
Solar inverter
M50A_12s

Kısa Kurulum Kılavuzu

Türkiye
solarsolutions.delta-emea.com



2 M50A_12S solar inverter için kısa kurulum kılavuzu EU V5 TR 2019-10-07

İçindekiler

Temel güvenlik uyarıları                                                                                                                   3
Teslimat kapsamı                                                                                                                           4
İnverterin bileşenleri                                                                                                                       5
Ekran, tuşlar ve LED'ler                                                                                                                    6
Tip levhasındaki bilgiler                                                                                                                   6
Kurulumun planlanması                                                                                                                   7
Kurulumun planlanması                                                                                                                   8
Boyutlar                                                                                                                                     9
İnverterin monte edilmesi                                                                                                                10
Şebekeye (AC) bağlantı                                                                                                                  12
Güneş panellerinin (DC) bağlanması                                                                                                   16
RS485 üzerinden veri kaydedicinin bağlanması                                                                                       18
Dijital girişlerin, harici kapatmanın ve potansiyelsiz kontakların bağlanması (opsiyonel)                                          20
İşletime alınması - Temel ayarlar                                                                                                        21
İşletime alınması - Diğer ayarlar (opsiyonel)                                                                                           22

Tarih ve saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
AC bağlantısı tipi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
İnverter ID'si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
RS485 için Baud hızı .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Efektif güç sınırlaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Potansiyelsiz kontaklar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

Teknik veriler                                                                                                                             26

Bu kısa kurulum kılavuzu, aşağıda belirtilen inverter model-
leri için geçerlidir: 

 ● M50A_12s

donanım yazılımı sürümleri:  
DSP: 1 62 / RED: 1 26 / COM: 1 43 veya üstü

Delta parça numarası, inverterin tip levhasında yazılıdır. Ürün 
sürümü, aynı şekilde tip levhasında bulunan seri numarasının 
son harfinden oluşmaktadır. Donanım yazılımı sürümü, ekranda 
Inverter info. (İnverter Bilgisi) menüsünde gösteril-
mektedir. 

Delta, size inverterlerimizin kurulumu ve çalıştırılması ile ilgili 
eksiksiz bilgi sunmak için kılavuzlarını sürekli geliştirmektedir. Bu 
sebeple kurulum çalışmalarına başlamadan önce daima solar-
solutions.delta-emea.com adresi, kısa kurulum kılavuzunun veya 
ayrıntılı kurulum ve işletim kılavuzunun yeni bir versiyonu mevcut 
mu diye kontrol edilmelidir.

© Copyright – Delta Electronics (Netherlands) B.V. – Tüm hakları 
saklıdır.
Bu kılavuz, tesisatçılar tarafından kullanım için hazırlanmıştır.

Bu kılavuzun içeriğindeki bilgilerin, Delta Electronics firmasının 
önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz. Bu kılavuzun içeri-
ğindeki bilgilerin, doğrudan inverterin kullanımı ile bağlantılı olma-
yan amaçlar için kullanılamaz.
Sunulan tüm bilgiler ve spesifikasyonlar, önceden bildirmeksizin 
değiştirilebilir.
Bu kılavuzun, Delta Electronics (Hollanda) B.V. tarafından yet-
kilendirilmemiş tüm çevirilerinde “Orijinal kullanım kılavuzunun 
çevirisi” notu.bulunmalıdır.

Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Almanya

Bu ürünün AB içinde yetkili temsilcisi: 
Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Hollanda

http://solarsolutions.delta-emea.com
http://solarsolutions.delta-emea.com


3M50A_12S solar inverter için kısa kurulum kılavuzu EU V5 TR 2019-10-07

TEHLİKE
Elektrik akımı çarpması
İşletim sırasında inverterde ölüm tehlikesine yol 
açabilecek potansiyel gerilim mevcuttur. İnverter 
tüm akım kaynaklarından ayrıldıktan sonra 10 
saniye boyunca inverterde gerilim bulunmaya 
devam eder. 
Bundan dolayı inverterde yapılacak tüm işlerden 
önce aşağıda belirtilen iş adımları uygulanma-
lıdır
1. AC/DC devre kesiciyi çevirerek OFF (KA-

PALI) pozisyonuna getirin.
2. İnverteri tüm AC ve DC gerilimi kaynakların-

dan ayırın ve yanlışlıkla bağlantıların tekrar 
oluşturulmayacağından emin olun.

3. Dahili kondansatörler deşarj olana kadar en 
az 10 saniye bekleyin.

TEHLIKE
Elektrik çarpması
İnverterin DC bağlantılarında ölüm tehlikesine 
yol açabilecek potansiyel gerilim mevcuttur. Gü-
neş panellerine ışık vurduğu anda paneller akım 
üretmeye başlar. Akım üretimi, ışık doğrudan 
güneş panellerine vurmadığında da başlar.

 ► İnverter, yük altında bulunduğu 
durumda güneş panellerinden kesinlikle 
ayrılmamalıdır. 

 ► AC/DC devre kesiciyi çevirerek OFF 
(KAPALI) pozisyonuna getirin.

 ► Elektrik şebekesi bağlantısını keserek, 
inverterin elektrik şebekesine enerji 
vermemesini sağlayın. 

 ► İnverteri tüm AC ve DC gerilimi 
kaynaklarından ayırın. Bağlantıların 
yanlışlıkla tekrar oluşturulmayacağından 
emin olun.

 ► DC kablosunu, yanlışlıkla temas etmeyi 
önlemek için koruyun.

UYARI
Elektrik çarpması
Sigorta kutusunun kapağı çıkarıldığında, akım 
ileten parçalar açığa çıkar ve IP65 koruma sınıfı 
artık sağlanmaz.

 ► Kapağı, sadece gerçekten gerekli olduğunda 
çıkarın.

 ► İnverterin iç kısmına su girme tehlikesi 
söz konusu olduğu durumlarda kapağı 
çıkarmayın. 

 ► Gerekli işler tamamlandıktan sonra kapağı 
tekrar doğru bir şekilde takın ve vidalayın. 
Kapağın hava geçirmez şekilde kapattığını 
kontrol edin.

 ● İnverter, IEC 62109-5.3.3 sayılı standardın güvenlik gerek-
liliklerinin yerine getirilmesi ve insan yaralanmaların veya 
maddi hasarların önlenmesi için bu kılavuzda belirtilen 
güvenlik ve iş talimatlarında öngörülen şekilde kurulmalı ve 
işletilmelidir. Delta Electronics firması, bu kılavuzda belir-
tilen güvenlik ve iş talimatlarının dikkate alınmamasından 
kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulmaz.

