється
індикація дати на індикацію IP-адреси інвертора.

▶ Щоб потрапити у основну індикацію, натискайте при-
наймні впродовж 1 секунди .

В Основній індикації відображаються поточні виміряні
фотогальванічної енергетичної установки (→ Огляд функ-
цій керування та індикації у додатку).

4.1.1.2 Головне меню

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

1

2

3

4

1 Рівень вибору

2 Обраний пункт меню

3 Смуга прокрутки

4 Інші пункти меню, що
можна обирати

▶ Для переходу до головного меню натисніть у основній
індикації кнопку .

Головне меню містить пункти меню для настройки основ-
них параметрів і інформацію інвертора.
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4.1.1.3 Повідомлення про подію

Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx

2 3 41

7

5

6

1 Тип події

2 Дата та поточний час
виникнення

3 Стан події
Блимає, якщо

4 Текст повідомлення
про подію

5 Актуальність
Блимає, якщо

6 Сума всіх повідомлень
про подію у протоколі
подій

7 Номер повідомлення
про подію у протоколі
подій

Існує 3 типи подій (1):

Символ Тип події Значення

Інформація Заходи не потрібні.
Установка продовжує
виробляти потужність.

Попередження Потрібні заходи.
Установка виробляє поту-
жність, обмеження потуж-
ності можливе.

Помилка Потрібні заходи.
Установка не виробляє
потужність.

Які заходи потрібно вживати при попередженнях або по-
милках, див. у Огляді повідомлень про події та усунення
несправностей (→ сторінка 15) у додатку.

Повідомлення про події з попередженням або помил-
кою додатково позначаються червоним блиманням ос-
вітлення дисплею.

Повідомлення про подію з попередженням або помилкою
можуть додатково позначатися акустичним сигналом.
Інформацію для конфігурації акустичного сигналу див. у
Огляді функцій керування та індикації (→ сторінка 10) у
додатку.

Освітлення дисплею блимає червоним, поки не буде
усунуто всі причини повідомлень про події типу попере-
дження або помилки.

– 2 звуки: попередження
– 3 звуки: помилка

Нове повідомлення про подію автоматично відображає-
ться на дисплеї.

Нове повідомлення про подію відображатиметься на дис-
плеї, доки не буде підтверджене, причина його буде усу-
нута або з'явиться нове повідомлення про подію.

Якщо стан (3) на , причина повідомлення про
подію ще не усунута.

Якщо причину усунуто, тоді у якості статусу (3) дата усу-
нення причини.

Повний огляд повідомлень про події (→ сторінка 15) див.
у додатку.

4.1.1.4 Графічна індикація – приклад індикації
внеску

Добові, місячні та річні внески можна відображати графі-
чно на діаграмі.

Повний огляд індикацій внеску див. в Огляд функцій керу-
вання та індикації (→ сторінка 10).

На малюнку показано приклад добового внеску:

Головне меню → Внесок → Денний внесок

4

21

3

1 Вісь Y

Внесок у кВт*год.
1)

2 Період окремого вне-
ску
тут добовий внесок

3 Сума окремих внесків,
що відображаються на
діаграмі, у кВт

4 Вісь X

Час, тут в год.
2)

1) Якщо на дисплеї на осі Y відображається M, тоді внесок
відображається у МВт*год.
2) Залежно від виду внеску, що відображається.

Масштабування змінюється залежно від максимального
значення.

Дотримуйтеся максимальної тривалості збереження для
внесків:

Вид внеску Тривалість зберігання

Денний внесок 13 місяців

Місячний внесок 30 років

Річний внесок 30 років

Загальний внесок необмежено

4.2 Введення в експлуатацію

Доручіть спеціалісту ввести у експлуатацію інвертор.
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4.3 Управління основними функціями

4.3.1 Визначення виміряного значення для
основної індикації

1. Див. в Огляд функцій керування та індикації у дода-
тку, які виміряні значення можуть відображатися у
основній індикації.

2. Визначте при потребі виміряні значення, що повинні
відображатися у основній індикації.

3. Натискайте при потребі 1 секунду для переходу
в основну індикацію.

4. Натисніть для переходу з основної індикації у
Головне меню.

5. Оберіть пункт меню Налаштування та натисніть
.

6. Оберіть Виміряні значення і натисніть .
7. Оберіть за допомогою або виміряне значення,

що повинно відображатися у основній індикації, та
натисніть .

8. Натисніть .
9. Оберіть при потребі інші виміряні значення, як опи-

сано вище.
10. Щоб потрапити у основну індикацію, натискайте при-

наймні впродовж 1 секунди .
◁ Обрані виміряні значення тепер відображаються

в основній індикації.

4.3.2 Показати виміряні значення у основній
індикації

1. Натискайте при потребі 1 секунду для переходу
в основну індикацію.

2. Оберіть за допомогою або потрібне виміряне
значення.

3. На дисплеї відображається потрібне виміряне зна-
чення.

4. Якщо для обраного виміряного значення відобража-
ється помилкове значення або взагалі не відобража-
ється, тоді дотримуйтеся інформації щодо Усунення
несправностей (→ сторінка 8).

4.3.3 Виконання налаштувань у головному меню

1. Натискайте при потребі 1 секунду для переходу
в основну індикацію.

2. Натисніть для переходу в головне меню.
3. Див. в Огляд функцій керування та індикації

(→ сторінка 10) у додатку, які пункти меню можуть
відображатися і змінюватися у головному меню.

4. Оберіть за допомогою або потрібний пункт
меню.

5. Змініть пункти меню або відокремить значення,
як описано в розділі Концепція управління
(→ сторінка 4).

4.3.4 Підтвердження повідомлення про подію

1. Якщо на дисплеї не з'явиться поточне повідомлення
про подію, викличте індикацію подій через Головне
меню → Журнал подій.

Вказівка
Зберігається максимум 60 останніх індика-
цій подій.

2. Відкрийте повідомлення про подію з Журнал подій і
натисніть .

3. Тепер повідомлення про подію відображається на
дисплеї.

4. Для підтвердження повідомлення про подію натис-
ніть наступні кнопки:

Кнопка Функція

Повідомлення про подію підтверджено.
Індикація переходить до попереднього
повідомлення про подію у протоколі подій.

Повідомлення про подію підтверджено.
Індикація переходить до першого повідом-
лення про подію у протоколі подій.

Повідомлення про подію підтверджено.

Повідомлення про подію підтверджено.
Індикація переходить на рівень вище
пункту меню, що востаннє відображався
перед повідомленням про подію.

5. Для усунення повідомлення про подію виконайте
інструкції у розділі Усунення несправностей
(→ сторінка 8).

4.3.5 Використання веб-порталу

З веб-порталом у вас є можливості переглянути поточний
стан, внески та виміряні значення фотогальванічної ене-
ргетичної установки у веб-браузері та оцінити.

▶ Докладну інформацію про веб-портал запитайте у
сервісній службі.

▶ Враховуйте, що через використання інтернету можуть
виникнути додаткові витрати.

▶ З'єднайте інтерфейс Ethernet свого інвертора з інтер-
нет-маршрутизатором (кабель-вставка RJ45).

▶ Якщо інвертор не приєднується до інтернет-марш-
рутизатора автоматично, налаштуйте інвертор для
використання з інтернет-маршрутизатором вручну в
Головне меню → Налаштування → Мережа.

▶ При потребі запитайте спеціаліста, якщо інвертор
більше не підключається до інтернет-маршрутиза-
тора.

▶ Відкрийте веб-сайт для реєстрації у Інтернет-браузері
https://auropower.vaillant.com.

Умови: Ви ще не створили обліковий запис користувача.

▶ Створіть обліковий запис користувача.
◁ Наприкінці реєстрації ви отримаєте електронний

лист-підтвердження.
▶ Увійдіть на веб-портал зі своєю адресою електронної

пошти та паролем.

Умови: Спеціаліст уже зареєстрував для вас установку у вашому облі-
ковому записі користувача і надіслав дані для доступу електронною
поштою., Адреса електронної пошти, яку ви надали своєму спеціа-
лісту, повинна співпадати з тією, з якою ви зареєструвалися на веб-
сайті.

Тепер ви бачите свій інвертор на порталі користувача.
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Надалі ви можете вирішити, чи повинен спеціаліст з мо-
нтажу продовжувати мати доступ до вашої установки, чи
ні.

Умови: Установку ще не зареєстровано.

▶ Додайте до свого облікового запису користувача фо-
тогальванічну енергетичну установку (+ нова уста-
новка). Для цього вам потрібен серійний номер інвер-
тора.

▶ Перевіряйте періодично зв'язок інвертора з порталом.
Для цього перевірте, чи є на порталі поточні дані та
дані за останні дні.

▶ Якщо виникнуть запитання щодо використання веб-
порталу, скористайтеся сторінкою довідки на веб-
поталі або запитайте у сервісній службі.

5 Усунення несправностей

▶ Усувайте несправність відповідно до таблиці у дода-
тку.

5.1 Поведінка при помітних пошкодженнях

1. При помітних пошкодженнях компонентів фотогаль-
ванічної енергетичної установки, наприклад пошко-
дження від бурі або ураження блискавкою, негайно
відключіть струм інвертора (→ сторінка 8).

2. Враховуйте вказівки щодо догляду та технічного
обслуговування (→ сторінка 8).

5.2 Усунення несправностей

1. Несправності відображаються повідомленнями про
події на дисплеї.

2. Прочитайте повідомлення про події на дисплеї і
при потребі вживайте заходи відповідно до Огляду
повідомлень про події та усунення несправностей
(→ сторінка 15).

Вказівка
Якщо підтверджуєте індикацію події
(→ сторінка 7), таким чином несправність
не усувається.

3. При повному виведенні з ладу інвертора або дисп-
лею зверніться до спеціаліста.

4. Якщо несправність виникає частіше або її немож-
ливо усунути, зверніться до спеціаліста.

6 Догляд і технічне обслуговування

6.1 Технічне обслуговування

Передумовою для тривалої експлуатаційної готовності,
безпеки, надійності та тривалого терміну служби є що-
річне технічне обслуговування виробу кваліфікованим
спеціалістом.

6.2 Небезпека травм і матеріальних збитків у
результаті неправильного або пропущеного
технічного обслуговування та ремонту.

▶ Ніколи не намагайтесь виконати роботи з ремонту та
технічного обслуговування свого виробу власними
силами.

▶ Негайно доручіть спеціалісту усунути несправності та
пошкодження.

▶ Дотримуйтесь вказаних інтервалів технічного обслуго-
вування.

6.3 Догляд за виробом

▶ Очистіть обшивку вологою ганчіркою з невеликою
кількістю мила, що не містить розчинників.

▶ Не використовуйте аерозолі, абразивні засоби, миючі
засоби, та засоби для чищення, що містять розчин-
ники або хлор.

▶ Очищуйте ребра охолодження за обшивкою виробу
лише стиснутим повітрям.

7 Виведення з експлуатації

7.1 Відключення струму інвертора

▶ Вимкніть лінійниц захисний автомат.
▶ Закріпіть лінійний захисний автомат від випадкового

або неуповноваженого повторного вмикання.
▶ Переключіть вимикач навантаження в положення (0).
▶ Закріпіть лінійний захисний автомат від випадкового

або неуповноваженого повторного вмикання.
▶ Тепер струм інвертора відключений.
▶ Щоб знову ввести у експлуатацію фотогальванічну

енергетичну установку, дотримуйтеся даних для Вве-
дення в експлуатацію (→ сторінка 6).

7.2 Тимчасове виведення з експлуатації

▶ Відключіть напругу інвертора (→ сторінка 8).
▶ Доручіть спеціалісту тимчасово вивести фотогальва-

нічну енергетичну установку з експлуатації.
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7.3 Остаточне виведення з експлуатації

▶ Доручіть спеціалісту остаточно вивести фотогальвані-
чну енергетичну установку з експлуатації.

8 Вторинна переробка та утилізація

▶ Доручіть утилізацію упаковки спеціалісту, який встано-
вив виріб.

Якщо виріб позначений таким знаком:

▶ У цьому випадку забороняється утилізовувати виріб
разом із побутовими відходами.

▶ Замість цього здайте виріб до пункту прийому старих
електричних або електронних приладів.

Якщо виріб містить елементи живлення, позначені
цим знаком, це означає, що вони містять шкідливі для
здоров'я та навколишнього середовища речовини.

▶ У цьому випадку здайте елементи живлення до пункту
прийому елементів живлення.

9 Сервісна служба

Контактні дані для вашої сервісної служби див. за
адресою, зазначеною на зворотному боці або на
www.vaillant.com.

9.1 Сервісна служба

Сфера застосування: Україна

Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні

Гаряча лінія: 08 00 501‑805
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Додаток

A Огляд функцій керування та індикації

Вказівка
Описані функції та режими роботи доступні не для всіх конфігурацій системи.

A.1 Функції керування та індикації

Рівень налаштування Значення Оди-
ниця Значення кроку, вибір, пояснення

Заводське
налашту-
ваннямін. макс.

Основна індикація →

Вихідна потужність ² поточне
значення

Вт Вихідна потужність інвертора –

Поточний денний внесок ¹ поточне
значення

кВт/г Добовий внесок з 00:00 –

Напруга PV ¹ поточне
значення

В Напруга, що подається від ФЕ генератора –

Струм PV ¹ поточне
значення

A Струм, що подається від ФЕ генератора –

Мережна напруга ² поточне
значення

В Напруга на підключенні інвертора –

Мережевий струм ¹ поточне
значення

A Струм, що подається у мережу –

Мережна частота ¹ поточне
значення

Гц Частота суспільної електричної мережі –

Внутрішня температура ¹ поточне
значення

°C Внутрішня температура інвертора –

Зниження потужності ¹ поточний стан – Можлива індикація:

– не активно
– Причина: Перевищення температури
– Причина: Частота
– Причина: Зовнішня
– Причина: Новий запуск
– Причина: Реактивна потужність
– Причина: Вимога користувача
– Причина: Частота занадто висока
– Причина: Частота занадто низька

–

Виникла максимальна денна потуж-
ність: ¹ ³

поточне
значення

Вт Максимальна потужність поточного дня –

Вим. Виникла максимальна потуж-
ність: ¹ ³

поточне
значення

Вт Максимальна подана потужність –

Виник максимальний денний вне-
сок: ¹ ³

поточне
значення

кВт/г Макс. досягнутий внесок дня –

Робочі години ¹ Загальне
значення

Год Часи роботи на електричній мережі (разом з
нічними годинами)

–

Загальний внесок ¹ Загальне
значення

кВт/г Внесок з введення в експлуатацію –

Заощадження CO2 ¹ Загальне
значення

кг Заощадження CO2 з введення в експлуатацію
Значення розраховується на основі коефіціє-
нта економії 508 g/kWh.

–

Головне меню →

Внесок – – Показує список з періодами внеску. –

¹ Цей пункт меню відображається не завжди. Наявність залежить від типу приладу, від налаштування на інверторі та версії мік-
ропрограми.
² Цей пункт меню відображається завжди. Вимкнути неможливо.
³ Скидається на 0 через Головне меню → Налаштування → Видалити журнал подій.
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Рівень налаштування Значення Оди-
ниця Значення кроку, вибір, пояснення

Заводське
налашту-
ваннямін. макс.

