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1. O této příručce

Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E46

1. O této příručce
Tato příručka vás seznámí se solárním střídačem.

Pečlivým zacházením se solárním střídačem přispějete k jeho 
dlouhé životnosti a k spolehlivosti během používání. To jsou 
základní předpoklady optimálního využívání solárního střídače.

1.1 Účel této příručky

Tato příručka je součástí výrobku. Příručku uchovávejte na bezpeč-
ném místě.  

Pečlivě si příručku přečtěte a řiďte se v ní obsaženými pokyny. Pří-
ručka obsahuje důležité informace o instalaci, uvedení do provozu 
a provozu solárního střídače. 

Dbejte informací o bezpečném používání a řiďte se jimi (viz „3 Vše-
obecné bezpečnostní pokyny“, s. 8).

Jak instalatér, tak obsluhující pracovník musí mít přístup k této 
příručce a být obeznámen s bezpečnostními pokyny.

Bezpečný a spolehlivý provoz solárního střídače lze zajistit pouze 
za předpokladu, že instalace a provoz budou probíhat v souladu 
s touto příručkou. Firma Delta Energy Systems nezodpovídá za 
škody, ke kterým dojde v důsledku nedodržení instalačních a pro-
vozních pokynů uvedených v této příručce.

1.2 Cílová skupina této příručky

Tato příručka se obrací na kvalifikované elektrotechniky. 

Pro obsluhu jsou relevantní pouze kapitoly „9 Výrobní informace“, 
s  46 a „12 Diagnostika a odstraňování závad“, s. 71. Všechny 
ostatní činnosti smí provádět pouze kvalifikovaní elektrotechnici.

1.3 Varování a symboly
Pokud se při práci se solárním střídačem vyskytují rizika, jsou pro 
jejich označení použity tyto stupně nebezpečnosti a symboly:

NebezPečí
Označuje nebezpečnou situaci. Nehoda způsobí usmr-
cení nebo závažná zranění.

VarOVáNí
Označuje nebezpečnou situaci. Nehoda může způsobit 
usmrcení nebo závažná zranění.

OPaTrNě
Označuje nebezpečnou situaci. Nehoda může způsobit 
středně těžká nebo lehká zranění.

POzOR
Označuje nebezpečnou situaci, která může vést k věc-
ným škodám.

UPOzOrNěNí
Obsahuje všeobecné pokyny k používání solárního stří-
dače. Upozornění se nevztahuje na nebezpečné situace.

V případě potřeby jsou v bezpečnostních a varovných pokynech 
použity další, doplňující výstražné symboly:

Tento symbol varuje před nebezpečím zásahu 
elektrickým proudem od vysokého elektrického 
napětí.
Druh a zdroj nebezpečí jsou vysvětleny v bezpeč-
nostním nebo varovném pokynu.
Tento symbol varuje před všeobecnými nebezpe-
čími.
Druh a zdroj nebezpečí jsou vysvětleny v bezpeč-
nostním nebo varovném pokynu.

1.4 Grafické konvence v tomto dokumentu

1.4.1 Grafické zpracování pracovních pokynů

Pracovní pokyny jsou sepsány v podobě číslovaných pracovních 
kroků, jež je nutno provádět ve stanoveném pořadí.

1  pracovní krok

 → Pokud solární střídač na pracovní krok reaguje, je tato 
reakce označena šipkou.

2  pracovní krok

3  pracovní krok

Konec pracovního pokynu je graficky zpracován takto:

 þ konec pracovního pokynu

Pracovní pokyn sestávající pouze z jediného pracovního kroku je 
graficky zpracován takto:

 ► pracovní krok

1.4.2 Uživatelské klávesy a kontrolky

Uživatelské klávesy a kontrolky jsou v tomto dokumentu graficky 
zpracovány takto: 

Uživatelské klávesy na solárním střídači: klávesa ESC .

Kontrolky LED na solárním střídači: kontrolka LED Failure

Symbol kontrolky 
LED

Význam

Kontrolka LED svítí konstantně.

Kontrolka LED bliká.

Kontrolka LED nesvítí.

1.4.3 Informace na displeji

Na displeji solárního střídače se zobrazují informace jako např. 
menu, parametry a hlášení.

Tyto informace jsou v příručce graficky znázorněny takto:

Názvy menu: menu Nastavení uživ.

Názvy parametrů: parametr Cos Phi   
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2. Použití v souladu se stanoveným účelem

CS
2. Použití v souladu se stanoveným 

účelem
Solární střídač se smí používat jen za předepsaným účelem.

Používání solárního střídače je považováno za používání v souladu 
s určením, resp. stanoveným účelem, pokud jsou splněna všechna 
následující kritéria:

 ● Používání ve stacionárních PV zařízeních napojených na ve-
řejnou elektrickou síť za účelem přeměny stejnosměrného 
proudu PV zařízení na střídavý proud a následné dodávky do 
veřejné sítě

 ● Používání ve vymezených výkonnostních mezích (viz 
„15 Technické údaje“, s. 82) a za dodržení specifikovaných 
okolních podmínek (vnitřní prostory nebo chráněný venkovní 
prostor s krytím do IP65).

O používání v rozporu s určením se jedná především, pokud platí 
některé z těchto kritérií:

 ● Ostrovní provoz. Solární střídač je vybaven ochranou proti ost-
rovnímu provozu a dalšími monitorovacími mechanismy.

 ● Používání v rámci mobilních PV zařízení.



3. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E48

3. Všeobecné bezpečnostní pokyny

NebezPečí
Ohrožení života v důsledku nebezpečného 
napětí
V solárním střídači je během provozu nebez-
pečné napětí. Toto nebezpečné napětí trvá ještě 
5 minut po odpojení od všech elektrických zdrojů.

 ► Solární střídač v žádném případě a za žád-
ných okolností neotvírejte. 

 ► Před instalací je solární střídač nutno vždy 
odpojit od sítě, rozpojit DC odpojovač a obojí 
zajistit proti opětovnému zapnutí.

 ► Počkejte minimálně 5 minut, dokud se nevy-
bijí kondenzátory.

NebezPečí
Nebezpečí ohrožení života nebo těžkých úra-
zů v důsledku nebezpečného napětí
DC přípojky solárního střídače mohou být pod 
nebezpečným napětím. 

 ► Od solárního střídače nikdy neodpojujte so-
lární moduly, když je střídač zatížený. 

 ► Nejprve odpojte síť, aby solární střídač ne-
mohl dodávat žádnou další energii. 

 ► Poté rozpojte DC odpojovač.
 ► DC přípojky zajistěte tak, aby se jich nebylo 

možno dotknout.

 ● Solární střídač lze bezpečně a normálně provozovat jen tehdy, 
když jeho instalaci a provoz provedete v souladu s touto pří-
ručkou (viz IEC 62109-5.3.3). Společnost Delta Energy Sys-
tems nezodpovídá za škody, ke kterým dojde v důsledku ne-
dodržení instalačních a provozních pokynů uvedených v této 
příručce. Proto dbejte všech pokynů v této příručce a dodržuj-
te je!

 ● Solární střídač se smí připojit k síti pouze po předchozím sou-
hlasu energetického rozvodného podniku. Práce v rámci in-
stalace a uvedení do provozu je dovoleno provádět jen kvalifi-
kovaným elektrikářům, a to v souladu s pokyny pro instalaci a 
uvedení do provozu popsanými v této příručce.

 ● Na solárním střídači je dovoleno pracovat jen po odpojení od 
sítě a PV modulů.

 ● Dodržujte bezpečnostní předpisy země, ve které je solární stří-
dač nainstalován.

 ● Uzemňovací vodič se musí připojit před uvedením do provo-
zu.

 ● Neodstraňujte žádné výstražné štítky, které výrobce na solární 
střídač namontoval.

 ● Neodborné zacházení se solárním střídačem může způsobit 
tělesná poranění a věcné škody. Proto dbejte všech všeobec-
ných bezpečnostních pokynů a praktických varování v této pří-
ručce a dodržujte je.

 ● Solární střídač neobsahuje žádné součásti, které by vyžado-
valy údržbářské zásahy nebo opravy ze strany obsluhy či in-
stalatéra. Veškeré opravy musí být prováděny společností Del-
ta Energy Systems. Otevřením krytu ztrácíte nárok na plně-
ní ze záruky.

 ● Kabely neodpojujte, dokud je solární střídač pod zatížením, 
protože hrozí nebezpečí rušivého světelného oblouku.

 ● Zajistěte prevenci proti zásahu bleskem, a to dodržováním 
ustanovení platných ve vaší zemi.

 ● Povrch solárního střídače může být velmi horký. Oblast disple-
je je chráněna speciální vrstvou a lze se jí dotýkat pouhýma 
rukama. Mimo oblast displeje byste se měli solárního střídače 
dotýkat v bezpečnostních rukavicích.

 ● Solární střídač je těžký (viz „15 Technické údaje“, s. 82). 
Solární střídač je nutno zvedat a přenášet vždy ve dvou. 

 ● K rozhraní RS485 a rozhraní USB je dovoleno připojovat jen 
přístroje dle SELV (EN 60950).

 ● Za účelem zajištění stupně krytí IP65 je nutno všechny přípoj-
ky dostatečně utěsnit. Nepoužívané přípojky je nutno zavřít 
krytkami upevněnými na solárním střídači.



9Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E4

4. Vybalování

CS
4. Vybalování

VarOVáNí
Nebezpečí úrazu v důsledku vysoké hmot-
nosti
Vysoká hmotnost solárního střídače (viz 
„15 Technické údaje“, s. 82) může při neodbor-
ném zacházení s ním vést k úrazům.

 ► Solární střídač je nutno zvedat a přenášet 
ve dvou.

(b)

(e)

(c) (d)

(f)

➀

➁

➂

➄

➅

 ► Zkontrolujte, zda je dodávka úplná:

 – montážní deska (a)

 – provozní a instalační příručka (b)

 – AC konektor Amphenol C16-3 AC (c)

 – 2 matice M6 a 2 podložky M6 (d)

 – štítek “Omezení výkonu” (e)

 – solární střídač (f)

 – pojistný třmen

 ► Zkontrolujte, zda díly nejsou poškozené!

 ► Obal dobře uschovejte!

(a)

➃



5. Popis produktu

Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E410

5. Popis produktu

5.1 Celkový přehled všech komponent a přípojek

➀

➁

➃

➄

➂

Obr. 5.1: Komponenty a přípojky solárního střídače

č. Komponenta / Přípojka Popis
➀ Stavové kontrolky LED viz kapitola „5.3 Stavové kontrolky LED“, s. 12

➁ Displej a klávesy viz kapitola „5.4 Displej a ovládací klávesy“, s. 12

➂ Typový štítek viz kapitola „5.2 Typový štítek“, s. 11

➃ Elektrické přípojky viz kapitola „5.5 Elektrické přípojky“, s. 16

➄ Větrák viz kapitola „5.6 Větrák“, s. 17



11Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E4

5. Popis produktu

CS
5.2 Typový štítek

AC nom.output voltage:
                   
AC nom.output frequency:   
AC max. continuous output current:
AC max. continuous output power:      
AC reactive current:           

DC operating volt. range: 
DC operating volt. range (MPP): 
DC max. input voltage:                      
DC max. operating current:               
DC max. current per string:             

XX
YYWW
LLLMMMXXYYWWZZZZZZ 

Rev: 
Date code:  
S/N:  

www.solar-inverter.com

Designed in: Germany
Made in:        Thailand

Sol10.0-1TR3-E4 
EOE47030453

375-1000V
375-850V

1000V
26.4A
26.4A

3x400V~3P+N+PE
wye connected
                 50Hz
                 3x20A
                 10.0kVA
    Cap 0.8 ~Ind 0.8

SN
: L

LL
M

M
M

XX
YY

W
W

ZZ
ZZ

ZZ

VDE 0126-1-1
VDE-AR-N-4105

Country specific standards and settings: 
see manual

IP class:            IP65                                        5min
Safety class:     1
Ambient temp:  -25°C...+70°C, derating >55°C

Obr. 5.2: Typový štítek SOL10.0-1TR3-E4

AC nom.output voltage:
                   
AC nom.output frequency:   
AC max. continuous output current:
AC max. continuous output power:      
AC reactive current:           

DC operating volt. range: 
DC operating volt. range (MPP): 
DC max. input voltage:                      
DC max. operating current:               
DC max. current per string:             

XX
YYWW
LLLMMMXXYYWWZZZZZZ 

Rev: 
Date code:  
S/N:  

www.solar-inverter.com

Designed in: Germany
Made in:        Thailand

SOL11.0-1TR3-E4
EOE48030469

375-1000V
375-850V

1000V
29A
29A

3x400V~3P+N+PE
wye connected
                 50Hz
                 3x20.0A
                 11.0kVA
    Cap 0.8 ~Ind 0.8

SN
: L

LL
M

M
M

XX
YY

W
W

ZZ
ZZ

ZZ

VDE 0126-1-1 (D)
VDE-AR-N-4105
BDEW
Country specific standards and settings: 
see manual

IP class:            IP65                                        5min
Safety class:     1
Ambient temp:  -25°C...+70°C, derating >55°C

Obr. 5.3: Typový štítek SOL11.0-1TR3-E4

Informace na typovém štítku Vysvětlení informací

5 min
Ohrožení života nebezpečným elektrickým napětím

Za provozu prochází solárním střídačem nebezpečné elektrické napětí, které trvá ještě 
5 minut po odpojení všech elektrických zdrojů.

Solární střídač v žádném případě a za žádných okolností neotvírejte. Solární střídač neobsa-
huje žádné součásti, které by vyžadovaly údržbářské zásahy nebo opravy ze strany obsluhy či 
instalatéra. Otevřením krytu ztrácíte nárok na plnění ze záruky.
Dříve než začnete se solárním střídačem pracovat, přečtěte si nejprve příručku. Postupujte 
podle zde uvedených pokynů.

Nebezpečí úrazu v důsledku vysokých teplot

Skříň solárního střídače se může za provozu poměrně hodně rozpálit.

Proto se skříně solárního střídače mimo ovládací panel dotýkejte jen v bezpečnostních rukavi-
cích. Ovládací panel samotný je chráněn speciální povrchovou úpravou.

DC operating volt. range Rozsah provozního napětí na DC straně
DC operating volt. range (MPP) Pracovní rozsah MPP na DC straně
DC max. input voltage Maximální vstupní napětí na DC straně
DC max. operating current Maximální provozní proud na DC straně
DC max. current per string Maximální proud na string (řetězec) na DC straně
AC nom. output voltage Jmenovité napětí na AC straně
AC nom. output frequency Jmenovitá frekvence na AC straně
AC max. continuous output current Maximální proud na AC straně
AC max. continuous output power Maximální zdánlivý výkon na AC straně
AC power factor Účiník (cos φ) na AC straně
IP class Stupeň krytí
Safety class Třída ochrany
Ambient temperature / derating Maximální rozsah provozní teploty / Regulované snížení



5. Popis produktu

Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E412

5.3  Stavové kontrolky LeD

Operation
Earth Fault
Failure

➀
➁
➂

Obr. 5.4: Stavové kontrolky LED

č. Popisek Název barva
➀ OperatiOn Provoz Zelená

➁ earth Fault Chyba uzemnění Červená

➂ Failure Chyba Žlutá

Informace k stavům hlášeným kontrolkami LED najdete v kapitole 
„12 Diagnostika a odstraňování závad“, s. 71 

5.4  Displej a ovládací klávesy

5.4.1 Přehled

ESC

➀

➁

Obr. 5.5:  Přehled displeje a ovládacích kláves

č. Název
➀ Displej

➁ Ovládací klávesy

5.4.2 Uspořádání displeje

➔

Zobr. nastavení
Datum a čas
Jazyk:        Czech
-------------------100 Nast. instalace

Obr. 5.6: Displej

Displej sestává ze 4 řádek po 20 znacích. 

První řádka obsahuje číslo a název zobrazeného menu. 

Ve druhé až čtvrté řádce jsou jednotlivé prvky menu. 

Malá šipka ve třetí řádce indikuje, který prvek menu je aktuálně 
zvolen.

5.4.3 Klávesy

Symbol Použití

ESC  ● Opuštění aktuálního menu.
 ● Zrušení nastavení určité hodnoty.

 ● Pohyb po menu směrem nahoru.
 ● Nastavení určité hodnoty (zvýšení hodnoty).

 ● Pohyb po menu směrem dolů.
 ● Nastavení určité hodnoty (snížení hodnoty).

 ● Volba určité položky menu.
 ● Otevření nastavitelné hodnoty za účelem 

úprav.
 ● Ukončení úprav (potvrzení nastavené hodno-

ty).

5.4.4 Obecná struktura menu

Menu mají několik úrovní, a to maximálně tři:

[Hlavní menu]

...
300 Vlastnosti USB

400 Výrobní info

410 Aktuální data

411 Aktuální přehled

412 Aktuální data AC

   

420 Denní stat.

430 Týdenní stat.

   

500 Nastavení uživ.

   

Názvy menu obsahují většinou trojmístné číslo plus název.

Přehled celé struktury menu najdete v kapitole „16.2 Přehled struk-
tury menu“, s. 85 



13Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E4

5. Popis produktu

CS
5.4.5  Funkce „Jít na menu“

UPOzOrNěNí
Funkce „Jít na menu“ slouží k přepnutí do urči-
tého menu přímo na displeji.

Seznam existujících čísel menu najdete v 
„16.2 Přehled struktury menu“, s. 85 

1  Funkci Jít na menu spustíte tak, že na min. 3 sekundy 
stisknete klávesu ESC  

 → Otevře se Jít na menu.

➔

411 Aktuální data
Menu:           411
-------------------

Jít na menu

2  Číslo menu zadáte tak, že stisknete klávesu  

 → Rozbliká se první číslice.

3  Klávesami  nastavte první číslici čísla menu. 

 → Nastavit lze přirozeně jen čísla menu, která existují. 
Název příslušného menu se pak zobrazí ve čtvrté řádce 
displeje.

4  Po nastavení první číslice stiskněte klávesu  

 → Rozbliká se druhá číslice.

5  Již popsaným způsobem zadejte druhou a třetí číslici.

6  Stiskněte klávesu  

 → Zobrazí se menu se zadaným číslem.

5.4.6 Klávesové zkratky

Speciální klávesové zkratky, resp. kombinace kláves na displeji a 
jejich význam najdete v tabulce. 

Klávesy akce

ESC Současným stisknutím kláves ESC  a  se otevře 
menu 100 Nast. instalace, ve kterém se 
přepíná jazyk displeje, viz „10.2 Jazyk displeje“, 
s  51 

Stisknete-li současně klávesy  a , zobrazí 
se standardní menu. V menu 800 Standard. 
menu můžete defi novat standardní menu, viz 
„10.14 Standardní menu“, s. 62 

5.4.7 Pohyb po menu

K pohybu po menu slouží klávesy  

Klávesou  se po menu pohybujete směrem dolů, klávesou  
směrem nahoru.

➔

Možností
Nast. instalace
-------------------

     SOLIVIA ##

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace
-------------------     SOLIVIA ##

➔Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace
-------------------

Výrobní info 

     SOLIVIA ##

5.4.8 Výběr podřazeného menu

 ► Podřazené menu otevřete stisknutím klávesy  

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace

Výrobní info 
Nastavení uživ.

     SOLIVIA ##

➔

Denní stat.
Aktuální data
-------------------

400 Výrobní info

5.4.9 Opuštění menu 

 ► Do nadřazeného menu se vrátíte stisknutím klávesy ESC  

➔

Denní stat.
Aktuální data
-------------------

400 Výrobní info

ESC

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace

Výrobní info 
Nastavení uživ.

     SOLIVIA ##



5. Popis produktu

Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E414

5.4.10 Nastavení hodnot

Na displeji je možno nastavovat různé parametry. Hodnoty parame-
trů se mění klávesami   

Klávesou  se hodnota parametru zvýší. 

Klávesou  se hodnota parametru sníží. 

Klávesou ESC  nastavování zrušíte a zobrazíte si původní hodnotu 
parametru.

Klávesou  novou hodnotu parametru potvrdíte.

Nyní si konkrétně ukážeme, jak se provádí změna hodnoty para-
metru.

Příklad: nastavení data

Klávesy akce Výsledek

ESC 1  Stiskněte klávesu ESC  a podržte ji, dokud se neobjeví hlavní menu.

2  V hlavním menu nyní klávesami  vyberte položku Nast. instalace 

➔

Možností
Nast. instalace
-------------------

     SOLIVIA ##

3  Klávesou  otevřete menu 100 Nast. instalace (Nastavení instalace).

➔

Datum a čas
Jazyk:        Czech
-------------------

100 Nast. instalace

4  Klávesami  vyberte položku Datum a čas 

➔

Zobr. nastavení
Datum a čas
Jazyk:        Czech
-------------------100 Nast. instalace

5  Klávesou  otevřete menu 110 Datum a čas 

➔

čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

110   Datum a čas

6  Klávesami  vyberte položku Datum 

➔

čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

110   Datum a čas

7  S nastavením začněte stisknutím klávesy .

 → Rozblikají se číslice první hodnoty (v tomto případě dne). 
➔

čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

110   Datum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas

čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51
➔Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012Datum: 25.05.2012
čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51

8  Klávesami  nastavte den.

➔

čas:    14:26:51
Datum: 12.05.2012
-------------------

110   Datum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas

čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51
➔Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012
čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51

9  Hodnotu potvrďte klávesou  

 → Rozblikají se číslice druhé hodnoty (v tomto případě měsíce).
➔

čas:    14:26:51
Datum: 12.05.2012
-------------------

110   Datum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas

čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51
➔Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012Datum: 12.05.2012
čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51

10  Klávesami  nastavte měsíc.

➔

čas:    14:26:51
Datum: 12.01.2012
-------------------

110   Datum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas

čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51
➔Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012
čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51

11  Hodnotu potvrďte klávesou  

 → Rozblikají se číslice poslední hodnoty (v tomto případě roku).
➔

čas:    14:26:51
Datum: 12.01.2012
-------------------

110   Datum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas

čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51
➔Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012Datum: 12.01.2012
čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51
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5. Popis produktu

CS
Klávesy akce Výsledek

12  Klávesami  nastavte rok.

➔

čas:    14:26:51
Datum: 12.01.2013
-------------------

110   Datum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas

čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51
➔Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013
čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51

13  Hodnotu potvrďte klávesou  

 þ Hodnota se převezme a režim úprav se ukončí.

➔

čas:    14:26:51
Datum: 12.01.2013
-------------------

110   Datum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas110   Datum a čas

čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51
➔Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013Datum: 12.01.2013
čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51čas:    14:26:51



5. Popis produktu

Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E416

5.5 elektrické přípojky

5.5.1 Přehled

➆ ➅ ➄ ➃ ➂

➀ ➁

Obr. 5.7: Elektrické přípojky

č. Název Popis
➀ DC přípojky „5.5.2 DC přípojky a DC odpojovač“, s. 17

➁ AC přípojka „5.5.3 AC přípojka“, s. 17

➂ Přípojka větráku „5.6 Větrák“, s. 17

➃ 2 x rozhraní RS485 „5.5.4 Rozhraní RS485 (EIA485)“, s. 17

➄ Rozhraní USB „5.5.5 Rozhraní USB“, s. 17

➅ Nepoužito

➆ DC odpojovač „5.5.2 DC přípojky a DC odpojovač“, s. 17
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5. Popis produktu

CS
5.5.2 DC přípojky a DC odpojovač

Obr. 5.8: DC přípojky a DC odpojovač

DC přípojky slouží k propojení řetězce/ů (string) PV modulů se 
solárním střídačem. 

Integrovaným DC odpojovačem lze solární střídač odpojit od DC 
napětí PV modulů.

Maximální přípustné zatížení vstupním proudem na jednotlivou DC 
přípojku činí 29 A.

Typ přípojky: konektor Multi-Contact MC4, dvojice samčích (DC+) a 
samičích konektorů (DC–), 3 dvojice

5.5.3 aC přípojka

AC přípojka slouží k propojení solárního střídače se sítí.

