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1. O tejto príručke

Prevádzková a inštalačná príručka pre SOL10.0/SOL11.0-1TR3-E46

1. O tejto príručke
V tejto príručke sa môžete oboznámiť so solárnym invertorom.

Dôkladnou starostlivosťou o solárny invertor môžete prispieť k jeho 
dlhej životnosti a spoľahlivosti počas doby používania. To sú zák-
ladné predpoklady pre optimálne využívanie solárneho invertora.

1.1 Účel tejto príručky

Táto príručka je súčasťou produktu. Príručku uschovajte na bez-
pečnom mieste.  

Príručku si pozorne prečítajte a riaďte sa pokynmi, ktoré sú v nej 
uvedené. Príručka obsahuje dôležité informácie o inštalácii, uve-
dení do prevádzky a samotnej prevádzke solárneho invertora. 

Dbajte na informácie o bezpečnom používaní (pozri „3 Všeobecné 
bezpečnostné pokyny“, s. 8).

Ako inštalatér, tak aj obsluha musí mať prístup k tejto príručke a 
musí byť oboznámená s bezpečnostnými pokynmi.

Solárny invertor možno bezpečne a spoľahlivo prevádzkovať 
len vtedy, keď inštalácia a prevádzka prebehli resp. prebiehajú v 
súlade s touto príručkou. Firma Delta Energy Systems nie je zod-
povedná za škody, ktoré vzniknú následkom nedodržiavania inšta-
lačných a prevádzkových pokynov uvedených v tejto príručke.

1.2 Cieľová skupina tejto príručky

Táto príručka sa orientuje na kvalifikovaného elektrikára. 

Pre obsluhu sú relevantné iba kapitoly „9 Informácie o produkcii“, 
s  47 a „12 Diagnostika a odstraňovanie chýb“, s. 72. Všetky 
ostatné činnosti smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrotechnici.

1.3 Varovania a symboly
Ak pri práci so solárnym invertorom môže dôjsť k nebezpečným situáciám, na ich označenie sa použijú tieto stupne nebezpečenstva a symboly:

NebezPečeNsTVO
Označuje nebezpečnú situáciu. Nehoda vedie k smrti 
alebo ťažkému fyzickému poraneniu.

VaROVaniE
Označuje nebezpečnú situáciu. Nehoda môže viesť k 
smrti alebo ťažkému fyzickému poraneniu.

OpaTRnE
Označuje nebezpečnú situáciu. Nehoda môže viesť k 
stredne ťažkým alebo ľahkým fyzickým poraneniam.

pOzOR
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vec-
ným škodám.

UpOzORnEniE
Obsahuje všeobecné pokyny týkajúce sa používania 
solárneho invertora. Upozornenie sa nevzťahuje na 
nebezpečné situácie.

V prípade potreby sa v bezpečnostných a výstražných pokynoch 
použijú ďalšie, doplňujúce výstražné symboly:

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom 
zásahov elektrickým prúdom z dôvodu vysokých 
elektrických napätí.
Druh a zdroj nebezpečenstva sú vysvetlené v 
bezpečnostných a výstražných pokynoch.
Tento symbol predstavuje varovanie pred vše-
obecnými nebezpečenstvami.
Druh a zdroj nebezpečenstva sú vysvetlené v 
bezpečnostných a výstražných pokynoch.

1.4 Princípy znázorňovania v tomto 
dokumente

1.4.1 znázorňovanie pracovných pokynov

Pracovné pokyny uvedené formou očíslovaných pracovných krokov 
sa musia vykonávať v stanovenom poradí.

1  Pracovný krok

 → Keď solárny invertor reaguje na jeden pracovný krok, je 
táto reakcia označená šípkou.

2  Pracovný krok

3  Pracovný krok

Koniec pracovného pokynu je znázornený nasledovne:

 þ Koniec pracovného pokynu

Pracovný pokyn, ktorý pozostáva iba z jedného pracovného kroku, 
je zobrazený nasledovne:

 ► Pracovný krok

1.4.2 Tlačidlá používateľa a LeD diódy

Tlačidlá používateľa a LED diódy sú v tomto dokumente znázor-
nené nasledovne: 

Tlačidlá používateľa na solárnom invertore: Tlačidlo ESC  

LED diódy na solárnom inventore: LED dióda Failure

LeD symbol Význam
LED dióda svieti konštantne.

LED dióda bliká.

LED dióda je vypnutá.

1.4.3 Informácie na displeji

Informácie, ktoré sa zobrazujú na displeji solárneho invertora, sú 
napríklad menu, parametre a hlásenia.

Tieto informácie sú v tejto príručke znázornené nasledovne:

Názvy menu: Menu Užív. nastavenia

Názvy parametrov: Parameter Cos fí   
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2. Použitie v súlade s určením
Solárny invertor sa smie použiť iba na účely, na ktoré bol skonštru-
ovaný.

Použitie solárneho invertora je v súlade s určením vtedy, keď sú 
splnené všetky nasledujúce kritériá:

 ● Použitie v stacionárnych PV zariadeniach pripojených na ve-
rejnú elektrickú sieť, s cieľom premeny jednosmerného prúdu 
PV zariadenia na striedavý prúd, ktorý sa následne dodáva do 
verejnej elektrickej siete

 ● Použitie v uvedenom výkonovom rozsahu (pozri „15 Technické 
údaje“, s. 83) a za uvedených podmienok prostredia (použi-
tie v interiéri alebo v chránenom exteriéri až do IP65).

Použitie nie je v súlade s určením, keď platí niektoré z nasledujú-
cich kritérií:

 ● Ostrovná prevádzka. Solárny invertor disponuje ochranou proti 
ostrovnej prevádzke a ďalšími kontrolnými zariadeniami.

 ● Použitie v mobilných PV zariadeniach.



3. Všeobecné bezpečnostné pokyny
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3. Všeobecné bezpečnostné pokyny

NebezPečeNsTVO
Nebezpečenstvo ohrozenia života vplyvom 
nebezpečného napätia
Počas prevádzky je solárny invertor pod nebez-
pečným napätím. Toto nebezpečné napätie zo-
trváva ešte 5 minút po odpojení všetkých zdro-
jov napätia.

 ► Solárny invertor nikdy neotvárajte. 
 ► Pred inštalačnými prácami vždy odpojte so-

lárny invertor od siete, rozpojte odpojovač 
DC a obe zariadenia zabezpečte proti opä-
tovnému zapnutiu.

 ► Počkajte minimálne 5 minút, kým sa konden-
zátory nevybijú.

NebezPečeNsTVO
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo ťaž-
kých poranení vplyvom nebezpečného napä-
tia
Na DC prípojkách solárneho invertora môžu byť 
nebezpečné napätia. 

 ► Nikdy neodpájajte solárne moduly od solár-
neho invertora, keď je solárny invertor pod 
zaťažením. 

 ► Najprv odpojte sieť, aby solárny invertor ne-
mohol dodávať žiadnu ďalšiu energiu. 

 ► Potom rozpojte odpojovač DC.
 ► Zabezpečte DC prípojky pred dotykmi.

 ● Solárny invertor možno bezpečne a normálne prevádzkovať 
iba vtedy, ak inštalácia bola vykonaná resp. prevádzka je vy-
konávaná v súlade s touto príručkou (pozri IEC 62109-5.3.3). 
Delta Energy Systems nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v 
dôsledku nedodržiavania inštalačných a prevádzkových poky-
nov uvedených v tejto príručke. Z tohto dôvodu dodržiavajte a 
dbajte na všetky pokyny uvedené v tejto príručke!

 ● Solárny invertor sa môže na sieť pripojiť len po predchádzajú-
com súhlase dodávateľa energie. Inštalačné práce a práce sú-
visiace s uvedením do prevádzky smú vykonávať iba kvalifi-
kovaní elektrikári, a to pri dodržiavaní inštalačných pokynov a 
pokynov týkajúcich sa uvedenia do prevádzky, ktoré sú uvede-
né v tejto príručke.

 ● Pred vykonaním prác na solárnom invertore sa tento musí od-
pojiť od siete a od PV modulov.

 ● Dodržiavajte bezpečnostné nariadenia krajiny, v ktorej sa so-
lárny invertor inštaluje.

 ● Uzemňovací vodič sa musí pripojiť pred uvedením do pre-
vádzky.

 ● Neodstraňujte žiadne výstražné štítky, ktoré na solárny inver-
tor umiestnil výrobca.

 ● Neodborná manipulácia so solárnym invertorom môže viesť 
k poraneniam a vecným škodám. Z tohto dôvodu rešpektujte 
a dodržiavajte všetky všeobecné bezpečnostné pokyny a vý-
stražné pokyny týkajúce sa manipulácie, ktoré sú uvedené v 
tejto príručke.

 ● Solárny invertor neobsahuje žiadne komponenty, na ktorých by 
obsluha alebo inštalatéri museli vykonávať údržbu alebo opra-
vy. Všetky opravy musia vykonávať pracovníci z Delta Energy 
Systems. Otvorením krytu zaniká záruka.

 ● Z dôvodu nebezpečenstva vzniku elektrického oblúka nevyťa-
hujte počas zaťaženia solárneho invertora žiadne káble.

 ● Pre elimináciu zásahov bleskom dodržiavajte predpisy plat-
né vo Vašej krajine, ktoré sa týkajú ochrany pred zásahmi 
bleskom.

 ● Povrch solárneho invertora sa môže výrazne zahriať. Oblasť 
displeja je chránená špeciálnou ochrannou vrstvou a môžete 
sa jej dotýkať voľnými rukami. Mimo oblasti displeja sa solár-
neho invertora môžete dotýkať len s ochrannými rukavicami.

 ● Solárny invertor je ťažký (pozri „15 Technické údaje“, s. 83). 
Solárny invertor musia vždy nadvihovať a prenášať minimálne 
dve osoby. 

 ● Na rozhrania RS485 a USB sa smú pripojiť len zariadenia, kto-
ré sú v súlade so SELV (EN 60950).

 ● Pre zaručenie stupňa ochrany IP65 musia byť všetky prípojky 
dostatočne utesnené. Nepoužívané prípojky sa musia uzav-
rieť pomocou krycích uzáverov, ktoré sa nachádzajú na solár-
nom invertore.
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4. Vybalenie

SK

4. Vybalenie

VaROVaniE
Nebezpečenstvo poranení vplyvom vysokej 
hmotnosti
Vysoká hmotnosť solárneho invertora (pozri 
„15 Technické údaje“, s. 83) môže pri neodbor-
nej manipulácii s ním viesť k poraneniam.

 ► Solárny invertor musia nadvihovať a prená-
šať minimálne dve osoby.

(b)

(e)

(c) (d)

(f)

➀

➁

➂

➄

➅

 ► Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky:

 – Montážna platňa (a)

 – Prevádzková a inštalačná príručka (b)

 – AC konektor Amphenol C16-3 AC (c)

 – 2 matice M6 a 2 podložky M6 (d)

 – Štítok “Obmedzenie výkonu” (e)

 – Solárny invertor (f)

 – Bezpečnostný strmeň (g)

 ► Skontrolujte všetky diely z hľadiska možných poškodení!

 ► Uschovajte obal!

(a)

➃



5. Popis výrobku

Prevádzková a inštalačná príručka pre SOL10.0/SOL11.0-1TR3-E410

5. Popis výrobku

5.1 Celkový prehľad komponentov a prípojok

➀

➁

➃

➄

➂

Obr. 5.1: Komponenty a prípojky solárneho invertora

č. Komponent / prípojka Popis
➀ Stavové LED diódy pozri kapitolu „5.3 Stavové LED diódy“, s. 12

➁ Displej a tlačidlá pozri kapitolu „5.4 Displej a ovládacie tlačidlá“, s. 12

➂ Typový štítok pozri kapitolu „5.2 Typový štítok“, s. 11

➃ Elektrické prípojky pozri kapitolu „5.5 Elektrické prípojky“, s. 16

➄ Ventilátor pozri kapitolu „5.6 Ventilátor“, s. 17
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5.2 Typový štítok

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 štítok 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 štítok SOL11.0-1TR3-E4

Informácie na typovom štítku Význam informácií

5 min
Nebezpečenstvo ohrozenia života vplyvom nebezpečného elektrického napätia

Počas prevádzky sa v solárnom invertore vyskytujú nebezpečné elektrické napätia, ktoré v 
ňom zotrvávajú ešte 5 minút po odpojení všetkých zdrojov napätia.

Solárny invertor nikdy neotvárajte. Solárny invertor neobsahuje žiadne komponenty, na kto-
rých by obsluha alebo inštalatéri museli vykonávať údržbu alebo opravy. Otvorením krytu 
zaniká záruka.
Predtým, než budete so solárnym invertorom pracovať, prečítajte si a dodržiavajte pokyny 
uvedené v príručke.

Nebezpečenstvo poranení vplyvom vysokých teplôt

Počas prevádzky sa teleso solárneho invertora môže výrazne zahriať.

Telesa solárneho invertora sa mimo ovládacieho panela dotýkajte len s ochrannými rukavi-
cami. Samotný ovládací panel je chránený pomocou špeciálnej povrchovej vrstvy.

DC operating volt. range Rozsah prevádzkových napätí na strane DC
DC operating volt. range (MPP) Rozsah prevádzkových napätí (MPP) na strane DC
DC max. input voltage Maximálne vstupné napätie na strane DC
DC max. operating current Maximálny prevádzkový prúd na strane DC
DC max. current per string Maximálny prúd na jednu vetvu na strane DC
AC nom. output voltage Menovité napätie na strane AC
AC nom. output frequency Menovitá frekvencia na strane AC
AC max. continuous output current Maximálny prúd na strane AC
AC max. continuous output power Maximálny zdanlivý výkon na strane AC
AC power factor Ukazovateľ výkonnosti (cos φ) na strane AC
IP class Stupeň ochrany
Safety class Trieda ochrany
Ambient temperature / derating Maximálny rozsah prevádzkových teplôt / deregulácia



5. Popis výrobku

Prevádzková a inštalačná príručka pre SOL10.0/SOL11.0-1TR3-E412

5.3  stavové LeD diódy

Operation
Earth Fault
Failure

➀
➁
➂

Obr. 5.4: Stavové LED diódy

č. Popis Označenie Farba
➀ OperatiOn Prevádzka Zelená

➁ earth Fault Porucha uzemnenia Červená

➂ Failure Chyba Žltá

Informácie o LED hláseniach nájdete v časti „12 Diagnostika a 
odstraňovanie chýb“, s. 72 

5.4  Displej a ovládacie tlačidlá

5.4.1 Prehľad

ESC

➀

➁

Obr. 5.5:  Prehľad - displej a ovládacie tlačidlá

č. Označenie
➀ Displej

➁ Ovládacie tlačidlá

5.4.2 Štruktúra displeja

➔

Nastav. displeja
Dátum a čas
Jazyk:       Slovak
-------------------100 Inštal. nastav.

Obr. 5.6: Displej

Displej sa skladá zo 4 riadkov po 20 znakov. 

V prvom riadku je uvedené číslo a názov zobrazeného menu. 

V druhom až štvrtom riadku sú uvedené prvky menu. 

V treťom riadku je malá šípka, ktorá udáva práve zvolený prvok 
menu.

5.4.3 Tlačidlá

symbol Použitie

ESC  ● Opustenie aktuálneho menu.
 ● Zrušenie nastavenia hodnoty.

 ● Pohyb v menu smerom nahor.
 ● Nastavenie hodnoty (zvýšenie hodnoty).

 ● Pohyb v menu smerom nadol.
 ● Nastavenie hodnoty (zníženie hodnoty).

 ● Voľba záznamu v menu.
 ● Otvorenie nastaviteľnej hodnoty pre jej úpravu.
 ● Ukončenie úpravy (prevzatie nastavenej 

hodnoty).

5.4.4 Všeobecná štruktúra menu

Menu sa skladajú až z troch úrovní:

[Hlavné menu]

...
300 Vlastnosti USB

400 Výrobné info

410 Aktuálne údaje

411 Aktuál. prehľad

412 Akt. údaje AC

   

420 Denná štatistika

430 Týždenná štat.

   

500 Užív. nastavenia

   

Väčšina názvov menu sa skladá z trojciferného čísla a názvu 
menu.

Prehľad celej štruktúry menu sa nachádza v kapitole „16.2 Prehľad 
štruktúry menu“, s. 86 
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5.4.5  Funkcia „Prejsť do menu“

UpOzORnEniE
Pre priamy prechod do určitého menu na displeji 
môžete použiť funkciu „Prejsť do menu“.

Zoznam dostupných čísel menu sa nachádza v 
časti „16.2 Prehľad štruktúry menu“, s. 86 

1  Pre spustenie funkcie Prejsť do menu stlačte a minimálne 
3 sekundy podržte tlačidlo ESC   

 → Prejsť do menu sa otvorí.

➔

411 Aktuálne údaje 
Menu:           411
-------------------

Prejst' do menu

2  Pre zadanie čísla menu stlačte tlačidlo  

 → Bliká prvá číslica.

3  Pomocou tlačidiel  nastavte prvú číslicu čísla menu. 

 → Nastaviť môžete iba čísla menu, ktoré sú k dispozícii. 
Názov príslušného menu je uvedený vo štvrtom riadku 
displeja.

4  Po nastavení prvej číslice stlačte tlačidlo  

 → Bliká druhá číslica.

5  Rovnakým spôsobom zadajte druhú a tretiu číslicu.

6  Stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu so zadaným číslom menu.

5.4.6 Kombinácie tlačidiel

V tabuľke sú uvedené špeciálne kombinácie tlačidiel pre tlačidlá 
displeja. 

Tlačidlá Akcia

ESC Keď súčasne stlačíte tlačidlá ESC  a , otvorí sa 
menu 100 Inštal.nastav., v ktorom môžete 
zmeniť jazyk displeja, pozri „10.2 Jazyk na dis-
pleji“, s. 52 

Keď súčasne stlačíte tlačidlá  a , zobrazí sa 
štandardné menu. V menu 800 Štandardné 
menu môžete stanoviť štandardné menu, pozri 
„10.14 Štandardné menu“, s. 63 

5.4.7 Pohyb v menu

Pre pohyb v menu používajte tlačidlá  

Pomocou tlačidla  sa v menu pohybujete smerom nadol, pomo-
cou tlačidla  smerom nahor.

➔

Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

     SOLIVIA ##

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------     SOLIVIA ##

➔Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

Výrobné info 

     SOLIVIA ##

5.4.8 Výber podmenu

 ► Pre otvorenie podmenu stlačte tlačidlo  

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.

Výrobné info 
Užív. nastavenia

     SOLIVIA ##

➔

Denná štatistika
Aktuálne údaje
-------------------

400 Výrobné info

5.4.9 Opustenie menu 

 ► Pre návrat do nadradeného menu stlačte tlačidlo ESC  

➔

Denná štatistika
Aktuálne údaje
-------------------

400 Výrobné info

ESC

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.

Výrobné info 
Užív. nastavenia

     SOLIVIA ##



5. Popis výrobku

Prevádzková a inštalačná príručka pre SOL10.0/SOL11.0-1TR3-E414

5.4.10 Nastavenie hodnôt

Na displeji môžete nastaviť rôzne parametre. Pre zmenu hodnoty 
parametra sa používajú tlačidlá   

Pomocou tlačidla  sa hodnota parametra zvyšuje. 

Pomocou tlačidla  sa hodnota parametra znižuje. 

Pomocou tlačidla ESC  možno nastavenie zrušiť, pričom sa opäť 
zobrazí pôvodná hodnota parametra.

Pomocou tlačidla  sa prevezme nová hodnota parametra.

Príklad znázorňuje postup pri zmene hodnoty parametra.

Príklad: Nastavenie dátumu

Tlačidlá Akcia Výsledok

ESC 1  Tlačidlo ESC  stláčajte dovtedy, kým sa neobjaví hlavné menu.

2  V hlavnom menu zvoľte pomocou tlačidiel  položku Inštal.nastav. 

➔

Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

     SOLIVIA ##

3  Stlačte tlačidlo , aby ste otvorili menu 100 Inštal.nastav. (Inštalačné 
nastavenia).

➔

Dátum a čas
Jazyk:       Slovak
-------------------

100 Inštal. nastav.

4  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Dátum a čas 

➔

Nastav. displeja
Dátum a čas
Jazyk:       Slovak
-------------------100 Inštal. nastav.

5  Stlačte tlačidlo , aby ste otvorili menu 110 Dátum a čas 

➔

čas:   14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

110   Dátum a čas

6  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Dátum 

➔

čas:   14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

110   Dátum a čas

7  Pre umožnenie nastavenia stlačte tlačidlo .

 → Číslice pre prvú hodnotu (v tomto príklade deň) začnú blikať. 
➔

čas:   14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

110   Dátum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas

čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51
➔Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 25.05.2012Dátum: 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:   14:26:51

8  Pomocou tlačidiel  nastavte deň.

➔

čas:   14:26:51
Dátum: 12.05.2012
-------------------

110   Dátum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas

čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51
➔Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 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:   14:26:51

9  Pre prevzatie novej hodnoty stlačte tlačidlo  

 → Číslice pre druhú hodnotu (v tomto príklade mesiac) začnú blikať.
➔

čas:   14:26:51
Dátum: 12.05.2012
-------------------

110   Dátum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas

čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51
➔Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 12.05.2012Dátum: 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:   14:26:51

10  Pomocou tlačidiel  nastavte mesiac.

➔

čas:   14:26:51
Dátum: 12.01.2012
-------------------

110   Dátum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas

čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51
➔Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 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:   14:26:51

11  Pre prevzatie novej hodnoty stlačte tlačidlo  

 → Číslice pre poslednú hodnotu (v tomto príklade rok) začnú blikať.
➔

čas:   14:26:51
Dátum: 12.01.2012
-------------------

110   Dátum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas

čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51
➔Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 12.01.2012Dátum: 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:   14:26:51
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Tlačidlá Akcia Výsledok

12  Pomocou tlačidiel  nastavte rok 

➔

čas:   14:26:51
Dátum: 12.01.2013
-------------------

110   Dátum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas

čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51
➔Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 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:   14:26:51

13  Pre prevzatie novej hodnoty stlačte tlačidlo  

 þ Hodnota sa prevezme a opustí sa režim úprav.

➔

čas:   14:26:51
Dátum: 12.01.2013
-------------------

110   Dátum a čas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas110   Dátum a čas

čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51čas:   14:26:51
➔Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 12.01.2013Dátum: 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:   14:26:51
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5.5 elektrické prípojky

5.5.1 Prehľad

➆ ➅ ➄ ➃ ➂

➀ ➁

Obr. 5.7: Elektrické prípojky

č. Označenie Popis
➀ DC pripojenia „5.5.2 DC prípojky a odpojovač DC“, s. 17

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

➂ Pripojenie ventilátora „5.6 Ventilátor“, s. 17

➃ 2 x RS485-rozhrania „5.5.4 Rozhranie RS485 (EIA485)“, s. 17

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

➅ Nepoužívané

➆ Odpojovač DC „5.5.2 DC prípojky a odpojovač DC“, s. 17
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5.5.2 DC prípojky a odpojovač DC

Obr. 5.8: DC prípojky a odpojovač DC

DC prípojky slúžia k spojeniu vetvy (vetiev) PV modulov so solár-
nym invertorom. 

Pomocou integrovaného odpojovača DC možno solárny invertor 
oddeliť od DC napätia PV modulov.

Maximálne povolené zaťaženie vstupného prúdu každého jednotli-
vého DC pripojenia je 29 A.

Typ pripojenia: Konektor Multi-Contact MC4, párovo konektor 
(DC+) a zásuvka (DC–), 3 páry.

5.5.3 AC prípojka

AC prípojka slúži na prepojenie solárneho invertora so sieťou.

Solárny menič striedavého prúdu musí byť pripojený na sieť s kon-
figuráciou 3 fázy – hviezda (L1, L2, L3, neutrálny vodič a ochranný 
vodič).

Sieť musí zodpovedať jednému z nasledujúcich uzemňovacích 
systémov:

 ● TN-C
 ● TN-S
 ● TN-C-S
 ● TT

Typ pripojenia: Amphenol C16-3 AC, konektory sú v rozsahu 
dodávky.

