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Denne korte installationsvejledning gælder for følgende 
invertermodeller: 

 ● M50A_12s

med firmware-versioner:  
DSP: 1 62 / RED: 1 26 / COM: 1 43 eller højere

Delta-artikelnummeret befinder sig på inverterens typeskilt. Pro-
duktversionen følger af det sidste bogstav i serienummeret, der 
også befinder sig på typeskiltet. En liste over firmware-versio-
nerne findes på displayet i menuen Inverter info (Inverte-
rinfo.). 

Delta reviderer løbende sine manualer for at give dig fuldstæn-
dige informationer om installationen og driften af vores invertere. 
Kontrollér derfor, før installationen påbegyndes altid, om der 
under solarsolutions.delta-emea.com findes en nyere version af 
den korte installationsvejleding eller af den udførlige installations- 
og driftsmanual.

© Copyright – Delta Electronics (Netherlands) B.V. – Alle rettig-
heder forbeholdes.
Denne manual er beregnet til installatøren.

Informationerne i denne manual må ikke mangfoldiggøres uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra Delta Electronics. Informatio-
nerne i denne manual må ikke anvendes til formål, der ikke er 
direkte forbundet med anvendelsen af inverteren.
Alle informationer og specifikationer kan ændres uden forudgå-
ende varsel.
Alle oversættelser af denne manual, der ikke er autoriseret af 
Delta Electronics (Netherlands) B.V., skal forsynes med anmærk-
ningen „Oversættelse af den originale driftsvejledning“.

Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Tscheulinstraße 21
D-79331 Teningen
Tyskland

Autoriseret repræsentant for dette produkt i EU: 
Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
NL-2132 MZ Hoofddorp
Nederlandene

http://solarsolutions.delta-emea.com
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FARE
Elektrisk stød
Under driften står inverteren under potentielt 
livsfarlig spænding. Også efter at den er blevet 
koblet fra alle strømkilder, står inverteren under 
spænding i endnu op til 10 sekunder. 
Udfør derfor altid følgende arbejdstrin inden 
arbejdet på inverteren
1. Drej AC/DC-afbryderen til position OFF 

(FRA).
2. Kobl inverteren fra alle AC- og DC-spæn-

dingskilder og sørg for, at ingen af forbin-
delserne kan blive genetableret utilsigtet.

3. Vent i mindst 10 sekunder, indtil de interne 
kondensatorer er afladet.

FARE
Elektrisk stød
DC-tilslutningerne på inverteren står under 
potentielt livsfarlig spænding. Når lyset falder 
på solcellemodulerne, begynder disse straks at 
producere strøm. Dette sker også, selv om lyset 
ikke falder direkte ind på solcellemodulerne.

 ► Kobl aldrig inverteren fra solcellemodulerne, 
når disse producerer strøm. 

 ► Drej AC/DC-afbryderen i position OFF 
(FRA).

 ► Afbryd for forbindelsen til nettet, så 
inverteren ikke kan lede energi ind i nettet. 

 ► Kobl inverteren fra alle AC- og DC-
spændingskilder. Sørg for, at ingen af 
forbindelserne kan genetableres utilsigtet.

 ► Beskyt DC-kablerne mod utilsigtet berøring.

ADVARSEL
Elektrisk stød
Hvis afdækningen på sikringsboksen fjernes, er 
der adgang til strømførende dele, og kapslings-
klassen IP65 opretholdes ikke længere.

 ► Fjern kun afdækningen, når det er 
nødvendigt.

 ► Fjern ikke afdækningen, hvis der kan trænge 
vand ind i inverteren. 

 ► Sæt afdækningen korrekt på, når arbejdet 
er afsluttet, og skru den fast. Kontrollér, at 
afdækningen slutter tæt.

 ● Inverteren skal installeres og anvendes i overensstemmelse 
med sikkerheds- og arbejdsanvisningerne i denne hånd-
bog for at opfylde sikkerhedskravene i IEC 62109-5.3.3 og 
undgå hhv. kvæstelse af personer eller materielle skader. 
Delta Electronics hæfter ikke for skader, som skyldes, at 
sikkerheds- og arbejdsanvisningerne i denne manual ikke 
er blevet overholdt.

 ● Inverteren må kun installeres og tages i brug af installatø-
rer, der er uddannet og godkendt til installation og idrifttag-
ning af netforbundne solcelleinvertere.

 ● Alt reparationsarbejde på inverteren skal udføres af Delta 
Electronics. Ellers bortfalder garantien.

 ● Advarselshenvisninger og -symboler, der er anbragt på 
inverteren af Delta Energy Systems, må ikke fjernes.

 ● Inverteren afgiver en høj krybestrøm. Jordlederen skal 
tilsluttes inden idrifttagningen.

 ● Træk ikke kablerne ud, mens inverteren er tilsluttet strøm-
men, da der er fare for lysbuefejl.

 ● Overhold de nationale bestemmelser for at forebygge ska-
der pga. lynnedslag.

 ● Inverterens overflade kan blive meget varm under driften. 
Berør kun inverteren uden for displayet med sikkerheds-
handsker.

 ● Inverteren er meget tung. Anvend en mekanisk løfteanord-
ning (f.eks. kran eller talje) til at løfte og flytte den med. 
Manuelt løft og flytning kræver mindst tre personer.  