Solární střídač musí být přípojen k síti s 3 fázemi a zapojením do 
hvězdy (L1, L2, L3, neutrální vodič a ochranný vodič).

Síť musí odpovídat jednomu z následujících uzemňovacích sys-
témů:

 ● TN-C
 ● TN-S
 ● TN-C-S
 ● TT

Typ přípojky: Amphenol C16-3 AC, konektor je součástí dodávky.

5.5.4 rozhraní rS485 (eIa485)

Solární střídač je vybaven dvěma rozhraními RS485, ke kterým je 
možno připojit PC nebo monitorovací systém. 

Rozhraní RS485 jsou interně propojena 1:1. Obě rozhraní RS485 
je tedy možno používat jako vstup, anebo výstup.

Pokud budete propojovat vícero solárních střídačů, je nutno, aby 
každý z nich měl své jedinečné ID (identifikační číslo). Podle ID 
poznají monitorovací systémy, o který solární střídač PV zařízení 
se jedná. 

K poslednímu solárnímu střídači je nutno připojit koncový odpor 
RS485, který lze objednat u společnosti Delta (viz „16.1 Objednací 
čísla“, s. 84).

ID se nastavuje v rámci uvedení do provozu (viz „8 Uvedení do 
provozu“, s. 29) a během provozu jej lze kdykoliv změnit (viz 
„10.6 Nastavení RS485 (EIA485)“, s. 53).

Typ přípojky: 2 x RJ45

5.5.5 rozhraní USb

Rozhraní USB slouží k ukládání a načítání dat a zpráv.

Podporované funkce:
 ● Aktualizace firmwaru
 ● Ukládání a načítání nastavení
 ● Ukládání proměnných (swap dat)
 ● Vytváření zpráv
 ● Servis

Podrobný popis funkcí viz „11 Ukládání a načítání dat a nastavení“, 
s  64 

Typ přípojky: USB A

5.6 Větrák

Externí větrák je dimenzován tak, aby bylo zaručeno dostatečné 
chlazení solárního střídače v rámci rozsahu provozních teplot. 

Objednací číslo najdete v 

Informace o výměně větráku naleznete v kapitole „13.1 Výměna 
větráku“, s. 80.
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6. Chování v provozu

6.1 Všeobecný způsob fungování

Solární střídač přeměňuje stejnosměrný proud PV modulů na stří-
davý proud, který je pak dodáván do veřejné sítě.

MPP tracking
Solární střídač je vybaven funkcí MPP tracker. MPP tracker (MPP 
= Maximum Power Point) je automatickou funkcí, která kontinuálně 
vyhledává pracovní bod s maximálním možným výkonem.

MPP tracker se základním nastavením prohledává rozsah vstup-
ního DC napětí v blízkosti aktuálního pracovního bodu. S naleze-
ním bodu vyššího výkonu se solární střídač nastaví na tento nový 
pracovní bod.

Pomocí ručně zapínané funkce „Stínění“ lze MPP tracker nastavit 
na rozšířený rozsah DC napětí. Rozšířený MPP tracking se vyplatí 
především, pokud přes solární moduly pravidelně putují malé stíny, 
např. v důsledku komínů nebo stromů. Rozšířený MPP tracking je 
možno nastavit na tři různé stupně, a pokrýt tak poměrně přesně 
konkrétní místní podmínky.

Galvanické oddělení
AC a DC strana solárního střídače jsou galvanicky odděleny vyso-
kofrekvenčním transformátorem. Stejnosměrný proud tak nemůže 
proniknout na stranu sítě.

Ochrana proti ostrovnímu provozu
Integrovaná ochrana proti ostrovnímu provozu funguje tak, že v pří-
padě výpadku sítě solární střídač vypne. 

regulace teploty
Optimální odvod tepla je zajišťován konvekčním chlazením kombi-
novaným s externím větrákem.

Za okolních teplot v horním pásmu provozní teploty se interní tep-
lotní regulací snižuje výkon. Čím vyšší provozní teplota, o to větší 
snížení výkonu. Výkon se tak může za jistých okolností snížit 
dokonce až na 0 kW.

6.2 Vliv vstupního DC napětí

Hodnoty vstupního DC napětí uvedeného v tomto odstavci najdete 
v kapitole „15 Technické údaje“, s. 82 

Maximální vstupní napětí nesmí být nikdy překročeno. Provádějte 
měření vstupního napětí a na DC straně používejte ochranu proti 
přepětí, čímž zabráníte vyšším napětím. Volnoběžné napětí dosa-
huje maximálních hodnot za hypoteticky nejnižších teplot. Podrob-
nější informace o závislosti na teplotě naleznete na technickém 
datovém listu PV modulů.

Napájecí napěťový rozsah solárního střídače specifikuje, za jaké 
velikosti vstupního napětí solární střídač dodává proud do sítě.

rozsahem vstupního MPP napětí solárního střídače je defino-
váno, za jaké velikosti vstupního napětí je aktivovaný MPP tracker.

6.3 Nastavení trvalého snížení účinného a jalo-
vého výkonu

V rámci uvedení do provozu si lze nastavit také snížení činného 
výkonu a/nebo jalového výkonu. Po ukončení uvedení do provozu 
lze příslušné hodnoty změnit již jen po zadání čísla PIN.

6.4 Funkce ovlivňující provozní chování

Solární střídač disponuje celou řadou funkcí, kterými lze ovlivnit 
jeho provozní chování:

 ● Regulace činného výkonu (aktivní řízení energie)

 ● Kontrola jalového výkonu (reaktivní řízení energie)

 ● Hlídání izolace a uzemnění

 ● Rozšířený MPP tracking při částečném zastínění PV modulů

Použitelnost těchto funkcí závisí na nastavené síti.

Podrobný popis těchto funkcí najdete v kapitole „10 Nastavení“, 
s  51 

6.5 Kompenzace asymetrického rozložení zá-
těže v síti (power balancing)

3fázové střídače mají integrovanou kompenzaci asymetrického roz-
ložení zátěže (power balancing). Tím je zajištěno, že dodávaný 
výkon se rozděluje vždy rovnoměrně do všech fází.

6.6 Vyhodnocování dat a komunikace

Součástí solárních střídačů je bohatý systém zaznamenávání pro-
vozního chování.

Záznamy, resp. protokoly si lze prohlížet přímo na displeji. Kromě 
toho existuje také možnost zobrazení protokolů na PC s využitím 
komunikačního rozhraní (RS485). 

Informace o solárním střídači si lze zjišťovat také on-line z jakého-
koliv místa na světě. Stačí, aby byl střídač propojen s gateway pří-
strojem SOLIVIA M1 G2.

Všechny informace si lze také ukládat na flashdisk. Pak jsou kdyko-
liv a kdekoliv k dispozici.

Protokoly obsahují tyto informace a údaje:

Výrobní informace 
Nejdůležitější výrobní informace jsou pořizovány formou statistik, a 
to po dnech, týdnech, měsících a letech, jakož i úhrnem za celou 
dobu používání. Kromě toho existuje také zvláštní statistika za 
posledních sedm dnů provozu solárního střídače.

Jednou měsíčně jsou všechny výrobní informace ukládány do 
samostatné paměti. 

Konfigurační nastavení
Konfigurační nastavení si lze přehrávat z jednoho solárního stří-
dače na jiný stejného typu pomocí flashdisku.

To je výhodou především, pokud je potřeba nějaký solární střídač 
vyměnit.
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6. Chování v provozu

CS

Varovná a chybová hlášení
Všechna varovná či chybová hlášení jsou automaticky ukládána 
do paměti solárního střídače, a to včetně časového razítka. Mís-
tem uložení hlášení je buď záznam událostí, anebo interní záznam, 
podle příčiny chyby. 

Záznam událostí je určen primárně do rukou instalatéra, kterému 
má pomoci s analýzou a řešením problému.

Interní záznam je podkladem pro analýzu složitějších problémů, 
kterých se ujímá technický support společnosti Delta Solar.

zprávy
Zprávy jsou kombinací různých informací o výrobě, událostech, 
nastaveních, změnách parametrů, resp. událostí a chybách. 

Při použití v sítích podle VDE AR N 4105 a BDEW je uloženo do 
paměti pět posledních chyb společně s nastaveními.

6.7 Charakteristické křivky

SOL11 0-1TR3-E4
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7. Instalace

Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E420

7. Instalace

NebezPečí
Ohrožení života v důsledku nebezpečného 
napětí
V solárním střídači je během provozu nebez-
pečné napětí. Toto nebezpečné napětí trvá ještě 
5 minut po odpojení od všech elektrických zdrojů.

 ► Solární střídač v žádném případě a za žád-
ných okolností neotvírejte. 

 ► Před instalací je solární střídač nutno vždy 
odpojit od sítě, rozpojit DC odpojovač a obojí 
zajistit proti opětovnému zapnutí.

 ► Počkejte minimálně 5 minut, dokud se nevy-
bijí kondenzátory.

UPOzOrNěNí
Dříve než začnete s instalací, přečtěte si tuto ka-
pitolu. 

7.1 Plánování instalace

7.1.1 Všeobecné pokyny

 ► Případně se vyskytující hluk může v případě použití v obytném 
prostoru rušit. Vybírejte proto místo instalace pečlivě.

 ► Používejte vždy montážní desku dodanou společně se so-
lárním střídačem.

 ► Zkontrolujte, zda stěna vysokou hmotnost střídače unese. 

 ► Solární střídač montujte na ohnivzdornou stěnu.

 ► Solární střídač nejprve přimontujte ke stěně a poté vytvořte 
elektrické přípojky.

 ► Solární střídač umístěte tak, aby byly kontrolky LED a displej 
čitelné. Dbejte přitom na úhel čtení a instalační výšku.

 ► Pro montáž solárního střídače je nutno zvolit nevibrující stěnu, 
neboť vibrace by mohly mít rušivý vliv.

 ► Na montáž použijte hmoždinky a šrouby vyhovující materiálu 
stěny a vysoké hmotnosti střídače.

 ► Solární střídač přimontujte vertikálně, viz Obr. 7.1, s. 20.

✓

Obr. 7.1: Vyrovnání polohy při montáži
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7.1.2 Podmínky okolí

 ► Solární střídač má stupeň krytí IP65 a dá se používat jak v 
interiérech, tak i v chráněném venkovním prostředí.

 ► Dbejte rozsahu provozních teplot při plném výkonu bez 
omezení teploty a maximálního rozsahu provozních teplot  

Dojde-li k překročení prvního rozsahu provozních teplot, sníží 
solární střídač výrobu energie. 

 – Při montáži je nutno dodržet minimální odstupy od stěn a 
dalších solárních střídačů (viz Obr. 7.2, s. 21) 

 – Solární střídače neinstalujte přímo nad sebou.

 – Nevystavujte je přímému slunečnímu světlu.

 – Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu. Teplý vzduch 
musí mít možnost unikat směrem nahoru. Instalace přímo 
pod zavřenou střechou jsou tudíž velmi nevýhodné.

>10 cm >10 cm

>5
0 

cm
>5

0 
cm

>10 cm

Obr. 7.2: Montážní rozměry pro konvekci

 ► Zabraňte silnému znečištění. Prach může mít nepříznivý 
dopad na efektivitu přístroje.

 ► Solární střídač chraňte proti silnému dešti a sněhovým 
závějím.

7.1.3 zohlednění asymetrického rozložení zátěže

3fázové střídače mají integrovanou kompenzaci asymetrického 
rozložení zátěže (power balancing). Tím je zajištěno, že dodávaný 
výkon se rozděluje vždy rovnoměrně do všech fází.

7.2 Připevnění solárního střídače

VarOVáNí
Nebezpečí úrazu v důsledku vysoké hmot-
nosti
Solární střídač je těžký (viz „15 Technické údaje“, 
s  82). Nesprávné zacházení se střídačem 
může tudíž vést ke zraněním.

 ► Solární střídač je nutno zvedat a přenášet 
ve dvou.

7.2.1 Potřebné nářadí a příslušenství

Dodávka zahrnuje tyto díly:

montážní deska

montážní matice a podložky: 
po 2 ks, na upevnění solárního 
střídače k montážní desce

pojistný třmen

Dodávka neobsahuje tyto díly:
 ▪ vruty (Ø 6 mm) + hmoždinky na upevnění montážní desky ke 

stěně. Budete potřebovat nejméně 4 vruty.

 ▪ vrtačka a vrtáky, podle materiálu stěny a velikosti hmoždinek.

 ▪ šroubovák nebo otevřený klíč, podle vrutů.
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7.2.2 Připevnění montážní desky

Montážní desku můžete použít jako šablonu na označení otvorů 
k vyvrtání.

12
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Obr. 7.3: Rozměrový výkres montážní desky

1  Montážní desku přimontujte ke stěně pomocí minimálně 
4 vrutů (Ø 6 mm) a hmoždinek. Pro tyto 4 vruty použijte 4 ot-
vory A nebo 4 otvory B (viz Obr. 7.3, s. 22). 

2  Vruty ve stěně pevně utáhněte.

7.2.3 zavěšení solárního střídače

1  Solární střídač zavěste za montážní desku.

2  Nasaďte pojistný třmen na závitový svorník montážní desky a 
připevněte třmen pomocí podložky a montážní matice.

3  
<GT>22Zkontrolujte instalaci.

 þ Mechanická instalace solárního střídače je dokončena.
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UPOzOrNěNí

U paralelně zapojených střídačů se zvyšuje zkra-
tový proud PV zařízení v bodě připojení k veřej-
né rozvodné síti.

Na ochranu obsluhy a zařízení nainstalujte požadovaná 
bezpečnostní a ochranná zařízení (např. automatické přerušovače 
a/nebo přepěťová ochranná zařízení). 

Pro Francii lze od Delta získat zvláštní soupravu. Tato souprava 
obsahuje všechny součásti potřebné ke splnění požadavků dle 
UTE C15-712-1 („16.1 Objednací čísla“, s. 84).

7.3.2 Potřebné nářadí a příslušenství

Dodávka zahrnuje tyto díly:

kruhový aC konektor

typ Amphenol C016 20E005

Dodávka neobsahuje tyto díly:

 ▪ pružný 5žilový kabel (L1, L2, L3, N, PE) s vodičem o průřezu 
4,0 mm2 až 6,0 mm2 

 ▪ koncové dutinky, podle průřezu vodiče.

 ▪ odlehčení tahu pro kabely.

 ▪ pojistná podložka na spojení uzemňovacího kabelu se so-
lárním střídačem (viz Obr. 7.3, s. 22, pozice C).

7.3 Připojení k síti

NebezPečí
Nebezpečí ohrožení života nebo těžkých úra-
zů v důsledku nebezpečného napětí

 ► Před odpojením či připojením AC konektoru 
odpojte AC vedení od sítě.

7.3.1 Všeobecné pokyny

Solární střídač se k síti připojí AC přípojkou, viz Obr. 7.4, s. 23  

Obr. 7.4:  Pozice AC přípojky

Kruhový AC konektor má pojistku, která brání nechtěnému odpo-
jení. Pojistku kruhového AC konektoru uvolníte šroubovákem.

Použijte pružný nebo pevný 5žilový kabel (L1, L2, L3, N, PE) 
s vodičem o průřezu od 4,0 do 6,0 mm² (koefi cient k = 1). AC 
konektor je dimenzovaný pro použití měděných drátů, při použití 
jiných vodivých materiálů se obraťte na výrobce Amphenol.

Dbejte požadované impedance sítě v místě připojení k síti (délka 
vedení, průřez vodiče). 

Délku vedení a průřez vodiče zvolte tak, aby byla teplota vodiče a 
ztráty ve vedení co nejmenší. V některých zemích (např. Francie 
a Německo) musí být splněny specifi cké požadavky na systémo-
vou instalaci (UTE C15-712-1, VDE 0100 712). Zde jsou stano-
veny minimální průřezy kabelu a ochranná opatření proti přehřátí 
způsobenému vysokým proudem. Specifi cké národní požadavky je 
nutno přísně dodržovat.

Elektroměr je nutno instalovat mezi solární střídač a bod napájení 
sítě. Řiďte se předpisy příslušného energetického rozvodného 
podniku. 

V následující tabulce najdete propočet maximálního povoleného 
jištění pro ochranu vedení.

Solární střídač Propočet maximálního povoleného 
jištění

SOLIVIA 10 TR 32 A (typ B)
SOLIVIA 11 TR 32 A (typ B)

AC a DC strana solárního střídače jsou galvanicky oddělené. 
Proto není možné, aby se stejnosměrný proud dostal na AC 
stranu. Pokud by bylo zapotřebí nainstalovat proudový chránič, 
doporučujeme použití proudového chrániče 300 mA (typ A). Vždy 
však dodržujte specifi cká národní ustanovení. 

Typický svodový proud je menší než 3,5 mA.



7. Instalace

Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E424

7.3.3 Vytvoření spojení

1  Podle obrázku sejměte plášť z AC kabelu a odizolujte posled-
ních 10 mm konce jednotlivých drátů.

UPOzOrNěNí
Dodržte polaritu kruhového konektoru. Ne-
správné uspořádání může vést k zničení so-
lárního střídače. 

10 mm
52,5 mm (PE: 57,5 mm)

2  Na odizolované konce žil nasaďte koncové dutinky a ty slisuj-
te.

3  AC konektor připojte podle následujícího popisu k AC kabelu. 

 ► Odšroubujte matici ➀ a kabelové pouzdro ➁ ze zdířkového 
konektoru ➂ 

➀
➁

➂

 ► Pokud je průměr kabelu mezi 16 a 20 mm, odstraňte modrý 
šestihranný inlej na vnitřní straně ➀ matice).

20-16
16-11

➀

 ► Nasuňte matici ➀ a kabelové pouzdro ➁ na AC kabel.

➀➁

 ► Zasuňte žíly AC kabelu do kolíkových přípojek a přišroubujte 
je. Dbejte přitom na sled fází.

1 : L1
2 : L2
3 : L3
4 : N
   : PE

A
A

 ► Sešroubujte matici ➀, kabelové pouzdro ➁ a kolíkový konektor 
➂. Utáhněte matici na 5 Nm a kabelové pouzdro na 1-2 Nm.

➀➁➂

 ► Nastrčte AC konektor na AC zdířku ➁ na solárním střídači 
a přišroubujte blokační kroužek ➀ utahovacím momentem 6 
až 8 Nm. 

➁ ➀

 ► Při použití průměrů kabelu mezi 11 a 13 mm nainstalujte přímo 
za kruhovým konektorem odlehčení tahu. U jiných průměrů 
kabelu se použití odlehčení tahu doporučuje.

 ► Uzemněte uzemňovací vodič AC kabelu na přípoji určeném 
k tomuto účelu.
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4  Uzemněte montážní desku.

 

5  Zkontrolujte instalaci.

 þ Tím je zapojení do sítě hotovo.

7.4 Připojení PV modulů

NebezPečí
Nebezpečí ohrožení života nebo těžkých úra-
zů v důsledku nebezpečného napětí
DC přípojky solárního střídače mohou být pod 
nebezpečným napětím. 

 ► Od solárního střídače nikdy neodpojujte so-
lární moduly, když je střídač zatížený. Nejpr-
ve odpojte síť, aby solární střídač nemohl do-
dávat žádnou další energii. Poté rozpojte DC 
odpojovač.

 ► DC přípojky zajistěte tak, aby se jich nebylo 
možno dotknout.

UPOzOrNěNí
Abyste zajistili stupeň krytí IP65, musíte uzavřít 
všechny nepoužité přípojky a rozhraní pomocí 
krytek připevněných k solárnímu střídači 

7.4.1 Všeobecné pokyny

Řetězce PV modulů se propojují s přípojkami DC, viz Obr. 7.5, 
s  25 

Obr. 7.5:  Pozice DC přípojek

Záporný DC pól řetězce se spojí s přípojkou DC-MINUS, kladný DC 
pól s přípojkou DC-PLUS, viz Obr. 7.6, s. 25  

+

–

Obr. 7.6:  Propojení PV modulů s DC přípojkami

Dodržujte maximální vstupní napětí solárního střídače a maximální 
povolené proudové zatížení DC přípojek (viz kapitola „15 Technické 
údaje“, s. 82).
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Přípojka DC-MINUS má podobu samičího konektoru (zdířky). 
K DC- kabelu budete potřebovat spojovací samčí konektor. 

Přípojka DC-PLUS má podobu samčího konektoru. K DC- kabelu 
budete potřebovat spojovací samičí konektor (zdířku). 

7.4.2 Potřebné nářadí a příslušenství

Dodávka neobsahuje tyto díly:

1žilový kabel

Uzemňovací souprava
Uzemňovací souprava je potřeba, pokud bude nutno uzemnit 
stranu DC-PLUS nebo DC-MINUS solárního střídače.

Uzemňovací soupravu je možno objednat u společnosti Delta. 
Součástí dodávky je příručka, již si lze stáhnout na adrese www.
solar-inverter.com/eu/de/grounding-kit.htm 

Uzemňovací souprava Výr. číslo Delta
Uzemňovací souprava pro SOLIVIA EU G4 
TR

EOE990000275

Spojovací samičí konektor a spojovací samčí konektor

Typ DC přípojky solárního 
střídače

Protikus potřebný pro kabel

Přípojka DC-MINUS má podobu 
samičího konektoru (zdířky).

Ke kabelu budete potřebovat 
spojovací samčí konektor.

Přípojka DC PLUS má podobu 
samčího konektoru.

Ke kabelu budete potřebo-
vat spojovací samičí konektor 
(zdířku).

Spojovací samičí konektor a spojovací samčí konektor lze objed-
nat u fi rmy Multi-Contact www.multi-contact.de). Potřebná velikost 
závisí na průřezu vodiče a průměru použitého kabelu. 

Z webových stránek fi rmy Multi-Contact si můžete také stáhn-
out potřebnou příručku. Z ní se mj. dozvíte, jaké nářadí budete 
potřebovat.
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mm2 AWG mm

DC+
samičí 
konek-
tor

1,5 / 2,5 14
3-6 32 0010P0001-UR
5,5-9 32 0012P0001-UR

4 / 6 10
3–6 32 0014P0001-UR
5,5-9 32 0016P0001-UR

DC–
samčí 
konek-
tor

1,5 / 2,5 14
3-6 32 0011P0001-UR
5,5-9 32 0013P0001-UR

4 / 6 10
3-6 32 0015P0001-UR
5,5-9 32 0017P0001-UR

Souprava UTe Multi-Contact (pro Francii)

Souprava UTE od fi rmy Multi-Contact vyhovuje nejnovějšímu 
francouzskému standardu UTE C 15-712-1. Obsahuje 8 pojistek, 
montážní a odjišťovací klíč a signální nálepku. Se soupravou 
UTE dodržíte požadavky na DC ochranu a signály stanovené 
v UTE C 15-712-1 

Souprava UTe fi rmy Multi-Contact Výr. číslo Delta
Souprava UTE fi rmy Multi-Contact pro 
solární střídač SOLIVIA EU G4 TR

EOE90000341

7.4.3 Vytvoření spojení

1  Před připojením fotovoltaických modulů zkontrolujte polaritu 
DC napětí na DC přípojkách.

2  K DC kabelu přimontujte spojovací samčí konektor/spojovací 
samičí konektor. Postupujte přitom podle příručky k spojo-
vacímu konektoru.

3  DC kabely zasuňte do DC přípojek solárního střídače.

4  Zkontrolujte instalaci.

 þ Tím je připojení PV modulů dokončeno.
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7.4.4 Uzemnění DC strany

Solární střídač lze uzemnit buď na straně DC plus, nebo na straně 
DC minus. Uzemnění je nutno vytvořit v blízkosti solárního střídače. 
Doporučujeme použít uzemňovací soupravu od společnosti Delta. 