5.5.4 Rozhranie Rs485 (eIA485)

Solárny invertor disponuje dvomi rozhraniami RS485, pomocou 
ktorých možno pripojiť PC alebo monitorovací systém. 

Rozhrania RS485 sú vnútorne prepojené 1:1. Preto môžu byť obi-
dve rozhrania RS485 použité ako vstup alebo výstup.

Keď sa spájajú viaceré solárne invertory, musí mať každý solárny 
invertor jednoznačné ID (identifikačné číslo). Monitorovacie sys-
témy potrebujú ID pre rozpoznanie každého solárneho invertora PV 
zariadenia  

Na poslednom solárnom invertore musí byť pripojený zakončovací 
odpor RS485, ktorý možno objednať v spoločnosti Delta (pozri 
„16.1 Objednávacie čísla“, s. 85).

ID sa nastavuje počas uvedenia do prevádzky (pozri „8 Uvedenie 
do prevádzky“, s. 30) a možno ho počas prevádzky kedykoľvek 
zmeniť (pozri „10.2 Jazyk na displeji“, s. 52).

Typ pripojenia: 2 x RJ45

5.5.5 Usb rozhranie

USB rozhranie slúži na ukladanie a načítanie údajov a správ.

Podporované funkcie:
 ● Aktualiz. firmvér
 ● Ukladanie a načítanie nastavení
 ● Ukladanie swap údajov
 ● Vytvoriť záznamy
 ● Servis

Detailný popis funkcií sa nachádza v časti „11 Ukladanie a načíta-
vanie údajov a nastavení“, s. 65 

Typ pripojenia: USB A

5.6 Ventilátor

Externý ventilátor je dimenzovaný tak, aby v rámci rozsahu pre-
vádzkovej teploty bolo zabezpečené dostatočné chladenie solár-
neho invertora  

Objednávacie číslo nájdete na 

Informácie o výmene ventilátora nájdete na „13.1 Výmena ventilá-
tora“, s. 81.
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6. Prevádzkové vlastnosti

6.1 Celkový spôsob činnosti

Solárny invertor mení jednosmerný prúd PV modulov na striedavý 
prúd, ktorý sa následne dodáva do verejnej siete.

MPP tracking
Solárny invertor disponuje MPP trackerom. MPP tracker (MPP = 
Maximum Power Point - maximálny bod výkonu) je automatická 
funkcia, ktorá kontinuálne vyhľadáva pracovný bod s najvyšším 
možným výkonom.

V základnom nastavení vyhľadáva MPP tracker rozsah vstupného 
DC napätia v blízkosti aktuálneho pracovného bodu. Keď sa nájde 
bod vyššieho výkonu, solárny invertor sa nastaví na nový pracovný 
bod.

Pomocou manuálne zapínanej funkcie „Zatienenie“ môže byť MPP 
tracker nastavený na rozšírený rozsah DC napätia. Rozšírený MPP 
tracking je zmysluplný najmä vtedy, keď cez solárne moduly pravi-
delne prechádzajú malé tiene, napr. z komínov alebo zo stromov. 
Pre čo najpresnejšie prispôsobenie funkcie na miestne podmienky 
možno rozšírený MPP tracking nastaviť v troch stupňoch.

Galvanické oddelenie
Strany AC a DC solárneho invertora sú galvanicky oddelené 
prostredníctvom vysokofrekvenčného transformátora. Preto nie je 
možné, aby sa na stranu siete dostal jednosmerný prúd.

Ochrana proti ostrovnej prevádzke
Pri výpadku siete integrovaná ochrana proti ostrovnej prevádzke 
vypne solárny invertor. 

Regulácia teploty
Konvekčné chladenie kombinované s externým ventilátorom sa 
stará o optimálny odvod tepla.

Pri teplotách okolia v hornej oblasti prevádzkových teplôt sa inter-
nou reguláciou teploty redukuje výkon. Čím vyššia prevádzková 
teplota, tým intenzívnejšie zníženie výkonu. Za určitých okolností 
sa výkon zníži na 0 kW.

6.2 Vplyv vstupného DC napätia

Hodnoty vstupných DC napätí uvedené v tomto odseku nájdete v 
kapitole „15 Technické údaje“, s. 83 

Maximálne vstupné napätie nesmie byť nikdy prekročené. Zme-
rajte vstupné napätie a použite protiprepäťovú ochranu na strane 
DC, aby ste predišli vyšším napätiam. Maximálne napätie chodu 
naprázdno nastáva pri najnižších predpokladaných teplotách. Pres-
nejšie informácie o teplotnej závislosti nájdete v liste technických 
údajov PV modulov.

Prostredníctvom rozsahu napájacieho napätia solárneho inver-
tora je definované, pri ktorých vstupných napätiach solárny invertor 
dodáva prúd do siete.

Prostredníctvom rozsahu MPP vstupného napätia solárneho 
invertora je definované, pri akých vstupných napätiach je MPP trac-
ker aktivovaný.

6.3 Nastavenie trvalého zníženia efektívneho a 
jalového výkonu

Počas uvedenia do prevádzky možno nastaviť trvalé zníženie efek-
tívneho a/alebo jalového výkonu. Po ukončení uvedenia do pre-
vádzky môžu byť hodnoty zmenené iba po zadaní PIN kódu.

6.4 Funkcie pre ovplyvnenie prevádzkových 
vlastností

Solárny invertor ponúka rôzne funkcie, pomocou ktorých možno 
ovplyvniť prevádzkové vlastnosti:

 ● Regulácia efektívneho výkonu

 ● Kontrola jalového výkonu

 ● Kontrola izolácie a uzemnenia

 ● Rozšírený MPP tracking pri čiastočnom zatienení PV modulov

Dostupnosť jednotlivých funkcií závisí od nastavenej siete.

Detailný popis funkcií nájdete v kapitole „10 Nastavenia“, s. 52 

6.5 Vyrovnanie nesúmerného zaťaženia siete

3-fázové invertory majú integrované vyrovnanie nesúmerného 
zaťaženia siete. Týmto je zabezpečené, že dodávaný výkon je vždy 
rovnomerne rozložený na všetky fázy.

6.6 Vyhodnotenie údajov a komunikácia

Solárne invertory disponujú rozsiahlym systémom na zaznamená-
vanie prevádzkových vlastností.

Záznamy si možno prečítať priamo na displeji. Okrem toho je 
prostredníctvom komunikačného rozhrania (RS485) možné 
záznamy zobraziť na počítači. 

Ak sa k solárnemu invertoru pripojí zariadenie SOLIVIA Gateway 
M1 G2, prístup k informáciám je pomocou internetu možný kdekoľ-
vek na svete 

Všetky informácie možno uložiť na USB kľúč, aby boli kedykoľvek k 
dispozícii pre neskoršie opätovné použitie.

Zaznamenávajú sa nasledujúce informácie a údaje:

Výrobné informácie 
Najdôležitejšie výrobné informácie sa zaznamenávajú vo forme šta-
tistík pre deň, týždeň, mesiac, rok a celkový čas chodu. Okrem toho 
je k dispozícii špeciálna štatistika za posledných sedem dní, počas 
ktorých bol solárny invertor v prevádzke.

Všetky výrobné informácie sa raz mesačne zálohujú v osobitnej 
pamäti. 

Konfiguračné nastavenia
Konfiguračné nastavenia solárneho invertora možno pomocou USB 
kľúča vymieňať medzi solárnymi invertormi rovnakého typu.

To uľahčuje najmä výmenu solárnych invertorov.
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Výstražné hlásenia a hlásenia chyby
V solárnom invertore sa s časovou pečiatkou ukladá každé 
výstražné hlásenie a hlásenie chyby. V závislosti od príčiny chyby 
sú hlásenia ukladané do záznamu udalostí alebo do interného logu. 

Záznam udalostí je primárne určený pre inštalatéra, pričom jeho 
cieľom je uľahčiť analýzu a odstránenie problémov.

Interný log pomáha Delta Solar Support pri analýze komplikovanej-
ších problémov.

správy
Správy kombinujú rôzne informácie o výrobe, udalostiach, nastave-
niach, zmenách parametrov a chybách. 

Pri použití v sieťach podľa VDE AR N 4105 a BDEW sa uloží 
posledných päť chýb spolu s nastaveniami.

6.7 Charakteristiky

Krivky účinnosti

SOL11 0-1TR3-E4
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7. Inštalácia

NebezPečeNsTVO
Nebezpečenstvo ohrozenia života vplyvom 
nebezpečného napätia
Počas prevádzky je solárny invertor pod ne-
bezpečným napätím. Toto nebezpečné napätie 
zotrváva ešte 5 minút po odpojení všetkých 
zdrojov napätia.

 ► Solárny invertor nikdy neotvárajte. 
 ► Pred inštalačnými prácami vždy odpojte 

solárny invertor od siete, rozpojte odpojovač 
DC a obe zariadenia zabezpečte proti opä-
tovnému zapnutiu.

 ► Počkajte minimálne 5 minút, kým sa konden-
zátory nevybijú.

UpOzORnEniE
Pred začatím inštalácie si prečítajte túto kapitolu. 

7.1 Plánovanie inštalácie

7.1.1 Všeobecné pokyny

 ► Prípadne vznikajúci hluk môže pri použití v obytnej zóne pôso-
biť rušivo. Preto miesto inštalácie starostlivo vyberte.

 ► Používajte vždy iba montážnu dosku, ktorá bola dodaná spolu 
so solárnym invertorom.

 ► Prekontrolujte, či stena unesie aj vysokú hmotnosť. 

 ► Solárny invertor namontujte na ohňovzdornú stenu.

 ► Solárny invertor namontujte najprv na stenu a potom zriaďte 
elektrické prípojky.

 ► Solárny invertor umiestnite tak, aby boli LED diódy a displej či-
tateľné. Dbajte pritom na uhol odčítavania a inštalačnú výšku.

 ► Solárny invertor namontujte na pevnú stenu, aby sa zabránilo 
rušivým vibráciám.

 ► Pre montáž použite príchytky a skrutky, ktoré sú vhodné pre 
nástennú montáž a vysokú hmotnosť.

 ► Solárny invertor namontujte vertikálne, pozri Obr. 7.1, s. 20.

✓

Obr. 7.1: Nastavenie pri montáži
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7.1.2 Podmienky okolitého prostredia

 ► Solárny invertor má stupeň ochrany IP65 a možno ho použiť 
tak vo vnútorných priestoroch, ako aj v chránenom vonkajšom 
prostredí.

 ► Dbajte na rozsah prevádzkových teplôt s plným výkonom 
bez deregulácie a maximálny rozsah prevádzkových 
teplôt  

Keď bude prvý rozsah prevádzkových teplôt prekročený, solár-
ny invertor zredukuje výkon. 

 – Pri montáži dodržte minimálne vzdialenosti od stien a 
ďalších solárnych invertorov (pozri Obr. 7.2, s. 21.) 

 – Solárne invertory nenainštalujte priamo jeden nad druhý.

 – Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu.

 – Postarajte sa o dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Teplý 
vzduch musí mať možnosť úniku smerom nahor. Z toho 
dôvodu sú inštalácie priamo pod uzavretou strechou 
nevhodné.

>10 cm >10 cm

>5
0 

cm
>5

0 
cm

>10 cm

Obr. 7.2: Montážne rozmery pre prúdenie tepla

 ► Zabráňte silnému znečisteniu. Prach môže ovplyvniť výkon-
nosť zariadenia.

 ► Solárny invertor chráňte pred silným dažďom a nánosmi 
snehu.

7.1.3 zohľadnenie nesúmerného zaťaženia siete

3-fázové invertory majú integrované vyrovnanie nesúmerného 
zaťaženia siete. Týmto je zabezpečené, že dodávaný výkon je vždy 
rovnomerne rozložený na všetky fázy.
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7.2 Montáž solárneho invertora

VaROVaniE
Nebezpečenstvo poranení vplyvom vysokej 
hmotnosti
Solárny invertor je ťažký (pozri „15 Technické 
údaje“, s. 83). To môže pri neodbornej manipu-
lácii viesť k zraneniam.

 ► Solárny invertor musia nadvihovať a prená-
šať minimálne dve osoby.

7.2.1 Potrebné náradie a príslušenstvo

Rozsah dodávky zahŕňa:

Montážnu dosku

Montážne matice a podložky: 
po 2 kusy, na upevnenie solár-
neho invertora na montážnej 
doske

bezpečnostný strmeň

Rozsah dodávky nezahŕňa:
 ▪ skrutky (Ø6 mm) + príchytky na upevnenie montážnej dosky 

na stene. Potrebné sú minimálne 4 skrutky.

 ▪ Vŕtačka a vrták, vhodné pre materiál steny a veľkosť príchy-
tiek 

 ▪ skrutkovač alebo otvorený kľúč, vhodný pre skrutky.

7.2.2 Montáž montážnej dosky

Montážnu dosku môžete použiť ako šablónu na označenie pozícií 
otvorov, ktoré sa majú vyvŕtať.

12
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20
032
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90

150
319,5
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B B
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Obr. 7.3: Kótovaný výkres montážnej dosky

1  Pomocou minimálne 4 skrutiek (Ø 6 mm) a príchytiek namon-
tujte montážnu dosku na stenu. Pre tieto 4 skrutky využite 4 
otvory a alebo 4 otvory B (pozri Obr. 7.3, s. 22). 

2  Skrutky pevne utiahnite k stene.
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7.3 Pripojenie na sieť

NebezPečeNsTVO
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo 
ťažkých poranení vplyvom nebezpečného 
napätia

 ► Pred vytiahnutím alebo zasunutím AC konek-
tora odpojte AC vedenie od siete.

7.3.1 Všeobecné pokyny

Solárny invertor sa so sieťou spája pomocou AC pripojenia, pozri 
Obr. 7.4, s. 23 

Obr. 7.4:  Poloha AC pripojenia

Okrúhly AC konektor má zaistenie proti jeho neúmyselnému vytiah-
nutiu. Zaistenie na okrúhlom AC konektore možno uvoľniť pomocou 
skrutkovača.

Použite fl exibilný 5-žilový kábel (L1, L2, L3, N, PE) s prierezom 
vodiča 4,0 až 6,0 mm² (koefi cient k = 1). Konektor AC je nadimen-
zovaný pre použitie medených drôtov, ohľadom použitia iného 
vodivého materiálu sa obráťte na výrobcu Amphenol).

Dbajte na požadovanú sieťovú impedanciu na pripojovacom bode 
siete (dĺžka vedenia, prierez vodiča). 

Dĺžku vedenia a prierez vodiča zvoľte tak, aby boli teplota vodiča 
a straty vedenia minimálne. V niektorých štátoch (napr. vo Fran-
cúzsku a Nemecku) sa musia dodržiavať špecifi cké požiadavky na 
systémovú inštaláciu (UTE C15-712-1, VDE 0100 712). V týchto 
požiadavkách sú stanovené minimálne prierezy kábla a ochranné 
opatrenia proti prehriatiu vplyvom vysokých prúdov. Vždy dodržia-
vajte špecifi cké požiadavky Vašej krajiny.

Počítadlo energie sa musí namontovať medzi solárny invertor a 
napájací bod siete. Dbajte pritom na ustanovenia dodávateľa elek-
trickej energie  

V nasledujúcej tabuľke je uvedené maximálne povolené bezpeč-
nostné dimenzovanie pre ochranu vedenia.

solárny invertor Maximálne povolené bezpečnostné 
dimenzovanie

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

Strana AC a strana DC solárneho invertora sú galvanicky oddelené. 
Preto nie je možné, aby sa na stranu AC dostal jednosmerný prúd. 
Ak je potrebný prúdový chránič, odporúčame použitie prúdového 
chrániča 300 mA (typ A). Vždy však dodržiavajte špecifi cké pred-
pisy Vašej krajiny. 

7.2.3 zavesenie solárneho invertora

1  Solárny invertor zaveste na montážnu dosku,

2  Bezpečnostný strmeň nasaďte na závitový čap montážnej 
dosky a bezpečnostný strmeň upevnite pomocou podložky a 
montážnych matíc.

3  
<GT>22Skontrolujte inštaláciu.

 þ Mechanická inštalácia solárneho invertora je ukončená.
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Typický zvodový prúd je pod hodnotou 3,5 mA.

UpOzORnEniE
Pri paralelne zapojených invertoroch sa zvýši 
skratový prúd PV zariadenia na pripojovacom 
bode k verejnému elektrickému napájaciemu 
systému.

Na ochranu obsluhy a zariadenia nainštalujte požadované bezpeč-
nostné a ochranné zariadenia (napr. automatické prerušovače a/
alebo zariadenia na prepäťovú ochranu). 

Pre použitie vo Francúzsku dodáva spoločnosť Delta zvláštnu 
súpravu. Táto súprava obsahuje všetky komponenty, ktoré sú nutné 
pre splnenie požiadaviek podľa UTE C15-712-1 („16.1 Objednáva-
cie čísla“, s. 85).

7.3.2 Potrebné náradie a príslušenstvo

Rozsah dodávky zahŕňa:

Okrúhly AC konektor

Typ Amphenol C016 20E005

Rozsah dodávky nezahŕňa:

 ▪ Flexibilný 5-žilový kábel (L1, L2, L3, N, PE) s prierezom 
vodiča 4,0 mm2 až 6,0 mm2 

 ▪ Dutiny pre vodič, vhodné pre daný prierez vodiča.

 ▪ Odľahčenie ťahu pre káble.

 ▪ Poistnú podložku pre spojenie uzemňovacieho kábla so 
solárnym invertorom (pozri Obr. 7.3, s. 22, pozícia C).

7.3.3 Vytvorenie spojenia

1  Odstráňte opláštenie AC kábla podľa obrázka a odizolujte vždy 
10 mm konce drôtov.

UpOzORnEniE
Dbajte na polaritu okrúhleho konektora. Ne-
správne usporiadanie môže viesť k zničeniu 
solárneho invertora  

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

2  Nasaďte dutiny pre vodiče na odizolované konce žíl a dutiny 
zalisujte.

3  Podľa nasledujúceho popisu pripojte AC konektor na AC kábel. 

 ► Odskrutkujte maticu ➀ a káblové teleso ➁ od puzdrovej vložky 
➂ 

➀
➁

➂

 ► Keď bude priemer káblov medzi 16 a 20 mm, odstráňte modrý, 
šesťuholníkový inlay na vnútornej strane ➀ matice).

20-16
16-11

➀

 ► Posuňte maticu ➀ a káblové teleso ➁ na AC-kábel.

➀➁
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 ► Vsuňte žily AC-kábla do svoriek kolíkovej vložky a pevne 
zoskrutkujte. Dbajte pritom na poradie fáz.

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

A
A

 ► Zoskrutkujte maticu ➀, káblové teleso ➁ a kolíkovú vložku ➂ 
. Pevne dotiahnite maticu momentom 5 Nm a káblové teleso 
momentom 1 – 2 Nm.

➀➁➂

 ► Nasaďte AC konektor na AC zásuvku ➁ na solárnom meniči 
striedavého prúdu a pevne zoskrutkujte blokovací prstenec ➀ 
s krútiacim momentom hodnoty 6 až 8 Nm. 

➁ ➀

 ► Pri použití priemerov káblov medzi 11 a 13 mm nasaďte 
priamo za okrúhlym konektorom objímku na odľahčenie ťahu. 
V prípade iných priemerov káblov sa odporúča použitie odľah-
čenia ťahu.

 ► Uzemňovací vodič AC-kábla uzemnite na k tomu naplánované 
pripojenie.

4  Uzemnite montážnu dosku.

 

5  Skontrolujte inštaláciu.

 þ Pripojenie na sieť je hotové.
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7.4 Pripojenie PV modulov

NebezPečeNsTVO
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo 
ťažkých poranení vplyvom nebezpečného 
napätia
Na DC prípojkách solárneho invertora môžu byť 
nebezpečné napätia. 

 ► Nikdy neodpájajte solárne moduly od solár-
neho invertora, keď je solárny invertor pod 
zaťažením. Najprv odpojte sieť, aby solárny 
invertor nemohol dodávať žiadnu ďalšiu 
energiu. Potom rozpojte odpojovač DC.

 ► Zabezpečte DC prípojky pred dotykmi.

UpOzORnEniE
Pre zaručenie stupňa ochrany IP65 musia byť 
všetky nepoužité prípojky a rozhrania uzavreté 
pomocou krytov umiestnených na solárnom 
invertore  

7.4.1 Všeobecné pokyny

Reťazce PV modulov sú spojené DC prípojkami, pozri Obr. 7.5, 
s  26 

Obr. 7.5:  Poloha DC prípojok

Negatívny DC pól reťazca je spojený s DC-MINUS prípojkou, pozi-
tívny DC pól s DC-PLUS prípojkou, pozri Obr. 7.6, s. 26  

+

–

Obr. 7.6:  Spojenie PV modulov s DC prípojkami

Dodržiavajte maximálne vstupné napätie solárneho invertora a 
maximálne povolené prúdové zaťaženie DC prípojok (pozri kapitolu 
„15 Technické údaje“, s. 83).

DC-MINUS prípojka je zásuvka. Pre DC- kábel je potrebný spojo-
vací konektor. 

DC-PLUS prípojka je konektor. Pre DC- kábel je potrebná spojova-
cia zásuvka. 

7.4.2 Potrebné náradie a príslušenstvo

Rozsah dodávky nezahŕňa:

1-žilový kábel

súprava pre uzemnenie
Súprava pre uzemnenie je potrebná vtedy, keď sa musí uzemniť 
DC-PLUS alebo DC-MINUS strana solárneho invertora.

Súpravu pre uzemnenie si možno objednať v spoločnosti Delta. 
Súčasťou súpravy je aj príručka, ktorú si môžete stiahnuť na www 
solar-inverter.com/eu/de/grounding-kit.htm 

súprava pre uzemnenie číslo dielu Delta
Súprava pre uzemnenie pre SOLIVIA EU 
G4 TR

EOE990000275

spojovacia zásuvka a spojovací konektor

Typ DC prípojky na solárnom 
invertore

Protikus potrebný pre kábel

DC-MINUS prípojka je zásuvka. Pre kábel je potrebný spojovací 
konektor 

DC-PLUS prípojka je konektor. Pre kábel je potrebná spojova-
cia zásuvka.

Spojovaciu zásuvku a spojovací konektor si môžete objednať od 
fi rmy Multi-Contact (www.multi-contact.de). Potrebná veľkosť závisí 
od prierezu drôtu a priemeru použitého kábla. 

Na internetovej stránke spoločnosti Multi-Contact si okrem toho 
môžete stiahnuť aj príručku. V príručke sa tiež dozviete to, aké 
náradie budete potrebovať.
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DC+ Zásuvka
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– 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

UTe súprava Multi-Contact (pre Francúzsko)

UTE súprava Multi-Contact zodpovedá najnovšej francúzskej 
norme UTE C 15-712-1. Obsahuje 8 zaistení, montážny a odblo-
kovací kľúč a signálnu nálepku. S touto UTE súpravou dodržíte 
požiadavky na DC ochranu a DC signály, ktoré sú defi nované v 
UTE C 15-712-1 

UTe súprava Multi-Contact číslo dielu Delta
UTE súprava Multi-Contact pre SOLIVIA EU 
G4 TR

EOE90000341

7.4.3 Vytvorenie spojenia

1  Pred pripojením PV modulu skontrolujte polaritu DC napätia 
na DC prípojkách.

2  Na DC kábel namontujte spojovací konektor/spojovaciu zásuv-
ku. Dbajte pritom na príručku spojovacieho konektora.

3  DC kábel zasuňte do DC prípojok solárneho invertora.

4  Skontrolujte inštaláciu.

 þ Pripojenie PV modulov je dokončené.

7.4.4 Uzemnenie DC strany

Solárny invertor môže byť uzemnený buď na DC-Plus strane alebo 
na DC-Minus strane. Pripojenie uzemnenia musí byť zriadené v 
blízkosti solárneho invertora. Odporúčame použiť súpravu pre 
uzemnenie od spoločnosti Delta. 