Покращення ¹ – – Показує список з періодами внеску (Покра-
щення).

–

Витрата на власні потреби ¹ – – – –

Ступінь автаркії ¹ – – – –

Налаштування – – Показує підменю Налаштування. –

Самоперевірка ¹ – – Виконує самоперевірку.
Натискайте 1 секунду для підтвердження.
Можлива індикація:

– Сонячне випромінювання занизьке
– Режим роботи мережі недійсний
– ENS не готовий
– Країна не обрана
– Виявлено помилку
– Самоперевірку завершено
– Збій самоперевірки
– Самоперевірка в процесі
– Самоперевірка не відбулася

–

Характеристика генератора – – Відображає криву ФЕ-генератора як діаграму. –

Журнал подій – – Показує повідомлення про події у хронологіч-
ній послідовності.

–

Інформація – – Показує підменю Інформація. –

Головне меню → Внесок →

Денний внесок поточне
значення

кВт/г Записи внеску за період внеску
→ Позначте окремий внесок і натисніть
для відображення його у вигляді діаграми.

–

Місячний внесок поточне
значення

кВт/г Записи внеску за період внеску
→ Позначте окремий внесок і натисніть
для відображення його у вигляді діаграми.

–

Річний внесок поточне
значення

кВт/г Записи внеску за період внеску
→ Позначте окремий внесок і натисніть
для відображення його у вигляді діаграми.

–

Загальний внесок поточне
значення

кВт/г Загальний внесок з початку запису –

Головне меню → Покращення →

Денний внесок поточне
значення

€, £, kr,
немає

Записи внеску за період внеску
→ Позначте окремий внесок і натисніть
для відображення його у вигляді діаграми.

–

Місячний внесок поточне
значення

€, £, kr,
немає

Записи внеску за період внеску
→ Позначте окремий внесок і натисніть
для відображення його у вигляді діаграми.

–

Річний внесок поточне
значення

€, £, kr,
немає

Записи внеску за період внеску
→ Позначте окремий внесок і натисніть
для відображення його у вигляді діаграми.

–

Загальний внесок поточне
значення

€, £, kr,
немає

Загальний внесок з початку запису –

Головне меню → Налаштування →

Час/дата – – Показує підменю Час/дата. –

Покращення – – Вибір коефіцієнту компенсації/валюти –

¹ Цей пункт меню відображається не завжди. Наявність залежить від типу приладу, від налаштування на інверторі та версії мік-
ропрограми.
² Цей пункт меню відображається завжди. Вимкнути неможливо.
³ Скидається на 0 через Головне меню → Налаштування → Видалити журнал подій.
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Рівень налаштування Значення Оди-
ниця Значення кроку, вибір, пояснення

Заводське
налашту-
ваннямін. макс.

Керування енергією – – Показує підменю Керування енергією. –

Виміряні значення – – Виміряні значення, які можна обирати для ін-
дикації стану:

– Вихідна потужність
– Поточний денний внесок
– Напруга PV
– Струм PV
– Мережна напруга
– Мережевий струм
– Мережна частота
– Внутрішня температура
– Зниження потужності
– Денна максимальна потужність
– Вим. максимальна потужність
– Максимальний денний внесок
– Робочі години
– Загальний внесок
– Заощадження CO2

–

Скинути макс. значення – – Скидає всі максимальні значення
Натискайте 1 секунду для підтвердження.

–

Видалити журнал подій – – Видаляє протокол подій
Натискайте 1 секунду для підтвердження.

–

Мова – – Вибір індикації Мова

– English
– Deutsch
– Français
– Español
– Italiano
– Português
– Ελληνικά
– Dansk
– Polski
– Nederlands

–

Контраст 0 100 % Налаштування дисплея Контраст –

Адреса RS485 1 99 – Призначте кожному інвертору власний Адреса
RS485, якщо через шину RS485 приєднано
кілька інверторів.

–

Мережа – – Показує підменю Мережа. –

Аварійне повідомлення – – Можливості вибору:

– УВІМК.
– ВИМК.

–

Фонове освітлення – – Можливості вибору:

– ВИМК.
– автоматично
– Режим підведення

–

Сервіс – – Ввести комбінацію клавіш, для виконання на-
лаштувань у підменю Сервіс.

–

Головне меню → Налаштування → Час/дата →

Час 00:00 23:59 – Налаштування Час –

¹ Цей пункт меню відображається не завжди. Наявність залежить від типу приладу, від налаштування на інверторі та версії мік-
ропрограми.
² Цей пункт меню відображається завжди. Вимкнути неможливо.
³ Скидається на 0 через Головне меню → Налаштування → Видалити журнал подій.
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Рівень налаштування Значення Оди-
ниця Значення кроку, вибір, пояснення

Заводське
налашту-
ваннямін. макс.

Дата 01.01.
2015

31.12.
2079

– Налаштування Дата –

Формат часу – – Можливості вибору:

– 12год
– 24год

–

Формат дати – – Можливості вибору:

– РРРР-ММ-ДД
– ДД.ММ.РРРР
– ММ/ДД/РРРР

–

Головне меню → Налаштування → Керування енергією →

Режим ¹ – – Можливості вибору:

– ВИМК.
– Лічильник електроенергії

–

Дин. Регулювання підведення ¹ 0 – Вт Цей пункт підменю відображається лише, коли
обрано режим Лічильник електроенергії.
Дає можливість налаштування потужності, що
подається у мережу з кроками 10 Вт

–

Граничне значення PV-Ready 300 5000 Вт Цей пункт підменю відображається лише, коли
обрано режим Лічильник електроенергії.
З пунктом меню можливе цілеспрямоване за-
безпечення теплового насоса при надмірній
фотоелектричній енергії.
Якщо надмірна фотоелектрична енергія пе-
ревищує межу PV-Ready, тоді модуль розши-
рення надсилає сигнал увімкнення для керу-
вання живленням на тепловий насос.
Вказівка
Функцію Граничне значення PV-Ready можна
використовувати лише у поєднанні з лічильни-
ком енергії та модулем розширення для керу-
вання живленням.
При встановленні межі PV-Ready завжди потрі-
бно враховувати усіх електричних споживачів
у будинку. Якщо встановлено тепловий насос,
може, наприклад, бути доцільним значення
налаштування для ліміту PV-Ready на 200 Вт
вище електричної потужності підключення теп-
лового насоса.

1000

Конфігурація ¹ – – Цей пункт підменю відображається лише, коли
обрано режим Лічильник електроенергії.
Дає можливість налаштування Тип лічильника.
Заводська настройка рекомендована виробни-
ком Schneider iEM3155.
Можливості вибору:

– Schneider iEM3155
– Herholdt ECS3
– Janitza ECS3
– Herholdt ECS1
– Janitza ECS1
– B+G SDM630
– B+G SDM220
– Carlo Gavazzi EM24

Schneider
iEM3155

Головне меню → Налаштування → Мережа →

¹ Цей пункт меню відображається не завжди. Наявність залежить від типу приладу, від налаштування на інверторі та версії мік-
ропрограми.
² Цей пункт меню відображається завжди. Вимкнути неможливо.
³ Скидається на 0 через Головне меню → Налаштування → Видалити журнал подій.
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Рівень налаштування Значення Оди-
ниця Значення кроку, вибір, пояснення

Заводське
налашту-
ваннямін. макс.

DHCP – – автоматичне поєднання з існуючою мережею
Можливості вибору:

– УВІМК.
– ВИМК.

УВІМК.

IP-адреса – – IP-адреса інвертора –

Маска підмережі – – Маска підмережі інвертора –

Шлюз – – IP-адреса шлюза мережі –

DNS – – IP-адреса сервера DNS –

Веб-портал – – Показує підменю Веб-портал. –

Discovery Service – – Можливості вибору:

– УВІМК.
– ВИМК.

УВІМК.

Головне меню → Налаштування → Мережа → Веб-портал →

Встановити – – Можливості вибору:

– Meteocontrol
– SolarWorld
– Solar Frontier
– PIKO Solar Portal

Про інші опції запитайте сервісну службу.

–

Повторне перенесення – – Перенесіть наявні у інверторі дані ще раз.
Триває прибл. 2 хвилини Дійсно виконати?
Натискайте 1 секунду для підтвердження.
→ Повторне перенесення успішне
або
→ Повторне перенесення не вдалося

–

Перевірка підключення – – Перевіряє підключення до Інтернету і показує
результати по наступним пунктам:

– Стан інтернет-підключення:

→ Підключено
або
→ Хост призначення недоступний

– Кінцева адреса:
– Ім'я хосту:
– Порт:

Кінцева
адреса:

23.102.16.32
Ім'я хосту:

vaillant.
readingnodes.
powerdoo.com

Порт: 8383

Головне меню → Інформація →

Контактна інформація – – Контактні дані у вигляді QR-коду –

Системна інформація – – Разом з позначенням виробу та інформацією
про версії ПЗ та апаратного забезпечення ін-
вертора відображаються також наступні пун-
кти:

– Серійний номер:
– Налаштування параметра країни
– Адреса:
– Платформа:
– Веб-портал:
– Номінальна потужність:
– Ліміт потужності:
– Ліміт залежно від країни:

–

¹ Цей пункт меню відображається не завжди. Наявність залежить від типу приладу, від налаштування на інверторі та версії мік-
ропрограми.
² Цей пункт меню відображається завжди. Вимкнути неможливо.
³ Скидається на 0 через Головне меню → Налаштування → Видалити журнал подій.
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Рівень налаштування Значення Оди-
ниця Значення кроку, вибір, пояснення

Заводське
налашту-
ваннямін. макс.

Налаштування параметра країни – – Налаштована країна та спеціальні параметри
мережі у країні

–

Характеристика реактивної потуж-
ності

– – Діаграма Характеристика реактивної потужно-
сті (лише, якщо приписано для налаштованої
країни)

–

Самоперевірка – – Результати останнього Самоперевірка (лише,
якщо налаштовано у налаштуваннях країни
Італія)

–

Мережа – – – Ім'я хосту: однозначна назва у мережі
– Статус DHCP: DHCP увімкн./вимкн.

→ УВІМК.
→ ВИМК.

– Статус посилання: стан підключення до
мережі

→ Підключено
→ Підключення відсутнє

– IP-адреса: IP-адреса інвертора
– Маска підмережі: маска підмережі інвер-

тора
– Шлюз: IP-адреса шлюза мережі
– DNS-адреса: IP-адреса сервера DNS
– MAC-адреса: Фізична адреса інвертора

–

¹ Цей пункт меню відображається не завжди. Наявність залежить від типу приладу, від налаштування на інверторі та версії мік-
ропрограми.
² Цей пункт меню відображається завжди. Вимкнути неможливо.
³ Скидається на 0 через Головне меню → Налаштування → Видалити журнал подій.

B Огляд повідомлень про події та усунення несправностей
Пояснення до символів та типів події див. у розділі Повідомлення про події (→ сторінка 6).

B.1 Повідомлення про події та усунення несправностей

Повідомлення про подію Символ Причина Захід

Збій передачі даних Збій налаштування впродовж першого
введення в експлуатацію, оскільки пере-
дача була неправильна.

Виконайте налаштування знову.
Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає знову.

Розпізнано островний
ефект

Електрична мережа не проводить напругу
(автоматичний хід інвертора).
Інвертор не може живити електричну
мережу з міркувань безпеки.
Інвертор відключається, поки існує поми-
лка (дисплей темний).

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Струм витоку зависокий Аварійний струм, що йде від плюсового
або мінусового входу через ФЕ-генера-
тори на землю, перевищує допустиме зна-
чення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Зверніться до спеціаліста.

Пристрій перегрівся Незважаючи на зменшення потужності,
максимальну допустиму температуру
перевищено.
Інвертор не живить електричну мережу,
доки не буде досягнуто допустимий тем-
пературний діапазон.

Перевірте, чи не лежать на виробі речі
або порушена циркуляція повітря на реб-
рах охолодження.
Очищайте при потребі ребра охолодження
стиснутим повітрям при макс. 2 bar.
Зверніться до спеціаліста, якщо повідом-
лення виникає частіше.

Внутрішня інформація – Зверніться до спеціаліста, якщо повідом-
лення виникає частіше.



Додаток

16 Посібник з експлуатації VPV I 0020273410_00

Повідомлення про подію Символ Причина Захід

Внутрішнє попере-
дження

– Зверніться до спеціаліста, якщо повідом-
лення виникає частіше.

Внутрішня помилка – Зверніться до спеціаліста, якщо повідом-
лення виникає частіше.

Пошкодження ізоляції Опір ізоляції між плюсовим та мінусовим
входом та землею не досягає дозволеного
значення.
Інвертор не може живити електричну
мережу з міркувань безпеки.

Зверніться до спеціаліста.

Брендінг відсутній У інвертора неправильні або помилкові
дані приладу.
Тому він не може живити електричну
мережу.

Зверніться до спеціаліста.

Підключення до лічи-
льника електроенергії
відсутнє

Між інвертором та енергетичним лічиль-
ником відсутній або неправильний обмін
даними.

Заверніться до спеціаліста, щоб переві-
рити підключення.

L та N переплутані Зовнішній та нейтральний проводи пере-
плутані при підключенні.
Інвертор не може живити електричну
мережу з міркувань безпеки.

Зверніться до спеціаліста.

Параметр країни недійс-
ний

Інвертор не може живити електричну ме-
режу, оскільки не має дійсних параметрів.

Зверніться до спеціаліста.

Зниження напруги через
температуру

Інвертор зменшує свою вихідну потуж-
ність, оскільки досягнута максимальна
дозволена температура.

Переконайтеся, що інвертор не закритий і
не сильно забруднений.
Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Збій зачитування на-
лаштувань параметра
країни

Інвертор не зміг правильно прочитати з
накопичувача налаштовану країну.

Зверніться до спеціаліста.

Вентилятор несправний Внутрішній вентилятор інвертора несправ-
ний.
Інвертор ймовірно живиться зменшеною
потужністю електричної мережі.

Зверніться до спеціаліста.

Мережна частота зави-
сока

Інвертор після відключення більше не
живить, оскільки перевищені законодавчо
встановлені значення увімкнення.

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Мережна напруга за-
низька для повторного
увімкнення

Інвертор після відключення більше не
живить, оскільки не досягнуті законодавчо
встановлені значення увімкнення.

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Мережна частота зави-
сока

Частота струму на інверторі перевищує
дозволене значення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Мережна частота зани-
зька

Частота струму на інверторі не досягає
дозволеного значення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Реле мережі несправне Інвертор розпізнав, що реле електричної
мережі несправне, і тому не живить елект-
ричну мережу.

Зверніться до спеціаліста.

Мережна напруга за-
низька для повторного
увімкнення

Інвертор після відключення більше не
живить, оскільки не досягнуті законодавчо
встановлені значення увімкнення.

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Мережна напруга Ø
зависока

Вихідна напруга, що визначається через
визначений законодавчо проміжок часу,
перевищує дозволений діапазон допуску.
Інвертор вимикається автоматично, поки
присутній стан помилки.