Na DC straně je solární střídač vybaven monitorováním izo-
lace a uzemnění. Monitorování lze nakonfi gurovat v menu 230 
Uzemnění, viz „10.13 Hlídání izolace a uzemnění“, s. 62 

 ► Při montáži uzemňovací soupravy postupujte podle příručky, 
jež je součástí dodávky.

7.5  Připojení rS485 (eIa485) (fakultativní)

POzOR
Abyste zajistili stupeň krytí IP65, musíte uzavřít 
všechny nepoužité přípojky a rozhraní pomocí 
krytek připevněných k solárnímu střídači.

Smíte používat pouze následně popsané kabely. 
Standardní kabely povoleny nejsou.

7.5.1 Všeobecné pokyny

Rozhraní RS485 (viz Obr. 7.7, s. 27) umožňují připojit jeden 
nebo více solárních střídačů k monitorovacímu systému. 

Obr. 7.7:  Pozice přípojky RS485

Obě rozhraní RS485 jsou propojena interně 1:1. Každé rozhraní 
RS485 lze použít jako vstup nebo výstup.

Pokud se prostřednictvím RS485 připojí k monitorovacímu sys-
tému více solárních střídačů, je nutné, aby měl každý z nich jiné ID 
RS485 

Solární střídače mají integrovaný koncový odpor RS485, který lze 
zapnout a vypnout. Zvláštní externí koncový odpor RS485 není 
nutný.

Koncový odpor RS485 musí být zapnutý u jednotlivého solárního 
střídače a u posledního solárního střídače v řadě.

ID RS485 a koncový odpor RS485 se mohou nastavovat v rámci 
uvedení do provozu (viz „8 Uvedení do provozu“, s. 29) a za 
běžícího provozu (viz „10.6 Nastavení RS485 (EIA485)“, s. 53).

Obsazení pinů

Pin Obsazení

8 1

1 Rezervovaný
2 Rezervovaný
3 Rezervovaný
4 GND
5 Rezervovaný
6 Rezervovaný
7 TX_A 
8 RX_B
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7.5.2 Potřebné nářadí a příslušenství

Dodávka neobsahuje tyto díly:

spojovací kabel od solárního 
střídače k monitorovacímu 
přístroji

spojovací kabel od solárního 
střídače k solárnímu střídači

Potřebné příslušenství si můžete objednat od fi rmy Delta:

Příslušenství Výr. číslo Delta
spojovací kabel od solárního střídače 
k solárnímu střídači
(kabel typu push/pull od fy Harting, IP67, 
jedna strana s modrým kabelovým manaže-
rem, druhá strana s bílým kabelovým mana-
žerem)
1,5 m 3081186300
3,0 m 3081186500
5,0 m 3081186600
10,0 m 3081186200
20,0 m 3081186400
spojovací kabel od solárního střídače 
k monitorovacímu přístroji
(např. SOLIVIA Gateway M1 G2, Solarlog 
nebo Meteocontrol WEB'logger)
Venkovní kabel, IP65, s PushPull RJ45 
a konektory RJ12 od fy Harting

3081129500

Koncový odpor pro rS485 3072438891

Pokud si chcete kabely nakonfekcionovat sami, musíte použít 
kabelový manažer od Harting (systémový kabel Push/Pull IP67 
RJ45). 

Doporučujeme používat na jedné straně modrý kabelový manažer 
a na straně druhé bílý kabelový manažer.

Příslušenství Výr. číslo fy Har-
ting

Kabelový manažer
RJI IP67 Data Plug PushPull 8-Pol White 09 45 145 1500
RJI IP67 Data Plug PushPull 8-Pol Blue 09 45 145 1510

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (PF 2451, D-32381 Min-
den, www.harting.com)

7.5.3 Připojení jednotlivého solárního střídače

~
–

8 1

Datenlogger

Abschlusswiderstand 
eingeschaltet

Für Kabelspezifizierung
Delta Support kontaktieren

RS485

Unbenutzte
Anschlüsse
abdecken

Obr. 7.8: Připojení jednotlivého solárního střídače k monitoro-
vacímu systému přes RS485

7.5.4 Připojení několika solárních střídačů

~
–

~
–

~
–

8 1

Datenlogger

Abschlusswiderstand
eingeschaltet

RS485 RS485 RS485

Kabel 308116x00 Kabel 308116x00

Für Kabelspezifizierung
Delta Support kontaktieren 

Unbenutzte
Anschlüsse
abdecken

Obr. 7.9:  Připojení několika solárních střídačů k data loggeru 
přes RS485
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8. Uvedení do provozu

8.1 Než začnete

Solární střídač musí být řádně nainstalovaný, viz „7 Instalace“, 
s  20 

Informace o obsluze displeje naleznete na „11.7 Ukládání 
proměnných (ukládání swap dat)“, s. 69. 

UPOzOrNěNí
Dokud uvedení do provozu neukončíte, můžete 
se opakovaným tisknutím klávesy ESC  kdykoliv 
vracet do každého bodu procesu uvedení do 
provozu.

UPOzOrNěNí
Než s uvedením do provozu začnete, pročtěte si 
vždy nejprve popis jednotlivých kroků. 

Vyobrazení displeje uvedená v této kapitole jsou 
příklady a nemusejí bezpodmínečně ukazovat 
nastavení, která jsou potřebná pro vaši instalaci. 
Nastavení proto vždy prověřte.

8.2 Stručný popis postupu při uvedení do 
provozu 

Tabulka obsahuje stručný popis všech kroků při uvedení do pro-
vozu. Mějte prosím na paměti, že ne všechny kroky při uvedení do 
provozu platí pro každou zemi. 

Krok - uved. do provozu Popis Platí pro zemi
Nastavení jazyku na displeji Zvolte zde požadovaný jazyk displeje. Všechny
Nahrát USB data Volitelná možnost. Můžete načíst nastavení jiných střídačů stejného typu. Všechny
Výběr sítě Nejdůležitější krok při uvedení do provozu! Sítě jsou roztříděny podle zemí. Pro 

některé země je k dispozici více sítí, které jsou uvedeny samostatně. Zvolte zde 
bezpodmínečně správnou zemi, respektive správnou síť.

Všechny

Nastavení PDD Nastavení pro interní ochranu sítě a zařízení (dříve označeno jako ENS) podle 
VDE-AR-N 4105 (pro sítě nízkého napětí), respektive BDEW (pro sítě středního 
napětí). To, jaká nastavení zde musíte provést, závisí na tom, jak je PV zařízení 
spojeno s bodem síťového napájení. V případě pochyb se obraťte s dotazem na 
příslušný energetický rozvodný podnik.

Dánsko, Německo

Zamčený energetický limit V mnoha případech je energetickým rozvodným podnikem požadováno omezení 
činného nebo zdánlivého výkonu. Například v Německu může být požadováno 
omezení činného výkonu na 70 %; nebo se nesmí překročit maximální asymet-
rické zatížení sítě. 

Za normálních okolností však standardní hodnoty nemusíte měnit. 

Všechny

Formát zobrazení data a času Zvolte požadovaný formát zobrazení. Všechny
Datum a čas Nastavte správně datum a čas, aby se korektně zobrazovaly statistiky. Všechny
Nastavení pro RS485 Připojujete-li střídač k monitorovacímu systému, můžete v tomto kroku změnit 

standardní nastavení pro rozhraní RS485.
Všechny
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8.3 Volba správného procesu uvedení do provozu

Solární střídač je potřeba nově nainstalovat:

země Síť (viz displej) Popis Uplatnitelný proces uvedení do provozu
Belgie BE C10/11 12 Synergrid C10/11 2012 „8.4 Uvedení do provozu pro napojení na sítě 

v souladu s EN 50438 a VDE 0126“, s. 31Bulharsko BG VDE 0126-1-1
Dánsko DK LVD VDE AR N 4105 „8.5 Uvedení do provozu pro napojení na sítě 

v souladu s VDE AR N 4105“, s. 34Německo DE LVD VDE AR N 4105
DE MVD BDEW „8.6 Uvedení do provozu pro sítě podle 

BDEW“, s. 37
Francie FR ISL. 60Hz Francouzské ostrovy 60 Hz 

„8.4 Uvedení do provozu pro napojení na sítě 
v souladu s EN 50438 a VDE 0126“, s. 31

FR UTE UTE 15 712-1
FR VFR 2013 VFR 2013
FR VFR 2014 VFR 2014

Řecko GR CONTINENT Řecko/kontinent, VDE 0126-1-1
GR ISLAND Řecko/ostrovy, VDE 0126-1-1

Nizozemsko NL VDE 0126-1-1 + EN 50438
Polsko PL EN 50438
Portugalsko PT EN 50438
Rumunsko RO VDE 0126-1-1
Slovensko SK VDE 0126-1-1
Španělsko ES RD661 RD661

ES ISLAND RD1663 španělské ostrovy
ES RD1699 RD1699

Česká republika CZ VDE 0126-1-1 + EN 50438
Spojené království UK G59-2 230 G59-2 230 V

UK G59-2 240 G59-2 240 V

Solární střídač je potřeba nastavit podle vzoru jiného solárního střídače stejného kon-
strukčního typu.

„8.7 Uvedení do provozu načtením nastavení 
jiného solárního střídače“, s. 40

Solárním střídačem je nutno nahradit jiný solární střídač stejného konstrukčního typu. „8.8 Uvedení do provozu po výměně solárního 
střídače“, s. 43

Solární střídač je nutno nastavit od základu znovu a síť, na kterou je napojen, není uve-
dena v seznamu sítí. 

Můžete zřídit individuální zákaznickou síť. 
Obraťte se prosím telefonicky na technický 
support společnosti Delta.
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8.4  Uvedení do provozu pro napojení na sítě v souladu s eN 50438 a VDe 0126

Toto uvedení do provozu platí pro následující země a sítě: 

země Síť Upozornění
Belgie BE C10/11 12 Synergrid C10/11 2012
Bulharsko BG VDE 0126-1-1
Francie FR ISL. 60Hz Francouzské ostrovy 60 Hz 

FR UTE UTE 15 712-1

Řecko GR CONTINENT Řecko/kontinent, VDE 0126-1-1
GR ISLAND Řecko/ostrovy, VDE 0126-1-1

Nizozemsko NL VDE 0126-1-1 + EN 50438
Polsko PL EN 50438
Portugalsko PT EN 50438
Rumunsko RO VDE 0126-1-1
Slovensko SK VDE 0126-1-1
Španělsko ES RD661 RD661

ES ISLAND RD1663 španělské ostrovy
ES RD1699 RD1699

Česká republika CZ VDE 0126-1-1 + EN 50438
Spojené království UK G59-2 230 G59-2 230 V

UK G59-2 240 G59-2 240 V

1  Zkontrolujte všechny přípoje a kabely, zda jsou nepoško-
zené a správně připevněné. Popřípadě instalaci opravte. 

DC DISCONNECT

OFF

ON

2  Zapněte DC odpojovač.

 → Začne proces spuštění solárního střídače. 

Po procesu spuštění a automatickém autotestu se 
zahájí proces uvedení solárního střídače do provozu 
a zobrazí se menu Instalace 

➔

pokračovat
Jazyk:        Czech
-------------------

Instalace 3  Pro změnu jazyka stiskněte klávesu  a poté klávesami 
 nastavte potřebný jazyk. Volbu jazyka potvrďte 

klávesou  

Nastavitelné jazyky:

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Polish | 
Portuguese | Romain | Slovak | Slove-
nian | Spanish

➔

-------------------
pokračovat
Jazyk:        Czech
-------------------Instalace 4  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 

klávesu  

 → Zobrazí se menu Nahrát USB data 

➔

-------------------
Ne
Ano
-------------------Nahrát USB data 5  Klávesami  zvolte položku Ne a stiskněte klávesu 

 

 → Zobrazí se menu Výběr sítě 

➔

pokračovat
Siť:             CZ
-------------------

Výběr sítě 6  Pro změnu sítě stiskněte klávesu  a poté klávesami 
 nastavte potřebnou síť. Volbu sítě potvrďte klávesou 
 

UPOzOrNěNí: Zde vyberte síť vyho-
vující podmínkám ve vaší zemi.
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➔

-------------------
pokračovat
Siť:             CZ
-------------------Výběr sítě 7  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 

klávesu  

 → Zobrazí se menu Zamčený en. limit (Zamčený 
energetický limit).

➔

Smax:        _,_kVA
Pmax:        _,_kW
-------------------
Zamčený en. limit 8  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-

sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

UPOzOrNěNí: Pokud některou 
z hodnot změníte, je nutné, abyste po 
uvedení do provozu vyplnili dodanou 
etiketu a nalepili ji vedle typového 
štítku.

UPOzOrNěNí: Po uvedení do pro-
vozu lze nastavené hodnoty změnit 
jen po zadání čísla PIN.

UPOzOrNěNí: Po uvedení do pro-
vozu si nastavené hodnoty můžete 
prohlédnout v menu 131 Zobr. 
nast. sítě 

➔pokračovat
Smax:        _,_kVA
Pmax:        _,_kW
-------------------

-------------------

Zamčený en. limit 9  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu Formát 

➔

pokračovat
čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------Formát 10  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-

sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

Možnosti nastavení formátu data:

DD.MM.RRRR | DD/MM/RRRR 
DD-MM-RRRR | MM.DD.RRRR 
MM/DD/RRRR | MM-DD-RRRR 
RRRR.MM.DD | RRRR/MM/DD 
RRRR-MM-DD

Možnosti nastavení formátu času:

12h | 24h

➔pokračovat
čas:            24h
Datum: 25.05.2012
-------------------

------------------- 

Formát 11  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu Datum a čas 

➔

čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

Dátum a čas 12  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

➔pokračovat
čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

------------------- 

Dátum a čas 13  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu RS485 
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➔

PŕenRych:     19200
ID:               1
-------------------

RS485 14  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

UPOzOrNěNí: V případě, že v rámci 
jedné instalace propojíte několik 
solárních střídačů navzájem pomocí 
RS485, je nutno, abyste pro každý 
z nich zvolili jiné ID. ID se používá i 
při ukládání a načítání nastavení za 
účelem identifi kace příslušného solár-
ního střídače.

Možnosti nastavení ID:

1     254

Možnosti nastavení přenosové rych-
losti:

2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400

Možnosti nastavení koncového 
odporu RS485:

Zap | Vyp

➔

Ukončení:       Zap
PŕenRych:     19200
ID:               1

pokračovat
-------------------

RS485 15  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Objeví se fi nální obrazovka.

pro nový výběr
ESC:

pro potvrzení
ENTER: 16  Uvedení do provozu ukončíte stisknutím klávesy  

nebo

Změňte nastavení klávesou ESC  

 þ Uvedení do provozu je ukončeno.

UPOzOrNěNí
 ► Solární střídač nabízí také určité volitelné funkce použitelné ve všech typech sítí, viz „10 Nastavení“, s. 51.

 ► Po ukončení uvedení do provozu uložte nastavení (viz „11.5 Ukládání nastavení“, s. 67) a výměnná data (viz 
„11.7 Ukládání proměnných (ukládání swap dat)“, s. 69) na fl ashdisk tak, abyste je mohli v budoucnu opět využít.
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8.5  Uvedení do provozu pro napojení na sítě v souladu s VDe ar N 4105

Uvedení do provozu pro napojení na sítě v souladu s VDE AR N 4105 platí pro následující země a sítě: 

země Síť Upozornění
Dánsko DK LVD VDE AR N 4105
Německo DE LVD VDE AR N 4105

1  Zkontrolujte všechny přípoje a kabely, zda jsou nepoško-
zené a správně připevněné. Popřípadě instalaci opravte. 

DC DISCONNECT

OFF

ON

2  Zapněte DC odpojovač.

 → Začne proces spuštění solárního střídače. 

Po procesu spuštění a automatickém autotestu se 
zahájí proces uvedení solárního střídače do provozu 
a zobrazí se menu Instalace 

➔

pokračovat
Jazyk:        Czech
-------------------

Instalace 3  Pro změnu jazyka stiskněte klávesu  a poté klávesami 
 nastavte potřebný jazyk. Volbu jazyka potvrďte 

klávesou  

Nastavitelné jazyky:

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Polish | 
Portuguese | Romain | Slovak | Slove-
nian | Spanish

➔

-------------------
pokračovat
Jazyk:        Czech
-------------------Instalace 4  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 

klávesu  

 → Zobrazí se menu Nahrát USB data 

➔

-------------------
Ne
Ano
-------------------Nahrát USB data 5  Klávesami  zvolte položku Ne a stiskněte klávesu 

 

 → Zobrazí se menu Výběr sítě 

➔

pokračovat
Síť:         DE LVD
-------------------
 Výběr sítě 6  Pro změnu sítě stiskněte klávesu  a poté klávesami 

 nastavte potřebnou síť. Volbu sítě potvrďte klávesou 
 

UPOzOrNěNí: Zde vyberte síť vyho-
vující podmínkám ve vaší zemi.

➔pokračovat
Síť:         DE LVD
-------------------
 

-------------------

Výběr sítě 7  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu Nastavení PDD (Nastavení 
ochrany sítě a zařízení).

➔

pokračovat
PDD:      Standard
-------------------

Nastavení PDD 8  Pro změnu nastavení ochrany sítě a zařízení stiskněte 
klávesu  a poté klávesami  nastavte potřebnou 
možnost. Volbu nastavení potvrďte klávesou  

Možnosti nastavení:

Standard: Načtou se všechna 
nastavení defi novaná normou 
VDE AR N 4105.

Vyp: Ochrana sítě a zařízení bude 
vypnuta.

Uživatel: Parametry bude možno 
v rámci limitů defi novaných normou 
VDE AR N 4105 nastavit ručně.
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➔

-------------------
pokračovat
PDD:      Standard
-------------------Nastavení PDD 9  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 

klávesu  

 → Zvolíte-li Nastavení PDD Uživatel, otevře se další 
menu Nastavení PDD. Pokračujte krokem 10. 

 → Zvolíte-li Nastavení PDD Standard nebo Vyp, 
otevře se menu Zamčený en. limit (Zamčený 
energetický limit). Pokračujte krokem 12.

➔

pokračovat
Umax:         253V
-------------------

Nastavení PDD 10   Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

UPOzOrNěNí: Krok 10 a 11 jsou 
potřeba jen, pokud jste v kroku 9 
nastavili režim Uživatel 

Možnosti nastavení Umax:

253 ... 264 V (odpovídá 110 ... 115 % 
z 230 V), standard je 253 V

➔

-------------------
pokračovat
Umax:         253V
-------------------Nastavení PDD 11  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 

klávesu  

 → Zobrazí se menu Zamčený en. limit (Zamčený 
energetický limit).

➔

Smax:        _,_kVA
Pmax:        _,_kW
-------------------
Zamčený en. limit 12   Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-

sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

UPOzOrNěNí: Pokud některou 
z hodnot změníte, je nutné, abyste po 
uvedení do provozu vyplnili dodanou 
etiketu a nalepili ji vedle typového 
štítku.

UPOzOrNěNí: Po uvedení do pro-
vozu lze nastavené hodnoty změnit 
jen po zadání čísla PIN.

UPOzOrNěNí: Po uvedení do pro-
vozu si nastavené hodnoty můžete 
prohlédnout v menu 131 Zobr. nast. 
sítě.

➔pokračovat
Smax:        _,_kVA
Pmax:        _,_kW
-------------------

-------------------

Zamčený en. limit 13  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu Formát 

➔

pokračovat
čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------Formát 14  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-

sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

Možnosti nastavení formátu data:

DD.MM.RRRR | DD/MM/RRRR 
DD-MM-RRRR | MM.DD.RRRR 
MM/DD/RRRR | MM-DD-RRRR 
RRRR.MM.DD | RRRR/MM/DD 
RRRR-MM-DD

Možnosti nastavení formátu času:

12h | 24h

➔pokračovat
čas:            24h
Datum: 25.05.2012
-------------------

------------------- 

Formát 15  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu Datum a čas 

➔

čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

Dátum a čas 16  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  
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➔pokračovat
čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

------------------- 

Dátum a čas 17  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu RS485 

➔

PŕenRych:     19200
ID:               1
-------------------

RS485 18  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

UPOzOrNěNí: V případě, že v rámci 
jedné instalace propojíte několik 
solárních střídačů navzájem pomocí 
RS485, je nutno, abyste pro každý 
z nich zvolili jiné ID. ID se používá i 
při ukládání a načítání nastavení za 
účelem identifi kace příslušného solár-
ního střídače.

Možnosti nastavení ID:

1     254

Možnosti nastavení přenosové rych-
losti:

2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400

Možnosti nastavení koncového 
odporu RS485:

Zap | Vyp

➔

Ukončení:       Zap
PŕenRych:     19200
ID:               1

pokračovat
-------------------

RS485 19  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Objeví se fi nální obrazovka.

pro nový výběr
ESC:

pro potvrzení
ENTER: 20  Uvedení do provozu ukončíte stisknutím klávesy  

nebo

Změňte nastavení klávesou ESC  

 þ Uvedení do provozu je ukončeno.

UPOzOrNěNí
 ► Pokud jsou na solárním střídači nastaveny sítě DE LVD, DK LVD či DE MVD, lze nastavit také regulaci činného a 

jalového výkonu, viz „10.9 Regulace činného výkonu (aktivní řízení energie)“, s. 55 a „10.10 Kontrola jalového 
výkonu (reaktivní řízení energie)“, s. 57 

 ► Solární střídač nabízí také určité volitelné funkce použitelné ve všech typech sítí, viz „10 Nastavení“, s. 51.

 ► Po ukončení uvedení do provozu uložte nastavení (viz „11.5 Ukládání nastavení“, s. 67) a výměnná data (viz 
„11.7 Ukládání proměnných (ukládání swap dat)“, s. 69) na fl ashdisk tak, abyste je mohli v budoucnu opět využít.
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8.6  Uvedení do provozu pro sítě podle bDeW

Uvedení do provozu podle BDEW platí pro následující země a sítě: 

země Síť Upozornění
Německo DE MVD BDEW

1  Zkontrolujte všechny přípoje a kabely, zda jsou nepoško-
zené a správně připevněné. Popřípadě instalaci opravte. 

DC DISCONNECT

OFF

ON

2  Zapněte DC odpojovač.

 → Začne proces spuštění solárního střídače. 

Po procesu spuštění a automatickém autotestu se 
zahájí proces uvedení solárního střídače do provozu 
a zobrazí se menu Instalace 

➔

pokračovat
Jazyk:        Czech
-------------------

Instalace 3  Pro změnu jazyka stiskněte klávesu  a poté klávesami 
 nastavte potřebný jazyk. Volbu jazyka potvrďte 

klávesou  

Nastavitelné jazyky:

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Polish | 
Portuguese | Romain | Slovak | Slove-
nian | Spanish

➔

-------------------
pokračovat
Jazyk:        Czech
-------------------Instalace 4  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 

klávesu  

 → Zobrazí se menu Nahrát USB data 

➔

-------------------
Ne
Ano
-------------------Nahrát USB data 5  Klávesami  zvolte položku Ne a stiskněte klávesu 

 

 → Zobrazí se menu Výběr sítě 

➔

pokračovat
Síť:         DE MVD
-------------------
  Výběr sítě 6  Pro změnu sítě stiskněte klávesu  a poté klávesami 

 nastavte potřebnou síť. Volbu sítě potvrďte klávesou 
 

UPOzOrNěNí: Zde vyberte síť vyho-
vující podmínkám ve vaší zemi.

➔pokračovat
Síť:         DE MVD
-------------------
 

-------------------

 Výběr sítě 7  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu Nastavení PDD (Nastavení 
ochrany sítě a zařízení).

➔

pokračovat
PDD:      Standard
-------------------

Nastavení PDD 8  Pro změnu nastavení ochrany sítě a zařízení stiskněte 
klávesu  a poté klávesami  nastavte potřebnou 
možnost. Volbu nastavení potvrďte klávesou  

Možnosti nastavení:

Standard: Načtou se nastavení 
defi novaná normou BDEW.

Vyp: Ochrana sítě a zařízení bude 
vypnuta.