Na strane DC disponuje solárny invertor kontrolou izolácie a uzem-
nenia. Kontrola sa môže nakonfi gurovať v menu 230 Uzemne-
nie, pozri „10.13 Kontrola izolácie a uzemnenia“ 

 ► Súpravu pre uzemnenie namontujte podľa príručky, ktorá bola 
dodaná spolu so súpravou.
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7.5  Pripojenie Rs485 (eIA485) (voliteľné)

pOzOR
Pre zaručenie stupňa ochrany IP65 musia byť 
všetky nepoužité prípojky a rozhrania uzavreté 
pomocou krytov umiestnených na solárnom 
invertore 

Použité smú byť iba následne popísané káble. 
Štandardné káble nie sú povolené.

7.5.1 Všeobecné pokyny

Prostredníctvom rozhraní RS485 (pozri Obr. 7.7, s. 28) možno 
na monitorovací systém pripojiť jeden alebo viacero solárnych 
invertorov  

Obr. 7.7:  Poloha prípojky RS485

Obe rozhrania RS485 sú vnútorne zapojené 1:1. Každé rozhranie 
RS485 možno použiť ako vstup resp. výstup.

Keď je prostredníctvom RS485 na monitorovací systém pripojených 
viacero solárnych invertorov, musí byť na každom z nich nastavené 
iné RS485-ID.

Solárne invertory majú integrovaný zakončovací odpor RS485, 
ktorý sa môže zapínať a vypínať. Separátny externý zakončovací 
odpor RS485 nie je potrebný.

V prípade samostatného solárneho invertora a v prípade posled-
ného solárneho invertora v rade musí byť zapnutý zakončovací 
odpor RS485.

RS485-ID a zakončovací odpor RS485 možno nastaviť počas 
uvedenia do prevádzky (pozri „8 Uvedenie do prevádzky“, s. 30) 
a počas prevádzky (pozri „10.6 Nastavenia RS485 (EIA485)“, 
s  54).

Obsadenie pinov

Pin Obsadenie

8 1

1 Rezervovaný
2 Rezervovaný
3 Rezervovaný
4 GND
5 Rezervovaný
6 Rezervovaný
7 TX_A 
8 RX_B

7.5.2 Potrebné náradie a príslušenstvo

Rozsah dodávky nezahŕňa:

spojovací kábel od solárneho 
invertora k monitorovaciemu 
prístroju

spojovací kábel od solárneho 
invertora k solárnemu inver-
toru

Potrebné príslušenstvo si môžete objednať v spoločnosti Delta:

Príslušenstvo číslo dielu Delta
spojovací kábel od solárneho invertora k 
solárnemu invertoru
(Push/Pull-kábel od spoločnosti Harting, 
IP67, jedna strana s modrým káblovým 
manažérom, druhá strana s bielym káblo-
vým manažérom)
1,5 m 3081186300
3,0 m 3081186500
5,0 m 3081186600
10,0 m 3081186200
20,0 m 3081186400
spojovací kábel od solárneho invertora k 
monitorovaciemu prístroju
(napr. SOLIVIA Gateway M1 G2, Solarlog 
alebo Meteocontrol WEB’logger)
Vonkajší kábel, IP65, s RJ45-PushPull a 
RJ12 konektormi od fi rmy Harting

3081129500

zakončovací odpor pre Rs485 3072438891

Ak budete chcieť sami urobiť konečnú úpravu kábla, musíte použiť 
káblový manažér od spoločnosti Harting (IP67 Push/Pull systémový 
kábel RJ45). 

Odporúčame použiť na jednej strane modrý káblový manažér a na 
druhej strane biely káblový manažér.

Príslušenstvo číslo dielu Har-
ting

Káblový manažér
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)
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7.5.3 Pripojenie samostatného solárneho invertora

~
–

8 1

Datalogger
zariadenie

Zakončovaci odpor
zapnutý

Pre špecifikáciu káblov
kontaktujte Delta Support 

RS485

Nepoužité
pripojenia
zakruť

Obr. 7.8: Pripojenie samostatného solárneho invertora cez 
RS485 na monitorovací systém

7.5.4 Pripojenie viacerých solárnych invertorov

~
–

~
–

~
–

8 1

Datenlogger

Zakončovaci odpor
zapnutý

RS485 RS485 RS485

Kábel 308116x00 Kábel 308116x00

Pre špecifikáciu káblov
kontaktujte Delta Support 

Nepoužité
pripojenia
zakryť

Obr. 7.9: Pripojenie viacerých solárnych invertorov cez RS485 
na zariadenie na registráciu údajov
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8. Uvedenie do prevádzky

8.1 Predtým, než začnete

Solárny invertor musí byť správne nainštalovaný, pozri 
„7 Inštalácia“, s. 20.

Informácie o obsluhe displeja nájdete v „5.4 Displej a ovládacie 
tlačidlá“, s. 12. 

UpOzORnEniE
Pokiaľ ste uvedenie do prevádzky ešte neukon-
čili, môžete sa viacnásobným stlačením tlačidla 
ESC  kedykoľvek vrátiť k príslušnému bodu postupu 
uvedenia do prevádzky.

UpOzORnEniE
Pred začatím uvádzania do prevádzky si vždy 
najprv prečítajte jednotlivé kroky postupu uvede-
nia do prevádzky. 

Obrázky displejov zobrazené v tejto kapitoly sú 
príklady a nezobrazujú bezpodmienečne nasta-
venia, ktoré sú potrebné pre Vašu inštaláciu. Z 
tohto dôvodu vždy skontrolujte nastavenia.

8.2 Krátky prehľad uvedenia do prevádzky 

V tabuľke je uvedený krátky prehľad všetkých krokov uvedenia do 
prevádzky. Dbajte na to, že pre jednotlivé krajiny neplatia všetky 
kroky uvedenia do prevádzky. 

Krok uvedenia do pre-
vádzky

Popis Platí pre krajinu

Nastavenie jazyka displeja Zvoľte požadovaný jazyk na displeji. Všetky
Načítanie USB-údajov Voliteľné. Môžete použiť nastavenia iných invertorov rovnakého typu. Všetky
Výber siete Najdôležitejší krok uvedenia do prevádzky! Siete sú rozdelené podľa krajín. Pre 

niektoré krajiny je k dispozícii viac sietí, ktoré sú uvedené separátne. Bezpodmie-
nečne si zvoľte správnu krajinu resp. správnu sieť.

Všetky

PDD-nastavenia Nastavenia pre internú ochranu siete a zariadenia (predtým označované ako ENS 
- zariadenie na monitorovanie siete s priradeným spínacím prístrojom) v súlade 
s VDE-AR-N 4105 (pre siete nízkeho napätia) resp. BDEW (pre siete stredného 
napätia). Ktoré nastavenia sa tu musia vykonať závisí od toho, ako je PV zariade-
nie spojené s napájacím bodom siete. V prípade pochybností kontaktujte svojho 
dodávateľa energie.

Dánsko, Nemecko

Uzamknutý limit energie V niektorých prípadoch dodávateľ energie vyžaduje obmedzenie efektívneho 
alebo zdanlivého výkonu. Napríklad v Nemecku sa môže požadovať obmedzenie 
efektívneho výkonu na 70 %; alebo sa nesmie prekročiť maximálne nesúmerné 
zaťaženie siete. 

Štandardné hodnoty však spravidla nemusíte meniť. 

Všetky

Formát zobrazenia pre dátum 
a presný čas

Zvoľte požadovaný formát zobrazenia. Všetky

Dátum a presný čas Dátum a presný čas nastavte správne, aby sa správne zobrazili štatistiky. Všetky
Nastavenia pre RS485 Ak invertor spojíte s monitorovacím systémom, v tomto kroku môžete zmeniť 

štandardné nastavenia pre rozhranie RS485.
Všetky
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8.3 Voľba správneho postupu pre uvedenie do prevádzky

Solárny invertor má byť nainštalovaný ako nový:

Krajina sieť (ako sa 
zobrazuje na 
displeji)

Popis Potrebný postup pre uvedenie do pre-
vádzky

Belgicko BE C10/11 12 Synergrid C10/11 2012 „8.4 Uvedenie do prevádzky pre siete podľa 
EN 50438 a VDE 0126“, s. 32Bulharsko BG VDE 0126-1-1

Dánsko DK LVD VDE AR N 4105 „8.5 Uvedenie do prevádzky pre siete podľa 
VDE AR N 4105“, s. 35Nemecko DE LVD VDE AR N 4105

DE MVD BDEW „8.6 Uvedenie do prevádzky pre siete podľa 
BDEW“, s. 38

Francúzsko FR ISL. 60Hz Francúzske ostrovy 60 Hz 

„8.4 Uvedenie do prevádzky pre siete podľa 
EN 50438 a VDE 0126“, s. 32

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

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

Holandsko NL VDE 0126-1-1 + EN 50438
Poľsko PL EN 50438
Portugalsko PT EN 50438
Rumunsko RO VDE 0126-1-1
Slovensko SK VDE 0126-1-1
Španielsko ES RD661 RD661

ES ISLAND RD1663 Španielske ostrovy
ES RD1699 RD1699

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

UK G59-2 240 G59-2 240 V
Solárny invertor sa má zriadiť s rovnakými nastaveniami ako iný, konštrukčne rovnaký 
solárny invertor.

„8.7 Uvedenie do prevádzky načítaním nasta-
vení z iného solárneho invertora“, s. 41

Solárny invertor je náhradný prístroj za iný, konštrukčne rovnaký solárny invertor. „8.8 Uvedenie do prevádzky po výmene solár-
neho invertora“, s. 44

Solárny invertor sa má od základu zriadiť nanovo a sieť, s ktorou je solárny invertor spo-
jený, sa nenachádza v zozname sietí. 

Môžete zriadiť sieť špecifickú pre zákazníka. 
Obráťte sa prosím telefonicky na Delta Solar 
Support.
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8.4  Uvedenie do prevádzky pre siete podľa eN 50438 a VDe 0126

Toto uvedenie do prevádzky platí pre nasledujúce krajiny a siete: 

Krajina sieť Informácie
Belgicko BE C10/11 12 Synergrid C10/11 2012
Bulharsko BG VDE 0126-1-1
Francúzsko FR ISL. 60Hz Francúzske ostrovy 60 Hz 

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

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

Holandsko NL VDE 0126-1-1 + EN 50438
Poľsko PL EN 50438
Portugalsko PT EN 50438
Rumunsko RO VDE 0126-1-1
Slovensko SK VDE 0126-1-1
Španielsko ES RD661 RD661

ES ISLAND RD1663 Španielske ostrovy
ES RD1699 RD1699

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

UK G59-2 240 G59-2 240 V

1  Skontrolujte prípadné poškodenia a správne osadenie 
všetkých prípojok a káblov. V prípade potreby upravte 
inštaláciu. 

DC DISCONNECT

OFF

ON

2  Zapnite odpojovač DC.

 → Začne sa spúšťací proces solárneho invertora. 

Po spúšťacom procese a automatickom teste sa 
spustí postup uvedenia solárneho invertora do pre-
vádzky a zobrazí sa menu Inštalácia 

➔

pokračovať
Jazyk:       Slovak
-------------------

Inštalácia 3  Pre zmenu jazyka stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel 
 nastavte jazyk. Následne pre prevzatie jazyka 

stlačte tlačidlo   

Dostupné jazyky:

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Polish  | 
Portuguese | Romanian | Slovak | 
Slovenian | Spanish

➔

-------------------
pokračovať
Jazyk:       Slovak
-------------------Inštalácia 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 

stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Načítať USB údaje 

➔

-------------------
Nie
Áno
-------------------Načítať USB údaje 5  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Nie a stlačte 

tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Výber siete

➔

pokračovať
Sieť:            SK
-------------------
 Výber siete 6  Pre zmenu siete stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel 

 nastavte sieť. Následne pre prevzatie siete stlačte 
tlačidlo   

UpOzORnEniE: V tejto časti zvoľte 
sieť prislúchajúcu k Vašej krajine.
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➔pokračovať
Sieť:            SK
-------------------
 

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

Výber siete 7  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Uzamk. limit ener. (uzamknu-
tý limit energie).

➔

Smax:        _,_kVA
Pmax:        _,_kW
-------------------
Uzamk. limit ener. 8  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 

tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

UpOzORnEniE: Pri zmene jednej 
z hodnôt musíte po uvedení do pre-
vádzky vyplniť dodanú etiketu a nale-
piť ju vedľa typového štítka.

UpOzORnEniE: Nastavené hodnoty 
možno po uvedení do prevádzky zme-
niť už len po zadaní PIN kódu.

UpOzORnEniE: Nastavené hodnoty 
sa po uvedení do prevádzky zobrazia 
v menu 131 Zobr. nast.siete 

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

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

Uzamk. limit ener. 9  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Formát 

➔

čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

Formát 10  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

Možnosti nastavenia formátu dátumu:

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 nastavenia formátu času:

12h | 24h

➔pokračovať
čas:            24h
Dátum: 25.05.2012
-------------------

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

Formát 11  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Dátum a čas 

➔

čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

Dátum a čas 12  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

➔pokračovať
čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

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

Dátum a čas 13  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu RS485 

➔

Pr.rých.:     19200
ID:               1
-------------------

RS485 14  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

UpOzORnEniE: Keď sa v jednej 
inštalácii spojí viacero solárnych 
invertorov cez RS485, pre každý z 
nich zvoľte iné ID. ID sa pre identifi ká-
ciu solárneho invertora používa aj pri 
ukladaní a načítavaní nastavení.

Možnosti nastavenia ID:

1     254

Možnosti nastavenia prenosovej 
rýchlosti:

2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400

Možnosti nastavenia zakončovacieho 
odporu RS485:

Zap.| Vyp.
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➔

Ukončenie:     Zap.
Pr.rých.:     19200
ID:               1

pokračovať
-------------------

RS485 15  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa záverečná obrazovka.

na opakov. vol’by
ESC:

na potvrdenie
ENTER: 16  Pre ukončenie uvedenia do prevádzky stlačte tlačidlo  

alebo

Pre zmenu nastavení stlačte tlačidlo ESC   

 þ Uvedenie do prevádzky je ukončené.

UpOzORnEniE
 ► Solárny invertor ponúka niektoré voliteľné funkcie, ktoré sú dostupné pre všetky siete, pozri „10 Nastavenia“, s. 52.

 ► Po ukončení uvedenia do prevádzky uložte nastavenia (pozri „11.5 Ukladanie nastavení“, s. 68) a výmenné údaje 
(pozri „11.7 Ukladanie Swap údajov“, s. 70) na USB kľúč, aby ste ich mohli neskôr opätovne použiť.
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8.5  Uvedenie do prevádzky pre siete podľa VDe AR N 4105

Uvedenie do prevádzky podľa VDE AR N 4105 platí pre nasledujúce krajiny a siete: 

Krajina sieť Informácie
Dánsko DK LVD VDE AR N 4105
Nemecko DE LVD VDE AR N 4105

1  Skontrolujte prípadné poškodenia a správne osadenie 
všetkých prípojok a káblov. V prípade potreby upravte 
inštaláciu. 

DC DISCONNECT

OFF

ON

2  Zapnite odpojovač DC.

 → Začne sa spúšťací proces solárneho invertora. 

Po spúšťacom procese a automatickom teste sa 
spustí postup uvedenia solárneho invertora do pre-
vádzky a zobrazí sa menu Inštalácia 

➔

pokračovať
Jazyk:       Slovak
-------------------

Inštalácia 3  Pre zmenu jazyka stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel 
 nastavte jazyk. Následne pre prevzatie jazyka 

stlačte tlačidlo   

Dostupné jazyky:

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Polish  | 
Portuguese | Romanian | Slovak | 
Slovenian | Spanish

➔

-------------------
pokračovať
Jazyk:       Slovak
-------------------Inštalácia 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 

stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Načítať USB údaje 

➔

-------------------
Nie
Áno
-------------------Načítať USB údaje 5  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Nie a stlačte 

tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Výber siete

➔

pokračovat'
Sieť:        DE LVD
-------------------
 Výber siete 6  Pre zmenu siete stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel 

 nastavte sieť. Následne pre prevzatie siete stlačte 
tlačidlo   

UpOzORnEniE: V tejto časti zvoľte 
sieť prislúchajúcu k Vašej krajine.

➔pokračovat'
Sieť:        DE LVD
-------------------
 

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

Výber siete 7  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu PDD nastavenia (nastavenia 
pre ochranu siete a zariadenia).

➔

pokračovať
PDD:      štandard
-------------------

PDD nastavenia 8  Pre zmenu nastavenia pre ochranu siete a zariadenia 
stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel  nastavte 
možnosť. Následne pre prevzatie nastavenia stlačte 
tlačidlo   

Možnosti nastavenia:

Štandard: Načíta nastavenia, 
ktoré sú defi nované normou 
VDE AR N 4105.

Vyp.: Ochrana siete a zariadenia je 
vypnutá.

Užívateľ: Parametre možno manu-
álne nastaviť v rámci limitov defi nova-
ných normou VDE AR N 4105.
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➔

-------------------
pokračovať
PDD:      štandard
-------------------PDD nastavenia 9  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 

stlačte tlačidlo  

 → Ak bolo ako PDD nastavenie zvolené Užívateľ, zob-
razí sa ďalšie menu PDD nastavenia. Pokračujte 
ďalej krokom 10. 

 → Ak bolo ako PDD nastavenie zvolené Štandard 
alebo Vyp., zobrazí sa menu Uzamk. limit ener. 
(uzamknutý limit energie). Pokračujte ďalej krokom 
12 

➔

pokračovať
Umax:         253V
-------------------

PDD nastavenia 10   Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

UpOzORnEniE: Kroky 10 a 11 sú 
potrebné len vtedy, keď bol v kroku 9 
nastavený režim Užívateľ 

Možnosti nastavenia Umax:

253 ... 264 V (zodpovedá 110 ... 
115 % z 230 V), štandard je 253 V

➔

-------------------
pokračovať
Umax:         253V
-------------------PDD nastavenia 11  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 

stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Uzamk. limit ener. (uzamknu-
tý limit energie).

➔

Smax:        _,_kVA
Pmax:        _,_kW
-------------------
Uzamk. limit ener. 12   Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 

tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

UpOzORnEniE: Pri zmene jednej 
z hodnôt musíte po uvedení do pre-
vádzky vyplniť dodanú etiketu a nale-
piť ju vedľa typového štítka.

UpOzORnEniE: Nastavené hodnoty 
možno po uvedení do prevádzky zme-
niť už len po zadaní PIN kódu.

UpOzORnEniE: Nastavené hodnoty 
sa po uvedení do prevádzky zobrazia 
v menu 131 Zobr. nast. siete.

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

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

Uzamk. limit ener. 13  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Formát 

➔

čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

Formát 14  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

Možnosti nastavenia formátu dátumu:

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 nastavenia formátu času:

12h | 24h

➔pokračovať
čas:            24h
Dátum: 25.05.2012
-------------------

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

Formát 15  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Dátum a čas 

➔

čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

Dátum a čas 16  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   
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➔pokračovať
čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

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

Dátum a čas 17  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu RS485 

➔

Pr.rých.:     19200
ID:               1
-------------------

RS485 18  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

UpOzORnEniE: Keď sa v jednej 
inštalácii spojí viacero solárnych 
invertorov cez RS485, pre každý z 
nich zvoľte iné ID. ID sa pre identifi ká-
ciu solárneho invertora používa aj pri 
ukladaní a načítavaní nastavení.

Možnosti nastavenia ID:

1     254

Možnosti nastavenia prenosovej 
rýchlosti:

2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400

Možnosti nastavenia zakončovacieho 
odporu RS485:

Zap.| Vyp.

➔

Ukončenie:     Zap.
Pr.rých.:     19200
ID:               1

pokračovať
-------------------

RS485 19  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa záverečná obrazovka.

na opakov. vol’by
ESC:

na potvrdenie
ENTER: 20  Pre ukončenie uvedenia do prevádzky stlačte tlačidlo  

alebo

Pre zmenu nastavení stlačte tlačidlo ESC   

 þ Uvedenie do prevádzky je ukončené.

UpOzORnEniE
 ► Keď sú na solárnom invertore nastavené siete DE LVD, DK LVD alebo DE MVD, možno dodatočne nastaviť re-

guláciu efektívneho alebo jalového výkonu, pozri  „10.9 Regulácia efektívneho výkonu“, s. 56 a „10.10 Kontrola 
jalového výkonu“, s. 58 

 ► Solárny invertor ponúka niektoré voliteľné funkcie, ktoré sú dostupné pre všetky siete, pozri „10 Nastavenia“, s. 52.

 ► Po ukončení uvedenia do prevádzky uložte nastavenia (pozri „11.5 Ukladanie nastavení“, s. 68) a výmenné údaje 
(pozri „11.7 Ukladanie Swap údajov“, s. 70) na USB kľúč, aby ste ich mohli neskôr opätovne použiť.
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8.6  Uvedenie do prevádzky pre siete podľa bDeW

Uvedenie do prevádzky podľa BDEW platí pre nasledujúce krajiny a siete: 

Krajina sieť Informácie
Nemecko DE MVD BDEW

1  Skontrolujte prípadné poškodenia a správne osadenie 
všetkých prípojok a káblov. V prípade potreby upravte 
inštaláciu. 

DC DISCONNECT

OFF

ON

2  Zapnite odpojovač DC.

 → Začne sa spúšťací proces solárneho invertora. 

Po spúšťacom procese a automatickom teste sa 
spustí postup uvedenia solárneho invertora do pre-
vádzky a zobrazí sa menu Inštalácia 

➔

pokračovať
Jazyk:       Slovak
-------------------

Inštalácia 3  Pre zmenu jazyka stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel 
 nastavte jazyk. Následne pre prevzatie jazyka 

stlačte tlačidlo   

Dostupné jazyky:

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Polish  | 
Portuguese | Romanian | Slovak | 
Slovenian | Spanish

➔

-------------------
pokračovať
Jazyk:       Slovak
-------------------Inštalácia 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 

stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Načítať USB údaje 

➔

-------------------
Nie
Áno
-------------------Načítať USB údaje 5  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Nie a stlačte 

tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Výber siete

➔

pokračovat'
Sieť:        DE MVD
-------------------
  Výber siete 6  Pre zmenu siete stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel 

 nastavte sieť. Následne pre prevzatie siete stlačte 
tlačidlo   

UpOzORnEniE: V tejto časti zvoľte 
sieť prislúchajúcu k Vašej krajine.

➔pokračovat'
Sieť:        DE MVD
-------------------
 

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

 Výber siete 7  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu PDD nastavenia (nastavenia 
pre ochranu siete a zariadenia).

➔

pokračovať
PDD:      štandard
-------------------

PDD nastavenia 8  Pre zmenu nastavenia pre ochranu siete a zariadenia 
stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel  nastavte 
možnosť. Následne pre prevzatie nastavenia stlačte 
tlačidlo   

Možnosti nastavenia:

Štandard: Načíta nastavenia, ktoré 
defi nuje norma BDEW.

Vyp.: Ochrana siete a zariadenia je 
vypnutá.

Užívateľ: Parametre možno manu-
álne nastaviť v rámci limitov defi nova-
ných normou BDEW .
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➔

-------------------
pokračovať
PDD:      štandard
-------------------PDD nastavenia 9  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 

stlačte tlačidlo  

 → Ak bolo ako PDD nastavenie zvolené Užívateľ, zo-
brazí sa ďalšie menu PDD nastavenia. Pokračuj-
te ďalej krokom 10. 

