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Προδιαγραφές ασφάλειας

Επεξήγηση
προληπτικών
μέτρων
ασφάλειας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επισημαίνει μία δυνητικά επιβλαβή κατάσταση.
▶ Αν δεν αποτραπεί, μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς τραυματισμούς /

μικροτραυματισμούς καθώς και σε υλικές ζημιές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Χαρακτηρίζει την πιθανότητα μη ικανοποιητικής έκβασης των εργασιών και
πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό.

Αν δείτε κάποια από τα σύμβολα που απεικονίζονται στο κεφάλαιο "Προδιαγραφές
ασφάλειας", απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους σας.

Ασφάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού από σύνθλιψη στην περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού
προσαρτώμενων και συνδετικών εξαρτημάτων.
Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί σε ακραία σωματικά μέλη.
▶ Για την ανύψωση, την απόθεση και την ανάρτηση του μετατροπέα χρησιμοποιείτε τις

ενσωματωμένες λαβές.
▶ Κατά τη στερέωση των προσαρτώμενων εξαρτημάτων προσέξτε να μην βρίσκεται

κανένα άκρο του σώματος ανάμεσα στο προσαρτώμενο εξάρτημα και στον
μετατροπέα.

▶ Μην αγγίζετε τα στοιχεία ασφάλισης και απασφάλισης των ακροδεκτών σύνδεσης.

Γενικά Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τους
αναγνωρισμένους κανόνες ασφάλειας. Παρόλα αυτά, ο λανθασμένος χειρισμός ή η
κακομεταχείρισή της εγκυμονούν κινδύνους για
- τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του χειριστή ή τρίτων,
- τη συσκευή και άλλα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Όσοι εμπλέκονται στη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή της συσκευής
πρέπει
- να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα,
- να έχουν γνώσεις σχετικά με τον χειρισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και
- να έχουν μελετήσει πλήρως, καθώς και να τηρούν πιστά τις παρούσες οδηγίες

χειρισμού.

Παράλληλα με τις οδηγίες χειρισμού πρέπει να τηρούνται και οι γενικοί και τοπικοί
κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.
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Για όλες τις υποδείξεις ασφάλειας και κινδύνου πάνω στη συσκευή ισχύουν τα εξής:
- πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση
- πρέπει να προστατεύονται από φθορά
- δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται
- δεν επιτρέπεται να σκεπάζονται και να καλύπτονται με άλλα αυτοκόλλητα ή με βαφή.

H λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο εφόσον όλες οι προστατευτικές διατάξεις
λειτουργούν άψογα. Αν οι προστατευτικές διατάξεις δεν λειτουργούν άψογα, υπάρχει
κίνδυνος για
- τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του χειριστή ή τρίτων,
- τη συσκευή και άλλα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη

Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αναθέστε σε εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρία
την επισκευή τυχόν διατάξεων ασφάλειας που δεν λειτουργούν άψογα.

Ποτέ μην παρακάμπτετε και μην θέτετε εκτός λειτουργίας τις προστατευτικές διατάξεις.

Για να εντοπίσετε τις θέσεις των υποδείξεων ασφάλειας και κινδύνου επάνω στη
συσκευή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Προειδοποιητικές υποδείξεις πάνω στη συσκευή" των
οδηγιών χειρισμού της συσκευής σας.

Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εξαλείψτε τυχόν βλάβες που μπορεί να επηρεάσουν
αρνητικά την ασφάλεια.

Συνθήκες
περιβάλλοντος

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

Καταρτισμένο
προσωπικό

Οι πληροφορίες σέρβις που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού απευθύνονται
αποκλειστικά σε καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Κίνδυνος θανάτου από
ηλεκτροπληξία. Μην διεξάγετε άλλες ενέργειες εκτός από αυτές που αναφέρονται στην
τεκμηρίωση. Αυτό ισχύει και για όσους διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.

Όλοι οι αγωγοί και τα καλώδια πρέπει να είναι σταθερά, σε άψογη κατάσταση, μονωμένα
και επαρκών διαστάσεων. Φροντίστε για την άμεση αποκατάσταση χαλαρών συνδέσεων,
καθώς και καλωδίων και αγωγών που έχουν καεί, φθαρεί ή δεν διαθέτουν επαρκείς
διαστάσεις από εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρία.

Η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένη τεχνική
εταιρία.

Για εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών δεν παρέχεται εγγύηση ότι έχουν σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στους κανόνες
ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά (ισχύει και για τα εξαρτήματα
που διέπονται από πρότυπα).

Μην προβαίνετε σε μετατροπές, προσθήκες ή μετασκευές της συσκευής χωρίς σχετική
έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση δομικών εξαρτημάτων που δεν βρίσκονται σε
άψογη κατάσταση.

Στοιχεία για τις
τιμές εκπομπών
θορύβου

Η μέγιστη στάθμη θορύβου του μετατροπέα παρουσιάζεται στα Τεχνικά χαρακτηριστικά
στη σελίδα 130.

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

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

Βοηθητικό ρεύμα Αυτό το σύστημα διαθέτει λειτουργίες βοηθητικού ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής
τροφοδοσίας ρεύματος από το δημόσιο δίκτυο εξασφαλίζεται αυτόματα η τροφοδοσία
εφεδρικού ρεύματος.

Αν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τροφοδοσίας βοηθητικού ρεύματος, πρέπει να
τοποθετηθεί η ανάλογη προειδοποιητική υπόδειξη τροφοδοσίας βοηθητικού 
ρεύματος (https://www.fronius.com/en/search-page, κωδικός προϊόντος: 42,0409,0275)
στον ηλεκτρικό διανομέα.

Κατά τις εργασίες συντήρησης και εγκατάστασης στο οικιακό δίκτυο απαιτείται τόσο η
αποσύνδεση από το δίκτυο όσο και η απενεργοποίηση της λειτουργίας εφεδρικού
ρεύματος με άνοιγμα του ενσωματωμένου διακόπτη DC στον μετατροπέα.

Ανάλογα με τις συνθήκες ακτινοβολίας και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας η
τροφοδοσία βοηθητικού ρεύματος απενεργοποιείται και ενεργοποιείται αυτόματα. Έτσι
μπορεί να προκύψει απροσδόκητη επιστροφή της τροφοδοσίας βοηθητικού ρεύματος
από τη λειτουργία αναμονής. Επομένως, οι εργασίες εγκατάστασης στο οικιακό δίκτυο
πρέπει να εκτελούνται μόνο με απενεργοποιημένη την τροφοδοσία βοηθητικού ρεύματος.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική ισχύ στη λειτουργία βοηθητικού
ρεύματος:

Άεργος ισχύς
Οι ηλεκτρικοί καταναλωτές με συντελεστή ισχύος διαφορετικό του 1 χρειάζονται εκτός
από ενεργή ισχύ και άεργο ισχύ. Η άεργος ισχύς επιβαρύνει επιπλέον τον μετατροπέα.
Επομένως, για τον σωστό υπολογισμό της πραγματικής συνολικής ισχύος δεν έχει
σημασία η ονομαστική ισχύς του καταναλωτή, αλλά το ρεύμα που προκύπτει από την
ενεργή και την άεργο ισχύ.

Οι συσκευές με υψηλά επίπεδα άεργης ισχύος είναι κυρίως εκείνες με ηλεκτρικά μοτέρ,
όπως π.χ.:
- Υδραντλίες
- Κυκλικά πριόνια
- Τουρμπίνες και ανεμιστήρες

Υψηλό ρεύμα εκκίνησης
Οι ηλεκτρικοί καταναλωτές που απαιτούν υψηλή ισχύ χρειάζονται κατά κανόνα υψηλό
ρεύμα εκκίνησης. Αυτό μπορεί να είναι έως και δέκα φορές υψηλότερο από το
ονομαστικό ρεύμα. Για το ρεύμα εκκίνησης διατίθεται το μέγιστο ρεύμα του μετατροπέα.
Επομένως, δεν είναι δυνατή η εκκίνηση/λειτουργία των καταναλωτών με πολύ υψηλό
ρεύμα εκκίνησης, παρόλο που η ονομαστική ισχύς του μετατροπέα υποδηλώνει κάτι
τέτοιο. Για τη διαστασιολόγηση του κυκλώματος βοηθητικού ρεύματος πρέπει επομένως
να ληφθεί υπόψη η συνδεδεμένη ισχύς των καταναλωτών καθώς επίσης και το υποθετικό
ρεύμα εκκίνησης.

Παραδείγματα συσκευών με υψηλό ρεύμα εκκίνησης:
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- Συσκευές με ηλεκτρικό μοτέρ (π.χ. ανυψωτικές εξέδρες, κυκλικά πριόνια, πάγκοι
εργασίας)

- Συσκευές με υψηλή σχέση μετάδοσης και αδράνεια
- Συσκευές με συμπιεστές (π.χ. συμπιεστές πεπιεσμένου αέρα, κλιματιστικά)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Πολύ υψηλά ρεύματα εκκίνησης μπορεί να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμη
παραμόρφωση ή πτώση της τάσης εξόδου. Η ταυτόχρονη λειτουργία ηλεκτρονικών
συσκευών στο ίδιο δίκτυο βοηθητικού ρεύματος πρέπει να αποφεύγεται.

Ασυμμετρία ηλεκτρικού φορτίου
Κατά τη διαστασιολόγηση τριφασικών δικτύων βοηθητικού ρεύματος πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη η συνολική ισχύς εξόδου και οι τιμές ισχύος ανά φάση του
μετατροπέα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η λειτουργία του μετατροπέα επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των τεχνικών δυνατοτήτων.
Η λειτουργία πέραν των τεχνικών δυνατοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε απενεργοποίηση
του μετατροπέα.

Προστασία
δεδομένων

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

Δικαίωμα
πνευματικής
ιδιοκτησίας

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος εγχειριδίου παραμένει στον
κατασκευαστή.

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

11



12



Fronius Symo GEN24

Σχεδιασμός
συσκευής

Ο μετατροπέας μετατρέπει σε εναλλασσόμενο ρεύμα το συνεχές ρεύμα (DC) που
παράγουν τα φ/β πλαίσια. Αυτό το εναλλασσόμενο ρεύμα παρέχεται ταυτόχρονα με την
τάση δικτύου στο δημόσιο δίκτυο. Επιπλέον, η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί
σε μια συνδεδεμένη μπαταρία για μεταγενέστερη χρήση.

O μετατροπέας προορίζεται για χρήση σε φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα με το
δίκτυο. Ο μετατροπέας διαθέτει δυνατότητες βοηθητικού ρεύματος και με την κατάλληλη
καλωδίωση μεταβαίνει στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος*.

Ο μετατροπέας επιτηρεί αυτόματα το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σε περίπτωση
ανώμαλων συνθηκών δικτύου, ο μετατροπέας αναστέλλει αμέσως τη λειτουργία του και
διακόπτει την τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ. στην περίπτωση
απενεργοποίησης δικτύου, διακοπής κτλ.).
Η επιτήρηση δικτύου πραγματοποιείται μέσω επιτήρησης τάσης, επιτήρησης συχνότητας
και επιτήρησης αυτόνομης λειτουργίας.

Μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, ο μετατροπέας λειτουργεί πλήρως
αυτόματα,
λαμβάνοντας τη μέγιστη δυνατή ισχύ από τα φ/β πλαίσια.
Ανάλογα με το σημείο λειτουργίας, αυτή η ισχύς χρησιμοποιείται για το οικιακό δίκτυο,
αποθηκεύεται σε μια μπαταρία** ή τροφοδοτείται στο δίκτυο.

Όταν η παρεχόμενη ενέργεια των φ/β πλαισίων δεν επαρκεί πλέον, παρέχεται ισχύς στο
οικιακό δίκτυο από την μπαταρία. Ανάλογα με τη ρύθμιση, για τη φόρτιση της
μπαταρίας** υπάρχει επίσης η δυνατότητα παροχής ισχύος από το δημόσιο δίκτυο.

Όταν η θερμοκρασία του μετατροπέα αυξάνεται υπερβολικά, ο μετατροπέας μειώνει
αυτόματα την τρέχουσα ισχύ εξόδου ή φόρτισης για λόγους αυτοπροστασίας ή
απενεργοποιείται εντελώς.
Η ανάπτυξη υπερβολικής θερμοκρασίας στη συσκευή μπορεί να οφείλεται σε υψηλή
θερμοκρασία περιβάλλοντος ή σε ανεπαρκή απαγωγή θερμότητας (π.χ. σε περίπτωση
τοποθέτησης σε πίνακα ελέγχου χωρίς κατάλληλη διάταξη απαγωγής θερμότητας).

* Για μετατροπείς της κατηγορίας ισχύος Fronius GEN24 Plus.
** Με κατάλληλη μπαταρία και αντίστοιχη καλωδίωση.

Πακέτο
παράδοσης

(1) Περίβλημα συσκευής
(2) Μετατροπέας
(3) Βάση τοποθέτησης (ενδεικτική

απεικόνιση)
(4) Quick Start Guide (Οδηγός

γρήγορης εκκίνησης)
(5) 2 δακτύλιοι φερρίτη με στήριγμα
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Προδιαγραφόμεν
η χρήση

Ο μετατροπέας προορίζεται για τη μετατροπή συνεχούς ρεύματος (DC) από φ/β πλαίσια
σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και την τροφοδότησή του στο δημόσιο δίκτυο
ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος* είναι εφικτή με τη χρήση
κατάλληλης καλωδίωσης.

Μη προβλεπόμενη θεωρείται
- οποιαδήποτε άλλη χρήση που αποκλίνει από την προαναφερόμενη,
- δεν επιτρέπεται η εκτέλεση τροποποιήσεων στον μετατροπέα, όταν αυτές δεν

συνιστώνται ρητά από τη Fronius,
- δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εξαρτημάτων, όταν αυτά δεν συνιστώνται ρητά ή δεν

διατίθενται από τη Fronius.

Για τυχόν ζημιές που ενδεχομένως προκύψουν από τέτοια χρήση, ο κατασκευαστής δεν
φέρει καμία ευθύνη.
Οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης ακυρώνεται.

Στην προδιαγραφόμενη χρήση συμπεριλαμβάνεται επίσης:
- η πλήρης ανάγνωση και τήρηση όλων των υποδείξεων, καθώς και των υποδείξεων

ασφάλειας και κινδύνου που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χειρισμού,
- η συναρμολόγηση σύμφωνα με το κεφάλαιο "Εγκατάσταση" από τη σελίδα 45 και

έπειτα.

Κατά τον σχεδιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων προσέξτε, ώστε όλα τα
εξαρτήματα του συστήματος να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός του επιτρεπόμενου
εύρους λειτουργίας τους.

Τηρείτε όλα τα μέτρα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή των φ/β πλαισίων για τη
διατήρηση των χαρακτηριστικών των φ/β πλαισίων.

Τηρείτε τους κανονισμούς του διαχειριστή δικτύου για την ισχύ που τροφοδοτήθηκε στο
δίκτυο και τις μεθόδους σύνδεσης.

Ο μετατροπέας Fronius GEN24 είναι ένας συνδεδεμένος στο δίκτυο μετατροπέας με
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος. Δεν πρόκειται για αυτόνομο μετατροπέα. Επομένως
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω περιορισμοί στη λειτουργία βοηθητικού
ρεύματος:
- ο μετατροπέας μπορεί να λειτουργήσει τουλάχιστον 2000 ώρες σε λειτουργία

βοηθητικού ρεύματος,
- ο μετατροπέας μπορεί να λειτουργήσει πάνω από 2000 ώρες σε λειτουργία

βοηθητικού ρεύματος, αν δεν γίνεται υπέρβαση του 20% της διάρκειας
τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο του μετατροπέα την εκάστοτε χρονική στιγμή.

* Μετατροπείς της κατηγορίας ισχύος Fronius GEN24 Plus.
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Σύστημα
θερμικής
εξισορρόπησης

Ο αέρας του περιβάλλοντος αναρροφάται
από τον ανεμιστήρα στην μπροστινή
πλευρά και εξέρχεται από τα πλαϊνά
τμήματα της συσκευής. Η ομοιόμορφη
απαγωγή της θερμότητας επιτρέπει την
εγκατάσταση πολλών μετατροπέων σε
σειρά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Κίνδυνος από ανεπαρκή ψύξη του μετατροπέα.
Ενδέχεται να προκληθεί απώλεια ισχύος του μετατροπέα.
▶ Προσέξτε να μην μπλοκάρεται ο ανεμιστήρας (π.χ. με αντικείμενα που προεξέχουν

από το προστατευτικό).
▶ Μην καλύπτετε, ούτε καν τμηματικά, τα ανοίγματα αερισμού.

▶ Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας του περιβάλλοντος μπορεί να κυκλοφορεί ανά πάσα στιγμή
ανεμπόδιστα διαμέσου των ανοιγμάτων αερισμού του μετατροπέα.
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Διάφοροι τρόποι λειτουργίας

Τρόποι
λειτουργίας -
Επεξήγηση
συμβόλων

Φ/β πλαίσιο
Παράγει συνεχές ρεύμα (DC)

Μετατροπέας Fronius GEN24
Μετατρέπει το συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και
φορτίζει την μπαταρία (η φόρτιση της μπαταρίας είναι εφικτή μόνο με
μετατροπέα της κατηγορίας ισχύος Fronius GEN24 Plus). Η
ενσωματωμένη επιτήρηση εγκατάστασης επιτρέπει τη σύνδεση του
μετατροπέα σε ένα δίκτυο μέσω WLAN.

Μπαταρία
Είναι συνδεδεμένη στην πλευρά του συνεχούς ρεύματος (DC) με τον
μετατροπέα και αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια.

Καταναλωτές στο σύστημα
Οι καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα.

Επιπλέον καταναλωτές και γεννήτριες στο σύστημα
που συνδέονται με το σύστημα μέσω Smart Meter.

Μετρητής - Fronius Smart Meter
για βέλτιστη διαχείριση ενέργειας. Μπορείτε να αναθέσετε στον
ηλεκτρολόγο σας την τοποθέτηση του μετρητή στον πίνακα ελέγχου. Η
χρήση περισσότερων μετρητών Smart Meter επιτρέπει την ανάλυση
Energy Profiling. Είναι δυνατή η μέτρηση και η παρακολούθηση
περισσότερων καταναλωτών ή γεννητριών στο σύστημα.

Λειτουργία βοηθητικού ρεύματος
Ο μετατροπέας είναι προετοιμασμένος για λειτουργία με βοηθητικό
ρεύμα. Η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος πρέπει να ενεργοποιηθεί στον
πίνακα ελέγχου από τον ηλεκτρολόγο. Στη λειτουργία βοηθητικού
ρεύματος το φωτοβολταϊκό σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία νησίδας.

Fronius Ohmpilot
για τη χρήση της περίσσειας ενέργειας για την επεξεργασία ζεστού
νερού.

Επιπλέον μετατροπέας στο σύστημα
Μετατρέπει το συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Δεν
μπορεί όμως να φορτίσει την μπαταρία και δεν είναι διαθέσιμος στην
περίπτωση χρήσης βοηθητικού ρεύματος.

Δίκτυο ηλεκτροδότησης
Τροφοδοτεί τους καταναλωτές στο σύστημα, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη
επαρκής ισχύς από τα φ/β πλαίσια ή την μπαταρία.

16



PV Point Κύκλωμα βοηθητικού ρεύματος διαλείπουσας τροφοδοσίας έως μέγιστη
ισχύ 3 kW σε ηλεκτρικές συσκευές, υπό την προϋπόθεση διαθέσιμης
επαρκούς ισχύος από τα φ/β πλαίσια ή την μπαταρία.

Τρόπος
λειτουργίας -
Μετατροπέας με
μπαταρία

Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε την ιδιοκατανάλωση στο φωτοβολταϊκό σύστημά σας
με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μπαταρία ως
συσσωρευτή. Η μπαταρία είναι συνδεδεμένη στην πλευρά του συνεχούς ρεύματος με τον
μετατροπέα. Επομένως δεν απαιτείται πολλαπλή μετατροπή ρεύματος και ο βαθμός
απόδοσης αυξάνεται.

Τρόπος
λειτουργίας -
Μετατροπέας με
μπαταρία και
περισσότερους
μετρητές Smart
Meter

Τρόπος
λειτουργίας -
Μετατροπέας με
μπαταρία και
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος χρησιμοποιείται αυξημένη ονομαστική συχνότητα,
για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ακούσιας παράλληλης λειτουργίας με άλλες
ηλεκτρογεννήτριες.
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Στο πλήρες φωτοβολταϊκό σύστημα Hybrid ο μετατροπέας μπορεί:
- να τροφοδοτεί καταναλωτές στο οικιακό δίκτυο.
- να αποθηκεύει την πλεονάζουσα ενέργεια σε μια μπαταρία ή/και να την τροφοδοτεί

στο δίκτυο.
- να τροφοδοτεί, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, συνδεδεμένους καταναλωτές.

Τρόπος
λειτουργίας -
Μετατροπέας με
μπαταρία,
Ohmpilot και
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Σε ένα πλήρες φωτοβολταϊκό σύστημα Hybrid με Fronius Ohmpilot η λειτουργία του
Ohmpilot σε περίπτωση διακοπής ρεύματος δεν είναι δυνατή για λόγους τεχνικού
ελέγχου. Προτείνεται επομένως η εγκατάσταση του Ohmpilot εκτός της διακλάδωσης
βοηθητικού ρεύματος.

18



Τρόπος
λειτουργίας -
Μετατροπέας με
μπαταρία,
επιπλέον
μετατροπέα και
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

Κατεύθυνση ροής
ενέργειας του
μετατροπέα

Στον μετατροπέα Hybrid υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις ροής ενέργειας:

(1) Φ/β πλαίσιο - Μετατροπέας - Καταναλωτές/Δίκτυο
(2) Φ/β πλαίσιο - Μετατροπέας - Μπαταρία*
(3) Μπαταρία - Μετατροπέας - Καταναλωτές/Δίκτυο*
(4) Δίκτυο - Μετατροπέας - Μπαταρία*

* Ανάλογα με τις ρυθμίσεις καθώς και τα πρότυπα και κανονισμούς που ισχύουν κατά
τόπο.

Καταστάσεις
λειτουργίας
(μόνο για
συστήματα με
μπαταρία)

Τα συστήματα συσσωρευτών μεταβαίνουν σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας. Η
εκάστοτε τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του μετατροπέα
ή στο Solar.web.
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Κατάσταση λειτουργίας Περιγραφή

Κανονική λειτουργία Ανάλογα με τις ανάγκες, αποθηκεύεται ή λαμβάνεται
ενέργεια.

Ελάχιστο όριο SOC
(κατάσταση φόρτισης)

Η μπαταρία έφτασε στο ελάχιστο όριο SOC που έχει
οριστεί από τον κατασκευαστή ή έχει ρυθμιστεί. Η
μπαταρία δεν μπορεί να εκφορτιστεί περαιτέρω έως
ότου πραγματοποιηθεί νέα φόρτιση.

Λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας (Standby)

Το σύστημα έχει μεταβεί στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
τερματίζεται αυτομάτως μόλις διατίθεται επαρκής
πλεονάζουσα ενέργεια.

Εκκίνηση Το σύστημα αποθήκευσης εκκινείται από τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας (Standby).

Αναγκαστική επαναφόρτιση

Ο μετατροπέας επαναφορτίζει την μπαταρία, για την
τήρηση του ορίου SOC που έχει οριστεί από τον
κατασκευαστή ή έχει ρυθμιστεί (προστασία από βαθεία
εκφόρτιση).

Απενεργοποιημένη
Η μπαταρία δεν είναι ενεργή. Είτε απενεργοποιήθηκε
είτε, λόγω σφάλματος, δεν είναι εφικτή η επικοινωνία
με την μπαταρία.

20



Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Γενικά Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Standby) αποσκοπεί στη μείωση της
ιδιοκατανάλωσης του συστήματος. Τόσο ο μετατροπέας όσο και η μπαταρία μεταβαίνουν
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο μετατροπέας μεταβαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν η μπαταρία
είναι άδεια και δεν υπάρχει διαθέσιμη φωτοβολταϊκή ισχύς. Διατηρείται μόνο η
επικοινωνία του μετατροπέα με το Fronius Smart Meter και το Fronius Solar.web.

Προϋποθέσεις
απενεργοποίηση
ς

Αν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις απενεργοποίησης, η μπαταρία μεταβαίνει εντός
6 λεπτών σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή η χρονική καθυστέρηση
διασφαλίζει ότι μπορεί να εκτελεστεί τουλάχιστον η επανεκκίνηση του μετατροπέα.

 Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας είναι μικρότερη ή ίση με την
καταχωρισμένη ελάχιστη κατάσταση φόρτισης.

 Η ισχύς των φ/β πλαισίων είναι μικρότερη από 50 W.

 Η στιγμιαία ισχύς φόρτισης ή εκφόρτισης της μπαταρίας είναι
μικρότερη από 100 W.

 Απομένει ισχύς λιγότερη από 50 W για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η
ισχύς εξόδου στο δημόσιο δίκτυο είναι κατά τουλάχιστον 50 W
μικρότερη από την τρέχουσα απαιτούμενη ισχύ στο οικιακό δίκτυο.

Ο μετατροπέας μεταβαίνει αυτόματα μετά την μπαταρία στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.

Προϋποθέσεις
ενεργοποίησης

Αν ικανοποιείται κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις για τουλάχιστον 30
δευτερόλεπτα, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται:
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν επιτρέπεται πλέον λόγω τροποποιημένης

ρύθμισης στην ιστοσελίδα του μετατροπέα.
- Απομένει ισχύς περισσότερη από 50 W για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η ισχύς

εξόδου στο δημόσιο δίκτυο είναι κατά τουλάχιστον 50 W μεγαλύτερη από την
τρέχουσα απαιτούμενη ισχύ στο οικιακό δίκτυο.

- Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί δυναμική μείωση ισχύος στην τιμή 0 ή το σύστημα
βρίσκεται σε λειτουργία βοηθητικού ρεύματος, η ισχύς εξόδου στο δημόσιο δίκτυο
είναι πάντα μικρότερη από την απαιτούμενη ισχύ στο οικιακό δίκτυο.
Για την περίπτωση αυτή υπάρχει μια συγκεκριμένη προϋπόθεση (δυναμική μείωση
ισχύος < 300 W ή ενεργή λειτουργία βοηθητικού ρεύματος): Αν η φωτοβολταϊκή
ισχύς υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο (50 W), η λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας τερματίζεται.

- Η φόρτιση της μπαταρίας από το δημόσιο δίκτυο πρέπει να ζητηθεί μέσω της
ιστοσελίδας.

- Η μπαταρία επαναφορτίζεται για να αποκατασταθεί η ελάχιστη κατάσταση φόρτισης
ή για να εκτελεστεί βαθμονόμηση.

Εξαίρεση Αν ο μετατροπέας δεν τεθεί σε λειτουργία εντός χρονικού διαστήματος 8-12 λεπτών (π.χ.:
σφάλμα), ή παρουσιαστεί διακοπή της ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ μετατροπέα και
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μπαταρίας, η μπαταρία μεταβαίνει σε κάθε περίπτωση στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται η αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας.

Ένδειξη της
λειτουργίας
εξοικονόμησης
ενέργειας

Κατά τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:
- Η LED λειτουργίας του μετατροπέα ανάβει πορτοκαλί, βλ. Λειτουργίες κουμπιού 

και LED ένδειξης κατάστασης στη σελίδα 88.
- Είναι δυνατή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του μετατροπέα.
- Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα αποθηκεύονται και αποστέλλονται στο Solar.web.
- Είναι δυνατή η προβολή των τρεχόντων δεδομένων στο Solar.web.

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα του μετατροπέα και
στο Solar.web με ένα "i" δίπλα στο σύμβολο της μπαταρίας στην επισκόπηση
συστήματος.
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Κατάλληλη μπαταρία

BYD Battery-Box
Premium

Η Fronius επισημαίνει ρητά ότι οι μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών δεν αποτελούν
προϊόντα της. Η Fronius δεν κατασκευάζει, δεν διανέμει ούτε εμπορεύεται αυτές τις
μπαταρίες. Η Fronius δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν παρέχει καμία υπηρεσία σέρβις και
καμία εγγύηση για αυτές τις μπαταρίες.

Λόγω τυχόν παλιάς έκδοσης υλικολογισμικού/λογισμικού ενδέχεται να υπάρξει
ασυμβατότητα μεταξύ μετατροπέα και μπαταρίας. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτούνται
τα παρακάτω βήματα:
- Ενημέρωση λογισμικού μπαταρίας – βλ. τεκμηρίωση της μπαταρίας.
- Ενημέρωση του firmware του μετατροπέα – βλ. Ενημέρωση στη σελίδα 104.

Πριν από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία διαβάστε αυτό το έγγραφο και τις
οδηγίες εγκατάστασης της μπαταρίας τρίτων κατασκευαστών.

Όλα τα έγγραφα σχετικά με τον μετατροπέα είναι διαθέσιμα στην παρακάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση:

https://www.fronius.com/en/photovoltaics/expertise/gen24plus

Η τεκμηρίωση του BYD Battery-Box Premium διατίθεται μαζί με την μπαταρία τρίτων
κατασκευαστών ή παρέχεται από τον κατασκευαστή της μπαταρίας καθώς και τους
συνεργάτες σέρβις αυτού.

BYD Battery-Box Premium HVS / HVM Symo GEN24 Plus*

HVS 5.1

HVS 7.7

HVS 10.2

HVM 8.3

HVM 11.0

HVM 13.8

HVM 16.6

HVM 19.3

HVM 22.1

23

EL

https://www.fronius.com/en/photovoltaics/expertise/gen24plus


Προστασία προσώπων και συσκευών

WSD (Wired Shut
Down)

Το ενσύρματο σύστημα απενεργοποίησης WSD διακόπτει την τροφοδότηση ισχύος στο
δίκτυο από τον μετατροπέα, εάν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη απόζευξης (διακόπτης).

Αν ένας μετατροπέας (Slave) παρουσιάσει δυσλειτουργία, παρακάμπτεται. Η λειτουργία
των υπόλοιπων μετατροπέων παραμένει ενεργή. Εάν παρουσιάσει δυσλειτουργία ένας
δεύτερος μετατροπέας (Slave) ή ο κύριος μετατροπέας (Master), διακόπτεται η
λειτουργία ολόκληρης της αλυσίδας WSD.

Σχετικά με την εγκατάσταση, βλ. Εγκατάσταση WSD (Wired Shut Down) στη σελίδα
85.

Μονάδα
επιτήρησης
ρεύματος
διαρροής

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

Διαμέρισμα
συνδέσεων

(1) 2 ακροδέκτες σύνδεσης DC Push-in 4-πολικοί
(2) Ακροδέκτης σύνδεσης Push-in WSD (Wired Shut Down)
(3) Ακροδέκτες σύνδεσης Push-in, διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων (Modbus,

ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι)
(4) 3-πολικός ακροδέκτης σύνδεσης Push-in για PV Point (OP)
(5) 5-πολικός ακροδέκτης σύνδεσης AC Push-in
(6) Οδηγός διέλευσης καλωδίων/ανακουφιστικό καταπόνησης AC
(7) 6-πολικός ακροδέκτης ηλεκτροδίου γείωσης
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(8) Οδηγός διέλευσης καλωδίων/ανακουφιστικό καταπόνησης, διαμέρισμα καλωδίων
δεδομένων

(9) Διαχωριστικό διαμερίσματος συνδέσεων
(10) 10 οδηγοί διέλευσης καλωδίων
(11) Προαιρετικός οδηγός διέλευσης καλωδίων (M16)
(12) Προαιρετικός οδηγός διέλευσης καλωδίων (M16 - M20)
(13) Προαιρετικός οδηγός διέλευσης καλωδίων (M16 - M32)
(14) Προαιρετικός οδηγός διέλευσης καλωδίων (M16 - M25)

Διαχωριστικό
διαμερίσματος
συνδέσεων

Με το διαχωριστικό του διαμερίσματος συνδέσεων διαχωρίζονται οι αγωγοί υψηλής
τάσης (DC και AC) από τις γραμμές μετάδοσης σημάτων. Για καλύτερη πρόσβαση στο
διαμέρισμα συνδέσεων, το διαχωριστικό μπορεί να αφαιρεθεί για την εκτέλεση των
εργασιών σύνδεσης. Έπειτα, πρέπει να επανατοποθετηθεί.

(1) Ενσωματωμένο κανάλι καλωδίων
(2) Εσοχές για την αφαίρεση του

διαχωριστικού του διαμερίσματος
συνδέσεων

(3) Άγκιστρο ασφάλισης/απασφάλισης
(4) Ανοιγόμενη υποδοχή για τη

σύνδεση Datcom

Μέσω του ενσωματωμένου καναλιού
καλωδίων (1) είναι εφικτό το πέρασμα των
καλωδίων από μια περιοχή του
μετατροπέα στην άλλη. Αυτό επιτρέπει την
εύκολη εγκατάσταση πολλών
μετατροπέων σε σειρά.

Ακροδέκτης
ηλεκτροδίου
γείωσης

Ο ακροδέκτης ηλεκτροδίου γείωσης 
προσφέρει τη δυνατότητα γείωσης
επιπλέον εξαρτημάτων, όπως π.χ.:

- Καλώδιο AC
- Υπερυψωμένη βάση φ/β πλαισίου
- Μεταλλικό πασσαλάκι
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Διακόπτης DC Ο διακόπτης DC διαθέτει 3 θέσεις
διακόπτη:
(1) Κλειδωμένος/OFF (γυρισμένος

προς τα αριστερά)
(2) Εκτός λειτουργίας
(3) Σε λειτουργία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Στις θέσεις διακόπτη (1) και (3) ο
μετατροπέας μπορεί να κλειδωθεί με κοινό
λουκέτο του εμπορίου, ώστε να είναι
αδύνατη η ενεργοποίηση/απενεργοποίησή
του.

- Για την περίπτωση αυτή πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι κατά τόπο
κανονισμοί.

Περιοχή
επικοινωνίας
δεδομένων

WSD
10

Frequency band: channel 1-11(2412-2462 MHz)
Radio-frequency power: <100 mW (<20 dBm)

Technical Data (WLAN)
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Load Management,
Demand Respone Mode (DRM)*,
Back-up power, IO control, ...

IO4 = RG0 (Ref GEN/0)
IO5 = CL0 (COM LOAD/0)
IN6 = 1/5
IN7 = 2/6
IN8 = 3/7
IN9 = 4/8

/R
G

0 
*

/1
/5

 *
/2

/6
 *

/3
/7

 *

/C
L0

 *

/4
/8

 *

I/Os

* Demand Response Mode (DRM)

Ακροδέκτης σύνδεσης Modbus

 Ακροδέκτης σύνδεσης Push-in για την
εγκατάσταση Modbus 0, Modbus 1, 12 V
και GND (γείωση).

Μέσω του ακροδέκτη σύνδεσης Modbus
δημιουργείται σύνδεση δεδομένων με τα
συνδεδεμένα εξαρτήματα. Για τον σκοπό
αυτό μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα οι
είσοδοι M0 και M1. Έως 4 συνδρομητές
Modbus ανά είσοδο, βλ. κεφάλαιο
Συνδρομητές Modbus στη σελίδα 81.

WSD (Wired Shut Down) Switch

 Ορίζει τον μετατροπέα ως WSD-Master
ή WSD-Slave.

Θέση 1: WSD-Master
Θέση 0: WSD-Slave
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Modbus 0 (MB0) Switch

 Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την
αντίσταση τερματισμού για το Modbus 0
(MB0).

Θέση 1: Αντίσταση τερματισμού ΟΝ
(εργοστασιακή ρύθμιση)
Θέση 0: Αντίσταση τερματισμού OFF

Modbus 1 (MB1) Switch

 Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την
αντίσταση τερματισμού για το Modbus 1
(MB1).

Θέση 1: Αντίσταση τερματισμού ΟΝ
(εργοστασιακή ρύθμιση)
Θέση 0: Αντίσταση τερματισμού OFF

 Οπτικός αισθητήρας

 Για τον χειρισμό του μετατροπέα. Βλ.
κεφάλαιο Λειτουργίες κουμπιού και 
LED ένδειξης κατάστασης στη σελίδα
88.

LED επικοινωνίας  Υποδηλώνει την κατάσταση σύνδεσης
του μετατροπέα.

 LED λειτουργίας  Υποδηλώνει την κατάσταση λειτουργίας
του μετατροπέα.

LAN 1  Σύνδεση Ethernet για την επικοινωνία
δεδομένων.

LAN 2  Σύνεδση Ethernet για την επικοινωνία
δεδομένων μεταξύ μετατροπέων.

Ακροδέκτης σύνδεσης WSD
 Ακροδέκτης σύνδεσης Push-in για την

εγκατάσταση WSD. Βλ. κεφάλαιο WSD 
(Wired Shut Down) στη σελίδα 24.

USB  Τροφοδοσία τάσης έως 1 A σε 5 V. Δεν
είναι δυνατή η ενημέρωση λογισμικού
και η καταγραφή δεδομένων μέσω USB.

Ακροδέκτης σύνδεσης εισόδων/
εξόδων

 Ακροδέκτης σύνδεσης Push-in για
ψηφιακές εισόδους/εξόδους. Βλ.
κεφάλαιο Επιτρεπόμενα καλώδια για 
το διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων
στη σελίδα 57.
Οι χαρακτηρισμοί (RG0, CL0, 1/5, 2/6,
3/7, 4/8) που αναγράφονται στον
ακροδέκτη, αναφέρονται στη λειτουργία
Demand Response Mode, βλ. κεφάλαιο
Λειτουργίες καιείσοδοι/έξοδοι στη
σελίδα 97.

Σχηματικό
διάγραμμα
εσωτερικής
συνδεσμολογίας
εισόδων/εξόδων

Στις εισόδους Pin V+/GND παρέχεται η δυνατότητα τροφοδότησης τάσης, μέσω
εξωτερικού τροφοδοτικού, σε εύρος 12,5-24 V (+ έως 20%). Στην περίπτωση αυτή, είναι
δυνατή η χρήση των εξόδων 0-5 με την τροφοδοτημένη εξωτερική τάση. Ανά έξοδο
επιτρέπεται κατά μέγιστο η λήψη 1 A, και συνολικά επιτρέπονται 3 A κατά μέγιστο.
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξωτερική ασφάλεια.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος από ανάστροφη πόλωση στους ακροδέκτες σύνδεσης εξαιτίας
εσφαλμένης σύνδεσης εξωτερικών τροφοδοτικών.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν σοβαρές ζημιές στον μετατροπέα.
▶ Χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευή μέτρησης, ελέγξτε την πολικότητα του

εξωτερικού τροφοδοτικού πριν από τη σύνδεση.
▶ Συνδέστε με τη σωστή πολικότητα τα καλώδια στις εξόδους V+/GND.

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

(1) Περιορισμός ρεύματος
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Παραλλαγή βοηθητικού ρεύματος –
PV Point (OP)
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Γενικά στοιχεία

PV Point (OP) Σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας
ρεύματος από το δημόσιο δίκτυο, με το PV
Point είναι δυνατή μέσω του ακροδέκτη
σύνδεσης Opportunity Power (OP) η
τροφοδότηση ηλεκτρικών συσκευών με
μέγιστη ισχύ έως 3 kW, υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη
επαρκής ισχύς από τα φ/β πλαίσια ή από
προαιρετική μπαταρία. Στον ακροδέκτη
σύνδεσης OP δεν υπάρχει τάση στην
περίπτωση της λειτουργίας με σύνδεση
στο δίκτυο, επομένως σε αυτόν τον τρόπο
λειτουργίας δεν τροφοδοτούνται οι
συνδεδεμένοι καταναλωτές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή δικτύου με ρελέ.

Επεξήγηση – PV
Point (OP)

Κατά βάση, ο μετατροπέας μπορεί να παρέχει 120 έως 240 V στο PV Point. Κατά τη
θέση σε λειτουργία πρέπει να εκτελεστεί η ανάλογη διαμόρφωση.

Σε τάση εξόδου 120 έως 240 V διατίθεται συνεχής ισχύς AC έως 13.

Παράδειγμα:
120 V = έως 1,5 kW
230 V = έως 3 kW

Στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος, ορισμένες ηλεκτρικές συσκευές δεν μπορούν να
λειτουργήσουν σωστά, εάν απαιτείται πολύ υψηλό ρεύμα εκκίνησης (π.χ. ψυγεία ή
καταψύκτες). Στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος συνιστάται η απενεργοποίηση των
καταναλωτών που δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητοι. Δυνατότητα υπερφόρτωσης 35%
για διάρκεια 5 δευτερολέπτων, ανάλογα με την αποδοτικότητα των φ/β πλαισίων ή/και
της μπαταρίας.

Η μετάβαση από τη λειτουργία με σύνδεση στο δίκτυο στη λειτουργία βοηθητικού
ρεύματος πραγματοποιείται με μια μικρή διακοπή. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αδιάλειπτη τροφοδοσία
ρεύματος π.χ. για υπολογιστή.

Αν για τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος δεν υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια από την
μπαταρία ή από τα φ/β πλαίσια, η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος τερματίζεται
αυτόματα. Μόλις υπάρξει ξανά διαθέσιμη επαρκής ενέργεια από τα φ/β πλαίσια, η
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος ξεκινά και πάλι αυτόματα.

Σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης, η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος
διακόπτεται και στην ένδειξη κατάστασης LED του μετατροπέα εμφανίζεται το μήνυμα
κατάστασης "Υπερφόρτωση βοηθητικού ρεύματος". Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
μέγιστη ισχύς στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος σύμφωνα με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά
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Παραλλαγή βοηθητικού ρεύματος –
Πλήρες εφεδρικό σύστημα
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Γενικά στοιχεία

Προϋποθέσεις
για τη λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

Προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος του
μετατροπέα, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Ο μετατροπέας πρέπει να είναι μοντέλο της σειράς προϊόντων Fronius GEN24 6-10

kW Plus.
- Εγκατάσταση και διαμόρφωση μπαταρίας συμβατής με βοηθητικό ρεύμα.
- Σωστή καλωδίωση του συστήματος βοηθητικού ρεύματος στην ηλεκτρολογική

εγκατάσταση ή/και χρήση κουτιού μεταγωγής της εταιρείας Enwitec (βλ. κεφάλαιο
Περιγραφή των εξαρτημάτων βοηθητικού ρεύματος στη σελίδα 128 και
Διαγράμματα συνδεσμολογίας στη σελίδα 135).

- Τοποθέτηση και διαμόρφωση του Fronius Smart Meter στο σημείο τροφοδότησης
ισχύος στο δίκτυο.

- Τοποθέτηση προειδοποιητικής υπόδειξης για τροφοδοσία βοηθητικού 
ρεύματος (https://www.fronius.com/en/search-page, κωδικός προϊόντος:
42,0409,0275) στον ηλεκτρικό διανομέα.

- Εκτέλεση των απαιτούμενων ρυθμίσεων στην περιοχή μενού "Συσκευές και
περιφερειακά" → "Λειτουργίες και PIN" → για το βοηθητικό ρεύμα και ενεργοποίηση
βοηθητικού ρεύματος.

- Εκτέλεση και επιβεβαίωση όλων των βημάτων που περιλαμβάνονται στη λίστα 
ελέγχου για το βοηθητικό ρεύμα (https://www.fronius.com/en/search-page,
κωδικός προϊόντος: 42,0426,0365).

Μετάβαση από τη
λειτουργία
τροφοδότησης
δικτύου στη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

1. Το δημόσιο δίκτυο επιτηρείται από το σύστημα προστασίας δικτύου και
εγκατάστασης, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στον μετατροπέα, και από το
συνδεδεμένο Fronius Smart Meter.

2. Το δημόσιο δίκτυο παρουσιάζει διακοπή ή επιμέρους παράμετροι του δικτύου
υπολείπονται ή υπερβαίνουν τις προαπαιτούμενες τιμές.

3. Ο μετατροπέας εκτελεί τις προβλεπόμενες από το πρότυπο της χώρας ενέργειες και
στη συνέχεια απενεργοποιείται.

4. Μετά από ορισμένο χρόνο ελέγχου ο μετατροπέας εκκινείται στη λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος.

5. Όλοι οι καταναλωτές στον χώρο, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο κύκλωμα
βοηθητικού ρεύματος, τροφοδοτούνται από την μπαταρία και τα φ/β πλαίσια. Οι
υπόλοιποι καταναλωτές δεν τροφοδοτούνται και έχουν αποσυνδεθεί με ασφάλεια.

Μετάβαση από τη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος στη
λειτουργία
τροφοδότησης
δικτύου

1. Ο μετατροπέας λειτουργεί στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.
2. Το δημόσιο δίκτυο λειτουργεί και πάλι κανονικά.
3. Το Fronius Smart Meter μετρά τις παραμέτρους δικτύου στο δημόσιο δίκτυο και

μεταβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στον μετατροπέα.
4. Η σταθερότητα του αποκαταστημένου δημόσιου δικτύου διαπιστώνεται με έλεγχο

των τιμών μέτρησης του Fronius Smart Meter.
5. Ο μετατροπέας τερματίζει τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.
6. Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι και πάλι συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο και

τροφοδοτούνται από αυτό.
7. Μετά τους ελέγχους δικτύου που απαιτούνται από τα σχετικά πρότυπα, ο

μετατροπέας μπορεί να ξαναρχίσει τη λειτουργία τροφοδότησης δικτύου.
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Βοηθητικό ρεύμα
και λειτουργία
εξοικονόμησης
ενέργειας

Η μπαταρία και ο μετατροπέας μεταβαίνουν μετά από χρόνο αναμονής 8-12 λεπτών στη
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος τερματίζεται,
όταν συντρέχουν οι παρακάτω συνθήκες:
- Η μπαταρία εκφορτίζεται μέχρι την ελάχιστη κατάσταση φόρτισης και δεν υπάρχει

τροφοδοσία ενέργειας από τα φ/β πλαίσια.
- Ο μετατροπέας μεταβαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας [λειτουργία

αναμονής (Standby)].

Αν η μπαταρία και ο μετατροπέας βρίσκονται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, το
σύστημα ενεργοποιείται με τις παρακάτω ενέργειες:
- Διατίθεται επαρκής ενέργεια από τα φ/β πλαίσια.
- Το δημόσιο δίκτυο λειτουργεί εκ νέου.
- Ο διακόπτης της μπαταρίας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται.
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Παραλλαγή καλωδίωσης με κυκλώματα βοηθητικού
ρεύματος και 3-πολική αποσύνδεση, π.χ. Αυστρία
ή Αυστραλία

Λειτουργίες - Μέτρηση και μεταφορά των απαραίτητων παραμέτρων για το σύστημα διαχείρισης
ενέργειας και το Solar.web μέσω του Fronius Smart Meter.

- Αποσύνδεση από το δημόσιο δίκτυο, όταν οι παράμετροι δικτύου βρίσκονται εκτός
των ορίων που ορίζουν τα κατά τόπο υποχρεωτικά πρότυπα, ώστε να είναι εφικτή η
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.

- Επανασύνδεση στο δημόσιο δίκτυο, όταν οι παράμετροι δικτύου βρίσκονται εντός
των ορίων που ορίζουν τα κατά τόπο υποχρεωτικά πρότυπα.

- Δυνατότητα ανεξάρτητου κυκλώματος βοηθητικού ρεύματος ή περισσότερων
κυκλωμάτων βοηθητικού ρεύματος που τροφοδοτούνται ακόμα και σε περίπτωση
διακοπής του δημόσιου δικτύου. Το συνολικό φορτίο των κυκλωμάτων βοηθητικού
ρεύματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα.
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποδοτικότητα της συνδεδεμένης μπαταρίας.

Μετάβαση από τη
λειτουργία
τροφοδότησης
ισχύος στο
δίκτυο στη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

1. Το δημόσιο δίκτυο επιτηρείται από το σύστημα προστασίας δικτύου και
εγκατάστασης, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στον μετατροπέα, και από το
συνδεδεμένο Fronius Smart Meter.

2. Διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος από το δημόσιο δίκτυο.
3. Ο μετατροπέας εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το κατά τόπο

πρότυπο και έπειτα απενεργοποιείται.
Οι επαφείς K1 και K2 απενεργοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο, τα κυκλώματα
βοηθητικού ρεύματος και ο μετατροπέας αποσυνδέονται από το υπόλοιπο οικιακό
δίκτυο και από το δημόσιο δίκτυο, καθώς οι κύριες επαφές των επαφέων K1 και K2
ανοίγουν 3-πολικά. Ο μετατροπέας αποστέλλει σήμα στο ρελέ K3, το οποίο
διακόπτει την τροφοδοσία για τους επαφείς K1 και K2. Με τον τρόπο αυτό
αποτρέπεται τυχόν ακούσια ενεργοποίηση των επαφέων K1 και K2 και επομένως η
σύνδεση στο δίκτυο, στην περίπτωση αποκατάστασης της παροχής τάσης στο
δίκτυο. Οι βοηθητικές επαφές διακοπής των επαφέων K1 και K2 ενημερώνουν τον
μετατροπέα μέσω σήματος απόκρισης εάν όντως οι επαφείς είναι ανοικτοί
(απαραίτητη συνθήκη για την έναρξη της λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος).