 ● Kun apparater, der er i overensstemmelse med SELV-stan-
darden (EN 60950), må tilsluttes til RS485-interfacene.

 ● For at sikre kapslingsklassen IP65 skal alle tilslutninger 
være tilstrækkeligt tætnet. Ubenyttede tilslutninger lukkes til 
med de medfølgende dækkapper.

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger
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Leveringsomfang

Del Mængde Beskrivelse Del Mængde Beskrivelse

Inverter 1 AC-stik 1

China Aviation Optical-Electrical 
Technology Co. PVE5T125KE36

Montageplade 1 Pakningsringe 
til AC-stik 1

1 sæt med 3 pakningsringe

DC-stik

12

Multi-Contact MC4-stik til DC+ 
(32.0017P0001-UR til 4/6 mm2)

Jordskrue 1

Til jording af inverterkabinettet; 
med fjederring, spændeskive og 
stjerneskive; monteret på inverte-
ren

12

Multi-Contact MC4-stik til DC– 
(32.0016P0001-UR til 4/6 mm2)

 

Kort installati-
onsvejledning 
og grundlæg-
gende sikker-
hedsanvisnin-
ger

1

Installations- und Betriebshandbuch

RPI M50A_12s

Deutschland Österreich SchweizBelgien

Kontrollér, inden du påbegynder installationsar-
bejdet, at alle komponenterne er indeholdt i leve-
rancen, og at de er ubeskadigede.

Beskadigede komponenter må ikke anvendes.

Opbevar emballagen.
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Oversigt

1

2

3

4

5

6

1 Display, taster og LED 4 Elektriske tilslutninger
2 Sikringsboks med streng-sikringer og overspændingsafle-

dere
5 Ventilator

3 Luftspjæld 6 Typeskilt

Elektriske tilslutninger

1 2 3 4 5 6

1 Jordforbindelse 4 DC-tilslutninger
2 AC/DC-afbryder 5 Kommunikationstilslutning 1
3 AC-tilslutning 6 Kommunikationstilslutning 2 (ikke i brug)

Inverterens komponenter
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Display, taster og LED'er

10 seconds

Livsfare pga  elektrisk stød

Når inverteren er i drift, opstår der en potentielt livsfarlig spænding i den, som opretholdes i op til 10 sekunder, 
efter at den er koblet fra strømforsyningen.

Kun sikringsboksen må åbnes. Alle andre apparatdele må ikke åbnes.

Læs den vedlagte manual inden arbejdet på inverteren, og overhold anvisningerne i den.

Denne inverter har ingen nedadskillelse via en transformator.

Inverterens kabinet skal jordforbindes, hvis dette kræves i de lokale bestemmelser.

WEEE-mærkning

Inverteren må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overens-
stemmelse med de gældende nationale eller regionale affaldsforskrifter for elektroskrot.

Informationer på typeskiltet

EXIT EXIT
Forlad den aktuelle menu. 

Afbryd indstilling af en parameter. 
Ændringer overtages ikke.

Ned
Gå nedad i menuen. 

Reducér værdien for en indstillelig 
parameter.

Op
Gå opad i menuen. 

Forøg værdien for en indstillelig para-
meter.

ENT ENTER

Vælg et menupunkt. 

Åbn en parameter, så den kan indstil-
les.

Afslut indstilling af en parameter. 
Ændringer overtages. 

Grid Net Grøn lysdiode. Lyser, når inverteren 
leder strøm ind i nettet.

AlArm Alarm Rød lysdiode. Viser en fejl, et udfald 
eller en advarsel.
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Planlægning af installation

Monteringssted

 ► Inverteren er meget tung. Væggen eller monteringssyste-
met skal kunne bære inverterens vægt.

 ► Anvend altid montagepladen, der leveres sammen med 
inverteren.

 ► Anvend monteringsmateriale (dyvler, skruer etc.), der er 
egnet til væggen eller monteringssystemet samt inverterens 
høje vægt.

 ► Montér inverteren på en vibrationsfri væg for at undgå 
fejlfunktioner.

 ► Hvis inverteren anvendes i beboelsesområder eller byg-
ninger med dyr, kan støjemissionen virke genererende. 
Vælg derfor monteringsstedet omhyggeligt.

 ► Montér inverteren på en ildfast væg.

✔ ✘ ✘

??
??

 ► Anbring inverteren, så informationerne på displayet kan 
læses og tasterne betjenes uden problemer.

Montageretning

 ► Montér inverteren lodret.

Udendørs installationer

 ► Inverteren har kapslingsklasse IP65 og kan installeres 
indendørs og udendørs. Alligevel bør inverteren beskyttes 
mod direkte solindfald, regn og sne med et tag. 
Hvis inverteren for eksempel opvarmes for kraftigt ved 
solindfald, reduceres inverterens effekt. Det er en normal 
reaktion fra inverteren, som er nødvendig for at beskytte 
den interne elektronik.