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.
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Повідомлення про подію Символ Причина Захід

Мережна напруга Ø
занизька

Вихідна напруга, що визначається через
визначений законодавчо проміжок часу,
не досягає дозволений діапазон допуску.
Інвертор вимикається автоматично, поки
присутній стан помилки.

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Мережна напруга зави-
сока

Напруга струму на інверторі перевищує
дозволене значення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Мережна напруга за-
висока для повторного
увімкнення

Інвертор після відключення більше не жи-
вить, оскільки не перевищено законодавчо
встановлені значення увімкнення.

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Мережна напруга зани-
зька

Напруга струму на інверторі не досягає
дозволеного значення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Зверніться до спеціаліста, якщо помилка
виникає частіше.

Мережевий струм DC
Offset зависокий

Частка постійного струму, що подається
інвертором у електричну мережу, переви-
щує дозволене значення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Зверніться до спеціаліста.

Напруга PV зависока Вхідна напруга на інверторі перевищує
дозволене значення.

Переключіть вимикач навантаження ін-
вертора у положення 0 і зверніться до
спеціаліста.

Струм PV зависокий Вхідний струм на інверторі перевищує
допустиме значення.
Інвертор обмежує струм на допустимому
значенні.

Зверніться до спеціаліста, якщо повідом-
лення виникає частіше.

Шлюз RS485 активний Через інтерфейс RS485 не можливо обмі-
нюватися даними з інвертором.

Зверніться до спеціаліста.

ПЗ ENS несумісне Після оновлення мікропрограми різні
стани ПЗ у інверторі не співпадають.

Зверніться до спеціаліста.

ПЗ PU несумісне Після оновлення мікропрограми різні
стани ПЗ у інверторі не співпадають.

Зверніться до спеціаліста.

Час/дату втрачено Інвертор втратив час, оскільки від дуже
довго не був підключений до електричної
мережі.
Не вдалося зберегти дані внеску, повідо-
млення про події лише з неправильною
датою.

Виправте поточний час.
Зверніться до спеціаліста, якщо повідом-
лення виникає частіше.

C Технічна інформація для заповнення протоколу введення у експ-
луатацію підприємства з енергопостачання

Підприємства з енергопостачання у Німеччині вимагають при підключенні фотогальванічної енергетичної установки
до суспільної мережі протокол введення у експлуатацію або так званий звіт про готовність.

У наступних переліках знаходяться технічні характеристики та вказівки, що допоможуть вам при заповненні протоколу
з введення у експлуатацію.

Питання Відповідь Примітка

1-фазне живлення відмітити хрестиком для: VPV I 2000/1
230V

3-фазне живлення
відмітити хрестиком для: VPV I 3000/1
400V -
VPV I 6000/1 400V

можливість автономного режиму ні
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Питання Відповідь Примітка

Передбачений автономний режим ні

передбачений запуск двигуном ні

передбачене надмірне живлення так/ні можливі обидва варіанти
Якщо передбачене споживання енер-
гії: так, інакше ні

передбачене повне живлення так/ні можливі обидва варіанти
Якщо передбачене споживання енер-
гії: ні, інакше так

Точка перемикання Низька напруга Технічні передумови для підключення
до середньої напруги не виконані.

Компенсація реактивної потужності Відсутнє

опломбовано так лише підключення змінного струму

Значення спрацювало прави-
льно/візуальна перевірка значення
налаштування

повинен перевірити спеціаліст і відповідно
внести

час спрацьовування 0,2 с (200 мс)

Захист від спаду частоти f < 47,5 Гц

Захист від зростання частоти f > 51,5 Гц

Захист від спаду напруги U < 184,0 В / 0,8 Un

Захист від зростання напруги U > 253,0 В / 1,1 Un інтегрований захист мережі та уста-
новки

Захист від зростання напруги U >> 264,5 В / 1,15 Un

Максимальна повна електрична потуж-
ність

– VPV I 2000/1 230V: 2100VA
– VPV I 3000/1 400V: 3200VA
– VPV I 4000/1 400V: 4000VA
– VPV I 5000/1 400V: 5000VA
– VPV I 6000/1 400V: 6000VA

Дані потужності усієї нової встановлюва-
ної генеративної установки

Сума потужностей окремих інверторів

Дані потужності генераторного агрегата Потужність окремого інвертора

Виміряний струм для лінійного захисного
автомата

16 A

Характеристики короткого замикання ге-
нераторного агрегата / початковий пе-
рехідний струм короткого замикання Ik"
відповідно до DIN 60909-0

– VPV I 2000/1 230V: 27 A (0,027 kA)
– VPV I 3000/1 400V, PV I 4000/1 400V:

15 A (0,015 kA)
– VPV I 5000/1 400V, VPV I 6000/1 400V:

24 A (0,024 kA)

Число пульсації/частота імпульсів – VPV I 2000/1 230V: 35 кГц
– VPV I 3000/1 400V - VPV I 6000/1 400V:

37 кГц

Перетворювач/управління автономний

Пусковий струм IA не вводити нічого не застосовується

Власне споживання (Реж. очік. вночі) < 3 Вт

Вища гармоніка DIN VDE 0838 Частина 2
DIN EN 61000-3-2
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1 Безпека

1.1 Пов'язані з діями застережні вказівки

Класифікація застережних вказівок за
типом дій
Застережні вказівки за типом дій класи-
фіковані наступним чином: застережними
знаками і сигнальними словами щодо сту-
пеня можливої небезпеки, на яку вони вка-
зують:

Застережні знаки та сигнальні слова
Небезпека!
безпосередня небезпека для життя
або небезпека тяжкого травму-
вання

Небезпека!
Небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом

Попередження!
небезпека легкого травмування

Обережно!
вірогідність матеріальних збитків
або завдання шкоди навколиш-
ньому середовищу

1.2 Використання за призначенням

При неналежному використанні або вико-
ристанні не за призначенням існує ймовір-
ність пошкодження виробу та інших матері-
альних цінностей.

Виріб є електричним стаціонарним вузлом,
що перетворює постійний струм фотога-
льванічних модулів у змінний струм для
використання у електричній мережі.
Виріб розрахований для наступного вико-
ристання:

– з придатними фотогальванічними моду-
лями

– з приєднаною до мережі фотогальваніч-
ною енергетичною установкою

Виріб можна використовувати з додатко-
вою системою акумулювання енергії, яка
складається з додаткового вузла керу-
вання та зовнішнього акумулятора енергії.

До використання за призначенням нале-
жить:

– дотримання вимог посібників з монтажу,
техобслуговування та експлуатації ви-
робу, а також усіх інших деталей та вуз-
лів установки і

– дотримання всіх наведених в посібниках
умов огляду та технічного обслугову-
вання.

До використання за призначенням, поміж
іншого, належить і виконання встанов-
лення у відповідності до вимог класу IP.

Інше, ніж описане в цьому посібнику вико-
ристання, або використання, що виходить
за межі описаного, вважається викорис-
танням не за призначенням. Використан-
ням не за призначенням вважається та-
кож будь-яке безпосередньо комерційне та
промислове використання.
Увага!
Будь-яке неналежне використання заборо-
нено.

1.3 Загальні вказівки з безпеки

1.3.1 Небезпека у випадку недостатньої
кваліфікації спеціаліста

Наступні роботи дозволяється виконувати
тільки спеціально навченому кваліфікова-
ному спеціалістові

– Монтаж
– Демонтаж
– Встановлення
– Введення в експлуатацію
– Огляд та технічне обслуговування
– Ремонт
– Виведення з експлуатації

▶ Дійте з урахуванням сучасного техніч-
ного рівня.

1.3.2 Небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом

Неправильно прокладений кабель або ка-
бель у неправильній послідовності може
спричинити небезпечне для життя ура-
ження струмом або опіки.
▶ З'єднайте кабель з інвертором лише у

тій послідовності, як описано у посіб-
нику.

▶ Використовуйте винятково придатний
кабель.
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▶ Застосовуйте лише штекерні з'єднувачі,
рекомендовані виробником приладу.

▶ Приєднуйте до гнізда RJ45 лише елект-
ричний контур SELV (запобіжної низької
напруги).

▶ Прокладайте кабель так, щоб з'єднання
не могли випадково роз'єднатися.

▶ Прокладайте кабель так, щоб не пору-
шити заходи безпеки у будинку, напри-
клад, протипожежний захист.

▶ Переконайтеся у відсутності легкозай-
мистих речовин або газів на місці вста-
новлення.

▶ Переконайтеся, що дотримано всі ви-
моги місцевого підприємства поста-
чання енергоживлення щодо безпечної
експлуатації фотогальванічної енергети-
чної установки.

1.3.3 Небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом

При доторканні до струмоведучих вузлів
виникає небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом.
Перед початком роботи з виробом:
▶ Знеструмте виріб. Це означає від'єд-

нання від усіх джерел електричного жив-
лення (за допомогою електричного роз-
ділювального пристрою із зазором кон-
тактів не менше 3 мм, наприклад запо-
біжника або лінійного захисного авто-
мата).

▶ Унеможливте повторне увімкнення.
▶ Почекайте не менше 3 хвилин, поки не

розрядяться конденсатори.
▶ Переконайтесь у відсутності напруги.

1.3.4 Небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом

З'єднання або роз'єднання штекерних з'єд-
нань, що проводять струм, можуть спричи-
нити ураження струмом або опіки.
▶ Не з'єднуйте і не роз'єднуйте штекерні

з'єднання постійного струму при силь-
ному сонячному випромінюванні на фо-
тогальванічному модулі.

▶ Закрийте перед з'єднанням або роз'єд-
нанням штекерних з'єднань фотогаль-
ванічні модулі при потребі плівкою або
флісом, що не пропускають світло.

▶ Носіть захисні рукавиці та використо-
вуйте придатний ізольований інстру-
мент.

▶ Ніколи не відкривайте корпус інвертора.

1.3.5 Небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом

Фотогальванічний модуль з вимкненим
струмом та з заземленням може мати ви-
соку напругу.
▶ Приберіть заземлення з фотогальвані-

чного модуля перед виконанням елек-
тричних робіт на модулі, на кабелі пос-
тійного струму або штекері постійного
струму.

1.3.6 Небезпека для життя при відсутності
захисних пристосувань

На схемах, що містяться в цьому доку-
менті, не вказані всі необхідні для належ-
ного встановлення захисні пристосування.
▶ Встановіть в установку всі необхідні

захисні пристосування.
▶ Дотримуйтесь діючих внутрішньодержа-

вних та міжнародних законів, стандартів
та директив.

1.3.7 Небезпека опіків та ошпарювання
гарячими деталями

▶ Починайте роботу з деталями лише
тоді, коли вони охолонуть.

1.3.8 Небезпека травмування і
матеріальних збитків у результаті
неправильного технічного
обслуговування та ремонту

Відмова від технічного обслуговування і
ремонту або їх неправильне виконання мо-
жуть призвести до травм або пошкоджень
фотогальванічних енергетичних установок.
▶ Забезпечте проведення робіт з техніч-

ного обслуговування та ремонту лише
кваліфікованим спеціалістом.

1.3.9 Небезпека травмування гострими
краями

Транспортування, монтаж або робота на
монтажній панелі можуть спричинити трав-
мування різанням.
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▶ При транспортуванні, монтажі або робо-
тах на монтажній панелі носіть придатні
захисні рукавиці.

1.3.10 Небезпека матеріальних
збитків внаслідок використання
неналежного інструмента

▶ Використовуйте належний інструмент.

1.3.11 Небезпека!

Сфера застосування: Україна

▶ Перед монтажем прочитати інструкцію з
установки!

▶ Перед введенням в експлуатацію прочи-
тати інструкцію з експлуатації!

▶ Дотримуватися вказівок з технічного
обслуговування, наведених в інструкції з
експлуатації!

1.4 Приписи (директиви, закони,
стандарти)

▶ Дотримуйтеся вимог внутрішньодержав-
них приписів, норм, директив та законів.
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2 Вказівки до документації

2.1 Дотримання вимог спільно діючої
документації

▶ Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх посібників з ек-
сплуатації та встановлення, що додаються до вузлів
установки.

2.2 Зберігання документації

▶ Передавайте цей посібник та всю спільно діючу доку-
ментацію наступному користувачу установки.

2.3 Сфера застосування посібника

Дія цього посібника розповсюджується винятково на:

Виріб - артикульний номер
Сфера застосування: Україна

VPV I 3000/1 400V 0010024726

VPV I 4000/1 400V 0010024727

VPV I 5000/1 400V 0010024728

VPV I 6000/1 400V 0010024729

3 Опис виробу

3.1 Огляд виробу

3.1.1 Огляд фотогальванічної енергетичної
установки

9

10

7

6 5 3

2

1

4

8

1 Захисне заземлення
(при потребі, не вхо-
дить до комплекту
поставки)

2 Шафа для лічильників
(не входить до компле-
кту поставки)

3 Заземлення (не вхо-
дить до комплекту
поставки)

4 Кабель змінного
струму (не входить до
комплекту поставки)

5 Штекерне з'єднання
змінного струму
(Wieland)

6 Штекерне з'єднання
постійного струму
(Phoenix SUNCLIX)

7 Кабель постійного
струму (не входить до
комплекту поставки)

8 Інвертор

9 Фотоелектричний гене-
ратор (не входить до
комплекту поставки)
Складається з кількох
фотогальванічних
модулів.

10 Штекерні з'єднання
постійного струму (не
входить до комплекту
поставки)

3.1.2 Огляд підключень

89

21 3

7 6 5 4

1 Шина MOD (RJ10)

2 Ethernet (RJ45)

3 Шина RS485 (RJ45)

4 Електрична мережа
підключення змінного
струму для Wieland
RST25i5

5 не використовується

6 Фотоелектричний ге-
нератор, підключення
постійного струму (−)
для Phoenix SUNCLIX

7 Фотоелектричний ге-
нератор, підключення
постійного струму (+)
для Phoenix SUNCLIX

8 не використовується

9 Вимикач наванта-
ження, постійний
струм
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3.1.3 Огляд штекера

1 2 3

1 Штекер змінного
струму Wieland
RST25i5

2 Штекер постійного
струму Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CМ-S 2,5-
6 (+)

3 Штекер постійного
струму Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CF-S 2,5-
6 (+)

3.1.4 Огляд монтажної пластини

1
2

3

1 Монтажна пластина

2 Запобіжний щиток

3 Отвори для кріпильних
гвинтів

3.2 Інформація на паспортній табличці

→ Посібник з експлуатації

3.3 Серійний номер

→ Посібник з експлуатації

3.4 Маркування CE

 

Маркування CE документально підтверджує відповідність
виробів згідно з параметрами, вказаними на паспортній
табличці, основним вимогам діючих нормативів.

Декларацію про відповідність можна проглянути у вироб-
ника.

3.5 Національний знак відповідності України

Сфера застосування: Україна

Маркування національним знаком відповідності вирoбу
свідчить його відповідність вимогам Технічних регламен-
тів України.