Uživatel: Parametry bude možno 
v rámci limitů defi novaných normou 
BDEW nastavit ručně.

➔

-------------------
pokračovat
PDD:      Standard
-------------------Nastavení PDD 9  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 

klávesu  

 → Zvolíte-li Nastavení PDD Uživatel, otevře se další 
menu Nastavení PDD. Pokračujte krokem 10. 

 → Zvolíte-li Nastavení PDD Standard nebo Vyp, 
otevře se menu Zamčený en. limit (Zamčený 
energetický limit). Pokračujte krokem 12.
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➔

Umin:         184V
Krit.Umax:    276V
-------------------

Nastavení PDD 10  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

UPOzOrNěNí: Krok 10 a 11 jsou 
potřeba jen, pokud jste v kroku 9 
nastavili režim Uživatel 

Následující hodnoty lze nastavit v souladu s BDEW:

Text displeje Název Nastavitelné hod-
noty

Doporučeno normou 
BDEW

Krit. Umax Nadpěťová ochrana U>> 1,00 ... 1,30 Un 1,20 Uns

Umin Podpěťová ochrana U< 0,10 ... 1,00 Un 0,80 Uns

Krit. Umin Podpěťová ochrana U<< 0,10 ... 1,00 Un 0,45 Uns

Fmax Nadfrekvenční ochrana f> 50,0 ... 52,0 Hz 51,5 Hz
Fmin Podfrekvenční ochrana f< 47,5 ... 50 Hz 47,5
tUmin Prodleva pro U< 1,5 ... 2,4 s 1,5 ... 2,4 s

➔

Fmax:       51,50Hz
Fmin:       47,50Hz
tUmin:       1,50s
pokračovat
-------------------

Nastavení PDD 11  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu Zamčený en. limit (Zamčený 
energetický limit).

➔

Smax:        _,_kVA
Pmax:        _,_kW
-------------------
Zamčený en. limit 12   Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-

sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

UPOzOrNěNí: Pokud některou 
z hodnot změníte, je nutné, abyste po 
uvedení do provozu vyplnili dodanou 
etiketu a nalepili ji vedle typového 
štítku.

UPOzOrNěNí: Po uvedení do pro-
vozu lze nastavené hodnoty změnit 
jen po zadání čísla PIN.

UPOzOrNěNí: Po uvedení do pro-
vozu si nastavené hodnoty můžete 
prohlédnout v menu 131 Zobr. nast. 
sítě.

➔pokračovat
Smax:        _,_kVA
Pmax:        _,_kW
-------------------

-------------------

Zamčený en. limit 13  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu Formát 

➔

pokračovat
čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------Formát 14  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-

sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

Možnosti nastavení formátu data:

DD.MM.RRRR | DD/MM/RRRR 
DD-MM-RRRR | MM.DD.RRRR 
MM/DD/RRRR | MM-DD-RRRR 
RRRR.MM.DD | RRRR/MM/DD 
RRRR-MM-DD

Možnosti nastavení formátu času:

12h | 24h

➔pokračovat
čas:            24h
Datum: 25.05.2012
-------------------

------------------- 

Formát 15  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu Datum a čas 

➔

čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

Dátum a čas 16  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  
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➔pokračovat
čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

------------------- 

Dátum a čas 17  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu RS485 

➔

PŕenRych:     19200
ID:               1
-------------------

RS485 18  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

UPOzOrNěNí: V případě, že v rámci 
jedné instalace propojíte několik 
solárních střídačů navzájem pomocí 
RS485, je nutno, abyste pro každý 
z nich zvolili jiné ID. ID se používá i 
při ukládání a načítání nastavení za 
účelem identifi kace příslušného solár-
ního střídače.

Možnosti nastavení ID:

1     254

Možnosti nastavení přenosové rych-
losti:

2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400

Možnosti nastavení koncového 
odporu RS485:

Zap | Vyp

➔

Ukončení:       Zap
PŕenRych:     19200
ID:               1

pokračovat
-------------------

RS485 19  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Objeví se fi nální obrazovka.

pro nový výběr
ESC:

pro potvrzení
ENTER: 20  Uvedení do provozu ukončíte stisknutím klávesy  

nebo

Změňte nastavení klávesou ESC  

 þ Uvedení do provozu je ukončeno.

UPOzOrNěNí
 ► Pokud jsou na solárním střídači nastaveny sítě DE LVD, DK LVD či DE MVD, lze nastavit také regulaci činného a 

jalového výkonu, viz „10.9 Regulace činného výkonu (aktivní řízení energie)“, s. 55 a „10.10 Kontrola jalového 
výkonu (reaktivní řízení energie)“, s. 57 

 ► Solární střídač nabízí také určité volitelné funkce použitelné ve všech typech sítí, viz „10 Nastavení“, s. 51.

 ► Po ukončení uvedení do provozu uložte nastavení (viz „11.5 Ukládání nastavení“, s. 67) a výměnná data (viz 
„11.7 Ukládání proměnných (ukládání swap dat)“, s. 69) na fl ashdisk tak, abyste je mohli v budoucnu opět využít.
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8.7  Uvedení do provozu načtením nastavení 
jiného solárního střídače

Uvedení do provozu načtením nastavení jiného solárního střídače 
je možné uplatnit ve všech zemích a u všech sítí. 

POzOR
Po sejmutí ochranného krytu z rozhraní USB přestává platit stupeň krytí IP65.

 ► Proto ochranný kryt snímejte jen, pokud je to nezbytně nutné.
 ► Používejte pokud možno mikro fl ashdisk. Ochranný kryt je zkonstruován tak, že ho lze našroubovat přes mikro fl ash-

disk.

1  Pokud jste tak ještě neučinili, uložte si nastavení vybra-
ného solárního střídače na fl ashdisk, viz „11.5 Ukládání 
nastavení“, s. 67  

UPOzOrNěNí: Soubor STUP_###.
CFG se musí nacházet v hlavním 
adresáři fl ashdisku. Znaky ### jsou ID 
RS485 solárního střídače, ze kterého 
mají být data načtena, např. „001“. 

2  Zkontrolujte všechny přípoje a kabely, zda jsou nepoško-
zené a správně připevněné. Popřípadě instalaci opravte. 

DC DISCONNECT

OFF

ON

3  Zapněte DC odpojovač.

 → Začne proces spuštění solárního střídače. 

Po procesu spuštění a automatickém autotestu se 
zahájí proces uvedení solárního střídače do provozu 
a zobrazí se menu Instalace 

➔

pokračovat
Jazyk:        Czech
-------------------

Instalace 4  Pro změnu jazyka stiskněte klávesu  a poté klávesami 
 nastavte potřebný jazyk. Volbu jazyka potvrďte 

klávesou  

Nastavitelné jazyky:

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Polish | 
Portuguese | Romain | Slovak | Slove-
nian | Spanish

➔

-------------------
pokračovat
Jazyk:        Czech
-------------------Instalace 5  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 

klávesu  

 → Zobrazí se menu Nahrát USB data 

➔

Ne
Ano
-------------------

Nahrát USB data 6  Klávesami  zvolte položku Ano a stiskněte klávesu 
 

a stiskněte ENTER
Vložte USB flash 

 
Nahrát USB data 7  Připojte fl ashdisk a stiskněte klávesu  UPOzOrNěNí: Soubor STUP_###.

CFG se musí nacházet v hlavním 
adresáři fl ashdisku. Znaky ### jsou ID 
RS485 solárního střídače, ze kterého 
mají být data načtena, např. „001“. 

➔

Nahrát  proměnné
Nahrát nastavení
-------------------

Nahrát USB data 8  Klávesami  zvolte položku Nahrát nastavení a 
stiskněte klávesu  

 → Solární střídač začne hledat soubory na fl ashdisku.

Jakmile soubory najde, otevře se menu Vybrat ID 
RS485 

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Nenalez. žádné soub. (Nena-
lezeny žádné soubory), zkontrolujte, 
zda jsou soubory na fl ashdisku v hlav-
ním adresáři.
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➔

 
ID:               1
 

Vybrat ID RS485 9  Klávesami  zvolte položku ID a stiskněte klávesu 
 

 → Data se prověří a načtou.

Po úspěšném načtení dat se zobrazí hlášení.

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Chyba fl ashdisku, zkontrolujte, zda 
fl ashdisk nebo soubor není poškozen.

Stiskněte ENTER
Úspěšný

 
Nahrát data 10  Potvrďte klávesou  

 → Pokud byla u solárního střídače, ze kterého se data 
načítají, aktivována kompenzace asymetrického 
rozložení zátěže (power balancing), objeví se násle-
dující hlášení.

 
activated

Power balancing is
 

 → Pokud bylo u solárního střídače, ze kterého se data 
načítají, nastaveno omezení činného nebo zdánlivé-
ho výkonu (energetický limit), objeví se následující 
hlášení.

##,#W/##,#kVA
omezena na

invertoru byla
Maximální energie

11  Pokud se některé z těchto hlášení objeví, potvrďte je 
klávesou  

➔

-------------------
Ne
Ano
-------------------Změnit nahra. hodn. 12  Klávesami  zvolte položku Ne a stiskněte klávesu 

 

 → Zobrazí se menu Datum a čas 

UPOzOrNěNí: Budete-li potřebovat 
načtené hodnoty změnit, vyberte 
položku Ano. V uvedení do provozu 
poté pokračujte výběrem sítě, načež 
je průběh stejný jako u prvotního 
uvedení do provozu. 

➔

čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

Dátum a čas 13  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

➔pokračovat
čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

------------------- 

Dátum a čas 14  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu RS485 

➔

PŕenRych:     19200
ID:               1
-------------------

RS485 15  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

UPOzOrNěNí: V případě, že v rámci 
jedné instalace propojíte několik 
solárních střídačů navzájem pomocí 
RS485, je nutno, abyste pro každý 
z nich zvolili jiné ID. ID se používá i 
při ukládání a načítání nastavení za 
účelem identifi kace příslušného solár-
ního střídače.

Možnosti nastavení ID:

1     254

Možnosti nastavení přenosové rych-
losti:

2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400

Možnosti nastavení koncového 
odporu RS485:

Zap | Vyp
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➔

Ukončení:       Zap
PŕenRych:     19200
ID:               1

pokračovat
-------------------

RS485 16  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Objeví se fi nální obrazovka.

pro nový výběr
ESC:

pro potvrzení
ENTER: 17  Uvedení do provozu ukončíte stisknutím klávesy  

nebo

Změňte nastavení klávesou ESC  

 þ Uvedení do provozu je ukončeno.

UPOzOrNěNí
 ► Pokud jsou na solárním střídači nastaveny sítě DE LVD, DK LVD či DE MVD, lze nastavit také regulaci činného a 

jalového výkonu, viz „10.9 Regulace činného výkonu (aktivní řízení energie)“, s. 55 a „10.10 Kontrola jalového 
výkonu (reaktivní řízení energie)“, s. 57 

 ► Solární střídač nabízí také určité volitelné funkce použitelné ve všech typech sítí, viz „10 Nastavení“, s. 51.

 ► Po ukončení uvedení do provozu uložte nastavení (viz „11.5 Ukládání nastavení“, s. 67) a výměnná data (viz 
„11.7 Ukládání proměnných (ukládání swap dat)“, s. 69) na fl ashdisk tak, abyste je mohli v budoucnu opět využít.
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8.8  Uvedení do provozu po výměně solárního střídače

Uvedení do provozu načtením nastavení jiného solárního střídače je možné uplatnit ve všech zemích a u všech sítí. 

POzOR
V této kapitole znamená výraz „Swap“ výměnu poškozeného solárního střídače za nový střídač stejného typu.

Výměně musí předcházet konzultace s technickým supportem společnosti Delta Solar, který s vámi probere postup práce.

POzOR
Po sejmutí ochranného krytu z rozhraní USB přestává platit stupeň krytí IP65.

 ► Proto ochranný kryt snímejte jen, pokud je to nezbytně nutné.
 ► Používejte pokud možno mikro fl ashdisk. Ochranný kryt je zkonstruován tak, že ho lze našroubovat přes mikro fl ash-

disk.

1  Pokud jste tak ještě neučinili, uložte si nastavení vybra-
ného solárního střídače na fl ashdisk, viz „11.7 Ukládání 
proměnných (ukládání swap dat)“, s. 69  

UPOzOrNěNí: Soubor SWAP_###.
CFG se musí nacházet v hlavním 
adresáři fl ashdisku. Znaky ### jsou ID 
RS485 solárního střídače, ze kterého 
mají být data načtena, např. „001“. 

2  Zkontrolujte všechny přípoje a kabely, zda jsou nepoško-
zené a správně připevněné. Popřípadě instalaci opravte. 

DC DISCONNECT

OFF

ON

3  Zapněte DC odpojovač.

 → Začne proces spuštění solárního střídače. 

Po procesu spuštění a automatickém autotestu se 
zahájí proces uvedení solárního střídače do provozu 
a zobrazí se menu Instalace 

➔

pokračovat
Jazyk:        Czech
-------------------

Instalace 4  Pro změnu jazyka stiskněte klávesu  a poté klávesami 
 nastavte potřebný jazyk. Volbu jazyka potvrďte 

klávesou  

Nastavitelné jazyky:

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Polish | 
Portuguese | Romain | Slovak | Slove-
nian | Spanish

➔

-------------------
pokračovat
Jazyk:        Czech
-------------------Instalace 5  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 

klávesu  

 → Zobrazí se menu Nahrát USB data 

➔

Ne
Ano
-------------------

Nahrát USB data 6  Klávesami  zvolte položku Ano a stiskněte klávesu 
 

a stiskněte ENTER
Vložte USB flash 

 
Nahrát USB data 7  Připojte fl ashdisk a stiskněte klávesu  UPOzOrNěNí: Soubor STUP_###.

CFG se musí nacházet v hlavním 
adresáři fl ashdisku. Znaky ### jsou ID 
RS485 solárního střídače, ze kterého 
mají být data načtena, např. „001“. 

➔

-------------------
Nahrát  proměnné
Nahrát nastavení
-------------------Nahrát USB data 8  Klávesami  zvolte položku Nahrát proměnné a 

stiskněte klávesu  

 → Solární střídač začne hledat soubory na fl ashdisku.

Jakmile soubory najde, otevře se menu Vybrat ID 
RS485 

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Nenalez. žádné soub. (Nena-
lezeny žádné soubory), zkontrolujte, 
zda jsou soubory na fl ashdisku v hlav-
ním adresáři.



8. Uvedení do provozu

Provozní a instalační příručka k SOLIVIA 10.0 / 11.0 EU G4 TR44

➔

 
ID:               1
 

Vybrat ID RS485 9  Klávesami  zvolte položku ID a stiskněte klávesu 
 

 → Data se prověří a načtou.

Po úspěšném načtení dat se zobrazí hlášení.

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Chyba fl ashdisku, zkontrolujte, zda 
je fl ashdisk připojen správně.

Stiskněte ENTER
Úspěšný

 
Nahrát data 10  Potvrďte klávesou  

 → Pokud byla u solárního střídače, ze kterého se data 
načítají, aktivována kompenzace asymetrického 
rozložení zátěže (power balancing), objeví se násle-
dující hlášení.

 
activated

Power balancing is
 

 → Pokud bylo u solárního střídače, ze kterého se data 
načítají, nastaveno omezení činného nebo zdánlivé-
ho výkonu (energetický limit), objeví se následující 
hlášení.

##,#W/##,#kVA
omezena na

invertoru byla
Maximální energie

11  Pokud se některé z těchto hlášení objeví, potvrďte je 
klávesou  

➔

-------------------
Ne
Ano
-------------------Změnit nahra. hodn. 12  Klávesami  zvolte položku Ne a stiskněte klávesu 

 

 → Zobrazí se menu Datum a čas 

UPOzOrNěNí: Budete-li potřebovat 
načtené hodnoty změnit, vyberte 
položku Ano. V uvedení do provozu 
poté pokračujte výběrem sítě, načež 
je průběh stejný jako u prvotního 
uvedení do provozu. 

➔

čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

Dátum a čas 13  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

➔pokračovat
čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

------------------- 

Dátum a čas 14  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se menu RS485 

➔

PŕenRych:     19200
ID:               1
-------------------

RS485 15  Pro změnu hodnoty stiskněte klávesu  a poté kláve-
sami  nastavte potřebnou hodnotu. Volbu hodnoty 
potvrďte klávesou  

UPOzOrNěNí: V případě, že v rámci 
jedné instalace propojíte několik 
solárních střídačů navzájem pomocí 
RS485, je nutno, abyste pro každý 
z nich zvolili jiné ID. ID se používá i 
při ukládání a načítání nastavení za 
účelem identifi kace příslušného solár-
ního střídače.

Možnosti nastavení ID:

1     254

Možnosti nastavení přenosové rych-
losti:

2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400

Možnosti nastavení koncového 
odporu RS485:

Zap | Vyp
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➔

Ukončení:       Zap
PŕenRych:     19200
ID:               1

pokračovat
-------------------

RS485 16  Klávesami  zvolte položku pokračovat a stiskněte 
klávesu  

 → Objeví se fi nální obrazovka.

pro nový výběr
ESC:

pro potvrzení
ENTER: 17  Uvedení do provozu ukončíte stisknutím klávesy  

nebo

Změňte nastavení klávesou ESC  

 þ Uvedení do provozu je ukončeno.

UPOzOrNěNí
 ► Pokud jsou na solárním střídači nastaveny sítě DE LVD, DK LVD či DE MVD, lze nastavit také regulaci činného a 

jalového výkonu, viz „10.9 Regulace činného výkonu (aktivní řízení energie)“, s. 55 a „10.10 Kontrola jalového 
výkonu (reaktivní řízení energie)“, s. 57 

 ► Solární střídač nabízí také určité volitelné funkce použitelné ve všech typech sítí, viz „10 Nastavení“, s. 51.

 ► Po ukončení uvedení do provozu uložte nastavení (viz „11.5 Ukládání nastavení“, s. 67) a výměnná data (viz 
„11.7 Ukládání proměnných (ukládání swap dat)“, s. 69) na fl ashdisk tak, abyste je mohli v budoucnu opět využít.
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9.  Výrobní informace

UPOzOrNěNí
Veškeré výrobní informace jsou jen pro orientaci. 
K účetním účelům slouží měřicí přístroje a elekt-
roměry energetického rozvodného podniku.

9.1  Přehled

Menu 400 Výrobní info

Popis
Obsahuje všechna výrobní data, která se nashromáždila od prvního 
uvedení solárního střídače do provozu, a aktuální výrobní data.

Přístup k menu

Hlavní menu > Výrobní info

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace

Výrobní info 
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Výrobní info 
(Výrobní informace) a stiskněte 
klávesu  

➔

Denní stat.
Aktuální data
-------------------

400 Výrobní info 2  Klávesami  zvolte poža-
dovanou statistiku a stiskněte 
klávesu  

Struktura

Podřazené menu Obsah Popis
410 Aktuální data Aktuální data k výkonu, AC, PV, 

izolaci
„9.2 Aktuální data“, s. 47

420 Denní stat. Statistiky pro AC, PV a ISO (izo-
laci)

„9.3 Další statistiky“, s. 49
430 Týdenní stat.
440 Měsíční stat.
450 Roční stat.
460 Celková stat.
470 Nast. napájení Nastavení měny a výnosu za kWh; 

reset statistik
„10.7 Měna a cena kWh“, s. 54

480 Záznam událostí Seznam hlášení o provozním stavu „12.4.1 Protokol „Externí události“„, s. 77

490 Historie Statistiky posledních sedmi dnů 
provozu solárního střídače.

„9.3 Další statistiky“, s. 49
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9.2  aktuální data

Menu 410 Aktuální data

Popis
Zobrazuje aktuální výrobní data solárního střídače.

Přístup k menu

Hlavní menu > Výrobní info > Aktuální data

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace

Výrobní info 
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Výrobní info 
(Výrobní informace) a stiskněte 
klávesu  

➔

Denní stat.
Aktuální data
-------------------

400 Výrobní info 2  Klávesami  zvolte polož-
ku Aktuální data a stiskněte 
klávesu  

➔

Aktuál. data AC
Aktuální přehled
-------------------

410 Aktuální data 3  Klávesami  zvolte poža-
dovanou statistiku a stiskněte 
klávesu  

Struktura
Podřazené menu zobrazení na displeji zobrazené hodnoty Příklad zobrazení a popis
411 Aktuální přehled Aktuální Okamžitý výkon

Externí události
Den:          ____Wh
Nyní:         ____W
411 Aktuální přehled

Pokud existují chybová hlášení, můžete 
si seznam hlášení otevřít klávesou   
Podrobnější popis viz kapitola „12.3 Pře-
hled chybových hlášení/odstraňování 
chyb“, s. 75 

Den Výroba energie v aktuálním dni
Externí události Okamžitý provozní stav (viz 

„12.1 Hlášení o aktuálním provoz-
ním stavu“, s. 71)

412 Aktuální data AC L1 napětí
L2 napětí
L3 napětí

Aktuální AC napětí pro každou 
fázi

L3 Napětí:    ___V
L2 Napětí:    ___V
L1 Napětí:    ___V
412 Aktuál. data AC

L1 proud
L2 proud
L3 proud

Aktuální AC proud pro každou fázi

L1 frekvence
L2 frekvence
L3 frekvence

Aktuální frekvence pro každou 
fázi

L1 P
L2 P
L3 P

Aktuální dodávaný činný výkon 
pro každou fázi

L1 Q
L2 Q
L3 Q

Aktuální dodávaný jalový výkon 
pro každou fázi

L1 DC pr.
L2 DC pr.
L3 DC pr.

Aktuální podíl stejnosměrného 
proudu na AC proudu pro každou 
fázi

413 Aktuální data L1 L1 napětí Aktuální AC napětí pro fázi L1

L1 Frekv.:    ___Hz
L1 Proud:     ___A
L1 Napětí:    ___V
413 Aktuál. data L1

L1 proud Aktuální AC proud pro fázi L1
L1 frekvence Aktuální frekvence pro fázi L1
L1 P Aktuální dodávaný činný výkon 

pro fázi L1
L1 Q Aktuální dodávaný jalový výkon 

pro fázi L1
L1 DC pr. Aktuální podíl stejnosměrného 

proudu na AC proudu pro fázi L1
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Podřazené menu zobrazení na displeji zobrazené hodnoty Příklad zobrazení a popis
414 Aktuální data L2 Stejné informace pro fázi L2 jako v menu 413 Aktuální 

data L1

L2 Frekv.:    ___Hz
L2 Proud:     ___A
L2 Napětí:    ___V
414 Aktuál. data L2

415 Aktuální data L3 Stejné informace pro fázi L3 jako v menu 413 Aktuální 
data L1

L3 Frekv.:    ___Hz
L3 Proud:     ___A
L3 Napětí:    ___V
415 Aktuál. data L3

416 Aktuální data PV PV1 napětí Aktuální DC napětí na MPP tra-
ckeru 1

PV1 Proud:    ____A
PV1 Napětí:   ____V
 
416 Aktuál. data PV

PV1 proud Aktuální DC proud na MPP tra-
ckeru 1

41A Datum a čas Datum Aktuální datum

čas:     14:26:51
Datum:  25.05.2012
 
41A Dátum a čas

Hodnoty se nastavují v menu 110 
Datum a čas, viz „10.3 Datum a čas“, 
s  52 

Čas Aktuální čas

41B Akt. izolace R iso+ Aktuální izolační odpor na DC+ 
(DC PLUS)

R iso-:     ____kΩ
R iso+:     ____kΩ
 
41B Aktuální izolace

R iso- Aktuální izolační odpor na DC- 
(DC MINUS)



49Provozní a instalační příručka k SOL10.0-1TR3-E4 a SOL11.0-1TR3-E4

9. Výrobní informace

CS
9.3  Další statistiky

Podřazená menu
420 Denní stat.
430 Týdenní stat.
440 Měsíční stat.
450 Roční stat.
460 Celková stat.
490 Historie

Popis
Statistiky dne, týdne, měsíce a roku, jakož i celkové výrobní doby 
obsahují data stejného druhu.