 ► I områder med mange træer eller græsmarker kan pollen 
og andre plantedele tilstoppe luftindtagene eller ventilato-
rerne. 
I så fald skal luftindtagene dækkes til, uden at luftstrømmen 
gennem inverteren hindres. Kølesystemet skal rengøres 
og afprøves med jævne mellemrum, se installations- og 
driftsvejledningen. 
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Montageafstande og luftcirkulation

>30 cm >30 cm
> 

80
 c

m
>30 cm

>2
0 

cm

>30 cm >30 cm
> 

80
 c

m

>2
0 

cm

>30 cm

 ► Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation. Varm luft skal kunne 
bortledes nedad. 

 ► Sørg for tilstrækkelig plads omkring hver inverter.
 ► Installér ikke invertere direkte over hinanden, så inverterne 

ikke opvarmer hinanden.
 ► Vær opmærksom på driftstemperaturområdet uden re-

duktion og driftstemperaturområdet. 
Hvis driftstemperaturområdet uden reduktion overskri-
des, reducerer inverteren AC-effekten, der tilføres nettet. 
Hvis driftstemperaturområdet overskrides, stopper inver-
teren tilførslen til nettet. 
Det er en normal reaktion fra inverteren, som er nødvendig 
for at beskytte den interne elektronik.

Transport og løft af inverteren

ADVARSEL
Høj vægt
Inverteren er meget tung.

 ► Inverteren skal løftes og bæres af mindst 3 
personer eller med egnet løftegrej.

Planlægning af installation
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Mål
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Anbringelse af inverteren på væggen

1. Fastgør montagepladen på hhv. væggen eller monterings-
systemet med 6 eller 12 M6-skruer. 

2. Hæng inverteren op på montagepladen.

3. Kontrollér, at inverteren er hængt korrekt op på montage-
pladen.

4. Kontrollér, at inverteren sidder korrekt på hhv. væggen eller 
monteringssystemet forneden.

Montage af inverteren
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5. Skru inverteren fast på væggen eller monteringssystemet.

Jording af inverterkabinettet

1. Skru jordkablet på inverteren. M4-skruen, fjederringen, 
spændeskiven og stjerneskiven er allerede monteret på 
inverteren. 

 

1 Stjerneskive
2 Jordkabel med kabelsko
3 Spændeskive
4 Fjederring
5 M4-skrue

2. Udfør en gennemgangsprøve på jordforbindelsen. Hvis for-
bindelsen ikke leder tilstrækkeligt, skal du kradse lakken af 
inverterens kabinet under stjerneskiven, så den elektriske 
kontakt bliver bedre.

Anbringelse af advarselshenvisninger på inverteren
 ► Anbring alle nødvendige advarselshenvisninger på inverte-

ren. Overhold altid de lokale bestemmelser. 
Eksempler på advarselshenvisninger nedenfor.

Der må ikke udføres arbejde på dette udstyr, 
før det er afbrudt fra lysnettet 

og den lokale produktionsenhed.  
FORSIGTIG

Tosidet 
strømforsyning

Den lokale produktionsenhed skal afbrydes  ____________________________________
Fra netstrømsforsyningen ved punkterne ______________________________________

Advarsel
To spændingskilder

- fordelernet
- solcellemoduler

Afbryd begge kilder før udfø-
relse af arbejde

Montage af inverteren
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Vigtige sikkerhedshenvisninger
 ► Overhold altid de specifikke nationale eller regionale be-

stemmelser.
 ► Overhold altid energiforsyningsselskabets specifikke be-

stemmelser.
 ► Installér alle foreskrevne sikkerheds- og beskyttelsesanord-

ninger (f.eks. sikringsautomater og/eller overspændingsbe-
skyttelsesanordninger).

 ► Beskyt inverteren med en egnet forkoblet ledningsbeskyt-
telse:

Forkoblet sikringsautomat 100 A

G N L1 L3L2

N

L1

L2

L3

PE

til inverteren

Fejlstrømsrelæ
Inverterens konstruktion gør det umuligt at lede en DC-fejlstrøm 
ind i nettet. Dermed opfylder inverteren kravene i henhold til DIN 
VDE 0100-712.
Delta har undersøgt mulige fejlhændelser i overensstemmelse 
med de aktuelt gældende installationsstandarder. Undersøgel-
serne har vist, at der ikke opstår nogen fare, hvis inverteren 
anvendes sammen med et forkoblet fejlstrømsrelæ (HFI-relæ, 
RCD) af type A. Et fejlstrømsrelæ af type B kræves ikke.

Minimal brydestrømstyrke på fejlstrømsrelæet 
type A ≥300 mA

BEMÆRK
Den nødvendige brydestrømstyrke på fejlstrøms-
relæet afhænger først og fremmest af solcelle-
modulernes kvalitet, solcelleanlæggets størrelse 
og omgivelsesbetingelserne (f.eks. luftfugtighe-
den). Brydestrømstyrken må imidlertid ikke være 
mindre end den angivne minimale brydestrøm-
styrke.

Integreret fejlstrømsovervågningsenhed
Den integrerede, universale fejlstrømsovervågningsenhed 
(RCMU) er certificeret i henhold til VDE 0126 1-1:2013-08  
§6.6.2.

Integrerede strengsikringer og overspændingsafledere
 ► Beskadigede strengsikringer skal udskiftes med komponen-

ter af samme type og samme producent. 
 ► Overspændingsafledere kan bestilles hos Delta.