 ● İnverter, sadece şebeke bağlantılı solar inverterlerin kuru-
lumu ve işletimi alma konusunda eğitilmiş, yetkilendirilmiş 
tesisatçılar tarafından kurulabilir ve işletime alınabilir.

 ● İnverterdeki tüm onarım işleri Delta Electronics firması 
tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde garanti geçerliliğini 
kaybeder.

 ● Delta Energy Systems firması tarafından invertere yerleş-
tirilmiş uyarı bilgileri ve uyarı sembollerinin çıkarılmasına 
müsaade edilmez.

 ● İnverterde yüksek yüzey kaçak akım değeri söz konusudur. 
Topraklama kablosu, işletime alma öncesi bağlanmalıdır.

 ● İnverter yük altında olduğu durumlarda, elektrik arkı tehlike-
si nedeniyle herhangi bir kablo bağlantısı ayrılmamalıdır.

 ● Yıldırım kaynaklı hasarların önlenmesi için ülkenizde geçerli 
direktiflere uyun.

 ● İşletim sırasında inverterin yüzeyi aşırı ısınabilir. İnverterin 
ekran haricindeki kısımlarına sadece emniyet eldivenleri ile 
dokunun.

 ● İnverter çok ağırdır. Kaldırmak ve hareket ettirmek için me-
kanik bir kaldırma tertibatı (örn. vinç veya halat makarası) 
kullanılmalıdır. Manuel kaldırma ve hareket ettirme işlemleri 
için en az üç kişi gereklidir.  

 ● RS485 arabirimine, sadece SELV (EN 60950) gerilimli 
cihazlar bağlanabilir.

 ● IP65 koruma sınıfının sağlanması için tüm bağlantılar ye-
terli derecede yalıtılmış olmalıdır. Kullanılmayan bağlantılar 
teslimat kapsamındaki kapaklar ile hava sızdırmaz şekilde 
kapatılmalıdır.

Temel güvenlik uyarıları
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Teslimat kapsamı

Parça Miktar Açıklama Parça Miktar Açıklama

İnverter 1 AC konektör 1

China Aviation Optical-Electrical 
Technology Co. PVE5T125KE36

Montaj plakası 1
AC konektör 
için conta hal-
kaları

1

3 conta halkalı 1 set

DC konektör

12

DC+ için Multi-Contact 
MC4 konektör (4/6 mm2 için 
32.0017P0001-UR)

Topraklama 
vidası 1

İnverter gövdesinin topraklanması 
için kullanılır; yaylı rondela, pul ve 
tırtıllı pul mevcut; invertere monte 
edilmiş

12

DC_ için Multi-Contact 
MC4 konektör (4/6 mm2 için 
32.0016P0001-UR)

 

Kısa kurulum 
kılavuzu ve 
temel güvenlik 
uyarıları

1

Installations- und Betriebshandbuch

RPI M50A_12s

Deutschland Österreich SchweizBelgien

Kurulum işlerine başlamadan önce teslimat kap-
samını eksiksizliğe ve tüm bileşenleri hasarlara 
yönelik kontrol edin.

Hasarlı bileşenler kullanmayın.

Ambalajı saklayın.
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Genel bakış

1

2

3

4

5

6

1 Ekran, tuşlar ve LED 4 Elektrik bağlantıları
2 Dizi sigortalar ve aşırı gerilim koruyucuları donanımlı 

sigorta kutusu
5 Fanlar

3 Hava girişleri 6 Tip levhası

Elektrik bağlantıları

1 2 3 4 5 6

1 Topraklama bağlantısı 4 DC bağlantıları
2 AC/DC devre kesici 5 İletişim bağlantısı 1
3 AC bağlantısı 6 İletişim bağlantısı 2 (kullanılmıyor)

İnverterin bileşenleri
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Ekran, tuşlar ve LED'ler

10 seconds

Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi

İnverterin işletimi sırasında, akım beslemesi bağlantısı ayrıldıktan sonra 10 saniye boyunca, inverterin iç kıs-
mında ölüm tehlikesine yol açabilecek potansiyel gerilim bulunmaya devam eder.

Sadece sigorta kutusu açılabilir. Diğer tüm cihaz parçaları açılamaz.

İnverterdeki işlere başlamadan önce inverter ile birlikte teslim edilen el kitabı okunmalı ve belirtilen talimatlara 
uyulmalıdır.

İnverter, elektrik şebekesi ile bağlantıyı kesecek bir transformatöre sahip değildir.

İnverterin gövdesi, yerel direktifler uyarınca öngörüldüğü sürece topraklanmalıdır.

WEEE işareti

İnverter, standart evsel atıklar ile birlikte imha edilmemeli, aksine elektronik hurdalar için ülkenizde veya bölge-
nizde geçerli imha yönetmeliklerde öngörülen şekilde imha edilmelidir.

Tip levhasındaki bilgiler

EXIT EXIT
Güncel menüden çıkılır. 

Bir parametre ayarlama işlemi durdu-
rulur. Değişiklikler devralınmaz.

Aşağı
Menüde aşağı doğru hareket edilir. 

Ayarlanabilir parametrenin değeri 
küçültülür.

Yukarı
Menüde yukarı doğru hareket edilir. 

Ayarlanabilir parametrenin değeri 
yükseltilir.

ENT ENTER

Bir menü kaydı seçilir. 

Düzenlemek için ayarlanabilir bir para-
metre açılır.

Bir parametre ayarlama işlemi sonlan-
dırılır. Değişiklikler devralınır. 

Grid Şebeke Yeşil LED. İnverter elektrik şebekesine 
enerji verdiğinde yanar.

AlArm Alarm Kırmızı LED. Bir hata, devre dışı 
kalma durumu veya uyarıyı gösterir.
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Kurulumun planlanması

Montaj yeri

 ► İnverter çok ağırdır. Duvar veya montaj sistemi, oldukça 
ağır inverter için yeterli taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

 ► Her zaman inverter ile birlikte teslim edilen montaj plakasını 
kullanın.

 ► Duvar ve montaj sistemi ve de inverterin ağırlığı için uygun 
montaj malzemeleri (dübel, vidalar vb.) kullanın.

 ► İnverteri, olası arızaların önlenmesi için titreşimsiz bir duva-
ra monte edin.