V menu 490 Historie najdete statistiky za posledních sedm dní 
provozu solárního střídače. Nemusí se přitom jednat o sedm bez-
prostředně za sebou jdoucích dní.

Struktura

Podřazené menu zobrazení na displeji zobrazené hodnoty Příklad zobrazení a popis
421 Denní stat. AC

431 Týdenní stat. AC

441 Měsíční stat. AC

451 Roční stat. AC

461 Celk. stat. AC

Energie Energie dodaná ve zvoleném 
období

Příjem:     __,__EUR
Čas chodu:    __:__h
Energie:     _____Wh
421 Denní stat. AC

Čas chodu Doba provozu ve zvoleném 
období

Příjem Příjem dosažený ve zvoleném 
období; nastavení lze provádět 
v menu 470 Nast. napájení 
(Nastavení napájení), viz kapitola 
„10.7 Měna a cena kWh“, s. 54 

L1 Δf 50,00/50,10 Hz
L2 Δf ...
L3 Δf ...

Minimální/maximální frekvence ve 
zvoleném období pro každou fázi

L1 Imax
L2 Imax
L3 Imax

Maximální AC proud pro každou 
fázi ve zvoleném období

L1 ΔU 228/240V
L2 ΔU ...
L3 ΔU ...

Minimální/maximální AC napětí ve 
zvoleném období pro každou fázi

L1 Pmax
L2 Pmax
L3 Pmax

Maximální dodávaný činný výkon 
ve zvoleném období pro každou 
fázi

L1 Qmax
L2 Qmax
L3 Qmax

Maximální dodávaný jalový výkon 
ve zvoleném období pro každou 
fázi

L1 Qmin
L2 Qmin
L3 Qmin

Minimální dodávaný jalový výkon 
ve zvoleném období pro každou 
fázi

422 Denní stat. DC

432 Týdenní stat. DC

442 Měsíční stat. DC

452 Roční stat. DC

462 Celk. stat. DC

PV1 Pmax Maximální DC výkon ve zvoleném 
období na MPP trackeru 1

PV1 Umax:      ____V
PV1 Imax:      __,_A
PV1 Pmax:     _____W
422 Denní stat. DC

PV1 Imax Maximální DC proud ve zvoleném 
období na MPP trackeru 1

PV1 Umax Maximální DC napětí ve zvoleném 
období na MPP trackeru 1

423 Denní stat. IZO

433 Týdenní stat. IZO

443 Měsíční stat. IZO

453 Roční stat. IZO

463 Celk. stat. IZO

R iso max Maximální izolační odpor ve zvo-
leném období

R iso min:    ____kΩ
R iso max:    ____kΩ
 
423 Denní stat. ISO

R iso min Minimální izolační odpor ve zvole-
ném období
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Podřazené menu zobrazení na displeji zobrazené hodnoty Příklad zobrazení a popis
491 den   04.05.12

492 den  ...

493 den  ...

494 den  ...

495 den  ...

496 den  ...

497 den  ...

Statistiky posledních 7 dnů pro-
vozu solárního střídače.

Tyto statistiky obsahují stejné 
informace jako menu 421, 422 
a 423 

Příjem:     __,__EUR
Čas chodu:    __:__h
Energie:     _____Wh
491 Den:    04.05.12

9.4  reset statistik

Menu 471 Statistiky

Popis
Všechny statistiky lze zresetovat, stará data se při tom interně 
uloží. 

Postup

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace

Výrobní info 
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte klávesami  položku Výrob-
ní info a stiskněte klávesu  

➔

Měsíční stat.
Roční stat.
Celková stat.
Nast. napájeni
Záznam událostí 

400 Výrobní info 2  Klávesami  zvolte položku Nast. napájení (Na-
stavení napájení) a stiskněte klávesu  

➔Stat.
Euro / kWh:    0,20
Měna:           EUR
-------------------

-------------------

470 Nast. napájeni 3  Klávesami  zvolte položku Statistiky a stiskněte 
klávesu  

➔

Reset týd. stat.
Reset denní stat.
-------------------

471 Statistiky 4  Klávesami  zvolte statistiku, kterou chcete zreseto-
vat, a stiskněte klávesu  

➔

-------------------
Ano
Ne
-------------------Reset denní stat. 5  Klávesami  vyberte u statistiky, kterou chcete zrese-

tovat, položku Ano a stiskněte klávesu  

Stiskněte ENTER
Úspěšný

 
Reset denní stat.  þ Statistika se zresetuje.
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10.  Nastavení

10.1 Přehled

Nastavení
Jazyk displeje Strana 51
Datum a čas Strana 52
Formát data a času Strana 52
Osvětlení pozadí a kontrast Strana 53
RS485 (EIA485) Strana 53
Měna a cena kWh Strana 54
Reset statistik Strana 54
Regulace činného výkonu (aktivní řízení energie)

Snížení činného výkonu Strana 55
Činný výkon na základě frekvence Strana 56

Kontrola jalového výkonu (reaktivní řízení energie)
Účiník na základě činného výkonu Strana 57
Konstantní účiník Strana 59

Stínění (rozšířený MPP tracker) Strana 61
Hlídání izolace a uzemnění Strana 62
Standardní menu Strana 62

10.2  Jazyk displeje

Menu 100 Nast. instalace

Popis
Umožňuje nastavit jazyk displeje.

Přístup k menu

Hlavní menu > Nast. instalace

➔

Možností
Nast. instalace
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte 
klávesami  menu Nast. 
instalace (Nastavení instalace) 
a stiskněte klávesu  

➔

Datum a čas
Jazyk:        Czech
-------------------

100 Nast. instalace 2  Klávesami  zvolte polož-
ku Jazyk a stiskněte klávesu 

 

➔

Datum a čas
Jazyk:        Czech
-------------------

100 Nast. instalace 3  Klávesami  nastavte 
jazyk a nakonec stiskněte 
klávesu  

Přístup klávesovou zkratkou
Stiskněte současně klávesy ESC  a  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Jazyk Jazyk Jazyk displeje.

Czech | Danish | Dutch | Eng-
lish | French | German | Italian | 
Polish | Portuguese | Romain | 
Slovak | Slovenian | Spanish
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10.4  Formát data a času

Menu 111 Formát

Popis
Umožňuje nastavit formát data a času.

Přístup k menu
Hlavní menu > Nast. instalace  > Datum a čas > For-
mát

➔

Možností
Nast. instalace
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte 
klávesami  menu Nast. 
instalace (Nastavení instalace) 
a stiskněte klávesu  

➔

Zobr. nastavení
Datum a čas
Jazyk:        Czech
-------------------100 Nast. instalace 2  Klávesami  zvolte polož-

ku Datum a čas a stiskněte 
klávesu  

➔Formát
čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

------------------- 

110   Datum a čas 3  Klávesami  zvolte polož-
ku Formát a stiskněte klávesu 

 

➔

čas:            24h
Datum:   DD.MM.RRRR
-------------------

111      Formát 4  Klávesami  vyberte 
parametr. Hodnotu změníte 
klávesou  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Datum Formát data DD MM RRRR 

DD/MM/RRRR 
DD-MM-RRRR

MM DD RRRR 
MM/DD/RRRR 
MM-DD-RRRR

RRRR MM DD 
RRRR/MM/DD 
RRRR-MM-DD

Čas Formát času 12h | 24h

10.3  Datum a čas

Menu 110 Datum a čas

Popis
Umožňuje nastavit datum a čas.

Přístup k menu

Hlavní menu > Nast. instalace > Datum a čas

➔

Možností
Nast. instalace
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte 
klávesami  menu Nast. 
instalace (Nastavení instalace) 
a stiskněte klávesu  

➔

Zobr. nastavení
Datum a čas
Jazyk:        Czech
-------------------100 Nast. instalace 2  Klávesami  zvolte polož-

ku Datum a čas a stiskněte 
klávesu  

➔

čas:    14:26:51
Datum: 25.05.2012
-------------------

110   Datum a čas 3  Klávesami  vyberte 
parametr. Hodnotu změníte 
klávesou  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Datum Datum Volně nastavitelné podle zvole-

ného formátu data
Čas Čas Volně nastavitelné podle zvole-

ného formátu času
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10.5  Osvětlení pozadí, kontrast

Menu 120 Zobr. nastavení

Popis
Umožňuje nastavit osvětlení pozadí a kontrast.

Přístup k menu

Hlavní menu > Nast. instalace > Zobr. nastavení

➔

Možností
Nast. instalace
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte 
klávesami  menu Nast. 
instalace (Nastavení instalace) 
a stiskněte klávesu  

➔Zobr. nastavení
Datum a čas
Jazyk:        Czech
-------------------

Výběr sítě 

100 Nast. instalace 2  Klávesami  zvolte polož-
ku Zobr. nastavení (Zobrazení 
nastavení) a stiskněte klávesu 

 

➔

Zadní světlo:  Auto
Kontrast:        10
-------------------

120 Zobr. nastavení 3  Klávesami  vyberte 
parametr. Hodnotu změníte 
klávesou  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Zadní světlo Osvětlení pozadí 

displeje
Auto | Zap 

Auto = Osvětlení pozadí se 
zapne se stisknutím libo-
volné klávesy na displeji.

Zap = Osvětlení pozadí je 
zapnuté vždy.

Kontrast Kontrast displeje 1     10

10.6  Nastavení rS485 (eIa485)

Menu 140 RS485

Popis
Umožňuje nastavit ID a přenosovou rychlost rozhraní RS485.

Přístup k menu

Hlavní menu > Nast. instalace > RS485

➔

Možností
Nast. instalace
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte 
klávesami  menu Nast. 
instalace (Nastavení instalace) 
a stiskněte klávesu  

➔

Zobr. nastavení
Datum a čas

Výběr sítě 
RS485
-------------------

100 Nast. instalace 2  Klávesami  zvolte polož-
ku RS485 a stiskněte klávesu 

 

➔

PŕenRych:     19200
ID:               1
-------------------

140      RS485 3  Klávesami  vyberte 
parametr. Hodnotu změníte 
klávesou  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
ID Identifi kační číslo 

solárního střídače
1    254

PřenRych Přenosová rychlost 2400 | 4800 | 9600 | 19200 
| 38400, standard je 19200

UPOzOrNěNí
Propojení několika solárních střídačů pro-
střednictvím rS485

 ► Zvolte pro každý solární střídač jiné ID. 
 ► K poslednímu střídači v řadě je nutno připojit 

koncový odpor (viz „7.5 Připojení RS485 
(EIA485) (fakultativní)“, s. 27).

 ► Koncový odpor si můžete objednat 
u společnosti Delta, viz „16.1 Objednací 
čísla“, s. 84 
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10.8  reset statistik

Menu 471 Statistiky

Popis
Umožňuje resetovat statistiky. Kromě toho je možno nastavit měnu 
a cenu kWh.

Přístup k menu
Hlavní menu > Výrobní info > Nast. napájení > Sta-
tistiky

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace

Výrobní info 
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Výrobní info 
(Výrobní informace) a stiskněte 
klávesu  

➔

Měsíční stat.
Roční stat.
Celková stat.
Nast. napájeni
Záznam událostí 

400 Výrobní info 2  Klávesami  zvolte polož-
ku Nast. napájení (Nastavení 
napájení) a stiskněte klávesu 

 

➔Stat.
Euro / kWh:    0,20
Měna:           EUR
-------------------

-------------------

470 Nast. napájeni 3  Klávesami  zvolte 
položku Statistiky a stiskněte 
klávesu  

➔

Reset týd. stat.
Reset denní stat.
-------------------

471 Statistiky 4  Klávesami  vyberte 
statistiku, kterou budete chtít 
resetovat, a stiskněte klávesu 

 

➔

-------------------
Ano
Ne
-------------------Reset denní stat. 5  Klávesami  zvolte polož-

ku Ano a stiskněte klávesu  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Denní stat. Denní statistika
Týdenní stat. Týdenní statistika
Měsíční stat. Měsíční statistika
Roční stat. Roční statistika
Celková stat. Celková statistika
Historie Historie Statistika posledních 7 dnů 

provozu solárního střídače.

10.7  Měna a cena kWh

Menu 470 Nast. napájení

Popis
Umožňuje nastavit měnu a cenu kWh. Kromě toho je možno také 
resetovat statistiky.

Přístup k menu

Hlavní menu > Výrobní info > Nast. napájení

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace

Výrobní info 
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Výrobní info 
(Výrobní informace) a stiskněte 
klávesu  

➔

Měsíční stat.
Roční stat.
Celková stat.
Nast. napájeni
Záznam událostí 

400 Výrobní info 2  Klávesami  zvolte polož-
ku Nast. napájení (Nastavení 
napájení) a stiskněte klávesu 

 

➔

Euro / kWh:    0,20
Měna:           EUR
-------------------

470 Nast. napájeni 3  Klávesami  vyberte 
parametr. Hodnotu změníte 
klávesou  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Měna Měna Volně nastavitelné, bez 

předdefi novaných hodnot. 
EUR / kWh EUR / kWh Volně nastavitelné, bez 

předdefi novaných hodnot. 
Pro výpočet obratu, resp. 
příjmu je nutno zadat 
částku za kWh.

Statistiky Reset statistik Umožňuje resetovat jednot-
livé statistiky, viz „9.4 Reset 
statistik“, s. 50 
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10.9  regulace činného výkonu (aktivní řízení 

energie)

UPOzOrNěNí
Činný výkon je možno regulovat jen v sítích DE 
LVD a DK LVD  

UPOzOrNěNí
Změny regulace činného a jalového výkonu 
mohou ovlivnit výrobu energie.

Předtím než nastavení změníte, poraďte se 
s instalatérem.

10.9.1 Přehled

Funkce/režim Popis
Snížení činného 
výkonu

Omezení maximálního dodávaného čin-
ného výkonu

Činný výkon na 
základě frekvence

Omezení dodávaného činného výkonu 
v závislosti na frekvenci sítě

10.9.2  Snížení činného výkonu

Menu 511 Snížení en.

UPOzOrNěNí
Nastavení v menu 511 Snížení en. mají vliv 
na funkci „Účiník na základě činného výkonu 
cos φ (P)“, viz „10.10.2 Účiník na základě 
činného výkonu cos φ (P)“, s. 57 

Popis
Tato funkce je k dispozici pro LVD sítě.

Maximální přípustný činný výkon lze nastavit jako procentuální 
podíl maximálního činného výkonu solárního střídače. 

Funkci vypnete nastavením hodnoty „0 %“.

Pokud bylo v rámci uvedení do provozu nastaveno omezení výkonu 
(energetický limit), vztahuje se procentuální hodnota na tam nasta-
vený maximální činný výkon.

Příklad:

Máte SOLIVIA 5.0 EU G4 TR a v rámci uvedení do provozu jste 
omezili maximální činný výkon Pmax na 4 kW.

Když nyní v menu 511 Snížení en. nastavíte 80 %, vypočítá se 
maximální přípustný činný výkon jako 4 kW × 80 % = 3,2 kW.

Přístup k menu
Hlavní menu > Nastavení uživ. > Aktivní říz. en. > 
Snížení en.

➔

Vlastnosti USB
Možností

Výrobní info 
Nastavení uživ.
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Nastavení 
uživ. (Nastavení uživatele) a 
stiskněte klávesu  

svého instalátora.
Požádejte o pomoc
tvorbu energie.

Změny mohou ovlivnit 2  Pro potvrzení stiskněte klávesu 
 

➔

Reakt.říz.ener.
Aktivní říz. en.
-------------------

500 Nastavení uživ. 3  Klávesami  zvolte po-
ložku Aktivní říz. en. (Aktivní 
řízení energie) a stiskněte 
klávesu  

➔

En. vs frekv.
Snížení en.
-------------------

510 Aktivní říz. en. 4  Klávesami  zvolte polož-
ku Snížení en. (Snížení ener-
gie) a stiskněte klávesu  

➔

-------------------
Max. ener.:      0%
-------------------

511 Snížení en. 5  Hodnotu změníte klávesou  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Max. ener. Maximální činný 

výkon
Omezí činný výkon na 
nastavenou hodnotu.
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10.9.3  činný výkon na základě frekvence P(f)

Menu 512 En. vs frekv.

Popis
Umožňuje resetovat statistiky. Kromě toho je možno nastavit měnu 
a cenu kWh.

Touto funkcí se mění dodávaný činný výkon v závislosti na frek-
venci sítě. S překročením počáteční frekvence dochází k omezení 
dodávaného činného výkonu. S dosažením zastavovací frekvence 
se dodávka činného výkonu do sítě zastaví.

Nyní si popíšeme chování v souladu s VDE AR N 4105.

Varianta 1: Frekvence sítě se pohybuje mezi fStart a fStop 

Pm

f (Hz)fstart fstop

Gradient (%/Hz)

Obr. 10.1: Funkce P (f), varianta 1

Jakmile frekvence sítě překročí hodnotu fStart, dojde k automa-
tickému uložení hodnoty činného výkonu dodávaného v daném 
okamžiku Pm a k zapnutí omezení činného výkonu. 

Dokud frekvence sítě zůstává v intervalu nad fStart a pod fStop, sleduje 
hodnota dodávaného činného výkonu gradient: Se stoupající frek-
vencí sítě klesá činný výkon, s klesající frekvencí sítě činný výkon 
stoupá.

Varianta 2: Frekvence sítě překračuje fStop 

Pm

f (Hz)fstart fstop

Gradient (%/Hz)

Obr. 10.2: Funkce P (f), varianta 2

Pokud frekvence sítě překročí fStart a zůstane pod fStop, bude se 
solární střídač chovat jako ve variantě 1. 

Jakmile však frekvence sítě překročí fStop, dojde k zastavení 
dodávání činného výkonu do sítě.

Dodávka činného výkonu bude obnovena teprve poté, co frekvence 
sítě opět klesne pod fStart. Po opětovném zapnutí se činný výkon 
zvyšuje v krocích po 10 % za minutu.

Přístup k menu
Hlavní menu > Nastavení uživ. > Aktivní říz. en. > 
En. vs frekv.

➔

Vlastnosti USB
Možností

Výrobní info 
Nastavení uživ.
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Nastavení 
uživ. (Nastavení uživatele) a 
stiskněte klávesu  

svého instalátora.
Požádejte o pomoc
tvorbu energie.

Změny mohou ovlivnit 2  Pro potvrzení stiskněte klávesu 
 

➔

Reakt.říz.ener.
Aktivní říz. en.
-------------------

500 Nastavení uživ. 3  Klávesami  zvolte po-
ložku Aktivní říz. en. (Aktivní 
řízení energie) a stiskněte 
klávesu  

➔

-------------------
En. vs frekv.
Snížení en.
-------------------510 Aktivní říz. en. 4  Klávesami  zvolte polož-

ku En. vs frekv. (Energie resp. 
výkon na základě frekvence) a 
stiskněte klávesu  

➔

Zast.frekv. 51,50Hz
Poč. frek.: 50,20Hz
-------------------

512 En. vs frekv. 5  Klávesami  vyberte 
parametr. Hodnotu změníte 
klávesou  

Nastavitelné parametry 

Text displeje Název Popis
Poč. frek. Počáteční frek-

vence
Frekvence, počínaje kterou 
dojde k omezení dodávky 
činného výkonu do sítě.

Rozsah hodnot: 
50,00 .. 65,00 Hz

Standard: 50,20 Hz
Zast. frekv. Zastavovací frek-

vence
Frekvence, při které dojde 
k vypnutí dodávky činného 
výkonu do sítě.

Rozsah hodnot: 
50,00 .. 65,00 Hz

Standard: 51,50 Hz
Sklon Sklon Gradient, tzn. změna dodá-

vaného činného výkonu 
v procentech na Hz. 

Rozsah hodnot: 0 .. 150 %

Standard: 40 %
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CS
10.10 Kontrola jalového výkonu (reaktivní řízení 

energie)

UPOzOrNěNí
Jalový výkon je možno regulovat jen v sítích DE 
LVD, DK LVD a DE MVD 

UPOzOrNěNí
Změny regulace činného a jalového výkonu 
mohou ovlivnit výrobu energie.

Předtím než nastavení změníte, poraďte se 
s instalatérem.

10.10.1 Přehled

Funkce/režim Popis
Účiník na základě čin-
ného výkonu cos φ (P)

K nastavení účiníku cos φ v závislosti na 
poměru P/Pn (poměru činného a jmenovi-
tého činného výkonu)

Konstantní účiník K nastavení konstantního účiníku cos φ 
(induktivní nebo kapacitní)

Konstantní jalový 
výkon

K nastavení konstantního jalového výkonu

Jalový výkon na 
základě napětí Q(U)

K nastavení poměru Q/Sn (jalového 
výkonu k jmenovitému zdánlivému 
výkonu) v závislosti na síťovém napětí U.

Aktivní může být vždy jen jeden režim.

10.10.2 Účiník na základě činného výkonu cos φ (P)

Menu 520 Reakt. říz. ener.

Popis
Tato funkce je k dispozici pro sítě DK LVD, DE LVD, DE MVD 

Touto funkcí si lze pro čtyři různé výkonové poměry P/Pn nadefino-
vat zvláštní cos φ (viz Obr. 10.3, s. 57. 

P/Pn (Poměr en.) je poměr okamžitého činného výkonu a jmeno-
vitého výkonu solárního střídače. Výkonový poměr a cos φ jsou 
uspořádány po dvojicích do jednotlivých bodů. Výkonové poměry 
v bodech A a D jsou nastaveny napevno na 0 %, respektive na 
100 %. Co se týče bodů B a C, zde lze výkonové poměry nastavit 
v rámci definovaných limitů. Hodnoty cos φ je možno nastavit pro 
všechny čtyři body.

K bodu B patří například parametry B Poměr en. a B Cos Phi  
Parametry A Poměr en. a D Poměr en. se nezobrazují, jelikož 
jsou napevno nastaveny na 0 %, respektive 100 %.

Výkonový poměr bod D = 100 %
(nelze změnit)

Výkonový poměr bod A = 0 %
(nelze změnit)

Výkonový poměr P/Pn

0 % 50 % 100 %

Induktivní cos φ 
bod C (0,8 ... 1)

1

0,8

0,8

1

0,8

0,8

Výkonový poměr bod C 
(50 ... 99 %)

Výkonový poměr bod B 
(1 ... 49 %)

Kapacitivní cos φ 
bod D 
(0,8 ... 1)

Induktivní cos φ 
bod D 
(0,8 ... 1)

Kapacitivní cos φ 
bod A 
(0,8 ... 1)

Induktivní cos φ 
bod A 
(0,8 ... 1)

Kapacitivní cos φ 
bod C (0,8 ... 1)  

Induktivní cos φ 
bod B (0,8 ... 1)  

Kapacitivní cos φ 
bod B (0,8 ... 1)  

co
s 

φ

co
s 

φ

Obr. 10.3: Rozsahy nastavení funkce „cos φ (P)“
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Příklad 
Parametry bodů A až D jsou v našem příkladu nastaveny 
následovně.

Text displeje Popis
A Cos Phi: ind 1,00 Bod A: cos φ je nastaven na induk-

tivní 1,00. Jelikož cos φ = 1,00, mohli 
bychom nastavit i kapacitní  

Výkonový poměr P/Pn (Poměr en.) 
odpovídá automaticky 0 % a nelze 
změnit.

B Cos Phi: ind 0,95 Bod B: cos φ je nastaven na induk-
tivní 1,00 

B Poměr en.:  23% Bod B: Výkonový poměr P/Pn (Poměr 
en.) je nastaven na 23 % 

C Cos Phi: kap 0,90 Bod C: cos φ je nastaven na kapa-
citní 1,00 

C Poměr en.:  75% Bod C: Výkonový poměr P/Pn (Poměr 
en.) je nastaven na 75 % 

D Cos Phi: kap 0,95 Bod D: cos φ je nastaven na induk-
tivní 0,95 

Výkonový poměr P/Pn (Poměr en.) 
odpovídá automaticky 100 % a nelze 
změnit.