3.6 Правила упаковки, транспортування і
зберігання

Сфера застосування: Україна

Вироби поставляються в упаковці підприємства-вироб-
ника.

Вироби транспортуються автомобільним, водним і заліз-
ничним транспортом відповідно до правил перевезення
вантажів, що діють на конкретному виді транспорту. При
транспортуванні необхідно передбачити надійне закріп-
лення виробів від горизонтальних і вертикальних перемі-
щень.

Невстановлені вирoби зберігаються в упаковці підприєм-
ства-виробника. Зберігати вирoби необхідно в закритих
приміщеннях з природною циркуляцією повітря в стан-
дартних умовах (неагресивне середовище без пилу, тем-
пература зберігання від -10 °С до +37 °C, вологість пові-
тря до 80 %, без ударів і вібрацій).

3.7 Термін зберігання

Сфера застосування: Україна

– Термін зберігання: 2 роки з моменту постачання

3.8 Термін служби

Сфера застосування: Україна

За умови дотримання приписів щодо транспортування,
зберігання, монтажу і експлуатації, очікуваний термін
служби вирoбу складає 15 років зі дня встановлення.



4 Монтаж інвертора

26 Посібник зі встановлення та технічного обслуговування VPV I 0020273410_00

3.9 Дата виготовлення

Сфера застосування: Україна

Дата виготовлення (тиждень, рік) вказані в серійному
номері на паспортній табличці:

– третій і четвертий знак серійного номера вказують рік
виробництва (у двозначному форматi).

– п'ятий і шостий знак серійного номера вказують тиж-
день виробництва (від 01 до 52).

4 Монтаж інвертора

4.1 Виймання виробу з упаковки

1. Обережно приберіть упаковку та наповнювач, щоб
не пошкодити при цьому деталі виробу .

2. Здійснюйте утилізацію упаковки належним чином.

4.2 Перевірка комплекту поставки

▶ Перевірте комплект поставки на укомплектованість і
відсутність ушкоджень.

4.2.1 Комплект поставки

Кіль-
кість Позначення

1 Інвертор

1 Монтажна пластина

1 Штекер змінного струму Wieland RST25i5

1 Штекер постійного струму Phoenix SUNCLIX (+)

1 Штекер постійного струму Phoenix SUNCLIX (-)

1 Додатковий пакет з документацією

4.3 Габарити

A

B

C

A 340 мм

B 608 мм

C 222 мм

4.4 Мінімальні відстані

B

A

A

B
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Мінімальна відстань

A 200 мм

B 60 мм

A
 +

 8
1

A
 +

 2
87

 

B + 95

B + 95

4.5 Вимоги до місця встановлення

▶ Переконайтеся, що мінімальну відстань
(→ сторінка 26) дотримано.

▶ Переконайтеся, що можна виконати проводку постій-
ного струму від фотогальванічних модулів до інвер-
тора.

▶ Переконайтеся, що можна виконати прокладання ка-
белю змінного струму до шаф для лічильників.

▶ Переконайтеся, що місце встановлення стійке, гори-
зонтальне і рівне.

▶ Переконайтеся, що безпосереднє оточення монтажу
важкозаймисте.

▶ Переконайтеся, що у місці встановлення відсутні три-
валі вібрації.

▶ Переконайтеся, що місце встановлення знаходитися
у кондиціонованому або некондиціонованому внутріш-
ньому приміщенні.

▶ Переконайтеся, що місце встановлення виконує ви-
моги кліматичного класу 3K3 відповідно до IEC 60721-
3-3.

▶ Для використання веб-портала переконайтеся, що
доступний інтернет-маршрутизатор.

▶ При потребі переконайтеся, що можна прокласти лі-
нію обміну даними для підключення інших дозволених
виробів до інвертора.

4.6 Навішування виробу

1. Перевірте носівну здатність стіни.
2. Враховуйте загальну вагу виробу.
3. Використовуйте лише кріпильні матеріали, дозволені

для стіни.

Умови: Несуча здатність стіни достатня

▶ Вирівняйте монтажну панель горизонтально за допо-
могою ватерпасу на стіні, як показано на малюнку.

▶ Закріпіть монтажну панель 4 гвинтами на стіні.

▶ Навісьте виріб зверху на монтажну панель, як пока-
зано на малюнку.

▶ Стежте за тим, що виріб зафіксувався на монтажній
панелі зі звуком.

Умови: Несуча здатність стіни недостатня

▶ Замовник повинен забезпечити пристосування для
навішування з достатньою несучою здатністю.

▶ Використовуйте, наприклад, незалежні стійки або
цегляну кладку.

▶ Навісьте виріб у відповідності до опису.
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5 Встановлення

Обережно!
Ризик матеріальних збитків

Неправильний розподіл штекерів може
спричинити пошкодження виробу або під-
ключених виробів.

▶ При розведенні контактів стежте за тим,
щоб штекеру був присвоєний правиль-
ний контакт.

Електромонтаж дозволяється виконувати тільки елект-
рику.

5.1 Дотримання даних планування
фотогальванічної енергетичної установки

1. Переконайтеся, що враховано дані планування фо-
тогальванічної енергетичної установки.

2. Дотримуйтеся схеми електричних з'єднань в → дода-
тку.

5.2 Дотримання вимог до фотогальванічних
модулів

1. Враховуйте посібник зі встановлення фотогальваніч-
ного модуля.

2. Використовуйте лише фотогальванічні модулі, під-
ключення яких не потрібно заземлювати.

3. Використовуйте лише фотогальванічні модулі, що
виконують вимоги класу A відповідно до IEC 61730.

4. Використовуйте лише дозволені та придатні фото-
гальванічні модулі, щоб уникнути пошкодження на
інверторі.

5. Враховуйте дані для захисту від блискавки фотога-
льванічного модуля.

Умови: Максимальна робоча напруга змінного струму більша, ніж номі-
нальна напруга мережі ФЕ-генератора.

▶ Переконайтеся, що максимальна номінальна напруга
системи ФЕ-генератора вище напруги мережі змін-
ного струму.

5.3 Дотримання вимог підприємства
постачання енергоживлення

1. Переконайтеся, що з введенням у експлуатацію ви-
конуються всі вимоги постачальника електроенергії.

2. Запитайте у підприємства постачання енергожив-
лення щодо договірних вимог та вимог конкретної
країни до експлуатації інвертора.

5.4 Монтаж захисного автомата

1. Встановіть у домашній електромережі лінійний захи-
сний автомат відповідно до наступної таблиці, якщо
потрібно.

Інвертор Попереч-
ний

переріз
кабелю

Лінія
змінного
струму

Втрати
потужно-

сті
при номі-
нальній

потужно-
сті та

довжині
кабелю

10 m

лінійний
захисний
автомат

VPV I 3000/1 400V
2,5 mm

2 4 W
B16

4,0 mm
2 3 W

VPV I 4000/1 400V
2,5 mm

2 7 W
B16

4,0 mm
2 4 W

VPV I 5000/1 400V
2,5 mm

2 11 W
B16

4,0 mm
2 7 W

VPV I 6000/1 400V
2,5 mm

2 14 W
B16

4,0 mm
2 8 W

2. Встановіть, якщо приписано для місця встанов-
лення, автоматичний вимикач, що спрацьовує при
появі струмів витоку, типу A.

3. Забезпечте можливість постійного доступу до під-
ключення мережі. Він не повинен бути перекритим
або перегородженим.

4. Поясніть користувачу принцип роботи та керування
захисного автомата.

5.5 Підготовка проводки та штекерних
з'єднувачів

1. Використовуйте винятково придатний кабель для за-
стосування з штекерними з'єднувачами, що входять
до комплекту поставки або іншими дозволеними.

2. Враховуйте дані конкретного виробу щодо підклю-
чення постійного та змінного струму у технічних ха-
рактеристиках (→ сторінка 41).

3. Дотримуйтеся даних виробника і приписів прокла-
дання для кабелів та штекерних з'єднувачів.

4. Уникайте при монтажі тяглових навантажень, а та-
кож навантажень тиском на штекерні з'єднувачі та
прокладання кабелю.

5. Згинайте кабель на штекерному з'єднані не раніше
ніж через 4 см після виходу провода зі штекерного
з'єднання або клемної коробки.

6. Проведіть проводи підключення вузлів, що підключа-
ються, до нижньої сторони виробу.

7. При необхідності вкоротіть проводи підключення.
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5.6 Підготовка підключення змінного струму

Встановлення штекерного з'єднання змінного
струму
1. Використовуйте для штекерних з'єднань лише ште-

кери змінного струму (Wieland), що входять до комп-
лекту, або інші, дозволені виробником приладу.

2. Якщо штекер змінного струму прокладено не розі-
мкнутим, враховуйте дані для Відкривання штекера
змінного струму (→ сторінка 38).

3. Накрутіть накидну гайку.
4. Пересуньте корпус на ізольований кабель змінного

струму.
5. Під час знімання ізоляції зовнішньої оболонки ка-

белю намагайтеся не пошкодити ізоляцію внутрішніх
жил.

y (PE)

x

N,L

y (N, L) x

6. Ізолюйте зовнішню оболонку і внутрішні проводи,
як показано на малюнку, відповідно до наступної
таблиці:

Довжина
ізолю-
вання

Зняття механічного навантаження ⌀ [мм]
(провідник)

6...10
(PE)

10...14
(N, L)

13...18
(PE)

13...18
(N, L)

y [mm] 30 25 55 50

x [mm] 8 8 8 8

D1

2

3

1 Ізольований кабель
змінного струму
з діаметром D

2 Корпус штекера змін-
ного струму

3 Радіус згину
≥ 4 × D

7. Враховуйте дані радіусу згину (3) для кабеля змін-
ного струму (1).

N L

1 2

A

B

1

2

34

5

1 Провод заземлення
PE

2 Зовнішній провід 3

3 Зовнішній провід 2

4 Зовнішній провід 1

5 Нейтральний провод N

8. Виконайте знімання ізоляції з внутрішніх жил відпові-
дно до розподілу штекерів у різьбових клемах.

9. Затягніть різьбові клеми.
10. Переконайтесь, що всі жили механічно міцно зафік-

совані в різьбових клемах штекера.

A

B

CLICK

CLICK

11. Вставте штекер у корпус штекера.
12. Переконайтеся, що штекер зафіксувався у корпусі

штекера зі звуком.
13. Закрутіть накидну гайку.

З'єднання кабелю змінного струму з головним
підключенням
14. Вимкніть запобіжник на головному підключенні.
15. З'єднайте кабель змінного струму з головним під-

ключенням.
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5.7 Підготовка підключення постійного струму

Небезпека!
Небезпека для життя внаслідок ураження
електричним струмом!

Кабель постійного струму проводить на
фотогальванічні модулі струм уже при
незначному освітленні.

▶ Переконайтеся, що кабель постійного
струму не приєднаний до фотоелектри-
чного генератора перед проведенням
на ньому робіт.

▶ Уникайте контакту з деталями, що про-
водять струм.

▶ Носіть спеціальні захисні рукавиці.

Встановлення штекерного з'єднання постійного
струму
1. Переконайтеся, що у кабелі відсутня напруга.
2. Використовуйте лише штекери постійного струму,

що входять до комплекту або інші, дозволені вироб-
ником виробу.
– На малюнку показаний приклад штекера постій-

ного струму SUNCLIX "+".
3. Якщо штекер постійного струму прокладено не розі-

мкнутим, враховуйте дані для Відкривання штекера
постійного струму (→ сторінка 37).

4. Переконайтеся, що використовуваний штекер пос-
тійного струму відповідає полярності кабелю постій-
ного струму.

5. При зніманні ізоляції зовнішнього шару кабеля не
пошкодьте внутрішні жили.

6. Знімайте ізоляцію внутрішніх жил прибл. на 15 mm.

A

D

C

B

1

1 Пружина

7. Введіть вийняті з оболонки внутрішні жили зі скруче-
ним проводом відповідно до малюнку на зворотному
боці штекера постійного струму до упору.
◁ Кінці жил видно у пружині (1).

8. Закрийте пружину.
9. Переконайтесь, що всі жили механічно міцно встав-

лені в штекери. При необхідності усуньте невідповід-
ність.

10. Просуньте корпус штекера через штекер.
11. Закріпіть корпус штекера постійного струму.
12. Так само встановіть другий штекер постійного

струму на другий кабель постійного струму.

Підключення кабеля постійного струму до фото-
електричного генератора
13. Переконайтеся, що фотоелектричний генератор не

створює струм або зовсім мало.

Вказівка
Закривайте фотогальванічні модулі флі-
сом або виконайте установку постійного
струму вночі.

14. З'єднайте кабель постійного струму зі фотоелектри-
чним генератором.

5.8 Монтаж інвертора

1. Переконайтеся, що перемикач навантаження на
інверторі встановлений на (0).

2. Переконайтеся, що до інвертора не підключений
змінний струм.

3. Переконайтеся, що лінійний захисний автомат вимк-
нений.

4. Переконайтеся, що фотоелектричний генератор при
підключенні до інвертора не створює струму або
дуже мало струму.

5. Перевірте при потребі полярність кабелів постійного
струму фотоелектричного генератора.

6. З'єднайте кабель постійного струму з інвертором.
7. З'єднайте кабель змінного струму з інвертором.
8. Переконайтеся, що виконано вимоги конкретної кра-

їни щодо експлуатації фотогальванічної енергетич-
ної установки.

9. Встановіть подачу живлення до інвертора (увімкніть
лінійний захисний автомат).

5.9 Система акумулятора енергії (додатково)

▶ Дотримуйтеся вимог посібника зі встановлення сис-
теми акумулятора енергії.

5.10 Підключення каналу обміну даними
(додатково)

▶ Дотримуйтеся посібників виробів, що підключаються
за допомогою каналу обміну даними до інвертора.

▶ Переконайтеся, що виконуються вимоги до прокла-
дання проводки, закінчення та адресування виробів,
підключених ззовні.

▶ Підтримуйте між кабелем даних та кабелями постій-
ного / змінного струму відстань 200 мм, щоб звести до
мінімуму завади передачі даних.

Через канали обміну даними інвертор обмінюється да-
ними з іншими допущеними виробами.

У інвертора є три інтерфейса для обміну даними:

– Ethernet (RJ45)
Для підключення з Інтернет-маршрутизатором, щоб
надсилати дані на веб-портал і керувати великою
кількістю функцій фотогальванічної енергетичної
установки через браузер.

– 2 х шина RS485 (RJ45)
Для з'єднання з допущеними виробами, наприклад
для енергокерування.

– Шина MOD (RJ10)
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Для з'єднання, наприклад, з лічильником енергії.

▶ Запитайте у сервісній службі, які вироби дозволені
для підключення з інвертором.

На наступних малюнках показаний приклад каналу пере-
дачі даних у фотогальванічній енергетичній установці з
динамічним керуванням живлення.

1 43

568 7

2

1 Динамічне керування
живленням.

2 Кабель даних шини
RS485

3 Перший інвертор
1)

4 Інші інвертори

5 маршрутизатор для
інтернету

6 Кабель даних Ethernet

7 Шина Mod, кабель
даних

8 Лічильник енергії

1) При динамічному керуванні живлення перший інвертор
регулює зменшенням живлення відповідно до потрібного
максимального значення для усієї фотогальванічної ене-
ргетичної установки.

