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Denna kortfattade installationsanvisning gäller för följande 
växelriktarmodeller: 

 ● M50A_12s

med firmwareversionerna:  
DSP: 1 62 / RED: 1 26 / COM: 1 43 eller högre

Delta-delnumret finns på växelriktarens typskylt. Produktversio-
nen kan utläsas genom serienumrets sista bokstav, som även det 
finns på typskylten. En lista med firmwareversionerna visas på 
skärmen i menyn Inverter info (Växelriktarinfo.) . 

Vi på Delta uppdaterar ständigt våra handböcker så att du som 
kund får tillgång till fullständig information för installationen och 
driften av växelriktaren. Innan man börjar med installationsarbe-
tet bör man därför alltid se efter under solarsolutions.delta-emea.
com om det finns någon nyare version av den kortfattade instal-
lationsanvisningen eller av den utförliga installations- och driftma-
nualen.

© Copyright – Delta Electronics (Netherlands) B.V. – Alla rättig-
heter förbehålls.
Denna manual är avsedd att användas av installatörer.

Den information som finns i denna manual får inte reproduceras 
utan att Delta Electronics först godkänt detta skriftligen. Infor-
mationen i denna manual får inte användas för några andra 
ändamål som inte är direkt förknippade med användningen av 
växelriktaren.
All information och alla specifikationer kan ändras utan förvar-
ning.
Alla översättningar av denna manual som inte auktoriserats av 
Delta Electronics (Netherlands) B.V., måste förses med anmärk-
ningen ”Översättning av originalbruksanvisningen”.

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

Auktoriserad representant för den här produkten inom EU: 
Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
NL-2132 MZ Hoofddorp
Nederländerna

http://solarsolutions.delta-emea.com
http://solarsolutions.delta-emea.com
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FARA
Elektrisk stöt
Den spänning som finns i växelriktaren under 
drift kan vara livsfarlig. Denna spänning finns 
fortfarande kvar i växelriktaren i upp till 10 sek-
under, även efter det att växelriktaren frånkopp-
lats från alla strömkällor. 
Innan man arbetar med växelriktaren måste 
därför följande steg genomföras
1. AC/DC-brytaren måste sättas i läget OFF 

(AV).
2. Växelriktaren måste frånkopplas från alla 

AC- och DC-spänningskällor och man mås-
te säkerställa att inga spänningskällor kan 
kopplas in igen av misstag.

3. Vänta i minst 10 sekunder, tills de inre kon-
densatorerna har laddats ur.

FARA
Elektrisk stöt
Spänningen över växelriktarens DC-anslutning-
ar kan vara livsfarlig. När ljus faller på solcells-
modulerna börjar de genast producera ström. 
Detta sker även om ljuset inte faller direkt på 
solcellsmodulerna.

 ► Växelriktaren får aldrig frånkopplas från 
solcellsmodulerna under belastning. 

 ► AC/DC-brytaren måste sättas i läget OFF 
(AV).

 ► Koppla från anslutningen till elnätet, så att 
växelriktaren inte kan mata in energi i nätet. 

 ► Växelriktaren måste frånkopplas från alla 
AC- och DC-spänningskällor. Se till så att 
inga anslutningar kan kopplas på igen av 
misstag.

 ► Skydda DC-kabeln så att ingen kan röra vid 
den av misstag.

VARNING
Elektrisk stöt
När kåpan till säkringslådan tas bort, ligger 
strömförande delar bara och skyddsklassningen 
IP65 är inte längre uppfylld.

 ► Kåpan får endast tas bort om det verkligen 
är nödvändigt.

 ► Ta aldrig bort kåpan om det finns risk att 
vatten tränger in i växelriktaren. 

 ► När arbetet slutförts måste kåpan monteras 
igen på rätt sätt och skruvas fast. Kontrollera 
att kåpan sluter tätt.

 ● För att uppfylla säkerhetskraven i IEC 62109-5.3.3 och und-
vika personskador och materiella skador, måste växelrikta-
ren installeras och användas i enlighet med säkerhetsanvis-
ningarna och arbetsinstruktionerna i denna manual. Delta 
Electronics ansvarar inte för skador som uppstår genom att 
säkerhetsanvisningarna och arbetsinstruktionerna i denna 
manual inte följs.