 → Ak bolo ako PDD nastavenie zvolené Štandard 
alebo Vyp., zobrazí sa menu Uzamk. limit ener. 
(uzamknutý limit energie). Pokračujte ďalej krokom 
12 

➔

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

PDD nastavenia 10  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

UpOzORnEniE: Kroky 10 a 11 sú 
potrebné len vtedy, keď bol v kroku 9 
nastavený režim Užívateľ 

Nasledujúce hodnoty sa môžu nastaviť podľa BDEW:

Text na displeji Označenie Nastaviteľné hod-
noty

Odporúčané bDeW

Krit. Umax Ochrana proti stúpaniu napätia U>> 1,00 ... 1,30 Un 1,20 Uns

Umin Ochrana proti prepätiu U< 0,10 ... 1,00 Un 0,80 Uns

Krit. Umin Ochrana proti podpätiu U<< 0,10 ... 1,00 Un 0,45 Uns

Fmax Ochrana proti stúpaniu frekvencie f> 50,0 ... 52,0 Hz 51,5 Hz
Fmin Ochrana dolnej frekvencie f< 47,5 ... 50 Hz 47,5
tUmin Oneskorenie pre U< 1,5 ... 2,4 s 1,5 ... 2,4 s

➔

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

PDD nastavenia 11  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Uzamk. limit ener. (uzamknu-
tý limit energie).

➔

Smax:        _,_kVA
Pmax:        _,_kW
-------------------
Uzamk. limit ener. 12   Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 

tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

UpOzORnEniE: Pri zmene jednej 
z hodnôt musíte po uvedení do pre-
vádzky vyplniť dodanú etiketu a nale-
piť ju vedľa typového štítka.

UpOzORnEniE: Nastavené hodnoty 
možno po uvedení do prevádzky zme-
niť už len po zadaní PIN kódu.

UpOzORnEniE: Nastavené hodnoty 
sa po uvedení do prevádzky zobrazia 
v menu 131 Zobr. nast. siete.

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

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

Uzamk. limit ener. 13  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Formát 

➔

čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

Formát 14  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

Možnosti nastavenia formátu dátumu:

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 nastavenia formátu času:

12h | 24h

➔pokračovať
čas:            24h
Dátum: 25.05.2012
-------------------

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

Formát 15  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Dátum a čas 
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➔

čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

Dátum a čas 16  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

➔pokračovať
čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

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

Dátum a čas 17  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu RS485 

➔

Pr.rých.:     19200
ID:               1
-------------------

RS485 18  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

UpOzORnEniE: Keď sa v jednej 
inštalácii spojí viacero solárnych 
invertorov cez RS485, pre každý z 
nich zvoľte iné ID. ID sa pre identifi ká-
ciu solárneho invertora používa aj pri 
ukladaní a načítavaní nastavení.

Možnosti nastavenia ID:

1     254

Možnosti nastavenia prenosovej 
rýchlosti:

2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400

Možnosti nastavenia zakončovacieho 
odporu RS485:

Zap.| Vyp.

➔

Ukončenie:     Zap.
Pr.rých.:     19200
ID:               1

pokračovať
-------------------

RS485 19  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa záverečná obrazovka.

na opakov. vol’by
ESC:

na potvrdenie
ENTER: 20  Pre ukončenie uvedenia do prevádzky stlačte tlačidlo  

alebo

Pre zmenu nastavení stlačte tlačidlo ESC   

 þ Uvedenie do prevádzky je ukončené.

UpOzORnEniE
 ► Keď sú na solárnom invertore nastavené siete DE LVD, DK LVD alebo DE MVD, možno dodatočne nastaviť re-

guláciu efektívneho alebo jalového výkonu, pozri  „10.9 Regulácia efektívneho výkonu“, s. 56 a „10.10 Kontrola 
jalového výkonu“, s. 58 

 ► Solárny invertor ponúka niektoré voliteľné funkcie, ktoré sú dostupné pre všetky siete, pozri „10 Nastavenia“, s. 52.

 ► Po ukončení uvedenia do prevádzky uložte nastavenia (pozri „11.5 Ukladanie nastavení“, s. 68) a výmenné údaje 
(pozri „11.7 Ukladanie Swap údajov“, s. 70) na USB kľúč, aby ste ich mohli neskôr opätovne použiť.
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8.7  Uvedenie do prevádzky načítaním nastave-
ní z iného solárneho invertora

Uvedenie do prevádzky načítaním nastavení z iného solárneho 
invertora je možné pre všetky krajiny a siete. 

pOzOR
Keď je z USB rozhrania odstránený ochranný kryt, stupeň ochrany IP65 už nie je zaručený.

 ► Ochranný kryt odstráňte iba v prípade nutnosti.
 ► Ak je to možné, používajte mikro USB kľúč. Ochranný kryt je skonštruovaný tak, aby ho bolo možné skrutkovať pomo-

cou mikro USB kľúča.

1  Ak ste tak ešte neurobili, uložte nastavenia iného 
solárneho invertora na USB kľúč, pozri „11.5 Ukladanie 
nastavení“, s. 68  

UpOzORnEniE: Súbor STUP_###.
CFG sa musí nachádzať v hlavnom 
adresári USB kľúča. ### predstavujú 
RS485-ID solárneho invertora, z kto-
rého sa majú načítať údaje, napríklad 
„001“. 

2  Skontrolujte prípadné poškodenia a správne osadenie 
všetkých prípojok a káblov. V prípade potreby upravte 
inštaláciu. 

DC DISCONNECT

OFF

ON

3  Zapnite odpojovač DC.

 → Začne sa spúšťací proces solárneho invertora. 

Po spúšťacom procese a automatickom teste sa 
spustí postup uvedenia solárneho invertora do pre-
vádzky a zobrazí sa menu Inštalácia 

➔

pokračovať
Jazyk:       Slovak
-------------------

Inštalácia 4  Pre zmenu jazyka stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel 
 nastavte jazyk. Následne pre prevzatie jazyka 

stlačte tlačidlo   

Dostupné jazyky:

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Portugu-
ese | Romanian | Slovak | Slovenian | 
Spanish

➔

-------------------
pokračovať
Jazyk:       Slovak
-------------------Inštalácia 5  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 

stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Načítať USB údaje 

➔

Nie
Áno
-------------------
Načítať USB údaje 6  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Áno a stlačte 

tlačidlo  

a stlačte ENTER
Vložte USB kl’úč

 
Načítať USB údaje 7  Vložte USB kľúč a stlačte tlačidlo   UpOzORnEniE: Súbor STUP_###.

CFG sa musí nachádzať v hlavnom 
adresári USB kľúča. ### predstavujú 
RS485-ID solárneho invertora, z kto-
rého sa majú načítať údaje, napríklad 
„001“. 

➔

Načítať premenné
Načítať nastav.
-------------------
Načítať USB údaje 8  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Načítať nastav. 

a stlačte tlačidlo  

 → Solárny invertor začne na USB kľúči hľadať súbory.

Po nájdení súborov sa zobrazí menu Zvoľte 
RS485 ID 

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hláse-
nie Nenájdené žiad. súb. (nenáj-
dené žiadne súbory), skontrolujte, 
či sa súbory nachádzajú v hlavnom 
adresári USB kľúča.
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➔

 
ID:               1
 

Zvoľte RS485 ID 9  Pomocou tlačidiel  zvoľte ID a stlačte tlačidlo  

 → Údaje sa skontrolujú a načítajú.

Keď bolo načítanie údajov úspešné, zobrazí sa 
hlásenie 

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hlá-
senie Chyba kľúča, skontrolujte, či 
USB kľúč alebo súbor nie je poško-
dený.

Stlačte ENTER
Úspešne

 
Načítať dáta 10  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo   

 → Ak bolo na solárnom invertore, z ktorého sa načí-
tavajú údaje, aktivované vyrovnanie nesúmerného 
zaťaženia siete (power balancing), zobrazí sa nasle-
dujúce hlásenie.

 
activated

Power balancing is
 

 → Ak bolo na solárnom invertore, z ktorého sa načí-
tavajú údaje, nastavené obmedzenie efektívneho 
alebo zdanlivého výkonu, zobrazí sa nasledujúce 
hlásenie 

##,#W/##,#kVA
sa obmedzila na
invertora sa

Maximálna energia

11  Ak sa zobrazia vyššie uvedené hlásenia, pre potvrdenie 
vždy stlačte tlačidlo   

➔

-------------------
Nie
Áno
-------------------Zmena načít. hodnôt 12  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Nie a stlačte 

tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Dátum a čas 

UpOzORnEniE: Ak si želáte zmeniť 
načítané hodnoty, zvoľte možnosť 
Áno. Uvedenie do prevádzky potom 
pokračuje výberom siete a následne 
prebieha rovnako ako prvé uvedenie 
do prevádzky. 

➔

čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

Dátum a čas 13  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

➔pokračovať
čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

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

Dátum a čas 14  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu RS485 

➔

Pr.rých.:     19200
ID:               1
-------------------

RS485 15  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

UpOzORnEniE: Keď sa v jednej 
inštalácii spojí viacero solárnych 
invertorov cez RS485, pre každý z 
nich zvoľte iné ID. ID sa pre identifi ká-
ciu solárneho invertora používa aj pri 
ukladaní a načítavaní nastavení.

Možnosti nastavenia ID:

1     254

Možnosti nastavenia prenosovej 
rýchlosti:

2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400

Možnosti nastavenia zakončovacieho 
odporu RS485:

Zap.| Vyp.
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➔

Ukončenie:     Zap.
Pr.rých.:     19200
ID:               1

pokračovať
-------------------

RS485 16  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa záverečná obrazovka.

na opakov. vol’by
ESC:

na potvrdenie
ENTER: 17  Pre ukončenie uvedenia do prevádzky stlačte tlačidlo  

alebo

Pre zmenu nastavení stlačte tlačidlo ESC   

 þ Uvedenie do prevádzky je ukončené.

UpOzORnEniE
 ► Keď sú na solárnom invertore nastavené siete DE LVD, DK LVD alebo DE MVD, možno dodatočne nastaviť re-

guláciu efektívneho alebo jalového výkonu, pozri  „10.9 Regulácia efektívneho výkonu“, s. 56 a „10.10 Kontrola 
jalového výkonu“, s. 58 

 ► Solárny invertor ponúka niektoré voliteľné funkcie, ktoré sú dostupné pre všetky siete, pozri „10 Nastavenia“, s. 52.

 ► Po ukončení uvedenia do prevádzky uložte nastavenia (pozri „11.5 Ukladanie nastavení“, s. 68) a výmenné údaje 
(pozri „11.7 Ukladanie Swap údajov“, s. 70) na USB kľúč, aby ste ich mohli neskôr opätovne použiť.
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8.8  Uvedenie do prevádzky po výmene solárneho invertora

Uvedenie do prevádzky načítaním nastavení z iného solárneho invertora je možné pre všetky krajiny a siete. 

pOzOR
V tejto kapitole pojem „Swap“ znamená výmenu poškodeného solárneho invertora za nový invertor rovnakého typu.

Výmena sa smie uskutočniť iba po porade s Delta Solar Support. Tento tím Vám poradí, ako správne postupovať.

pOzOR
Keď je z USB rozhrania odstránený ochranný kryt, stupeň ochrany IP65 už nie je zaručený.

 ► Ochranný kryt odstráňte iba v prípade nutnosti.
 ► Ak je to možné, používajte mikro USB kľúč. Ochranný kryt je skonštruovaný tak, aby ho bolo možné skrutkovať pomo-

cou mikro USB kľúča.

1  Ak ste tak ešte neurobili, uložte nastavenia iného solár-
neho invertora na USB kľúč, pozri „11.7 Ukladanie Swap 
údajov“, s. 70  

UpOzORnEniE: Súbor SWAP_###.
CFG sa musí nachádzať v hlavnom 
adresári USB kľúča. ### predstavujú 
RS485-ID solárneho invertora, z kto-
rého sa majú načítať údaje, napríklad 
„001“. 

2  Skontrolujte prípadné poškodenia a správne osadenie 
všetkých prípojok a káblov. V prípade potreby upravte 
inštaláciu. 

DC DISCONNECT

OFF

ON

3  Zapnite odpojovač DC.

 → Začne sa spúšťací proces solárneho invertora. 

Po spúšťacom procese a automatickom teste sa 
spustí postup uvedenia solárneho invertora do pre-
vádzky a zobrazí sa menu Inštalácia 

➔

pokračovať
Jazyk:       Slovak
-------------------

Inštalácia 4  Pre zmenu jazyka stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel 
 nastavte jazyk. Následne pre prevzatie jazyka 

stlačte tlačidlo   

Dostupné jazyky:

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Polish  | 
Portuguese | Romanian | Slovak | 
Slovenian | Spanish

➔

-------------------
pokračovať
Jazyk:       Slovak
-------------------Inštalácia 5  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 

stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Načítať USB údaje 

➔

Nie
Áno
-------------------
Načítať USB údaje 6  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Áno a stlačte 

tlačidlo  

a stlačte ENTER
Vložte USB kl’úč

 
Načítať USB údaje 7  Vložte USB kľúč a stlačte tlačidlo   UpOzORnEniE: Súbor STUP_###.

CFG sa musí nachádzať v hlavnom 
adresári USB kľúča. ### predstavujú 
RS485-ID solárneho invertora, z kto-
rého sa majú načítať údaje, napríklad 
„001“. 
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➔

-------------------
Načítať premenné
Načítať nastav.
-------------------Načítať USB údaje 8  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Načítať premen-

né a stlačte tlačidlo  

 → Solárny invertor začne na USB kľúči hľadať súbory.

Po nájdení súborov sa zobrazí menu Zvoľte 
RS485 ID 

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hláse-
nie Nenájdené žiad. súb. (nenáj-
dené žiadne súbory), skontrolujte, 
či sa súbory nachádzajú v hlavnom 
adresári USB kľúča.

➔

 
ID:               1
 

Zvoľte RS485 ID 9  Pomocou tlačidiel  zvoľte ID a stlačte tlačidlo  

 → Údaje sa skontrolujú a načítajú.

Keď bolo načítanie údajov úspešné, zobrazí sa 
hlásenie 

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hláse-
nie Chyba kľúča, skontrolujte, či je 
USB kľúč správne zasunutý.

Stlačte ENTER
Úspešne

 
Načítať dáta 10  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo   

 → Ak bolo na solárnom invertore, z ktorého sa načí-
tavajú údaje, aktivované vyrovnanie nesúmerného 
zaťaženia siete (power balancing), zobrazí sa nasle-
dujúce hlásenie.

 
activated

Power balancing is
 

 → Ak bolo na solárnom invertore, z ktorého sa načí-
tavajú údaje, nastavené obmedzenie efektívneho 
alebo zdanlivého výkonu, zobrazí sa nasledujúce 
hlásenie 

##,#W/##,#kVA
sa obmedzila na
invertora sa

Maximálna energia

11  Ak sa zobrazia vyššie uvedené hlásenia, pre potvrdenie 
vždy stlačte tlačidlo   

➔

-------------------
Nie
Áno
-------------------Zmena načít. hodnôt 12  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Nie a stlačte 

tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu Dátum a čas 

UpOzORnEniE: Ak si želáte zmeniť 
načítané hodnoty, zvoľte možnosť 
Áno. Uvedenie do prevádzky potom 
pokračuje výberom siete a následne 
prebieha rovnako ako prvé uvedenie 
do prevádzky. 

➔

čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

Dátum a čas 13  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

➔pokračovať
čas:    14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

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

Dátum a čas 14  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu RS485 
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➔

Pr.rých.:     19200
ID:               1
-------------------

RS485 15  Pre zmenu hodnoty stlačte tlačidlo  a pomocou 
tlačidiel  nastavte hodnotu. Následne pre prevzatie 
hodnoty stlačte tlačidlo   

UpOzORnEniE: Keď sa v jednej 
inštalácii spojí viacero solárnych 
invertorov cez RS485, pre každý z 
nich zvoľte iné ID. ID sa pre identifi ká-
ciu solárneho invertora používa aj pri 
ukladaní a načítavaní nastavení.

Možnosti nastavenia ID:

1     254

Možnosti nastavenia prenosovej 
rýchlosti:

2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400

Možnosti nastavenia zakončovacieho 
odporu RS485:

Zap.| Vyp.

➔

Ukončenie:     Zap.
Pr.rých.:     19200
ID:               1

pokračovať
-------------------

RS485 16  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku pokračovať a 
stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa záverečná obrazovka.

na opakov. vol’by
ESC:

na potvrdenie
ENTER: 17  Pre ukončenie uvedenia do prevádzky stlačte tlačidlo  

alebo

Pre zmenu nastavení stlačte tlačidlo ESC   

 þ Uvedenie do prevádzky je ukončené.

UpOzORnEniE
 ► Keď sú na solárnom invertore nastavené siete DE LVD, DK LVD alebo DE MVD, možno dodatočne nastaviť re-

guláciu efektívneho alebo jalového výkonu, pozri  „10.9 Regulácia efektívneho výkonu“, s. 56 a „10.10 Kontrola 
jalového výkonu“, s. 58 

 ► Solárny invertor ponúka niektoré voliteľné funkcie, ktoré sú dostupné pre všetky siete, pozri „10 Nastavenia“, s. 52.

 ► Po ukončení uvedenia do prevádzky uložte nastavenia (pozri „11.5 Ukladanie nastavení“, s. 68) a výmenné údaje 
(pozri „11.7 Ukladanie Swap údajov“, s. 70) na USB kľúč, aby ste ich mohli neskôr opätovne použiť.
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9.  Informácie o produkcii

UpOzORnEniE
Všetky informácie o produkcii sú iba orientačné. 
Pre vyúčtovanie sú určujúce meracie prístroje a 
počítadlá dodávateľa elektrickej energie.

9.1  Prehľad

Menu 400 Výrobné info

Popis
Obsahuje všetky výrobné údaje, ktoré sa vyskytli od prvého uve-
denia solárneho invertora do prevádzky, ako aj aktuálne výrobné 
údaje.

Prístup do menu

Hlavné menu > Výrobné info

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.

Výrobné info 
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte 
pomocou tlačidiel  menu 
Výrobné info (výrobné infor-
mácie) a stlačte tlačidlo  

➔

Denná štatistika
Aktuálne údaje
-------------------

400 Výrobné info 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
požadovanú štatistiku a stlačte 
tlačidlo  

Štruktúra

Podmenu Obsah Popis
410 Akt. údaje Aktuálne údaje o výkone, AC, PV, 

izolácii
„9.2 Aktuálne údaje“, s. 48

420 Denná štatistika Štatistiky pre AC, PV a ISO „9.3 Ďalšie štatistiky“, s. 50
430 Týždenná štat.
440 Mesačná štat.
450 Ročná štatistika
460 Celková štat.
470 Nast. napájania Nastavenia meny a výnosu na 

kWh; vynulovanie štatistík
„10.7 Mena a odmena za kWh“, s. 55

480 Záznam udalostí Zoznam hlásení o prevádzkovom 
stave

„12.4.1 Záznam „Externé udalosti“„, s. 78

490 História Štatistiky za posledných sedem 
dní, počas ktorých bol solárny 
invertor v prevádzke.

„9.3 Ďalšie štatistiky“, s. 50
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9.2  Aktuálne údaje

Menu 410 Akt. údaje

Popis
Zobrazuje aktuálne výrobné údaje pre solárny invertor.

Prístup do menu

Hlavné menu > Výrobné info > Akt. údaje

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.

Výrobné info 
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte 
pomocou tlačidiel  menu 
Výrobné info (výrobné infor-
mácie) a stlačte tlačidlo  

➔

Denná štatistika
Aktuálne údaje
-------------------

400 Výrobné info 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
zápis Akt. údaje (Aktuálne 
údaje) a stlačte tlačidlo  

➔

Akt. údaje AC
Aktuál. prehľad
-------------------

410 Aktuálne údaje 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
požadovanú štatistiku a stlačte 
tlačidlo  

Štruktúra
Podmenu zobrazenie na dis-

pleji
zobrazené hodnoty Príklad zobrazenia a popis

411 Aktuál. prehľad Teraz Aktuálny výkon

Externé udalosti
Deň:          ____Wh
Teraz:        ____W
411 Aktuál. prehľad

Ak sa vyskytli hlásenia chyby, možno 
stlačením tlačidla  otvoriť zoznam 
hlásení. Detailný popis sa nachádza v 
kapitole „12.3 Prehľad hlásení chyby/
odstraňovania chyby“, s. 76 

Deň Výroba energie aktuálneho dňa
Ext. udalosti Aktuálny prevádzkový stav (pozri 

„12.1 Hlásenia o aktuálnom pre-
vádzkovom stave“, s. 72)

412 Akt. údaje AC L1 napätie
L2 napätie
L3 napätie

Aktuálne AC napätie pre každú 
fázu

L3 Napätie:   ___V
L2 Napätie:   ___V
L1 Napätie:   ___V
412 Akt. údaje AC

L1 prúd
L2 prúd
L3 prúd

Aktuálny AC prúd pre každú fázu

L1 Frekvencia
L2 Frekvencia
L3 Frekvencia

Aktuálna frekvencia pre každú 
fázu

L1 P
L2 P
L3 P

Aktuálny dodávaný efektívny 
výkon pre každú fázu

L1 Q
L2 Q
L3 Q

Aktuálny dodávaný jalový výkon 
pre každú fázu

L1 DC inj.
L2 DC inj.
L3 DC inj.

Aktuálny podiel jednosmerného 
prúdu na AC prúde pre každú fázu

413 Akt. dáta L1 L1 napätie Aktuálne AC napätie pre fázu L1

L1 Frekv.:    ___Hz
L1 Tok:       ___A
L1 Napätie:   ___V
413 Akt. údaje L1

L1 prúd Aktuálny AC prúd pre fázu L1
L1 Frekvencia Aktuálna frekvencia pre fázu L1
L1 P Aktuálny dodávaný efektívny 

výkon pre fázu L1
L1 Q Aktuálny dodávaný jalový výkon 

pre fázu L1
L1 DC inj. Aktuálny podiel jednosmerného 

prúdu na AC prúde pre fázu L1
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Podmenu zobrazenie na dis-
pleji

zobrazené hodnoty Príklad zobrazenia a popis

414 Akt. dáta L2 Rovnaké informácie pre fázu L2 ako v menu 413 Akt. 
údaje L1

L2 Frekv.:    ___Hz
L2 Tok:       ___A
L2 Napätie:   ___V
414 Akt. údaje L2

415 Akt. dáta L3 Rovnaké informácie pre fázu L3 ako v menu 413 Akt. 
údaje L1

L3 Frekv.:    ___Hz
L3 Tok:       ___A
L3 Napätie:   ___V
415 Akt. údaje L3

416 Akt. údaje PV PV1 napätie Aktuálne DC napätie na MPP-
-Tracker 1

PV1 Tok:      ____A
PV1 Napätie:  ____V
 
416 Akt. údaje PV

PV1 prúd Aktuálny DC prúd na MPP-Trac-
ker 1

41A Dátum a čas Dátum Aktuálny dátum

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

Pre nastavenie hodnôt použite menu 
110 Dátum a čas, pozri „10.3 Dátum 
a čas“, s. 53 

Čas Aktuálny čas

41B Aktuál. izolácia R iso+ Aktuálny izolačný odpor na DC+ 
(DC PLUS)

R iso-:     ____kΩ
R iso+:     ____kΩ
-------------------
41B Aktuál. izolácia

R iso- Aktuálny izolačný odpor na DC– 
(DC MINUS)
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9.3  Ďalšie štatistiky

Podmenu
420 Denná štatistika
430 Týždenná štat.
440 Mesačná štat.
450 Ročná štatistika
460 Celková štat.
490 História

Popis
Štatistiky pre deň, týždeň, mesiac, rok a celkovú dobu výroby ponú-
kajú vždy rovnaký druh údajov.

Menu 490 História zobrazuje štatistiky za posledných sedem 
dní, počas ktorých bol solárny invertor v prevádzke. Týchto sedem 
dní nemusí nutne nasledovať priamo po sebe.