4. Η επαφή σύνδεσης του ρελέ K3 ενημερώνει τον μετατροπέα μέσω επιπλέον
σήματος απόκρισης εάν όντως εφαρμόστηκε η φραγή μέσω του ρελέ K3.

5. Αξιολογώντας τα σήματα απόκρισης των επαφέων καθώς και τις μετρήσεις στους
ακροδέκτες μετατροπέα και στο Smart Meter, ο μετατροπέας αποφασίζει εάν η
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος μπορεί να ξεκινήσει.

6. Μετά τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων δοκιμών σύνδεσης, ο μετατροπέας
ενεργοποιεί τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.

7. Τροφοδοτούνται όλοι οι καταναλωτές που βρίσκονται συνδεδεμένοι στα κυκλώματα
βοηθητικού ρεύματος. Οι υπόλοιποι καταναλωτές δεν τροφοδοτούνται και έχουν
αποσυνδεθεί με ασφάλεια.
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Μετάβαση από τη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος στη
λειτουργία
τροφοδότησης
ισχύος στο
δίκτυο

1. Ο μετατροπέας λειτουργεί στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος. Οι επαφείς K1 και
K2 για το δημόσιο δίκτυο είναι ανοικτοί.

2. Το δημόσιο δίκτυο είναι και πάλι διαθέσιμο.
3. Το Fronius Smart Meter αξιολογεί τις παραμέτρους δικτύου στο δημόσιο δίκτυο και

μεταβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στον μετατροπέα.
4. Η σταθερότητα του αποκαταστημένου δημόσιου δικτύου διαπιστώνεται με έλεγχο

των τιμών μέτρησης του Fronius Smart Meter.
5. Ο μετατροπέας τερματίζει τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος και διακόπτει την

παροχή τάσης στις εξόδους.
6. Ο μετατροπέας απενεργοποιεί το ρελέ K3. Οι επαφείς K1 και K2 τροφοδοτούνται και

πάλι.
7. Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι και πάλι συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο και

τροφοδοτούνται από αυτό. Στη φάση αυτή δεν εκτελείται τροφοδότηση ισχύος στο
δίκτυο από τον μετατροπέα.

8. Μετά τους ελέγχους δικτύου που απαιτούνται από τα σχετικά πρότυπα, ο
μετατροπέας μπορεί να ξαναρχίσει την τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο.
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Παραλλαγή καλωδίωσης με αποσύνδεση σε όλους
τους πόλους, π.χ. Γερμανία, Γαλλία

Λειτουργίες - Μέτρηση και μεταφορά των απαραίτητων παραμέτρων για το σύστημα διαχείρισης
ενέργειας και το Solar.web μέσω του Fronius Smart Meter.

- Αποσύνδεση από το δημόσιο δίκτυο, όταν οι παράμετροι δικτύου βρίσκονται εκτός
των ορίων που ορίζουν τα κατά τόπο υποχρεωτικά πρότυπα, ώστε να είναι εφικτή η
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.

- Επανασύνδεση στο δημόσιο δίκτυο, όταν οι παράμετροι δικτύου βρίσκονται εντός
των ορίων που ορίζουν τα κατά τόπο υποχρεωτικά πρότυπα.

- Δημιουργία σωστής σύνδεσης γείωσης για τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος, ώστε
να διασφαλίζονται οι λειτουργίες των προστατευτικών διατάξεων.

- Δυνατότητα ανεξάρτητου κυκλώματος βοηθητικού ρεύματος ή περισσότερων
κυκλωμάτων βοηθητικού ρεύματος που τροφοδοτούνται ακόμα και σε περίπτωση
διακοπής του δημόσιου δικτύου. Το συνολικό φορτίο των κυκλωμάτων βοηθητικού
ρεύματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα.
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποδοτικότητα της συνδεδεμένης μπαταρίας.

Μετάβαση από τη
λειτουργία
τροφοδότησης
ισχύος στο
δίκτυο στη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

1. Το δημόσιο δίκτυο επιτηρείται από το σύστημα προστασίας δικτύου και
εγκατάστασης, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στον μετατροπέα, και από το
συνδεδεμένο Fronius Smart Meter.

2. Διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος από το δημόσιο δίκτυο.
3. Ο μετατροπέας εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το κατά τόπο

πρότυπο και έπειτα απενεργοποιείται.
Οι επαφείς K1, K2, K4 και K5 απενεργοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο, τα
κυκλώματα βοηθητικού ρεύματος και ο μετατροπέας αποσυνδέονται από το
υπόλοιπο οικιακό δίκτυο και από το δημόσιο δίκτυο, καθώς οι κύριες επαφές των
επαφέων K1 και K2 ανοίγουν σε όλους τους πόλους. Οι βοηθητικές επαφές
διακοπής των επαφέων K1 και K2 ενημερώνουν τον μετατροπέα μέσω σήματος
απόκρισης εάν όντως οι επαφείς είναι ανοικτοί (απαραίτητη συνθήκη για την έναρξη
της λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος).

4. Οι κύριες επαφές διακοπής των επαφέων K4 και K5 είναι κλειστές και επομένως
δημιουργείται σύνδεση μεταξύ ουδέτερου αγωγού και προστατευτικού αγωγού. Οι
δύο υπόλοιπες κύριες επαφές διακοπής των επαφέων K4 και K5 ενημερώνουν τον
μετατροπέα μέσω σήματος απόκρισης εάν όντως η σύνδεση γείωσης
δημιουργήθηκε σωστά (απαραίτητη συνθήκη για την έναρξη της λειτουργίας
βοηθητικού ρεύματος).

5. Ο μετατροπέας αποστέλλει σήμα στο ρελέ K3, το οποίο διακόπτει την τροφοδοσία
για τους επαφείς K1, K2, K4 και K5. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται τυχόν ακούσια
ενεργοποίηση των επαφέων K1, K2, K4 και K5 και επομένως η σύνδεση στο δίκτυο,
στην περίπτωση αποκατάστασης της παροχής τάσης στο δίκτυο.

6. Η επαφή σύνδεσης του ρελέ K3 ενημερώνει τον μετατροπέα μέσω επιπλέον
σήματος απόκρισης εάν όντως εφαρμόστηκε η φραγή μέσω του ρελέ K3.

7. Αξιολογώντας τα σήματα απόκρισης των επαφέων καθώς και τις μετρήσεις στους
ακροδέκτες μετατροπέα και στο Smart Meter, ο μετατροπέας αποφασίζει εάν η
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος μπορεί να ξεκινήσει.

8. Μετά τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων δοκιμών σύνδεσης, ο μετατροπέας
ενεργοποιεί τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.

9. Τροφοδοτούνται όλοι οι καταναλωτές που βρίσκονται συνδεδεμένοι στα κυκλώματα
βοηθητικού ρεύματος. Οι υπόλοιποι καταναλωτές δεν τροφοδοτούνται και έχουν
αποσυνδεθεί με ασφάλεια.
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Μετάβαση από τη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος στη
λειτουργία
τροφοδότησης
ισχύος στο
δίκτυο

1. Ο μετατροπέας λειτουργεί στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος. Οι επαφείς K1 και
K2 για το δημόσιο δίκτυο είναι ανοικτοί.

2. Το δημόσιο δίκτυο είναι και πάλι διαθέσιμο.
3. Το Fronius Smart Meter αξιολογεί τις παραμέτρους δικτύου στο δημόσιο δίκτυο και

μεταβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στον μετατροπέα.
4. Η σταθερότητα του αποκαταστημένου δημόσιου δικτύου διαπιστώνεται με έλεγχο

των τιμών μέτρησης του Fronius Smart Meter.
5. Ο μετατροπέας τερματίζει τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος και διακόπτει την

παροχή τάσης στις εξόδους.
6. Ο μετατροπέας απενεργοποιεί το ρελέ K3. Οι επαφείς K1, K2, K4 και K5

τροφοδοτούνται και πάλι.
7. Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι και πάλι συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο και

τροφοδοτούνται από αυτό. Στη φάση αυτή δεν εκτελείται τροφοδότηση ισχύος στο
δίκτυο από τον μετατροπέα.

8. Μετά τους ελέγχους δικτύου που απαιτούνται από τα σχετικά πρότυπα, ο
μετατροπέας μπορεί να ξαναρχίσει την τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο.

42



Παραλλαγή καλωδίωσης με αποσύνδεση σε όλους
τους πόλους, Ιταλία

Λειτουργίες - Μέτρηση και μεταφορά των απαραίτητων παραμέτρων για το σύστημα διαχείρισης
ενέργειας και το Solar.web μέσω του Fronius Smart Meter.

- Επιτήρηση των παραμέτρων δικτύου για την τάση και τη συχνότητα μέσω του
μετατροπέα.

- Αποσύνδεση από το δημόσιο δίκτυο, όταν οι παράμετροι δικτύου βρίσκονται εκτός
των ορίων που ορίζουν τα κατά τόπο υποχρεωτικά πρότυπα, ώστε να είναι εφικτή η
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.

- Επανασύνδεση στο δημόσιο δίκτυο, όταν οι παράμετροι δικτύου βρίσκονται εντός
των ορίων που ορίζουν τα κατά τόπο υποχρεωτικά πρότυπα.

- Δημιουργία σωστής σύνδεσης γείωσης για τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.
- Δυνατότητα ανεξάρτητου κυκλώματος βοηθητικού ρεύματος ή περισσότερων

κυκλωμάτων βοηθητικού ρεύματος που τροφοδοτούνται ακόμα και σε περίπτωση
διακοπής του δημόσιου δικτύου. Το συνολικό φορτίο των κυκλωμάτων βοηθητικού
ρεύματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα.
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η αποδοτικότητα της συνδεδεμένης μπαταρίας.

Μετάβαση από τη
λειτουργία
τροφοδότησης
ισχύος στο
δίκτυο στη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος

1. Το δημόσιο δίκτυο επιτηρείται από το εσωτερικό σύστημα προστασίας δικτύου και
εγκατάστασης (ενσωματωμένο στον μετατροπέα) και από ένα εξωτερικό σύστημα
προστασίας δικτύου και εγκατάστασης.

2. Διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος από το δημόσιο δίκτυο
3. Ο μετατροπέας εκτελεί τις προβλεπόμενες από το πρότυπο της χώρας ενέργειες και

στη συνέχεια απενεργοποιείται.
4. Το εξωτερικό σύστημα προστασίας δικτύου και εγκατάστασης ανοίγει, με βάση τα

σήματα από την επιτήρηση δικτύου, τους επαφείς K1 και K2. Με αυτόν τον τρόπο, τα
κυκλώματα βοηθητικού ρεύματος και ο μετατροπέας αποσυνδέονται από το
υπόλοιπο οικιακό δίκτυο και από το δημόσιο δίκτυο, καθώς οι κύριες επαφές των
επαφέων K1 και K2 ανοίγουν σε όλους τους πόλους. Προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι το δημόσιο δίκτυο έχει πραγματικά αποσυνδεθεί, οι βοηθητικές επαφές διακοπής
του επαφέα K1 αποστέλλουν σήμα απόκρισης στο εξωτερικό σύστημα προστασίας
δικτύου και εγκατάστασης.

5. Η κύρια επαφή διακοπής των επαφέων K4 και K5 είναι κλειστή και επομένως
δημιουργείται σύνδεση μεταξύ ουδέτερου αγωγού και προστατευτικού αγωγού. Οι
δύο υπόλοιπες κύριες επαφές διακοπής των επαφέων K4 και K5 ενημερώνουν τον
μετατροπέα μέσω σήματος απόκρισης εάν όντως η σύνδεση γείωσης
δημιουργήθηκε σωστά.

6. Ο μετατροπέας αποστέλλει σήμα στο ρελέ K3, το οποίο μέσω μιας επαφής διακοπής
ενεργοποιεί την απομακρυσμένη είσοδο του εξωτερικού συστήματος προστασίας
δικτύου και εγκατάστασης. Έτσι αποτρέπεται η σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο στην
περίπτωση αποκατάστασης της παροχής τάσης στο δίκτυο.

7. Η επαφή σύνδεσης του ρελέ K3 ενημερώνει τον μετατροπέα μέσω επιπλέον
σήματος απόκρισης εάν όντως εφαρμόστηκε η φραγή μέσω του ρελέ K3.

8. Αξιολογώντας τα σήματα απόκρισης των επαφέων καθώς και τη μέτρηση στους
ακροδέκτες μετατροπέα και στο Smart Meter, ο μετατροπέας αποφασίζει εάν η
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος μπορεί να ξεκινήσει.

9. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα ελέγχου ο μετατροπέας εκκινεί τη
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος.

10. Τροφοδοτούνται όλοι οι καταναλωτές που βρίσκονται συνδεδεμένοι στα κυκλώματα
βοηθητικού ρεύματος. Οι υπόλοιποι καταναλωτές δεν τροφοδοτούνται και έχουν
αποσυνδεθεί με ασφάλεια.
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Μετάβαση από τη
λειτουργία
βοηθητικού
ρεύματος στη
λειτουργία
τροφοδότησης
ισχύος στο
δίκτυο

1. Ο μετατροπέας λειτουργεί στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος. Οι επαφείς K1 και
K2 για το δημόσιο δίκτυο είναι ανοικτοί.

2. Το δημόσιο δίκτυο είναι και πάλι διαθέσιμο.
3. Το Fronius Smart Meter αξιολογεί τις παραμέτρους δικτύου στο δημόσιο δίκτυο και

μεταβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στον μετατροπέα.
4. Η σταθερότητα του αποκαταστημένου δημόσιου δικτύου διαπιστώνεται με έλεγχο

των τιμών μέτρησης του Fronius Smart Meter.
5. Ο μετατροπέας τερματίζει τη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος, με βάση τις ρυθμίσεις

που έχουν γίνει, και διακόπτει την παροχή τάσης στις εξόδους.
6. Ο μετατροπέας απενεργοποιεί τα ρελέ K3 και K6. Οι επαφείς K1, K2, K4 και K5

τροφοδοτούνται και πάλι.
7. Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι και πάλι συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο και

τροφοδοτούνται από αυτό. Στη φάση αυτή δεν εκτελείται τροφοδότηση ισχύος στο
δίκτυο από τον μετατροπέα.

8. Μετά τους ελέγχους δικτύου που απαιτούνται από τα σχετικά πρότυπα, ο
μετατροπέας μπορεί να ξαναρχίσει την τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο.

44



Εγκατάσταση
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Γενικά στοιχεία

Σύστημα
ταχυσυνδέσμου

Για την τοποθέτηση του καπακιού του
διαμερίσματος συνδέσεων καθώς και του
μπροστινού καπακιού, χρησιμοποιείται ένα
σύστημα ταχυσυνδέσμου (3). Το σύστημα
ανοίγει και κλείνει με μισή περιστροφή
(180°) της βίδας ασφαλείας (1) στο
ελατήριο ταχυσυνδέσμου (2).

Το σύστημα είναι ανεξάρτητο από το
μέγεθος της ροπής σύσφιξης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Κίνδυνος από τη χρήση κρουστικού δράπανου.
Μπορεί να καταστραφεί το σύστημα ταχυσυνδέσμου εξαιτίας υπερβολικής ροπής
σύσφιξης.
▶ Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι (TX20).

▶ Μην βιδώνετε τις βίδες περισσότερο από 180°.

Προειδοποιητικές
υποδείξεις πάνω
στη συσκευή

Στον μετατροπέα αναγράφονται τεχνικά χαρακτηριστικά, προειδοποιητικές υποδείξεις και
σύμβολα ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, ούτε η επικάλυψη με βαφή αυτών των
προειδοποιητικών υποδείξεων και των συμβόλων ασφαλείας. Οι υποδείξεις και τα
σύμβολα προειδοποιούν για τον κίνδυνο εσφαλμένου χειρισμού που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

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

Βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2012/19/ΕΕ) και της ενσωμάτωσής της στο εθνικό
δίκαιο, τα μεταχειρισμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά και να οδηγούνται στην ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι η μεταχειρισμένη συσκευή σας θα επιστραφεί
στον εμπορικό σας αντιπρόσωπο ή ενημερωθείτε για το εξουσιοδοτημένο
σύστημα συλλογής και απόρριψης που υπάρχει στην περιοχή σας. Η
παράβλεψη αυτής της Οδηγίας της ΕΕ ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην υγεία σας!

Σύμβολο RCM – Το προϊόν συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους της
Αυστραλίας.

Σύμβολα ασφάλειας:
Κίνδυνος σοβαρών σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών λόγω εσφαλμένου
χειρισμού.

Χρησιμοποιήστε τις περιγραφόμενες λειτουργίες μόνο εφόσον έχετε μελετήσει
και κατανοήσει πλήρως τα παρακάτω:
- Αυτές τις οδηγίες χειρισμού.
- Όλες τις οδηγίες χειρισμού των εξαρτημάτων του φωτοβολταϊκού

συστήματος και ιδίως τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση.

Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο χρόνος εκφόρτισης (2 λεπτά) των πυκνωτών του
μετατροπέα!

Κείμενο των προειδοποιητικών υποδείξεων:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία. Πριν ανοίξετε τη συσκευή, φροντίστε οι πλευρές
εισόδου και εξόδου να μην φέρουν τάση.
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Επιλογή τοποθεσίας και θέση τοποθέτησης

Επιλογή σημείου
τοποθέτησης του
μετατροπέα

Κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης του μετατροπέα λάβετε υπόψη σας τα
παρακάτω κριτήρια:

 Η εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο σε
σταθερή, μη εύφλεκτη επιφάνεια.

 Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος:
-25 °C - +60 °C

 Σχετική υγρασία αέρα:
0 - 100 %

 Αν ο μετατροπέας τοποθετηθεί σε
πίνακα ελέγχου ή σε παρεμφερή
περίκλειστο χώρο, πρέπει να
διασφαλιστεί η επαρκής απαγωγή
θερμότητας με εξαναγκασμένο αερισμό.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τις
διαστάσεις του μετατροπέα, βλ.
κεφάλαιο Διαστάσεις του μετατροπέα
στη σελίδα 145.

Στην περίπτωση τοποθέτησης του μετατροπέα σε εξωτερικούς τοίχους χώρων
σταυλισμού, θα πρέπει να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 2 m προς κάθε
κατεύθυνση από τον μετατροπέα προς τα ανοίγματα αερισμού και κτιρίων.

Για την τοποθέτηση επιτρέπεται η χρήση των παρακάτω επιφανειών:
- Τοποθέτηση στον τοίχο (τοίχοι από κυματοειδή λαμαρίνα (ράγες τοποθέτησης),

πλίνθινοι τοίχοι, τσιμεντένιοι τοίχοι ή άλλοι με επαρκή φέρουσα ικανότητα και
άφλεκτο υπόστρωμα)

- Συναρμογή σε ιστό (τοποθέτηση με τη βοήθεια ραγών, πίσω από τα φ/β πλαίσια
απευθείας επάνω στην υπερυψωμένη βάση)

- Επίπεδες στέγες (εάν πρόκειται για οροφή με αλουμινόφυλλα, τα αλουμινόφυλλα
πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις πυροπροστασίας και να μην
είναι εύφλεκτα. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπο κανονισμοί.)

- Στέγαστρα χώρων στάθμευσης (όχι υπερυψωμένη εγκατάσταση)

 

Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο.

 Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

Χάρη στον βαθμό προστασίας IP 66 που διαθέτει, ο μετατροπέας δεν
επηρεάζεται από πίδακες νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε υγρό περιβάλλον.
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Μην εκθέτετε τον μετατροπέα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να
παραμένει όσο το δυνατόν ελάχιστη η πιθανότητα υπερθέρμανσης.
Τοποθετήστε τον μετατροπέα σε προστατευμένη θέση, π.χ. κάτω από
τα φ/β πλαίσια ή κάτω από πρόβολο στέγης.

 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και λειτουργία του μετατροπέα σε
υψόμετρο άνω των 4000 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

 Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα σε:
- ζώνες συγκέντρωσης αμμωνίας, καυστικών ατμών, οξέων ή

αλάτων (π.χ. χώροι αποθήκευσης λιπασμάτων, ανοίγματα
εξαερισμού χώρων σταυλισμού, χημικές εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις βυρσοδεψίας κτλ.)

 
Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα σε άμεση γειτνίαση με τον χώρο
κατοικίας, καθώς σε συγκεκριμένες καταστάσεις λειτουργίας
δημιουργούνται κάποιοι ελάχιστοι θόρυβοι.

 Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα σε:
- χώρους με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος λόγω ύπαρξης

εκτρεφόμενων ζώων (άλογα, βοοειδή, πρόβατα, χοίροι κτλ.)
- στάβλους και παρακείμενους χώρους
- αποθήκες για σανό, άχυρο, τεμαχισμένη χορτονομή,

συμπυκνωμένη ζωοτροφή, λιπάσματα κτλ.

 Κατά βάση, ο μετατροπέας είναι στεγανός στη σκόνη (IP 66). Σε
περιοχές με αυξημένη σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη επάνω
στις επιφάνειες ψύξης και έτσι να μειωθεί η θερμική απόδοση. Σε μια
τέτοια περίπτωση απαιτείται τακτικός καθαρισμός, βλ. κεφάλαιο
Λειτουργία σε περιβάλλοντα με έντονη συσσώρευση σκόνης στη
σελίδα 125. Συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση σε χώρους και
περιβάλλον με αυξημένη σκόνη.

 Μην τοποθετείτε τον μετατροπέα σε:
- θερμοκήπια
- αποθήκες και χώρους επεξεργασίας φρούτων, λαχανικών και

προϊόντων αμπελουργίας
- χώρους επεξεργασίας σπόρων, χλωρής χορτονομής και

ζωοτροφών

Επιλογή σημείου
τοποθέτησης
μπαταριών
τρίτων
κατασκευαστών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Σχετικά με το κατάλληλο σημείο τοποθέτησης μπαταριών τρίτων κατασκευαστών βλ.
έγγραφα του κατασκευαστή.
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Επεξήγηση
συμβόλων
σχετικά με τη
θέση
τοποθέτησης

 

Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για κατακόρυφη τοποθέτηση σε
κατακόρυφο τοίχο ή κολόνα.

 

Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για οριζόντια θέση τοποθέτησης.

 

Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε κεκλιμένη
επιφάνεια.

   

 

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

 

Μην τοποθετείτε το μετατροπέα λοξά σε κατακόρυφο τοίχο ή κολόνα.

 

Μην τοποθετείτε το μετατροπέα οριζόντια σε κατακόρυφο τοίχο ή
κολόνα.

 

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

 

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

 

Μην τοποθετείτε το μετατροπέα στην οροφή.
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Συναρμογή βάσης τοποθέτησης και ανάρτηση
μετατροπέα

Επιλογή υλικού
στερέωσης

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

Χαρακτηριστικά
βάσης
τοποθέτησης

Η βάση τοποθέτησης (ενδεικτική
απεικόνιση) χρησιμεύει ταυτόχρονα ως
πατρόν.

Οι διανοιγμένες οπές-οδηγοί στη βάση
τοποθέτησης προορίζονται για βίδες με
διάμετρο σπειρώματος 6-8 mm
(0,24-0,32").

Τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας
τοποθέτησης (π.χ. τραχύς σοβάς)
εξομαλύνονται σε μεγάλο βαθμό από τη
βάση τοποθέτησης.

Κίνδυνος
παραμόρφωσης
της βάσης
τοποθέτησης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Κατά τη συναρμογή της βάσης τοποθέτησης στον τοίχο ή σε κολόνα προσέξτε να
μην παραμορφωθεί η βάση.
Αν η βάση τοποθέτησης παραμορφωθεί, ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα κατά την
κλίση και ανάρτηση του μετατροπέατου μετατροπέα.

Συναρμογή
βάσης
τοποθέτησης σε
τοίχο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Κατά τη συναρμογή της βάσης τοποθέτησης προσέξτε το βέλος να δείχνει προς τα
πάνω.
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1 2

3

Στερέωση βάσης
τοποθέτησης σε
ιστό ή φορέα

Κατά τη συναρμογή του μετατροπέα σε
ιστό ή φορέα, η Fronius συνιστά το σετ
στερέωσης σε ιστό Pole clamp (κωδ. παρ.
SZ 2584.000) της εταιρείας Rittal GmbH.