 ● Växelriktaren får endast installeras och tas i drift av instal-
latörer som är utbildade och berättigade till att installera 
nätanslutna solenergiväxelriktare.

 ● Alla reparationer av växelriktaren måste utföras av Delta 
Electronics. Annars upphör garantin att gälla.

 ● De varningsmeddelanden och varningssymboler som Delta 
Energy Systems har satt dit på växelriktaren får inte tas 
bort.

 ● Växelriktaren har ett högt krypströmsvärde. Jordkabeln 
måste anslutas före idrifttagningen.

 ● Dra aldrig ur en kabel medan växelriktaren står under be-
lastning, eftersom det finns fara för ljusbågar.

 ● För att förhindra skador genom blixtnedslag ska de regler 
som gäller i ditt land följas.

 ● Ytan på växelriktaren kan bli mycket varm under drift. 
Använd alltid skyddshandskar när du rör vid växelriktaren 
utanför bildskärmen.

 ● Växelriktaren är mycket tung. För att lyfta och flytta den 
måste man använda ett mekaniskt lyftredskap (t.ex. en kran 
eller ett lyftblock). För att lyfta och flytta den för hand krävs 
minst tre personer.  

 ● Till RS485-gränssnitten får endast apparater i enlighet med 
SELV (EN 60950) anslutas.

 ● För att säkerställa att kapslingsklassen IP65 upprätthålls 
måste alla anslutningar tätas tillräckligt. Anslutningar som 
inte används måste tätas med de medföljande täcklocken.

Grundläggande säkerhetsanvisningar
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Leveransomfång

Del Antal Beskrivning Del Antal Beskrivning

Växelriktare 1 AC-stickpropp 1

China Aviation Optical-Electrical 
Technology Co. PVE5T125KE36

Monterings-
platta 1

Tätningsringar 
till AC-stick-
propp

1

1 set med 3 tätningsringar

DC-stickpropp

12

Multi-Contact MC4-stickpropp 
till DC+ (32.0017P0001-UR för 
4/6 mm2)

Jordningsskruv 1

För att jorda växelriktarens hölje; 
med fjäderbricka, underläggsbricka 
och tandad bricka; monteras på 
växelriktaren

12

Multi-Contact MC4-stickpropp 
till DC– (32.0016P0001-UR för 
4/6 mm2)

 

Kortfattad 
installations-
avnisning och 
grundläggande 
säkerhetsanvis-
ningar

1

Installations- und Betriebshandbuch

RPI M50A_12s

Deutschland Österreich SchweizBelgien

Innan installationsarbetet påbörjas måste man 
kontrollera att alla delar i leveransomfånget finns 
med och att komponenterna inte är skadade.

Använd aldrig skadade komponenter.

Spara förpackningen.
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Översikt

1

2

3

4

5

6

1 Bildskärm, knappar och lysdioder 4 Elektriska anslutningar
2 Säkringslåda med strängsäkringar och överspänningsskydd 5 Fläktar
3 Luftintag 6 Typskylt

Elektriska anslutningar

1 2 3 4 5 6

1 Jordningsanslutning 4 DC-anslutningar
2 AC/DC-brytare 5 Kommunikationsanslutning 1
3 AC-anslutning 6 Kommunikationsanslutning 2 (används inte)

Växelriktarens komponenter
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Bildskärm, knappar och lysdioder

10 seconds

Livsfara genom elektrisk stöt

När växelriktaren är i drift uppstår en spänning inuti den som kan vara livsfarlig, och denna spänning kvarstår 
upp till 10 sekunder efter det att strömförsörjningen frånkopplats.

Endast säkringslådan får öppnas. Inga andra delar av apparaten får öppnas.

Innan arbeten utförs på växelriktaren måste man läsa den medföljande manualen och följa anvisningarna i 
denna.

Denna växelriktare är inte skiljd från nätet av en transformator.