▶ Докладну інформацію про динамічне керування жив-
ленням див. у посібнику вироба керування живленням
або запитайте у сервісній службі.

5.10.1 Підключення Ethernet

1. Альтернатива 1:
▶ Щоб оператор міг налаштувати, наприклад пе-

редачу даних внеску та повідомлень про події на
веб-портал, підключіть інвертор до інтерфейса
Ethernet (RJ45) за допомогою маршрутизатора
Інтернет.

Вказівка
Якщо інвертор підключено до марш-
рутизатора Інтернет з DHCP, тоді ін-
вертор починає автоматично незакодо-
вану передачу даних на сервер.

1. Альтернатива 2:

1323 W

Xxxxxxxxxxx

1

192.168.XXX.XXX

▶ Можна також встановити підключення до інвер-
тора, підключивши ПК до маршрутизатора Інтер-
нет.
– Інвертор і ПК повинні знаходитися у одній ме-

режі. Щойно інвертор підключено до Інтернет,
інвертор циклічно відображає власну IP-ад-
ресу (1). Якщо ввели ІР-адресу у поле вводу
браузера, відкривається веб-сервер інвер-
тора.

2. Щоб запобігти передачі даних, видаліть мережевий
кабель інвертора або деактивуйте передачу даних в
Налаштуваннях для Ethernet (→ сторінка 34).

5.10.2 Підключення шини RS485

A1

B1

G1

A1 Data A (бі-
лий/оранжевий)

B1 Data B (оранжевий)

G1 Ground (коричневий)

1. Переконайтеся, що кабель-вставка Cat-5, викорис-
товуваний у якості кабелю даних, підходить для дов-
жини підключення.

2. Переконайтеся, що розподіл штекерів кабеля даних
відповідає даним:

Виріб
Підключення

Інвертор
Штекер RJ45

Зовнішній виріб
Розташування

підключень

Контакт

1
1)

Data A (A1)
1)

2 Data B (B1)

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 Ground (G1)
1)

Ризик руйнування входу шини RS485 на інверторі: не
займайте штекер контактом 24 В пост. струму!

3. Підключіть кабель даних до RS485-Bus (гніздо RJ45)
на інверторі.

4. Підключіть кабель даних, наприклад до дозволеного
виробу для динамічного керування живленням.

5. Переконайтеся, що RS485-Bus на інверторі завер-
шена.
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5.10.2.1 Використання альтернативного кабелю
даних для шини RS485

1. Переконайтеся, що загальна довжина шини RS485
не перевищує 100 м.

2. При використанні альтернвтивного кабелю для під-
ключення зовнішнього виробу з шиною RJ45 на пер-
шому інверторі, переконайтеся, що штекери викори-
стовуються за призначенням.

5.10.3 Підключення Modbus

1
4 1

1 Штекер RJ10

1. Переконайтеся, що використовуваний кабель даних
підходить для довжини підключення.

2. Використовуйте по можливості лічильник енергії
Schneider iEM3155 з кабелем даних шини MOD від
виробника виробу.

3. Якщо використовуєте інший лічильник енергії або
інший кабель даних, переконайтеся, що розподіл
штекерів відповідає даним:

Виріб
Підклю-
чення

Інвертор
Штекер

RJ10

Schneider
iEM3155

2)

Розташу-
вання

підключень

Зовнішній
лічильник

енергії
Розташу-

вання
підключень

Контакт

1 D1/+ Data A

2 D0/- Data B

3 0V Земля

4
1)

–
1)

–
1)

1)
Ризик порушення входу шини MOD на інверторі:

контакт 4 гнізда RJ10-інвертора проводить напругу.
Не використовуйте цей контакт!
2)

Спитайте у свого спеціаліста або при потребі у сер-
вісній службі рекомендований кабель даних шини
MOD від виробника виробу.

4. Підключіть кабель даних до Modbus (гніздо RJ10) на
інверторі.

5. Підключіть кабель даних до дозволеного виробу,
наприклад до лічильника енергії Schneider iEM3155.

6. Див. при потребі в Огляді функцій керування та ін-
дикації (→ сторінка 10) у посібнику з експлуатації до
виробу, які ще лічильники енергії є сумісними.

7. Докладну інформацію про дозволені вироби запи-
тайте у сервісній службі.

6 Керування

▶ Дотримуйтеся даних для концепції управління
(→ сторінка 4) у посібнику з експлуатації інвертора.

6.1 Виклик сервісного меню

1. Відкрийте Головне меню → Налаштування → Сер-
віс.

2. Натисніть одночасно кнопки та і утримуйте
впродовж 3 секунд.

3. Відкрийте та відредагуйте потрібний пункт меню.

Вказівка
Огляд усіх пунктів меню та інформації
про можливі налаштування сервісного
меню див. у Огляді функцій для спеціа-
ліста (→ сторінка 39) у додатку.

4. При потребі введіть 5-значний пароль, щоб редагу-
вати пункт меню у сервісному меню.

5. Запитайте у сервісній службі, якщо не знаєте па-
роль.

7 Введення в експлуатацію

7.1 Для першого введення в експлуатацію

▶ Виконайте Перше введення в експлуатацію для ін-
вертора за допомогою помічника зі встановлення.

7.1.1 Проходження помічника зі встановлення

▶ Підключіть виріб до електричної мережі.
◁ Помічник зі встановлення запускається автомати-

чно.

Помічник зі встановлення з'являється при увімкненні ви-
робу, доки не буде повністю налаштовано всі потрібні
пункти меню.

Усі пункти меню окрім Головне меню → Інформація →
Налаштування параметра країни можна також потім
змінити.

Пункт меню Налаштування параметра країни можна
пізніше скинути лише з втратою даних.

Вказівка
Докладну інформацію про зміни Налаштування
параметра країни див. у Огляді функцій для
спеціаліста (→ сторінка 39) і у посібнику з експ-
луатації до цього виробу.

Помічник зі встановлення відображає контрольний пере-
лік потрібних налаштувань для першого введення в експ-
луатацію.

Якщо ще не налаштували пункт меню, цей пункт меню
відображається у контрольному переліку з .

Якщо пункт меню налаштовано повністю, цей пункт меню
відображається у контрольному переліку з .

Докладну інформацію про можливості налаштування
пунктів меню помічника зі встановлення можна отри-
мати в Огляді функцій для спеціаліста (→ сторінка 39)



Введення в експлуатацію 7

0020273410_00 VPV I Посібник зі встановлення та технічного обслуговування 33

або в Огляді рівня користувача та індикаційного рівня
(→ сторінка 10) у посібнику з експлуатації до цього ви-
робу.

7.1.1.1 Налаштування мови меню

1st commissioning

Date format

Date

Language

1. Відкрийте Мова.

Вказівка
При першому введенні у експлуатацію
відображається пункт меню Language.

2. За допомогою або настройте бажану мову для
меню.

3. Якщо обрано потрібну мову меню, прийміть вибір за
допомогою .

4. Натисніть .
◁ Відображувані пункти меню відображаються те-

пер обраною вами мовою.

7.1.1.2 Налаштування формату дати

1. Відкрийте Формат дати.
2. Налаштуйте потрібний формат дати і натисніть .
3. Натисніть .

7.1.1.3 Настройка дати

1. Відкрийте Дата.
2. Щоб налаштувати день, натисніть .
3. Налаштуйте потрібний день і натисніть .
4. Щоб вибрати місяць, натисніть .
5. Щоб налаштувати місяць, натисніть .
6. Налаштуйте потрібний місяць і натисніть .
7. Щоб вибрати рік, натисніть .
8. Щоб налаштувати рік, натисніть .
9. Налаштуйте потрібний рік і натисніть .
10. Для приймання налаштування дати натисніть .

7.1.1.4 Налаштування формату часу

1. Відкрийте Формат часу.
2. Налаштуйте потрібний формат часу і натисніть .
3. Натисніть .

7.1.1.5 Налаштування часу

1. Відкрийте Час.
2. Щоб налаштувати години, натисніть .
3. Налаштуйте потрібні години і натисніть .
4. Щоб обрати хвилини, натисніть .
5. Щоб налаштувати хвилини, натисніть .
6. Налаштуйте хвилини і натисніть .
7. Для приймання налаштування поточного часу натис-

ніть .

7.1.1.6 Налаштувати країну

Вказівка
Зміни Налаштування параметра країни мож-
ливі лише шляхом скидання інвертора на за-
водські настройки, таким чином налаштування і
дані втрачаються.

Обрана країна не впливає на налаштовану та
відображувану мову меню.

1. Відкрийте Налаштування параметра країни.
2. Оберіть країну, в якій експлуатується інвертор.
3. Якщо потрібну країну не можна обрати, оберіть як

варіант країну з суворішими даними.
4. З питаннями щодо налаштування країни звертай-

теся при потребі у сервісну службу.
5. Підтвердіть вибір за допомогою .
6. Натисніть .
◁ На дисплеї з'явиться контрольний запит: Вве-

дення правильне?.
7. Дайте відповідь на контрольний запит Так, натисну-

вши і утримуючи принаймні 1 секунду .
8. Натисніть .

Умови: Налаштування країни неправильне.

▶ Щоб скинути налаштування країни, дотримуйтеся
вказівок для Рівня спеціаліста (→ сторінка 39) у дода-
тку.

▶ Потім знову виконайте перше введення в експлуата-
цію (→ сторінка 32).

7.1.1.7 Налаштування паразитної потужності

1. Відкрийте Реактивна потужність.
2. Оберіть Режим і натисніть .
3. Оберіть потрібний вид кривої паразитної потужності і

натисніть .
4. Натисніть .

Умови: З Режим не обрали cosPhi = 1 як вид кривої паразитної потуж-
ності.

▶ Оберіть у Завантажити шаблони потрібний документ
і натисніть .

▶ Натисніть .
▶ Натисніть і налаштуйте Кількість опорних точок.
▶ Натисніть .
▶ Натисніть .
▶ Оберіть перший Опорна точка, що потрібно налаш-

тувати, і натисніть .
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▶ Налаштуйте потрібне значення параметра для Опо-
рна точка і натисніть .

▶ Налаштуйте параметр для всіх точок опори, як опи-
сано вище.

▶ Натисніть .

Xxxxxxxxxxxx

4

5

21

3

1 Вісь Y

2 Вісь X

3 Символ стрілки перез-
будження

4 Символ стрілки недо-
статнє збудження

5 Точки опори (на при-
кладі 4 точки опори)

5. Оберіть Індикація характеристик і натисніть .
6. Попередньо налаштована характеристика Реакти-

вна потужність тепер відображається графічно, як
показано на прикладі.

7. Натисніть .

7.1.1.8 Перше введення в експлуатацію
Завершення

1. Відкрийте Завершення.

Умови: Пункти меню помічника зі встановлення налаштовано неповні-
стю.

▶ З’являється повідомлення Налаштування неповні!.
▶ Для коригування налаштування натисніть .
▶ Знову завершіть Перше введення в експлуатацію.

Умови: Пункти меню помічника зі встановлення налаштовано повні-
стю.

▶ Відкрийте Завершення.
▶ З’являється контрольний запит Усі налаштування

правильні?.

Умови: Пункти меню помічника зі встановлення налаштовано неправи-
льно.

▶ Для коригування помилкового налаштування натис-
ніть .

▶ Коригуйте помилкові налаштування у помічнику зі
встановлення.

▶ Знову завершіть Перше введення в експлуатацію.

Умови: Пункти меню помічника зі встановлення налаштовано прави-
льно.

▶ Натисніть та утримуйте 1 секунду .
◁ Інвертор перезапускається і синхронізується з

мережею.
▶ Перше введення в експлуатацію завершено і інвер-

тор працює.

7.2 Налаштування для підключення обміну
даними (додатково)

▶ Дотримуйтеся даних виробника підключених ззовні
виробів.

7.2.1 Налаштування для підключення Ethernet

1. Переконайтеся, що інвертор з Інтернет-маршрутиза-
тором або іншим дозволеним виробом приєднаний
до інтерфейсу Ethernet (→ сторінка 31).

Вказівка
Змінюйте налаштування на інверторі,
лише якщо не можна автоматично
встановити потрібне підключення.

Умови: З'єднання мережі з інтернет-маршрутизатором не встановлено
автоматично (немає DHCP).

▶ Відкрийте Головне меню → Налаштування → Ме-
режа.

▶ Враховуйте дані до пунктів меню у Огляді функцій
керування та індикації (→ сторінка 10) у посібнику з
експлуатації.

▶ Налаштуйте інвертор для підключення передачі да-
них через інтерфейс Ethernet з підключеним виро-
бом, наприклад, Інтернет-маршрутизатором.

Умови: Встановлене мережеве підключення з ПК або ноутбуком.

▶ Враховуйте, що зміни у внутрішньому сервері мають
прямий вплив на налаштування інвертора.

Вказівка
Якщо інвертор підключено до ПК або ноут-
бука, можна отримати доступ до внутріш-
нього сервера інвертора.

▶ Зчитайте IP-адресу інвертора при існуючому підклю-
ченні мережі у лівій області внизу в основній індикації
інвертора.

▶ Введіть ІР-адресу інвертора у поле адреси свого веб-
браузера і відкрийте внутрішній сервер інвертора.

7.2.2 Налаштування для шини MOD і динамічне
регулювання живлення

1. Переконайтеся, що до шини MOD інвертора прави-
льно приєднаний дозволений виріб (→ сторінка 32).

2. Відкрийте Головне меню → Налаштування → Керу-
вання енергією → Режим.

3. Оберіть Лічильник електроенергії.
4. Щоб налаштувати лічильник енергії, відкрийте Кон-

фігурація.
5. Враховуйте дані до пунктів меню у Огляді функцій

керування та індикації (→ сторінка 10) у посібнику з
експлуатації.

6. Налаштуйте інвертор для підключення обміну даних
до дозволеного виробу.
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7.2.3 Налаштування граничного значення ФЕ-
готово

1. Переконайтеся, що до шини RS485 інвертора прави-
льно приєднаний дозволений виріб (→ сторінка 31).

2. Враховуйте дані до пунктів меню у Огляді функцій
керування та індикації (→ сторінка 10) у посібнику з
експлуатації.

3. Відкрийте Головне меню → Налаштування → Керу-
вання енергією → Режим.

4. Перевірте, чи обрано Лічильник електроенергії.
5. Якщо ні, оберіть Лічильник електроенергії.
6. Підтвердіть вибір.
7. Поверніть до пункту меню Керування енергією.
8. Відкоригуйте Граничне значення PV-Ready відпові-

дно до фотогальванічної енергетичної установки.
9. Зверніться з запитаннями щодо налаштування до-

зволеного виробу при потребі у сервісну службу.

7.3 Повторне введення в експлуатацію

1. Переконайтеся, що фотогальванічний модуль пра-
вильно монтований і встановлений.

2. Переконайтеся, що встановлення і монтаж інвер-
тора відповідають вимогам розділу Встановлення
(→ сторінка 28) і Монтаж (→ сторінка 26).