Με το σετ Pole clamp καλύπτονται οι
απαιτήσεις για τις παρακάτω διαστάσεις:

- Τετράγωνος ιστός ή φορέας με μήκος
πλευράς 50-150 mm (1,97-5,91")

- Στρογγυλός ιστός ή φορέας με
διάμετρο 40-190 mm (1,57-7,48")
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Συναρμογή
βάσης
τοποθέτησης σε
ράγες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η βάση τοποθέτησης πρέπει να
στερεώνεται σε τουλάχιστον τέσσερα
σημεία.

Ανάρτηση του
μετατροπέα στη
βάση
τοποθέτησης

Πλευρικά στον μετατροπέα υπάρχουν
ενσωματωμένες λαβές για ευκολότερη
μεταφορά στο ύψος τοποθέτησης/
ανάρτηση.

1 Η ανάρτηση του μετατροπέα στη βάση
τοποθέτησης πρέπει να γίνεται από πάνω.
Οι συνδέσεις πρέπει να δείχνουν προς τα
κάτω.

Πιέστε το κάτω μέρος του μετατροπέα
μέσα στα άγκιστρα ασφάλισης μέχρι ο
μετατροπέας να ασφαλίσει και στις δύο
πλευρές (ακούγεται ένα χαρακτηριστικό
κλικ).

Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή του
μετατροπέα και στις δύο πλευρές.
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Προϋποθέσεις για τη σύνδεση του μετατροπέα

Επιτρεπόμενα
καλώδια

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

- Χαλκός: στρογγυλό μονόκλωνο

- χαλκός: στρογγυλό λεπτόκλωνο έως κατηγορία αγωγού 4

Συνδέσεις δικτύου με ακροδέκτη σύνδεσης Push-in
Ανάλογα με την πραγματική ισχύ της συσκευής, επιλέξτε επαρκώς μεγάλη διατομή καλωδίων!

Κατηγορίες‐
ισχύος Μονόκλωνο Πολύκλωνο Λεπτόκλωνο

Λεπτόκλωνο με τερματικά
περιβλήματα αγωγών‐

με/χωρίς κολάρο

6-10 kW
(5-πολικό) 2,5-10 mm2 2,5-10 mm2 2,5-10 mm2 2,5-6 mm2

Συνδέσεις δικτύου (βοηθητικό ρεύμα) με ακροδέκτη σύνδεσης Push-in
Ανάλογα με την πραγματική ισχύ της συσκευής, επιλέξτε επαρκώς μεγάλη διατομή καλωδίων!

Κατηγορίες‐
ισχύος Μονόκλωνο Πολύκλωνο Λεπτόκλωνο

Λεπτόκλωνο με τερματικά
περιβλήματα αγωγών‐

με/χωρίς κολάρο

3-10 kW
(3-πολικό) 1,5-10 mm2 1,5-10 mm2 1,5-10 mm2 1,5-6 mm2

Συνδέσεις PV/BAT με ακροδέκτη σύνδεσης Push-in
Ανάλογα με την πραγματική ισχύ της συσκευής, επιλέξτε επαρκώς μεγάλη διατομή καλωδίων!

Κατηγορίες‐
ισχύος Μονόκλωνο Πολύκλωνο Λεπτόκλωνο

Λεπτόκλωνο με τερματικά
περιβλήματα αγωγών‐

με/χωρίς κολάρο

3-10 kW
(2 x 4-πολικό) 4-*10 mm2 4-*10 mm2 4-*10 mm2 4-6 mm2

* Με ενσωματωμένη συσκευή προστασίας από υπέρταση (SPD), επιτρέπεται μέγ. διατομή καλωδίων 6 mm².

Ακροδέκτης ηλεκτροδίου γείωσης (6-πολικός)
Ανάλογα με την πραγματική ισχύ της συσκευής, επιλέξτε επαρκώς μεγάλη διατομή καλωδίων!

Πλήθος ιστών Μονόκλωνο Πολύκλωνο Λεπτόκλωνο
Λεπτόκλωνο με τερματικά

περιβλήματα αγωγών‐
με/χωρίς κολάρο

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

4 2,5-10 mm2 2,5-10 mm2 2,5-10 mm2 2,5-10 mm2
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Επιτρεπόμενα
καλώδια για το
διαμέρισμα
καλωδίων
δεδομένων

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

- Χαλκός: στρογγυλό μονόκλωνο

- Χαλκός: στρογγυλό λεπτόκλωνο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Συνδέστε τα μονά καλώδια με αντίστοιχο τερματικό περίβλημα αγωγού, όταν συνδέονται
πολλά μονά καλώδια σε μια είσοδο των ακροδεκτών Push-In.

Συνδέσεις WSD με ακροδέκτη σύνδεσης Push-in

Μέγ.
απόστα

ση

Μήκος
απογύμνω

σης
Μονόκλωνο Λεπτόκλωνο

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα
αγωγών με

κολάρο

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα

αγωγών
χωρίς

κολάρο

Προτεινόμενο
καλώδιο

100 m
109 yd

10 mm
0,39"

0,14-1,5 mm2

AWG 26-16
0,14-1,5 mm2

AWG 26-16
0,14 - 1 mm2

AWG 26 - 18
0,14-1,5 mm2

AWG 26-16

τουλάχιστον
CAT 5 UTP
(Unshielded
Twisted Pair)

Συνδέσεις Modbus με ακροδέκτη σύνδεσης Push-in

Μέγ.
απόστα

ση

Μήκος
απογύμνω

σης
Μονόκλωνο Λεπτόκλωνο

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα
αγωγών με

κολάρο

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα

αγωγών
χωρίς

κολάρο

Προτεινόμενο
καλώδιο

300 m
328 yd

10 mm
0,39"

0,14-1,5 mm2

AWG 26-16
0,14-1,5 mm2

AWG 26-16
0,14 - 1 mm2

AWG 26 - 18
0,14-1,5 mm2

AWG 26-16

τουλάχιστον
CAT 5 STP
(Shielded

Twisted Pair)

Συνδέσεις εισόδου/εξόδου με ακροδέκτη σύνδεσης Push-in

Μέγ.
απόστα

ση

Μήκος
απογύμνω

σης
Μονόκλωνο Λεπτόκλωνο

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα
αγωγών με

κολάρο

Λεπτόκλωνο
με τερματικά
περιβλήματα

αγωγών
χωρίς

κολάρο

Προτεινόμενο
καλώδιο

30 m
32 yd

10 mm
0,39"

0,14-1,5 mm2

AWG 26-16
0,14-1,5 mm2

AWG 26-16
0,14 - 1 mm2

AWG 26 - 18
0,14-1,5 mm2

AWG 26-16

Δυνατότητα
χρήσης μονού

καλωδίου

Συνδέσεις LAN

Η Fronius συνιστά τουλάχιστον καλώδιο CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) και μέγιστη απόσταση 100 m
(109 yd).
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Διατομή του
καλωδίου AC

Σε σειριακή βιδωτή σύνδεση με μετρικό σπείρωμα M32 και με σύνδεσμο μείωσης
διατομής:
Διάμετρος καλωδίου 7 - 15 mm

Σε βιδωτή σύνδεση με μετρικό σπείρωμα M32 (χωρίς σύνδεσμο μείωσης διατομής):
Διάμετρος καλωδίου 11 - 21 mm
(σε διάμετρο καλωδίου μικρότερη των 11 mm η δύναμη του ανακουφιστικού
καταπόνησης μειώνεται από 100 N σε έως 80 N)

Σε διαμέτρους καλωδίων άνω των 21 mm η βιδωτή σύνδεση M32 πρέπει να
αντικατασταθεί από μια βιδωτή σύνδεση M32 με διευρυμένη περιοχή σύσφιξης - κωδικός
προϊόντος: 42,0407,0780 - Ανακουφιστικό καταπόνησης M32x1,5 KB 18-25.

Διατομή
καλωδίου DC

Διάμετρος καλωδίου για ανακουφιστικό καταπόνησης: έως 9 mm.
Διάμετρος καλωδίου για τη σύνδεση στον ακροδέκτη σύνδεσης Push-in: έως 6 mm

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Στην περίπτωση χρήσης καλωδίων με διπλή μόνωση, με διάμετρο καλωδίων μεγαλύτερη
από 6 mm, πρέπει να αφαιρεθεί η εξωτερική μονωτική στρώση για τη σύνδεση στον
ακροδέκτη σύνδεσης Push-in.

Μέγιστη
προστασία στην
πλευρά
εναλλασσόμενου
ρεύματος

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

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

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Ο μετατροπέας επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται με αυτόματη ασφάλεια
C 32 A κατά μέγιστο.
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Μετατροπέας Φάσεις Ισχύς AC Μέγιστη
ασφάλεια

Προτεινόμεν
η ασφάλεια

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

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

Fronius Symo GEN24 10 kW 3 10000 W C 32 A C 32 A
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Σύνδεση του μετατροπέα στο δημόσιο δίκτυο
(πλευρά AC)

Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος λόγω εσφαλμένου χειρισμού και ακατάλληλης εκτέλεσης εργασιών.
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
▶ Πριν από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία διαβάστε τις οδηγίες

εγκατάστασης και τις οδηγίες χειρισμού.
▶ Η θέση του μετατροπέα σε λειτουργία επιτρέπεται να ανατίθεται αποκλειστικά σε

εκπαιδευμένο προσωπικό και μόνο στο πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος από την τάση δικτύου και την τάση DC από τα φ/β πλαίσια που
εκτίθενται σε φως.
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
▶ Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σύνδεσης, μεριμνήστε ώστε οι

πλευρές AC και DC πριν από τον μετατροπέα να μην έχουν τάση.
▶ Η σταθερή σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης επιτρέπεται να

πραγματοποιηθεί μόνο από συμβεβλημένο ηλεκτρολόγο.

Σύνδεση του
μετατροπέα στο
δημόσιο δίκτυο
(πλευρά AC)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Η σύνδεση του ουδέτερου αγωγού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του
μετατροπέα.
Σε δίκτυα χωρίς γείωση, π.χ. δίκτυα IT (μονωμένα δίκτυα χωρίς γείωση) δεν είναι δυνατή
η λειτουργία του μετατροπέα.
▶ Βεβαιωθείτε ότι ο ουδέτερος αγωγός του δικτύου είναι γειωμένος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Ο προστατευτικός αγωγός PE του καλωδίου AC πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε σε
περίπτωση εμπλοκής του ανακουφιστικού καταπόνησης να αποσυνδεθεί τελευταίος.
Φροντίστε να έχει ο προστατευτικός αγωγός PE μεγαλύτερο μήκος και τοποθετήστε τον
σχηματίζοντας θηλιά.

1 Κατεβάστε την αυτόματη ασφάλεια (θέση
OFF).
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2 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης DC βρίσκεται
στη θέση OFF.
Με ένα κατσαβίδι (TX20) ξεβιδώστε
αριστερόστροφα κατά 180° τις πέντε βίδες
του καπακιού του διαμερίσματος
συνδέσεων.
Αφαιρέστε το καπάκι από το διαμέρισμα
συνδέσεων της συσκευής.

3 Πιέστε το κλιπ συγκράτησης στην πίσω
πλευρά του ακροδέκτη σύνδεσης και
αφαιρέστε τον ακροδέκτη σύνδεσης AC.
Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου
από κάτω μέσα από το δεξιό
ανακουφιστικό καταπόνησης και τον
πυρήνα φερίτη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Ο προστατευτικός αγωγός/η γείωση δεν
επιτρέπεται να περαστεί μέσα από τον
πυρήνα φερίτη.

4 Απογυμνώστε 12 mm από τα μονά
καλώδια.
Επιλέξτε τη διατομή καλωδίων σύμφωνα
με τα στοιχεία στην ενότητα
Επιτρεπόμενα καλώδια από τη σελίδα
56 και έπειτα.
Ανασηκώστε και ανοίξτε τον μοχλό
ενεργοποίησης του ακροδέκτη σύνδεσης
και εισαγάγετε μέχρι τέρμα το
απογυμνωμένο μονό καλώδιο στην
προβλεπόμενη υποδοχή του ακροδέκτη
σύνδεσης. Έπειτα κλείστε τον μοχλό
ενεργοποίησης μέχρι να "κουμπώσει" στη
θέση του.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Επιτρέπεται η σύνδεση μόνο ενός
αγωγού σε κάθε πόλο.
Η σύνδεση των καλωδίων AC στους
ακροδέκτες σύνδεσης AC μπορεί να γίνει
χωρίς τερματικά περιβλήματα αγωγών.
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5 L1 Αγωγός φάσης
L2 Αγωγός φάσης
L3 Αγωγός φάσης
N Ουδέτερος αγωγός
PE Προστατευτικός αγωγός / Γείωση

6 Εισαγάγετε τον ακροδέκτη σύνδεσης AC
στην υποδοχή AC μέχρι να "κουμπώσει"
στη θέση του. Σφίξτε το τυφλό παξιμάδι
του ανακουφιστικού καταπόνησης με ροπή
σύσφιξης 6-7 Nm.
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Σύνδεση συστοιχιών φ/β πλαισίων στον
μετατροπέα

Γενικές
πληροφορίες για
τα φ/β πλαίσια

Για τη σωστή επιλογή των φ/β πλαισίων και την όσο το δυνατόν οικονομικά αποδοτική
εκμετάλλευση του μετατροπέα, προσέξτε τα παρακάτω σημεία:
- Η τάση λειτουργίας εν κενώ των φ/β πλαισίων αυξάνεται όταν η ηλιακή ακτινοβολία

είναι συνεχής και η θερμοκρασία μειώνεται. Η τάση ανοιχτού κυκλώματος δεν πρέπει
να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση συστήματος. Η τάση ανοιχτού
κυκλώματος που υπερβαίνει τις αναφερόμενες τιμές είναι καταστροφική για το
μετατροπέα και κατά συνέπεια ακυρώνεται οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης.

- Λάβετε υπόψη τους συντελεστές θερμοκρασίας στο φύλλο δεδομένων των φ/β
πλαισίων.

- Οι ακριβείς τιμές διαστασιολόγησης των φ/β πλαισίων παρέχονται από κατάλληλα
προγράμματα υπολογισμού, όπως για παράδειγμα το Fronius Solar.configurator.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Προτού συνδέσετε τα φ/β πλαίσια, επαληθεύστε ότι η τιμή της τάσης αντιστοιχεί στα
πραγματικά δεδομένα για τα φ/β πλαίσια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
κατασκευαστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Τα φ/β πλαίσια που είναι συνδεδεμένα
στον μετατροπέα πρέπει να
συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC
61730 Class A.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Δεν επιτρέπεται η γείωση των συστοιχιών
φ/β πλαισίων.

Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Ο εσφαλμένος χειρισμός και η εσφαλμένη εκτέλεση των εργασιών είναι πιθανό να
προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
Η θέση σε λειτουργία καθώς και οι εργασίες συντήρησης και σέρβις στη μονάδα ισχύος
του μετατροπέα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις
της Fronius και μόνο στο πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών. Πριν από την
εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης και τις οδηγίες
χειρισμού.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
Κίνδυνος από την τάση δικτύου και την τάση DC από τα φ/β πλαίσια που εκτίθενται σε
φως.
▶ Η εκτέλεση όλων των εργασιών σύνδεσης/συντήρησης και σέρβις επιτρέπεται μόνο

εφόσον έχει διακοπεί η παροχή τάσης στις πλευρές AC και DC του μετατροπέα.
▶ Η σταθερή σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης επιτρέπεται να

πραγματοποιηθεί μόνο από συμβεβλημένο ηλεκτρολόγο.

Multi MPP
Tracker Γενικά

Στους μετατροπείς με Multi MPP Tracker υπάρχουν 2 ανεξάρτητες μεταξύ τους είσοδοι
PV (MPP Tracker). Σε αυτές μπορεί να συνδεθεί διαφορετικό πλήθος φ/β πλαισίων.

Κατά την αρχική εκκίνηση ρυθμίστε το MPP TRACKER σύμφωνα με την εκάστοτε
διαμόρφωση (αυτό μπορεί να γίνει και αργότερα στην περιοχή μενού "Διαμόρφωση
εγκατάστασης" στο στοιχείο μενού "Εξαρτήματα").

Multi MPP
Tracker
Διαμόρφωση
6-10 KW

Συνολικό ρεύμα μικρότερο από/ίσο με 25 A.

Ρυθμίσεις φ/β γεννήτριας:
PV1: ON
PV2: OFF

Συνδυασμός συστοιχιών φ/β πλαισίων με συνολικό
ρεύμα μικρότερο από/ίσο με 25 A.

Ρυθμίσεις φ/β γεννήτριας:
PV1: ON
PV2: OFF

64



Συνδυασμός συστοιχιών φ/β πλαισίων με συνολικό
ρεύμα μεγαλύτερο από 25 A.

Ρυθμίσεις φ/β γεννήτριας:
PV1: ON
PV2: OFF
PV1 + PV2 (παράλληλη σύνδεση): ON

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η μέγιστη ένταση ρεύματος ενός
μεμονωμένου ακροδέκτη σύνδεσης είναι
25 A. Οι συγκεντρωτικές συστοιχίες φ/β
πλαισίων με συνολικό ρεύμα μεγαλύτερο
από 25 A πρέπει να κατανέμονται πριν
από τους ακροδέκτες σύνδεσης και στις
δύο φ/β εισόδους (≤ 56,25 A). Η
κουμπωτή σύνδεση για την κατανομή του
συνολικού ρεύματος πρέπει να είναι στις
σωστές επαρκείς διαστάσεις, να είναι
κατάλληλη για τον συγκεκριμένο σκοπό και
σωστά τοποθετημένη. Η κατανομή του
ρεύματος μέσω γεφύρωσης του PV 1 σε
PV 2 στον ακροδέκτη σύνδεσης δεν
επιτρέπεται.

PV1 (Idcmax) = 37,5 A / PV2 (Idcmax) = 18,75 A

Ρυθμίσεις φ/β γεννήτριας:
PV1: ON
PV2: ON

Σύνδεση
συστοιχιών φ/β
πλαισίων στον
μετατροπέα

1
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2 Περάστε τα καλώδια DC με το χέρι μέσα
από τους οδηγούς διέλευσης DC.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Περάστε τα καλώδια από τους οδηγούς
διέλευσης DC πριν τα απογυμνώσετε,
ώστε να μην παραμορφωθούν/τσακίσουν
τα μεμονωμένα σύρματα.

3

4
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5 Επιλέξτε τη διατομή καλωδίων σύμφωνα
με τα στοιχεία στην ενότητα
Επιτρεπόμενα καλώδια από τη σελίδα
56 και έπειτα.
Απογυμνώστε 12 mm από τα μονά
καλώδια. Ανασηκώστε και ανοίξτε τον
μοχλό ενεργοποίησης του ακροδέκτη
σύνδεσης και εισαγάγετε μέχρι τέρμα το
απογυμνωμένο μονό καλώδιο στην
προβλεπόμενη υποδοχή του ακροδέκτη
σύνδεσης. Έπειτα κλείστε τον μοχλό
ενεργοποίησης μέχρι να "κουμπώσει" στη
θέση του.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Για αυτόν τον τύπο ακροδέκτη δεν είναι
δυνατή η σύνδεση πολλαπλών
αγωγών (multiwire).
Επιτρέπεται η σύνδεση μόνο ενός αγωγού
σε κάθε πόλο. Η σύνδεση των καλωδίων
DC στους ακροδέκτες σύνδεσης DC
μπορεί να γίνει χωρίς τερματικά
περιβλήματα αγωγών.

6

7
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8 Χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευή
μέτρησης, ελέγξτε την τάση και την
πολικότητα της καλωδίωσης DC.
Αφαιρέστε και τους δύο ακροδέκτες
σύνδεσης DC από τις υποδοχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος από ανάστροφη πόλωση
στους ακροδέκτες σύνδεσης.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν
σοβαρές ζημιές στον μετατροπέα.
▶ Χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευή

μέτρησης, ελέγξτε την πολικότητα της
καλωδίωσης DC.

▶ Χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευή
μέτρησης ελέγξτε την τάση (έως
1000 VDC)

9 Εισαγάγετε τους ακροδέκτες σύνδεσης DC
στην αντίστοιχη υποδοχή μέχρι να
"κουμπώσουν" στη θέση τους. Σφίξτε τις
βίδες του οδηγού διέλευσης καλωδίων με
κατσαβίδι (TX20) και ροπή σύσφιξης
1,3-1,5 Nm για να τον στερεώσετε στο
περίβλημα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Μην χρησιμοποιήσετε κρουστικό
δράπανο! Διαφορετικά μπορεί να
προκύψει υπερβολική ροπή σύσφιξης.
Μια πιθανή συνέπεια υπερβολικής ροπής
σύσφιξης είναι π.χ. η πρόκληση ζημιάς
στο ανακουφιστικό καταπόνησης.
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Σύνδεση μπαταρίας στον μετατροπέα

Σύνδεση πλευράς
DC μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος από χρήση της μπαταρίας επάνω από το επιτρεπόμενο υψόμετρο,
όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.
Η χρήση της μπαταρίας επάνω από το επιτρεπόμενο υψόμετρομπορεί να έχει ως
συνέπεια την περιορισμένη λειτουργία, τη διακοπή της λειτουργίας καθώς και ασταθείς
καταστάσεις της μπαταρίας.
▶ Λάβετε υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή σχετικά με το επιτρεπόμενο υψόμετρο.

▶ Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο στο υψόμετρο, όπως αυτό ορίζεται από τον
κατασκευαστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Πριν από την εγκατάσταση μιας μπαταρίας βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι
απενεργοποιημένη.

1 Περάστε τα καλώδια BAT με το χέρι μέσα
από τους οδηγούς διέλευσης DC.

* Συνδέστε τον αγωγό γείωσης της
μπαταρίας εξωτερικά (π.χ. στον πίνακα
ελέγχου).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Περάστε τα καλώδια από τους οδηγούς
διέλευσης DC πριν τα απογυμνώσετε,
ώστε να μην παραμορφωθούν/τσακίσουν
τα μεμονωμένα σύρματα.

2
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3

4 Επιλέξτε τη διατομή καλωδίων σύμφωνα
με τα στοιχεία στην ενότητα
Επιτρεπόμενα καλώδια από τη σελίδα
56 και έπειτα.
Απογυμνώστε 12 mm από τα μονά
καλώδια. Ανασηκώστε και ανοίξτε τον
μοχλό ενεργοποίησης του ακροδέκτη
σύνδεσης και εισαγάγετε μέχρι τέρμα το
απογυμνωμένο μονό καλώδιο στην
προβλεπόμενη υποδοχή του ακροδέκτη
σύνδεσης. Έπειτα κλείστε τον μοχλό
ενεργοποίησης μέχρι να "κουμπώσει" στη
θέση του.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Για αυτόν τον τύπο ακροδέκτη δεν είναι
δυνατή η σύνδεση πολλαπλών
αγωγών (multiwire).
Επιτρέπεται η σύνδεση μόνο ενός αγωγού
σε κάθε πόλο. Η σύνδεση των καλωδίων
DC στους ακροδέκτες σύνδεσης DC
μπορεί να γίνει χωρίς τερματικά
περιβλήματα αγωγών.

5

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος από υπέρταση σε περίπτωση
χρήσης διαφορετικών υποδοχών στον
ακροδέκτη σύνδεσης.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία
ή/και στα φ/β πλαίσια από εκφόρτιση.
▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τις

επισημασμένες υποδοχές για τη
σύνδεση της μπαταρίας.
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6

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος από ανάστροφη πόλωση
στους ακροδέκτες σύνδεσης.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν
σοβαρές ζημιές στο φωτοβολταϊκό
σύστημα.
▶ Χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευή

μέτρησης, ελέγξτε την πολικότητα της
καλωδίωσης DC με ενεργοποιημένη
την μπαταρία.

▶ Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της
μέγιστης τάσης για την είσοδο της
μπαταρίας (βλ. Τεχνικά 
χαρακτηριστικά στη σελίδα 130).

7 Εισαγάγετε τους ακροδέκτες σύνδεσης DC
στην αντίστοιχη υποδοχή μέχρι να
"κουμπώσουν" στη θέση τους.