Växelriktarens hölje måste jordas, om så krävs av de lokala bestämmelserna.

WEEE-märkning

Växelriktaren får inte kastas tillsammans med hushållsavfallet, utan i enlighet med de regler för hantering av 
elskrot som gäller i ditt land eller din region.

Information på typskylten

EXIT EXIT (AVBRYT)
Lämna den aktuella menyn. 

Avbryt inställningen av en parameter. 
Ändringarna sparas inte.

Nedåt
Gå nedåt i menyn. 

Minska värdet på en inställbar para-
meter.

Uppåt
Gå uppåt i menyn. 

Öka värdet på en inställbar parameter.

ENT ENTER

Välj ut en menypost. 

Öppna en inställbar parameter för 
bearbetning.

Avsluta inställningen av en parameter. 
Ändringarna sparas. 

Grid Nät Grön lysdiod. Lyser när växelriktaren 
matar in ström i nätet.

AlArm Larm Röd lysdiod. Indikerar ett fel, ett 
avbrott eller en varning.
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Planera installationen

Monteringsplatsen

 ► Växelriktaren är mycket tung. Väggen eller monteringssys-
temet måste kunna bära växelriktarens höga vikt.

 ► Använd alltid monteringsplattan som levereras tillsammans 
med växelriktaren.

 ► Använd monteringsmaterial (plugg, skruvar osv.) som är 
lämpat för väggen eller monteringssystemet och för växel-
riktarens höga vikt.

 ► Montera växelriktaren på en vibrationsfri vägg för att undvi-
ka störningar.

 ► Om växelriktaren används i bostadsområden eller i byggna-
der med djur så kan de ljudemissioner som kan uppstå ha 
en störande effekt. Välj därför ut monteringsplatsen extra 
noga.

 ► Montera växelriktaren på en brandskyddad vägg.

✔ ✘ ✘

??
??

 ► Växelriktaren måste monteras så att man kan läsa bildskär-
men och använda knapparna utan problem.

Inpassning under monteringen

 ► Montera växelriktaren lodrätt.

Installation utomhus

 ► Växelriktaren har kapslingsklassen IP65 och kan installeras 
inomhus eller utomhus. Trots det bör växelriktaren placeras 
under ett tak för att skyddas mot direkt solljus, regn och 
snö. 
Om växelriktaren till exempel hettas upp för mycket av 
direkt solljus, så sänks växelriktarens effekt. Detta är en 
normal driftegenskap hos växelriktaren som är nödvändig 
för att skydda den inre elektroniken.

 ► I områden med många träd eller ängar kan pollen och an-
dra växtdelar täppa till luftintagen eller fläktarna. 
I så fall ska luftintagen täckas för, utan att luftströmmen 
genom växelriktaren hindras. Kylsystemet ska rengöras och 
testas regelbundet, se installations- och bruksanvisningen. 
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Monteringsavstånd och 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

 ► Se till så att luftcirkulationen är tillräcklig. Varm luft måste 
kunna släppas ut nedåt. 

 ► Lämna tillräckligt med utrymme runt varje växelriktare.
 ► Växelriktare får inte installeras direkt över varandra, så att 

de inte värmer upp varandra.
 ► Beakta drifttemperaturområdet utan nedreglering och 

drifttemperaturområdet. 
När drifttemperaturområdet utan nedreglering över-
skrids, reducerar växelriktaren den AC-effekt som matas in 
i nätet. 
När drifttemperaturområdet överskrids, stoppar växelrik-
taren inmatningen i nätet. 
Detta är en normal driftegenskap hos växelriktaren som är 
nödvändig för att skydda den inre elektroniken.

Transportera och lyfta växelriktaren

VARNING
Hög vikt
Växelriktaren är mycket tung.

 ► Växelriktaren måste lyftas och bäras av 
minst 3 personer eller med ett lämpligt 
lyftredskap.