Štruktúra

Podmenu zobrazenie na displeji zobrazené hodnoty Príklad na displeji a popis
421 Denná štat. AC

431 Týžd. štat. AC

441 Mes. štat. AC

451 Ročná štat. AC

461 Celk. štat. AC

Energia Dodávaná energie vo zvolenom 
časovom úseku

Príjem:     __,__EUR
Čas chodu:    __:__h
Energia:     _____Wh 
421 Denná štat. AC

Čas chodu Prevádzková doba vo zvolenom 
časovom úseku

Príjem Dosiahnutý príjem vo zvolenom 
časovom úseku; Nastavenia 
sa môžu vykonať v menu 470 
Nast. napájania, pozri kapitolu 
„10.7 Mena a odmena za kWh“, 
s  55 

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

Minimálna/maximálna frekvencia 
vo zvolenom časovom úseku pre 
každú fázu

L1 Imax
L2 Imax
L3 Imax

Maximálny AC prúd pre každú 
fázu vo zvolenom časovom úseku

L1 ΔU 228/240V
L2 ΔU ...
L3 ΔU ...

Minimálne/maximálne AC napätie 
vo zvolenom časovom úseku pre 
každú fázu

L1 Pmax
L2 Pmax
L3 Pmax

Minimálny/maximálny dodávaný 
efektívny výkon vo zvolenom 
časovom úseku pre každú fázu

L1 Qmax
L2 Qmax
L3 Qmax

Minimálny/maximálny dodávaný 
jalový výkon vo zvolenom časo-
vom úseku pre každú fázu

L1 Qmin
L2 Qmin
L3 Qmin

Minimálny dodávaný jalový výkon 
vo zvolenom časovom úseku pre 
každú fázu

422 Denná štat. DC

432 Týžd. štat. DC

442 Mes. štat. DC

452 Ročná štat. DC

462 Celk. štat. DC

PV1 Pmax Maximálny DC výkon vo zvole-
nom časovom úseku na MPP-
-Tracker 1

PV1 Umax:      ____V
PV1 Imax:      __,_A
PV1 Pmax:     _____W
422 Denná štat. DC

PV1 Imax Maximálny DC prúd vo zvolenom 
časovom úseku na MPP-Tracker 
1

PV1 Umax Maximálne DC napätie vo zvo-
lenom časovom úseku na MPP-
-Tracker 1

423 Denná štat. ISO

433 Týžd. štat. ISO

443 Mes. štat. ISO

453 Ročná štat. ISO

463 Celk. štat. ISO

R iso max Maximálny izolačný odpor vo 
zvolenom časovom úseku

R iso min:    ____kΩ
R iso max:    ____kΩ
 
423 Denná štat. ISO

R iso min Minimálny izolačný odpor vo zvo-
lenom časovom úseku
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Podmenu zobrazenie na displeji zobrazené hodnoty Príklad na displeji a popis
491 Deň:  04.05.12

492 Deň:  ...

493 Deň:  ...

494 Deň:  ...

495 Deň:  ...

496 Deň:  ...

497 Deň:  ...

Štatistiky za posledných 7 dní, 
počas ktorých bol solárny invertor 
v prevádzke.

Štatistiky obsahujú rovnaké infor-
mácie ako menu 421, 422 a 
423 

Príjem:     __,__EUR
Čas chodu:    __:__h
Energia:     _____Wh 
491 Deń:    04.05.12

9.4  Reset štatistík

Menu 471 Štatistiky

Popis
Všetky štatistiky sa môžu vynulovať, staré údaje sa interne ukla-
dajú. 

Postup

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.

Výrobné info 
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomocou tlačidiel  položku 
Výrobné info a stlačte tlačidlo  

➔

Mesačná štat. 
Ročná štatistika
Celková štatistika
Nast. napájania
Záznam udalosti 

400 Výrobné info 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Nast. napája-
nia a stlačte tlačidlo  

➔štatistika
Euro / kWh:    0,20
Mena:           EUR
-------------------

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

470 Nast. napájania 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Štatistiky a 
stlačte tlačidlo  

➔

Reset týžd. štat.
Reset denná štat.
-------------------

471 štatistika 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte štatistiku, ktorá sa má 
vynulovať a stlačte tlačidlo  

➔

-------------------
Áno
Nie
-------------------Reset denná štat. 5  Pre vynulovanie štatistiky zvoľte pomocou tlačidiel  

položku Áno a stlačte tlačidlo  

Stlačte ENTER
Úspešne

 
Reset denná štat.  þ Štatistika je vynulovaná.
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10.  Nastavenia

10.1 Prehľad

Nastavenie
Jazyk na displeji Strana 52
Dátum a čas Strana 53
Formát dátumu a času Strana 53
Podsvietenie a kontrast Strana 54
RS485 (EIA485) Strana 54
Mena a odmena za kWh Strana 55
Reset štatistík Strana 55
Regulácia efektívneho výkonu

Zníženie efektívneho výkonu Strana 56
Efektívny výkon v závislosti od frekvencie Strana 57

Kontrola jalového výkonu
Ukazovateľ výkonnosti v závislosti od efek-
tívneho výkonu

Strana 58

Konštantný ukazovateľ výkonnosti Strana 60
Zatienenie (rozšírený MPP Tracker) Strana 62
Kontrola izolácie a uzemnenia Strana 63
Štandardné menu Strana 63

10.2  Jazyk na displeji

Menu 100 Inštal. nastav.

Popis
Umožňuje nastavenie jazyka na displeji.

Prístup do menu

Hlavné menu > Inštal. nastav.

➔

Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Inštal. 
nastav. (inštalačné nastavenia) 
a stlačte tlačidlo  

➔

Dátum a čas
Jazyk:       Slovak
-------------------

100 Inštal. nastav. 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Jazyk a stlačte tlačidlo 

 

➔

Dátum a čas
Jazyk:       Slovak
-------------------

100 Inštal. nastav. 3  Pomocou tlačidiel  na-
stavte jazyk a napokon stlačte 
tlačidlo  

Prístup pomocou kombinácie tlačidiel
Súčasne stlačte tlačidlá ESC  a  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Jazyk Jazyk Jazyk na displeji.

Czech | Danish | Dutch | English | 
French | German | Italian | Portu-
guese | Romain | Slovak | Slove-
nian | Spanish
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10.4  Formát dátumu a času

Menu 111 Formát

Popis
Umožňuje nastavenie formátu dátumu a času.

Prístup do menu
Hlavné menu > Inštal. nastav. > Dátum a čas > For-
mát

➔

Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Inštal. 
nastav. (inštalačné nastavenia) 
a stlačte tlačidlo  

➔

Nastav. displeja
Dátum a čas
Jazyk:       Slovak
-------------------100 Inštal. nastav. 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Dátum a čas a stlačte 
tlačidlo  

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

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

110   Dátum a čas 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Formát a stlačte 
tlačidlo  

➔

čas:            24h
Dátum:   DD.MM.YYYY
-------------------

111      Formát 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
parameter. Pre zmenu hodnoty 
stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Dátum Formát dátumu 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  Dátum a čas

Menu 110 Dátum a čas

Popis
Umožňuje nastavenie dátumu a času.

Prístup do menu

Hlavné menu > Inštal. nastav. > Dátum a čas

➔

Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Inštal. 
nastav. (inštalačné nastavenia) 
a stlačte tlačidlo  

➔

Nastav. displeja
Dátum a čas
Jazyk:       Slovak
-------------------100 Inštal. nastav. 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Dátum a čas a stlačte 
tlačidlo  

➔

čas:   14:26:51
Dátum: 25.05.2012
-------------------

110   Dátum a čas 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
parameter. Pre zmenu hodnoty 
stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Dátum Dátum Voľne nastaviteľné v súlade so 

zvoleným formátom dátumu
Čas Čas Voľne nastaviteľné v súlade so 

zvoleným časovým formátom



10. Nastavenia

Prevádzková a inštalačná príručka pre SOL10.0/SOL11.0-1TR3-E454

10.5  Podsvietenie, kontrast

Menu 120 Nastav. displeja

Popis
Umožňuje nastavenie podsvietenia a kontrastu.

Prístup do menu

Hlavné menu > Inštal. nastav. > Nastav. displeja

➔

Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Inštal. 
nastav. (inštalačné nastavenia) 
a stlačte tlačidlo  

➔Nastav. displeja
Dátum a čas
Jazyk:       Slovak
-------------------

Výber siete 

100 Inštal. nastav. 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Nastav. displeja 
(nastavenia displeja) a stlačte 
tlačidlo  

➔

Zadné svetlo:  Auto
Kontrast:        10
-------------------

120 Nastav. displeja 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
parameter. Pre zmenu hodnoty 
stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Zadné svetlo Podsvietenie dis-

pleja
Auto | Zap. 

Auto = Svetlo na pozadí 
sa zapne hneď po stlačení 
ľubovoľného tlačidla dis-
pleja.

Zap. = Svetlo na pozadí je 
vždy zapnuté.

Kontrast Kontrast displeja 1     10

10.6  Nastavenia Rs485 (eIA485)

Menu 140 RS485

Popis
Umožňuje nastavenie ID a prenosovej rýchlosti pre rozhranie 
RS485 

Prístup do menu

Hlavné menu > Inštal. nastav. > RS485

➔

Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Inštal. 
nastav. (inštalačné nastavenia) 
a stlačte tlačidlo  

➔

Nastav. displeja
Dátum a čas

Výber siete 
RS485
-------------------

100 Inštal. nastav. 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku RS485 a stlačte tla-
čidlo  

➔

Pr.rých.:     19200
ID:               1
-------------------

140      RS485 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
parameter. Pre zmenu hodnoty 
stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
ID Identifi kačné číslo 

solárneho invertora
1    254

Pr.rých. Pr.rých. 2400 | 4800 | 9600 | 
19200 | 38400, štandard je 
19200

UpOzORnEniE
spojenie viacerých solárnych invertorov cez 
RS485

 ► Pre každý solárny invertor zvoľte iné ID. 
 ► Na poslednom solárnom invertore v sérii 

musí byť pripojený zakončovací odpor (pozri 
„7.5 Pripojenie RS485 (EIA485) (voliteľné)“, 
s  28).

 ► Zakončovací odpor si môžete objednať v 
spoločnosti Delta, pozri „16.1 Objednávacie 
čísla“, s. 85 
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10.8  Reset štatistík

Menu 471 Štatistiky

Popis
Umožňuje reset štatistík. Okrem toho možno nastaviť menu a 
odmenu za kWh.

Prístup do menu
Hlavné menu > Výrobné info > Nast. napájania > 
Štatistiky

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.

Výrobné info 
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte 
pomocou tlačidiel  menu 
Výrobné info (výrobné infor-
mácie) a stlačte tlačidlo  

➔

Mesačná štat. 
Ročná štatistika
Celková štatistika
Nast. napájania
Záznam udalosti 

400 Výrobné info 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Nast. napájania (na-
stavenie napájania) a stlačte 
tlačidlo  

➔štatistika
Euro / kWh:    0,20
Mena:           EUR
-------------------

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

470 Nast. napájania 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Štatistiky (štatistiky) a 
stlačte tlačidlo  

➔

Reset týžd. štat.
Reset denná štat.
-------------------

471 štatistika 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
štatistiku, ktorá sa má vyma-
zať, a stlačte tlačidlo  

➔

-------------------
Áno
Nie
-------------------Reset denná štat. 5  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Áno a stlačte tlačidlo 
 

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Denná štat. Denná štatistika
Týžd. štat. Týždenná štatistika
Mesač. štat. Mesačná štatistika
Ročná štat. Ročná štatistika
Celk. štat. Celková štatistika
História História Štatistika za posledných 

7 dní, počas ktorých bol 
solárny invertor v pre-
vádzke 

10.7  Mena a odmena za kWh

Menu 470 Nast. napájania

Popis
Umožňuje nastavenie meny a odmeny za kWh. Okrem toho možno 
vykonať reset štatistík.

Prístup do menu

Hlavné menu > Info o výrobe > Nastav. napájania

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.

Výrobné info 
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte 
pomocou tlačidiel  menu 
Výrobné info (výrobné infor-
mácie) a stlačte tlačidlo  

➔

Mesačná štat. 
Ročná štatistika
Celková štatistika
Nast. napájania
Záznam udalosti 

400 Výrobné info 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Nast. napájania (na-
stavenie napájania) a stlačte 
tlačidlo  

➔

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

470 Nast. napájania 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
parameter. Pre zmenu hodnoty 
stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Mena Mena Voľne nastaviteľné, žiadne 

vopred defi nované hod-
noty. 

EUR / kWh EUR / kWh Voľne nastaviteľné, žiadne 
vopred defi nované hodnoty. 
Suma za kWh je potrebná 
pre výpočet obratu.

Štatistiky Reset štatistík Umožňuje vymazanie 
jednotlivých štatistík, 
pozri „9.4 Reset štatistík“, 
s  51 
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10.9  Regulácia efektívneho výkonu

UpOzORnEniE
Regulácia efektívneho výkonu je možná len pre 
siete DE LVD a DK LVD  

UpOzORnEniE
Zmeny na regulácii efektívneho a jalového 
výkonu môžu ovplyvniť výrobu energie.

Pre zmenou nastavení sa obráťte na svojho 
inštalatéra.

10.9.1 Prehľad

Funkcia/režim Popis
Zníženie efektívneho 
výkonu

Obmedzenie maximálne dodávaného 
efektívneho výkonu

Efektívny výkon v 
závislosti od frekvencie

Obmedzenie dodávaného efektívneho 
výkonu v závislosti od sieťovej frekvencie

10.9.2  zníženie efektívneho výkonu

Menu 511 Zníženie energie

UpOzORnEniE
Nastavenia v menu 511 Zníženie energie 
majú vplyv na funkciu „Ukazovateľ výkonnosti v 
závislosti od efektívneho výkonu cos φ (P)“, pozri 
„10.10.2 Ukazovateľ výkonnosti v závislosti od 
efektívneho výkonu cos φ (P)“, s. 58 

Popis
Táto funkcia je k dispozícii pre LVD siete.

Maximálne povolený efektívny výkon môže byť nastavený ako 
percentuálny podiel maximálneho efektívneho výkonu solárneho 
invertora  

Pre vypnutie funkcie nastavte hodnotu „0 %“.

Keď bolo počas uvedenia do prevádzky nastavené obmedzenie 
výkonu, vzťahuje sa percentuálna hodnota na nastavený maxi-
málny efektívny výkon.

Príklad:

Maximálny efektívny výkon Pmax solárneho invertora SOLIVIA 5.0 
EU G4 TR ste pri uvedení do prevádzky obmedzili na 4 kW.

Keď teraz v menu 511 Zníženie energie nastavíte 80 %, maxi-
málne povolený efektívny výkon sa vypočíta ako 4 kW × 80 % = 
3,2 kW.

Prístup do menu
Hlavné menu > Užív. nastavenia > Akt. kontr. en. > 
Zníženie energie

➔

Vlastosti USB
Možnosti

Výrobné info 
Užív. nastavenia
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Užív. 
nastavenia (užívateľské nasta-
venia) a stlačte tlačidlo  

svojho inštalátora.
Požiadajte o pomoc

tvorbu energie.
Zmeny môžu ovplyvnit 2  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo 

 

➔

Reakt. kontr.en.
Akt. kontr. en.
-------------------

500 Užív. nastavenia 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Akt. kontr. en. (aktív-
na kontrola energie) a stlačte 
tlačidlo  

➔

Energ. vs frekv.
Zníženie energie
-------------------

510 Akt. kontr. en. 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Zníženie energie 
(zníženie energie) a stlačte 
tlačidlo  

➔

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

511 Zníženie energie 5  Pre zmenu hodnoty stlačte 
tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Max. ener. Maximálny efek-

tívny výkon
Obmedzuje efektívny 
výkon na nastavenú hod-
notu.
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10.9.3  efektívny výkon v závislosti od frekvencie P(f)

Menu 512 Energ. vs frekv.

Popis
Umožňuje reset štatistík. Okrem toho možno nastaviť menu a 
odmenu za kWh.

Pomocou tejto funkcie sa mení dodávaný efektívny výkon v závis-
losti od sieťovej frekvencie. Pri prekročení začiatočnej frekvencie 
sa obmedzí dodávaný efektívny výkon. Pri prekročení zastavovacej 
frekvencie sa zastaví dodávanie efektívneho výkonu.

V nasledujúcej časti je popísané správanie podľa VDE AR N 4105.

Variant 1: Sieťová frekvencia sa pohybuje medzi fStart a fStop 

Pm

f (Hz)fŠtart fUkončenie

Gradient (%/Hz)

Obr. 10.1: Funkcia P (f), variant 1

Keď sieťová frekvencia prekročí hodnotu fStart, hodnota aktuálne 
dodávaného efektívneho výkonu Pm sa automaticky uloží a zapne 
sa obmedzenie efektívneho výkonu. 

Ak sieťová frekvencia zostane nad úrovňou fStart a pod úrovňou fStop, 
hodnota dodávaného efektívneho výkonu prebieha pozdĺž gra-
dientov: Pri stúpajúcej sieťovej frekvencii klesá efektívny výkon, pri 
klesajúcej sieťovej frekvencii stúpa efektívny výkon.

Variant 2: Sieťová frekvencia prekračuje fStop 

Pm

f (Hz)fŠtart fUkončenie

Gradient (%/Hz)

Obr. 10.2: Funkcia P (f), variant 2

Keď sieťová frekvencia prekročí fStart a následne zostane pod úrov-
ňou fStop, solárny invertor sa správa rovnako ako pri variante 1. 

Ak však sieťová frekvencia predsa len prekročí fStop, dodávanie 
efektívneho výkonu sa zastaví.

Dodávanie efektívneho výkonu sa opäť začne až vtedy, keď sie-
ťová frekvencia klesne pod fStart. Po opätovnom zapnutí sa efektívny 
výkon zvyšuje v stupňoch po 10 % za minútu.

Prístup do menu
Hlavné menu > Užív. nastavenia > Akt. kontr. en. > 
Energ. vs frekv.

➔

Vlastosti USB
Možnosti

Výrobné info 
Užív. nastavenia
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Užív. 
nastavenia (užívateľské nasta-
venia) a stlačte tlačidlo  

svojho inštalátora.
Požiadajte o pomoc

tvorbu energie.
Zmeny môžu ovplyvnit 2  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo 

 

➔

Reakt. kontr.en.
Akt. kontr. en.
-------------------

500 Užív. nastavenia 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Akt. kontr. en. (aktív-
na kontrola energie) a stlačte 
tlačidlo  

➔

-------------------
Energ. vs frekv.
Zníženie energie
-------------------510 Akt. kontr. en. 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Energ. vs frekv. (vý-
kon v závislosti od frekvencie) 
a stlačte tlačidlo  

➔

Zast. frek: 51,50Hz
Zač. frek.: 50,20Hz
-------------------

512 Energ. vs frekv. 5  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
parameter. Pre zmenu hodnoty 
stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre 

Text na displeji Označenie Popis
Zač. frek. Začiatočná frek-

vencia
Frekvencia, od ktorej sa 
obmedzí dodávanie efek-
tívneho výkonu.

Rozsah hodnôt: 
50,00 .. 65,00 Hz

Štandard: 50,20 Hz
Zast. frek. Zastavovacia frek-

vencia
Frekvencia, pri ktorej sa 
vypne dodávanie efektív-
neho výkonu.

Rozsah hodnôt: 
50,00 .. 65,00 Hz

Štandard: 51,50 Hz
Gradient Gradient Zmena dodávaného efek-

tívneho výkonu v percen-
tách na každý Hz. 

Rozsah hodnôt: 0 .. 150 %

Štandard: 40 %
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10.10 Kontrola jalového výkonu

UpOzORnEniE
Regulácia jalového výkonu je možná len pre 
siete DE LVD, DK LVD a DE MVD 

UpOzORnEniE
Zmeny na regulácii efektívneho a jalového 
výkonu môžu ovplyvniť výrobu energie.

Pre zmenou nastavení sa obráťte na svojho 
inštalatéra.

10.10.1 Prehľad

Funkcia/režim Popis
Ukazovateľ výkonnosti 
v závislosti od efektív-
neho výkonu cos φ(P)

Pre nastavenie ukazovateľa výkonnosti 
cos φ v závislosti od pomeru P/Pn (efek-
tívny výkon k menovitému efektívnemu 
výkonu)

Konštantný ukazovateľ 
výkonnosti

Pre nastavenie konštantného ukazovateľa 
výkonnosti cos φ (indukčne alebo kapa-
citne)

Konštantný jalový 
výkon

Pre nastavenie konštantného jalového 
výkonu

Jalový výkon v závis-
losti od napätia Q(U)

Pre nastavenie pomeru Q/Sn (jalový výkon 
k menovitému zdanlivému výkonu) v 
závislosti od sieťového napätia U.

Vždy môže byť aktívny len jeden režim.

10.10.2 Ukazovateľ výkonnosti v závislosti od efektív-
neho výkonu cos φ (P)

Menu 520 Reakt. kontr.en.

Popis
Táto funkcia je k dispozícii len pre siete DK LVD, DE LVD, DE MVD 

Pomocou tejto funkcie možno pre štyri rôzne pomery výkonov P/Pn 
stanoviť samostatný cos φ (pozri Obr. 10.3, s. 58  

P/Pn je pomer medzi aktuálnym efektívnym výkonom a menovitým 
výkonom solárneho invertora. Pomer výkonov a cos φ sú párovo 
zoradené k bodom. Pomery výkonov pre body A a D sú pevne 
nastavené na 0 % resp. 100 %. Pre body B a C možno pomery 
výkonov nastaviť v rámci vopred stanovených limitov. Cos φ možno 
nastaviť pre všetky štyri body.

K bodu B patrí napríklad parameter pomer ener. B a B cos fí  
Parametre pomer ener. A a pomer ener. D sa nezobrazujú, 
lebo sú pevne nastavené na 0 % resp. 100 %.

Współczynnik mocy, Punkt D  = 100 %Współczynnik mocy, Punkt A  = 0 %

Współczynnik mocy P/Pn
0 % 50 % 100 %

Indukcyjnie cos φ, 
Punkt A (0,8 ... 1)

1

0,8

0,8

1

0,8

0,8

Współczynnik mocy 
Punkt C (50 ... 99%)

Współczynnik mocy 
Punkt B (1 ... 49%)

Pojemnościowo 
cos φ,  Punkt A
(0,8 ... 1)

Indukcyjnie cos φ, 
Punkt A
(0,8 ... 1)

Pojemnościowo 
cos φ,  Punkt A
(0,8 ... 1)

Indukcyjnie cos φ, 
Punkt A
(0,8 ... 1)

Pojemnościowo cos φ,
Punkt C (0,8 ... 1) 

Indukcyjnie cos φ, 
Punkt A (0,8 ... 1)

Pojemnościowo cos φ,
Punkt B (0,8 ... 1) 

co
s 

φ

co
s 

φ

Obr. 10.3: Rozsahy nastavenia pre funkciu „cos φ (P)“
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Príklad 
Parametre pre body A až D sú v tomto príklade nastavené nasle-
dovne 

Text na displeji Popis
A cos fí: ind 1,00 Bod A: cos φ je nastavený na 

indukčne 1,00. Keďže cos φ = 1,00, 
nastaviť možno aj kapacitne  

Pomer výkonov P/Pn je automaticky 
nastavený na 0 % a nie je možné ho 
zmeniť.

B cos fí: ind 0,95 Bod B: cos φ je nastavený na 
indukčne 1,00 

Pomer ener. B:  23% Bod B: Pomer výkonov P/Pn je nasta-
vený na 23 % 

C cos fí: kap 0,90 Bod C: cos φ je nastavený na kapa-
citne 1,00 

Pomer ener. C:  75% Bod C: Pomer výkonov P/Pn je nasta-
vený na 75 % 

D cos fí: kap 0,95 Bod D: cos φ je nastavený na 
indukčne 0,95 

Pomer výkonov P/Pn je automaticky 
nastavený na 100 % a nie je možné 
ho zmeniť.

Z toho vyplýva nasledujúce správanie sa solárneho invertora v 
závislosti od aktuálne dodávaného efektívneho výkonu:

Pomer výkonov P/Pn
0 % 50 % 100 %

1

0.8

0.8 

Bod A

Bod B

Bod C

Bod D

co
s 

φ

Indukčne 

Kapacitne 

Obr. 10.4: Príklad pre nastavenie funkcie cos φ (P)

Pri zmene aktuálneho dodávaného efektívneho výkonu prebieha 
cos φ pozdĺž znázornenej línie.