8 Σφίξτε τις βίδες του οδηγού διέλευσης
καλωδίων με κατσαβίδι (TX20) και ροπή
σύσφιξης 1,3-1,5 Nm για να τον
στερεώσετε στο περίβλημα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Μην χρησιμοποιήσετε κρουστικό
δράπανο! Διαφορετικά μπορεί να
προκύψει υπερβολική ροπή σύσφιξης.
Μια πιθανή συνέπεια υπερβολικής ροπής
σύσφιξης είναι π.χ. η πρόκληση ζημιάς
στο ανακουφιστικό καταπόνησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στην πλευρά μπαταρίας βλ. οδηγίες
εγκατάστασης του κατασκευαστή.
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Βοηθητικό ρεύμα – Σύνδεση PV Point (OP)

Ασφάλεια ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται οι νόμοι, τα πρότυπα και οι κανονισμοί, όπως
ισχύουν κατά τόπο, καθώς και οι προδιαγραφές του διαχειριστή δικτύου.
Συνιστάται ανεπιφύλακτα η συνεννόηση με τον διαχειριστή δικτύου για τη συγκεκριμένη
εγκατάσταση και η ρητή έγκρισή του. Αυτή η υποχρέωση αφορά συγκεκριμένα την
εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος από εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, χειρισμό ή χρήση που γίνεται με
εσφαλμένο τρόπο.
Μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
▶ Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος πρέπει να εκτελείται

αποκλειστικά και μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και μόνο στο πλαίσιο
των τεχνικών προδιαγραφών.

▶ Πριν από τη χρήση είναι απαραίτητη η προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών
εγκατάστασης και χειρισμού.

▶ Σε περίπτωση αμφιβολιών επικοινωνήστε αμέσως με τον εμπορικό αντιπρόσωπο
από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Η ηλεκτροδότηση μέσω του PV Point δεν είναι αδιάλειπτη.
Αν η διαθέσιμη ισχύς των φ/β πλαισίων είναι ανεπαρκής, μπορεί να παρουσιαστούν
διακοπές.
▶ Μην συνδέετε καταναλωτές που απαιτούν αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση.

Εγκατάσταση ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Όλοι οι καταναλωτές που τροφοδοτούνται μέσω του ακροδέκτη σύνδεσης OP
πρέπει να διαθέτουν για προστασία ρελέ διαρροής.
Προκειμένου να διασφαλίζεται ο τρόπος λειτουργίας του ρελέ διαρροής πρέπει να
δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ του ουδέτερου αγωγού N´ (OP) και της γείωσης (PE).

Διάγραμμα συνδεσμολογίας συνιστώμενο από τη Fronius, βλ. Ακροδέκτης βοηθητικού 
ρεύματος – PV-Point (OP) στη σελίδα 137.
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1 Απενεργοποιήστε την αυτόματη ασφάλεια
και τον διακόπτη DC.

2 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης DC βρίσκεται
στη θέση OFF.
Με ένα κατσαβίδι (TX20) ξεβιδώστε
αριστερόστροφα κατά 180° τις πέντε βίδες
του καπακιού του διαμερίσματος
συνδέσεων.
Αφαιρέστε το καπάκι από το διαμέρισμα
συνδέσεων της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος από εσφαλμένη ή ακατάλληλη διάνοιξη οπών
Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί των ματιών και των χεριών από εκτινασσόμενα
κομμάτια και αιχμηρές ακμές, καθώς και ζημιές στον μετατροπέα.
▶ Κατά τη διάνοιξη των οπών φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά.

▶ Για τη διάνοιξη των οπών χρησιμοποιήστε μόνο κλιμακωτή φρέζα.

▶ Προσέξτε να μην προκληθεί καμία ζημιά στο εσωτερικό της συσκευής (π.χ. στο
μπλοκ συνδέσεων).

▶ Προσαρμόστε τη διάμετρο της διανοιγμένης οπής σε κάθε σύνδεση.

▶ Με κατάλληλο εργαλείο καθαρίστε τις οπές από τα ρινίσματα.

▶ Αφαιρέστε τα υπολείμματα διάτρησης από τον μετατροπέα.
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3 Διανοίξτε την οπή για τον προαιρετικό
οδηγό διέλευσης καλωδίων.

4 Τοποθετήστε το ανακουφιστικό
καταπόνησης στην οπή και βιδώστε το
σύμφωνα με τη ροπή σύσφιξης που
δίνεται από τον κατασκευαστή.

5 Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου
από κάτω μέσα από το ανακουφιστικό
καταπόνησης.
Αφαιρέστε τον ακροδέκτη σύνδεσης OP.
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6 Απογυμνώστε 12 mm από τον μονό
αγωγό.
Η διατομή καλωδίου πρέπει να είναι
μεταξύ 1,5 mm2 και 10 mm2. Ανασηκώστε
και ανοίξτε τον μοχλό ενεργοποίησης του
ακροδέκτη σύνδεσης και εισαγάγετε μέχρι
τέρμα τον απογυμνωμένο μονό αγωγό
στην προβλεπόμενη υποδοχή του
ακροδέκτη σύνδεσης. Έπειτα κλείστε τον
μοχλό ενεργοποίησης μέχρι να
"κουμπώσει" στη θέση του.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Επιτρέπεται η σύνδεση μόνο ενός
αγωγού σε κάθε πόλο. Η σύνδεση των
αγωγών μπορεί να γίνει χωρίς
τερματικά περιβλήματα αγωγών.

7 L1´ Αγωγός φάσης
N´ Ουδέτερος αγωγός
N´ Αγωγός PEN

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Ο αγωγός PEN πρέπει να διαθέτει
μόνιμη επισήμανση χρώματος μπλε
στα άκρα του, σύμφωνα με τους κατά
τόπο κανονισμούς, και διατομή 10 mm².

8 Χρησιμοποιώντας κατσαβίδι (TX20) και
ροπή σύσφιξης 1,8-2 Nm βιδώστε τον
προστατευτικό αγωγό (PE) και τον αγωγό
PEN στον ακροδέκτης ηλεκτροδίου
γείωσης.
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9 Εισαγάγετε τον ακροδέκτη σύνδεσης OP
στην υποδοχή OP μέχρι να "κουμπώσει"
στη θέση του. Σφίξτε το τυφλό παξιμάδι
του ανακουφιστικού καταπόνησης
σύμφωνα με τη ροπή σύσφιξης που
δίνεται από τον κατασκευαστή.
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Βοηθητικό ρεύμα – Σύνδεση πλήρους εφεδρικού
συστήματος

Γενικά Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται εδώ (ιδίως οι παραλλαγές καλωδίωσης και τα
διαγράμματα συνδεσμολογίας) αποτελούν τις προτεινόμενες εκδοχές. Αυτά τα
παραδείγματα έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μια εγκατάσταση. Κάθε εφαρμογή και χρήση αυτών
των παραδειγμάτων πραγματοποιείται με ίδιο κίνδυνο και ιδία ευθύνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται οι νόμοι, τα πρότυπα και οι κανονισμοί, όπως
ισχύουν κατά τόπο, καθώς και οι προδιαγραφές του διαχειριστή δικτύου.
Συνιστάται ανεπιφύλακτα η συνεννόηση με τον διαχειριστή δικτύου για τα συγκεκριμένα
υλοποιημένα παραδείγματα και ιδίως για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και η ρητή
έγκρισή του. Αυτή η υποχρέωση αφορά συγκεκριμένα την εταιρεία εγκατάστασης του
συστήματος/τον εγκαταστάτη.
Τα εδώ προτεινόμενα παραδείγματα παρουσιάζουν μια ηλεκτροδότηση με βοηθητικό
ρεύμα με ή χωρίς εξωτερικό ρελέ προστασίας (εξωτερικό σύστημα προστασίας δικτύου
και εγκατάστασης). Ο εκάστοτε διαχειριστής δικτύου ορίζει εάν η χρήση εξωτερικού ρελέ
προστασίας είναι υποχρεωτική.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Δεν επιτρέπεται η χρήση αδιάλειπτης παροχής ενέργειας στο κύκλωμα βοηθητικού
ρεύματος. Πριν από τη χρήση είναι απαραίτητη η προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών
εγκατάστασης και χειρισμού. Σε περίπτωση αμφιβολιών επικοινωνήστε αμέσως με τον
εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Οποιουδήποτε τύπου εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, χειρισμός ή χρήση που
γίνεται με εσφαλμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες ή
υλικές ζημιές.
Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά
και μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και μόνο στο πλαίσιο των τεχνικών
προδιαγραφών.

Παραλλαγή
καλωδίωσης με
κυκλώματα
βοηθητικού
ρεύματος και 3-
πολική
αποσύνδεση,
π.χ. Αυστρία ή
Αυστραλία

Διάγραμμα συνδεσμολογίας
Το διάγραμμα συνδεσμολογίας για την 3-πολική διπλή αποσύνδεση (π.χ. Αυστρία)
βρίσκεται στο παράρτημα αυτού του εγγράφου στη σελίδα 139.
Το διάγραμμα συνδεσμολογίας για την 3-πολική απλή αποσύνδεση (π.χ. Αυστραλία)
βρίσκεται στο παράρτημα αυτού του εγγράφου στη σελίδα 140.

Καλωδίωση κυκλώματος βοηθητικού ρεύματος και κυκλωμάτων χωρίς βοηθητικό
ρεύμα

Όταν δεν προβλέπεται η ηλεκτροδότηση όλων των καταναλωτών στο οικιακό δίκτυο
μέσω κυκλώματος βοηθητικού ρεύματος, τα ηλεκτρικά κυκλώματα πρέπει να
διαχωρίζονται σε κυκλώματα βοηθητικού ρεύματος και κυκλώματα χωρίς βοηθητικό
ρεύμα. Το συνολικό φορτίο των κυκλωμάτων βοηθητικού ρεύματος δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα.

Τα κυκλώματα βοηθητικού ρεύματος και τα κυκλώματα χωρίς βοηθητικό ρεύμα πρέπει να
διαθέτουν ανεξάρτητη μεταξύ τους προστασία σύμφωνα με τα απαιτούμενα μέτρα
ασφαλείας (ρελέ διαρροής, αυτόματη ασφάλεια κτλ.).
Στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος αποσυνδέονται 3-πολικά από το δίκτυο μέσω των
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επαφέων K1 και K2 μόνο τα κυκλώματα βοηθητικού ρεύματος. Το υπόλοιπό οικιακό
δίκτυο δεν ηλεκτροδοτείται στην περίπτωση αυτή.

Σημαντικά σημεία κατά την καλωδίωση
- Οι κύριες επαφές των επαφέων K1 και K2 πρέπει να εγκατασταθούν μεταξύ του

Fronius Smart Meter και του μετατροπέα ή των ρελέ διαρροής των κυκλωμάτων
βοηθητικού ρεύματος.

- Η τάση τροφοδοσίας για τους επαφείς K1 και K2 παρέχεται από το δημόσιο δίκτυο
και πρέπει να συνδεθεί μετά το Fronius Smart Meter στη φάση 1 (L1), με προσθήκη
της κατάλληλης ασφάλειας.

- Μέσω μιας επαφής διακοπής του ρελέ K3 διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας των
επαφέων K1 και K2. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η σύνδεση του δικτύου
βοηθητικού ρεύματος του μετατροπέα στο δημόσιο δίκτυο.

- Η επαφή σύνδεσης του ρελέ K3 ενημερώνει τον μετατροπέα μέσω σήματος
απόκρισης εάν όντως εφαρμόστηκε η φραγή μέσω του ρελέ K3.

- Είναι δυνατή η εγκατάσταση επιπλέον μετατροπέων ή άλλων πηγών AC στο
κύκλωμα βοηθητικού ρεύματος μετά τις κύριες επαφές των επαφέων K1 και K2. Οι
πηγές αυτές δεν θα συγχρονίζονται στο δίκτυο του μετατροπέα, καθώς αυτό το
δίκτυο βοηθητικού ρεύματος έχει συχνότητα 53 Hz.

- Η χρήση του επαφέα K2 είναι προαιρετική στην Αυστραλία.

Παραλλαγή
καλωδίωσης με
αποσύνδεση σε
όλους τους
πόλους, π.χ.
Γερμανία, Γαλλία,
Ισπανία

Διάγραμμα συνδεσμολογίας
Το διάγραμμα συνδεσμολογίας για την 4-πολική διπλή αποσύνδεση (π.χ. Γερμανία)
βρίσκεται στο παράρτημα αυτού του εγγράφου στη σελίδα 142.
Το διάγραμμα συνδεσμολογίας για την 4-πολική απλή αποσύνδεση (π.χ. Γαλλία και
Ισπανία) βρίσκεται στο παράρτημα αυτού του εγγράφου στη σελίδα 143.

Καλωδίωση κυκλώματος βοηθητικού ρεύματος και κυκλωμάτων χωρίς βοηθητικό
ρεύμα

Όταν δεν προβλέπεται η ηλεκτροδότηση όλων των καταναλωτών στο οικιακό δίκτυο
μέσω κυκλώματος βοηθητικού ρεύματος, τα ηλεκτρικά κυκλώματα πρέπει να
διαχωρίζονται σε κυκλώματα βοηθητικού ρεύματος και κυκλώματα χωρίς βοηθητικό
ρεύμα. Το συνολικό φορτίο των κυκλωμάτων βοηθητικού ρεύματος δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα.

Τα κυκλώματα βοηθητικού ρεύματος και τα κυκλώματα χωρίς βοηθητικό ρεύμα πρέπει να
διαθέτουν ανεξάρτητη μεταξύ τους προστασία σύμφωνα με τα απαιτούμενα μέτρα
ασφαλείας (ρελέ διαρροής, αυτόματη ασφάλεια κτλ.).
Στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος αποσυνδέονται σε όλους τους πόλους από το
δίκτυο μέσω των επαφέων K1 και K2 μόνο τα κυκλώματα βοηθητικού ρεύματος και
δημιουργείται για αυτά μια σύνδεση γείωσης. Το υπόλοιπό οικιακό δίκτυο δεν
ηλεκτροδοτείται στην περίπτωση αυτή.
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Σημαντικά σημεία κατά την καλωδίωση
- Οι κύριες επαφές των επαφέων K1 και K2 πρέπει να εγκατασταθούν μεταξύ του

Fronius Smart Meter και του ρελέ διαρροής του μετατροπέα ή των ρελέ διαρροής
των κυκλωμάτων βοηθητικού ρεύματος.

- Η τάση τροφοδοσίας για τους επαφείς K1 και K2 παρέχεται από το δημόσιο δίκτυο
και πρέπει να συνδεθεί μετά το Fronius Smart Meter στη φάση 1 (L1), με προσθήκη
της κατάλληλης ασφάλειας.

- Προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργία του ρελέ διαρροής στη λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος, πρέπει να δημιουργηθεί η σύνδεση μεταξύ του ουδέτερου
αγωγού και του προστατευτικού αγωγού όσο το δυνατόν πιο κοντά στον
μετατροπέα, ωστόσο σε κάθε περίπτωση πριν από το πρώτο ρελέ διαρροής. Για τον
σκοπό αυτό χρησιμοποιείται από μία κύρια επαφή διακοπής των επαφέων K4 και
K5. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η σύνδεση γείωσης, μόλις το δημόσιο δίκτυο
δεν υπάρχει πλέον.

- Η τάση τροφοδοσίας για τους επαφείς K4 και K5 πραγματοποιείται όπως και για τον
επαφέα K1 μέσω της φάσης 1 (L1) του δημόσιου δικτύου.

- Μέσω μιας επαφής διακοπής του ρελέ K3 διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας των
επαφέων K1, K2, K4 και K5. Με αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση επαναλειτουργίας
του δημόσιου δικτύου, αποτρέπεται η άμεση αποσύνδεση της γείωσης και η
σύνδεση του δικτύου βοηθητικού ρεύματος του μετατροπέα στο δημόσιο δίκτυο.

- Η επαφή σύνδεσης του ρελέ K3 ενημερώνει τον μετατροπέα μέσω σήματος
απόκρισης εάν όντως εφαρμόστηκε η φραγή μέσω του ρελέ K3.

- Η χρήση του επαφέα K2 είναι προαιρετική στη Γαλλία.
- Είναι δυνατή η εγκατάσταση επιπλέον μετατροπέων ή άλλων πηγών AC στο

κύκλωμα βοηθητικού ρεύματος μετά τις κύριες επαφές των επαφέων K1 και K2. Οι
πηγές αυτές δεν θα συγχρονίζονται στο δίκτυο του μετατροπέα, καθώς αυτό το
δίκτυο βοηθητικού ρεύματος έχει συχνότητα 53 Hz.

Παραλλαγή
καλωδίωσης με
αποσύνδεση σε
όλους τους
πόλους, π.χ.
Ιταλία

Διάγραμμα συνδεσμολογίας
Το διάγραμμα συνδεσμολογίας για την 4-πολική διπλή αποσύνδεση με εξωτερικό
σύστημα προστασίας δικτύου και εγκατάστασης (π.χ. Ιταλία), βρίσκεται στο παράρτημα
αυτού του εγγράφου στη σελίδα 144.

Καλωδίωση κυκλώματος βοηθητικού ρεύματος και κυκλωμάτων χωρίς βοηθητικό
ρεύμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για αυτήν την παραλλαγή σύνδεσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Fronius Smart Meter
US-480.

Τα κυκλώματα βοηθητικού ρεύματος και τα κυκλώματα χωρίς βοηθητικό ρεύμα πρέπει να
διαθέτουν ανεξάρτητη μεταξύ τους προστασία σύμφωνα με τα απαιτούμενα μέτρα
ασφαλείας (ρελέ διαρροής, αυτόματη ασφάλεια κτλ.
Στη λειτουργία βοηθητικού ρεύματος αποσυνδέονται μέσω των επαφέων K1 και K2 μόνο
τα κυκλώματα βοηθητικού ρεύματος και δημιουργείται για αυτά μια σύνδεση γείωσης. Το
υπόλοιπό οικιακό δίκτυο δεν ηλεκτροδοτείται στην περίπτωση αυτή.
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Σημαντικά σημεία κατά την καλωδίωση
- Οι κύριες επαφές των επαφέων K1 και K2 πρέπει να εγκατασταθούν μεταξύ του

Fronius Smart Meter και του ρελέ διαρροής του μετατροπέα ή των ρελέ διαρροής
των κυκλωμάτων βοηθητικού ρεύματος.

- Η τάση τροφοδοσίας για τους επαφείς K1 και K2 παρέχεται από το δημόσιο δίκτυο
και πρέπει να συνδεθεί μετά το Fronius Smart Meter στη φάση 1 (L1), με προσθήκη
της κατάλληλης ασφάλειας.

- Η ενεργοποίηση των επαφέων K1 και K2 πραγματοποιείται μέσω του εξωτερικού
συστήματος προστασίας δικτύου και εγκατάστασης.

- Το εξωτερικό σύστημα προστασίας δικτύου και εγκατάστασης πρέπει να
εγκατασταθεί μετά το Fronius Smart Meter. Για συγκεκριμένες οδηγίες εγκατάστασης
και καλωδίωσης του εξωτερικού συστήματος προστασίας δικτύου και εγκατάστασης
βλ. αντίστοιχες οδηγίες χειρισμού.

- Η είσοδος Remote-Trip (απομακρυσμένη απόζευξη) του εξωτερικού συστήματος
προστασίας δικτύου και εγκατάστασης πρέπει να ρυθμιστεί σε NC σύμφωνα με τις
οδηγίες χειρισμού του κατασκευαστή.

- Προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργία του ρελέ διαρροής στη λειτουργία
βοηθητικού ρεύματος, πρέπει να δημιουργηθεί η σύνδεση μεταξύ του ουδέτερου
αγωγού και του προστατευτικού αγωγού όσο το δυνατόν πιο κοντά στον
μετατροπέα, ωστόσο σε κάθε περίπτωση πριν από το πρώτο ρελέ διαρροής. Για τον
σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια κύρια επαφή διακοπής των επαφέων K4 και K5. Με
αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η σύνδεση γείωσης, μόλις το δημόσιο δίκτυο δεν
υπάρχει πλέον.

- Η τάση τροφοδοσίας για τον επαφέα K4 πραγματοποιείται όπως και για τον επαφέα
K1 μέσω της φάσης 1 (L1) του δημόσιου δικτύου και συνδέεται μέσω του εξωτερικού
συστήματος προστασίας δικτύου και εγκατάστασης.

- Μέσω μιας επαφής διακοπής του ρελέ K3, η οποία ελέγχει την απομακρυσμένη
είσοδο του εξωτερικού συστήματος προστασίας δικτύου και εγκατάστασης,
διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας των επαφέων K1, K2 και K4. Με αυτόν τον τρόπο,
σε περίπτωση επαναλειτουργίας του δημόσιου δικτύου, αποτρέπεται η άμεση
αποσύνδεση της γείωσης και η σύνδεση του δικτύου βοηθητικού ρεύματος του
μετατροπέα στο δημόσιο δίκτυο.

- Η επαφή σύνδεσης του ρελέ K3 ενημερώνει επιπλέον τον μετατροπέα μέσω
σήματος απόκρισης εάν όντως εφαρμόστηκε η φραγή μέσω του ρελέ K3.

- Είναι δυνατή η εγκατάσταση επιπλέον μετατροπέων ή άλλων πηγών AC στο
κύκλωμα βοηθητικού ρεύματος μετά τις κύριες επαφές των επαφέων K1 και K2. Οι
πηγές αυτές δεν θα συγχρονίζονται στο δίκτυο του μετατροπέα, καθώς αυτό το
δίκτυο βοηθητικού ρεύματος έχει συχνότητα 53 Hz.

Δοκιμή
λειτουργίας
βοηθητικού
ρεύματος

Η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος θα πρέπει να ελεγχθεί μετά την πρώτη εγκατάσταση
και παραμετροποίηση. Στη δοκιμαστική λειτουργία συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας
άνω του 30%.

Για την περιγραφή της διενέργειας της δοκιμαστικής λειτουργίας βλ. λίστα ελέγχου για 
το βοηθητικό ρεύμα (https://www.fronius.com/en/search-page, κωδικός προϊόντος:
42,0426,0365).

80

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


Σύνδεση καλωδίου δεδομένων

Συνδρομητές
Modbus

Στον ακροδέκτη Modbus μπορούν να συνδεθούν στις εισόδους M0 και M1 κάθε φορά
έως 4 συνδρομητές Modbus.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Ανά μετατροπέα μπορεί να συνδεθεί ένας μόνο πρωτεύων μετρητής, μια μπαταρία και
ένας Ohmpilot. Λόγω της υψηλής μεταφοράς δεδομένων της μπαταρίας, η μπαταρία
αντιστοιχίζεται σε 2 συνδρομητές. Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Έλεγχος μετατροπέα
μέσω του Modbus" στην περιοχή μενού "Επικοινωνία" → "Modbus", δεν υπάρχει
δυνατότητα για συνδρομητές Modbus. Η αποστολή και η λήψη δεδομένων την ίδια
χρονική στιγμή δεν είναι δυνατή.

Παράδειγμα:

Είσοδος Μπαταρία Fronius
Ohmpilot

Πλήθος
πρωτευόντω
ν μετρητών

Πλήθος
δευτερευόντων

μετρητών

M
od

bu
s 

0 
(M

0) 1 3

1 1

1 0

M
od
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s 

1 
(M

1)

0 4

Τοποθέτηση
καλωδίου
δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Σε περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων δεδομένων στον μετατροπέα, προσέξτε τα
παρακάτω σημεία:
- Ανάλογα με το πλήθος και τη διατομή των καλωδίων δεδομένων που θα

χρησιμοποιηθούν, αφαιρέστε τα αντίστοιχα τυφλά πώματα από το μονωτικό
παρέμβυσμα και τοποθετήστε τα καλώδια δεδομένων.

- Στα ελεύθερα ανοίγματα του μονωτικού παρεμβύσματος τοποθετήστε οπωσδήποτε
τα αντίστοιχα τυφλά πώματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Εάν τα τυφλά πώματα παραλειφθούν ή δεν τοποθετηθούν σωστά, δεν μπορεί να
διασφαλιστεί η κλάση προστασίας IP66.
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1 Χαλαρώστε το τυφλό παξιμάδι του
ανακουφιστικού καταπόνησης και σπρώξτε
τον στεγανοποιητικό δακτύλιο μαζί με το
τυφλό πώμα από το εσωτερικό της
συσκευής προς τα έξω.

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

* Αφαιρέστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο
προς το πλάι.