Planera installationen
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Mått

82

460 14

31
14

12
8

20

19
3

25

612

101

12 278

19
8

74
0

40
2

12

435

∅6,5

∅5,5∅5,5
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Montera växelriktaren på väggen

1. Fäst monteringsplattan på väggen eller monteringssystemet 
med 6 eller 12 M6-skruvar. 

2. Häng upp växelriktaren på monteringsplattan.

3. Kontrollera så att växelriktaren hänger rätt i monteringsplat-
tan.

4. Kontrollera att växelriktarens nederdel ligger an på rätt sätt 
mot väggen eller monteringssystemet.

Montera växelriktaren
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5. Skruva fast växelriktaren i väggen eller monteringssyste-
met.

Jorda växelriktarens hölje

1. Skruva fast jordkabeln på växelriktaren. En M4-skruv, 
fjäderbricka, underläggsbricka och tandad bricka är redan 
monterade på växelriktaren. 

 

1 Tandad bricka
2 Jordkabel med kabelsko
3 Underläggsbricka
4 Fjäderbricka
5 M4-skruv

2. Gör en kontinuitetsmätning av jordanslutningen. Om det 
inte finns en tillräcklig ledande anslutning, skrapa då bort 
lacken på växelriktarens hölje under den tandade brickan, 
för att skapa en bättre elektrisk kontakt.

Sätta dit varningsmeddelanden på växelriktaren
 ► Sätt dit alla nödvändiga varningsmeddelanden på växelrik-

taren. Följ alltid alla lokala regelverk när du gör detta. 
Nedan följer några exempel på varningsmeddelanden.

Arbeta inte på denna driftenhet innan den 
har kopplats bort från såväl nätet som även 

från den lokala genererande enheten.
VIKTIGT

Inmatning 
på två sidor

Koppla bort den lokala genererande enheten på punkten ___________________________
Koppla bort nätförsörjningen på punkten ________________________________________

Varning
Två spänningskällor

- distributionsnät
- solcellsmoduler

Frånskilj båda källorna före 
alla arbeten

Montera växelriktaren
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Viktiga säkerhetsanvisningar
 ► Följ alltid de specifika bestämmelserna i ditt land eller din 

region.
 ► Följ alltid din elleverantörs specifika bestämmelser.
 ► Installera alla föreskrivna säkerhets- och skyddsanordning-

ar (till exempel automatsäkringar och/eller överspännings-
skydd).

 ► Växelriktaren måste skyddas med en lämplig, förkopplad 
säkring:

förkopplad automatsäkring 100 A

G N L1 L3L2

N

L1

L2

L3

PE

till 
växelriktaren

Jordfelsbrytare
På grund av hur den är konstruerad kan växelriktaren inte mata 
in någon DC-felström i nätet. Växelriktaren uppfyller därmed kra-
ven i standarden DIN VDE 0100-712.
Möjliga feltillstånd som kan inträda har undersökts av Delta i 
enlighet med de standarder som för närvarande gäller för instal-
lationer. Undersökningarna visade att inga faror uppstår om 
växelriktaren används i kombination med en förkopplad jordfels-
brytare (FI-skyddsbrytare, RCD) av typ A. Det är inte nödvändigt 
att använda en jordfelsbrytare av typ B.

Den minsta utlösningsströmstyrkan för jordfels-
brytare av typ A ≥300 mA

ANVISNING
Den utlösningsströmstyrka som jordfelsbrytaren 
måste ha beror i första hand på solcellsmoduler-
nas kvalitet, storleken på solcellsanläggningen 
och på omgivningsförhållandena (t.ex. luftfuktig-
heten). Utlösningsströmstyrkan får dock inte vara 
lägre än den angivna minimala utlösningsström-
styrkan.

Integrerad enhet för felströmsövervakning
Den integrerade, allströmskänsliga felströmsövervakningen 
(RCMU) är certifierad i enlighet med VDE 0126 1-1:2013-08  
§6.6.2.

Integrerade strängsäkringar och överspänningsskydd
 ► Skadade strängsäkringar ska bytas ut mot enheter av sam-

ma typ och från samma tillverkare. 
 ► Överspänningsskydd kan beställas från Delta.