 ► İnverter yerleşim bölgelerinde veya hayvanların yaşadığı 
binalarda kullanıldığında, olası gürültü emisyonları rahatsız 
edici olabilir. Bu nedenle montaj yeri özenle seçilmelidir.

 ► İnverteri yanmaya karşı dayanıklı bir duvara monte edin.

✔ ✘ ✘

??
??

 ► İnverteri, ekranda gösterilen bilgiler sorunsuz okunabilecek 
ve tuşlar kolaylıkla kullanılabilecek şekilde monte edin.

Montaj sırasında hizalama

 ► İnverteri dikey konumda monte edin.

 Açık alan kurulumları

 ► İnverter IP65 koruma türüne sahip olduğundan iç ve dış 
alanda kurulabilir. Buna rağmen inverter bir çatı ile güneş 
ışınlarına, yağmura ve kara karşı korunmalıdır. 
İnverter örneğin güneş ışınları nedeniyle çok fazla ısınırsa 
inverterin güzü azalır. İnverterin devre dışı kalması normal 
işletim davranışıdır ve dahili elektronik sistemini korumak 
için gereklidir.

 ► Çok ağaçlı veya çayırlı bölgelerde polenler ve başka bitki 
parçaları hava girişlerini veya fanları tıkayabilir. 
Bu durumda, hava akımı inverter tarafından engellenme-
yecek şekilde hava girişlerini kapatın. Soğutma sistemini 
düzenli olarak temizleyin ve test edin, bakınız kurulum ve 
işletim kılavuzu. 
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Montaj mesafeleri ve hava sirkülasyonu

>30 cm >30 cm
> 

80
 c

m
>30 cm

>2
0 

cm

>30 cm >30 cm
> 

80
 c

m

>2
0 

cm

>30 cm

 ► Hava sirkülasyonunun yeterli olmasını sağlayın. Sıcak 
hava, alt taraftan dışarı çıkabilmelidir. 

 ► İnverterin çevresinde yeterli boş alan bırakın.
 ► İnverterlerin birbirini karşılıklı olarak ısıtmaması için inver-

terleri direkt üst üste kurmayın.
 ► Ayarlamasız çalışma sıcaklığı aralığını ve çalışma sıcak-

lığı aralığını dikkate alın. 
Ayarlamasız çalışma sıcaklığı aralığı aşıldığında inverter, 
şebekeye beslenen AC gücünü azaltır. 
Çalışma sıcaklığı aralığı aşıldığında inverter şebekeye 
beslemeyi durdurur. 
İnverterin devre dışı kalması normal işletim davranışıdır ve 
dahili elektronik sistemini korumak için gereklidir.

İnverterin taşınması ve kaldırılması

UYARI
Yüksek ağırlık
İnverter çok ağırdır.

 ► İnverter en az 3 kişi tarafından veya uygun 
bir kaldırma tertibatı ile kaldırılmalı ve taşın-
malıdır.

Kurulumun planlanması
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Boyutlar
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İnverterin duvara monte edilmesi

1. Montaj plakasını 6 veya 12 adet M6 vidası ile duvara veya 
montaj sistemine tespitleyin. 

2. İnverteri montaj plakasına asın.

3. İnverterin montaj plakasına doğru asıldığını kontrol edin.

4. İnverterin alt kenarının duvara veya montaj sistemine düz-
gün dayanmış olup olmadığını kontrol edin.

İnverterin monte edilmesi
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5. İnverteri duvarda veya montaj sisteminde sabitleyin.

İnverter gövdesinin topraklanması

1. Topraklama kablosunu invertere vidalayın. M4 vidası, yaylı 
rondela, pul ve tırtıllı pul invertere monte edilmiştir. 

 

1 Tırtıllı pul
2 Kablo pabuçlu topraklama kablosu
3 Pul
4 Yaylı rondela
5 M4 vidası

2. Topraklama bağlantısında iletkenlik kontrolü yapın. Oluş-
turulan bağlantı yeterli iletkenliğe sahip olmadığı takdirde, 
elektrik temasını iyileştirmek için tırtıllı pulu altında inverter 
gövdesinin boyasını kazıyın.

Uyarı bilgilerinin invertere takılması
 ► Gerekli tüm uyarı bilgilerini invertere takın. Bunun için her 

zaman yerel direktiflere uyun. 
Aşağıda, uyarı bilgileri için birkaç örnek gösterilmektedir.

Do not work on this equipment until it is located
from both mains and  on site generation supplies.  

WARNING
Dual supply

Isolate on-site Generation Unit(s) at  ____________________________________
Isolate mains supply at _____________________________________________

Warning - Only persons authorized by DNO may remove the main cut out fuse

Uyarı
İki gerilim kaynağı
- Dağıtım şebekesi

- Fotovoltaik panelleri

Her türlü işe başlamadan 
önce her iki kaynağın bağ-

lantısını ayırın

İnverterin monte edilmesi
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Önemli güvenlik uyarıları
 ► Her zaman ülkenizde veya bölgenizde geçerli spesifik direk-

tiflere uyun.
 ► Her zaman elektrik dağıtım kuruluşunun spesifik direktifleri-

ne uyun.
 ► Öngörülen tüm güvenlik ve koruma donanımlarını (örneğin 

otomatik devre kesici ve/veya aşırı gerilim koruma dona-
nımları) monte edin.

 ► İnverteri, öncesine bağlanmış uygun bir devre kesici ile 
koruyun:

Öncesine bağlanmış devre kesici 100 A

G N L1 L3L2

N

L1

L2

L3

PE

invertöre

Kaçak akım koruma şalteri
Konstrüksiyonu nedeniyle inverterin, elektrik şebekesini kaçak 
DC akımı ile beslemesi mümkün değildir. Böylece inverter DIN 
VDE 0100-712 standardının gerekliliklerini yerine getirmektedir.
Olası hata olayları, Delta firması tarafından geçerli güncel kuru-
lum standartları esas alınarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz-
lerde, inverterin öncesine bağlanmış A tipi kaçak akım koruma 
rölesi (kaçak akım koruma şalteri, RCD) ile birlikte çalıştırılması 
herhangi bir tehlikeye yol açmadığı sonucuna varılmıştır. B tipi 
kaçak akım koruma rölesinin kullanılmasına gerek yoktur.