Účinky obmedzenia efektívneho výkonu na správanie sa funk-
cie „cos φ (P)“
Ak sa počas uvedenia do prevádzky a/alebo pomocou funkcie 
„Zníženie energie“ nastaví obmedzenie efektívneho výkonu, zmení 
sa správanie funkcie „cos φ (P)“.

Pomer výkonov P/Pn
0 % 50 % 100 %80 %

1

0,8

0,8 

Bod A

Bod B

Bod C

Bod D

co
s 

φ

Indukčne 

Kapacitne 

10 kW8 kW5 kW

Príklad: SOLIVIA 10 EU G4 TR, obmedzená na 8 kW

Obr. 10.5: Účinok zníženia efektívneho výkonu na funkciu „cos φ 
(P)“

Znížením efektívneho výkonu na 8 kW nikdy nemožno dosiahnuť 
bod D. To platí pre celú oblasť označenú šedou farbou.

Prístup do menu

Hlavné menu > Užív. nastavenia > Reakt. kontr.en. 

➔

Vlastosti USB
Možnosti

Výrobné info 
Užív. nastavenia
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Užív. 
nastavenia (užívateľské nasta-
venia) a stlačte tlačidlo  

svojho inštalátora.
Požiadajte o pomoc

tvorbu energie.
Zmeny môžu ovplyvnit 2  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo 

 

➔

-------------------
Reakt. kontr.en.
Akt. kontr. en.
-------------------500 Užív. nastavenia 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Reakt. kontr.en. (kon-
trola jalového výkonu) a stlačte 
tlačidlo  

➔

A Cos fí:  ind 1.00
Režim:    Cos fí(P)
-------------------

520 Reakt. kontr.en. 4  Pomocou tlačidiel  
zvoľte položku Režim a stlačte 
tlačidlo   

➔

A Cos fí:  ind 1.00
Režim:    Cos fí(P)
-------------------

520 Reakt. kontr.en. 5  Pomocou tlačidiel  
nastavte režim na Cos fí(P) a 
stlačte tlačidlo   

6  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
parameter. Pre zmenu hodnoty 
stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre
(pozri Obr. 10.3, s. 58)

Text na displeji Označenie Popis
A cos fí: ind 
1.00

Bod A: cos φ indukčne 0,8 ... 1,0 alebo 
kapacitne 0,8 ... 1,0

B cos fí: ind 
1.00

Bod A: cos φ indukčne 0,8 ... 1,0 alebo 
kapacitne 0,8 ... 1,0

Pomer ener. B: Bod B: Pomer 
výkonov P/Pn

1 ... 49 %

C cos fí: ind 
1.00

Bod C: cos φ indukčne 0,8 ... 1,0 alebo 
kapacitne 0,8 ... 1,0

Pomer ener. C: Bod C: Pomer 
výkonov P/Pn

50 ... 99 %

D cos fí: ind 
1.00

Bod D: cos φ indukčne 0,8 ... 1,0 alebo 
kapacitne 0,8 ... 1,0
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10.10.3  Konštantný ukazovateľ výkonnosti cos φ

Menu 520 Reakt. kontr.en.

Popis
Táto funkcia je k dispozícii len pre siete DK LVD, DE LVD, DE MVD 

Pomocou tejto funkcie môže byť nastavený konštantný ukazovateľ 
výkonnosti cos φ.

Prístup do menu

Hlavné menu > Užív. nastavenia > Reakt. kontr.en. 

➔

Vlastosti USB
Možnosti

Výrobné info 
Užív. nastavenia
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Užív. 
nastavenia (užívateľské nasta-
venia) a stlačte tlačidlo  

svojho inštalátora.
Požiadajte o pomoc

tvorbu energie.
Zmeny môžu ovplyvnit 2  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo 

 

➔

-------------------
Reakt. kontr.en.
Akt. kontr. en.
-------------------500 Užív. nastavenia 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Reakt. kontr.en. (kon-
trola jalového výkonu) a stlačte 
tlačidlo  

➔

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

520 Reakt. kontr.en. 4  Pomocou tlačidiel  
zvoľte položku Režim a stlačte 
tlačidlo   

➔

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

520 Reakt. kontr.en. 5  Pomocou tlačidiel  
nastavte režim na Cos fí(P) a 
stlačte tlačidlo   

➔

-------------------
Cos fí:    ind 1.00
Režim:  Opr. kos fí
-------------------520 Reakt. kontr.en. 6  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

parameter Cos fí. Pre zmenu 
hodnoty stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Cos fí cos φ Stanovuje cos φ na nasta-

venú hodnotu.

indukčne | kapacitne

1     0 8

10.10.4 Konštantný jalový výkon

Menu 520 Reakt. kontr.en.

Popis
Táto funkcia je k dispozícii iba pre sieť DE MVD 

Pomocou tejto funkcie sa môže nastaviť konštantný jalový výkon.

Prístup do menu

Hlavné menu > Užív. nastavenia > Reakt. kontr.en. 

➔

Vlastosti USB
Možnosti

Výrobné info 
Užív. nastavenia
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Užív. 
nastavenia (užívateľské nasta-
venia) a stlačte tlačidlo  

svojho inštalátora.
Požiadajte o pomoc

tvorbu energie.
Zmeny môžu ovplyvnit 2  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo 

 

➔

-------------------
Reakt. kontr.en.
Akt. kontr. en.
-------------------500 Užív. nastavenia 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Reakt. kontr.en. (kon-
trola jalového výkonu) a stlačte 
tlačidlo  

➔

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

520 Reakt. kontr.en. 4  Pomocou tlačidiel  
zvoľte položku Režim a stlačte 
tlačidlo   

➔

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

520 Reakt. kontr.en. 5  Pomocou tlačidiel  
nastavte režim na Q konšt. 
(konštantný jalový výkon Q) a 
stlačte tlačidlo   

➔

-------------------
Q/Sn:      ind   0%
Režim:   Opravené Q
-------------------520 Reakt. kontr.en. 6  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

parameter Q/Sn. Pre zmenu 
hodnoty stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Q/Sn Pomer Q/Sn Pomer jalového výkonu k 

menovitému zdanlivému 
výkonu.

indukčne | kapacitne

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

Menu 520 Reakt. kontr.en.

Popis
Táto funkcia je k dispozícii iba pre sieť DE MVD 

Pomocou tejto funkcie sa môže nastaviť pomer Q/Sn (jalový výkon 
k menovitému zdanlivému výkonu) v závislosti od sieťového napä-
tia U  

Q/Sn

U

Kapacitne

Indukčne

0

[%]

[V]
Dolné Ulim Horné Ulim

Dolné Q/Sn

Horné Q/Sn

Hysteréza

Obr. 10.6: Krivka Q(U), príklad

Prístup do menu

Hlavné menu > Užív. nastavenia > Reakt. kontr.en. 

➔

Vlastosti USB
Možnosti

Výrobné info 
Užív. nastavenia
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Užív. 
nastavenia (užívateľské nasta-
venia) a stlačte tlačidlo  

svojho inštalátora.
Požiadajte o pomoc

tvorbu energie.
Zmeny môžu ovplyvnit 2  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo 

 

➔

-------------------
Reakt. kontr.en.
Akt. kontr. en.
-------------------500 Užív. nastavenia 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Reakt. kontr.en. (kon-
trola jalového výkonu) a stlačte 
tlačidlo  

➔

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

520 Reakt. kontr.en. 4  Pomocou tlačidiel  
zvoľte položku Režim a stlačte 
tlačidlo   

➔

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

520 Reakt. kontr.en. 5  Pomocou tlačidiel  na-
stavte režim na Q(U) a stlačte 
tlačidlo   

6  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
jednotlivé parametre. Pre zme-
nu hodnoty stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Dolné Q/Sn Dolná hranica Q/Sn 0 ... 60 %

kapacitne

Text na displeji Označenie Popis
Horné Q/Sn Horná hranica Q/Sn 0 ... 60 %

indukčne
Dolné Ulim Dolná hranica napä-

tia
184 ... 230 V

Horné Ulim Horná hranica napä-
tia

231 ... 266 V

Hysteréza Hysteréza Defi nuje rôzne reakcie 
pre stúpajúce a klesajúce 
napätie.

0 ... 50 V
Spomalenie Spomalenie Defi nuje nutnú dobu trvania 

prekročenia napätia, aby 
sa funkcia zapla.

0 ... 655,35 s
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10.11 Fault Ride Through (FRT)

Menu 530 FRT nastav.

Popis
Táto funkcia je k dispozícii iba pre sieť DE MVD 

Prístup do menu

Hlavné menu > Užív. nastavenia > FRT nastavenia 

➔

Vlastosti USB
Možnosti

Výrobné info 
Užív. nastavenia
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomo-
cou tlačidiel  menu Užív. 
nastavenia (užívateľské nasta-
venia) a stlačte tlačidlo  

svojho inštalátora.
Požiadajte o pomoc

tvorbu energie.
Zmeny môžu ovplyvnit 2  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo 

 

➔FRT nastavenia
Reakt. kontr.en.
Akt. kontr. en.
-------------------

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

500 Užív. nastavenia 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku FRT nastavenia Zvoľ-
te (FRT nastavenia) a stlačte 
tlačidlo  

➔

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

530 FRT nastavenia 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
jednotlivé parametre. Pre zme-
nu hodnoty stlačte tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Režim Režim Zapne a vypne funkciu.

Zap.| Vyp.
k-faktor k-faktor 0     10
Mŕtve pásmo Vh Mŕtve pásmo, 

horné ohraničenie 
napätia

Horné ohraničenie napätia 
mŕtveho pásma

231 ... 266 V
Mŕtve pásmo Vl Mŕtve pásmo, 

dolné ohraničenie 
napätia

Dolné ohraničenie napätia 
mŕtveho pásma

184 ... 230 V
FRT onesk. FRT doba onesko-

renia
Keď sa napätie znova 
dostane do mŕtveho 
pásma, bude pre uvedenú 
dobu oneskorenia naďa-
lej napájaný maximálny 
symetrický/asymetrický 
prúd.

0,01 ... 5 s
Max. I sym. Maximálny symet-

rický prúd
Maximálny jalový prúd 
v prípade symetrického 
výpadku (= 3 fázy)

0 ... 100 %
Max I asym. Maximálny asy-

metrický prúd
Maximálny jalový prúd v 
prípade asymetrického 
výpadku (= 2 fázy)

0 ... 100 %

10.12  Tienenie (rozšírený MPP Tracker)

Menu 210 Tienenie

Popis
Možnosť „Tienenie“ je rozšírený MPP Tracker. Keď je možnosť 
zapnutá, vykonáva MPP Tracker v pravidelných časových interva-
loch dodatočné vyhľadávanie. 

MPP Tracker potom v širokom rozsahu napätí vyhľadáva maximum 
výkonu.

Možnosť by mala byť zapnutá, keď bude pravidelne počas dňa cez 
PV moduly pomaly prechádzať tieň. Takéto putujúce tiene môžu 
byť zapríčinené napríklad komínmi alebo stromami. Pri rýchlo pre-
chádzajúcich tieňoch, napríklad v dôsledku putujúcich oblakov, je 
efekt tejto funkcie viac-menej zanedbateľný.

Funkcia sa nastavuje v závislosti od veľkosti zatienenia.

Prístup do menu

Hlavné menu > Možnosti > Tienenie

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte 

pomocou tlačidiel  menu 
Možnosti a stlačte tlačidlo  

➔

Uzemnenie
Tienine
-------------------

200     Možnosti 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Tienenie a stlačte 
tlačidlo  

➔

-------------------
Režim:   nepovolené
-------------------

210     Tienine 3  Pre nastavenie režimu stlačte 
tlačidlo  

➔

-------------------
Režim:        horné
-------------------

210     Tienine 4  Pomocou tlačidiel  na-
stavte veľkosť tienenia a stlačte 
tlačidlo   

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Režim: Režim nepovolené

Rozšírený MPP Tracking nie 
je povolený
vysoké

Vysoké tienenie, 
časový cyklus: 0,5 hodiny
stredné

Stredné tienenie, 
časový cyklus: 2 hodiny
nízke

Nízke tienenie, 
časový cyklus: 4,5 hodiny
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10.13  Kontrola izolácie a uzemnenia

Menu 230 Uzemnenie

Popis
Na strane DC disponuje solárny invertor kontrolou izolácie a uzem-
nenia 

Kontrola izolácie ponúka dva režimy:
 ● Chyba ISO
 ● Upozorn. ISO

Keď sa pre splnenie požiadaviek výrobcu modulov musí uzemniť 
kladný alebo záporný pól PV modulov, môže byť uzemnenie kontro-
lované. Kontrola uzemnenia má štyri režimy:

 ● Chyba – GND
 ● Upozorn. – GND
 ● Chyba + GND
 ● Upozorn. + GND

Solárny invertor je pri dodávke z výroby nastavený na režim Upo-
zorn. ISO (upozornenie izolácie).

Popis kontrolných režimov:

Kontrolný režim Popis
ISO/GND vyp. Kontrola je deaktivovaná 
xxx chyba V prípade chyby izolácie alebo uzem-

nenia bude solárny invertor odpojený 
od siete 

xxx upozorn. Pri chybe izolácie alebo uzemnenia 
vydá solárny invertor chybu, ale 
nebude odpojený od siete.

Prístup do menu

Hlavné menu > Možnosti > Uzemnenie

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte 

pomocou tlačidiel  menu 
Možnosti (možnosti) a stlačte 
tlačidlo  

➔

-------------------
Uzemnenie
Tienine
-------------------200     Možnosti 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Uzemnenie (uzemne-
nie) a stlačte tlačidlo  

➔

-------------------
PV1:   Upozorn. ISO
-------------------

230 Uzemnenie 3  Pre nastavenie režimu stlačte 
tlačidlo  

➔

-------------------
PV1:    Chyba - GND
-------------------

230 Uzemnenie 4  Pomocou tlačidiel  
nastavte režim a stlačte tlačidlo 

  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
PV1 Kontrola pre PV1 Chyba ISO

Upozornenie ISO
Chyba – GND
Upozornenie – GND
Chyba + GND
Upozornenie + GND
ISO/GND vyp.

10.14  Štandardné menu

Menu 800 Štandardné menu

Popis
Je možné nastaviť štandardné menu, ktoré sa automaticky zobrazí 
vtedy, keď indikačné tlačidlá počas určitej doby nemôžu byť pou-
žité. Počas zobrazenia štandardného menu sa do hlavného menu 
dostanete pomocou tlačidla ESC  

Štandardné menu je z výroby nastavené na 411 Akt. prehľad 
(aktuálny prehľad). V tomto menu sa zobrazujú aktuálne údaje a 
aktuálne prevádzkové hlásenia.

Číslo musí byť platným číslom menu.

Prehľad všetkých dostupných čísiel menu sa nachádza v časti 
„16.2 Prehľad štruktúry menu“, s. 86 

Prístup do menu

Hlavné menu > Štandardné menu

➔

Výrobné info 
Diagnost.&alarm
Info invertora
Štandardné menu
------------------- 

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte 
pomocou tlačidiel  
položku Štandardné menu 
(štandardné menu) a stlač-
te tlačidlo  

 → Zobrazí sa číslo menu 
aktuálneho štandard-
ného menu.

➔

411 Aktuál. prehl'ad
Meni številka:  411
 

800 štandardné menu 2  Stlačte tlačidlo  

➔

411 Aktuál. prehl'ad
Meni številka:  411
 

800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu

➔Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411Meni številka:  411

 → Bliká prvá číslica a 
názov menu.

➔

110 Dátum a čas
Meni številka:  110
 

800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 Standard menu800 štandardné menu

➔Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110Meni številka:  110

3  Pomocou tlačidiel  
nastavte prvú číslicu čísla 
menu.

 → Názov menu sa au-
tomaticky prispôsobí 
aktuálnej voľbe. 

➔

130 Výber siete
Meni številka:  130
 

800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu

➔Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130Meni številka:  130

4  Stlačte tlačidlo  a pomo-
cou tlačidiel  nastavte 
druhú číslicu čísla menu.

➔

131 Zobr. nast.siete
Meni številka:  131
 

800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu800 štandardné menu

➔Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131Meni številka:  131

5  Stlačte tlačidlo  a pomo-
cou tlačidiel  nastavte 
tretiu číslicu čísla menu.

Pre

6  Pre ukončenie stlačte 
tlačidlo  

Nastaviteľné parametre

Text na displeji Označenie Popis
Číslo menu Číslo menu Ľubovoľné platné číslo 

menu.
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10.15 zmena siete

Menu 132 Zmena siete

Popis

pOzOR
Zmenou siete sa vždy spustí úplne nové uve-
denie do prevádzky, pozri „8 Uvedenie do pre-
vádzky“, s. 30 

 ► Pred zmenou siete sa vždy obráťte na Delta 
Support! Kontaktné údaje nájdete na zadnej 
strane tejto príručky.

Po ukončení uvedenia do prevádzky možno nastavenú sieť zmeniť 
len po zadaní PIN kódu. Vždy, keď budete chcieť zvoliť novú sieť 
alebo zmeniť chránené nastavenia pre aktuálnu sieť, potrebujete 
nový PIN kód. PIN kód dostanete od Delta Support.

Postup pri zmene siete 

Hlavné menu > Výber siete > Zmena siete

Pre získanie PIN kódu musíte 
uviesť Key (kľúč). Kľúč nájdete 
v menu 132 Zmena siete  

➔

Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte 
pomocou tlačidiel  
položku Štandardné menu 
a stlačte tlačidlo  

➔

Nastav. displeja
Dátum a čas
Jazyk:       Slovak

Výber siete 
RS485

100 Inštal. nastav. 2  Pomocou tlačidiel  
zvoľte položku Výber siete 
a stlačte tlačidlo  

➔

Prispôs. krajina
Zmena siete
Zobr. nast.siete
-------------------130 Výber siete 3  Pomocou tlačidiel  

zvoľte položku Zmena sie-
te a stlačte tlačidlo  

➔

Sieť:            SK
PIN: 0000
Kľúč:    ##########
-------------------132 Zmena siete 4  S kľúčom sa obráťte na 

Delta Solar Support.

Po d

5  Po doručení PIN znovu 
otvorte menu a zadajte 
PIN 

 → Potom môžete zmeniť 
sieť.
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11. Ukladanie a načítavanie údajov a 
nastavení

pOzOR
Keď je z USB rozhrania odstránený ochranný 
kryt, stupeň ochrany IP65 už nie je zaručený.

 ► Ochranný kryt odstráňte iba v prípade 
nutnosti.

 ► Ak je to možné, používajte mikro USB kľúč. 
Ochranný kryt je skonštruovaný tak, aby ho 
bolo možné skrutkovať pomocou mikro USB 
kľúča.

11.1 Predtým, než začnete

Informácie o obsluhe displeja nájdete v „5.4 Displej a ovládacie 
tlačidlá“, s. 12.

Ukladanie a načítavanie údajov a nastavení je možné cez USB 
rozhranie solárneho invertora 

Všetky funkcie na ukladanie a načítavanie sú k dispozícii v menu 
300 Vlastnosti USB 

K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

 ● Ukladanie Swap údajov (výmenné údaje)

 ● Ukladanie/načítavanie nastavení

 ● Vytvoriť záznamy

UpOzORnEniE
Údaje pre výmenné prístroje (Swap údaje) 
možno načítať len počas uvedenia do prevádzky, 
pozri „8.8 Uvedenie do prevádzky po výmene 
solárneho invertora“, s. 44 

11.2 Organizácia súborov

Pár poznámok o organizácii súborov, ktoré sa ukladajú a načíta-
vajú.

Pri ukladaní sa súbory vždy ukladajú do hlavného adresára USB 
kľúča.

Názvy súborov sú pri všetkých solárnych invertoroch série SOLIVIA 
EU G4 TR vždy rovnaké. Tak sa napríklad nastavenia uložia do 
súboru s názvom „STUP_###.TXT“. ### predstavujú RS485-ID 
solárneho invertora, napríklad „001“. RS485-ID je číslo, pomocou 
ktorého možno identifikovať solárny invertor.

Z výroby je RS485-ID pri všetkých solárnych invertoroch nastavené 
na hodnotu „1“.

Z tohto dôvodu sa môže vyskytnúť nasledujúci problém:

V jednom PV zariadení sa nachádzajú dva solárne invertory. 
RS485-ID („1“) nastavené vo výrobe nebolo zmenené.

Nastavenia prvého solárneho invertora uložíte na USB kľúč. 
Následne prejdete s USB kľúčom k druhému solárnemu invertoru 
a nahráte do neho dané nastavenia. Keďže RS485-ID je pri oboch 
solárnych invertoroch rovnaké, rovnaký je aj názov súboru. Súbor 
prvého solárneho invertora sa teda prepíše!

Pre vyhnutie sa tomuto problému existuje viacero možností:

 ► Keď sú v jednom PV zariadení nainštalované viaceré solárne 
invertory, na každom z nich nastavte iné RS485-ID.

 ► Pre každý solárny invertor použite osobitný USB kľúč.

 ► Pre každý solárny invertor vytvorte na USB kľúči samostatný 
podadresár. Po uložení súborov z jedného solárneho invertora 
tieto súbory skopírujte do podadresára solárneho invertora. Na 
tieto úkony potrebujete PC.

Menej výhodné je premenovanie súborov. Pri načítavaní údajov 
hľadá solárny invertor názov súboru, ktorý presne zodpovedá pred-
písanému vzoru (napríklad „STUP_###.TXT“). Keď názov súboru 
nie je v súlade so vzorom, súbor nebude rozpoznaný.

Z dôvodu bezpečnosti by ste si súbory v každom prípade mali 
uložiť aj na PC, pretože USB kľúč sa môže ľahko pokaziť. Údaje by 
sa tak mohli stratiť.
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11.3  Aktivovanie/deaktivovanie Usb rozhrania

Štandardne je USB rozhranie deaktivované. Aby bolo možné USB 
rozhranie používať pre ukladanie a načítanie, musí sa aktivovať.

UpOzORnEniE
Po použití sa USB rozhranie musí znova deak-
tivovať!

➔Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

Výrobné info 

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte pomocou tlačidiel  položku 
Vlastnosti USB a stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa informácia o ochrane IP65.

 
ochranu IP65.

stratíte
Bez krytu 2  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu 300 Vlastnosti USB 

➔

Uložiť nastav.
Vytvoriť záznamy
Načitať nastav.
Servis
-------------------

300 Vlastnosti USB 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Servis a stlačte 
tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu 310 Servis 

➔

Monitorovanie: Vyp.
Stav:    nepovolené
-------------------

310     Servis Pomocou tlačidiel zvoľte  položku Stav a stlačte 
tlačidlo  

 → Indikácia stavu bliká.

➔

Monitorovanie: Vyp.
Stav:      povolené
-------------------

310     Servis 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte požadovanú položku a 
stlačte tlačidlo  

 → USB rozhranie je aktivované/deaktivované.
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11.4 Aktualizácia fi rmvéru (Firmware-Update)
Firmvér možno aktualizovať pomocou USB rozhrania.
Aktualizácia fi rmvéru prebieha v solárnom invertore vo dvoch 
krokoch:

 ● Manuálne načítanie údajov z USB kľúča

 ● Automatická aktualizácia jednotlivých ovládačov solárneho 
invertora

Načítanie údajov je možné vtedy, keď je prítomné AC alebo DC 
napätie. Načítanie je teda možné aj v noci, keď nie je pripojené 
žiadne DC napätie.

Oproti tomu sa aktualizácia jednotlivých ovládačov solárneho inver-
tora realizuje iba vtedy, keď je pripojené DC napätie. DC napätie 
musí byť pred automatickou aktualizáciou fi rmvéru nepretržite 
pripojené 10 minút. 

Nasledujúci pracovný pokyn popisuje načítavanie fi rmvérových 
údajov z USB kľúča na solárny invertor. Aktualizácia fi rmvéru sa 
následne vykoná automaticky.

UpOzORnEniE
Súbor s údajmi fi rmvéru musí mať názov „Image.
hex“ a nachádzať sa v hlavnom adresári USB 
kľúča.