3 Περάστε το καλώδιο δεδομένων πρώτα
από το τυφλό παξιμάδι του
ανακουφιστικού καταπόνησης και έπειτα
από το άνοιγμα του περιβλήματος.
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4 Τοποθετήστε τον στεγανοποιητικό
δακτύλιο ανάμεσα στο τυφλό παξιμάδι και
στο άνοιγμα του περιβλήματος. Πιέστε τα
καλώδια δεδομένων μέσα στον οδηγό
διέλευσης καλωδίων του μονωτικού
παρεμβύσματος. Έπειτα πιέστε προς τα
μέσα το μονωτικό παρέμβυσμα έως την
κάτω ακμή του ανακουφιστικού
καταπόνησης.

5 Σφίξτε το τυφλό παξιμάδι του
ανακουφιστικού καταπόνησης με ροπή
σύσφιξης από 2,5 έως 4 Nm.

Σύνδεση
καλωδίου
επικοινωνίας
μπαταρίας

1 Απογυμνώστε 10 mm από τα μονά
καλώδια και τοποθετήστε κατά περίπτωση
τερματικά περιβλήματα αγωγού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Συνδέστε τα μονά καλώδια με αντίστοιχο
τερματικό περίβλημα αγωγού, όταν
συνδέονται πολλά μονά καλώδια σε μια
είσοδο των ακροδεκτών Push-In.
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2 Συνδέστε τα καλώδια στις αντίστοιχες
υποδοχές και βεβαιωθείτε ότι έχουν
στερεωθεί καλά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Για τη σύνδεση "Δεδομένα +/-" καθώς και
"Ενεργοποίηση +/-" χρησιμοποιήστε μόνο
καλώδιο με συνεστραμμένα ζεύγη, βλ.
κεφάλαιο Επιτρεπόμενα καλώδια για το 
διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων στη
σελίδα 57.

Συστρέψτε τη θωράκιση του καλωδίου και
συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή
SHIELD.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Αν η θωράκιση δεν τοποθετηθεί σωστά,
μπορεί να παρατηρηθούν παρεμβολές
στην επικοινωνία δεδομένων.

Για την καλωδίωση που προτείνει η Fronius βλ. σελίδα 138.

Αντιστάσεις
τερματισμού

Το σύστημα μπορεί ενδεχομένως να λειτουργήσει και χωρίς αντιστάσεις τερματισμού.
Ωστόσο, επειδή παρατηρούνται παρεμβολές, για την απρόσκοπτη λειτουργία συνιστάται
η χρήση αντιστάσεων τερματισμού σύμφωνα με την παρακάτω επισκόπηση.

Για τα επιτρεπόμενα καλώδια και τις μέγιστες αποστάσεις βλ. κεφάλαιο Επιτρεπόμενα 
καλώδια για το διαμέρισμα καλωδίων δεδομένων στη σελίδα 57.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Εάν οι αντιστάσεις τερματισμού δεν χρησιμοποιηθούν όπως απεικονίζεται, μπορεί να
παρατηρηθούν παρεμβολές στην επικοινωνία δεδομένων. Εάν δεν είναι δυνατή η
απενεργοποίηση της αντίστασης τερματισμού στην μπαταρία, σε μια τέτοια περίπτωση η
μπαταρία θα πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος του διαύλου (βλ. επιλογή 2, 3).
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Εγκατάσταση
WSD (Wired Shut
Down)

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

Στον πρώτο μετατροπέα με συνδεδεμένη διάταξη απόζευξης στην αλυσίδα WSD, ο
διακόπτης WSD πρέπει να βρίσκεται στη θέση 1 (Master). Σε όλους τους υπόλοιπους
μετατροπείς ο διακόπτης WSD βρίσκεται στη θέση 0 (Slave).

Μέγ. απόσταση μεταξύ δύο συσκευών: 100 m
Μέγ. πλήθος συσκευών: 28
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Κλείσιμο μετατροπέα και θέση σε λειτουργία

Κλείσιμο
διαμερίσματος
συνδέσεων/
καπακιού
περιβλήματος
του μετατροπέα
και θέση σε
λειτουργία

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Για λόγους ασφαλείας, το κάλυμμα του περιβλήματος διαθέτει διάταξη ασφάλισης,
η οποία επιτρέπει το κλείσιμο του καπακιού περιβλήματος στον μετατροπέα μόνο
όταν ο διακόπτης DC είναι απενεργοποιημένος.
▶ Τοποθετείτε και κλείνετε το καπάκι περιβλήματος στον μετατροπέα μόνο με τον

διακόπτη DC απενεργοποιημένο.
▶ Αποφύγετε τους βίαιους χειρισμούς κατά την τοποθέτηση και το κλείσιμο του

καπακιού περιβλήματος.

1 Τοποθετήστε το καπάκι στο διαμέρισμα
συνδέσεων. Με ένα κατσαβίδι (TX20)
βιδώστε δεξιόστροφα κατά 180° και με τη
σειρά που υποδεικνύεται τις πέντε βίδες.

2 Κουμπώστε το καπάκι περιβλήματος στο
επάνω μέρος του μετατροπέα.
Πιέστε προς τα μέσα το κάτω μέρος του
καπακιού και με ένα κατσαβίδι (TX20)
βιδώστε δεξιόστροφα κατά 180° τις δύο
βίδες.
Ανεβάστε την αυτόματη ασφάλεια (θέση
ΟΝ).
Γυρίστε τον διακόπτη DC στη θέση ΟΝ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Ο διακόπτης DC στη θέση ΟΝ ανοίγει κατά
την αρχική εκκίνηση αυτόματα το σημείο
πρόσβασης WLAN Accesspoint (AP).
Εναλλακτικά, το WLAN Accesspoint
μπορεί να ανοίξει με τον οπτικό
αισθητήρα, βλ. κεφάλαιο Λειτουργίες 
κουμπιού και LED ένδειξης κατάστασης
στη σελίδα 88

Αρχική εκκίνηση
του μετατροπέα

Κατά την αρχική εκκίνηση του μετατροπέα πρέπει να οριστούν διάφορες ρυθμίσεις
(Setup).

Εάν η ρύθμιση (Setup) διακοπεί προτού ολοκληρωθεί, τα καταχωρισμένα δεδομένα δεν
αποθηκεύονται και εμφανίζεται ξανά η αρχική οθόνη με τον βοηθό εγκατάστασης. Σε
περίπτωση διακοπής λόγω π.χ. διακοπής ρεύματος, τα δεδομένα αποθηκεύονται. Μετά
την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, η θέση σε λειτουργία συνεχίζεται από το σημείο
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που διακόπηκε. Εάν η ρύθμιση διακόπηκε, ο μετατροπέας τροφοδοτεί το δίκτυο με
500 W κατά μέγιστο και η LED λειτουργίας αναβοσβήνει κίτρινη.

Η ρύθμιση χώρας μπορεί να γίνει μόνο κατά την αρχική εκκίνηση του μετατροπέα. Εάν
απαιτείται μεταγενέστερη αλλαγή της ρύθμισης χώρας, απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη
σας / στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Λειτουργίες
κουμπιού και
LED ένδειξης
κατάστασης

Η LED λειτουργίας εμφανίζει την
κατάσταση του μετατροπέα. Σε
περίπτωση βλαβών πρέπει να
εκτελεστούν τα μεμονωμένα
βήματα στην εφαρμογή Fronius
Solar.web Live App.

Ο χειρισμός του οπτικού
αισθητήρα γίνεται αγγίζοντας το
αντίστοιχο κουμπί.

Η LED επικοινωνίας εμφανίζει την
κατάσταση της σύνδεσης. Για τη
δημιουργία σύνδεσης πρέπει να
εκτελεστούν τα μεμονωμένα
βήματα στην εφαρμογή Fronius
Solar.web Live App.

Λειτουργίες αισθητήρα

 1x = Ανοίγει το WLAN Accesspoint (AP).

 αναβοσβήνει μπλε

 2x = Ενεργοποιείται το WPS.

 αναβοσβήνει πράσινη

 3 δευτερόλεπτα (όχι περισσότερο από 6 δευτερόλεπτα) = Το
μήνυμα σέρβις εξαφανίζεται και το κλείδωμα πλήκτρων
απενεργοποιείται.

 ανάβει κίτρινη

LED ένδειξης κατάστασης

 Ο μετατροπέας λειτουργεί κανονικά.

 ανάβει πράσινη

 Εκτελείται εκκίνηση του μετατροπέα.

 αναβοσβήνει πράσινη
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LED ένδειξης κατάστασης

 Ο μετατροπέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, δεν
λειτουργεί (π.χ. δεν πραγματοποιείται τροφοδότηση ισχύος
στο δίκτυο στη διάρκεια της νύχτας) ή δεν έχει
παραμετροποιηθεί.

 ανάβει κίτρινη

 Η κατάσταση του μετατροπέα δεν είναι κρίσιμη.

 αναβοσβήνει κίτρινη

 Η κατάσταση του μετατροπέα είναι κρίσιμη και δεν
πραγματοποιείται τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο.

 ανάβει κόκκινη

 Ο μετατροπέας παρουσιάζει υπερφόρτωση βοηθητικού
ρεύματος.

 αναβοσβήνει κόκκινη

 Η σύνδεση στο δίκτυο δημιουργείται μέσω WPS.
2x = Λειτουργία αναζήτησης WPS.

 αναβοσβήνει πράσινη

 Η σύνδεση στο δίκτυο δημιουργείται μέσω WLAN AP.
1x = Λειτουργία αναζήτησης WLAN AP (30 λεπτά ενεργή).

 αναβοσβήνει μπλε

 Η σύνδεση στο δίκτυο δεν έχει παραμετροποιηθεί.

 ανάβει κίτρινη

 Ο μετατροπέας λειτουργεί κανονικά, εμφανίζεται σφάλμα
δικτύου.

 ανάβει κόκκινη

 Ο μετατροπέας εκτελεί ενημέρωση.

 /  αναβοσβήνουν μπλε

Εγκατάσταση
μέσω της
εφαρμογής

Για την εγκατάσταση είναι απαραίτητη η εφαρμογή Fronius Solar.start. Ανάλογα με την
κινητή συσκευή με την οποία θα εκτελεστεί η εγκατάσταση, διατίθεται και η εφαρμογή
στην ανάλογη πλατφόρμα.
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1 Κάντε έναρξη της εγκατάστασης στην εφαρμογή.
2 Επιλέξτε το προϊόν στο οποίο θέλετε να δημιουργηθεί η σύνδεση.
3 Ανοίξτε το Access Point (AΡ) πατώντας το κουμπί αισθητήρα 1 φορά → Η LED

επικοινωνίας αναβοσβήνει μπλε.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες του Βοηθού εγκατάστασης σε κάθε ενότητα και

ολοκληρώστε τη διαδικασία.
5 Προσθέστε τα εξαρτήματα του συστήματος στο Solar.web και θέστε σε λειτουργία το

φωτοβολταϊκό σύστημα.

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

Εγκατάσταση
μέσω
προγράμματος
περιήγησης

WLAN:

1 Ανοίξτε το Access Point πατώντας το κουμπί αισθητήρα 1 φορά  → Η LED
επικοινωνίας αναβοσβήνει μπλε.

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

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

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

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

6 Προσθέστε τα εξαρτήματα του συστήματος στο Solar.web και θέστε σε λειτουργία το
φωτοβολταϊκό σύστημα.
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Ο Βοηθός δικτύου και η ρύθμιση του προϊόντος (Setup) μπορούν να εκτελεστούν
ανεξάρτητα μεταξύ τους. Για την εκτέλεση του Βοηθού εγκατάστασης του Solar.web
απαιτείται σύνδεση στο δίκτυο.

Ethernet:

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

2 Ανοίξτε το Access Point πατώντας το κουμπί αισθητήρα 1 φορά  → Η LED
επικοινωνίας αναβοσβήνει μπλε.

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

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

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

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

91

EL



92



Ρυθμίσεις – Ιστοσελίδα του
μετατροπέα
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Ρυθμίσεις χρήστη

Σύνδεση χρήστη 1 Ανοίξτε την ιστοσελίδα του μετατροπέα στο πρόγραμμα περιήγησης.
2 Στην περιοχή μενού "Σύνδεση" συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό

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

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

Επιλογή
γλώσσας

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

Εξαρτήματα Στην ενότητα "Προσθήκη εξαρτημάτων+" προστίθενται στο σύστημα όλα τα διαθέσιμα
εξαρτήματα.

Φωτοβολταϊκή γεννήτρια
Ενεργοποιήστε το MPP Tracker και στο αντίστοιχο πεδίο καταχωρίστε τη συνδεδεμένη
φωτοβολταϊκή ισχύ. Στην περίπτωση συνδυασμού συστοιχιών φ/β πλαισίων πρέπει να
ενεργοποιηθεί η επιλογή "Παράλληλη σύνδεση PV1 + PV2".

Μπαταρία
Εάν ο τρόπος λειτουργίας SoC έχει ρυθμιστεί σε "Αυτόματα", οι τιμές "Ελάχιστη SoC" και
"Μέγιστη SoC" προεπιλέγονται σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή της
μπαταρίας.

Εάν ο τρόπος λειτουργίας SoC έχει ρυθμιστεί σε "Χειροκίνητα", οι τιμές "Ελάχιστη SoC"
και "Μέγιστη SoC" μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τον
κατασκευαστή της μπαταρίας.

Με τη ρύθμιση "Να επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας από άλλες γεννήτριες στο
οικιακό δίκτυο", ενεργοποιείται/απενεργοποιείται αναλόγως η φόρτιση της μπαταρίας από
άλλες γεννήτριες.

Με τη ρύθμιση "Να επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας από το δημόσιο δίκτυο",
ενεργοποιείται/απενεργοποιείται αναλόγως η φόρτιση της μπαταρίας από το δημόσιο
δίκτυο.
Για τη ρύθμιση αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανονιστικές προδιαγραφές ή
εκείνες που αφορούν την ανάλογη χρέωση. Η ρύθμιση δεν επηρεάζει τη φόρτιση της
μπαταρίας από άλλες γεννήτριες στο οικιακό δίκτυο. Αφορά μόνο τη λήψη ενέργειας
φόρτισης από το δημόσιο δίκτυο. Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση αυτή πραγματοποιούνται
οι απαραίτητες φορτίσεις από το δημόσιο δίκτυο, οι οποίες σχετίζονται με το σέρβις (π.χ.
εξαναγκασμένη φόρτιση συντήρησης για την προστασία από βαθιά εκφόρτιση).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η Fronius δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές σε μπαταρίες τρίτων
κατασκευαστών.

Πρωτεύων μετρητής
Για την απρόσκοπτη λειτουργία με επιπλέον γεννήτριες παραγωγής ενέργειας και στη
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος είναι σημαντικό να τοποθετηθεί ο μετρητής Fronius
Smart Meter στο σημείο τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο. Ο μετατροπέας και οι άλλες
γεννήτριες πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο δημόσιο δίκτυο μέσω του Fronius Smart
Meter.
Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης τη συμπεριφορά του μετατροπέα στη διάρκεια της
νύχτας. Αν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, ο μετατροπέας μεταβαίνει σε λειτουργία
αναμονής (Standby), μόλις δεν υπάρχει πλέον φωτοβολταϊκή ισχύς και εφόσον δεν
αποστέλλεται στην μπαταρία καμία εντολή από το σύστημα διαχείρισης ενέργειας (π.χ.
επίτευξη ελάχιστης κατάστασης φόρτισης). Εμφανίζεται το μήνυμα Power low (Χαμηλή
τάση). Γίνεται επανεκκίνηση του μετατροπέα, μόλις αποσταλεί η ανάλογη εντολή από το
σύστημα διαχείρισης ενέργειας ή υπάρξει επαρκής φωτοβολταϊκή ισχύς.
Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ο μετατροπέας παραμένει μόνιμα συνδεδεμένος στο
δίκτυο, ώστε να μπορεί να λάβει ανά πάσα στιγμή ενέργεια από άλλες γεννήτριες.
Αφού συνδεθεί ο μετρητής, πρέπει να παραμετροποιηθεί η θέση. Για κάθε Smart Meter
πρέπει να οριστεί ανεξάρτητη διεύθυνση Modbus.
Η τιμή σε Watt στον μετρητή γεννήτριας είναι το σύνολο όλων των μετρητών γεννήτριας.
Η τιμή σε Watt στον μετρητή καταναλωτή είναι το σύνολο όλων των μετρητών
καταναλωτή.
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Ohmpilot
Εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα Ohmpilot στο σύστημα. Επιλέξτε τα Ohmpilot που θέλετε
και πατήστε "Προσθήκη" για να τα προσθέσετε στο σύστημα.

Λειτουργίες και
είσοδοι/έξοδοι

Βοηθητικό ρεύμα
Στον τρόπο λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ OFF και PV
Point.
Η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον έχουν
παραμετροποιηθεί οι απαιτούμενες αντιστοιχίσεις εισόδων/εξόδων για το βοηθητικό
ρεύμα. Ο μετρητής πρέπει να εγκατασταθεί και να διαμορφωθεί στο σημείο τροφοδοσίας.

Ονομαστική τάση βοηθητικού ρεύματος
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία βοηθητικού ρεύματος, πρέπει να επιλεγεί η
ονομαστική τάση του δημόσιου δικτύου.

SOC-Warning Level (Επίπεδο προειδοποίησης SOC)
Μόλις η μπαταρία φτάσει σε αυτό το επίπεδο υπολειπόμενης χωρητικότητας στη
λειτουργία βοηθητικού ρεύματος, εμφανίζεται μια προειδοποίηση.

Υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας
Έως αυτήν την υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας στην περίπτωση της λειτουργίας
με σύνδεση στο δίκτυο λαμβάνεται ενέργεια από την μπαταρία, εάν για το βοηθητικό
ρεύμα έχει ρυθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας PV Point.

Διαχείριση φορτίου
Εδώ μπορούν να επιλεγούν έως τέσσερις είσοδοι PIN για τη διαχείριση φορτίου.
Περισσότερες ρυθμίσεις για τη διαχείριση φορτίου διατίθενται στο στοιχείο μενού
"Διαχείριση φορτίου".
Προεπιλογή: Pin 1

AUS – Demand Response Mode (DRM)
Εδώ είναι δυνατή η ρύθμιση των εισόδων PIN για τον έλεγχο μέσω DRM:

Τρόπο
ς
λειτου
ργίας

Περιγραφή Πληροφορίες Προεπι
λεγμένη

ακίδα

DRM0 Ο μετατροπέας αποσυνδέεται
από το δίκτυο

Άνοιγμα ρελέ δικτύου

REF GEN  RG0

COM LOAD  CL0

Ο τρόπος λειτουργίας DRM0
εφαρμόζεται στην περίπτωση
διακοπής καθώς και
βραχυκυκλώματος στους
αγωγούς REF GEN ή COM
LOAD. Ή στην περίπτωση μη
έγκυρου συνδυασμού DRM1 -
DRM8.

 

DRM1 Import Pnom ≤ 0% χωρίς
αποσύνδεση από το δίκτυο

αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται 1/5

DRM2 Import Pnom ≤ 50 % αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται 2/6

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

αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται 3/7
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Τρόπο
ς
λειτου
ργίας

Περιγραφή Πληροφορίες Προεπι
λεγμένη

ακίδα

DRM4 Import Pnom ≤ 100 % αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται 4/8

DRM5 Export Pnom ≤ 0 % χωρίς
αποσύνδεση από το δίκτυο αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται 1/5

DRM6 Export Pnom ≤ 50 % αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται 2/6

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

αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται 3/7

DRM8 Export Pnom ≤ 100 % αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται 4/8

Οι ποσοστιαίες τιμές αναφέρονται πάντα στην ονομαστική ισχύ της συσκευής.

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

Demand
Response Modes
(DRM)

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

Διαχείριση
ενέργειας

Βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης
Οι ρυθμίσεις του μετατροπέα εκτελούνται πάντα με βάση την επιλεγμένη τιμή-στόχο στο
σημείο μέτρησης. Στον τρόπο λειτουργίας "αυτόματα" (εργοστασιακή ρύθμιση) ορίζεται η
ρύθμιση 0 W στο σημείο τροφοδότησης (μέγιστη ιδιοκατανάλωση).

Η τιμή-στόχος ισχύει επίσης, όταν μια επιπλέον πηγή πραγματοποιεί τροφοδότηση σε
αυτό το σημείο μέτρησης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε
- να εγκατασταθεί ο μετρητής Fronius Smart Meter στο σημείο τροφοδότησης
- να είναι ενεργοποιημένη η φόρτιση μπαταρίας μέσω άλλης γεννήτριας

Η βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από τις προεπιλογές
ελέγχου μπαταρίας.

Βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης
Ρυθμίστε τη βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης σε "Αυτόματα" ή "Χειροκίνητα".

Εύρος στόχου στο σημείο μέτρησης
Αν στην επιλογή "Βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης" είχε επιλεγεί η ρύθμιση
"Χειροκίνητα", μπορεί εδώ να επιλεγεί η τιμή-στόχος στο σημείο μέτρησης και η Λήψη /
τροφοδότηση ισχύος στο δίκτυο.

Εξωτερικές γεννήτριες
Αν υπάρχουν εγκατεστημένες στο οικιακό δίκτυο περισσότερες αποκεντρωμένες
γεννήτριες, που υπάγονται στους κανονισμούς ιδιοκατανάλωσης του μετατροπέα Fronius
Hybrid, αυτή η ρύθμιση πρέπει να ενεργοποιηθεί. Έτσι, είναι δυνατή η φόρτιση της
μπαταρίας με ενέργεια από το οικιακό δίκτυο μέσω του μετατροπέα Fronius GEN24 Plus.
Η κατανάλωση ισχύος του μετατροπέα Fronius GEN24 Plus μπορεί να περιοριστεί με την
καταχώριση μιας τιμής μέγιστης ισχύος AC (AC max.). Η μέγιστη δυνατή κατανάλωση
ισχύος ανέρχεται στην ονομαστική ισχύ AC του μετατροπέα Fronius GEN24 Plus.

Προεπιλογή ελέγχου μπαταρίας:
Με τη βοήθεια του χρονοεξαρτώμενου ελέγχου μπαταρίας είναι δυνατό να εμποδιστεί ή
να περιοριστεί η φόρτιση / εκφόρτιση, καθώς και να προεπιλεγεί μια καθορισμένη τιμή
για τη φόρτιση / εκφόρτιση.

Η μπαταρία επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, π.χ. φόρτιση βαθμονόμησης,
επιτρεπόμενη φόρτιση από AC, περιορισμός ισχύος του μετατροπέα, προεπιλογές
ελέγχου μέσω Modbus ή βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης. Οι προεπιλογές ελέγχου
μπαταρίας έχουν μετά τη βελτιστοποίηση ιδιοκατανάλωσης τη δεύτερη χαμηλότερη
προτεραιότητα και ενδέχεται να μην πληρούνται λόγω άλλων προεπιλογών.

Χωρίς προεπιλογές ελέγχου μπαταρίας γίνεται βελτιστοποίηση στην καλύτερη δυνατή
ιδιοκατανάλωση. Όταν ορίζονται προεπιλογές ελέγχου μπαταρίας, η ιδιοκατανάλωση
μειώνεται.

Στη στήλη "Ρύθμιση" μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω τιμές:
- Μέγ. ισχύς φόρτισης

Η μπαταρία φορτίζεται το πολύ με την ισχύ που έχει οριστεί στο πεδίο "Ισχύς"
- Ελάχ. ισχύς φόρτισης

Η μπαταρία φορτίζεται τουλάχιστον με την ισχύ που έχει οριστεί στο πεδίο "Ισχύς"
- Μέγ. ισχύς εκφόρτισης

Η μπαταρία εκφορτίζεται το πολύ με την ισχύ που έχει οριστεί στο πεδίο "Ισχύς"
- Ελάχ. ισχύς εκφόρτισης

Η μπαταρία εκφορτίζεται τουλάχιστον με την ισχύ που έχει οριστεί στο πεδίο "Ισχύς"

Το εύρος ημερών και ωρών κατά το οποίο ισχύει αυτή η ρύθμιση, ορίζεται στις στήλες
"Ημέρα" και "Εύρος ωρών". Δεν είναι δυνατό να οριστεί ένα εύρος ωρών μετά
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μεσάνυχτα.
Παράδειγμα: Η προεπιλογή από τις 22:00 έως τις 06:00 πρέπει να οριστεί με δύο
καταχωρίσεις "22:00 - 00:00" και "00:00 - 06:00".

Παραδείγματα για τις προεπιλογές ελέγχου μπαταρίας θα βρείτε στο επόμενο κεφάλαιο.