Jording af inverteren
Inverteren skal jordforbindes via PE-lederen. Tilslut PE-lederen i 
AC-kablet til den pågældende pol i AC-stikket.

Krav til AC-kablet 

AC-stikket, der leveres sammen med inverteren, har følgende 
tekniske egenskaber:

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

PVE5T125KE36

Mærkestrøm 100 A

Min./maks. kabeldiameter 37 ... 44 mm

Min./maks. ledertværsnit 25 ... 35 mm2

Anbefalet tilspændingsmoment 
på tilslutningsskruer 3 Nm

AC-stikket kan kun benyttes sammen med et fleksibelt kobberka-
bel.
Tag højde for følgende faktorer ved beregning af kabeltværsnit-
tet: 

 ● Kabelmateriale
 ● Temperaturbetingelser
 ● Kabellængde
 ● Installationstype
 ● Spændingsfald
 ● Effekttab i kablet

 ► Overhold altid de gældende nationale installationsforskrifter 
for AC-kabler.

Frankrig: Overhold installationsforskrifterne i UTE 15-712-1. 
Denne standard indeholder forskrifter vedrørende minimale 
kabeltværsnit og vedrørende forhindring af overophedning på 
grund af høj strømstyrke. 
Tyskland: Overhold installationsforskrifterne i VDE 0100-712. 
Denne standard indeholder forskrifter vedrørende minimale 
kabeltværsnit og vedrørende forhindring af overophedning på 
grund af høj strømstyrke. 

Australien/New Zealand: Overhold installationsforskrifterne i AS/
NZS 5033:2005. Denne standard indeholder forskrifter vedrøren-
de minimale kabeltværsnit og vedrørende forhindring af overop-
hedning på grund af høj strømstyrke. 

Jording af inverteren

Inverteren skal jordforbindes via PE-lederen. Tilslut PE-lederen i 
AC-kablet til den pågældende pol i AC-stikket.

Tilslutning af nettet (AC)
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Inverteren kan tilsluttes til 3-fasede net uden 
nulleder (3P3W, 3 faser + PE) og 3-fasede net 
med nulleder (3P4W, 3 faser + N + PE). 

 ► Det spiller ingen rolle, hvilken kontakt de 
enkelte ledere i AC-kablet tilsluttes.

 ► Hvis inverteren sluttes til et net uden nul-
leder, skal AC-tilslutningstypen ændres til 
3P3W på displayet efter idrifttagningen, se 
”AC-tilslutningstype”, s. 23.

Tilslutning til 3-fasede net med nulleder (3P3W)

L1
L2

PE
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3

Tilslutning til 3-fasede net uden nulleder (3P4W)

L1
L2

PE
N
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3N

1. Før alle krævede dele til AC-stikket via kablet. Hvilke dele, 
der kræves, afhænger af kabeldiameteren, se billedet på 
næste side.

2. Fjern isoleringen på kablet og lederne. Sno ikke lederen-
derne, da kontaktfladerne med lederslutmufferne derved 
reduceres.

22 ± 2 mm

95    mm+0
-595    mm+0
-5

3. Sæt lederslutmuffer på i henhold til nedenstående tabel.

Ledertværsnit Skal der anvendes lederslutmuf-
fer?

25 mm2 Ja

> 25 mm2 Nej

4. Pr. leder findes der to tilslutningsskruer. Fastgør alle ledere 
altid med begge tilslutningsskruer.

3 Nm

2 x

Tilslutning af nettet (AC)
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1 2 3 4D1 D2 D3

X

A

B

C

43

Var kabeldiameter Pakning Tilspændingsmoment (møt-
rik, 4)

Spalte 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

(med ledertværsnit på 38 mm2) D1 + D2 + D3 12 Nm 3,5 mm

Tilslutning af nettet (AC)
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5. Saml AC-stikket. 

1

2
1

2

2

3

3

3
D...

4

3
4

5

6

6. Drej AC/DC-afbryderen i position OFF (FRA).

7. Tag tætningskappen af AC-tilslutningen, og opbevar den. 

8. Sæt AC-stikket i inverterens AC-tilslutning, og spænd fast. 

9. Fastgør AC-kablet med en trækaflastning.
10. Hvis inverteren er sluttet til et net uden nulleder, indstilles 

tilslutningstypen 3P3W på displayet efter idrifttagningen, 
se ”AC-tilslutningstype”, s. 23.

Tilslutning af nettet (AC)
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FARE 
Elektrisk stød
DC-tilslutningerne på inverteren står under 
potentielt livsfarlig spænding. Når lyset falder 
på solcellemodulerne, begynder disse straks at 
producere strøm. Dette sker også, selv om lyset 
ikke falder direkte på solcellemodulerne.

 ► Kobl aldrig inverteren fra solcellemodulerne, 
når disse producerer strøm. 

 ► Drej AC/DC-afbryderen i position OFF 
(FRA).

 ► Afbryd for forbindelsen til nettet, så 
inverteren ikke kan lede energi ind i nettet. 

 ► Kobl inverteren fra alle AC- og DC-
spændingskilder. Sørg for, at ingen af 
forbindelserne kan genetableres utilsigtet.

 ► Beskyt DC-kablerne mod utilsigtet berøring.