A tipi kaçak akım koruma rölesinin asgari devreye 
girme akımı kuvveti ≥300 mA

BİLGİ
Gerekli kaçak akım koruma rölesi devreye girme 
akımı kuvveti, öncelikle güneş panellerinin kalite-
sine, fotovoltaik sisteminin büyüklüğüne ve ortam 
koşullarına (örneğin hava nem oranı) bağlıdır. 
Devreye girme akımı kuvveti, belirtilen asgari 
devreye girme akımı kuvvetinden düşük olma-
malıdır.

Entegre kaçak akım denetim ünitesi
Tüm akımlara duyarlı entegre kaçak akım denetim ünitesi 
(RCMU), VDE 0126 1-1:2013-08 sayılı standardın 6.6.2 maddesi 
uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Entegre dizi sigortalar ve parafudr
 ► Hasarlı dizi sigortalar, aynı üreticinin aynı tipteki cihazları ile 

değiştirilmelidir. 
 ► Parafudrlar Delta'dan temin edilebilir.

İnverterin topraklanması
İnverter bir PE kablosu üzerinden topraklanmalıdır. Bunun için 
AC kablonun PE kablosunu, AC konektörünün öngörülen kutbuna 
bağlayın.

AC kablosu için gereklilikler 

İnverter ile birlikte teslim edilen AC konnektörün teknik özellikleri:

AC bağlantısı
China Aviation Optical-Electri-
cal Technology Co.

PVE5T125KE36

Nominal akım 100 A

Min./Maks. Kablo çapı 37 ... 44 mm

Min./Maks. Tel kesiti 25 ... 35 mm2

Bağlantı vidaları için önerilen 
sıkma torku 3 Nm

AC konektör, sadece esnek bakır kabloları ile kullanılabilir.
Kablo kesitinin hesaplanması sırasında aşağıda belirtilen etken-
ler dikkate alınmalıdır: 

 ● Kablo malzemesi
 ● Sıcaklık koşulları
 ● Kablo uzunluğu
 ● Kurulum tipi
 ● Gerilim düşüşü
 ● Kablodaki güç kayıpları

 ► Her zaman AC kabloları için ülkenizde geçerli kurulum 
yönetmeliklerini dikkate alın.

Fransa: UTE 15-712-1 standardının kurulum yönetmeliklerine 
uyulmalıdır. Bu standart, asgari kablo kesitlerine ve yüksek akım-
lar nedeniyle aşırı ısınmanın önlenmesine ilişkin yönetmelikler 
içermektedir. 
Almanya: VDE 0100-712 standardının kurulum yönetmeliklerine 
uyulmalıdır. Bu standart, asgari kablo kesitlerine ve yüksek akım-
lar nedeniyle aşırı ısınmanın önlenmesine ilişkin yönetmelikler 
içermektedir. 

Avustralya/Yeni Zelanda: AS/NZS 5033:2005 standardının 
kurulum yönetmeliklerine uyulmalıdır. Bu standart, asgari kablo 
kesitlerine ve yüksek akımlar nedeniyle aşırı ısınmanın önlenme-
sine ilişkin yönetmelikler içermektedir. 

İnverterin topraklanması

İnverter bir PE kablosu üzerinden topraklanmalıdır. Bunun için 
AC kablonun PE kablosunu, AC konektörünün öngörülen kutbuna 
bağlayın.

Şebekeye (AC) bağlantı
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İnverter, nötr iletkensiz 3 fazlı elektrik şebekele-
rine (3P3W, 3 faz + PE) ve nötr iletkenli 3 fazlı 
elektrik şebekelerine (3P4W, 3 faz + N + PE) 
bağlanabilir. 

 ► AC kablosunun tellerinin hangi kontağa 
bağlandığının bir önemi yoktur.

 ► İnverter nötr iletkensiz bir elektrik şebeke-
sine bağlandığında, işletime alma sonrası 
ekranda AC bağlantı tipi 3P3W olarak değiş-
tirilmelidir, bkz. “AC bağlantısı tipi”, S. 23.

Nötr iletkenli 3 fazlı şebekelere bağlantı (3P3W)

L1
L2

PE
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3

Nötr iletkensiz 3 fazlı şebekelere bağlantı (3P4W)

L1
L2

PE
N
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3N

1. AC konektörünün gerekli tüm parçalarını kablonun üzerin-
den çekin. Hangi parçaların gerekli olduğu kablo çapına 
bağlıdır, bakınız sonraki sayfadaki resim.

2. Kablo ve tellerin izolasyonunu çıkarın. Tel uçlarını bükme-
yin, aksi halde kablo uç kovanlarının kontak yüzeyleri azalır.

22 ± 2 mm

95    mm+0
-595    mm+0
-5

3. Kablo uç kovanları aşağıdaki tabloya göre takılmalıdır.

Kablo kesiti Kablo uç kovanlarını kullanılsın 
mı?

25 mm2 Evet

> 25 mm2 Hayır

4. Kablo başına iki bağlantı vidası vardır. Tüm kabloları daima 
her iki bağlantı vidasıyla sabitleyin.

3 Nm

2 x

Şebekeye (AC) bağlantı
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D1

D2

1
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3

4

D1

D2

1

2

3

4

D1

D3

1 2 3 4D1 D2 D3

X

A

B

C

43

Var Kablo çapı Conta Tork (somun, 4) Boşluk X

A 30,8 ... 44,7 mm D1 6,5 ... 20,0 Nm 1 ... 7,5 mm

B 26,8 ... 35,4 mm D1 + D2 11,0 ... 17,0 Nm 1 ... 6 mm

C 21,9 ... 27,6 mm D1 + D2 + D3 13,0 ... 14,0 Nm 1 ... 3,5 mm

(38 mm2 tel kesitli) D1 + D2 + D3 12 Nm 3,5 mm

Şebekeye (AC) bağlantı
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5. AC konektörünü birleştirin. 

1

2
1

2

2

3

3

3
D...

4

3
4

5

6

6. AC/DC devre kesiciyi çevirerek OFF (KAPALI) pozisyonuna 
getirin.

7. AC bağlantısının conta kapağını çıkarın ve saklayın. 

8. AC konektörünü inverterin AC bağlantısına takın ve sıkın. 

9. AC kablosunu bir gerginlik alıcıyla sabitleyin.
10. İnverter nötr iletkensiz bir şebekeye bağlanmışsa işletime 

alma sonrasında ekranda 3P3W bağlantı tipini ayarlayın, 
bakınız “AC bağlantısı tipi”, S. 23.