3. Переконайтеся, що виконано всі вимоги конкретної
країни та всі вимоги оператора мережі.

4. Підключіть виріб до постійного струму на головному
підключенні (увімкніть запобіжник).

5. Переключіть вимикач навантаження в положення
(1), щоб увімкнути інвертор під постійним струмом.

6. Зачекайте кілька хвилин, доки з'явиться основна
індикація.

Вказівка
Основна індикація показує поточну вихідну
потужність лише тоді, коли на фотогаль-
ванічний модуль світить достатньо соняч-
ного світла.

7. Коли відобразиться Помiчник запуску, виконайте
Перше введення в експлуатацію (→ сторінка 32).

8. Інвертор тепер знову введено у експлуатацію.

8 Передайте виріб користувачу

▶ Поясніть користувачеві, що необхідно проводити тех-
нічне обслуговування виробу із зазначеною періодич-
ністю.

▶ Поясніть користувачу розташування та принцип ро-
боти захисних пристосувань.

▶ Поясніть користувачу порядок поводження з виробом.
▶ Особливо зверніть увагу користувача на вказівки з

безпеки, яких він повинен дотримуватися.
▶ Передайте користувачу на зберігання всі посібники та

документацію до приладу.

9 Усунення несправностей

1. Дотримуйтеся даних для усунення несправностей
(→ сторінка 8) у посібнику з експлуатації.

2. Перевірте характеристики генератора
(→ сторінка 36).

3. Щоб усунути несправності або інші причини повідо-
млень про події, дотримуйтеся даних для усунення
несправностей та індикацій подій (→ сторінка 56) у
додатку.

4. Якщо несправність виникає частіше або її немож-
ливо усунути, зверніться до сервісної служби.

10 Технічне обслуговування

Передумовою для тривалої експлуатаційної придатності,
надійності та довгого терміну служби є регулярний техні-
чний огляд і технічне обслуговування всієї фотогальва-
нічної енергетичної установки кваліфікованим спеціалі-
стом. Виробник рекомендує укласти договір на технічне
обслуговування.

▶ Дотримуйтесь при роботах з технічного обслугову-
вання загальних вказівок з безпеки з розділу про тех-
ніку безпеки.

10.1 Дотримання плана технічного
обслуговування

▶ Виконайте роботи з технічного обслуговування згідно
з планом технічного обслуговування у додатку.

10.2 Перевірка деталей фотогальванічної
енергетичної установки

▶ Перевірте всі деталі фотогальванічної енергетичної
установки відповідно до посібника з огляду та техніч-
ного обслуговування.

10.3 Перевірка інвертора

1. Перевірте протокол подій і виконайте при потребі
усунення несправностей (→ сторінка 35).

2. Перевірте поточний річний внесок та порівняйте
його з внеском за попередній рік з останнього акту
випробувань.

3. Якщо виявлено значне погіршення річного внеску у
порівнянні з внеском за попередній рік, виконайте
усунення несправностей (→ сторінка 35).

10.4 Перевірка місця встановлення

▶ Перевірте, чи виконані вимоги до місця встановлення
(→ сторінка 27).
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10.5 Перевірка кривої генератора

1. Відкрийте Головне меню → Характеристика генера-
тора.
◁ Інвертор записує фотоелектричні характеристики

генератора і потім відображає їх.
2. Перевірте, щоб фотогальванічні модулі не були час-

тково затінені.
▽ Якщо крива вгорі рівна, можливо інвертор більше

не подає потужність.
3. Переконайтеся, що фотогальванічна енергетична

установка відповідає розрахунковим даним і прави-
льно конфігурована.

4. Якщо з розрахованими даними неможлива опти-
мальна експлуатація, змініть при потребі плану-
вання та конфігурацію фотогальванічної енергети-
чної установки.

10.6 Підготовка роботи з технічного
обслуговування на електроустановці

1. Виведіть тимчасово з експлуатації (→ сторінка 36)
фотогальванічну енергетичну установку для робіт з
технічного обслуговування.

2. Враховуйте вимоги та вказівки з безпеки для елект-
ромонтажа (→ сторінка 30).

10.7 Перевірка електромонтажу

10.7.1 Перевірка захисного заземлення

▶ Якщо встановлене захисне заземлення, перевірте
функціональність прокладання кабелю захисного за-
землення.

10.7.2 Перевірка ізоляції та кріплення кабелів

1. Перевірте прокладання кабеля, ізолювання та ште-
керні з'єднання на предмет чистоти, неушкодженості
та міцності.

2. При виявленні недоліків запишіть їх та негайно дору-
чіть усунення спеціалісту.

10.8 Написання звіту про технічне
обслуговування

1. Запишіть у звіті про технічне обслуговування вико-
нані роботи з технічного обслуговування.

2. Передайте звіт про техобслуговування користува-
чеві установки.

3. Вкажіть користувачеві установки на потребу збері-
гати звіт про технічне обслуговування тривалий час.

10.9 Чищення інвертора

1. Перевірте інвертор на предмет забруднень.
2. Очистіть поверхню вологою ганчіркою з невеликою

кількістю мила, що не містить розчинників.
3. Очищуйте ребра охолодження за обшивкою виробу

лише стиснутим повітрям max. 2 bar.

10.10 Завершення робіт з технічного
обслуговування

▶ Після завершення робіт з технічного обслуговування
знову введіть фотогальванічну енергетичну установку
в експлуатацію (→ сторінка 32).

11 Виведення з експлуатації

11.1 Тимчасове виведення з експлуатації

Можна тимчасово вивести фотогальванічну енергетичну
установку з експлуатації.

▶ Вимкніть лінійний захисний автомат (запобіжник вимк-
нений).

▶ Закріпіть лінійний захисний автомат від випадкового
або неуповноваженого повторного вмикання.

▶ Переключіть вимикач навантаження в положення (0),
щоб вимкнути струм інвертора.

▶ Закріпіть лінійний захисний автомат від випадкового
або неуповноваженого повторного вмикання.

11.1.1 Від'єднання штекерного з'єднання
постійного струму SUNCLIX

A

B

▶ Переконайтеся, що при потребі приєднаний фотоеле-
ктричний генератор не створює струм.

▶ Від'єднайте штекерні з'єднання інверторі аналогічно
малюнку.
– На малюнку показане штекерне з'єднання двох

штекерів постійного струму SUNCLIX (+) і (-).
▶ Розблокуйте пружину на штекері постійного струму за

допомогою викрутки.
▶ Від'єднайте штекерне з'єднання.
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11.1.2 Від'єднання штекерного з'єднання змінного
струму

A

C

B

▶ Переконайтеся, що на штекерному з'єднанні та кабелі
змінного струму немає напруги.

▶ Від'єднайте штекерні з'єднання інверторі аналогічно
малюнку.
– На малюнку показане штекерне з'єднання двох

штекерів змінного струму Wieland.
▶ Розблокуйте замок на штекері змінного струму за до-

помогою викрутки.
▶ Від'єднайте штекерне з'єднання.

11.1.3 Встановлення відсутності напруги

▶ Переконайтеся з придатним індикатором напруги, що
на штекері змінного струму відсутня напруга на всіх
контактах.

▶ Інвертор тепер тимчасово виведено з експлуатації.
▶ Щоб знову ввести у експлуатацію фотогальванічну

енергетичну установку, дотримуйтеся даних для Вве-
дення в експлуатацію (→ сторінка 6).

11.2 Остаточне виведення з експлуатації

▶ Тимчасово виведіть фотогальванічну енергетичну
установку з експлуатації.

▶ Зачекайте принаймні 10 хвилин перед демонтажем
інвертора.

11.3 Демонтаж інвертора і штекера

11.3.1 Демонтаж інвертора

▶ Остаточно виведіть інвертор з експлуатації.
▶ Від'єднайте всі з'єднання передачі даних на інверторі

аналогічно малюнку.
▶ Притисніть запобіжний щиток на монтажній панелі

рукою прибл. на 5 мм у напрямку монтажної поверхні.
▶ Підніміть іншою рукою інвертор настільки, щоб запобі-

жний щиток більше не міг зафіксуватися.
▶ Відпустіть запобіжний щиток.
▶ Зніміть інвертор обома руками з монтажної панелі.
▶ Зніміть монтажну панель з монтажної поверхні.

11.3.2 Відкривання штекера постійного струму

A

D

C

B

1. Переконайтеся, що у кабелі відсутня напруга.
2. Накрутіть корпус штекера та зніміть його зі штекера.
3. Роз'єднайте з'єднання втулки та гільзи штекера за

допомогою придатного інструмента.
4. Витягніть мережевий штекер виробу з гільзи ште-

кера.
5. Відкрийте пружину за допомогою придатного інстру-

мента.

11.3.3 Від'єднання кабеля постійного струму або
штекера постійного струму

▶ Зніміть кабель постійного струму зі штекера постій-
ного струму і при потребі належним чином ізолюйте
жили.

▶ Повторіть кроки при потребі для другого штекера пос-
тійного струму.
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11.3.4 Відкривання штекера змінного струму

A

B

1. Переконайтеся, що у кабелі відсутня напруга.
2. Відкрийте штекер змінного струм, що входить до

комплекту постачання, за допомогою придатного
інструменту.

3. Накрутіть накидну гайку.

11.3.5 Відключення кабелю перемінного струму
від штекера перемінного струму

▶ Послабте різьбові з'єднання різьбових клем і витяг-
ніть кабель змінного струму з різьбових клем.

▶ Ізолюйте при потребі жили належним чином.
▶ Послабте накидну гайку на корпусі штекера перемін-

ного струму.
▶ Заберіть кабель змінного струму з корпуса штекера

змінного струму.

12 Вторинна переробка та утилізація

Утилізація упаковки
▶ Здійснюйте утилізацію упаковки належним чином.
▶ Дотримуйтесь відповідних приписів.

13 Сервісна служба

Сфера застосування: Україна

Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні

Гаряча лінія: 08 00 501‑805
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Додаток

A Огляд функцій для спеціаліста

Вказівка
Описані функції та режими роботи доступні не для всіх конфігурацій системи.

A.1 Сервісне меню рівня спеціаліста

Для змін у деяких пунктах меню потрібен сервісний код.

Вказівка
Запитайте у сервісній службі, якщо не знаєте сервісний код.

Рівень налаштування Значення Оди-
ниця Значення кроку, вибір, пояснення

Заводське
налашту-
ваннямін. макс.

Головне меню → Налаштування → Сервіс →

Ввести комбінацію клавіш – – – Спитайте у сервісній службі. –

Реактивна потужність – – Показує підменю Реактивна потужність.
При виході з меню з'являється питання:
Зберегти зміни?
Натискайте 1 секунду для підтвердження

–

Видалити налаштув. параметра
країни

– – Запитується Пароль.
Спитайте у сервісній службі.
Видалити налаштування параметра країни?
Натискайте 1 секунду для підтвердження
Після видалення налаштування країни, прилад
запускається знову і показує виконане перше
введення в експлуатацію. Усі інші налашту-
вання в результаті цього втрачено.

–

Межі напруги В Запитується Пароль.
Спитайте у сервісній службі.
Можна змінити наступні Межі напруги:
→ верхнє значення відключення:
→ нижнє значення відключення:
Значення відключення стосується пікового зна-
чення напруги.

–

Межі частоти Гц Запитується Пароль.
Спитайте у сервісній службі.
Можна змінити наступні Межі частоти:
→ нижнє значення відключення:
→ Значення повторного увімкнення:
→ Поріг погіршення параметрів: (через високу
частоту)
→ верхнє значення відключення:

–

Межі напруги Ø В Запитується Пароль.
Спитайте у сервісній службі.
Можна змінити наступні Межі напруги Ø:
→ верхнє значення відключення:
→ нижнє значення відключення:
Значення відключення стосується середнього
значення напруги.

–

¹ Не відображається у режимі cosPhi = 1.
² Відображається лише, якщо налаштовано Кількість опорних точок значення > 2.
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Рівень налаштування Значення Оди-
ниця Значення кроку, вибір, пояснення

Заводське
налашту-
ваннямін. макс.

Обмеження потужності 500 Вт Вихідну потужність інвертора можна обмежити
вручну на мінімум 500 Вт. Якщо потужність об-
межена вручну, у індикації стану відображає-
ться символ Зниження потужності і виміряне
значення Зниження потужності / Причина: Ви-
мога користувача.

–

Постійна напруга В Запитується Пароль.
Спитайте у сервісній службі.
Можна виконати наступні налаштування:
→ Стан
→ Значення
Таким чином вимикається автоматичне MPP-
Tracking.
Вхідну напругу можна налаштувати в області
макс. і мін. вхідної напруги з кроком 1 В.

–

Заводське налаштування – – Запитується Пароль.
Спитайте у сервісній службі.
При скиданні на Заводське налаштування
видаляються наступні дані:
- дані внеску
- повідомлення про події
- дата і час
- налаштування країни
- мова дисплея
- налаштування мережі
Після скидання на Заводське налаштування
прилад перезапускається і показує виконане
перше введення в експлуатацію.

–

Усі параметри – – З цим пунктом меню сервісні спеціалісти мо-
жуть змінювати інші параметри ENS.

–

Головне меню → Налаштування → Сервіс → Реактивна потужність

Режим – – – Вид Характеристика реактивної потужності
Існують наступні можливості вибору:
- cosPhi = 1
- Q(P)
- Q(U) лінійно
- Q(U) гістерезис

–

Завантажити шаблони ¹ – – – Тут можна обрати стандартну характеристику.
- Q(P) > 3,680 Вт
- Q(P) > 13,800 Вт

–

Кількість опорних точок ¹ – – – Налаштування Кількість опорних точок
Через точки опору можна вільно програмувати
характеристики.

–

Опорна точка 1 ¹ – – – P (%) не можна змінювати у першій та останній
точці опору (000 % ,100 %).

–

Опорна точка 2 ¹ – – – P (%) не можна змінювати у першій та останній
точці опору (000 % ,100 %).

–

Опорна точка n ¹ ² – – – P (%) не можна змінювати у першій та останній
точці опору (000 % ,100 %).

–

Індикація характеристик – – – Відобразиться попередньо налаштоване Хара-
ктеристика реактивної потужності.