V prípade potreby premenujte súbor! K tomu 
potrebujete PC!

1  Aktivujte USB rozhranie (pozri „11.3 Aktivovanie/deaktivo-
vanie USB rozhrania“, s. 66).

➔Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

Výrobné info 

     SOLIVIA ## 2  V hlavnom menu zvoľte pomocou tlačidiel  položku 
Vlastnosti USB a stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa informácia o ochrane IP65.

 
ochranu IP65.

stratíte
Bez krytu 3  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu 300 Vlastnosti USB 

➔

Uložiť premenné
Aktualiz. firmvér
-------------------

300 Vlastnosti USB 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Aktualiz. fi rmvér 
(aktualizovať fi rmvér) a stlačte tlačidlo  

 → Údaje sa z USB kľúča načítajú na solárny invertor.

Pokiaľ bolo po dobu minimálne 10 minút pripojené 
DC napätie, vykoná sa aktualizácia fi rmvéru

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hláse-
nie Nenájdené žiad. súb. (nenáj-
dené žiadne súbory), skontrolujte, 
či sa súbory nachádzajú v hlavnom 
adresári USB kľúča.

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hláse-
nie Chyba kľúča, skontrolujte, či je 
USB kľúč správne zasunutý.

5  Deaktivujte USB rozhranie (pozri „11.3 Aktivovanie/deak-
tivovanie USB rozhrania“, s. 66).
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11.5  Ukladanie nastavení

Nastavenia solárneho invertora možno uložiť, aby ich bolo možné 
načítať do iného solárneho invertora rovnakého typu, na ktorom 
majú byť použité rovnaké nastavenia.

Uložené nastavenia zahŕňajú:

 ● Nastavenia siete

 ● Užívateľské nastavenia

 ● Nastavenia displeja

 ● Nastavenia produkcie

1  Aktivujte USB rozhranie (pozri „11.3 Aktivovanie/deaktivo-
vanie USB rozhrania“, s. 66).

➔Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

Výrobné info 

     SOLIVIA ## 2  V hlavnom menu zvoľte pomocou tlačidiel  položku 
Vlastnosti USB a stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa informácia o ochrane IP65.

 
ochranu IP65.

stratíte
Bez krytu 3  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu 300 Vlastnosti USB 

➔Uložiť nastav.
Uložiť premenné
Aktualiz. firmvér
-------------------

Vytvoriť záznamy

300 Vlastnosti USB 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Uložiť nastav. 
(uložiť nastavenia) a stlačte tlačidlo  

 → Údaje sa uložia do súboru „STUP_###.CFG“ na 
USB kľúči. ### predstavujú RS485-ID solárneho 
invertora, z ktorého sa majú načítať údaje, napríklad 
„001“. 

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hláse-
nie Chyba kľúča, skontrolujte, či je 
USB kľúč správne zasunutý.

Stlačte ENTER
Úspešne

 
Uložit' údaje 5  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo  

6  Deaktivujte USB rozhranie (pozri „11.3 Aktivovanie/deak-
tivovanie USB rozhrania“, s. 66).
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11.6  Načítanie nastavení

Pre zjednodušenie inštalačnej procedúry možno do solárneho 
invertora načítať nastavenia iného solárneho invertora rovnakého 
typu, na ktorom môžu byť použité rovnaké nastavenia. Informácie 
o ukladaní nastavení nájdete v časti „11.5 Ukladanie nastavení“, 
s  68 

1  Aktivujte USB rozhranie (pozri „11.3 Aktivovanie/deaktivo-
vanie USB rozhrania“, s. 66).

➔Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

Výrobné info 

     SOLIVIA ## 2  V hlavnom menu zvoľte pomocou tlačidiel  položku 
Vlastnosti USB a stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa informácia o ochrane IP65.

 
ochranu IP65.

stratíte
Bez krytu 3  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu 300 Vlastnosti USB 

➔

Uložiť nastav.
Uložiť premenné

Vytvoriť záznamy
Načitať nastav.
Servis

300 Vlastnosti USB 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Načítať nastav. 
(načítať nastavenia) a stlačte tlačidlo  

 → Solárny invertor začne na USB kľúči hľadať dostup-
né súbory.

Po nájdení súborov sa zobrazí menu Zvoľte 
RS485 ID 

UpOzORnEniE: Súbor s názvom 
„STUP_###.CFG“ sa musí nachádzať 
v hlavnom adresári USB kľúča. ### 
predstavujú RS485-ID solárneho 
invertora, z ktorého sa majú načítať 
údaje, napríklad „001“. 

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hláse-
nie Chyba kľúča, skontrolujte, či je 
USB kľúč správne zasunutý.

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hláse-
nie Nenájdené žiad. súb. (nenáj-
dené žiadne súbory), skontrolujte, 
či sa súbory nachádzajú v hlavnom 
adresári USB kľúča.

➔

 
ID:               1
 

Zvoľte RS485 ID 5  Pomocou tlačidiel  zvoľte ID a stlačte tlačidlo  

 → Údaje sa načítajú.

Keď bolo načítanie údajov úspešné, zobrazí sa 
hlásenie 

Stlačte ENTER
Úspešne

 
Načítať dáta 6  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo  

7  Deaktivujte USB rozhranie (pozri „11.3 Aktivovanie/deak-
tivovanie USB rozhrania“, s. 66).
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11.7  Ukladanie swap údajov

UpOzORnEniE
V tejto kapitole znamená pojem „Swap“ výmenu 
solárneho invertora za nový invertor rovnakého 
typu bez nutnosti zmeny inštalácie napr. PV 
modulov.

Výmenu možno vykonať iba po konzultácii s 
Delta Solar-Support. Personál s Vami prerokuje 
spôsob postupu.

Ukladajú sa nasledujúce informácie:

 ● Nastavenia siete

 ● Užívateľské nastavenia

 ● Nastavenia displeja

 ● Nastavenia produkcie

 ● RS485-ID

 ● Štatistiky

 ● Dátum prvej inštalácie

1  Aktivujte USB rozhranie (pozri „11.3 Aktivovanie/deaktivo-
vanie USB rozhrania“, s. 66).

➔Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

Výrobné info 

     SOLIVIA ## 2  V hlavnom menu zvoľte pomocou tlačidiel  položku 
Vlastnosti USB a stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa informácia o ochrane IP65.

 
ochranu IP65.

stratíte
Bez krytu 3  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu 300 Vlastnosti USB 

➔

Uložiť nastav.
Uložiť premenné
Aktualiz. firmvér
-------------------300 Vlastnosti USB 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Uložiť premen-

né (uložiť premenné) a stlačte tlačidlo  

 → Údaje sa uložia do súboru „SWAP_###.CFG“ na 
USB kľúči. ### predstavujú RS485-ID solárneho 
invertora, z ktorého sa majú načítať údaje, napríklad 
„001“. 

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hláse-
nie Chyba kľúča, skontrolujte, či je 
USB kľúč správne zasunutý.

Stlačte ENTER
Úspešne

 
Uložit' údaje 5  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo  

6  Deaktivujte USB rozhranie (pozri „11.3 Aktivovanie/deak-
tivovanie USB rozhrania“, s. 66).
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11.8  Vytváranie správ

Správy obsahujú nasledujúce informácie:

 ● Firmvér/sériové číslo modelu

 ● Štatistiky, udalosti, porovnania so zostavením štatistík a 
udalostí

 ● Interné protokoly

 ● Správy podľa VDE AR N 4105 (len pri sieti DE LVD a DK LVD)

 ● Správy podľa BDEW (len pri sieti DE MVD)

1  Aktivujte USB rozhranie (pozri „11.3 Aktivovanie/deaktivo-
vanie USB rozhrania“, s. 66).

➔Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

Výrobné info 

     SOLIVIA ## 2  V hlavnom menu zvoľte pomocou tlačidiel  položku 
Vlastnosti USB a stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa informácia o ochrane IP65.

 
ochranu IP65.

stratíte
Bez krytu 3  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu 300 Vlastnosti USB 

➔

Uložiť nastav.
Uložiť premenné
Aktualiz. firmvér

Vytvoriť záznamy
Načitať nastav.

300 Vlastnosti USB 4  Pomocou tlačidiel  zvoľte položku Vytvoriť zázna-
my (vytvoriť záznamy) a stlačte tlačidlo  

 → Údaje sa uložia do súboru „SWAP_###.CFG“ na 
USB kľúči. ### predstavujú RS485-ID solárneho 
invertora, z ktorého sa majú načítať údaje, napríklad 
„001“. 

UpOzORnEniE: Ak sa zobrazí hláse-
nie Chyba kľúča, skontrolujte, či je 
USB kľúč správne zasunutý.

Stlačte ENTER
Úspešne

 
Vytvorit' záznamy 5  Pre potvrdenie stlačte tlačidlo  

6  Deaktivujte USB rozhranie (pozri „11.3 Aktivovanie/deak-
tivovanie USB rozhrania“, s. 66).

11.9 servis

Táto funkcia slúži na účely údržby. Delta Support Team Vás bude 
kontaktovať, keď bude treba túto funkciu použiť.
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12.  Diagnostika a odstraňovanie chýb

12.1  Hlásenia o aktuálnom prevádzkovom stave

Na zobrazenie prevádzkového stavu solárneho invertora sú defi no-
vané nasledujúce kategórie hlásení:

Kategória hlásenia Popis Triedy hlásení Dodávanie do siete
Obmedzená prevádzka Nekritické faktory, ktoré môžu pôsobiť na 

výsledok výroby, ale nie sú prítomné žiadne 
chyby (napr. automatický test). 

– Rozdielne

Externá udalosť Externé udalosti sa vyskytujú mimo solárneho 
invertora a majú vplyv na prevádzkové vlast-
nosti 

Varovanie Áno

Chyba Nie

 ● Problém s izoláciou a 
uzemnením

Vyskytli sa problémy s izoláciou alebo uzem-
nením 

Problémy s izoláciou a uzemnením patria 
k externým udalostiam. Tieto hlásenia sa 
však zobrazia len vtedy, keď je aktivovaná 
kontrola izolácie a uzemnenia (pozri kapi-
tolu „10.13 Kontrola izolácie a uzemnenia“, 
s  63).

Varovanie Áno

Chyba Nie

Interná udalosť Interné udalosti sú problémy vo vnútri solár-
neho invertora 

Varovanie Áno

Chyba Nie

Zmena parametra Určité parametre sa môžu zmeniť manuálne 
na displeji alebo externe pomocou servisného 
softvéru. Všetky zmeny parametrov sa zazna-
menávajú a môžu sa neskôr načítať-

To, či má zmena parametra vplyv na výsledok 
výroby, závisí od vykonaných nastavení.

– Áno

Za určitých okolností však zmeny 
parametrov môžu viesť k tomu, 
že solárny invertor už nebude do 
siete dodávať energiu.

Tabuľka 12.1: Kategórie hlásení o prevádzkovom stave

Aktuálny prevádzkový stav sa zobrazí pomocou LED diód a texto-
vých hlásení na displeji v menu 411 Akt. prehľad  

Výskyt novej udalosti sa automaticky zobrazí pomocou LED diód.

Pre prečítanie hlásenia o tejto udalosti prejdite do menu 411 Akt. 
prehľad  

Vo štvrtom riadku displeja sa nachádza krátky popis udalosti.

Externé udalosti
Deň:          ____Wh
Teraz:        ____W
411 Aktuál. prehľad

To, či sa vyvolá varovanie alebo chyba, je stanovené v softvéri 
solárneho invertora 

Pre problémy s izoláciou alebo uzemnením môžete v menu 230 
Uzemnenie sami stanoviť, či sa zobrazí varovanie alebo chyba 
(pozri kapitolu“10.13 Kontrola izolácie a uzemnenia“, s. 63).
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12.1.1 Indikácia stavu LeD diódy

Indikácia LeD Význam
Solárny invertor nie je v prevádzke

Normálna prevádzka

Synchronizácia

Chyba

Varovanie počas prevádzky

Varovanie počas synchronizácie

Chyby izolácie alebo uzemnenia

Chyby izolácie alebo uzemnenia a súčasne 
iné chyby

Spúšťací proces

Chyby izolácie alebo uzemnenia a súčasne 
iné varovanie

Upozornenie na chyby izolácie alebo uzem-
nenia počas normálnej prevádzky

Upozornenie na chyby izolácie alebo uzem-
nenia počas synchronizácie

Upozornenie na chyby izolácie alebo uzem-
nenia a súčasne iná chyba

Upozornenie na chyby izolácie alebo uzem-
nenia a súčasne iné varovanie

Indikácia LeD Význam
Upozornenie na chyby izolácie alebo uzem-
nenia a súčasne iné varovanie počas normál-
nej prevádzky

Upozornenie na chyby izolácie alebo uzem-
nenia a súčasne iné varovanie počas syn-
chronizácie

Tabuľka 12.2: Indikácia stavu LED diódy

Význam symbolov LED je uvedený v tabuľke s príslušným prehľa-
dom.  

LeD symbol Význam
LED dióda svieti konštantne.

LED dióda bliká.

LED dióda je vypnutá.



12. Diagnostika a odstraňovanie chýb

Prevádzková a inštalačná príručka pre SOL10.0/SOL11.0-1TR3-E474

12.1.2 Hlásenia na displeji

Kategória hlá-
senia

Trieda hlásenia stav LeD diódy Text na displeji v menu 411 Akt. 
prehľad

Popis

Normálna pre-
vádzka

–
Operation
Earth Fault
Failure

Normálna prevádzka Keď zelená LED dióda OperatiOn 
svieti konštantne, solárny invertor 
dodáva energiu do siete.

Obmedzená pre-
vádzka

–
Operation
Earth Fault
Failure

napr. Aut. test, Synchronizácia Keď zelená LED dióda OperatiOn 
bliká, solárny invertor nedodáva ener-
giu.

Externá udalosť

Interná udalosť

Varovanie
Operation
Earth Fault
Failure

Pri externých udalostiach: 

Ext. udalosti

Pri interných udalostiach: 

Upozorn. ### (3-miestne číslo)

Pri varovaní bliká žltá LED dióda Fai-
lure. Solárny invertor naďalej dodáva 
energiu do siete.

Externá udalosť

Interná udalosť

Chyba
Operation
Earth Fault
Failure

Pri externých udalostiach: 

Ext. udalosti

Pri interných chybách: 

Chyba ### (3-miestne číslo)

Pri chybe konštantne svieti žltá LED 
dióda Failure  Dodávanie energie do 
siete je zastavené.

Problém s izolá-
ciou a uzemnením

Varovanie
Operation
Earth Fault
Failure

Ext. udalosti Pri izolačnom alarme bliká červená 
LED dióda earth Fault. Solárny inver-
tor naďalej dodáva energiu do siete.

Chyba
Operation
Earth Fault
Failure

Ext. udalosti Pri chybe izolácie konštantne svieti 
červená LED dióda earth Fault  
Dodávanie energie do siete je zasta-
vené.

Tabuľka 12.3: Zobrazenie kategórií hlásení na LED diódach a 
displeji 
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12.2 Analýza hlásení chyby

Pri indikácii varovania alebo chyby pomocou LED diód a v menu 
411 Akt. prehľad si možno vyžiadať ďalšie informácie.

V zásade sa pritom rozlišuje medzi dvomi kategóriami:

 ● Externé udalosti (vrátane problémov s izoláciou a uzemnením)

 ● Interné udalosti

Ďalšie informácie o chybách, ktoré sa vyskytli, sa zaznamenajú vo 
dvoch rôznych menu:

 ● Externé udalosti: Menu 480 Ext.udalosti

 ● Interné udalosti: Menu 620 Interný log

V závislosti od kategórie chyby Vás systém automaticky presme-
ruje z menu 411 Akt. prehľad do vhodného menu s popisom 
chyby.

Postup pre odstránenie chyby závisí od jej kategórie.

Udalosti kategórie chyby „Externé udalosti“ spravidla spadajú do 
oblasti pôsobnosti inštalatéra. 

Udalosti kategórie chyby „Interné udalosti“ je nevyhnutné pred 
vykonaním prác na odstránenie chyby vždy najprv prekonzultovať s 
Delta Solar Support. 

Ak sa udalosti oboch kategórií vyskytli súčasne, majú udalosti 
kategórie „Interné udalosti“ vyššiu prioritu. Takže aj v tomto prípade 
vždy najprv kontaktujte Delta Solar Support.

12.2.1 Postup pri externých udalostiach

1  Prejdite do menu 411 Akt. prehľad 

Externé udalosti
Deň:          ____Wh
Teraz:        ____W
411 Aktuál. prehľad 2  V menu 411 Akt. prehľad stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa zoznam posledných hlásení 
chyby.

V menu 411 Akt. prehľad sa zobrazí hlásenie 
Ext. udalosti 

Islanding
PV1 Znížená teplota
Privysoké napät.

Externé udalosti 3  Pomocou tlačidiel  môžete v zozname 
listovať.

Stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu 480 Záznam udalostí 

➔

Zmeny
Externé udalosti
-------------------

480 Záznam udalostí 4  Stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu 481 Ext. udalosti 

Začať         1014V
Privysoké napät.
16.04.2012 17:25:36

481 Externé udalosti 5  Pomocou tlačidiel  môžete v zozname 
listovať.

 → Ku každej chybe sa zobrazia dodatočné 
informácie.

K zobrazenému textu chyby (v tomto príklade 
Privysoké napät.) nájdete v tejto príručke v 
kapitole „12.3 Prehľad hlásení chyby/odstraňova-
nia chyby“, s. 76 popis odstránenia chyby.
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12.2.2 Postup pri interných udalostiach

1  Prejdite do menu 411 Akt. prehľad 

Zlyhanie 202
Deň:          ____Wh
Teraz:        ____W
411 Aktuál. prehľad 2  V menu 411 Akt. prehľad stlačte tlačidlo  

 → Menu 620 Interný log (interný log).

V menu 411 Akt. prehľad sa hlásenie zobrazí 
vo forme „Varovanie ###“ alebo „Chyba ###“.

202 222
16.04.2012 17:25:36
 

620 Interný log 3  Pomocou tlačidiel  môžete v zozname 
listovať.

Pri výskyte viacerých chýb sa zobrazí viacero 
čísiel chyby.

4  So zobrazenými číslami chyby sa obráťte na 
Delta Solar Support.

UpOzORnEniE: Pri interných udalostiach sa 
pred vykonaním akýchkoľvek prác na odstránenie 
chyby vždy najprv obráťte na Delta Solar Support.

12.3  Prehľad hlásení chyby/odstraňovania chyby

LED 
diódy

Hlásenie na displeji Popis hlásenia

Odstránenie chyby
Upozorn. ### Interná chyba („Varovanie“ + trojmiestne číslo)

 ► Obráťte sa Delta-Support.

Chyba ### Interná chyba („Chyba“ + trojmiestne číslo)

 ► Obráťte sa Delta-Support.

L1 chyba napätia AC prepätie alebo podpätie na fáze L.

 ► Skontrolujte napätie v sieti zobrazené na displeji (menu 412 Akt. údaje 
AC).

 ► Ak nie je prítomné žiadne napätie, skontrolujte poistkový automat.
L1 chyba frekvencie Vysoká alebo nízka AC frekvencia na fáze L.

 ► Skontrolujte frekvenciu v sieti zobrazenú na displeji (menu 412 Akt. 
údaje AC).

 ► Ak nie je prítomné žiadne napätie, skontrolujte automatický prerušovač.
Zlyhanie Chyba Chyba prívodu DC.

 ► Znovu spustite solárny invertor. Ak je chyba naďalej prítomná, obráťte sa 
na Vášho údržbového technika.

L1 Islanding Chyba frekvenčného posuvu na fáze L.

 ► Informujte sa v distribučnom podniku o stave siete.

 ► Skontrolujte inštaláciu.

 ► Znovu spustite solárny invertor. Ak je chyba naďalej prítomná, obráťte sa 
na Vášho údržbového technika.

Primálo energie PV Solárny výkon je príliš nízky.

Nedostatočné slnečné žiarenie (stmievanie ráno/večer).

 ► Skontrolujte PV napätie článkov zobrazené na displeji (menu 416 Akt. 
údaje PV).

Zlyhanie aut. testu Chyba pri automatickom teste pre Taliansko. Iba pre Taliansko.

 ► Zopakujte automatický test.
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LED 
diódy

Hlásenie na displeji Popis hlásenia

Odstránenie chyby
Upoz. spust. ISO PV1 Začiatočná izolácia je príliš nízka.

 ► Skontrolujte izolačný odpor na DC strane PV modulov.

Upoz. prev. ISO PV1 Izolačný odpor je príliš nízky.

 ► Skontrolujte izolačný odpor PV modulov.

Upoz. uzemn. PV1+
Upoz. uzemn. PV1-

DC+/DC- nesprávne uzemnené.

 ► Skontrolujte spojenie GND.

 ► Skontrolujte odpor spojenia GND.

 ► V prípade potreby vymeňte uzemňovaciu súpravu.
Chyba štartu ISO PV1 Začiatočná izolácia je príliš nízka.

 ► Skontrolujte izolačný odpor na DC strane PV modulov.

Chyba chodu ISO PV1 Prevádzková izolácia <150 kΩ.

 ► Skontrolujte izolačný odpor na DC strane PV modulov.

Chyba uzemn. PV1+
Chyba uzemn. PV1-

DC+/DC- nesprávne uzemnené.

 ► Skontrolujte spojenie GND.

Prinízke napätie PV1 DC napätie je príliš nízke.

 ► Skontrolujte PV napätie článkov zobrazené na displeji (menu 416 Akt. 
údaje PV).

L1 zníženie energie Zníženie výkonu pre L1 aktívne.
PV1 PW obmedz. na Pn Obmedzenie výkonu aktívne pre PV1.
PV1 znížená teplota Znížená teplota pre PV1 aktívna. Znížená výroba prúdu.

Vnútorná teplota solárneho invertora je medzi +55 a +70 °C.

 ► Skontrolujte vetranie solárneho invertora.

 ► Zabráňte priamemu dopadu slnečného žiarenia na solárny invertor.
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12.4 zaznamenanie hlásení

Všetky dôležité udalosti a hlásenia sa zaznamenajú v solárnom 
invertore 

Vytvoria sa nasledujúce záznamy:

 ● Externé udalosti

 ● Interné udalosti

 ● Protokol podľa VDE AR N 4105

 ● Protokol podľa BDEW

 ● Zmeny parametrov

 ● Automatický test pre Taliansko

12.4.1  záznam „externé udalosti“

Menu 781 Ext. udalosti

Popis
Externé udalosti sa vyskytujú mimo solárneho invertora a majú 
vplyv na prevádzkové vlastnosti.

Prístup do menu
Hlavné menu > Výrobné info > Záznam udalostí > 
Ext. udalosti

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.

Výrobné info 
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte po-
mocou tlačidiel  položku 
Výrobné info (výrobné infor-
mácie) a stlačte tlačidlo  

➔

Ročná štatistika
Celková štatistika
Nast. napájania
Záznam udalosti
História
 
 

400 Výrobné info 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Záznam udalostí 
(záznam udalostí) a stlačte 
tlačidlo  

➔

Zmeny
Externé udalosti
-------------------

480 Záznam udalostí 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Ext. udalosti (externé 
udalosti) a stlačte tlačidlo  

Začať         1014V
Privysoké napät.
16.04.2012 17:25:36

481 Externé udalosti 4  Pomocou tlačidiel  môže-
te v zozname listovať.

Štruktúra hlásení
Každé hlásenie pozostáva z troch riadkov, ktoré majú nasledujúci 
význam:

Začať         1014V
Privysoké napät.
16.04.2012 17:25:36

481 Externé udalosti

1  riadok Dátum a čas výskytu externej udalosti 
2  riadok Krátky popis chyby
3  riadok Dodatočné informácie, napr. „Začiatok“ pre 

výskyt udalosti alebo „Koniec“ pre zmiznu-
tie udalosti.

12.4.2 záznam „Interné udalosti“

Menu 620 Interný log

Popis
Interné udalosti sú problémy vo vnútri solárneho invertora. Interné 
udalosti spadajú do oblasti pôsobnosti Delta Solar Support.