Şebekeye (AC) bağlantı
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TEHLIKE 
Elektrik çarpması
İnverterin DC bağlantılarında ölüm tehlikesine 
yol açabilecek potansiyel gerilim mevcuttur. 
Güneş panellerine ışık vurduğu anda paneller 
akım üretmeye başlar. Akım üretimi, ışık doğru-
dan güneş enerjisi panellerine vurmadığında da 
başlar.

 ► İnverter, yük altında bulunduğu 
durumda güneş panellerinden kesinlikle 
ayrılmamalıdır. 

 ► AC/DC devre kesiciyi çevirerek OFF 
(KAPALI) pozisyonuna getirin.

 ► Elektrik şebekesi bağlantısını keserek, 
inverterin elektrik şebekesine enerji 
vermemesini sağlayın. 

 ► İnverteri tüm AC ve DC gerilimi 
kaynaklarından ayırın. Bağlantıların 
yanlışlıkla tekrar oluşturulmayacağından 
emin olun.

 ► DC kablosunu, yanlışlıkla temas etmeyi 
önlemek için koruyun.

BILGI 
DC bağlantılarındaki maksimum akım kuv-
veti 
Maksimum akım kuvvetinin aşılması, DC bağ-
lantılarının aşırı ısınmasına yol açabilir.

 ► Kurulum planlaması sırasında her zaman 
DC bağlantılarının maksimum akım 
kuvvetlerini dikkate alın.

BILGI 
Yanlış boyutlandırılmış güneş enerjisi siste-
mi 
Yanlış boyutlandırılmış güneş enerjisi siste-
mi, inverterde hasarlara ve bozukluklara yol 
açabilir.

 ► Panel dizilerinin hesaplanması sırasında 
her zaman teknik spesifikasyonları dikkate 
alın (giriş gerilimi aralığı, maksimum akım 
kuvveti ve maksimum giriş gücü), bkz. 
"Teknik veriler" bölümü.

BILGI 
İç kısımlara sızan ıslaklık 
Açık DC bağlantılarından iç kısma ıslaklık 
sızabilir.

 ► IP65 koruma sınıfının sağlanması için kulla-
nılmayan DC bağlantılarını, DC bağlantıları-
na takılmış lastik tapalar ile kapatın.

 ► İnverteri başlatabilmek için her iki DC giri-
şinde DC gerilimi mevcut olmalıdır!

Ekipmanlar

Koruyucu başlıklar DC konnektörlerini 
kilitler ve bu konnektörlerin DC bağlantıla-
rından sadece bir montaj anahtarı kullanı-
larak ayrılabilmesini sağlar. 

 ► Koruyucu başlıkların kullanımına 
ilişkin yerel direktifleri dikkate alın.

Fransa: Koruyucu başlıkların kullanılması 
zorunludur. 

DC konnektörünü ve koruyucu başlıkları 
DC bağlantılarından ayırmak için montaj 
anahtarı. Multi-Contact firmasından temin 
edilebilir.

DC geriliminin polaritesi
 ► Güneş enerjisi panellerinin bağlantısını yapmadan önce DC 

dizilerindeki DC geriliminin polaritesini kontrol edin.

Güvenlik uyarısı
 ► Güneş enerjisi panellerinin bağlantısını yapmadan önce 

AC/DC kesme şalterini çevirerek OFF (KAPALI) pozisyonu-
na getirin.

Güneş panellerinin (DC) bağlanması
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Koruma donanımları
Gerekli koruma donanımlarının (örneğin sigortalar) seçiminde, 
güneş enerjisi panellerinin maksimum test akım yük kapasite-
sini dikkate alın.

+

–

+

–

+

–

+

–
+

–
+

–

Kablo talepleri
Tüm DC bağlantıları için gerekli DC konektörler inverterin tesli-
mat kapsamına dahildir.
Daha fazla konektör sipariş etmek istediğinizde veya farklı büyük-
lükte konektöre ihtiyacınız olduğunda, aşağıda sunulan tablodaki 
bilgileri esas alın.

a

b

İnverterdeki DC bağlantıları DC kablosu için DC konektör

a b
MultiContact

mm2 mm

DC–

^

1,5 / 2,5
3–6 32.0010P0001-UR

5,5-9 32.0012P0001-UR

4 / 6
3–6 32.0014P0001-UR

5,5-9 32.0016P0001-UR 1)

DC+

1,5 / 2,5
3–6 32.0011P0001-UR

5,5-9 32.0013P0001-UR

4 / 6
3–6 32.0015P0001-UR

5,5-9 32.0017P0001-UR 1)

1) Teslimat kapsamına dahil

Güneş panellerinin (DC) bağlanması
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RS485 arabirimi için bağlantılar, potansiyelsiz 
kontaklar, dijital girişler ve harici kapatma (EPO) 
iletişim kartındadır. Bu nedenle kurulum işleri 
kombine edilebilir.

3

1 2

4 5

1 2 x potansiyelsiz kontak (terminal bloğu)
2 RS485 sonlandırma direnci ve VCC için DIP şalteri
3 Dijital girişler ve harici kapatma (terminal bloğu)
4 RS485 (terminal bloğu)
5 Elektromanyetik girişimlere karşı koruma (EMI)

3/4 veya 5/6 terminal çiftleri kullanılabilir. Hangi terminal çiftinin 
kullanıldığının bir önemi yoktur. İkinci terminal çifti ancak RS485 
arabirimi üzerinden çok sayıda inverter birbirine bağlandığında 
gereklidir.

RS485 terminal bloğu

1 2 3 4 5 6

1 VCC (+12 V; 0.5 A)
2 GND
3 DATA+ (RS485)
4 DATA– (RS485)
5 DATA+ (RS485)
6 DATA– (RS485)

Baud hızı, işletime alma sonrası inverterin ekranından ayarlana-

bilir, bkz. “RS485 için Baud hızı”, S. 24. 

Veri formatı

Baud hızı 9600, 19200, 38400; Standart: 19200

Veri Bitleri 8

Stop Biti 1

Parite Gereksiz

RS485 sonlandırma direnci ve VCC için DIP şalteri

1 VCC (+12 V; 0.5 A)
2 RS485 sonlandırma direnci

RS485 üzerinden veri kaydedicinin bağlanması
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Tek bir inverterin bir veri kaydediciye bağlanması

ON

1

RS485

Sonlandırma direnci = ON (AÇIK)

Veri kaydedici

Birden fazla inverterin bir veri kaydediciye bağlanması
 ► Veri kaydedici dahili RS485 sonlandırma direncine sahip ol-

madığında, birinci inverterdeki RS485 sonlandırma direncini 
etkinleştirin.