Z uvedeného plyne následné chování solárního střídače v závislosti 
na okamžitém dodávaném činném výkonu:

Výkonový poměr P/Pn
0 % 50 % 100 %

1

0.8

0.8 

Bod A

Bod B

Bod C

Bod D

co
s 

φ

Induktivní 

Kapacitivní 

Obr. 10.4: Příklad nastavení funkce cos φ (P)

Se změnou okamžitého dodávaného činného výkonu se hodnoty 
cos φ vyvíjí po nakreslené linii.

Dopady omezení činného výkonu na chování funkce 
„cos φ (P)“
Nastaví-li se v rámci uvedení do provozu a/nebo funkcí „Snížení 
energie“ omezení činného výkonu, změní se chování, resp. průběh 
funkce „cos φ (P)“.

Výkonový poměr P/Pn
0 % 50 % 100 %80 %

1

0,8

0,8 

Bod A

Bod B

Bod C

Bod D

co
s 

φ

Induktivní 

Kapacitivní 

10 kW8 kW5 kW

Příklad: SOLIVIA 5.0 EU G4 TR, omezena na 8 kW

Obr. 10.5: Dopady snížení činného výkonu na funkci „cos φ (P)“

Snížením činného výkonu na 8 kW je vyloučeno dosažení bodu D. 
To platí pro celé šedě označené pásmo.

Přístup k menu

Hlavní menu > Nastavení uživ. > Reakt. říz. ener. 

➔

Vlastnosti USB
Možností

Výrobní info 
Nastavení uživ.
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Nastavení 
uživ. (Nastavení uživatele) a 
stiskněte klávesu  

svého instalátora.
Požádejte o pomoc
tvorbu energie.

Změny mohou ovlivnit 2  Pro potvrzení stiskněte klávesu 
 

➔

-------------------
Reakt.říz.ener.
Aktivní říz. en.
-------------------500 Nastavení uživ. 3  Klávesami  zvolte polož-

ku Reakt. říz. ener. (Reaktivní 
řízení energie) a stiskněte 
klávesu  

➔

A Cos Phi: ind 1.00
Režim:   Cos phi(P)
-------------------

520 Reakt.říz.ener. 4  Klávesami  zvolte polož-
ku Režim a stiskněte klávesu 

  

➔

A Cos Phi: ind 1.00
Režim:   Cos phi(P)
-------------------

520 Reakt.říz.ener. 5  Klávesami  nastavte Re-
žim na Cos phi(P) a stiskněte 
klávesu   

6  Klávesami  vyberte 
parametr. Hodnotu změníte 
klávesou  

Nastavitelné parametry
(viz také Obr. 10.3, s. 57)

Text displeje Název Popis
A Cos Phi: ind 
1.00

Bod A: cos φ induktivní 0,8 ... 1,0 nebo  
kapacitní 0,8 ... 1,0

B Cos Phi: ind 
1.00

Bod A: cos φ induktivní 0,8 ... 1,0 nebo  
kapacitní 0,8 ... 1,0

B Poměr en.: Bod B: Výkonový 
poměr P/Pn

1 ... 49 %

C Cos Phi: ind 
1.00

Bod C: cos φ induktivní 0,8 ... 1,0 nebo  
kapacitní 0,8 ... 1,0

C Poměr en.: Bod C: Výkonový 
poměr P/Pn

50 ... 99 %

D Cos Phi: ind 
1.00

Bod D: cos φ induktivní 0,8 ... 1,0 nebo  
kapacitní 0,8 ... 1,0
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CS
10.10.3  Konstantní účiník cos φ

Menu 520 Reakt. říz. ener.

Popis
Tato funkce je k dispozici pro sítě DK LVD, DE LVD, DE MVD 

Pomocí této funkce lze nastavit konstantní účiník cos φ.

Přístup k menu

Hlavní menu > Nastavení uživ. > Reakt. říz. ener. 

➔

Vlastnosti USB
Možností

Výrobní info 
Nastavení uživ.
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Nastavení 
uživ. (Nastavení uživatele) a 
stiskněte klávesu  

svého instalátora.
Požádejte o pomoc
tvorbu energie.

Změny mohou ovlivnit 2  Pro potvrzení stiskněte klávesu 
 

➔

-------------------
Reakt.říz.ener.
Aktivní říz. en.
-------------------500 Nastavení uživ. 3  Klávesami  zvolte polož-

ku Reakt. říz. ener. (Reaktivní 
řízení energie) a stiskněte 
klávesu  

➔

Cos Phi:   ind 1.00
Režim:  Opr. kos fí
-------------------

520 Reakt.říz.ener. 4  Klávesami  zvolte polož-
ku Režim a stiskněte klávesu 

  

➔

Cos Phi:   ind 1.00
Režim:  Opr. kos fí
-------------------

520 Reakt.říz.ener. 5  Klávesami  nastavte Re-
žim na Cos phi(P) a stiskněte 
klávesu   

➔

-------------------
Cos Phi:   ind 1.00
Režim:  Opr. kos fí
-------------------520 Reakt.říz.ener. 6  Klávesami  vyberte 

parametr Cos Phi. Hodnotu 
změníte klávesou  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Cos Phi cos φ Stanovuje cos φ na nasta-

venou hodnotu.

induktivní | kapacitní

1     0 8

10.10.4 Konstantní jalový výkon

Menu 520 Reakt. říz. ener.

Popis
Tato funkce je k dispozici pro síť DE MVD 

Pomocí této funkce lze nastavit konstantní jalový výkon.

Přístup k menu

Hlavní menu > Nastavení uživ. > Reakt. říz. ener. 

➔

Vlastnosti USB
Možností

Výrobní info 
Nastavení uživ.
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Nastavení 
uživ. (Nastavení uživatele) a 
stiskněte klávesu  

svého instalátora.
Požádejte o pomoc
tvorbu energie.

Změny mohou ovlivnit 2  Pro potvrzení stiskněte klávesu 
 

➔

-------------------
Reakt.říz.ener.
Aktivní říz. en.
-------------------500 Nastavení uživ. 3  Klávesami  zvolte polož-

ku Reakt. říz. ener. (Reaktivní 
řízení energie) a stiskněte 
klávesu  

➔

Cos Phi:   ind 1.00
Režim:  Opr. kos fí
-------------------

520 Reakt.říz.ener. 4  Klávesami  zvolte polož-
ku Režim a stiskněte klávesu 

  

➔

Q/Sn:      ind   0%
Režim:   Opravené Q
-------------------

520 Reakt.říz.ener. 5  Klávesami  nastavte Re-
žim na Opravené Q (Konstant-
ní jalový výkon Q) a stiskněte 
klávesu   

➔

-------------------
Q/Sn:      ind   0%
Režim:   Opravené Q
-------------------520 Reakt.říz.ener. 6  Klávesami  vyberte para-

metr Q/Sn. Hodnotu změníte 
klávesou  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Q/Sn Poměr Q/Sn Poměr jalového výkonu 

k jmenovitému zdánlivému 
výkonu.

induktivní | kapacitní

-60 ... +60 %
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10.10.5  Q (U)

Menu 520 Reakt. říz. ener.

Popis
Tato funkce je k dispozici pro síť DE MVD 

Touto funkcí lze nastavit poměr Q/Sn (jalového výkonu k jmenovi-
tému zdánlivému výkonu) v závislosti na síťovém napětí U. 

Q/Sn

U

Kapacitivní 

Induktivní 

0

[%]

[V]
Dolní Ulim Horní Ulim

Dolní Q/Sn

Horní Q/Sn

Hystereze

Obr. 10.6: Charakteristika Q(U), příklad

Přístup k menu

Hlavní menu > Nastavení uživ. > Reakt. říz. ener. 

➔

Vlastnosti USB
Možností

Výrobní info 
Nastavení uživ.
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Nastavení 
uživ. (Nastavení uživatele) a 
stiskněte klávesu  

svého instalátora.
Požádejte o pomoc
tvorbu energie.

Změny mohou ovlivnit 2  Pro potvrzení stiskněte klávesu 
 

➔

-------------------
Reakt.říz.ener.
Aktivní říz. en.
-------------------500 Nastavení uživ. 3  Klávesami  zvolte polož-

ku Reakt. říz. ener. (Reaktivní 
řízení energie) a stiskněte 
klávesu  

➔

Cos Phi:   ind 1.00
Režim:  Opr. kos fí
-------------------

520 Reakt.říz.ener. 4  Klávesami  zvolte polož-
ku Režim a stiskněte klávesu 

  

➔

Min Q/Sn:  kap  60%
Režim:         Q(U)
-------------------

520 Reakt.říz.ener. 5  Klávesami  nastavte 
Režim na Q(U) a stiskněte 
klávesu   

6  Klávesami  vyberte 
jednotlivé parametry. Hodnotu 
změníte klávesou  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Dolní Q/Sn Dolní mez Q/Sn 0 ... 60 %

kapacitní
Horní Q/Sn Horní mez Q/Sn 0 ... 60 %

induktivní
Dolní Ulim Dolní mez napětí 184 ... 230 V
Horní Ulim Horní mez napětí 231 ... 266 V
Hystereze Hystereze Defi nuje odlišné chování 

pro stoupající a klesající 
napětí.

0 ... 50 V
Zpoždění Zpoždění Defi nuje dobu, po kte-

rou musí být překročeno 
napětí, než se funkce 
zapne.

0 ... 655,35 s
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CS
10.11 Fault ride Through (FrT)

Menu 530 Nastavení FRT

Popis
Tato funkce je k dispozici pro síť DE MVD 

Přístup k menu

Hlavní menu > Nastavení uživ. > Nastavení FRT 

➔

Vlastnosti USB
Možností

Výrobní info 
Nastavení uživ.
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  menu Nastavení 
uživ. (Nastavení uživatele) a 
stiskněte klávesu  

svého instalátora.
Požádejte o pomoc
tvorbu energie.

Změny mohou ovlivnit 2  Pro potvrzení stiskněte klávesu 
 

➔Nastavení FRT
Reakt.říz.ener.
Aktivní říz. en.
-------------------

-------------------

500 Nastavení uživ. 3  Klávesami  zvolte polož-
ku Nastavení FRT a stiskněte 
klávesu  

➔

Mrtvá zóna Vh: 253V
faktor k:        2
-------------------

530 Nastavení FRT 4  Klávesami  vyberte 
jednotlivé parametry. Hodnotu 
změníte klávesou  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Režim Režim Zapne a vypne funkci.

Zap | Vyp
Faktor k Faktor k 0     10
Mrtvá zóna Vh Mrtvá zóna, horní 

omezení napětí
Horní omezení napětí 
mrtvé zóny

231 ... 266 V
Mrtvá zóna VI Mrtvá zóna, dolní 

omezení napětí
Dolní omezení napětí 
mrtvé zóny

184 ... 230 V
Zpožd. FRT Doba zpoždění 

FRT
Když napětí zase vstoupí 
do mrtvé zóny, je po sta-
novenou dobu zpoždění 
nadále dodáván maximální 
symetrický/asymetrický 
proud.

0,01 ... 5 s
Max. I sym. Maximální proud, 

symetrický
Maximální jalový proud 
v případě symetrického 
výpadku (= 3 fáze)

0 ... 100 %
Max I asym. Maximální proud, 

asymetrický
Maximální jalový proud 
v případě asymetrického 
výpadku (= 2 fáze)

0 ... 100 %

10.12  Stínění (rozšířený MPP tracker)

Menu 210 Stínění

Popis
Možnost „Stínění“ představuje rozšířený MPP tracker. Když je tato 
možnost zapnutá, provádí MPP tracker v pravidelných intervalech 
další hledání. 

MPP tracker přitom pátrá po výkonovém maximu v širším rozsahu 
napětí.

Tato možnost by měla být zapnutá, pokud nad PV moduly během 
dne s pravidelností pomalu putují stíny. Takové putující stíny 
mohou být způsobovány např. komíny nebo stromy. U rychle putu-
jících stínů, např. mračen ženoucích se po obloze, je účinek této 
možnosti spíše minimální.

Funkce se nastavuje v závislosti na velikosti stínění.

Přístup k menu

Hlavní menu > Možnosti > Stínění

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace
-------------------     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-

sami  menu Možnosti a 
stiskněte klávesu  

➔

Uzemění
Stínění
-------------------

200     Možnosti 2  Klávesami  zvolte polož-
ku Stínění a stiskněte klávesu 

 

➔

-------------------
Režim:     deaktiv.
-------------------

210     Stínění 3  Za účelem nastavení režimu 
stiskněte klávesu  

➔

-------------------
Režim:        horní
-------------------

210     Stínění 4  Klávesami  nastavte 
velikost stínění a stiskněte 
klávesu   

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Režim: Režim deaktiv.

Rozšířený MPP tracking je 
deaktivován
horní

Vysoké stínění, 
časový cyklus: 0,5 hodiny
střední

Střední stínění, 
časový cyklus: 2 hodiny
dolní

Nízké stínění, 
časový cyklus: 4,5 hodiny
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10.13  Hlídání izolace a uzemnění

Menu 230 Uzemnění

Popis
Na DC straně je solární střídač vybaven monitorováním izolace 
a uzemnění.

Monitorování, resp. hlídání izolace pracuje ve dvou různých 
režimech:

 ● Chyba IZO
 ● Varování IZO

Pokud výrobce modulu vyžaduje uzemnění kladného nebo zápor-
ného pólu PV modulů, lze uzemnění také hlídat. Hlídání uzemnění 
pracuje ve čtyřech různých režimech:

 ● – Chyba GND
 ● – Varování GND
 ● + Chyba GND
 ● + Varování GND

Z výroby je solární střídač v dodávaném stavu nastaven na režim 
Varování IZO (Varování - izolace).

Popis režimů hlídání:

režim hlídání Popis
IZO/GND vyp Hlídání je deaktivováno.
xxx chyba V případě výskytu chyby či závady 

na izolaci nebo uzemnění se solární 
střídač odpojí od sítě.

xxx varování V případě výskytu chyby či závady 
na izolaci nebo uzemnění vygeneruje 
solární střídač chybu, od sítě se však 
neodpojí.

Přístup k menu

Hlavní menu > Možnosti > Uzemnění

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace
-------------------     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-

sami  menu Možnosti a 
stiskněte klávesu  

➔

-------------------
Uziemienie
Tłumienie
-------------------

-------------------
Uzemění
Stínění
-------------------200      Opcje200     Možnosti 2  Klávesami  zvolte po-

ložku Uzemnění a stiskněte 
klávesu  

➔

-------------------
PV1:   Izolace var.
-------------------

230 Uzemnění 3  Za účelem nastavení režimu 
stiskněte klávesu  

➔

-------------------
PV1:    - Chyba GND
-------------------

230 Uzemnění 4  Klávesami  nastavte 
režim a stiskněte klávesu   

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
PV1 Hlídání PV1 Chyba IZO

Varování IZO
– Chyba GND
– Varování GND
+ Chyba GND
+ Varování GND
IZO/GND vyp

10.14  Standardní menu

Menu 800 Standard. menu

Popis
Pro případ, že se po jistou dobu nepoužijí žádné indikační klá-
vesy, je možné defi novat, do jakého standardního menu se displej 
automaticky přepne. Ze standardního menu se do hlavního menu 
dostanete klávesou ESC  

Jako standardní menu je ze závodu nastaveno 411 Aktuální 
přehled. Toto menu obsahuje aktuální data a aktuální provozní 
hlášení.

Číslo musí být platným číslem menu.

Pro přehled všech dostupných čísel menu viz „16.2 Přehled struk-
tury menu“, s. 85 

Přístup k menu

Hlavní menu > Standard. menu

➔

Výrobní info 
Diagn. a alarm
Info invertoru
Standard. menu
------------------- 

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte 
klávesami  položku 
Standard. menu (Stan-
dardní menu) a stiskněte 
klávesu  

 → Zobrazí se číslo aktu-
álního standardního 
menu.

➔

411 Aktuální přehled
číslo menu:     411
 

800 Standard. menu 2  Stiskněte klávesu  

➔

411 Aktuální přehled
číslo menu:     411
 

800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu

➔číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411číslo menu:     411

 → Rozbliká se první čísli-
ce a název menu.

➔

110 Datum a čas
číslo menu:     110
 

800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu800 Standard menu800 Standard. menu800 Standard menu

➔číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110číslo menu:     110

3  Klávesami  nastavte 
první číslici čísla menu.

 → Podle aktuálního 
výběru se automaticky 
upraví také název 
menu. 

➔

130 Výběr sítě
číslo menu:     130
 

800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu

➔číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130číslo menu:     130

4  Stiskněte klávesu  a 
klávesami  nastavte 
druhou číslici čísla menu.

➔

131 Zobr. nast. sítě
číslo menu:     131
 

800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu800 Standard. menu

➔číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131číslo menu:     131

5  Stiskněte klávesu  a 
klávesami  nastavte 
třetí číslici čísla menu.

 

6  Pro ukončení stiskněte 
klávesu  

Nastavitelné parametry

Text displeje Název Popis
Číslo menu Číslo menu Libovolné platné číslo 

menu.
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10.15 změna sítě

Menu 132 Změna sítě

Popis

POzOR
Po změně sítě začíná vždy kompletně nové 
uvedení do provozu, viz „8 Uvedení do provozu“, 
s  29 

 ► Před každou změnou sítě se nejprve obraťte 
na technický support společnosti Delta! 
Kontaktní údaje najdete na zadní straně této 
příručky.

Po uvedení do provozu lze nastavenou síť změnit jen po zadání 
čísla PIN. Pokaždé, když budete vybírat novou síť anebo měnit 
chráněná nastavení aktuální sítě, budete přitom potřebovat nové 
číslo PIN. O číslo PIN požádejte technický support společnosti 
Delta.

Postup při změně sítě 

Hlavní menu > Výběr sítě > Změna sítě

Pro PIN je potřeba doložit 
oprávnění v podobě kódu 
(klíče). Klíč naleznete v menu 
132 Změna sítě  

➔

Možností
Nast. instalace
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte 
klávesami  položku 
Standard. menu (Stan-
dardní menu) a stiskněte 
klávesu  

➔

Zobr. nastavení
Datum a čas
Jazyk:        Czech

Výběr sítě 
RS485

100 Nast. instalace 2  Klávesami  zvolte 
položku Výběr sítě a stisk-
něte klávesu  

➔

Uzpůsob.pro zemi
Změna sítě
Zobr. nast. sítě
-------------------130 Výběr sítě 3  Klávesami  zvolte 

položku Změna sítě a 
stiskněte klávesu  

➔

Síť:             CZ
PIN: 0000
Klíč:    ##########
-------------------132 Změna sítě 4  Sdělte klíč supportu spo-

lečnosti Delta.

 

5  Po obdržení čísla PIN ote-
vřete opět menu a zadejte 
PIN 

 → Poté můžete změnit 
síť.
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11. Ukládání a načítání dat a nastavení

POzOR
Po sejmutí ochranného krytu z rozhraní USB 
přestává platit stupeň krytí IP65.

 ► Proto ochranný kryt snímejte jen, pokud je to 
nezbytně nutné.

 ► Používejte pokud možno mikro flashdisk. 
Ochranný kryt je zkonstruován tak, že ho lze 
našroubovat přes mikro flashdisk.

11.1 Než začnete

Informace o obsluze displeje naleznete na „5.4 Displej a ovládací 
klávesy“, s. 12.

Data a nastavení se ukládají a načítají prostřednictvím rozhraní 
USB solárního střídače.

Všechny funkce potřebné pro ukládání a načítání najdete v menu 
300 Vlastnosti USB 

K dispozici jsou tyto funkce:

 ● Ukládání proměnných (výměnná data, swap)

 ● Ukládání/načítání nastavení

 ● Vytváření zpráv

UPOzOrNěNí
Data výměnných (náhradních) přístrojů (swap 
data) lze načíst pouze během instalace, viz 
„8.8 Uvedení do provozu po výměně solárního 
střídače“, s. 43 

11.2 Organizování souborů

Několik poznámek k organizaci ukládaných a načítaných souborů.

Soubory se ukládají standardně do hlavního adresáře flashdisku.

Soubory se jmenují u všech solárních střídačů řady SOLIVIA EU 
G4 TR vždy stejně. Nastavení se ukládají kupříkladu do souboru 
s názvem „STUP_###.TXT“. ### zastupují ID RS485 solárního 
střídače, například „001“. U ID RS485 se jedná o číslo, na základě 
kterého je solární střídač identifikován.

ID RS485 je z výroby nastaveno u všech solárních střídačů na „1“.

To může způsobit problémy:

V PV zařízení (FVE) jsou dva solární střídače. Továrně nastavené 
ID RS485 („1“) nebylo změněno.

Nastavení prvního solárního střídače uložíte na flashdisk. Poté 
s flashdiskem přejdete ke druhému solárnímu střídači a nastavení 
do něj uložíte. Jelikož mají oba solární střídače stejné ID RS485, 
jmenuje se i soubor stejně. Tudíž dojde k přepisu souboru prvního 
střídače!

Tomuto problému se lze vyhnout několika způsoby:

 ► Pokud je do PV zařízení nainstalováno vícero solárních střída-
čů, je nutno nastavit na každém z nich jiné ID RS485.

 ► Pro každý solární střídač je nutno použít zvláštní flashdisk.

 ► Na flashdisku je nutno nastavit zvláštní podadresář pro každý 
solární střídač. Po uložení souborů načtených z určitého stří-
dače tyto zkopírujte do podadresáře střídače. K tomu budete 
potřebovat PC.

Soubory není dobré přejmenovávat. Při načítání dat pátrá solární 
střídač po souborech, jejichž název odpovídá zadanému vzoru 

(například „STUP_###.TXT“). Pokud název souboru se vzorem 
nesouhlasí, soubor nebude identifikován.

Soubory byste si měli pro jistotu uložit také na PC, pro případ, že 
se flashdisk poškodí. Data by byla ztracena.
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11.3  aktivace/deaktivace USb rozhraní

Standardně je USB rozhraní deaktivované. Aby bylo možno 
USB rozhraní používat pro ukládání a načítání, musí se aktivovat.

UPOzOrNěNí
Po použití se USB rozhraní musí zase deaktivo-
vat!

➔Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace
-------------------

Výrobní info 

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte klávesami  položku Vlast-
nosti USB a stiskněte klávesu  

 → Objeví se upozornění týkající se ochrany IP65.

IP65.
přicházíte o ochranu

Bez krytí 2  Pro potvrzení stiskněte klávesu  

 → Otevře se menu 300 Vlastnosti USB 

➔

Uložit nastavení
Vytvoŕit zprávy
Nahrát nastavení
Servis 
-------------------

300 Vlastnosti USB 3  Klávesami  zvolte položku Servis a stiskněte 
klávesu  

 → Otevře se menu 310 Servis 

➔

Monitorování:   Vyp
Stav:      deaktiv.
-------------------

310     Servis Pomocí kláves  zvolte položku Stav a stiskněte 
klávesu  

 → Indikace stavu bliká.

➔

Monitorování:   Vyp
Stav:    aktivováno
-------------------

310     Servis 4  Klávesami  zvolte požadovanou položku a stiskněte 
klávesu  

 → USB rozhraní je aktivované/deaktivované.
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11.4 aktualizace fi rmwaru (update fi rmwaru)
Firmware se aktualizuje prostřednictvím rozhraní USB.
Aktualizace fi rmwaru solárního střídače probíhá ve dvou krocích:

 ● Ruční načtení dat z fl ashdisku

 ● Automatická aktualizace jednotlivých kontrolérů solárního 
střídače

Předpokladem načítání dat je připojené napětí AC nebo DC. Data 
lze načítat tedy také v noci, bez připojeného DC napětí.