BEMÆRK 
Maksimal strømstyrke på DC-tilslutningerne 
Hvis den maksimale strømstyrke overskrides, 
kan DC-tilslutningerne blive overophedede.

 ► Tag altid højde for den maksimale 
strømstyrke på DC-tilslutningerne ved 
installationsplanlægningen.

BEMÆRK 
Forkert dimensioneret solcelleanlæg 
Hvis solcelleanlægget er forkert dimensioneret, 
kan inverteren blive beskadiget.

 ► Tag altid højde for de tekniske 
specifikationer ved beregning af 
modulstrengene (indgangsspænding, 
maksimal strømstyrke og maksimal 
indgangseffekt), se kapitlet „Tekniske data“.

BEMÆRK 
Indtrængende fugt 
Fugt kan trænge ind igennem de åbne DC-til-
slutninger.

 ► Luk de ubenyttede DC-tilslutninger med 
gummipropperne, der er anbragt ved 
DC-tilslutningerne, så kapslingsklasse IP65 
opretholdes.

 ► Der skal være tilsluttet spænding på begge 
DC-indgange, inden inverteren kan startes!

Værktøj

DC-stikkene er låst med beskyttelseshæt-
terne, så disse kun kan tages af DC-tilslut-
ningerne med montagenøglen. 

 ► Vær opmærksom på de lokale 
bestemmelser ved anvendelse af 
beskyttelseshætterne.

Frankrig: Beskyttelseshætterne skal 
anvendes. 

Montagenøgle til aftagning af DC-stikkene 
og beskyttelseshætterne på DC-tilslutnin-
gerne. Fås hos Multi-Contact.

Polaritet på DC-spændingen
 ► Kontrollér DC-spændingens polaritet på DC-strengene, 

inden solcellemodulerne tilsluttes.

Sikkerhedshenvisning
 ► Inden solcellemodulerne tilsluttes, skal du dreje AC/DC-af-

bryderen i position OFF (FRA).

Tilslutning af solcellemodulerne (DC)
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Beskyttelsesanordninger
Tag højde for solcellemodulernes maksimale returstrømsbe-
lastning ved valg af de nødvendige beskyttelsesanordninger 
(f.eks. sikringer).

+

–

+

–

+

–

+

–
+

–
+

–

Krav til kablet
DC-stikkene til alle DC-tilslutninger er inkluderet i inverterens 
leveringsomfang.
Hvis du ønsker at bestille flere eller har brug for en anden stør-
relse, skal du anvende angivelserne i nedenstående tabel.

a

b

DC-tilslutninger på inverter DC-stik til DC-kabel

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)  Inkluderet i leverancen

Tilslutning af solcellemodulerne (DC)
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Tilslutningerne til RS485, de potentialfrie kon-
takter, de digitale indgange og den eksterne 
frakobling (EPO) befinder sig alle på kommuni-
kationskortet. Installationsarbejderne kan derfor 
kombineres.

3

1 2

4 5

1 2 x potentialfrie kontakter (klemterminal)
2 DIP-kontakt til RS485-slutmodstand og VCC
3 Digitale indgange og ekstern frakobling (klemterminal)
4 RS485 (klemterminal)
5 Beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser (EMI)

Klemstikkene 3/4 eller 5/6 kan anvendes. Det spiller ingen rolle, 
hvilke klemstik der anvendes. De to andre klemstik anvendes 
kun, hvis flere invertere forbindes med hinanden via RS485.

RS485-klemterminal

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)

Efter idrifttagningen kan baudraten indstilles på inverterens dis-

play, se ”Baudrate til RS485”, s. 24. 

Dataformat

Baudrate 9600, 19200, 38400; standard: 19200

Data-bits 8

Stop-bit 1

Paritet Ikke relevant

DIP-kontakt til RS485-slutmodstand og VCC

1 VCC (+12 V; 0,5 A)
2 RS485-slutmodstand

Tilslutning af dataloggeren via RS485
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Tilslutning af en enkelt inverter til en datalogger

ON

1

RS485

Afslutningsmodstand = ON

Datalogger

Tilslutning af flere invertere til en datalogger
 ► Hvis dataloggeren ikke har en integreret RS485-slutmod-

stand, skal RS485-slutmodstanden på den første inverter 
tilsluttes.

 ► Efter idrifttagningen skal der indstilles en varierende inver-
ter-ID på hver enkelt inverter, se ”Inverter-ID”, s. 23.

...

ON

1

ON

1

ON

1

RS485

Afslutningsmodstand = ON Afslutningsmodstand = OFF Afslutningsmodstand = OFF

Datalogger

Datalogger

 VIGTIGT
Uønsket strøm 
Hvis flere invertere er forbundet med hinanden 
over RS485, kan der ved nogle installationsvari-
anter opstå uønsket strøm.

 ► Brug ikke GND og VCC.
 ► Hvis kabelafskærmningen skal benyttes 

som værn mod lynnedslag, skal der kun 
foretages jording af et af inverternes kabi-
netter i RS485-serien.

Tilslutning af dataloggeren via RS485
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Tilslutning af digitale indgange, ekstern frakobling og potentialfrie kontak-
ter (option)

Digitale indgange og ekstern frakobling
Der kan tilsluttes en ekstern rippelstyremodtager til de digitale 
indgange for at kontrollere den aktive effekt.