–

¹ Не відображається у режимі cosPhi = 1.
² Відображається лише, якщо налаштовано Кількість опорних точок значення > 2.
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B Технічні характеристики
Сторона входу постійного струму (підключення фотоелектричного генератора)

VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Кількість входів постійного
струму

1 1 1

макс. вхідна напруга ≤ 1 000 В ≤ 1 000 В ≤ 1 000 В

Початкова вхідна напруга 250 В 250 В 250 В

Номінальна вхідна на-
пруга

770 В 770 В 770 В

Кількість MPP-трекерів 1 1 1

Діапазон вхідної робочої
напруги

250 … 800 В 250 … 800 В 250 … 800 В

макс. вхідний струм ≤ 11 A ≤ 11 A ≤ 11 A

макс. струм короткого за-
микання

+20 A / -13 A +20 A / -13 A +20 A / -13 A

Номінальний вхідний
струм

8 A 8 A 8 A

Макс. зворотний струм у
генераторі ФЕ

≤ 0 A ≤ 0 A ≤ 0 A

VPV I 6000/1 400V

Кількість входів постійного
струму

1

макс. вхідна напруга ≤ 1 000 В

Початкова вхідна напруга 250 В

Номінальна вхідна на-
пруга

770 В

Кількість MPP-трекерів 1

Діапазон вхідної робочої
напруги

250 … 800 В

макс. вхідний струм ≤ 11 A

макс. струм короткого за-
микання

+20 A / -13 A

Номінальний вхідний
струм

8 A

Макс. зворотний струм у
генераторі ФЕ

≤ 0 A

Сторона виходу інвертора (підключення до мережі)
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Вихідна напруга (залежно
від налаштування країни)

320 … 480 В 320 … 480 В 320 … 480 В

Номінальна вихідна на-
пруга

400 В 400 В 400 В

макс. вихідний струм ≤ 7 A ≤ 7 A ≤ 10 A

макс. струм увімкнення 16 A (для 10 мс) 16 A (для 10 мс) 16 A (для 10 мс)

Струм короткого зами-
кання RMS

3,82 ARMS (на 60 мс) 3,82 ARMS (на 60 мс) 3,82 ARMS (на 60 мс)

Номінальний вихідний
струм

7 A 7 A 7,2 A

Номінальна потужність 3 200 Вт 4 000 Вт 5 000 Вт

Максимальна повна елект-
рична потужність

3 200 В⋅А 4 000 В⋅А 5 000 В⋅А

Номінальна частота – 50 Гц
– 60 Гц

– 50 Гц
– 60 Гц

– 50 Гц
– 60 Гц

Тип мережі L1/L2/L3/N/FE (заземлення) L1/L2/L3/N/FE (заземлення) L1/L2/L3/N/FE (заземлення)
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VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Частота мережі (залежно
від налаштування країни)

45 … 65 Гц 45 … 65 Гц 45 … 65 Гц

Втрати потужності у ніч-
ному режимі

< 3 Вт < 3 Вт < 3 Вт

Фази живлення Трифазний Трифазний Трифазний

Фактор нелінійності (cos φ
= 1)

< 1 % < 1 % < 1 %

Коефіцієнт потужності
cos φ

0,8 ємнісний; 0,8 індуктивний 0,8 ємнісний; 0,8 індуктивний 0,8 ємнісний; 0,8 індуктивний

VPV I 6000/1 400V

Вихідна напруга (залежно
від налаштування країни)

320 … 480 В

Номінальна вихідна на-
пруга

400 В

макс. вихідний струм ≤ 10 A

макс. струм увімкнення 16 A (для 10 мс)

Струм короткого зами-
кання RMS

3,82 ARMS (на 60 мс)

Номінальний вихідний
струм

8,7 A

Номінальна потужність 6 000 Вт

Максимальна повна елект-
рична потужність

6 000 В⋅А

Номінальна частота – 50 Гц
– 60 Гц

Тип мережі L1/L2/L3/N/FE (заземлення)

Частота мережі (залежно
від налаштування країни)

45 … 65 Гц

Втрати потужності у ніч-
ному режимі

< 3 Вт

Фази живлення Трифазний

Фактор нелінійності (cos φ
= 1)

< 1 %

Коефіцієнт потужності
cos φ

0,8 ємнісний; 0,8 індуктивний

Опис експлуатаційних характеристик
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

макс. ККД ≤ 98,6 % ≤ 98,6 % ≤ 98,7 %

Європейський ККД 97,9 % 98,1 % 98,2 %

MPP ККД > 99,0 % динамічний; > 99,8 %
статичний

> 99,0 % динамічний; > 99,8 %
статичний

> 99,0 % динамічний; > 99,8 %
статичний

Власне споживання < 8 Вт < 8 Вт < 8 Вт

Погіршення потужності
при повній потужності

50°CTAMB 50°CTAMB 50°CTAMB

Потужність вмикання 10 Вт 10 Вт 10 Вт

Потужність вимикання 8 Вт 8 Вт 8 Вт

VPV I 6000/1 400V

макс. ККД ≤ 98,7 %

Європейський ККД 98,3 %

MPP ККД > 99,0 % динамічний; > 99,8 %
статичний

Власне споживання < 8 Вт

Погіршення потужності
при повній потужності

45°CTAMB



Додаток

0020273410_00 VPV I Посібник зі встановлення та технічного обслуговування 43

VPV I 6000/1 400V

Потужність вмикання 10 Вт

Потужність вимикання 8 Вт

Безпека
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Клас захисту II II II

Принцип відключення немає гальванічного відклю-
чення, без трансформатора

немає гальванічного відклю-
чення, без трансформатора

немає гальванічного відклю-
чення, без трансформатора

Контроль мережі так, інтегровано так, інтегровано так, інтегровано

контроль ізолювання так, інтегровано так, інтегровано так, інтегровано

Контроль аварійного
струму

так, інтегровано (Інвертор за-
лежно від конструкції не може
спричинити помилки постійного
струму)

так, інтегровано (Інвертор за-
лежно від конструкції не може
спричинити помилки постійного
струму)

так, інтегровано (Інвертор за-
лежно від конструкції не може
спричинити помилки постійного
струму)

Захист від інверсії поляр-
ності

так так так

VPV I 6000/1 400V

Клас захисту II

Принцип відключення немає гальванічного відклю-
чення, без трансформатора

Контроль мережі так, інтегровано

контроль ізолювання так, інтегровано

Контроль аварійного
струму

так, інтегровано (Інвертор за-
лежно від конструкції не може
спричинити помилки постійного
струму)

Захист від інверсії поляр-
ності

так

Умови використання
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Область застосування У внутрішніх приміщеннях У внутрішніх приміщеннях У внутрішніх приміщеннях

Кліматичний клас відпові-
дно до IEC 60721-3-3

3K3 3K3 3K3

Навколишня температура −15 … 60 ℃ −15 … 60 ℃ −15 … 60 ℃

Температура зберігання −30 … 70 ℃ −30 … 70 ℃ −30 … 70 ℃

Відносна вологість (не
конденсована)

0 … 95 % 0 … 95 % 0 … 95 %

Висота встановлення
більше номінальної

≤ 2 000 м ≤ 2 000 м ≤ 2 000 м

Ступінь забруднення PD3 PD3 PD3

Емісія шуму 29 дБ(А) 29 дБ(А) 29 дБ(А)

Неприпустимі гази середо-
вища

аміак, розчинник аміак, розчинник аміак, розчинник

VPV I 6000/1 400V

Область застосування У внутрішніх приміщеннях

Кліматичний клас відпові-
дно до IEC 60721-3-3

3K3

Навколишня температура −15 … 60 ℃

Температура зберігання −30 … 70 ℃

Відносна вологість (не
конденсована)

0 … 95 %

Висота встановлення
більше номінальної

≤ 2 000 м

Ступінь забруднення PD3
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VPV I 6000/1 400V

Емісія шуму 29 дБ(А)

Неприпустимі гази середо-
вища

аміак, розчинник

Оснащення і виконання
VPV I 3000/1 400V VPV I 4000/1 400V VPV I 5000/1 400V

Ступінь захисту IP 21 (корпус: IP 51;
дисплей: IP 21)

IP 21 (корпус: IP 51;
дисплей: IP 21)

IP 21 (корпус: IP 51;
дисплей: IP 21)

Категорія перенапруження III (AC), II (DC) III (AC), II (DC) III (AC), II (DC)

Підключення постійного
струму

– Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Поперечний перетин про-
воду 2,5 ... 6 мм²

– Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Поперечний перетин про-
воду 2,5 ... 6 мм²

– Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Поперечний перетин про-
воду 2,5 ... 6 мм²

Підключення змінного
струму

– Штекер Wieland RST25i5
– Діаметр проводу

10 ... 14 мм²
– Поперечний перетин про-

вода ≤ 4 мм²

– Штекер Wieland RST25i5
– Діаметр проводу

10 ... 14 мм²
– Поперечний перетин про-

вода ≤ 4 мм²

– Штекер Wieland RST25i5
– Діаметр проводу

10 ... 14 мм²
– Поперечний перетин про-

вода ≤ 4 мм²

Габарити без пакування
(В x Ш x Г)

– 340 мм
– 608 мм
– 222 мм

– 340 мм
– 608 мм
– 222 мм

– 340 мм
– 608 мм
– 222 мм

Вага без пакування 10 кг 10 кг 10 кг

Індикація Графічний дисплей 128 x 64 пі-
кселів

Графічний дисплей 128 x 64 пі-
кселів

Графічний дисплей 128 x 64 пі-
кселів

Інтерфейси зв'язку – RS-485 (2 x RJ45 гнізда)
– Інтерфейс Ethernet

(1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x RJ10 гні-

здо: підключення до лічиль-
ника енергії)

– RS-485 (2 x RJ45 гнізда)
– Інтерфейс Ethernet

(1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x RJ10 гні-

здо: підключення до лічиль-
ника енергії)

– RS-485 (2 x RJ45 гнізда)
– Інтерфейс Ethernet

(1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x RJ10 гні-

здо: підключення до лічи-
льника енергії)

Інтегрований вимикач на-
вантаження, постійний
струм

так, відповідно до DIN VDE
0100-712

так, відповідно до DIN VDE
0100-712

так, відповідно до DIN VDE
0100-712

Принцип охолодження – керований температурою
вентилятор

– зі змінною частотою обер-
тання

– внутр. (захищений від пилу)

– керований температурою
вентилятор

– зі змінною частотою обер-
тання

– внутр. (захищений від пилу)

– керований температурою
вентилятор

– зі змінною частотою обер-
тання

– внутр. (захищений від
пилу)

VPV I 6000/1 400V

Ступінь захисту IP 21 (корпус: IP 51;
дисплей: IP 21)

Категорія перенапруження III (AC), II (DC)

Підключення постійного
струму

– Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x PV)

– Поперечний перетин про-
воду 2,5 ... 6 мм²

Підключення змінного
струму

– Штекер Wieland RST25i5
– Діаметр проводу

10 ... 14 мм²
– Поперечний перетин про-

вода ≤ 4 мм²

Габарити без пакування
(В x Ш x Г)

– 340 мм
– 608 мм
– 222 мм

Вага без пакування 10 кг

Індикація Графічний дисплей 128 x 64 пі-
кселів
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VPV I 6000/1 400V

Інтерфейси зв'язку – RS-485 (2 x RJ45 гнізда)
– Інтерфейс Ethernet

(1 x RJ45)
– Modbus RTU (1 x RJ10 гні-

здо: підключення до лічи-
льника енергії)

Інтегрований вимикач на-
вантаження, постійний
струм

так, відповідно до DIN VDE
0100-712

Принцип охолодження – керований температурою
вентилятор

– зі змінною частотою обер-
тання

– внутр. (захищений від
пилу)

C Контрольний перелік для введення у експлуатацію

Перевірки / Роботи Примітки / Налаштування

1 Переконайтеся у вентилюванні інвертора Мінімальні відстані навколо інвертора дотримано.
На інверторі немає предметів, які заважають циркуляції
повітря.

2 Інвертор монтований фіксовано? Інвертор повинен бути зафіксований у настінному кріп-
ленні.

3 Чи присутнє зняття механічного навантаження для кабеля
змінного струму?

Накидна гайка штекера змінного струму повинна бути
міцно затягнута.

4 Штекер змінного струму приєднаний фіксовано? Штекер зафіксований на підключенні змінного струму
інвертора.

5 Штекер постійного струму підключений і полярність прави-
льна?

Штекери зафіксовані і перевірено полярність.

6 Кабель LAN (додатково) підключений і інвертор з'єднаний з
інтернетом?

Штекер зафіксований на підключенні Ethernet.
На дисплеї відображається ІР-адреса.

7 Лічильник енергії підключений? З'єднання між контактом шини MOD на інверторі та D1/+,
D0/, OV на лічильнику встановлене (кабель доступний у
якості приладдя).

8 Модуль розширення управління живленням підключений? З'єднання між контактом шини RS485 на інверторі та
A1, B1, G1 на модулі встановлено (кабель додається до
модуля).

9 вимикач навантаження в положенні I? Візуальна перевірка перемикача
Дисплей інвертора увімкнений.

10 Помилки відсутні? Індикація на дисплеї не миготить червоним.
Не відображаються не підтверджені повідомлення про
помилку.

11 Обмін даними між інвертором та модулем розширення керу-
вання живлення функціонує?

Світлодіод на лічильнику поруч зі штекером шини MOD
блимає постійно.

12 Налаштування паразитної потужності Q(P) і відповідний проект обрано.

13 Фотогальванічна енергетична установка створює внесок? Потужність видно на дисплеї у основній індикації (якщо є
сонячне проміння).
Вказівка: внесок 10000 В означає, що інвертор несправ-
ний!

14 Клієнт зареєстрований на веб-порталі? Клієнти можуть зареєструватися за допомогою адреси
електронної пошти та паролю.

15 Інвертор призначено клієнту на веб-порталі? У обліковому записі клієнта видно інвертор з серійним
номером.

16 Присутній зв'язок з маршрутизатором На дисплеї у основній індикації відображається ІР-адреса.

17 Можливий прийом даних на веб-порталі? На веб-порталі відображається Online і видно дані, напри-
клад, Попередній день.
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D Роботи з технічного обслуговування – огляд
В наступній таблиці наводяться мінімальні вимоги виробника щодо рекомендованих інтервалів технічного обслугову-
вання.

Якщо внутрішньодержавні приписи та директиви вимагають коротші інтервали технічного обслуговування, дотримуй-
тесь їх замість зазначених інтервалів.

Дотримуйтеся вказівок щодо робіт з техобслуговування усіх компонентів фотогальванічної енергетичної установки.

# Роботи з технічного обслуговування Інтервал

1 Перевірка деталей фотогальванічної енергетичної установки Щорічно 35

2 Чищення інвертора Щорічно 36

3 Перевірка місця встановлення Щорічно 35

4 Перевірка захисного заземлення Щорічно 36

5 Перевірка інвертора Щорічно 35

6 Перевірка кривої генератора Щорічно 36

7 Написання звіту про технічне обслуговування Щорічно 36

E Схеми електричних з'єднань
На малюнках показані приклади схем електричних з'єднань для інвертора з 3-фазним підключенням змінного струму
(400 В). Використовуйте підключення, узгоджене з інвертором з 1-фазним підключенням змінного струму (230 В).