Naproti tomu jednotlivé kontroléry solárního střídače je možno 
aktualizovat jen, pokud je připojeno DC napětí. Pro automatickou 
aktualizaci fi rmwaru je potřeba, aby DC napětí bylo připojeno bez 
přerušení po dobu 10 minut. 

V následujícím pracovním postupu je popsáno načítání dat fi rm-
waru z fl ashdisku na solární střídač. Aktualizace fi rmwaru pak pro-
běhne automaticky.

UPOzOrNěNí
Soubor s daty fi rmwaru se musí jmenovat 
„Image.hex“ a musí být v hlavním adresáři fl ash-
disku.

Soubor případně přejmenujte! K tomu potřebu-
jete počítač!

1  Aktivujte USB rozhraní (viz „11.3 Aktivace/deaktivace 
USB rozhraní“, s. 65).

➔Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace
-------------------

Výrobní info 

     SOLIVIA ## 2  V hlavním menu zvolte klávesami  položku Vlast-
nosti USB a stiskněte klávesu  

 → Objeví se upozornění týkající se ochrany IP65.

IP65.
přicházíte o ochranu

Bez krytí 3  Pro potvrzení stiskněte klávesu  

 → Otevře se menu 300 Vlastnosti USB 

➔

Uložit proměnne
Aktual. firmware
-------------------

300 Vlastnosti USB 4  Klávesami  zvolte položku Aktual. fi rmware (Aktu-
alizace fi rmware) a stiskněte klávesu  

 → Data se přehrají z fl ashdisku do solárního střídače.

Jakmile bude alespoň na 10 minut připojeno DC 
napětí, proběhne aktualizace fi rmwaru.

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Nenalez. žádné soub. (Nena-
lezeny žádné soubory), zkontrolujte, 
zda jsou soubory na fl ashdisku v hlav-
ním adresáři.

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Chyba fl ashdisku, zkontrolujte, zda 
je fl ashdisk připojen správně.

5  Deaktivujte USB rozhraní (viz „11.3 Aktivace/deaktivace 
USB rozhraní“, s. 65).
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11.5  Ukládání nastavení

Smyslem uložení nastavení určitého solárního střídače je možnost 
načtení do jiného solárního střídače stejného typu, který má praco-
vat se stejnými nastaveními.

Uložená nastavení zahrnují:

 ● nastavení sítě

 ● nastavení uživatele

 ● nastavení displeje

 ● nastavení výroby

1  Aktivujte USB rozhraní (viz „11.3 Aktivace/deaktivace 
USB rozhraní“, s. 65).

➔Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace
-------------------

Výrobní info 

     SOLIVIA ## 2  V hlavním menu zvolte klávesami  položku Vlast-
nosti USB a stiskněte klávesu  

 → Objeví se upozornění týkající se ochrany IP65.

IP65.
přicházíte o ochranu

Bez krytí 3  Pro potvrzení stiskněte klávesu  

 → Otevře se menu 300 Vlastnosti USB 

➔Uložit nastavení
Uložit proměnne
Aktual. firmware
-------------------

Vytvoŕit zprávy

300 Vlastnosti USB 4  Klávesami  zvolte položku Uložit nastavení a 
stiskněte klávesu  

 → Data se uloží do souboru „STUP_###.CFG“ na 
fl ashdisku. Znaky ### jsou ID RS485 solárního stří-
dače, ze kterého mají být data načtena, např. „001“. 

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Chyba fl ashdisku, zkontrolujte, zda 
je fl ashdisk připojen správně.

Stiskněte ENTER
Úspěšný

 
Uložit data 5  Pro potvrzení stiskněte klávesu  

6  Deaktivujte USB rozhraní (viz „11.3 Aktivace/deaktivace 
USB rozhraní“, s. 65).
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11.6  Načítání nastavení

Přípravu solárního střídače si lze zjednodušit načtením nastavení 
jiného solárního střídače stejného typu, chcete-li použít stejná 
nastavení. Informace o ukládání nastavení najdete v oddíle 
„11.5 Ukládání nastavení“, s. 67.

1  Aktivujte USB rozhraní (viz „11.3 Aktivace/deaktivace 
USB rozhraní“, s. 65).

➔Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace
-------------------

Výrobní info 

     SOLIVIA ## 2  V hlavním menu zvolte klávesami  položku Vlast-
nosti USB a stiskněte klávesu  

 → Objeví se upozornění týkající se ochrany IP65.

IP65.
přicházíte o ochranu

Bez krytí 3  Pro potvrzení stiskněte klávesu  

 → Otevře se menu 300 Vlastnosti USB 

➔

Uložit nastavení
Uložit proměnne

Vytvoŕit zprávy
Nahrát nastavení
Servis 

300 Vlastnosti USB 4  Klávesami  zvolte položku Nahrát nastavení a 
stiskněte klávesu  

 → Solární střídač začne hledat soubory na fl ashdisku.

Jakmile soubory najde, otevře se menu Vybrat ID 
RS485 

UPOzOrNěNí: Soubor s názvem 
„STUP_###.CFG“ se musí nacházet 
v hlavním adresáři fl ashdisku. Znaky 
### jsou ID RS485 solárního střídače, 
ze kterého mají být data načtena, 
např. „001“. 

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Chyba fl ashdisku, zkontrolujte, zda 
je fl ashdisk připojen správně.

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Nenalez. žádné soub. (Nena-
lezeny žádné soubory), zkontrolujte, 
zda jsou soubory na fl ashdisku v hlav-
ním adresáři.

➔

 
ID:               1
 

Vybrat ID RS485 5  Klávesami  zvolte položku ID a stiskněte klávesu 
 

 → Proběhne načtení dat.

Po úspěšném načtení dat se zobrazí hlášení.

Stiskněte ENTER
Úspěšný

 
Nahrát data 6  Pro potvrzení stiskněte klávesu  

7  Deaktivujte USB rozhraní (viz „11.3 Aktivace/deaktivace 
USB rozhraní“, s. 65).
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11.7  Ukládání proměnných (ukládání swap dat)

UPOzOrNěNí
V této kapitole znamená výraz „swap“ výměnu 
solárního střídače za nový stejného typu, beze 
změny instalace, např. PV modulů.

Výměně musí předcházet konzultace s technic-
kým supportem společnosti Delta Solar, který 
s vámi probere postup práce.

Uloží se tyto informace:

 ● nastavení sítě

 ● nastavení uživatele

 ● nastavení displeje

 ● nastavení výroby

 ● ID RS485

 ● statistiky

 ● datum první instalace

1  Aktivujte USB rozhraní (viz „11.3 Aktivace/deaktivace 
USB rozhraní“, s. 65).

➔Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace
-------------------

Výrobní info 

     SOLIVIA ## 2  V hlavním menu zvolte klávesami  položku Vlast-
nosti USB a stiskněte klávesu  

 → Objeví se upozornění týkající se ochrany IP65.

IP65.
přicházíte o ochranu

Bez krytí 3  Pro potvrzení stiskněte klávesu  

 → Otevře se menu 300 Vlastnosti USB 

➔

Uložit nastavení
Uložit proměnne
Aktual. firmware
-------------------300 Vlastnosti USB 4  Klávesami  zvolte položku Uložit proměnné a 

stiskněte klávesu  

 → Data se uloží do souboru „SWAP_###.CFG“ na 
fl ashdisku. Znaky ### jsou ID RS485 solárního stří-
dače, ze kterého mají být data načtena, např. „001“. 

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Chyba fl ashdisku, zkontrolujte, zda 
je fl ashdisk připojen správně.

Stiskněte ENTER
Úspěšný

 
Uložit data 5  Pro potvrzení stiskněte klávesu  

6  Deaktivujte USB rozhraní (viz „11.3 Aktivace/deaktivace 
USB rozhraní“, s. 65).
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11.8  Vytváření zpráv

Zprávy obsahují následující informace:

 ● fi rmware/sériové číslo modelu

 ● statistiky, události, srovnání se souhrnnými statistikami a 
přehledy událostí

 ● interní protokoly (záznamy)

 ● zprávy v souladu s VDE AR N 4105 (jen u sítě DE LVD a DK 
LVD)

 ● zprávy v souladu s BDEW (jen u sítě DE MVD)

1  Aktivujte USB rozhraní (viz „11.3 Aktivace/deaktivace 
USB rozhraní“, s. 65).

➔Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace
-------------------

Výrobní info 

     SOLIVIA ## 2  V hlavním menu zvolte klávesami  položku Vlast-
nosti USB a stiskněte klávesu  

 → Objeví se upozornění týkající se ochrany IP65.

IP65.
přicházíte o ochranu

Bez krytí 3  Pro potvrzení stiskněte klávesu  

 → Otevře se menu 300 Vlastnosti USB 

➔

Uložit nastavení
Uložit proměnne
Aktual. firmware

Vytvoŕit zprávy
Nahrát nastavení

300 Vlastnosti USB 4  Klávesami  zvolte položku Vytvořit zprávy a stisk-
něte klávesu  

 → Data se uloží do souboru „SWAP_###.CFG“ na 
fl ashdisku. Znaky ### jsou ID RS485 solárního stří-
dače, ze kterého mají být data načtena, např. „001“. 

UPOzOrNěNí: Objeví-li se hlášení 
Chyba fl ashdisku, zkontrolujte, zda 
je fl ashdisk připojen správně.

Stiskněte ENTER
Úspěšný

 
Vytvořit zprávy 5  Pro potvrzení stiskněte klávesu  

6  Deaktivujte USB rozhraní (viz „11.3 Aktivace/deaktivace 
USB rozhraní“, s. 65).

11.9 Servis

Tato funkce slouží účelům údržby. Na nutnost ji použít budete upo-
zorněni technickým supportem společnosti Delta.
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12.  Diagnostika a odstraňování závad

12.1  Hlášení o aktuálním provozním stavu

Provozní stav solárního střídače popisují hlášení několika různých 
kategorií:

Kategorie hlášení Popis Třída hlášení Dodávka do sítě
Omezený provoz Nekritické faktory, které by mohly mít vliv na 

výsledek výroby, nejsou však chybami (např. 
autotest). 

– Různě

Externí událost Externí události vznikají mimo solární střídač 
a ovlivňují jeho provozní chování.

Varování Ano

Závada Ne

 ● Problémy s izolací 
a uzemněním

Vyskytly se problémy s izolací nebo uzemně-
ním. 

Problémy s izolací a uzemněním patří mezi 
externí události. Tato hlášení se však zob-
razují jen tehdy, pokud je aktivováno moni-
torování izolace a uzemnění (viz kapitola 
„10.13 Hlídání izolace a uzemnění“, s. 62).

Varování Ano

Závada Ne

Interní událost U interních událostí se jedná o problémy 
v rámci solárního střídače.

Varování Ano

Závada Ne

Změna parametru, resp. 
události

Určité parametry, resp. události je možno 
měnit ručně na displeji nebo externě prostřed-
nictvím servisního softwaru. Všechny změny 
parametrů, resp. událostí se zaznamenávají a 
mohou být později načteny.

Zda bude mít změna parametru, resp. události 
vliv na výsledek produkce, závisí na provede-
ných nastaveních.

– Ano

Za určitých okolností může však 
změna parametru, resp. události 
vést k tomu, že solární střídač 
přestane napájet síť.

Tabulka 12.1: Kategorie hlášení provozního stavu

Aktuální provozní stav je indikován prostřednictvím kontrolek LED a 
textových hlášení na displeji v menu 411 Aktuální přehled  

Když se vyskytne nová událost, je automaticky indikována kontrol-
kami LED.

Chcete-li si přečíst textové hlášení k události, přejděte do menu 
411 Aktuální přehled  

Na displeji najdete pak ve čtvrté řádce stručný popis dané události.

Externí události
Den:          ____Wh
Nyní:         ____W
411 Aktuální přehled

Zda bude systém reagovat výstupem v podobě varování nebo 
závady, je defi nováno v softwaru solárního střídače.

Co se týče problémů s izolací či uzemněním, můžete si v menu 
230 Uzemnění stanovit sami, zda se bude zobrazovat varování 
nebo závada (viz kapitola „10.13 Hlídání izolace a uzemnění“, 
s  62).
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12.1.1 Indikace stavu pomocí kontrolek LeD

Indikace LeD Význam
Solární střídač není v provozu

Normální provoz

Synchronizace

Závada

Varování během provozu

Varování během synchronizace

Závada izolace nebo uzemnění

Závada izolace nebo uzemnění a současně 
jiná závada

Proces spuštění

Závada izolace nebo uzemnění a současně 
jiné varování

Varování týkající se izolace nebo uzemnění 
za normálního provozu

Varování týkající se izolace nebo uzemnění 
během synchronizace

Varování týkající se izolace nebo uzemnění a 
současně jiná závada

Varování týkající se izolace nebo uzemnění a 
současně jiné varování

Indikace LeD Význam
Varování týkající se izolace nebo uzemnění 
a současně jiné varování za normálního pro-
vozu

Varování týkající se izolace nebo uzemnění a 
současně jiné varování během synchronizace

Tabulka 12.2: Indikace stavu pomocí kontrolek LED

Význam symbolů LED v přehledové tabulce.  

Symbol LeD Význam
Kontrolka LED svítí konstantně.

Kontrolka LED bliká.

Kontrolka LED nesvítí.
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12.1.2 Hlášení na displeji

Kategorie hlá-
šení

Třída hlášení Stav kontrolky Text na displeji v menu 411 aktuální 
přehled

Popis

Normální provoz –
Operation
Earth Fault
Failure

Normální provoz Svítí-li zelená kontrolka LED Opera-
tiOn konstantně, znamená to, že solá-
rní střídač dodává energii do sítě.

Omezený provoz –
Operation
Earth Fault
Failure

např. Autotest, Synchronizace Bliká-li zelená kontrolka LED Opera-
tiOn, znamená to, že solární střídač 
nedodává energii.

Externí událost

Interní událost

Varování
Operation
Earth Fault
Failure

V případě externích událostí: 

Externí události

V případě interních událostí: 

Varování ### (3místné číslo)

Varování doprovází blikající žlutá 
kontrolka LED Failure. Solární střídač 
i nadále dodává energii do sítě.

Externí událost

Interní událost

Závada
Operation
Earth Fault
Failure

V případě externích událostí: 

Externí události

V případě interních závad: 

Chyba ### (3místné číslo)

Závadu doprovází konstantně svítící 
žlutá kontrolka LED Failure. Napájení 
sítě je zastaveno.

Problém s izolací 
a uzemněním

Varování
Operation
Earth Fault
Failure

Externí události Varování týkající se izolace je pro-
vázeno blikající červenou kontrolkou 
LED earth Fault. Solární střídač i 
nadále dodává energii do sítě.

Závada
Operation
Earth Fault
Failure

Externí události Závadu na izolaci doprovází kon-
stantně svítící červená kontrolka LED 
earth Fault. Napájení sítě je zasta-
veno.

Tabulka 12.3: Zobrazení hlášení jednotlivých kategorií prostřed-
nictvím kontrolek LED a displeje 
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12.2 analýza chybových hlášení

K varování či závadě indikovaným prostřednictvím kontrolek LED a 
v menu 411 Aktuální přehled si lze zjistit doplňující informace.

Rozlišujeme přitom obecně dvě kategorie:

 ● Externí události (včetně problémů s izolací a uzemněním)

 ● Interní události

Doplňující informace k vyskytnuvším se chybám jsou zaznamená-
vány do dvou různých menu:

 ● Externí události: menu 480 Externí události

 ● Interní události: menu 620 Interní záznam

V závislosti na kategorii chyby vás systém automaticky přesměruje 
z menu 411 Aktuální přehled do příslušného menu s popisem 
chyby.

Na kategorii chyby závisí také postup při jejím odstraňování.

Události kategorie „Externí události“ spadají zpravidla do kompe-
tence instalatéra. 

Události kategorie „Interní události“ je nutno vždy nejprve konzulto-
vat s technickým supportem společnosti Delta Solar a teprve poté 
prakticky přistoupit k odstranění chyb. 

Pokud nastanou současně události obou kategorií, mají události 
kategorie „Interní události“ vyšší prioritu. Takže i v takovém případě 
je nutno nejprve kontaktovat technický support společnosti Delta 
Solar 

12.2.1 Postup při externích událostech

1  Přejděte do menu 411 Aktuální přehled 

Externí události
Den:          ____Wh
Nyní:         ____W
411 Aktuální přehled 2  V menu 411 Aktuální přehled stiskněte 

klávesu  

 → Objeví se seznam posledních chybových 
hlášení.

V menu 411 Aktuální přehled se zobrazí 
hlášení Externí události 

Externí události
PV1 Sníž.tepl. hod.
Napětí příl.vys.

Externí události 3  Seznamem můžete listovat pomocí kláves  

Stiskněte klávesu  

 → Zobrazí se menu 480 Záznam událostí 

➔

Změnit události
Externí události
-------------------

480 Záznam událostí 4  Stiskněte klávesu  

 → Zobrazí se menu 481 Externí události 

Zahájit       1014V
Napětí příl.vys.
16.04.2012 17:25:36

481 Externí události 5  Seznamem můžete listovat pomocí kláves  

 → Ke každé chybě se zobrazí také doplňující 
informace.

Popis postupu při odstranění chyby uvedené 
v zobrazeném textu (v ukázce Napětí příl. 
vys.) najdete v této příručce v kapitole „12.3 Pře-
hled chybových hlášení/odstraňování chyb“, 
s  75 
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12.2.2 Postup při interních událostech

1  Přejděte do menu 411 Aktuální přehled 

Závada 202
Den:          ____Wh
Nyní:         ____W
411 Aktuální přehled 2  V menu 411 Aktuální přehled stiskněte 

klávesu  

 → Menu 620 Interní záznam 

V menu 411 Aktuální přehled je hlášení zob-
razeno ve tvaru „Varování ###“ nebo „Chyba ###“.

202 222
16.04.2012 17:25:36
 

620 Interní záznam 3  Seznamem můžete listovat pomocí kláves  Vyskytlo-li se vícero chyb, zobrazí se vícero čísel 
chyb.

4  Spojte se s technickým supportem společnosti 
Delta Solar a sdělte zobrazená čísla chyb.

UPOzOrNěNí: Dříve než začnete s praktickým 
odstraňováním chyb v souvislosti s interními udá-
lostmi, vždy nejprve kontaktujte technický support 
společnosti Delta Solar.

12.3  Přehled chybových hlášení/odstraňování chyb

Kont-
rolky

Hlášení na displeji Popis hlášení

Odstranění chyby
Varování ### Interní chyba („Varování“ + trojmístné číslo)

 ► Obraťte se na technický support společnosti Delta.

Chyba ### Interní chyba („Chyba“ + trojmístné číslo)

 ► Obraťte se na technický support společnosti Delta.

L1 Závada napětí Přepětí AC nebo podpětí na fázi L.

 ► Zkontrolujte napětí zobrazené na displeji v síti (menu 412 Aktuální 
data AC).

 ► Je-li napětí nulové, zkontrolujte pojistkový automat.
L1 Chyba frekvence Vysoká nebo nízká frekvence AC na fázi L.

 ► Zkontrolujte frekvenci zobrazenou na displeji v síti (menu 412 Aktuální 
data AC).

 ► Je-li napětí nulové, zkontrolujte automatický přerušovač.
Porucha přívod DC Porucha přívodu DC.

 ► Solární střídač restartujte. Pokud chyba trvá nadále, obraťte se na svého 
údržbového technika.

L1 Ostrovní provoz Chyba posunu frekvence na fázi L.

 ► Informujte se u dodavatele energie o stavu sítě.

 ► Zkontrolujte instalaci.

 ► Solární střídač restartujte. Pokud chyba trvá nadále, obraťte se na svého 
údržbového technika.

PV en. příliš nízká Solární výkon je příliš nízký.

Nedostatečné sluneční záření (ranní/večerní šero).

 ► Zkontrolujte napětí v PV buňkách zobrazené na displeji (menu 416 Ak-
tuální data PV).

Porucha autotestu Porucha u italského autotestu. Jen pro Itálii.

 ► Zopakujte autotest.
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Kont-
rolky

Hlášení na displeji Popis hlášení

Odstranění chyby
PV1 IZO var. startu Počáteční izolace je příliš nízká.

 ► Zkontrolujte izolační odpor na straně DC PV modulů.

PV1 IZO var. chodu Izolační odpor je příliš nízký.

 ► Zkontrolujte izolační odpor PV modulů.

PV1+ Varování uzemnění
PV1- Varování uzemnění

DC+/DC- nesprávně uzemněno.

 ► Zkontrolujte spojení GND.

 ► Zkontrolujte odpor spojení GND.

 ► V případě potřeby vyměňte uzemňovací soupravu.
PV1 IZO závada start Počáteční izolace je příliš nízká.

 ► Zkontrolujte izolační odpor na straně DC PV modulů.

PV1 IZO závada chod Provozní izolace <150 kΩ.

 ► Zkontrolujte izolační odpor na straně DC PV modulů.

PV1+ Závada uzemně.
PV1- Závada uzemně.

DC+/DC- nesprávně uzemněno.

 ► Zkontrolujte spojení GND.

PV1 Nap. příliš níz. Napětí DC je příliš nízké.

 ► Zkontrolujte napětí v PV buňkách zobrazené na displeji (menu 416 
Aktuální data PV).

L1 Snížení en. Snížení energie aktivní pro L1.
PV1 Limit výkonu Pn Omezení výkonu aktivní pro PV1.
PV1 Sníž. tepl. hod. Omezení teploty aktivní pro PV1. Snížená výroba proudu.

Vnitřní teplota solárního střídače je mezi +55 a +70 °C.

 ► Zkontrolujte větrání solárního střídače.

 ► Zabraňte dopadu přímého slunečního světla na solární střídač.
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12.4 zaznamenávání hlášení

Solární střídač si vytváří záznamy, resp. protokoly o všech důleži-
tých událostech a hlášeních.

Konkrétně se jedná o tyto protokoly:

 ● Externí události

 ● Interní události

 ● Protokol v souladu s VDE AR N 4105

 ● Protokol v souladu s BDEW

 ● Změny parametrů, resp. událostí

 ● Autotest pro Itálii

12.4.1  Protokol „externí události“

Menu 781 Externí události

Popis
Externí události vznikají mimo solární střídač a ovlivňují jeho pro-
vozní chování.

Přístup k menu
Hlavní menu > Výrobní info > Záznam událostí > 
Externí události

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace

Výrobní info 
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  položku Výrobní 
info a stiskněte klávesu  

➔

Roční stat.
Celková stat.
Nast. napájeni
Záznam událostí
Historie
 
 

400 Výrobní info 2  Klávesami  zvolte 
položku Záznam událostí a 
stiskněte klávesu  

➔

Změnit události
Externí události
-------------------

480 Záznam událostí 3  Klávesami  zvolte polož-
ku Externí události a stiskněte 
klávesu  

Zahájit       1014V
Napětí příl.vys.
16.04.2012 17:25:36

481 Externí události 4  Seznamem můžete listovat 
pomocí kláves  

Struktura hlášení
Každé hlášení sestává ze tří řádek následujícího významu:

Zahájit       1014V
Napětí příl.vys.
16.04.2012 17:25:36

481 Externí události

1. řádka Datum a čas výskytu externí události 
2. řádka Stručný popis chyby
3. řádka Doplňující informace, např. „Začátek“, tj. 

výskyt události, nebo „Konec“, tj. pominutí 
události.

12.4.2 Protokol „Interní události“

Menu 620 Interní záznam

Popis
U interních událostí se jedná o problémy v rámci solárního střídače. 
Interní události spadají do kompetence technického supportu spo-
lečnosti Delta Solar.