Prístup do menu

Hlavné menu > Diagnost.&alarm > Interný log

➔

Vlastosti USB
Možnosti

Výrobné info 
Diagnost.&alarm
Info invertora

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte po-
mocou tlačidiel  položku 
Diagnost.&alarm (diagnostika 
& alarm) a stlačte tlačidlo  

➔

-------------------
Interný log
-------------------

600 Diagnost.&alarm 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Interný log (interný 
log) a stlačte tlačidlo  

202 222
16.04.2012 17:25:36
 

620 Interný log 3  Pomocou tlačidiel  môže-
te v zozname listovať.

Štruktúra hlásení
Každé hlásenie pozostáva z dvoch riadkov, ktoré majú nasledujúci 
význam:

202 222
16.04.2012 17:25:36
 

620 Interný log

1  riadok Dátum a čas výskytu internej udalosti 
2  riadok Jedno alebo viacero čísiel chýb
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12.4.4 záznam pre VDe AR N 4105

Menu 640 Správa LVD

Popis
Pre siete, ktoré zodpovedajú VDE AR N 4105, sa posledných päť 
hlásení chyby musí uložiť v osobitnom zázname.

Záznam je k dispozícii len pre siete DE LVD a DK LVD 

Prístup do menu

Hlavné menu > Diagnost.&alarm > Správa LVD

➔

Vlastosti USB
Možnosti

Výrobné info 
Diagnost.&alarm
Info invertora

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte po-
mocou tlačidiel  položku 
Diagnost.&alarm (diagnostika 
& alarm) a stlačte tlačidlo  

➔

-------------------
Správa LVD
Interný log
-------------------600 Diagnost.&alarm 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Správa LVD (správa 
LVD) a stlačte tlačidlo  

- Kritické prepätie
16.04.2012 17:25:36
▼▼▼▼▼ ERROR 5 ▼▼▼▼▼▼
640 Správa LVD 3  Pomocou tlačidiel  môže-

te v zozname listovať.

Štruktúra hlásení
Každé hlásenie pozostáva z troch alebo viacerých riadkov, ktoré 
majú nasledujúci význam:

- Kritické prepätie
16.04.2012 17:25:36
▼▼▼▼▼ ERROR 5 ▼▼▼▼▼▼
640 Správa LVD

1  riadok Číslo chyby (čím vyššie číslo, tým aktuál-
nejšia chyba)

2  riadok Dátum a čas výskytu udalosti 
3. riadok a ďalšie 
riadky

Krátky popis chyby resp. chýb

12.4.3 Protokol pre bDeW 

Menu 630 MVD správa

Popis
Pre siete, ktoré zodpovedajú BDEW, sa posledných päť hlásení 
chyby musí uložiť v osobitnom zázname.

Protokol je k dispozícii iba pre sieť DE MVD 

Prístup do menu

Hlavné menu > Diagnostika & Alarm > MVD správa

➔

Vlastosti USB
Možnosti

Výrobné info 
Diagnost.&alarm
Info invertora

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte po-
mocou tlačidiel  položku 
Diagnost.&alarm (diagnostika 
& alarm) a stlačte tlačidlo  

➔

-------------------
Správa MVD
Interný log
-------------------600 Diagnost.&alarm 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Správa MVD (správa 
MVD) a stlačte tlačidlo  

- Kritické prepätie
16.04.2012 17:25:36
▼▼▼▼▼ ERROR 5 ▼▼▼▼▼▼
630 Správa MVD 3  Pomocou tlačidiel  môže-

te v zozname listovať.

Štruktúra hlásení
Každé hlásenie pozostáva z troch alebo viacerých riadkov, ktoré 
majú nasledujúci význam:

- Kritické prepätie
16.04.2012 17:25:36
▼▼▼▼▼ ERROR 5 ▼▼▼▼▼▼
630 Správa MVD

1  riadok Číslo chyby (čím vyššie číslo, tým aktuál-
nejšia chyba)

2  riadok Dátum a čas výskytu udalosti 
3. riadok a ďalšie 
riadky

Krátky popis chyby resp. chýb
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12.4.5 záznam „zmeny parametrov“

Menu 482 Zmeny

Popis
Záznam obsahuje chronologický zoznam všetkých zmien paramet-
rov, ktoré majú vplyv na výrobu energie a tým aj na výnos.

Zmeny parametrov možno vykonať na displeji pomocou servisného 
softvéru alebo riadiaceho signálu. 

Prístup do menu
Hlavné menu > Výrobné info > Záznam udalostí > 
Zmeny

➔

Vlastosti USB
Možnosti
Inštal. nastav.

Výrobné info 
Diagnost.&alarm

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte po-
mocou tlačidiel  položku 
Výrobné info (výrobné infor-
mácie) a stlačte tlačidlo  

➔

Ročná štatistika
Celková štatistika
Nast. napájania
Záznam udalosti
História
 
 

400 Výrobné info 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Záznam udalostí 
(záznam udalostí) a stlačte 
tlačidlo  

➔

-------------------
Zmeny
Externé udalosti
-------------------480 Záznam udalostí 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 

položku Zmeny (zmeny para-
metrov) a stlačte tlačidlo  

Max. ener.:      90%
Max. ener.:     100%
16.04.12 17:25:36 S
482 Zmeny 4  Pomocou tlačidiel  môže-

te v zozname listovať.

Štruktúra hlásení
Každé hlásenie pozostáva z troch riadkov, ktoré majú nasledujúci 
význam:

Max. ener.:      90%
Max. ener.:     100%
16.04.12 17:25:36 S
482 Zmeny

1  riadok Dátum a čas výskytu externej udalosti.

Zdroj zmeny:

D: Displej

E: Externe (RS485)

U: USB rozhranie

S: Systém
3  riadok Názov zmeneného parametra a stará 

hodnota
4  riadok Názov zmeneného parametra a nová 

hodnota

12.5 zobrazenie aktuálnych nastavení

Menu 131 Zobr. nast.siete

Popis
Aktuálne nastavenia siete sú zobrazené v menu 131 Zobraz. 
nast.siete (zobraziť nastavenia siete). Obsahy menu sú chrá-
nené proti zápisu.

Prístup do menu
Hlavné menu > Inštal. nastav. > Výber siete > Zobr. 
nast.siete

➔

Možnosti
Inštal. nastav.
-------------------

     SOLIVIA ## 1  V hlavnom menu zvoľte po-
mocou tlačidiel  položku 
Inštal. nastav. (inštalačné na-
stavenia) a stlačte tlačidlo  

➔

Nastav. displeja
Dátum a čas
Jazyk:       Slovak

Výber siete 
RS485

100 Inštal. nastav. 2  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Výber siete (výber 
siete) a stlačte tlačidlo  

➔

Zmena siete
Zobr. nast.siete
-------------------

130 Výber siete 3  Pomocou tlačidiel  zvoľte 
položku Zobr. nast.siete 
(zobraziť nastavenia siete) a 
stlačte tlačidlo  

 → V závislosti od aktuálnych 
nastavení siete sa môžu 
najprv zobraziť rôzne 
hlásenia 

##,#W/##,#kVA
sa obmedzila na
invertora sa

Maximálna energia

 
activated

Power balancing is
 

4  Pri zobrazení hlásení stlačte 
pre potvrdenie tlačidlo  

Fnom:       50,00Hz
Sieť:        DE LVD
--------------------
131 Zobr. nast.siete 5  Pomocou tlačidiel  môže-

te v zozname listovať.
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13. Údržba a opravy

NebezPečeNsTVO
Nebezpečenstvo ohrozenia života vplyvom 
nebezpečného napätia
Počas prevádzky je solárny invertor pod nebez-
pečným napätím. Nebezpečné napätie zotrvá-
va ešte 5 minút po odpojení všetkých zdrojov na-
pätia.

 ► Solárny invertor nikdy neotvárajte. Solárny 
invertor neobsahuje žiadne komponenty, na 
ktorých by obsluha alebo inštalatéri muse-
li vykonávať údržbu alebo opravy. Otvorením 
krytu zaniká záruka.

UpOzORnEniE
Solárny menič striedavého prúdu nemá namon-
tované žiadne komponenty, na ktorých by musel 
vykonávať údržbu obsluhujúci pracovník alebo 
inštalatér.

13.1 Výmena ventilátora

V prípade, ak ventilátor správne nefunguje, môže ho obsluhujúci 
pracovník vymeniť.

➀

➁

➂

Obr. 13.1: Výmena ventilátora

1  Vytiahnite zástrčku ventilátora ➀ 

2  Vytiahnite von štyri držiaky ventilátora ➂ 

3  Vyberte ventilátor ➁ 

4  Nasaďte nový ventilátor ➁ 

5  Zatlačte štyri držiaky ventilátora ➂ dovnútra.

6  Pripojte zástrčku ventilátora ➀ 
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14. Odstavenie z prevádzky, preprava, 
skladovanie, likvidácia

NebezPečeNsTVO
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo ťaž-
kých poranení vplyvom nebezpečného napä-
tia

 ► Pred odpojením alebo zapojením AC zástrč-
ky odpojte solárny invertor od siete.

NebezPečeNsTVO
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo ťaž-
kých poranení vplyvom nebezpečného napä-
tia
Na DC prípojkách solárneho invertora môžu byť 
nebezpečné napätia. 

 ► Nikdy neodpájajte PV moduly, keď je solár-
ny invertor pod zaťažením. Solárny inver-
tor najprv odpojte od siete, aby nemohol do-
dávať žiadnu ďalšiu energiu. Potom otvorte 
DC spínač.

 ► Zabezpečte DC prípojky pred dotykmi.

VaROVaniE
Nebezpečenstvo poranení vplyvom vysokej 
hmotnosti
Solárny invertor je ťažký (pozri „15 Technické 
údaje“, s. 83). To môže pri neodbornej manipu-
lácii viesť k zraneniam.

 ► Solárny invertor musia nadvihovať a prená-
šať minimálne dve osoby.

14.1 Odstavenie z prevádzky

1  Solárny invertor odpojte od siete.

2  Otvorte odpojovač DC.

3  Od solárneho invertora odpojte všetky káble.

4  Odskrutkujte solárny invertor z nástenného držiaka.

5  Zdvihnite solárny invertor z nástenného držiaka.

14.2 Obal

Využite originálny alebo rovnocenný obal.

14.3 Preprava

Solárny invertor prepravujte v originálnom alebo v rovnocennom 
obale. 

14.4 skladovanie

Solárny invertor skladujte v originálnom alebo v rovnocennom 
obale. Dbajte na informácie týkajúce sa podmienok skladovania, 
ktoré sú uvedené v kapitole „15 Technické údaje“, s. 83 

14.5 Likvidácia

Solárny invertor nechajte odborne zlikvidovať podľa zákonných 
predpisov platných vo Vašej krajine.
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15. Technické údaje

Vstup (DC) SOLiVia 10 TR SOLiVia 11 TR
Maximálny odporúčaný PV výkon 12 100 WP 13 300 WP

Menovitý výkon 10 600 W 11 600 W

Maximálne vstupné napätie 1 000 V 1 000 V

Rozsah vstupného napätia pre napájanie 1) 375 ... 1 000 V 375 ... 1 000 V

Pracovný rozsah MPP 375 ... 850 V 375 ... 850 V

Menovitý prúd 17,7 A pri 600 V 19,5 A pri 600 V

Maximálny prevádzkový prúd 26,4 A 29 A

Maximálne povolené prúdové zaťaženie na DC vstupe 29 A 29 A

Kategória prepätia III III

Výstup (AC) SOLiVia 10 TR SOLiVia 11 TR
Menovitý zdanlivý výkon 1) 10 000 VA 11 000 VA

Napäťový rozsah (3 fázy, 5-žilový) 2) 3 x 400 V + N + PE (+18/-20 %) 3 x 400 V + N + PE (+18/-20 %)

Menovitý prúd 14,5 A (na každú fázu) 16 A (na každú fázu)

Maximálny prúd 20 A 20 A

Menovitá frekvencia 50 Hz 50 Hz

Frekvenčný rozsah 2) 50 Hz ± 5 Hz 50 Hz ± 5 Hz

Ukazovateľ výkonnosti (cos φ) 3) > 0,99 pri menovitom zdanlivom 
výkone

> 0,99 pri menovitom zdanlivom 
výkone

Rozsah nastavenia ukazovateľa výkonnosti 0,8 cap ... 0,8 ind 0,8 cap ... 0,8 ind

Podiel harmonických kmitov (THD) < 5 % pri menovitom zdanlivom 
výkone

< 5 % pri menovitom zdanlivom 
výkone

Nočná spotreba < 1,3 W < 1,3 W

Typický zvodový prúd <3,5 mA <3,5 mA

Kategória prepätia III III
1) Pri cos φ = 1 (VA = W)
2) AC napätie a frekvenčný rozsah budú programované na základe predpisov danej krajiny

Štandardy/smernice SOLiVia 10 TR SOLiVia 11 TR
Stupeň ochrany 4) IP65/IP54 IP65/IP54

Trieda bezpečnosti I I

Nastaviteľné vypínacie parametre Áno Áno

Kontrola izolácie Áno Áno

Reakcia pri preťažení Obmedzenie intenzity prúdu, 
obmedzenie výkonu

Obmedzenie intenzity prúdu, 
obmedzenie výkonu

ENS (zariadenie na monitorovanie siete s priradeným spínacím 
prístrojom) / smernice týkajúce sa sieťovej prípojky 

DIN VDE 0126-1-1; 
VDE-AR-N 4105 (smernica 
o nízkom napätí); Synergrid 
C10/11 (júl 2012)

DIN VDE 0126-1-1; UTE C15-
712-1; Francúzsko/ostrovy 
(60 Hz); RD 661/2007; RD 
1699/2011; RD 1663/2000; 
Synergrid C10/11 (júl 
2012); EN 50438; G59/1-2; 
VDE-AR-N 4105; BDEW

Elektromagnetická kompatibilita EN61000-6-2, EN61000-6-3, 
EN61000-3-11, EN61000-3-12

EN61000-6-2, EN61000-6-3, 
EN61000-3-11, EN61000-3-12

Bezpečnosť IEC62103, IEC62109-1/-2 IEC62103, IEC62109-1/-2
4) IP65 pre elektroniku/IP54 pre chladiace prostredie
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Mechanické vyhotovenie SOLiVia 10 TR SOLiVia 11 TR
Rozmery (V x Š x H) 685 x 410 x 185 mm 685 x 410 x 185 mm
Hmotnosť 39 kg 39 kg
Chladenie Ventilátor (Plug & Play) Ventilátor (Plug & Play)
AC prípojka Amphenol C16/3 Amphenol C16/3
DC prípojka 3 páry MultiContact MC4 3 páry MultiContact MC4
Komunikačné rozhrania 2x RJ45/RS485 + 1x USB + 

1x I/O-rozhranie
2x RJ45/RS485 + 1x USB + 
1x I/O-rozhranie

Odpojovač DC Integrovaný Integrovaný
Displej 3 LED diódy, 4-riadkový LCD 3 LED diódy, 4-riadkový LCD 

Všeobecná špecifikácia SOLiVia 10 TR SOLiVia 11 TR
Názov modelu SOL10 0-1TR3-E4 SOL11 0-1TR3-E4
Čísla dielov Delta EOE47030453 EOE48030469
Max. účinnosť 96,8 % 96,8 %
Účinnosť EU 95,6 % 95,6 %
Maximálny rozsah prevádzkových teplôt -25 ... +70 °C -25 ... +70 °C
Rozsah prevádzkových teplôt s plným výkonom bez deregulácie -25 ... +58 °C -25 ... +55 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25 ... +80 °C -25 ... +80 °C
Vlhkosť vzduchu 0 ... 95 % 0 ... 95 %
Maximálna prevádzková výška 2 000 m nad hladinou mora 2 000 m nad hladinou mora
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16. Príloha

16.1 Objednávacie čísla

súprava pre uzemnenie
Prechod zemou musí byť zriadený v blízkosti solárneho invertora. Odporúča sa použiť súpravu pre uzemnenie „Grounding Set A Solar“ od 
spoločnosti Delta.

súprava pre uzemnenie číslo dielu Delta
Grounding Set A Solar EOE990000275

Káblové spojky
Typy káblových spojok pre spojenia jednosmerného prúdu so solárnym invertorom. DC+ prípojka solárneho invertora je konektor, DC– prí-
pojka je zásuvka.

DC prípojka na solár-
nom invertore

Typ káblovej spojky Prierez drôtu Priemer  
opláštenia kábla

Objednávacie číslo

mm2 aWG mm

DC+ (konektor) Zásuvka
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– (zásuvka) 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

UTe súprava Multi-Contact
UTE súprava Multi-Contact je v súlade s najnovšou francúzskou normou UTE C 15-712-1. UTE súprava obsahuje 8 DC aretačných zaria-
dení, montážny nástroj a prídavnú signálnu nálepku. Pomocou UTE súpravy dodržíte požiadavky definované v ustanovení UTE C 15-712-1 
pre DC ochranu a signály.

UTe súprava Multi-Contact číslo dielu Delta
UTE-súprava Multi-Contact pre solárny invertor SOLIVIA EU EOE90000341

Kábel pre Rs485

Kábel pre Rs485 spojenie číslo dielu Delta
Kábel na spojenie invertorov
Push/Pull-kábel od spoločnosti Harting, IP67, jedna strana s modrým káblovým manažérom, druhá strana s bielym 
káblovým manažérom
1,5 m 3081186300
3,0 m 3081186500
5,0 m 3081186600
10,0 m 3081186200
20,0 m 3081186400
spojovací kábel z posledného solárneho invertora ku kontrolnému prístroju Gateway, napr. solivia basic 
Gateway, solarlog alebo Meteocontrol Web’logger
Vonkajší kábel, IP65, s RJ45-PushPull a RJ12 konektormi od firmy Harting Kontaktujte Delta-

Support
zakončovací odpor pre Rs485 3072438891

Keď chcete kábel pre vzájomné spojenie invertorov namontovať sami, musíte použiť káblový manažér od spoločnosti Harting (IP67-Push-
Pull systémový kábel RJ45). 

Odporúčame použiť na jednej strane modrý káblový manažér a na druhej strane biely káblový manažér.

Káblový manažér číslo dielu 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  Prehľad štruktúry menu

UpOzORnEniE
Pre priamy prechod do určitého menu na displeji 
môžete použiť funkciu „Prejsť do menu“.

1  Pre otvorenie funkcie Prejsť do menu stlačte a minimálne 
3 sekundy podržte tlačidlo ESC   

 → Prejsť do menu sa otvorí.

➔

411 Aktuálne údaje 
Menu:           411
-------------------

Prejst' do menu

2  Pre zadanie čísla menu stlačte tlačidlo  

 → Bliká prvá číslica.

3  Pomocou tlačidiel  zadajte prvú číslicu čísla menu a 
následne stlačte tlačidlo  

 → Bliká druhá číslica.

4  Druhú a tretiu číslicu zadajte rovnakým spôsobom.

5  Napokon stlačte tlačidlo  

 → Zobrazí sa menu so zadaným číslom menu.
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100 Inštal. nastav.

Jazyk: German

Dátum a čas

Nastav. displeja

Výber siete

RS485

110 Dátum a čas

Dátum

Čas

Formát 111 Formát

Dátum

Čas120 Nastav. displeja

Zadné svetlo

Kontrast

130 Výber siete

Zobr. nast.siete

Zmena siete

Prispôsobená Krajina

Hlavné menu

100 Inštal. nastav.

200 Možnosti

300 Vlastnosti USB

400 Výrobné info

500 Užív. nastavenia

600 Diagnost.&alarm

700 Info invertora

800 Štandardné menu

140 RS485

ID

Pr.rých.

200 Možnosti

Tienenie

Uzemnenie

210 Tienenie

Režim

230 Uzemnenie

PV1

300 Vlastnosti USB

Aktualiz. firmvér

Uložiť premenné

Uložiť nastav.

Vytvoriť záznamy

Načítať nastav.

Servis 310 Servis

Stav

Monitorovanie

511 Zníženie energie 

Max P:

510 Akt. kontr. en.

Zníženie energie 

Energ. vs frekv.

512 Energ. vs frekv.

Zač. frek.

Zast. frek.

Gradient

500 Užív. nastavenia

Akt. kontr. en.

Reakt. kontr.en.

FRT nastavenia

520 Reakt. kontr.en.

nepovolené

Opr. kos fí

Cos fí (P)

Q (U)

Q pevný600 Diagnost.&alarm

620 Interný log

630 MVD správa

640 Správa LVD

700 Info invertora

710 Verzia softvéru

720 Údaje invertora

800 Štandardné menu

Číslo menu

400 Výrobné info

pozri nasled. stranu

len pri sieťach „DE LVD“, 
„DK LVD“ a „DE MVD“

len pri sieťach 
„DE LVD“ a 
„DK LVD“

len pri sieti 
„DE MVD“ 

530 FRT nastav.

Režim

k-faktor

Mŕtve pásmo Vh

Mŕtve pásmo Vl

FRT onesk.

Max. I sym.

Max. I asym.

len pri sieti  „DE MVD“ 

len pri sieti  „DE MVD“ 



16. Príloha

Prevádzková a inštalačná príručka pre SOL10.0/SOL11.0-1TR3-E488

400 Výrobné info

410 Akt. údaje

420 Denná štatistika

430 Týždenná štat.

440 Mesačná štat.

450 Ročná štatistika

460 Celková štat.

470 Nast. napájania

480 Záznam udalostí

490 História

410 Akt. údaje

Akt. prehľad

Akt. údaje AC

Akt. údaje L1

Akt. údaje L2

Akt. údaje L3

Akt. údaje PV

Dátum a čas

Akt. izolácia

411 Akt. prehľad

Teraz

Deň

Akt. prevádz. stav

412 Akt. údaje AC

L1 napätie

L2 napätie

L3 napätie

L1 prúd

L2 prúd

L3 prúd

L1 frekv.

L2 frekv.

L3 frekv.

L1 P

L2 P

L3 P

L1 Q

L2 Q

L3 Q

L1 DC inj.

L2 DC inj.

L3 DC inj.

416 Akt. údaje PV

PV1 napätie

PV1 prúd

41B Akt. izolácia

R iso+

R iso-

41A Dátum a čas

Dátum

Čas

413 Akt. údaje L1

L1 napätie

L1 prúd

L1 frekv.

L1 P

L1 Q

L1 DC inj.

421 Denná štat. AC

Energia

Čas chodu

Príjem

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 Týžd. štat. AC

441 Mes. štat. AC

451 Ročná štat. AC

461 Celk. štat. AC

420 Denná štatistika

Denná štat. AC

Denná štat. PV

Denná štat. ISO

430 Týždenná štat.

440 Mesačná štat.

450 Ročná štatistika

460 Celková štat.

422 Denná štat. DC

PV1 Imax

PV1 Umax

PV1 Pmax

432 Týžd. štat. DC

442 Mes. štat. DC

452 Ročná štat. DC

462 Celk. štat. DC

423 Denná štat. ISO

R ISO max

R ISO min

433 Týžd. štat. ISO

443 Mes. štat. ISO

453 Ročná štat. ISO

463 Celk. štat. ISO

470 Nast. napájania

Mena

EUR / kWh

Štatistiky

480 Záznam udalostí

481 Ext. udalosti

482 Zmeny

490 História

Deň 1

Deň 2

Deň 3

Deň 4

Deň 5

Deň 6

Deň 7

471 Štatistiky

Reset den.štat.

Reset týžd. štat.

Reset mes. štat.

Reset roč. štat.

Reset celk. štat.

Reset histórie

491 Deň 1

Energia

Čas chodu

Príjem

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 ISO max

R ISO min

492 Deň 2

493 Deň 3

494 Deň 4

495 Deň 5

496 Deň 6

497 Deň 7

414 Akt. údaje L2

L2 napätie

L2 prúd

L2 frekv.

L2 P

L2 Q

L2 DC inj.

415 Akt. údaje L3

L3 napätie

L3 prúd

L3 frekv.

L3 P

L3 Q

L3 DC inj.

A

A
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