Παραδείγματα
προεπιλογών
ελέγχου
μπαταρίας

Αυτά τα παραδείγματα παρουσιάζουν τη ροή ενέργειας με τη βοήθεια ενδεικτικών τιμών.
Οι βαθμοί απόδοσης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Παράδειγμα συστήματος φόρτισης συσσωρευτών  

Φωτοβολταϊκό σύστημα στον μετατροπέα: 1000 W  

Ισχύς στην μπαταρία: 500 W  

Παραγόμενη ισχύς (AC) του μετατροπέα: 500 W  

Ρυθμισμένη τιμή-στόχος στο σημείο
τροφοδότησης:

0 W  

Τροφοδότηση ισχύος στο δημόσιο δίκτυο: 0 W  

Κατανάλωση στο οικιακό δίκτυο: 500 W  

   

Παράδειγμα συστήματος φόρτισης συσσωρευτών χωρίς φωτοβολταϊκά
συμπεριλαμβανομένης δεύτερης γεννήτριας στο οικιακό δίκτυο
Ισχύς στην μπαταρία: 1500 W  

Κατανάλωση ισχύος (AC) του μετατροπέα: 1500 W  

Δεύτερη γεννήτρια στο οικιακό δίκτυο: 2000 W  

Ρυθμισμένη τιμή-στόχος στο σημείο
τροφοδότησης:

0 W  

Τροφοδότηση ισχύος στο δημόσιο δίκτυο: 0 W  

Κατανάλωση στο οικιακό δίκτυο: 500 W  
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Παράδειγμα συστήματος φόρτισης συσσωρευτών συμπεριλαμβανομένης
δεύτερης γεννήτριας στο οικιακό δίκτυο
Φωτοβολταϊκό σύστημα στον μετατροπέα: 1000 W  

Ισχύς στην μπαταρία: 2500 W  

Κατανάλωση ισχύος (AC) του μετατροπέα: 1500 W  

Δεύτερη γεννήτρια στο οικιακό δίκτυο: 2000 W  

Ρυθμισμένη τιμή-στόχος στο σημείο
τροφοδότησης:

0 W  

Τροφοδότηση ισχύος στο δημόσιο δίκτυο: 0 W  

Κατανάλωση στο οικιακό δίκτυο: 500 W  

   

Παράδειγμα συστήματος φόρτισης συσσωρευτών συμπεριλαμβανομένης
δεύτερης γεννήτριας στο οικιακό δίκτυο (με περιορισμό μέγ. ισχύος AC)
Φωτοβολταϊκό σύστημα στον μετατροπέα: 1000 W  

Ισχύς στην μπαταρία: 2000 W  

Μέγ. κατανάλωση ισχύος AC περιορισμένη σε: 1000 W  

Κατανάλωση ισχύος (AC) του μετατροπέα: 1000 W  
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Δεύτερη γεννήτρια στο οικιακό δίκτυο: 2000 W  

Ρυθμισμένη τιμή-στόχος στο σημείο
τροφοδότησης:

0 W  

Τροφοδότηση ισχύος στο δημόσιο δίκτυο: 500 W  

Κατανάλωση στο οικιακό δίκτυο: 500 W  

Διαχείριση
φορτίου

Προτεραιότητες
Εάν υπάρχουν πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. μπαταρία, Ohmpilot) στο σύστημα, εδώ
μπορούν να ρυθμιστούν οι προτεραιότητες. Οι συσκευές με υψηλότερη προτεραιότητα
ενεργοποιούνται πρώτα και στη συνέχεια, αν υπάρχει ακόμα διαθέσιμη πλεονάζουσα
ενέργεια, οι υπόλοιπες.

Διαχείριση φορτίου
Μπορούν να οριστούν έως τέσσερις διαφορετικοί κανόνες διαχείρισης φορτίου. Σε
περίπτωση ίδιων οριακών τιμών οι κανόνες ενεργοποιούνται με τη σειρά. Κατά την
απενεργοποίηση γίνεται το αντίστροφο, η είσοδος/έξοδος (IO) που ενεργοποιήθηκε
τελευταία απενεργοποιείται πρώτη. Σε περίπτωση διαφορετικών οριακών τιμών
ενεργοποιείται πρώτα η είσοδος/έξοδος (IO) με τη χαμηλότερη οριακή τιμή, στη συνέχεια
αυτή με τη δεύτερη χαμηλότερη κ.ο.κ.

Οι είσοδοι/έξοδοι (IO) με έλεγχο μέσω της παραγόμενης ισχύος έχουν πάντα
προτεραιότητα σε σχέση με την μπαταρία και το Ohmpilot. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να
ενεργοποιηθεί μια είσοδος/έξοδος (IO) και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα η μπαταρία να
μην φορτίζεται πλέον ή το Ohmpilot να μην ενεργοποιείται πλέον.

Μια είσοδος/έξοδος (IO) ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αφού περάσουν 60 sec.

Έλεγχος
- Ο έλεγχος είναι απενεργοποιημένος.
- Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω της παραγόμενης ισχύος.
- Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω πλεονάσματος ισχύος (στην περίπτωση

περιορισμού τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο). Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο
αν έχει συνδεθεί μετρητής. Ο έλεγχος μέσω του Energy Manager πραγματοποιείται
μέσω της πραγματικής ισχύος εξόδου του δικτύου.

Κατώφλια
- ενεργοποιημένη: Για την εισαγωγή ενός ορίου ενεργής ισχύος, πάνω από το οποίο

ενεργοποιείται η έξοδος.
- απενεργοποιημένη: Για την εισαγωγή ενός ορίου ενεργής ισχύος, πάνω από το

οποίο απενεργοποιείται η έξοδος.
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Χρόνοι λειτουργίας
- Πεδίο για την ενεργοποίηση της χρονικής διάρκειας της ελάχιστης ενεργοποίησης

της εξόδου ανά διαδικασία ενεργοποίησης.
- Πεδίο για την ενεργοποίηση του μέγιστου χρόνου λειτουργίας ανά ημέρα.
- Πεδίο για την ενεργοποίηση της θεωρητικής χρονικής διάρκειας συνολικής

ενεργοποίησης της εξόδου ανά ημέρα (λαμβάνονται υπόψη περισσότερες
διαδικασίες ενεργοποίησης).
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Σύστημα

Γενικά Γενικές ρυθμίσεις
1 Στο πεδίο εισαγωγής "Όνομα συστήματος" καταχωρίστε το όνομα του συστήματος

(έως 30 χαρακτήρες).
2 Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Αυτόματος συγχρονισμός ώρας" → Επιλέξτε

"Γεωγραφική περιοχή ζώνης ώρας" και "Συγκεκριμένος τόπος ζώνης ώρας". Η
ημερομηνία και η ώρα επιλέγονται αυτόματα με βάση την καταχωρισμένη ζώνη
ώρας.

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

3 Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

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

Ενημέρωση firmware
1 Μεταφέρετε το αρχείο firmware στο πεδίο "Απόθεση αρχείου εδώ" ή επιλέξτε το από

το στοιχείο "Επιλογή αρχείου".

Η ενημέρωση ξεκινά.

Βοηθός αρχικής
εγκατάστασης

Εδώ μπορείτε να ανοίξετε τον Βοηθό αρχικής εγκατάστασης.

Επαναφορά
εργοστασιακών
ρυθμίσεων

Όλες οι ρυθμίσεις
Εκτελείται επαναφορά όλων των δεδομένων παραμετροποίησης, εκτός από τη ρύθμιση
χώρας. Τροποποιήσεις στη ρύθμιση χώρας επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από το
εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

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

Αρχείο
καταγραφής
συμβάντων

Τρέχοντα συμβάντα
Εδώ εμφανίζονται όλα τα τρέχοντα συμβάντα των συνδεδεμένων εξαρτημάτων του
συστήματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Ανάλογα με το είδος των συμβάντων, πρέπει να επιβεβαιωθούν πατώντας το κουμπί του
σημαδιού επιλογής, ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία τους.

Αρχειοθετημένα
Εδώ εμφανίζονται όλα τα παρελθόντα συμβάντα των συνδεδεμένων εξαρτημάτων του
συστήματος.
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Πληροφορίες Σε αυτήν την περιοχή μενού εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το σύστημα και
τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αποθήκευση ως PDF
1 Πατήστε "Αποθήκευση ως PDF".
2 Τσεκάρετε την επιλογή δίπλα σε μεμονωμένες πληροφορίες ή τσεκάρετε "Επιλογή

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

"Εκτύπωση".

Το PDF δημιουργείται και εμφανίζεται.

Δημιουργία πληροφοριών υποστήριξης
1 Πατήστε "Δημιουργία πληροφοριών υποστήριξης".
2 Εκτελείται αυτόματη λήψη του αρχείου sdp.cry. Για χειροκίνητη λήψη, πατήστε το

κουμπί "Λήψη πληροφοριών υποστήριξης".

Το αρχείο sdp.cry αποθηκεύεται στη θέση "Στοιχεία λήψης".

Ενεργοποίηση απομακρυσμένης συντήρησης
1 Πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση απομακρυσμένης συντήρησης".

Ενεργοποιείται η πρόσβαση απομακρυσμένης συντήρησης για την ομάδα τεχνικής
υποστήριξης Fronius.

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

Διαχείρισης
αδειών χρήσης

Στο αρχείο αδειών χρήσης είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα ισχύος καθώς και το εύρος
λειτουργίας του μετατροπέα. Σε περίπτωση αντικατάστασης του μετατροπέα, της
μονάδας ισχύος ή του διαμερίσματος καλωδίων επικοινωνίας δεδομένων πρέπει να
αντικατασταθεί επίσης το αρχείο αδειών χρήσης.

Παραχώρηση αδειών χρήσης online (συνιστάται):

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται σύνδεση στο Internet και μια ολοκληρωμένη διαμόρφωση
του Solar.web.
1 Ολοκληρώστε τις εργασίες εγκατάστασης (βλ. κεφάλαιο Κλείσιμο διαμερίσματος 

συνδέσεων/καπακιού περιβλήματος του μετατροπέα και θέση σε λειτουργία
στη σελίδα 87).

2 Δημιουργήστε σύνδεση με την ιστοσελίδα του μετατροπέα.
3 Καταχωρίστε τον αριθμό σειράς και τον κωδικό επιβεβαίωσης (VCode) της

προβληματικής, καθώς και της συσκευής αντικατάστασης. Ο αριθμός σειράς και ο
VCode βρίσκονται στην πινακίδα στοιχείων του μετατροπέα (βλ. κεφάλαιο
Προειδοποιητικές υποδείξεις πάνω στη συσκευή στη σελίδα 47).

4 Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη online παραχώρησης αδειών χρήσης".
5 Προσπεράστε τα στοιχεία μενού όρων χρήσης και ρυθμίσεων δικτύου πατώντας

"Συνέχεια".
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Η ενεργοποίηση της άδειας εκκινείται.

Παραχώρηση αδειών χρήσης offline:
1 Ολοκληρώστε τις εργασίες εγκατάστασης (βλ. κεφάλαιο Κλείσιμο διαμερίσματος 

συνδέσεων/καπακιού περιβλήματος του μετατροπέα και θέση σε λειτουργία
στη σελίδα 87).

2 Δημιουργήστε σύνδεση με την ιστοσελίδα του μετατροπέα.
3 Καταχωρίστε τον αριθμό σειράς και τον κωδικό επιβεβαίωσης (VCode) της

προβληματικής, καθώς και της συσκευής αντικατάστασης. Ο αριθμός σειράς και ο
VCode βρίσκονται στην πινακίδα στοιχείων του μετατροπέα (βλ. κεφάλαιο
Προειδοποιητικές υποδείξεις πάνω στη συσκευή στη σελίδα 47).

4 Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη offline παραχώρησης αδειών χρήσης".
5 Κατεβάστε το αρχείο σέρβις κάνοντας κλικ στο κουμπί "Λήψη αρχείου σέρβις" στην

τερματική συσκευή.
6 Μεταβείτε στην ιστοσελίδα licensemanager.solarweb.com και συνδεθείτε με όνομα

χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
7 Σύρετε ή ανεβάστε το αρχείο σέρβις στο πεδίο "Σύρετε εδώ το αρχείο σέρβις ή κάντε

κλικ για αποστολή".
8 Κατεβάστε το νέο αρχείο σέρβις στην τερματική συσκευή μέσω του κουμπιού "Λήψη

αρχείου σέρβις».
9 Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μετατροπέα και σύρετε το αρχείο σέρβις στο πεδίο

"Αποθέστε εδώ το αρχείο σέρβις" ή επιλέξτε το από την "Επιλογή αρχείου σέρβις".

Η ενεργοποίηση της άδειας εκκινείται.
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Επικοινωνία

Δίκτυο Διευθύνσεις διακομιστή για τη μεταφορά δεδομένων
Σε περίπτωση χρήσης τείχους προστασίας (Firewall) για εξερχόμενες συνδέσεις πρέπει
έχουν εγκριθεί τα παρακάτω πρωτόκολλα, διευθύνσεις διακομιστή και θύρες για την
επιτυχή μεταφορά δεδομένων:

- Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:443
- Udp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)
- Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443

LAN:

1 Καταχωρίστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή.
2 Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης "αυτόματη" ή "στατική".
3 Για τη "στατική" σύνδεση καταχωρίστε διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου, DNS και

Gateway.
4 Πατήστε το κουμπί "Σύνδεση".

Η σύνδεση δημιουργείται.

WLAN:

107

EL



Δημιουργία σύνδεσης μέσω WPS:

1 Πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση".
2 Ενεργοποιήστε το WPS στον δρομολογητή WLAN (βλ. τεκμηρίωση του δρομολογητή

WLAN).

Η σύνδεση δημιουργείται αυτόματα.

Επιλογή και σύνδεση δικτύου WLAN:
Στη λίστα εμφανίζονται τα δίκτυα που βρέθηκαν. Με κλικ στο κουμπί ανανέωσης 
εκτελείται εκ νέου αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα WLAN. Είναι δυνατή η αναζήτηση για
κρυφά δίκτυα μέσω του πεδίου εισαγωγής "Αναζήτηση δικτύων".

1 Επιλέξτε το δίκτυο από τη λίστα.
2 Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης "αυτόματη" ή "στατική".
3 Για την αυτόματη σύνδεση, καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης WLAN και το όνομα

κεντρικού υπολογιστή.
4 Για τη "στατική" σύνδεση καταχωρίστε διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου, DNS και

Gateway.
5 Πατήστε το κουμπί "Σύνδεση".

Η σύνδεση δημιουργείται.

Σημείο πρόσβασης:

Ο μετατροπέας χρησιμεύει ως σημείο πρόσβασης. Ένας υπολογιστής ή μια έξυπνη
συσκευή (smart device) συνδέεται απευθείας με τον μετατροπέα. Η σύνδεση με το
διαδίκτυο δεν είναι εφικτή. Σε αυτήν την περιοχή μενού εκχωρούνται το "Όνομα δικτύου
(SSID)" και το "Κλειδί δικτύου (PSK)".

Modbus "Ταχύτητα Baud"
Η ταχύτητα Baud επηρεάζει την ταχύτητα μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ των
μεμονωμένων εξαρτημάτων που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα. Κατά την επιλογή της
ταχύτητας Baud προσέξτε να είναι ίδια στην πλευρά πομπού και δέκτη.

"Ισοτιμία"
Το ψηφίο ισοτιμίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον έλεγχο ισοτιμίας. Μέσω αυτού
εντοπίζονται σφάλματα μεταφοράς. Ένα ψηφίο ισοτιμίας μπορεί να διασφαλίσει ένα
συγκεκριμένο πλήθος ψηφίων (bit). Η τιμή (0 ή 1) του ψηφίου ισοτιμίας πρέπει να
υπολογιστεί στον πομπό και επαληθεύεται στον δέκτη με τη βοήθεια του ίδιου
υπολογισμού. Το ψηφίο ισοτιμίας μπορεί να υπολογιστεί για άρτια ή περιττή ισοτιμία.

"Τύπος μοντέλου SunSpec"
Ανάλογα με το μοντέλο Sunspec διατίθενται δύο διαφορετικές ρυθμίσεις.

float: Μοντέλο μετατροπέα SunSpec 111, 112, 113 ή 211, 212, 213.
int + SF: Μοντέλο μετατροπέα SunSpec 101, 102, 103 bzw. 201, 202, 203.
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"Διεύθυνση SC"
Ανάλογα με το μοντέλο Sunspec διατίθενται δύο διαφορετικές ρυθμίσεις.

float: Μοντέλο μετατροπέα SunSpec 111, 112, 113 ή 211, 212, 213.
int + SF: Μοντέλο μετατροπέα SunSpec 101, 102, 103 bzw. 201, 202, 203.
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Απαιτήσεις ασφάλειας και δικτύου

Περιορισμός
τροφοδότησης
ισχύος στο
δίκτυο

Ο πάροχος ενέργειας ή ο διαχειριστής δικτύου μπορεί να καθορίσει περιορισμούς
τροφοδότησης για έναν μετατροπέα (π.χ. έως 70% της τιμής kWp ή έως 5 kW).
Ο περιορισμός τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο λαμβάνει υπόψη την οικιακή
ιδιοκατανάλωση, προτού μειωθεί η ισχύς ενός μετατροπέα:
- Μπορεί να ρυθμιστεί εξατομικευμένο όριο.
- Στον ακροδέκτη σύνδεσης Modbus Push-in του διαμερίσματος καλωδίων

επικοινωνίας δεδομένων μπορεί να συνδεθεί ένα Fronius Smart Meter στις
συνδέσεις M0/M1- / M0/M1+ για τα δεδομένα Modbus.

Με τον μετατροπέα, η φωτοβολταϊκή ισχύς που δεν επιτρέπεται να τροφοδοτηθεί στο
δίκτυο χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας ή/και αξιοποιείται από το Fronius
Ohmpilot και επομένως δεν χάνεται. Ο περιορισμός τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο
ενεργοποιείται μόνο όταν η ισχύς εξόδου είναι μεγαλύτερη από τη ρυθμισμένη μείωση
ισχύος. Προηγουμένως φορτίζεται η μπαταρία ή/και καταναλώνεται η ενέργεια στο
Fronius Ohmpilot.

"Όριο για όλο το σύστημα"
Ολόκληρο το φωτοβολταϊκό σύστημα περιορίζεται σε ένα σταθερό όριο ισχύος. Εάν αυτή
η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, μετατρέπεται η συνολική διαθέσιμη φ/β ισχύς και
τροφοδοτείται στο δίκτυο.

"Συνολική ισχύς συστήματος DC"
Πεδίο εισαγωγής για τη συνολική ισχύ συστήματος DC σε Wp.
Αυτή η τιμή χρησιμοποιείται, όταν η "Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εξόδου ολόκληρου του
συστήματος" ορίζεται σε %.

"Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εξόδου ολόκληρου του συστήματος"
Πεδίο εισαγωγής για τη "Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εξόδου ολόκληρου του
συστήματος" σε W ή % (εύρος ρύθμισης: -10 έως 100%).
Εάν στο σύστημα δεν υπάρχει μετρητής ή παρουσιάζει δυσλειτουργία, ο μετατροπέας
περιορίζει την ισχύ εξόδου με βάση τη ρυθμισμένη τιμή.

Παράδειγμα: Περιορισμός τροφοδότησης ισχύος στο
δίκτυο
(ανεξάρτητα από τους βαθμούς απόδοσης)

Φωτοβολταϊκό σύστημα στον μετατροπέα Fronius: 5000 W

Κατανάλωση στο οικιακό δίκτυο: 1000 W

Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εξόδου ολόκληρου του
συστήματος:

60% = 3000 W

  

Περίπτωση 1: Επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας
Ισχύς στο σημείο τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο: 0 W

Ισχύς στην έξοδο μετατροπέα: 1000 W

Ισχύς στην μπαταρία: 3000 W

  

Περίπτωση 2: Δεν επιτρέπεται η φόρτιση της μπαταρίας
Ισχύς στο σημείο τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο: 3000 W

Ισχύς στην έξοδο μετατροπέα: 4000 W

Ισχύς στην μπαταρία: 0 W
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Σε αυτό το παράδειγμα, στο σημείο τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο επιτρέπεται η
τροφοδότηση μόνο 3000 W. Ωστόσο, η παροχή στους καταναλωτές που βρίσκονται
ανάμεσα στον μετατροπέα και στο σημείο τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο μπορεί να
γίνει μέσω επιπλέον τροφοδότησης ισχύος του μετατροπέα στο δίκτυο και ρυθμίζονται
αναλόγως.

Δυναμική
ρύθμιση ισχύος
για
περισσότερους
από έναν
μετατροπείς

Παράδειγμα: 9 kW (PAC nom SnapInverter) ≤ 10 kW (PAC nom Symo GEN24)

Απαιτείται μόνο ένας Smart Meter για τον μετατροπέα Symo GEN24.

Ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα του μετατροπέα Symo GEN24:
1 Στην περιοχή μενού "Διαμόρφωση εγκατάστασης" → "Εξαρτήματα" διαμορφώστε τον

μετρητή στο σημείο τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο.
2 Στην περιοχή μενού "Απαιτήσεις ασφαλείας και δικτύου" → "Περιορισμός

τροφοδότησης" ενεργοποιήστε το όριο για όλη την εγκατάσταση. Στο πεδίο
εισαγωγής "Συνολική ισχύς DC εγκατάστασης" εισαγάγετε την τιμή 19000 Wp. Στο
πεδίο εισαγωγής "Μέγ. ισχύς τροφοδοσίας δικτύου" εισαγάγετε την τιμή 60 %.

Παράδειγμα: 15 kW (PAC nom SnapInverter) > 10 kW (PAC nom Symo GEN24)
Απαιτούνται δύο Smart Meter για τους μετατροπείς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Αν βρίσκονται δύο Smart Meter στο σημείο τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο, οι
SnapInverter και Symo GEN24 δεν μπορούν να εμφανιστούν συνδυαστικά σε ένα
φωτοβολταϊκό σύστημα στο Solar.web. Πρέπει να δημιουργηθούν δύο μεμονωμένα
φωτοβολταϊκά συστήματα στο Solar.web.
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Ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα του μετατροπέα Symo GEN24:
1 Στην περιοχή μενού "Διαμόρφωση εγκατάστασης" → "Εξαρτήματα" διαμορφώστε τον

μετρητή στο σημείο τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο.

Ρυθμίσεις στην επιτήρηση εγκατάστασης του SnapInverters:
1 Στην περιοχή μενού "Ρυθμίσεις" → "Μετρητές" διαμορφώστε τον μετρητή στο σημείο

τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο.
2 Στην περιοχή μενού "Editor παρόχου ενέργειας" → "Δυναμική μείωση ισχύος"

ενεργοποιήστε το όριο για όλη την εγκατάσταση. Στο πεδίο εισαγωγής "Συνολική
ισχύς DC εγκατάστασης" εισαγάγετε την τιμή 25000 Wp. Στο πεδίο εισαγωγής "Μέγ.
ισχύς τροφοδοσίας δικτύου" εισαγάγετε την τιμή 60 %.

Διαχείριση
ισχύος εισόδων/
εξόδων

Γενικά
Σε αυτό το στοιχείο μενού ορίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις για έναν πάροχο ενέργειας.
Μπορεί να ρυθμιστεί ο περιορισμός ενεργής ισχύος σε % ή/και ο περιορισμός
συντελεστή ισχύος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για ρυθμίσεις σε αυτό το στοιχείο μενού απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης
σέρβις. Οι ρυθμίσεις σε αυτό το στοιχείο μενού επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό!

"Μοτίβο εισόδων" (αντιστοίχιση των επιμέρους εισόδων/εξόδων)
1 κλικ = λευκό (επαφή ανοικτή)
2 κλικ = μπλε (επαφή κλειστή)
3 κλικ = γκρι (δεν χρησιμοποιείται)

"Συντελεστής ισχύος συνφ"
"ind" = επαγωγικό
"cap" = χωρητικό

"Πάροχος ενέργειας – Απόκριση"
Εάν είναι ενεργοποιημένος ο κανόνας, ενεργοποιείται η έξοδος "I/O 0" (π.χ. για τη
λειτουργία διάταξης σημάτων).

Για την "Εισαγωγή" ή "Εξαγωγή" υποστηρίζεται η μορφή αρχείου *.fpc.
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Προτεραιότητες συστήματος ελέγχου
Για τη ρύθμιση των προτεραιοτήτων του συστήματος ελέγχου για τον δέκτη σήματος
κεντρικού τηλεχειρισμού, τον περιορισμό τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο και τον έλεγχο
μέσω Modbus.