Přístup k menu

Hlavní menu > Diagn. a alarm > Interní záznam

➔

Vlastnosti USB
Možností

Výrobní info 
Diagn. a alarm
Info invertoru

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu vyberte kláve-
sami  položku Diagn. a 
alarm (Diagnostika a alarm) a 
stiskněte klávesu  

➔

-------------------
Interní záznam
-------------------

600 Diagn. a alarm 2  Klávesami  zvolte polož-
ku Interní záznam a stiskněte 
klávesu  

202 222
16.04.2012 17:25:36
 

620 Interní záznam 3  Seznamem můžete listovat 
pomocí kláves  

Struktura hlášení
Každé hlášení sestává ze dvou řádek následujícího významu:

202 222
16.04.2012 17:25:36
 

620 Interní záznam

1. řádka Datum a čas výskytu interní události 
2. řádka Jedno nebo několik čísel chyb
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12.4.4 Protokol pro VDe ar N 4105

Menu 640 Nahlásit LVD

Popis
V případě sítí odpovídajících VDE AR N 4105 je nutno ukládat 
posledních pět chybových hlášení do zvláštního záznamu, resp. 
protokolu.

Tento záznam je k dispozici jen pro sítě DE LVD a DK LVD 

Přístup k menu

Hlavní menu > Diagn. a alarm > Nahlásit LVD

➔

Vlastnosti USB
Možností

Výrobní info 
Diagn. a alarm
Info invertoru

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu vyberte kláve-
sami  položku Diagn. a 
alarm (Diagnostika a alarm) a 
stiskněte klávesu  

➔

-------------------
Nahlásit LVD
Interní záznam
-------------------600 Diagn. a alarm 2  Klávesami  zvolte polož-

ku Nahlásit LVD a stiskněte 
klávesu  

- Krit. přepětí
16.04.2012 17:25:36
▼▼▼▼▼ CHYBA 5 ▼▼▼▼▼▼
640 Nahlásit LVD 3  Seznamem můžete listovat 

pomocí kláves  

Struktura hlášení
Každé hlášení sestává ze tří nebo více řádek následujícího 
významu:

- Krit. přepětí
16.04.2012 17:25:36
▼▼▼▼▼ CHYBA 5 ▼▼▼▼▼▼
640 Nahlásit LVD

1. řádka Číslo chyby (čím vyšší číslo, tím aktuál-
nější chyba)

2. řádka Datum a čas výskytu události 
3. řádka a další Stručný popis chyby nebo chyb

12.4.3 Protokol pro bDeW 

Menu 630 Nahlásit MVD

Popis
V případě sítí odpovídajících BDEW je nutno ukládat posledních 
pět chybových hlášení do zvláštního záznamu, resp. protokolu.

Protokol je k dispozici jen pro síť DE MVD 

Přístup k menu

Hlavní menu > Diagn. a alarm > Nahlásit MVD

➔

Vlastnosti USB
Možností

Výrobní info 
Diagn. a alarm
Info invertoru

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu vyberte kláve-
sami  položku Diagn. a 
alarm (Diagnostika a alarm) a 
stiskněte klávesu  

➔

-------------------
Nahlásit MVD
Interní záznam
-------------------600 Diagn. a alarm 2  Klávesami  zvolte polož-

ku Nahlásit MVD a stiskněte 
klávesu  

- Krit. přepětí
16.04.2012 17:25:36
▼▼▼▼▼ CHYBA 5 ▼▼▼▼▼▼
630 Nahlásit MVD 3  Seznamem můžete listovat 

pomocí kláves  

Struktura hlášení
Každé hlášení sestává ze tří nebo více řádek následujícího 
významu:

- Krit. přepětí
16.04.2012 17:25:36
▼▼▼▼▼ CHYBA 5 ▼▼▼▼▼▼
630 Nahlásit MVD

1. řádka Číslo chyby (čím vyšší číslo, tím aktuál-
nější chyba)

2. řádka Datum a čas výskytu události 
3. řádka a další Stručný popis chyby nebo chyb
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12.4.5 Protokol „změnit události“

Menu 482 Změnit události

Popis
Tento protokol obsahuje chronologický soupis všech změn událostí, 
resp. parametrů, jež mají vliv na výrobu energie, a tím na výnos.

Události, resp. parametry je možno měnit na displeji, v servisním 
softwaru anebo signálem z dálkového řízení. 

Přístup k menu
Hlavní menu > Výrobní info > Záznam událostí > 
Změnit události

➔

Vlastnosti USB
Možností
Nast. instalace

Výrobní info 
Diagn. a alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte kláve-
sami  položku Výrobní 
info a stiskněte klávesu  

➔

Roční stat.
Celková stat.
Nast. napájeni
Záznam událostí
Historie
 
 

400 Výrobní info 2  Klávesami  zvolte 
položku Záznam událostí a 
stiskněte klávesu  

➔

-------------------
Změnit události
Externí události
-------------------480 Záznam událostí 3  Klávesami  zvolte polož-

ku Změnit události a stiskněte 
klávesu  

Max. ener.:      90%
Max. ener.:     100%
16.04.12 17:25:36 S
482 Změnit události 4  Seznamem můžete listovat 

pomocí kláves  

Struktura hlášení
Každé hlášení sestává ze tří řádek následujícího významu:

Max. ener.:      90%
Max. ener.:     100%
16.04.12 17:25:36 S
482 Změnit události

1. řádka Datum a čas výskytu externí události.

Zdroj změny:

D: Displej

E: Externí (RS485)

U: Rozhraní USB

S: Systém
3. řádka Název změněné události, resp. změně-

ného parametru a stará hodnota
4. řádka Název změněné události, resp. změně-

ného parametru a nová hodnota

12.5 zobrazení aktuálních nastavení sítě

Menu 131 Zobr. nast. sítě

Popis
Aktuální nastavení sítě se zobrazují v menu 131 Zobr. nast. 
sítě (Zobrazit nastavení sítě). Obsah tohoto menu je chráněn proti 
zápisu.

Přístup k menu
Hlavní menu > Nast. instalace > Výběr sítě > Zobr. 
nast. sítě

➔

Možností
Nast. instalace
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavním menu zvolte klá-
vesami  položku Nast. 
instalace (Nastavení instalace) 
a stiskněte klávesu  

➔

Zobr. nastavení
Datum a čas
Jazyk:        Czech

Výběr sítě 
RS485

100 Nast. instalace 2  Klávesami  zvolte po-
ložku Výběr sítě a stiskněte 
klávesu  

➔

Změna sítě
Zobr. nast. sítě
-------------------

130 Výběr sítě 3  Klávesami  zvolte polož-
ku Zobr. nast. sítě (Zobrazit 
nastavení sítě) a stiskněte 
klávesu  

 → V závislosti na aktuálním 
nastavení sítě se mohou 
nejprve eventuálně zobra-
zit různá hlášení.

##,#W/##,#kVA
omezena na

invertoru byla
Maximální energie

 
activated

Power balancing is
 

4  Zobrazená hlášení potvrďte 
klávesou  

Fnom:       50,00Hz
Síť:         DE LVD
--------------------
131 Zobr. nast. sítě 5  Seznamem můžete listovat 

pomocí kláves  
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13. Údržba a opravy

NebezPečí
Ohrožení života v důsledku nebezpečného 
napětí
Během provozu prochází solárním střídačem ne-
bezpečné napětí. Toto nebezpečné napětí trvá 
ještě 5 minut po odpojení od všech elektrických 
zdrojů.

 ► Solární střídač v žádném případě a za žád-
ných okolností neotvírejte. Solární střídač ne-
obsahuje žádné součásti, které by vyžadova-
ly údržbářské zásahy nebo opravy ze strany 
obsluhy či instalatéra. Otevřením krytu ztrácí-
te nárok na plnění ze záruky.

UPOzOrNěNí
Solární střídač neobsahuje žádné součásti, které 
by vyžadovaly údržbářské zásahy nebo opravy 
ze strany obsluhy či instalatéra.

13.1 Výměna větráku

V případě, že větrák správně nefunguje, může jej uživatel vyměnit.

➀

➁

➂

Obr. 13.1: Výměna větráku

1  Vytáhněte zástrčku větráku ➀ 

2  Vytáhněte čtyři držáky větráku ➂ 

3  Sejměte větrák ➁ 

4  Nasaďte nový větrák ➁ 

5  Zatlačte čtyři držáky větráku ➂ 

6  Připojte zástrčku větráku ➀ 
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CS
14. Odstavení z provozu, přeprava, 

uskladnění, likvidace

NebezPečí
Nebezpečí ohrožení života nebo těžkých úra-
zů v důsledku nebezpečného napětí

 ► Před odpojením a zapojením AC konektoru 
je solární střídač nutno odpojit od sítě.

NebezPečí
Nebezpečí ohrožení života nebo těžkých úra-
zů v důsledku nebezpečného napětí
DC přípojky solárního střídače mohou být pod 
nebezpečným napětím. 

 ► Jestliže je solární střídač pod zátěží, resp. 
proudem, v žádném případě neodpojujte PV 
moduly. Nejprve solární střídač odpojte od 
sítě tak, aby nemohl dodávat žádnou další 
energii. Poté rozpojte DC spínač.

 ► DC přípojky zajistěte tak, aby se jich nebylo 
možno dotknout.

VarOVáNí
Nebezpečí úrazu v důsledku vysoké hmot-
nosti
Solární střídač je těžký (viz „15 Technické údaje“, 
s  82). Nesprávné zacházení se střídačem 
může tudíž vést ke zraněním.

 ► Solární střídač je nutno zvedat a přenášet 
ve dvou.

14.1 Odstavení z provozu

1  Odpojte solární střídač od sítě.

2  Rozpojte DC odpojovač.

3  Od solárního střídače odpojte všechny kabely.

4  Solární střídač odšroubujte z nástěnného držáku.

5  Vyjměte solární střídač z nástěnného držáku.

14.2 Obal

Použijte originální obal nebo jiný rovnocenný obal.

14.3 Přeprava

Solární střídač přepravujte v originálním nebo jiném rovnocenném 
obalu. 

14.4 Uskladnění

Solární střídač skladujte v originálním nebo jiném rovnocenném 
obalu. Dodržujte podmínky skladování specifikované v kapitole 
„15 Technické údaje“, s. 82 

14.5 Likvidace

Zajistěte odbornou likvidaci solárního střídače v souladu se zákon-
nými předpisy své země.
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Vstup (DC) SOLIVIA 10 TR SOLIVIA 11 TR
Maximální doporučený PV výkon 12 100 WP 13 300 WP

Jmenovitý výkon 10 600 W 11 600 W

Maximální vstupní napětí 1000 V 1000 V

Rozsah vstupního napětí pro dodávku 1) 375 ... 1000 V 375 ... 1000 V

Pracovní rozsah MPP 375 ... 850 V 375 ... 850 V

Jmenovitá intenzita proudu 17,7 A při 600 V 19,5 A při 600 V

Maximální provozní proud 26,4 A 29 A

Maximální přípustné proudové zatížení na DC vstupu 29 A 29 A

Přepěťová kategorie III III

Výstup (aC) SOLIVIA 10 TR SOLIVIA 11 TR
Jmenovitý zdánlivý výkon 1) 10 000 VA 11 000 VA

Rozsah napětí (3 fáze, 5žilový) 2) 3 x 400 V + N + PE (+18/-20 %) 3 x 400 V + N + PE (+18/-20 %)

Jmenovitý proud 14,5 A (na fázi) 16 A (na fázi)

Maximální proud 20 A 20 A

Jmenovitá frekvence 50 Hz 50 Hz

Frekvenční rozsah 2) 50 Hz ± 5 Hz 50 Hz ± 5 Hz

Účiník (cos φ) 3) > 0,99 při jmenovitém zdánli-
vém výkonu

> 0,99 při jmenovitém zdánli-
vém výkonu

Nastavovací rozsah účiníku 0,8 cap ... 0,8 ind 0,8 cap ... 0,8 ind

Horní harmonické zkreslení (THD) < 5 % při jmenovitém zdánlivém 
výkonu

< 5 % při jmenovitém zdánlivém 
výkonu

Noční spotřeba < 1,3 W < 1,3 W

Typický svodový proud < 3,5 mA < 3,5 mA

Přepěťová kategorie III III
1) Při cos φ = 1 (VA = W)
2) AC napětí a frekvenční rozsah jsou programovány na základě příslušných ustanovení dané země

Standardy/směrnice SOLIVIA 10 TR SOLIVIA 11 TR
Stupeň krytí 4) IP65/IP54 IP65/IP54

Bezpečnostní třída I I

Nastavitelné parametry vypínání Ano Ano

Hlídání izolace Ano Ano

Chování při přetížení Omezení intenzity proudu, ome-
zení výkonu (energetický limit)

Omezení intenzity proudu, ome-
zení výkonu (energetický limit)

ENS / směrnice pro připojení k síti VDE 0126-1-1/A1; 
VDE-AR-N 4105 (směrnice 
o nízkonapěťových zařízeních); 
Synergrid C10/11 (červenec 
2012); VFR 2013; VFR 2014

DIN VDE 0126-1-1; UTE 
C15-712-1; Francie/ostrovy 
(60 Hz); RD 661/2007; RD 
1699/2011; RD 1663/2000; 
Synergrid C10/11 (červenec 
2012); EN 50438; G59/1-2; 
VDE-AR-N 4105; VFR 2013; 
VFR 2014; BDEW

EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, 
EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, 
EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

Bezpečnost IEC 62103, IEC 62109-1/-2 IEC 62103, IEC 62109-1/-2
4) IP65 pro elektroniku/IP54 pro oblast chlazení
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Mechanické provedení SOLIVIA 10 TR SOLIVIA 11 TR
Rozměry (d x š x h) 685 x 410 x 185 mm 685 x 410 x 185 mm
Hmotnost 39 kg 39 kg
Chlazení Větrák (plug & play) Větrák (plug & play)
AC přípojka Amphenol C16/3 Amphenol C16/3
DC přípojka 3 dvojice MultiContact MC4 3 dvojice MultiContact MC4
Komunikační rozhraní 2x RJ45/RS485 + 1x USB + 

1x I/O rozhraní
2x RJ45/RS485 + 1x USB + 
1x I/O rozhraní

DC odpojovač Integrovaný Integrovaný
Displej 3 kontrolky LED, 4řádkový LCD 

displej 
3 kontrolky LED, 4řádkový LCD 
displej 

Všeobecná specifikace
Název modelu SOL10 0-1TR3-E4 SOL11 0-1TR3-E4
Výr. číslo Delta EOE47030453 EOE48030469
Max. stupeň účinnosti 96,8 % 96,8 %
Stupeň účinnosti EU 95,6 % 95,6 %
Maximální rozsah provozních teplot -25 ... +70 °C -25 ... +70 °C
Rozsah provozních teplot s plným výkonem bez regulovaného sní-
žení

-25 ... +58 °C -25 ... +55 °C

Rozsah teplot při skladování -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C
Vlhkost vzduchu 0 ... 95 % 0 ... 95 %
Maximální provozní nadmořská výška 2000 m nad mořem 2000 m nad mořem
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16. Příloha

16.1 Objednací čísla

Uzemňovací souprava
Zemní spojení je nutno zřídit v blízkosti solárního střídače. Doporučujeme použít uzemňovací soupravu „Grounding Set A Solar“ od Delta.

Uzemňovací souprava Výr. číslo Delta
Grounding Set A Solar EOE990000275

Kabelové spojky
Druhy kabelových spojek pro spojení se solárním střídačem ve stejnosměrném obvodu. Přípojka DC+ solárního střídače je samčím konek-
torem, přípojka DC- je samičím konektorem (zdířkou).

Přípojka DC solárního 
střídače

Druh kabelové spojky Průřez drátu Průměr  
kabelového pláště

Objednací číslo

mm2 AWG mm

DC+ (samčí konektor) zdířka
1,5 / 2,5 14

3–6 32 0010P0001-UR
5,5–9 32 0012P0001-UR

4 / 6 10
3–6 32 0014P0001-UR
5,5–9 32 0016P0001-UR

DC– (zdířka) samčí konektor
1,5 / 2,5 14

3–6 32 0011P0001-UR
5,5–9 32 0013P0001-UR

4 / 6 10
3–6 32 0015P0001-UR
5,5–9 32 0017P0001-UR

Souprava UTe firmy Multi-Contact
Souprava UTE Multi-Contact vychází z nejnovějšího francouzského standardu UTE C 15-712-1. Souprava UTE obsahuje 8 aretací DC, 
jeden montážní nástroj a jednu přídavnou signální nálepku. Se soupravou UTE dodržíte požadavky na DC ochranu a signály určené usta-
novením UTE C 15-712-1.

Souprava UTe firmy Multi-Contact Výr. číslo Delta
Souprava UTE Multi-Contact pro solární střídač SOLIVIA EU EOE90000341

Kabel pro rS485

Kabel na spojení s rS485 Výr. číslo Delta
Kabel na spojení střídačů
Kabel typu push/pull od fy Harting, IP67, jedna strana s modrým kabelovým manažerem, druhá strana s bílým 
kabelovým manažerem
1,5 m 3081186300
3,0 m 3081186500
5,0 m 3081186600
10,0 m 3081186200
20,0 m 3081186400
Spojovací kabel od posledního solárního střídače k hlídacímu gateway přístroji, např. Solivia basic Gate-
way, Solarlog nebo Meteocontrol Web'logger
Venkovní kabel, IP65, s PushPull RJ45 a konektory RJ12 od fy Harting Obraťte se na tech-

nický support společ-
nosti Delta

Koncový odpor pro rS485 3072438891

Pokud si chcete kabely ke spojení střídačů přimontovat sami, je nutno, abyste použili kabelové manažery od fy Harting (systémový kabel 
PushPull IP67 RJ45). 

Doporučujeme používat na jedné straně modrý kabelový manažer a na straně druhé bílý kabelový manažer.

Kabelový manažer Výr. číslo fy Harting
RJI IP67 Data Plug Push Pull 8-Pol White 09 45 145 1500
RJI IP67 Data Plug Push Pull 8-Pol Blue 09 45 145 1510

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG (PF 2451, D-32381 Minden, www.harting.com)
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16.2  Přehled struktury menu

UPOzOrNěNí
Funkce „Jít na menu“ slouží k přepnutí do urči-
tého menu přímo na displeji.

1  Funkci Jít na menu otevřete tak, že na min. 3 sekundy 
stisknete klávesu ESC  

 → Otevře se Jít na menu.

➔

411 Aktuální data
Menu:           411
-------------------

Jít na menu

2  Číslo menu zadáte tak, že stisknete klávesu  

 → Rozbliká se první číslice.

3  Klávesami  zadejte první číslici čísla menu a poté 
stiskněte klávesu  

 → Rozbliká se druhá číslice.

4  Již popsaným způsobem zadejte druhou a třetí číslici.

5  Na závěr stiskněte klávesu  

 → Zobrazí se menu se zadaným číslem.
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100 Nast. instalace

Jazyk: German

Datum a čas

Zobr. nastavení

Výběr sítě

RS485

110 Datum a čas

Datum

Čas

Formát 111 Formát

Datum

Čas120 Zobr. nastavení

Zadní světlo

Kontrast

130 Výběr sítě

Zobr. nast. sítě

Změna sítě

Uzpůsobeno pro zemi

Hlavní menu

100 Nast. instalace

200 Možnosti

300 Vlastnosti USB

400 Výrobní info

500 Nastavení uživ.

600 Diagn. a alarm

700 Info invertoru

800 Standard. menu

140 RS485

ID

PřenRych

200 Možnosti

Stínění

Uzemnění

210 Stínění

Režim

230 Uzemnění

PV1

300 Vlastnosti USB

Aktualizace firmwaru

Uložit proměnné

Uložit nastavení

Vytvořit zprávy

Nahrát nastavení

Servis 310 Servis

Stav

Monitorování

511 Snížení en.

Max P:

510 Aktivní říz. en.

Snížení en.

En. vs frekv.

512 En. vs frekv.

Poč. frek.

Zast. frekv.

Sklon

500 Nastavení uživ.

Aktivní říz. en.

Reakt. říz. ener.

Nastavení FRT

520 Reakt. říz. ener.

deaktiv.

Opr. CosPhi

Cos Phi(P)

Q (U)

Opravené Q600 Diagn. a alarm

620 Interní záznam

630 Nahlásit MVD

640 Nahlásit LVD

700 Info invertoru

710 Verze softwaru

720 Data invertoru

800 Standard. menu

Číslo menu

400 Výrobní info

viz další strana

jen u sítí „DE LVD“, „DK LVD“ 
a „DE MVD“

jen u sítí 
„DE LVD“ a 
„DK LVD“

jen u sítě 
„DE MVD“ 

530 Nastavení FRT

Režim

Faktor k

Mrtvá zóna Vh

Mrtvá zóna VI

Zpožd. FRT

Max. I sym.

Max. I asym.

jen u sítě „DE MVD“ 

jen u sítě „DE MVD“ 
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CS
400 Výrobní info

410 Aktuální data

420 Denní stat.

430 Týdenní stat.

440 Měsíční stat.

450 Roční stat.

460 Celková stat.

470 Nast. napájení

480 Záznam událostí

490 Historie

410 Aktuální data

Aktuální přehled

Aktuální data AC

Akt. data L1

Akt. data L2

Akt. data L3

Aktuální data PV

Datum a čas

Akt. izolace

411 Aktuální přehled

Aktuální

Den

Akt. provozní stav

412 Aktuální data AC

L1 napětí:

L2 napětí:

L3 napětí:

L1 proud

L2 proud

L3 proud

L1 frekv.

L2 frekv.

L3 frekv.

L1 P

L2 P

L3 P

L1 Q

L2 Q

L3 Q

L1 DC pr.

L2 DC pr.

L3 DC pr.

416 Aktuální data PV

PV1 napětí

PV1 proud

41B Akt. izolace

R iso+

R iso-

41A Datum a čas

Datum

Čas

413 Akt. data L1

L1 napětí:

L1 proud

L1 frekv.

L1 P

L1 Q

L1 DC pr.

421 Denní stat. AC

Energie

Čas chodu

Příjem

L1 Δf

L2 Δf

L3 Δf

L1 Imax

L2 Imax

L3 Imax

L1 ΔU

L2 ΔU

L3 ΔU

L1 Pmax

L2 Pmax

L3 Pmax

L1 Qmax

L2 Qmax

L3 Qmax

L1 Qmin

L2 Qmin

L3 Qmin

431 Týdenní stat. AC

441 Měsíční stat. AC

451 Roční stat. AC

461 Celk. stat. AC

420 Denní stat.

Denní stat. AC

Denní stat. PV

Denní stat. IZO

430 Týdenní stat.

440 Měsíční stat.

450 Roční stat.

460 Celková stat.

422 Denní stat. DC

PV1 Imax

PV1 Umax

PV1 Pmax

432 Týdenní stat. DC

442 Měsíční stat. DC

452 Roční stat. DC

462 Celk. stat. DC

423 Denní stat. IZO

R IZO max

R IZO min

433 Týdenní stat. IZO

443 Měsíční stat. IZO

453 Roční stat. IZO

463 Celk. stat. IZO

470 Nast. napájení

Měna

EUR / kWh

Statistiky

480 Záznam událostí

481 Externí události

482 Změnit události

490 Historie

Den 1

Den 2

Den 3

Den 4

Den 5

Den 6

Den 7

471 Statistiky

Reset denní stat.

Reset týdenní stat.

Reset měsíční stat.

Reset roční stat.

Reset celk. stat.

Reset historie

491 den 1

Energie

Čas chodu

Příjem

L1 Δf

L2 Δf

L3 Δf

L1 Imax

L2 Imax

L3 Imax

L1 ΔU

L2 ΔU

L3 ΔU

L1 Pmax

L2 Pmax

L3 Pmax

L1 Qmax

L2 Qmax

L3 Qmax

L1 Qmin

L2 Qmin

L3 Qmin

PV1 Imax

PV1 Umax

PV1 Pmax

R IZO max

R IZO min

492 den 2

493 den 3

494 den 4

495 den 5

496 den 6

497 den 7

414 Akt. data L2

L2 napětí:

L2 proud

L2 frekv.

L2 P

L2 Q

L2 DC pr.

415 Akt. data L3

L3 napětí:

L3 proud

L3 frekv.

L3 P

L3 Q

L3 DC pr.

A

A
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