 ► İşletime alma sonrasında tüm inverterlerde farklı bir inverter 
ID'si ayarlayın, bkz. “İnverter ID’si”, S. 23.

...

ON

1

ON

1

ON

1

RS485

Sonlandırma direnci = ON (AÇIK)

Veri kaydedici

Sonlandırma direnci = OFF (KAPALI) Sonlandırma direnci = OFF (KAPALI)

Data logger

 DIKKAT
İstenmeyen akımlar 
RS485 üzerinden birden fazla inverterin birbiriy-
le bağlanması halinde bazı kurulum seçenekle-
rinde istenmeyen akımlar oluşabilir.

 ► GND ve VCC kullanmayın.
 ► Kablo ekranı yıldırım düşmesine karşı 

koruma olarak kullanılacaksa sadece tek 
bir inverterin mahfazası RS485 sırasında 
topraklanmalıdır.

RS485 üzerinden veri kaydedicinin bağlanması
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Dijital girişlerin, harici kapatmanın ve potansiyelsiz kontakların bağlanması 
(opsiyonel)

Dijital girişler ve harici kapatma
Efektif gücün kontrol edilmesi için dijital girişlere harici bir dalga-
lanma kontrol alıcısı bağlanabilir.

Terminal Adı Kısa devre Atanmış eylem

1 V1 - -

2 K0 V1 + K0 Harici kapatma (Acil 
Kapatma, EPO)

3 K1 V1 + K1 Maksimum aktif gücü 
%0 oranına ayarlama 

4 K2 V1 + K2 Maksimum aktif gücü 
%30 oranına ayarlama 

5 K3 V1 + K3 Maksimum aktif gücü 
%60 oranına ayarlama 

6 K4 V1 + K4
Maksimum aktif gücü 
%100 oranına ayar-
lama

7 K5 V1 + K5 Yedek

8 K6 V1 + K6 Yedek

Potansiyelsiz kontaklar

Olay Açıklama

Disable  
(Devre dışı.)

Potansiyelsiz kontakların fonksiyonu devre 
dışıdır.

On Grid  
(Şebekede) İnverter şebekeye bağlandı.

Fan Fail  
(Fan arız.) Fanlar arızalıdır.

Insulation  
(İzolasyon) İzolasyon testi başarısız.

Alarm  
(Alarm)

Bir hata mesajı, bir kesinti mesajı veya bir 
uyarı gönderildi.

Error  
(Hata) Bir hata mesajı gönderildi.

Fault  
(Kesinti) Bir kesinti mesajı gönderildi.

Warning  
(Uyarı)

Bir uyarı gönderildi.

Her iki kontak için standart ayar "devre dışı" şeklindedir.
İnverter işletime alındıktan sonra ekranda potansiyelsiz kontak-
lara bir olay atanabilir, bkz. “Potansiyelsiz kontaklar”, S. 25
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Bu bölümde açıklanan işletime alma adımları-
nı uygulayabilmek için inverterin ya AC akımı 
(şebeke) ya da her iki DC girişinde DC akımı 
(güneş panelleri) ile beslenmesi gerekir.

1. AC/DC devre kesiciyi çevirerek ON (AÇIK) pozisyonuna getirin.

Français
Deutsch
English
Select language 2.  ve  tuşları ile Deutsch (Almanca) dil seçeneğini seçin ve ENT  tuşuna 

basın.

France LV VFR2014
G59-3 230 HV
GERMANY LV
GERMANY MV
INDIA

3.  ve  tuşları ile ülkenizi veya şebeke tipinizi seçin ve ENT  tuşuna basın.

      Yes / No
    UK G59-3 230
set country:
Are you sure to 4. Doğru ülke veya şebekenin seçilmiş olduğunu kontrol edin.

Doğru ülkeyi seçtikten sonra  ve  tuşları ile Yes (Evet)  seçeneğini seçin 

ve ENT  tuşuna basın.

Seçimi değiştirmek için EXIT  tuşuna basın.
 → İnverter, yaklaşık 2 dakika süren bir otomatik sınama başlatır. Ekranda kalan süre 

gösterilir. 

 
 
Sunspec prot.
Delta/Solivia prot. BİLGİ

Delta protokolü, Delta Modbus protokolüdür ve Delta servis yazılımı ile kullanılmak üzere 
düzenlenmiştir.

5.  ve  tuşları ile SUNSPEC’i bir RS485 protokolü olarak seçin ve ENT  tuşuna 

basın.

      Yes / No
   Sunspec prot.
set protocoll:
Are you sure to 6. Doğru protokolün seçilmiş olduğunu kontrol edin.

Doğru protokolü seçtikten sonra  ve  tuşları ile Yes (Evet)  seçeneğini 

seçin ve ENT  tuşuna basın.

Seçimi değiştirmek için EXIT  tuşuna basın

 
      ID=001
   Setting ID:
 BİLGİ

Fotovoltaik sistemde birden fazla inverter bağlanmışsa her inverter için başka bir inverter 
ID'si ayarlanmalıdır. İnverter ID'si örneğin denetim sistemlerinde inverteri sarih şekilde 
tanımlamak için kullanılır.

7.  ve  tuşları ile münferit rakamları ayarlayın ve ENT  tuşuna basın.

İşletime alınması - Temel ayarlar
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      Yes / No
      
ID:  1
Are you sure to set 8. İnverter ID'nin doğru ayarlandığını kontrol edin.

Doğru inverter ID'yi ayarladıktan sonra  ve  tuşları ile Yes (Evet)  seçene-

ğini seçin ve ENT  tuşuna basın.

Seçimi değiştirmek için EXIT  tuşuna basın

 
 
 12.Jun 2016 15:32
 9.  ve  tuşları ile Date & Time (Tarih ve saat) seçeneğini seçin ve ENT  

tuşuna basın.

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02  þ Temel ayarlar tamamlanmıştır. Standart menü gösterilir.

İşletime alınması - Temel ayarlar

Tarih ve saat

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Standart bilgiler gösterildiğinde, ana menüyü açmak için EXIT  tuşuna basın. Aksi 

takdirde, ana menü gösterilene kadar EXIT  tuşunu basıp bırakın.

Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2.  ve  tuşları ile General Settings (Genel ayarlar) seçeneğini seçin ve 

ENT  tuşuna basın.

Protocol
Baud rate
Date & Time
Language 3.  ve  tuşları ile Date & Time (Tarih ve saat) seçeneğini seçin ve ENT  

tuşuna basın.

 
 
 12.Jun 2016 17:15
 4.  ve  tuşları ile değeri ayarlayın ve ENT  tuşuna basın. 

Diğer ayarlar için aynı işlem şeklini uygulayın.

İşletime alınması - Diğer ayarlar (opsiyonel)
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AC bağlantısı tipi
AC bağlantısı tipi standart olarak 3P4W (3 faz + N + PE) olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı, sadece 3 faz + PE (3P3W) 
özellikli bir AC sistemi kullandığınızda değiştirmelisiniz. İnverterin elektrik şebekesine nasıl bağlandığı açıklaması 
için bkz. “Şebekeye (AC) bağlantı”, S. 12.

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Standart bilgiler gösterildiğinde, ana menüyü açmak için EXIT  tuşuna basın. Aksi 

takdirde, ana menü gösterilene kadar EXIT  tuşunu basıp bırakın.

Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2.  ve  tuşları ile Install Settings (Kurulum ayarları) seçeneğini seçin 

ve ENT  tuşuna basın.

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Fonksiyon 5555 şifresi ile korunmaktadır. 

 ve  tuşları ile tek tek sayıları ayarlayın.

Bir sayıyı onaylamak için ENT  tuşuna basın.

AC Connection: 3P4W
EPO:    Normal Open 

Anti-islanding:  ON
Max. Power:  55000W
Return to Factory 

4.  ve  tuşları ile AC Connection (AC bağlantısı) seçeneğini seçin ve ENT  

tuşuna basın.

5.  ve  tuşları ile 3P3W seçeneğini seçin ve ENT  tuşuna basın.

İşletime alınması - Diğer ayarlar (opsiyonel)

İnverter ID'si

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Standart bilgiler gösterildiğinde, ana menüyü açmak için EXIT  tuşuna basın. Aksi 

takdirde, ana menü gösterilene kadar EXIT  tuşunu basıp bırakın.

Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2.  ve  tuşları ile Install Settings (Kurulum ayarları) seçeneğini seçin 

ve ENT  tuşuna basın.

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Fonksiyon 5555 şifresi ile korunmaktadır. 

 ve  tuşları ile tek tek sayıları ayarlayın.

Bir sayıyı onaylamak için ENT  tuşuna basın.

Grid Settings
Country    
Insulation
Inverter ID:      1 4.  ve  tuşlarıyla Inverter ID (İnverter ID) seçeneğini seçin ve ENT  

tuşuna basın.

 
      ID=001
   Setting ID:
 5.  ve  tuşları ile değeri ayarlayın ve ENT  tuşuna basın.
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RS485 için Baud hızı

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Standart bilgiler gösterildiğinde, ana menüyü açmak için EXIT  tuşuna basın. Aksi 

takdirde, ana menü gösterilene kadar EXIT  tuşunu basıp bırakın.

Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2.  ve  tuşları ile General Settings (Genel ayarlar) seçeneğini seçin ve 

ENT  tuşuna basın.

Protocol
Baud rate
Date & Time
Language 3.  ve  tuşları ile Baud rate (Baud hızı) seçeneğini seçin ve ENT  tuşuna 

basın.

 
38400
19200
9600 4.  ve  tuşları ile bir değer ayarlayın ve ENT  tuşuna basın. 

Diğer ayarlar için aynı işlem şeklini uygulayın.

Efektif güç sınırlaması

Bu ayarı sadece Delta teknik servisine danışıl-
dıktan sonra değiştirin.

Bu ayarı değiştirmek için Delta müşteri hizmet-
leri tarafından verilen özel bir şifreye ihtiyacınız 
var. Teknik servisin iletişim bilgileri, bu doküma-
nın son sayfasında belirtilmiştir.

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Standart bilgiler gösterildiğinde, ana menüyü açmak için EXIT  tuşuna basın. Aksi 

takdirde, ana menü gösterilene kadar EXIT  tuşunu basıp bırakın.

Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2.  ve  tuşları ile Install Settings (Kurulum ayarları) seçeneğini seçin 

ve ENT  tuşuna basın.

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Delta teknik servisi tarafından verilen şifreyi girin. 

 ve  tuşları ile tek tek sayıları ayarlayın.

Bir sayıyı onaylamak için ENT  tuşuna basın.

AC Connection: 3P4W
EPO:    Normal Open 

Anti-islanding:  ON
Max. Power:  55000W
Return to Factory 

4.  ve  tuşları ile Max. Power (Maks. güç) seçeneğini seçin ve ENT  tuşuna 

basın.

5.  ve  tuşları ile bir değer ayarlayın ve ENT  tuşuna basın.

İşletime alınması - Diğer ayarlar (opsiyonel)
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Potansiyelsiz kontaklar

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Standart bilgiler gösterildiğinde, ana menüyü açmak için EXIT  tuşuna basın. Aksi 

takdirde, ana menü gösterilene kadar EXIT  tuşunu basıp bırakın.

Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

2.  ve  tuşları ile Install Settings (Kurulum ayarları) seçeneğini seçin 

ve ENT  tuşuna basın.

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Fonksiyon 5555 şifresi ile korunmaktadır. 

 ve  tuşları ile tek tek sayıları ayarlayın.

Bir sayıyı onaylamak için ENT  tuşuna basın.
Grid Settings
DC Injection
Dry Cont.
RCMU:            ON
EPO:    Normal Open 

4.  ve  tuşları ile Dry contact (Potansiyelsiz kontak) seçeneğini seçin 

ve ENT  tuşuna basın.

Dry Cont.B  Disable
 
 

Dry Cont.A  Disable 5.  ve  tuşları ile bir potansiyelsiz kontak seçin ve ENT  tuşuna basın. Güncel 

ayar, potansiyelsiz kontak adının arkasında gösterilir.

On Grid
Fan Fail
Insulation

Disable 6.  ve  tuşları ile seçeneği seçin ve ENT  tuşuna basın.
Mevcut opsiyonlar için bkz. “Dijital girişlerin, harici kapatmanın ve potansiyelsiz kontakların 
bağlanması (opsiyonel)”, S. 20.