1 = υψηλή προτεραιότητα, 3 = χαμηλή προτεραιότητα

Διάγραμμα
συνδέσεων –
4 ρελέ

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

(1) Δέκτης σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού με 4 ρελέ, για τον περιορισμό ενεργής
ισχύος.

(2) Είσοδοι/έξοδοι στο διαμέρισμα καλωδίων επικοινωνίας δεδομένων.

Χρήση προδιαμορφωμένου αρχείου για τη λειτουργία 4 ρελέ:
1 Κατεβάστε το αρχείο (.fpc) επιλέγοντας λειτουργία 4 ρελέ στην τερματική συσκευή.
2 Ανεβάστε το αρχείο (.fpc) στην περιοχή μενού "Διαχείριση ισχύος I/O" μέσω του

κουμπιού "Εισαγωγή".
3 Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία 4 ρελέ έχουν αποθηκευτεί.
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Ρυθμίσεις
διαχείρισης
ισχύος εισόδων/
εξόδων – 4 ρελέ
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Διάγραμμα
συνδέσεων –
3 ρελέ

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

(1) Δέκτης σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού με 3 ρελέ, για τον περιορισμό ενεργής
ισχύος.

(2) Είσοδοι/έξοδοι στο διαμέρισμα καλωδίων επικοινωνίας δεδομένων.

Χρήση προδιαμορφωμένου αρχείου για τη λειτουργία 3 ρελέ:
1 Κατεβάστε το αρχείο (.fpc) επιλέγοντας λειτουργία 3 ρελέ στην τερματική συσκευή.
2 Ανεβάστε το αρχείο (.fpc) στην περιοχή μενού "Διαχείριση ισχύος I/O" μέσω του

κουμπιού "Εισαγωγή".
3 Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία 3 ρελέ έχουν αποθηκευτεί.
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Ρυθμίσεις
διαχείρισης
ισχύος εισόδων/
εξόδων – 3 ρελέ
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Διάγραμμα
συνδέσεων –
2 ρελέ

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

(1) Δέκτης σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού με 2 ρελέ, για τον περιορισμό ενεργής
ισχύος.

(2) Είσοδοι/έξοδοι στο διαμέρισμα καλωδίων επικοινωνίας δεδομένων.

Χρήση προδιαμορφωμένου αρχείου για τη λειτουργία 2 ρελέ:
1 Κατεβάστε το αρχείο (.fpc) επιλέγοντας λειτουργία 2 ρελέ στην τερματική συσκευή.
2 Ανεβάστε το αρχείο (.fpc) στην περιοχή μενού "Διαχείριση ισχύος I/O" μέσω του

κουμπιού "Εισαγωγή".
3 Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία 2 ρελέ έχουν αποθηκευτεί.
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Ρυθμίσεις
διαχείρισης
ισχύος εισόδων/
εξόδων – 2 ρελέ
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Διάγραμμα
συνδέσεων –
1 ρελέ

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

(1) Δέκτης σήματος κεντρικού τηλεχειρισμού με 1 ρελέ, για τον περιορισμό ενεργής
ισχύος.

(2) Είσοδοι/έξοδοι στο διαμέρισμα καλωδίων επικοινωνίας δεδομένων.

Χρήση προδιαμορφωμένου αρχείου για τη λειτουργία 1 ρελέ:
1 Κατεβάστε το αρχείο (.fpc) επιλέγοντας λειτουργία 1 ρελέ στην τερματική συσκευή.
2 Ανεβάστε το αρχείο (.fpc) στην περιοχή μενού "Διαχείριση ισχύος I/O" μέσω του

κουμπιού "Εισαγωγή".
3 Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση".

Οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία 1 ρελέ έχουν αποθηκευτεί.
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Ρυθμίσεις
διαχείρισης
ισχύος εισόδων/
εξόδων – 1 ρελέ

Αυτοέλεγχος
(CEI 0-21)

Περιγραφή
Στην Ιταλία, με τη δυνατότητα"Αυτοέλεγχος" μπορεί να επαληθευτεί η λειτουργία
προστασίας που απαιτείται από τις κανονιστικές αρχές για την επιτήρηση των οριακών
τιμών τάσης και συχνότητας του μετατροπέα κατά τη θέση σε λειτουργία. Στην κανονική
λειτουργία, ο μετατροπέας επαληθεύει συνεχώς την τρέχουσα πραγματική τιμή τάσης και
συχνότητας του δικτύου.
Μετά την έναρξη του αυτοελέγχου, εκτελούνται αυτόματα διάφορες μεμονωμένες δοκιμές
διαδοχικά. Ανάλογα με τις συνθήκες του δικτύου, οι δοκιμές αυτές διαρκούν περ. 15
λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Στην Ιταλία, η θέση του μετατροπέα σε λειτουργία επιτρέπεται μόνο μετά από την επιτυχή
ολοκλήρωση του αυτοελέγχου (CEI 0-21). Εάν ο αυτοέλεγχος δεν ολοκληρωθεί
επιτυχώς, δεν επιτρέπεται η λειτουργία τροφοδότησης ισχύος στο δίκτυο. Αφού γίνει
έναρξη του αυτοελέγχου, περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς. Δεν είναι δυνατή η
έναρξη του αυτοελέγχου στη διάρκεια της λειτουργίας βοηθητικού ρεύματος.

U max  Δοκιμή για τον έλεγχο της μέγιστης τάσης στους αγωγούς φάσης

U min  Δοκιμή για τον έλεγχο της ελάχιστης τάσης στους αγωγούς φάσης

f max  Δοκιμή για τον έλεγχο της μέγιστης συχνότητας δικτύου

f min  Δοκιμή για τον έλεγχο της ελάχιστης συχνότητας δικτύου
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f max alt  Δοκιμή για τον έλεγχο εναλλακτικής μέγιστης συχνότητας δικτύου

f min alt  Δοκιμή για τον έλεγχο εναλλακτικής ελάχιστης συχνότητας δικτύου

U outer min  Δοκιμή για τον έλεγχο των ελάχιστων εξωτερικών τάσεων

U longT.  Δοκιμή για τον έλεγχο της μέσης τιμής τάσης 10 min.

Αποθήκευση ως PDF
1 Πατήστε "Αποθήκευση ως PDF" .
2 Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου στο πεδίο εισαγωγής και πατήστε το κουμπί

"Εκτύπωση".

Το PDF δημιουργείται και εμφανίζεται.

Σημείωση για τον αυτοέλεγχο
Η ρύθμιση των οριακών τιμών πραγματοποιείται στην περιοχή μενού "Κωδικός δικτύου
ηλεκτροδότησης".
Ο κωδικός πρόσβασης για την περιοχή μενού "Κωδικός δικτύου ηλεκτροδότησης"
αντιστοιχεί στον κωδικό εγκαταστάτη (μενού PROFI) και διατίθεται μόνο κατόπιν
έγγραφης αίτησης προς τη Fronius. Μπορείτε να ζητήσετε το αντίστοιχο έντυπο αίτησης
από το κατά τόπο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
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Παράρτημα
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Φροντίδα και συντήρηση

Γενικά στοιχεία Ο μετατροπέας είναι σχεδιασμένος με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην προκύπτουν
πρόσθετες εργασίες συντήρησης. Ωστόσο, κατά τη λειτουργία πρέπει να ληφθούν υπόψη
μερικά σημεία για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του μετατροπέα.

Συντήρηση Οι εργασίες συντήρησης και σέρβις επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο
προσωπικό σέρβις της Fronius.

Καθαρισμός Αν χρειάζεται, σκουπίστε τον μετατροπέα και την οθόνη με ένα υγρό πανί.
Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, όξινα καθαριστικά ή διαλυτικά για τον καθαρισμό
του μετατροπέα.

Ασφάλεια Ο διακόπτης DC χρησιμεύει αποκλειστικά στη διακοπή τάσης προς τη μονάδα ισχύος.
Με κατεβασμένο τον διακόπτη DC, το διαμέρισμα συνδέσεων εξακολουθεί να βρίσκεται
υπό τάση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος λόγω τάσης δικτύου και τάσης DC των φ/β πλαισίων.
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
▶ Η πρόσβαση στην περιοχή σύνδεσης επιτρέπεται μόνο σε ηλεκτρολόγους με

σχετική επαγγελματική άδεια.
▶ Η πρόσβαση στην ξεχωριστή περιοχή των μονάδων ισχύος επιτρέπεται μόνο σε

εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις της Fronius.
▶ Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σύνδεσης, μεριμνήστε ώστε οι

πλευρές AC και DC πριν από τον μετατροπέα να μην έχουν τάση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος από την παραμένουσα τάση των πυκνωτών.
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
▶ Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο χρόνος εκφόρτισης (2 λεπτά) των πυκνωτών του

μετατροπέα.

Λειτουργία σε
περιβάλλοντα με
έντονη
συσσώρευση
σκόνης

Όταν ο μετατροπέας λειτουργεί σε περιβάλλοντα με έντονη παρουσία σκόνης, μπορεί να
συσσωρευτούν ρύποι στην ψυκτική μονάδα και στον ανεμιστήρα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Ενδέχεται να προκληθεί απώλεια ισχύος εξαιτίας ανεπαρκούς ψύξης του
μετατροπέα.
▶ Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας του περιβάλλοντος μπορεί να κυκλοφορεί ανά πάσα στιγμή

ανεμπόδιστα διαμέσου των ανοιγμάτων αερισμού του μετατροπέα.
▶ Απομακρύνετε τους συσσωρευμένους ρύπους από την ψυκτική μονάδα και τον

ανεμιστήρα.
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1 Διακόψτε την παροχή ρεύματος στον
μετατροπέα και περιμένετε να
ολοκληρωθεί ο χρόνος εκφόρτισης (2
λεπτά) των πυκνωτών, καθώς και να
ακινητοποιηθεί ο ανεμιστήρας.
Γυρίστε τον διακόπτη DC στη θέση OFF.

2 Με ένα κατσαβίδι (TX20) ξεβιδώστε
αριστερόστροφα κατά 180° τις βίδες στο
κάτω μέρος του καπακιού περιβλήματος.
Έπειτα ανασηκώστε το καπάκι
περιβλήματος στο κάτω μέρος του
μετατροπέα και αφαιρέστε το προς τα
πάνω.

3 Απομακρύνετε τους συσσωρευμένους
ρύπους από την ψυκτική μονάδα και τον
ανεμιστήρα με πεπιεσμένο αέρα, πανί ή
βούρτσα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Κίνδυνος μετάδοσης κίνησης στον
ανεμιστήρα από τον πεπιεσμένο αέρα.
Μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα η ταχύτητα
περιστροφής. Υπάρχει το ενδεχόμενο να
προκληθούν ζημιές στα ρουλεμάν.
▶ Καθαρίστε τον ανεμιστήρα με πανί ή

πινέλο.

Για να θέσετε ξανά σε λειτουργία τον μετατροπέα, εκτελέστε τα προαναφερόμενα βήματα
εργασίας με την αντίστροφη σειρά.
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Όροι εγγύησης

Εργοστασιακή
εγγύηση Fronius

Λεπτομερείς όρους εγγύησης για την κάθε χώρα μπορείτε να βρείτε στο Internet, στη
διεύθυνση www.fronius.com/solar/warranty

Για να λάβετε την πλήρη εγγύηση για τον νέο μετατροπέα Fronius ή τον συσσωρευτή
που εγκαταστήσατε, εγγραφείτε σε αυτήν τη διεύθυνση: www.solarweb.com.
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Περιγραφή των εξαρτημάτων βοηθητικού ρεύματος

Περιγραφή των
εξαρτημάτων
βοηθητικού
ρεύματος

Fronius Smart Meter 63A-3 50kA-3 480 V-3 UL

Ελάχ. τάση 230 (400) V 230 (400) V 384 V

Μέγ. τάση 240 (415) V 240 (415) V 552 V

Ονομαστική
συχνότητα 50/60 Hz

Επικοινωνία Modbus RTU

Πεδίο εφαρμογής Διεθνώς
(όχι ΗΠΑ)

Διεθνώς
(όχι ΗΠΑ)

Διεθνώς
(όχι ΗΠΑ)

Ονομαστικό ρεύμα 10 A 50000 A 1-3000 A

Μέγιστο ρεύμα

 

63 A 6 A Κατάλληλο μόνο
για χρήση με

μετασχηματιστές
με τάση εξόδου

333 mV.

Κωδικός προϊόντος 43,0001,1473 43,0001,1478 43,0001,3530

Σύστημα προστασίας δικτύου και εγκατάστασης
Επιτρέπεται η χρήση συστημάτων άλλων κατασκευαστών και διαφορετικών τύπων,
εφόσον οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές είναι ίδιες π.χ. με εκείνες του τύπου
VMD460-NA-D-2 της κατασκευάστριας εταιρείας Bender.

Προστασία σύστημα προστασίας
δικτύου και εγκατάστασης

Επαφείς σύζευξης

Πλήθος ιστών 3 ή 1

Ονομαστικό ρεύμα 6 A

K1 και K2 – Επαφέας εγκατάστασης με βοηθητική επαφή

Πλήθος ιστών 3 ή 4
(ανάλογα με την παραλλαγή καλωδίωσης)

Ονομαστικό ρεύμα 25 A ή 63 A
(ανάλογα με την οικιακή σύνδεση)

Τάση πηνίων 230 V AC

Ονομαστική
συχνότητα 50/60 Hz

Ελάχ. ρεύμα
βραχυκύκλωσης 3 kA (επαφές λειτουργίας)

Πρότυπο ελέγχου IEC 60947-4-1

Βοηθητική επαφή

Πλήθος επαφών
διακοπής 1

Τάση μεταγωγής 12-230 V στα 50/60 Hz

Ελάχ. ονομαστικό
ρεύμα 1 A
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K1 και K2 – Επαφέας εγκατάστασης με βοηθητική επαφή

Ελάχ. ρεύμα
βραχυκύκλωσης 1 kA

    

    

K3, K6 και K7 – Ρελέ για τοποθέτηση σε σειρά

Πλήθος μετατροπέων 2

Τάση πηνίων 12 V DC

K4 και K5 – Επαφέας εγκατάστασης

Πλήθος επαφών
διακοπής 2 (20 A)

Τάση πηνίων 230 V AC (2P)

Ονομαστική
συχνότητα 50/60 Hz

Ελάχ. ρεύμα
βραχυκύκλωσης 3 kA (επαφές λειτουργίας)

Πρότυπο ελέγχου IEC 60947-4-1

Παραδείγματα επαφέων και ρελέ κατά IEC 60947-4-1:

- K1 και K2
- Iskra IK63-40
- Schrack BZ326461

- K3
- Finder 22.23.9.012.4000
- Ρελέ Schrack RT424012 (βραχίονας στήριξης RT17017, βάση ρελέ RT78725)

- K4 και K5
- Iskra IK20-02
- Schrack BZ626439
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Fronius Symo GEN24  6.0 Plus 8.0 Plus 10.0 Plus

Χαρακτηριστικά εισόδου DC
    

Εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος
(σε ονομαστική ισχύ)

 174-800 V 224-800 V 278-800 V

Μέγιστη τάση εισόδου
στα 1000 W/m² / -10 βαθμούς Κελσίου σε
λειτουργία χωρίς φορτίο

1000 V

Ελάχ. τάση εισόδου  80 V

Αρχική τάση τροφοδότησης ισχύος σε
λειτουργία δικτύου

 80 V

Μέγ. ρεύμα εισόδου (PV1 / PV2) 25,0/12,5 A

Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης των φ/β πλαισίων (ISC
PV)

37,5/18,75 A

Μέγ. ρεύμα ανατροφοδότησης4)  37,5 A

Πλήθος εισόδων – PV1  2

Πλήθος εισόδων – PV2  1

Χαρακτηριστικά εισόδου DC,
μπαταρία

    

Μέγ. τάση

500/700 V *

* μόνο με κατάλληλα μέτρα προστασίας από υπέρταση
σε περίπτωση σφάλματος, στην μπαταρία ή ανάμεσα

στον μετατροπέα και στην μπαταρία.

Ελάχ. τάση 160 V

Μέγ. ρεύμα 22 A

Μέγ. ισχύς 6000 W 8000 W 10000 W

Είσοδοι DC   1  

Κατηγορία υπέρτασης DC
(κατά IEC 62109-1) 2

Χαρακτηριστικά εισόδου/εξόδου AC
    

Ονομαστική ισχύς εξόδου (Pnom) 6000 W 8000 W 10000 W

Μέγιστη ισχύς εξόδου 6000 W 8000 W 10000 W

Ονομαστική τάση δικτύου
3 ~ NPE 220V / 380V

3 ~ NPE 230V / 400V

Ελάχ. τάση δικτύου 154 V 1)

Μέγ. τάση δικτύου   280 V 1)  

Μέγιστο ρεύμα εξόδου 16,4 A

Ονομαστική συχνότητα  50/60 Hz 1)
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Fronius Symo GEN24  6.0 Plus 8.0 Plus 10.0 Plus

Ονομαστική συχνότητα για πλήρες
εφεδρικό σύστημα

 
53/63 Hz 1)

Συντελεστής συνολικής
παραμόρφωσης

 < 3%

Συντελεστής ισχύος συνφ
0 1 (με δυνατότητα ρύθμισης)

0,7-1 (συνιστώμενο εύρος)

Μέγ. επιτρεπόμενη αντίσταση δικτύου Zmax σε
PCC3)

 δεν υπάρχει  

Μέγ. ρεύμα διαρροής εξόδου ανά διάρκεια 80,7 A / 10 ms

Χαρακτηριστικά εξόδου AC, PV
Point

    

Μέγιστη ισχύς εξόδου  3000 W (για 5 s έως 4133 W)

Μέγιστο ρεύμα εξόδου  13 A

Ονομαστική τάση δικτύου 1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

Ονομαστική συχνότητα 53/63 Hz 1)

Χρόνος μεταγωγής  > 90 s

Συντελεστής ισχύος συνφ  0 - 1

Γενικά στοιχεία
    

Μέγιστος βαθμός απόδοσης  98,2% 98,2% 98,2%

Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης (Umpp
nom)

 
97,7% 97,8% 97,9%

Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης (Umpp
max)

 
97,3% 97,5% 97,7%

Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης (Umpp
min)

 
96,5% 96,9% 97,1%

Ιδιοκατανάλωση τη νύχτα ≤ 10 W

Σύστημα ψύξης  ρυθμισμένος εξαναγκασμένος εξαερισμός

Βαθμός προστασίας (IP)  IP 66

Διαστάσεις Υ x Π x Β  594 × 527 × 180 mm

Βάρος  25 kg

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία
περιβάλλοντος

 -25°C - +60°C

Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα  0-100% (με συμπύκνωση)

Κλάση εκπομπών ΗΜΣ  B

Κατηγορία υπέρτασης DC / AC   2 / 3  

Βαθμός ρύπανσης  2

Ηχητική πίεση  47 dB(A)

Κλάση ασφάλειας (κατά IEC62103)  1

Προστατευτικές διατάξεις
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Fronius Symo GEN24  6.0 Plus 8.0 Plus 10.0 Plus

Μέτρηση μόνωσης DC  Προειδοποίηση / Απενεργοποίηση 7) σε RISO < 100
kOHM

Συμπεριφορά κατά την υπερφόρτωση
DC

 Μετατόπιση σημείου λειτουργίας, περιορισμός ισχύος

Διακόπτης DC  ενσωματ.

Μονάδα επιτήρησης ρεύματος
διαρροής

 ενσωματ.

Επικοινωνία δεδομένων
    

Σύνδεση WLAN SMA-RP
(FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01) 802.11b/g/n

Ethernet (LAN)  RJ 45, 10/100 MBit

USB (υποδοχή τύπου A)  έως 1 A σε 5 V (χωρίς φορτίο στη σύνδεση εισόδου/
εξόδου)

Wired Shutdown (WSD)

έως 28 συσκευές / αλυσίδα WSD

Μέγ. απόσταση
Master → Slave = 100 m
Slave → Slave = 100 m

Modbus RTU SunSpec (2x)  Ενσύρματο RS485 2

Στάθμη τάσης ψηφιακών εισόδων
low: ελάχ. 0 V - μέγ. 1,8 V

high: ελάχ. 4,5 V - μέγ. 28,8 V

Ρεύματα εισόδου ψηφιακών εισόδων  ανάλογα με την τάση εισόδου,
αντίσταση εισόδου = 70 kOhm

Συνολική ισχύς για ψηφιακή έξοδο (με
εσωτερική παροχή)

 6 W σε 12 V (χωρίς φορτίο USB)

Ισχύς ανά ψηφιακή έξοδο
(με εξωτερική παροχή)

 1 A σε >12,5 V - 24V
(έως 3 A συνολικά)

Datalogger / Διακομιστής Web  ενσωματ.

Προαιρετική συσκευή προστασίας από
υπέρταση (SPD) DC SPD τύπου 1+2 GEN24

Γενικά στοιχεία
  

Συνεχές ρεύμα λειτουργίας (Icpv)  < 0,1 mA

Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης (In)
– παλμοί 15 x 8/20 µs 20 kA

Κεραυνικό πλήγμα (limp)
Μέγ. δυνατότητα εκκένωσης στα
10/350 µs

 
6,25 kA

Επίπεδο προστασίας (Up)
(αστεροειδής εγκατάσταση)

 4 kV

Αντίσταση σε βραχυκύκλωμα PV (Iscpv) 15000 A
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Προαιρετική συσκευή προστασίας από
υπέρταση (SPD) DC SPD τύπου 1+2 GEN24

Διάταξη αποσύνδεσης
  

Διάταξη θερμικής αποσύνδεσης ενσωματ.

Εξωτερική ασφάλεια δεν υπάρχει

Μηχανικές ιδιότητες
  

Δείκτης αποσύνδεσης Μηχανικός δείκτης (κόκκινος)

Απομακρυσμένη ειδοποίηση
αποσύνδεσης Έξοδος στη μεταγωγική επαφή

Υλικό περιβλήματος Θερμοπλαστικό UL-94-V0

Πρότυπα ελέγχου IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11
UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5

Επεξήγηση
υποσημειώσεων

1) Οι αναφερόμενες τιμές είναι οι τυπικές. Αναλόγως των απαιτήσεων, ο
μετατροπέας ρυθμίζεται συγκεκριμένα για την εκάστοτε χώρα.

2) Αναλόγως των ρυθμίσεων χώρας (Setup) ή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων της
συσκευής
(ind. = επαγωγικό, cap. = χωρητικό)

3) Μέγιστο ρεύμα από φ/β πλαίσιο με βλάβη προς όλα τα άλλα φ/β πλαίσια
4) Διασφαλίζεται από την ηλεκτρική δομή του μετατροπέα
5) Αιχμή ρεύματος κατά την ενεργοποίηση του μετατροπέα
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Διαγράμματα συνδεσμολογίας
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Ακροδέκτης βοηθητικού ρεύματος – PV-Point (OP)

Διάγραμμα
συνδεσμολογίας
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Fronius Symo GEN24 και BYD Battery-Box
Premium HV

Διάγραμμα
συνδεσμολογίας
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Αυτόματη μετάβαση σε βοηθητικό ρεύμα, 3-πολική
διπλή αποσύνδεση – π.χ. Αυστρία

Διάγραμμα
συνδεσμολογίας
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Αυτόματη μετάβαση σε βοηθητικό ρεύμα, 3-πολική
απλή αποσύνδεση – π.χ. Αυστραλία

Διάγραμμα
συνδεσμολογίας
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Αυτόματη μετάβαση σε βοηθητικό ρεύμα, 3-πολική
διπλή αποσύνδεση με εξωτ. σύστημα προστασίας
δικτύου και εγκατάστασης

Διάγραμμα
συνδεσμολογίας
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Αυτόματη μετάβαση σε βοηθητικό ρεύμα, 4-πολική
διπλή αποσύνδεση – π.χ. Γερμανία

Διάγραμμα
συνδεσμολογίας
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Αυτόματη μετάβαση σε βοηθητικό ρεύμα, 4-πολική
απλή αποσύνδεση – π.χ. Γαλλία, Ισπανία

Διάγραμμα
συνδεσμολογίας
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Αυτόματη μετάβαση σε βοηθητικό ρεύμα, 4-πολική
διπλή αποσύνδεση με εξωτ. σύστημα προστασίας
δικτύου και εγκατάστασης – π.χ. Ιταλία

Διάγραμμα
συνδεσμολογίας
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Διαστάσεις του μετατροπέα
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Fronius Symo GEN24 6 -10 kW

Fronius Symo
GEN24 3 - 6 kW
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FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Froniusstraße 1

A-4643 Pettenbach
AUSTRIA

contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.