Klemme Bet Kortslutning Udløst reaktion

1 V1 - -

2 K0 V1 + K0 Ekstern frakobling 
(nødstop, EPO)

3 K1 V1 + K1 Indstil maks. aktiv 
effekt på 0 % 

4 K2 V1 + K2 Indstil maks. aktiv 
effekt på 30 % 

5 K3 V1 + K3 Indstil maks. aktiv 
effekt på 60 % 

6 K4 V1 + K4 Indstil maks. aktiv 
effekt på 100 %

7 K5 V1 + K5 Reserveret

8 K6 V1 + K6 Reserveret

Potentialfrie kontakter

Hændelse Beskrivelse

Disabled  
(Deaktiv.) 

De potentialfrie kontakters funktion er deakti-
veret.

On Grid  
(På nettet)

Inverteren har etableret forbindelse med net-
tet.

Fan failure 
(Vent. def.) Ventilatorerne er defekte.

Insulation  
(Isolation) Isolationstesten slog fejl.

Alarm  
(Alarm)

Fejlmelding, udfaldsmelding eller advarsel er 
blevet udlæst.

Error  
(Fejl) Fejlmelding er blevet udlæst.

Fault  
(Udfald) Udfaldsmelding er blevet udlæst.

Warning  
(Advarsel)

Advarsel er blevet udlæst.

Standardindstilling for begge kontakter er “deaktiveret”.
Efter idrifttagningen kan der tilordnes en hændelse til de poten-
tialfrie kontakter på displayet, se ”Potentialfrie kontakter”, s. 25
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For at kunne udføre idrifttagningstrinene, der er 
beskrevet i dette afsnit, skal inverteren forsynes 
enten med AC-strøm (net) eller med DC-strøm 
på de to DC-indgange (solcellemoduler).

1. Drej AC/DC-afbryderen i position ON (TIL).

Français
Deutsch
English
Select language 2. Vælg sproget English med tasterne  og , og tryk på tasten ENT .

CHINA (WIDE) 
CHINA 2013
CHINA MV
DK TR3.2.2 CatA2
DK TR3.2.2 CatB,C,D

3. Vælg dit land eller din nettype med tasterne  og , og tryk på tasten ENT .

      Yes / No
  DK TR3.2.2 CatA
set country:
Are you sure to 4. Kontrollér, om det rigtige land eller net er valgt.

Hvis det rigtige land er valgt, skal du vælge Yes (Ja) med tasterne  og  og 

trykke på tasten ENT .

Tryk på tasten EXIT  for at ændre dit valg.
 → Inverteren afvikler en selvtest, der varer ca. 2 minutter. På displayet vises den 

resterende tid. 

 
 
Sunspec prot.
Delta/Solivia prot. BEMÆRK

Delta-protokollen er Delta Modbus-protokollen og er beregnet til brug med Delta Ser-
vice-softwaren.

5. Vælg SUNSPEC som RS485-protokol med tasterne  og , og tryk på tasten 

ENT .

      Yes / No
   Sunspec prot.
set protocoll:
Are you sure to 6. Kontrollér, at den rigtige protokol er valgt.

Hvis den rigtige protokol er valgt, skal du vælge Yes (Ja) med tasterne  og  

og trykke på tasten ENT .

Tryk på tasten EXIT  for at ændre dit valg

 
      ID=001
   Setting ID:
 BEMÆRK

Hvis der er tilsluttet flere invertere i fotovoltaikanlægget, skal der indstilles en anden inver-
ter-ID for hver inverter. Inverter-ID’en anvendes for eksempel i overvågningssystemer til 
entydig identificering af inverteren.

7. Indstil de enkelte cifre med tasterne  og , og tryk på tasten ENT .

Idrifttagning - grundindstillinger
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      Yes / No
      
ID:  1
Are you sure to set 8. Kontrollér, at den rigtige inverter-ID er indstillet.

Hvis den rigtige inverter-ID er indstillet, skal du vælge Yes (Ja) med tasterne  

og  og trykke på tasten ENT .

Tryk på tasten EXIT  for at ændre dit valg

 
 
 12.Jun 2016 15:32
 9. Vælg punktet Date & Time (Dato og tid) med tasterne  og , og tryk på 

tasten ENT .

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02  þ Basisindstillingerne er afsluttet. Standardmenuen vises.

Idrifttagning - grundindstillinger

Dato og klokkeslæt

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Tryk på tasten EXIT , når standardinformationerne vises, for at åbne hovedmenuen. 

Eller tryk på tasten EXIT , indtil hovedmenuen vises.

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

2. Vælg punktet General Settings (Generelle indstillinger) med tasterne  

og , og tryk på tasten ENT .

Protocoll
Baud rate
Date & Time
Language 3. Vælg punktet Date & Time (Dato og tid) med tasterne  og , og tryk på 

tasten ENT .

 
 
 12.Jun 2016 17:15
 4. Indstil værdien med tasterne  og , og tryk på tasten ENT . 

Gentag forløbet for de øvrige indstillinger.