При встановленні інвертора з 1-фазним підключенням змінного струму: підключайте наявний тепловий насос і 1-фаз-
ний завжди до однієї і тієї ж фази.
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E.1 Схема електричних з'єднань auroPOWER з aroTHERM
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2 Тепловий насос

12 Регулятор системи

12b Тепловий насос, модуль розширення

15a Лічильник струму, 3-фазний

15b Модуль розширення управління живленням

15c Інвертор VPV I

15d Лічильник енергії

16 Фотогальванічний модуль

17a лінійний захисний автомат

37 автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі
струмів витоку
(за потреби)

E.1.1 Необхідні налаштування регулятора

Багатоф. Вхід: PV
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E.2 Схема електричних з'єднань auroPOWER з aroTHERM і eloPACK
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2 Тепловий насос

12 Регулятор системи

12b Тепловий насос, модуль розширення

15 Лічильник струму для системи акумулятора енер-
гії

15a Лічильник струму, 3-фазний

15c Інвертор VPV I

15d Лічильник енергії

15e Акумулятор енергії

16 Фотогальванічний модуль

17a лінійний захисний автомат

17b Реле

37 автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі
струмів витоку
(за потреби)

38 автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі
струмів витоку
(потрібно у системах TT з мережею низької на-
пруги)

E.2.1 Необхідні налаштування регулятора

Багатоф. Вхід: PV
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E.3 Схема електричних з'єднань auroPOWER з flexoTHERM
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2 Тепловий насос

12 Регулятор системи

15a Лічильник струму, 3-фазний

15b Модуль розширення управління живленням

15c Інвертор VPV I

15d Лічильник енергії

16 Фотогальванічний модуль

17a лінійний захисний автомат

37 автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі
струмів витоку
(за потреби)

E.3.1 Необхідні налаштування регулятора

Багатоф. Вхід: PV
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E.4 Схема електричних з'єднань auroPOWER з flexoTHERM і eloPACK
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2 Тепловий насос

12 Регулятор системи

15 Лічильник струму для системи акумулятора енер-
гії

15a Лічильник струму, 3-фазний

15c Інвертор VPV I

15d Лічильник енергії

15e Акумулятор енергії

16 Фотогальванічний модуль

17a лінійний захисний автомат

17b Реле

37 автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі
струмів витоку
(за потреби)

38 автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі
струмів витоку
(потрібно у системах TT з мережею низької на-
пруги)

E.4.1 Необхідні налаштування регулятора

Багатоф. Вхід: PV
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E.5 Схема електричних з'єднань auroPOWER з aroSTOR
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2a Тепловий насос

15a Лічильник струму, 3-фазний

15b Модуль розширення управління живленням

15c Інвертор VPV I

15d Лічильник енергії

15e Акумулятор енергії

16 Фотогальванічний модуль

17a лінійний захисний автомат

37 автоматичний вимикач, що спрацьовує при появі
струмів витоку
(за потреби)

E.5.1 Необхідні налаштування в aroSTOR

PV MODUS: ECO

F Огляд повідомлень про події та усунення несправностей
F.1 Повідомлення про події та усунення несправностей

Якщо несправність не можна усунути на основі наступної таблиці, зверніться до сервісної служби.

Повідомлення про подію Символ Причина Захід

Збій передачі даних Збій налаштування, оскільки передача
була неправильна.

Виконайте налаштування знову.

Розпізнано островний
ефект

– Мережа не проводить напругу (авто-
матичний хід інвертора).

– Інвертор не може живити електричну
мережу з міркувань безпеки.
Інвертор відключається, поки існує
помилка (дисплей темний).

Перевірте установку змінного струму
(головне підключення):

– Перевірте лінійний захисний автомат
(запобіжник) і при потребі увімкніть
його.

– Перевірте автоматичний вимикач, що
спрацьовує при появі струмів витоку, і
при потребі увімкніть.

– Замініть несправний вимикач.

Струм витоку зависокий Аварійний струм, що йде від плюсового
або мінусового входу через ФЕ-генера-
тори на землю, перевищує допустиме зна-
чення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

– Переконайтесь,що кабель постійного
струму не заземлений.

– Переконайтеся, що використовуються
лише придатні фотогальванічні мо-
дулі.

– Переконайтеся, що установка постій-
ного струму в порядку.

– Забезпечте роботу фотоелектричного
генератора з придатним вимірюваль-
ним приладом.

Пристрій перегрівся Незважаючи на зменшення потужності,
максимальну допустиму температуру
перевищено.
Інвертор не живить мережу, доки не буде
досягнуто допустимий температурний
діапазон.

– Перевірте, чи виконані вимоги до
місця встановлення.

– Очищайте при потребі ребра охоло-
дження виробу.

Внутрішня інформація – – Зверніться до сервісної служби.
– Замініть при потребі інвертор.

Внутрішнє попере-
дження

– Див. заходи для Внутрішня інформація.

Внутрішня помилка – Див. заходи для Внутрішня інформація.

Пошкодження ізоляції Опір ізоляції між плюсовим та мінусовим
входом та землею не досягає дозволеного
значення.
Інвертор не може живити електричну
мережу з міркувань безпеки.

Див. заходи для Струм витоку зависокий.

Брендінг відсутній У інвертора неправильні або помилкові
дані приладу.
Тому інвертор не може живити мережу.

Зверніться до сервісної служби, якщо
повідомлення виникає частіше.
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Повідомлення про подію Символ Причина Захід

Підключення до лічи-
льника електроенергії
відсутнє

Між інвертором та енергетичним лічильни-
ком відсутній обмін даними або неправи-
льна лінія зв'язку.

– Переконайтеся у правильному підклю-
ченні для лічильника енергії.

– Переконайтеся, що у пункті меню
Головне меню → Налаштування →
Керування енергією → Конфігурація →
обрано правильний лічильник енергії.

L та N переплутані Зовнішній та нейтральний проводи пере-
плутані при підключенні.
Інвертор не може живити електричну
мережу з міркувань безпеки.

– Перевірте розведення контактів у
штекері змінного струму.

– Перевірте установку змінного струму
(головне підключення).

Параметр країни недійс-
ний

Інвертор не може живити мережу, оскільки
не має дійсних параметрів.

Зверніться до сервісної служби, якщо
повідомлення виникає частіше.

Зниження напруги через
температуру

Досягнута максимальна дозволена темпе-
ратура.

Перевірте виконання умов монтажу.

Збій зачитування на-
лаштувань параметра
країни

Інвертор не зміг правильно прочитати з
накопичувача налаштовану країну.

– Перевірка налаштування країни
– Відключіть напругу інвертора зі сто-

рони постійного та змінного струму.
Виконайте перезапуск.

– Запитайте пароль для сервісного
коду. Видаліть налаштування країни.
Виконайте налаштування країни знову.

Вентилятор несправний Внутрішній вентилятор інвертора несправ-
ний.
Інвертор ймовірно живиться зменшеною
потужністю мережі.

Зверніться до сервісної служби, якщо
повідомлення виникає частіше.

Мережна частота за-
висока для повторного
увімкнення

Інвертор після відключення більше не жи-
вить, оскільки частота мережі перевищує
законодавчо встановлене значення увімк-
нення.

– Переконайтеся, що виконані правильні
налаштування країни.

– При потребі зверніться до місцевого
підприємства з енергопостачання.

– Доручіть локальному підприємству з
енергопостачання перевірку умов ме-
режі до точки передачі мережі фотога-
льванічної енергетичної установки.

– Виконайте аналіз мережі безпосеред-
ньо у точці живлення інвертора. Вико-
найте аналіз мережі у точці передачі
мережі. Повідомте при потребі у міс-
цеве підприємство з енергопостачання
про результати випробувань.

– Скоригуйте з консультацією з під-
приємством з енергопостачання при
потребі порогові значення напруги
мережі або частоти мережі. Для ко-
ригування потрібен код доступу (код
генератора). Зверніться для цього до
сервісної служби.

– Доручіть місцевому підприємству з
енергопостачання перевірити дотри-
мання відповідних специфікацій для
напруги та частоти мережі.

Мережна частота за-
низька для повторного
увімкнення

Інвертор після відключення більше не жи-
вить, оскільки частота мережі не досягає
законодавчо встановлене значення увімк-
нення.

Див. заходи для Мережна частота зави-
сока для повторного увімкнення.

Мережна частота зави-
сока

Частота мережі на інверторі перевищує
дозволене значення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Див. заходи для Мережна частота зави-
сока для повторного увімкнення.

Мережна частота зани-
зька

Частота мережі на інверторі не досягає
дозволеного значення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Див. заходи для Мережна частота зави-
сока для повторного увімкнення.
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Повідомлення про подію Символ Причина Захід

Реле мережі несправне Інвертор розпізнав, що реле мережі не-
справне, і тому не живить мережу.

Зверніться до сервісної служби, якщо
повідомлення виникає частіше.

Мережна напруга за-
низька для повторного
увімкнення

Інвертор після відключення більше не жи-
вить, оскільки напруга мережі не досягає
законодавчо встановленого значення уві-
мкнення.

Див. заходи для Мережна частота зави-
сока для повторного увімкнення.

Мережна напруга Ø
зависока

Вихідна напруга, що визначається через
визначений законодавчо проміжок часу,
перевищує дозволений діапазон допуску.
Інвертор вимикається автоматично, поки
присутній стан помилки.

Див. заходи для Мережна частота зави-
сока для повторного увімкнення.

Мережна напруга Ø
занизька

Вихідна напруга, що визначається через
визначений законодавчо проміжок часу,
не досягає дозволеного діапазону допу-
ску.
Інвертор вимикається автоматично, поки
присутній стан помилки.

Див. заходи для Мережна частота зави-
сока для повторного увімкнення.

Мережна напруга зави-
сока

Напруга мережі на інверторі перевищує
дозволене значення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Див. заходи для Мережна частота зави-
сока для повторного увімкнення.

Мережна напруга за-
висока для повторного
увімкнення

Інвертор після відключення більше не жи-
вить, оскільки напруга мережі перевищує
законодавчо встановлене значення увімк-
нення.

Див. заходи для Мережна частота зави-
сока для повторного увімкнення.

Мережна напруга зани-
зька

Напруга мережі на інверторі не досягає
дозволене значення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Див. заходи для Мережна частота зави-
сока для повторного увімкнення.

Мережевий струм DC
Offset зависокий

Частка постійного струму, що подається
інвертором у мережу, перевищує дозво-
лене значення.
Інвертор вимикається автоматично через
законодавчі норми, якщо присутній стан
помилки.

Див. заходи для Мережна частота зави-
сока для повторного увімкнення.

Напруга PV зависока Вхідна напруга на інверторі перевищує
дозволене значення.

– Переконайтеся, що напруга фотогаль-
ванічного модуля менше максимальної
вхідної напруги інвертора.

– Переконайтеся, що фотоелектричний
генератор має правильні розміри для
використання з інвертором.

Струм PV зависокий Вхідний струм на інверторі перевищує
допустиме значення.
Інвертор обмежує струм на допустимому
значенні.

– Переконайтеся, що фотоелектричний
генератор має правильні розміри для
використання з інвертором.

Шлюз RS485 активний Через інтерфейс RS485 не можливо обмі-
нюватися даними з інвертором.

Зверніться до сервісної служби, якщо
повідомлення виникає частіше.

ПЗ ENS несумісне Після оновлення мікропрограми різні
стани ПЗ у інверторі не співпадають.

Зверніться до сервісної служби, якщо
повідомлення виникає частіше.

ПЗ PU несумісне Після оновлення мікропрограми різні
стани ПЗ у інверторі не співпадають.

Зверніться до сервісної служби, якщо
повідомлення виникає частіше.

Час/дату втрачено – Інвертор втратив час, оскільки від
дуже довго не був підключений до
мережі.

– Не вдалося зберегти дані внеску, пові-
домлення про події лише з неправиль-
ною датою.

– Виправте налаштування дати та пото-
чного часу.
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F.2 Усунення несправностей

Перевірте перед виконанням одного з наступних заходів, чи може бути виявлено й усунуто несправність на основі
повідомлень про події та усунення несправностей.

Несправність Причина Захід

Дисплей темний і без індикації
цифр.

Установка змінного струму не в порядку. Перевірте установку змінного струму (головне
підключення):

– Перевірте лінійний захисний автомат (за-
побіжник) і при потребі увімкніть його.

– Перевірте автоматичний вимикач, що
спрацьовує при появі струмів витоку, і при
потребі увімкніть.

Інвертор несправний. Зверніться до сервісної служби.
Замініть інвертор.

Штекер змінного струму не в порядку. Перевірте штекер змінного струму:

– Відкрийте штекер.
– Переконайтеся, що різьбові з'єднання у

порядку з механічної та електричної точки
зору.

Немає вихідної потужності
Вказівка
Індикація на дисплеї: -- Вт

Доступно недостатньо потужності фотоелект-
ричного генератора.

Перевірте, чи існують, наприклад наступні
обставини, і усуньте їх при можливості:

– Сніг на фотогальванічних модулях
– Затінення фотогальванічного модуля
– Дуже хмарно
– Вранішні /вечірні сутінки або ніч

Установка постійного струму не в порядку. Перевірте установку постійного струму і при
потребі відремонтуйте її:

– Місця тертя та тиску на кабелях постій-
ного струму

– Штекерні з'єднання постійного струму
– Місця усадки

Перевірте, чи існують перехідні опори через
корозію і усуньте їх.

Вимикач навантаження для постійного струму
перебуває у положенні 0.

Встановіть перемикач навантаження для по-
стійного струму у положення 1, доки він не
зафіксується зі звуком.

Напруга фотогальванічного модуля менше мі-
німальної вхідної напруги відповідного інвер-
тора.

Перевірте напругу фотогальванічного модуля
безпосередньо на дисплеї інвертора.
Забезпечте сумісність фотогальванічного мо-
дулю. Спитайте про це при потребі у сервісній
службі.

Підключення мінус і плюс постійного струму
переплутані місцями.

Виміряйте напругу холостого ходу групи або
груп і перевірте полярність кабеля або ште-
кера.
Правильно підключіть підключення мінус і
плюс постійного струму.
Переконайтеся у правильному встановленні
постійного струму.

Мінімальна вхідна напруга не досягається. Перевірте розміри системи відповідно до кіль-
кості груп та кількості модулів на групу.
Відкоригуйте при потребі фотоелектричний
генератор відповідно до вимог інвертора.

Інвертор несправний. Зверніться до сервісної служби.
Замініть інвертор.

Занадто мала вихідна потуж-
ність
Вказівка
Індикація на дисплеї: 0 Вт

Зміни у існуючій фотогальванічній енергетич-
ній установці спричинили несправності в уста-
новці постійного або змінного струму.

Перевірте установку постійного та змінного
струму:
Переконайтеся у правильному встановленні
постійного або змінного струму.

Інвертор показує фотоелектричну напругу
10000 В.
Інвертор несправний.

Зверніться до сервісної служби.
Замініть інвертор.
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Несправність Причина Захід

Занадто мала вихідна потуж-
ність
Вказівка
Індикація на дисплеї: 0 Вт

Зовнішній реєстр даних або енергорегулятор
надсилає сигнал для обмеження потужності.

Перевірте налаштування обмеження поту-
жності у сервісному меню або конфігурацію
зовнішніх реєстраторів даних і коригуйте при
потребі налаштування.

Фотогальванічні модулі з несправними або
неправильними полюсами чи неправильно
поляризованими деталями фотоелектричного
генератора

Перевірте характеристики генератора безпо-
середньо на дисплеї інвертора.
Виконуйте вказівки для усунення несправнос-
тей при несправності «Немає вихідної потуж-
ності».

Інвертор несправний. Зверніться до сервісної служби.
Замініть інвертор.
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