İşletime alınması - Diğer ayarlar (opsiyonel)
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Giriş (DC) M50A_12s

Önerilen maksimum fotovoltaik gücü

Simetrik yük 63 kWP

Asimetrik yük 70 kWP

Maksimum giriş gücü (toplam / her bir girişte) 58 kW / 34,8 kW 1)

Nominal güç 52 kW

Giriş gerilimi aralığı 200 ... 1100 VDC 2)

Nominal gerilim 600 VDC

Devreye sokma gerilimi 250 VDC

Devreye sokma gücü 40 W

MPP giriş gerilimi aralığı 200 ... 1000 VDC

MPP giriş gerilimi aralığı, tam güçle

Simetrik yük 520 ... 800 VDC

Asimetrik yük 620 ... 800 VDC

Asimetrik yük %60/40 ; %40/60

Maksimum giriş akımı, toplam (DC1/DC2) 100 A (50 A / 50 A)

Devre dışı kalma durumunda maksimum kısa devre akımı 72 A (dizi başına 12 A)

MPP-Tracker sayısı Paralel girişler: 1 MPP-Tracker;  
Ayrı girişler: 2 MPP-Tracker

DC girişi sayısı, toplam (DC1/DC2) 12 (6 / 6)

Galvanik ayrım Hayır

Aşırı gerilim kategorisi 3) III

Dizi sigortalar 15 A 4)

Parafudr Tip 2, değiştirilebilir

Çıkış (AC) M50A_12s

Maksimum görünür güç 5) 55 kVA 6)

Nominal görünür güç 5) 50 kVA

Nominal gerilim 7) 230 ±20 %/400 VAC ±20 %,  
3 faz + PE veya 3 faz + N + PE

Nominal akım kuvveti 73 A

Maksimum akım kuvveti 80 A

Devreye sokma akımı 200 A / 100 µs

Nominal frekans 50 / 60 Hz

Frekans aralığı 7) 45 ... 65 Hz

Ayarlanabilir güç faktörü 0,8 kap ... 0,8 ind

Toplam bozulma faktörü <%3

DC akımı beslemesi <%0,5, nominal akımda

Gece işletiminde kayıp güç <2,5 W

Aşırı gerilim kategorisi 3) II

Parafudr Tip 2, değiştirilebilir

Teknik veriler
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Mekanik model M50A_12s

Ölçüler (G x Y x D) 612 x 740 x 278 mm

Ağırlık 74 kg

Soğutma 5 fan

AC bağlantısı tipi
China Aviation Optical-Electrical Technology Co.

PVE5T125KE36

DC bağlantı tipi 12 adet Multi-Contact MC4

İletişim arabirimleri 2 adet RS485, 2 adet potansiyelsiz kontak, 1 adet harici kapatma,  
6 adet dijital giriş

Genel spesifikasyon M50A_12s

Delta model adı M50A_12s

Delta parça numarası RPI503M221000

Maksimum güç faktörü %98,6

AT güç faktörü %98,4

Çalışma sıcaklığı aralığı -25 ... +60 °C

Ayarlamasız çalışma sıcaklığı aralığı -25 ... +48 °C

Depolama sıcaklığı aralığı -30 ... +60 °C

Bağıl hava nem oranı 0 ... %100, yoğuşmasız

Maksimum çalışma yüksekliği Deniz seviyesinden 2000 m

Standartlar ve yönetmelikler M50A_12s

IEC 60529 uyarınca koruma tipi IP65

IEC 61140 uyarınca koruma sınıfı I

IEC 60664-1 uyarınca kirlenme derecesi II

Aşırı yükte çalışma karakteristiği Akım kuvveti sınırlaması, güç sınırlaması

Güvenlik IEC 62109-1 / -2, CE uygunluğu

EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Bağışıklık IEC 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -8

Bozulma faktörü EN 61000-3-2

Gerilim dalgalanmaları ve kırpışma EN 61000-3-3

Şebeke bağlantısı yönetmelikleri Güncel liste www.solar-inverter.com sayfasında yayınlanmaktadır.
1) Asimetrik yükte (%60/40) her bir DC girişi başına maksimum 34,8 kW
2) DPS 1.32 altı bellenim sürümlü inverter için 1000 V
3) IEC 60664-1, IEC 62109-1
4) Belirtilen değer, inverterin iç kısmında 25 °C sıcaklık için geçerlidir. Daha yüksek iç sıcaklıklarda değer 10 A'ya kadar düşebilir.
5) cos phi = 1 (VA = W) için
6) Aşağıda belirtilen koşullarda mümkün: DC giriş gerilimi > 580 V; simetrik yük; ortam sıcaklığı < 25 °C.
7)  AC gerilimi ve frekans aralığı, ilgili ülke yönetmeliklerinde öngörülen şekilde programlanır.

Teknik veriler
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Belçika support.belgium@solar-inverter.com 0800 711 35 (ücretsiz)

Bulgaristan support.bulgaria@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Danimarka support.danmark@solar-inverter.com 8025 0986 (ücretsiz)

Almanya service.deutschland@solar-inverter.com 0800 800 9323 (ücretsiz)

Fransa support.france@solar-inverter.com 0800 919 816 (ücretsiz)

Yunanistan support.greece@solar-inverter.com +49 7641 455 549

İngiltere support.uk@solar-inverter.com 0800 051 4281 (ücretsiz)

İsrail supporto.israel@solar-inverter.com 800 787 920 (ücretsiz)

İtalya supporto.italia@solar-inverter.com 800 787 920 (ücretsiz)

Hollanda ondersteuning.nederland@solar-inverter.com 0800 022 1104 (ücretsiz)

Avusturya service.oesterreich@solar-inverter.com 0800 291 512 (ücretsiz)

Polonya serwis.polska@solar-inverter.com +48 22 335 26 00

Portekiz suporte.portugal@solar-inverter.com +49 7641 455 549

Slovakya podpora.slovensko@solar-inverter.com 0800 005 193 (ücretsiz)

Slovenya podpora.slovenija@solar-inverter.com +421 42 4661 333

İspanya soporto.espana@solar-inverter.com 900 958 300 (ücretsiz)

İsviçre support.switzerland@solar-inverter.com 0800 838 173 (ücretsiz)

Çek Cumhuriyeti podpora.czechia@solar-inverter.com 800 143 047 (ücretsiz)

Türkiye support.turkey@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Diğer Avrupa ülkeleri support.europe@solar-inverter.com +49 7641 455 549
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