Idrifttagning - yderligere indstillinger (option)
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AC-tilslutningstype
Som standard er AC-tilslutningstypen indstillet på 3P4W (3 faser + N + PE). Denne indstilling skal kun ændres, hvis 
der anvendes et AC-system med 3 faser + PE (3P3W). For en beskrivelse af, hvordan inverteren forbindes med 
nettet, se ”Tilslutning af nettet (AC)”, s. 12.

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Tryk på tasten EXIT , når standardinformationerne vises, for at åbne hovedmenuen. 

Eller tryk på tasten EXIT , indtil hovedmenuen vises.

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

2. Vælg punktet Install Settings (Installationsindst.) med tasterne  og 

, og tryk på tasten ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Funktionen er beskyttet med password 5555. 

Indstil de enkelte cifre med tasterne  og .

Tryk på tasten ENT  for at bekræfte et ciffer.

AC Connection: 3P4W
EPO:    Normal Open 

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

4. Vælg punktet AC Connection (AC-tilslutning) med tasterne  og , og 

tryk på tasten ENT .

5. Vælg punktet 3P3W med tasterne  og , og tryk på tasten ENT .

Idrifttagning - yderligere indstillinger (option)

Inverter-ID

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Tryk på tasten EXIT , når standardinformationerne vises, for at åbne hovedmenuen. 

Eller tryk på tasten EXIT , indtil hovedmenuen vises.

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

2. Vælg punktet Install Settings (Installationsindst.) med tasterne  og 

, og tryk på tasten ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Funktionen er beskyttet med password 5555. 

Indstil de enkelte cifre med tasterne  og .

Tryk på tasten ENT  for at bekræfte et ciffer.

Grid Settings
Country    
Insulation
Inverter ID:      1 4. Vælg med tasterne  og  punktet Inverter ID (Inverter-ID), og tryk på 

tasten ENT .

 
      ID=001
   Setting ID:
 5. Indstil værdien med tasterne  og , og tryk på tasten ENT .
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Baudrate til RS485

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Tryk på tasten EXIT , når standardinformationerne vises, for at åbne hovedmenuen. 

Eller tryk på tasten EXIT , indtil hovedmenuen vises.

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

2. Vælg punktet General Settings (Generelle indstillinger) med tasterne  

og , og tryk på tasten ENT .

Protocol
Baud rate
Date & Time
Language 3. Vælg punktet Baud rate (Baudrate) med tasterne  og , og tryk på tasten 

ENT .

 
38400
19200
9600 4. Indstil en værdi med tasterne  og , og tryk på tasten ENT . 

Gentag forløbet for de øvrige indstillinger.

Begrænsning af aktiv effekt

Denne indstilling må kun ændres efter aftale 
med Delta-kundeservice.

For at ændre denne indstilling har du brug et 
særligt password, som du modtager fra Del-
ta-kundeservice. Kontaktdataene findes på 
sidste side i dette dokument.

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Tryk på tasten EXIT , når standardinformationerne vises, for at åbne hovedmenuen. 

Eller tryk på tasten EXIT , indtil hovedmenuen vises.

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

2. Vælg punktet Install Settings (Installationsindst.) med tasterne  og 

, og tryk på tasten ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Indtast her det password, som du modtaget fra Delta-kundeservice. 

Indstil de enkelte cifre med tasterne  og .

Tryk på tasten ENT  for at bekræfte et ciffer.

AC Connection: 3P4W
EPO:    Normal Open 

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

4. Vælg punktet Max. Power (Maks. effekt) med tasterne  og , og tryk på 

tasten ENT .

5. Indstil en værdi med tasterne  og , og tryk på tasten ENT .

Idrifttagning - yderligere indstillinger (option)
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Potentialfrie kontakter

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. Tryk på tasten EXIT , når standardinformationerne vises, for at åbne hovedmenuen. 

Eller tryk på tasten EXIT , indtil hovedmenuen vises.

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

2. Vælg punktet Install Settings (Installationsindst.) med tasterne  og 

, og tryk på tasten ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Funktionen er beskyttet med password 5555. 

Indstil de enkelte cifre med tasterne  og .

Tryk på tasten ENT  for at bekræfte et ciffer.
Grid Settings
DC Injection
Dry Cont.
RCMU:            ON
EPO:    Normal Open 

4. Vælg punktet Dry Cont. (Pot. kont.) med tasterne  og , og tryk på 

tasten ENT .

Dry Cont.B  Disable
 
 

Dry Cont.A  Disable 5. Vælg en potentialfri kontakt med tasterne  og , og tryk på tasten ENT  . Den 

aktuelle indstilling vises efter navnet på den potentialfrie kontakt.

On Grid
Fan Fail
Insulation

Disable 6. Vælg en option med tasterne  og , og tryk på tasten ENT  .
Disponible optioner, se ”Tilslutning af digitale indgange, ekstern frakobling og potentialfrie 
kontakter (option)”, s. 20.

Idrifttagning - yderligere indstillinger (option)
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Indgang (DC) M50A_12s

Maks. anbefalet PV-effekt

Symmetrisk belastning 63 kWP

Asymmetrisk belastning 70 kWP

Maksimal indgangseffekt (total/pr. indgang) 58 kW / 34,8 kW 1)

Nominel effekt 52 kW

Indgangsspændingsområde 200 ... 1100 VDC 2)

Mærkespænding 600 VDC

Indkoblingsspænding 250 VDC

Indkoblingseffekt 40 W

MPP-indgangsspændingsområde 200 ... 1000 VDC

MPP-indgangsspændingsområde med fuld effekt

Symmetrisk belastning 520 ... 800 VDC

Asymmetrisk belastning 620 ... 800 VDC

Asymmetrisk belastning 60/40 %; 40/60 %

Maksimal indgangsstrøm, total (DC1/DC2) 100 A (50 A/50 A)

Maksimal kortslutningsstrøm ved udfald 72 A (12 A pr. streng)

Antal MPP-trackere Parallelle indgange: 1 MPP-tracker;  
Separate indgange: 2 MPP-trackere

Antal DC-indgange, total (DC1/DC2) 12 (6/6)

Galvanisk adskillelse Nej

Overspændingskategori 3) III

Strengsikringer 15 A 4)

Overspændingsafleder Type 2, kan udskiftes

Udgang (AC) M50A_12s

Maks. tilsyneladende effekt 5) 55 kVA 6)

Nom. tilsyneladende effekt 5) 50 kVA

Mærkespænding 7) 230 ±20 %/400 VAC ±20 %,  
3 faser + PE eller 3 faser + N + PE

Nom. strømstyrke 73 A

Maks. strømstyrke 80 A

Indkoblingsstrøm 200 A/100 µs

Nom. frekvens 50/60 Hz

Frekvensområde 7) 45 ... 65 Hz

Indstillelig effektfaktor 0,8 kap ... 0,8 ind

Klirfaktor i alt < 3 %

Levering af DC-strøm < 0,5 % ved mærkestrøm

Tabseffekt ved natdrift < 2,5 W

Overspændingskategori 3) II

Overspændingsafleder Type 2, kan udskiftes

Tekniske data
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Mekanisk udførelse  M50A_12s

Mål (B x H x D) 612 x 740 x 278 mm

Vægt 74 kg

Køling 5 ventilatorer

AC-tilslutningstype
China Aviation Optical-Electrical Technology Co.

PVE5T125KE36

DC-tilslutningstype 12 x Multi-Contact MC4

Kommunikationsinterface 2x RS485, 2x potentialfrie kontakter, 1x ekstern frakobling, 6x 
digitale indgange

Generelle specifikationer M50A_12s

Delta-modelnavn M50A_12s

Delta-artikelnummer RPI503M221000

Maksimal virkningsgrad 98,6 %

EU-virkningsgrad 98,4%

Driftstemperaturområde -25 ... +60 °C

Driftstemperaturområde uden reduktion -25 ... +48 °C

Temperaturområde under lagring -30 ... +60 °C

Relativ luftfugtighed 0 ... 100 %, ikke kondenserende

Maks. anvendelseshøjde 2000 m over havets overflade

Standarder og retningslinjer  M50A_12s

Kapslingsklasse iht. IEC 60529 IP65

Kapslingsklasse iht. IEC 61140 I

Tilsmudsningsgrad iht. IEC 60664-1 II

Overbelastningsreaktion Strømstyrkebegrænsning, effektbegrænsning

Sikkerhed IEC 62109-1 / -2, CE-konformitet

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

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

Klirfaktor EN 61000-3-2

Fluktuationer og flimmer EN 61000-3-3

Nettilslutningsdirektiv Den aktuelle liste finder du på www.solar-inverter.com.
1) Maksimal 34,8 kW pr. DC-indgang ved asymmetrisk belastning (60/40 %)
2) 1000 V til inverter med firmware-version mindre end DPS 1.32
3) IEC 60664-1, IEC 62109-1
4) Den angivne værdi gælder for en temperatur på 25 °C inde i inverteren. Ved højere temperaturer inde i inverteren kan værdien falde til 10 A.
5) Til cos phi = 1 (VA = W)
6) Muligt under følgende betingelser: DC-indgangsspænding > 580 V; symmetrisk belastning; omgivelsestemperatur < 25 °C.
7)  AC-spænding og frekvensområde programmeres i overensstemmelse med de pågældende nationale bestemmelser.

Tekniske data
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Grækenland support.greece@solar-inverter.com +49 7641 455 549

Israel supporto.israel@solar-inverter.com 800 787 920 (gratis)

Italien supporto.italia@solar-inverter.com 800 787 920 (gratis)

Nederlandene ondersteuning.nederland@solar-inverter.com 0800 022 1104 (gratis)

Østrig service.oesterreich@solar-inverter.com 0800 291 512 (gratis)

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

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

Schweiz support.switzerland@solar-inverter.com 0800 838 173 (gratis)

Slovakiet podpora.slovensko@solar-inverter.com 0800 005 193 (gratis)

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

Spanien soporto.espana@solar-inverter.com 900 958 300 (gratis)

Storbritannien support.uk@solar-inverter.com 0800 051 4281 (gratis)

Tjekkiet podpora.czechia@solar-inverter.com 800 143 047 (gratis)

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

Tyskland service.deutschland@solar-inverter.com 0800 800 9323 (gratis)

Andre europæiske lande support.europe@solar-inverter.com +49 7641 455 549
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