Jorda växelriktaren
Växelriktaren måste jordas över PE-ledaren. Anslut AC-kabelns 
PE-ledare till den pol i AC-stickproppen som är till för detta.

Krav på AC-kabeln 

AC-stickproppen som medföljer växelriktaren har följande tek-
niska egenskaper:

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

PVE5T125KE36

Märkström 100 A

Min./max. kabeldiameter 37 - 44 mm

Min./max. Ledningstvärsnitt 25 - 35 mm2

Rekommenderat åtdragnings-
moment för anslutningsskru-
varna

3 Nm

AC-stickproppen kan endast användas med flexibla kopparka-
blar.
När kabeltvärsnittet beräknas måste följande påverkande faktorer 
beaktas: 

 ● Kabelmaterialet
 ● Temperaturförutsättningarna
 ● Kabellängden
 ● Installationstypen
 ● Spänningsfall
 ● Effektförlust i kabeln

 ► Följ alltid ditt lands gällande installationsföreskrifter för 
AC-kablar.

Frankrike: följ installationsföreskrifterna i UTE 15-712-1. Denna 
standard innehåller föreskrifter om de minsta tillåtna kabeltvär-
snitten och om hur man undviker överhettning p.g.a. för höga 
strömstyrkor. 
Tyskland: följ installationsföreskrifterna i VDE 0100-712. Denna 
standard innehåller föreskrifter om de minsta tillåtna kabeltvär-
snitten och om hur man undviker överhettning p.g.a. för höga 
strömstyrkor. 

Australien/Nya Zeeland: följ installationsföreskrifterna i AS/NZS 
5033:2005. Denna standard innehåller föreskrifter om de minsta 
tillåtna kabeltvärsnitten och om hur man undviker överhettning 
p.g.a. för höga strömstyrkor. 

Jorda växelriktaren

Växelriktaren måste jordas över PE-ledaren. Anslut AC-kabelns 
PE-ledare till den pol i AC-stickproppen som är till för detta.

Ansluta till nätet (AC)
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Växelriktaren kan anslutas till 3-fasnät utan 
neutralledare (3P3W, 3 faser + PE) och 3-fasnät 
med neutralledare (3P4W, 3 faser + N + PE). 

 ► Det spelar ingen roll till vilken kontakt de 
enskilda trådarna i AC-kabeln ansluts.

 ► Om växelriktaren är ansluten till ett nät utan 
neutralledare, måste man efter idrifttagning-
en ändra AC-anslutningstypen till 3P3W 
på bildskärmen, se ”AC-anslutningstyp”, 
s. 23.

Anslutning till 3-fasnät med neutralledare (3P3W)

L1
L2

PE
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3

Anslutning till 3-fasnät utan neutralledare (3P4W)

L1
L2

PE
N
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3N

1. För alla de delar av AC-stickproppen som behövs över 
kabeln. Vilka delar som behövs beror på kabelns diameter, 
se bilden på nästa sida.

2. Ta bort isoleringen från kabeln och ledningarna. Tvinna inte 
ändarna på ledningarna, eftersom det minskar kontaktytan 
mot ledarändhylsorna.

22 ± 2 mm

95    mm+0
-595    mm+0
-5

3. Sätt dit ledarändhylsorna i enlighet med följande tabell.

Ledartvärsnitt Ska ledarändhylsor användas?

25 mm2 ja

> 25 mm2 nej

4. Det finns två anslutningsskruvar till varje ledare. Alla ledare 
måste alltid fästas med båda anslutningsskruvarna.

3 Nm

2 x

Ansluta till nätet (AC)
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D1
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1

2
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4

D1

D3

1 2 3 4D1 D2 D3

X

A

B

C

43

Var Kabeldiameter Tätning Åtdragningsmoment (mut-
ter, 4)

Mellanrum 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 38 mm2 ledningstvärsnitt) D1 + D2 + D3 12 Nm 3,5 mm

Ansluta till nätet (AC)
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5. Sätt ihop AC-stickproppen. 

1

2
1

2

2

3

3

3
D...

4

3
4

5

6

6. AC/DC-brytaren måste sättas i läget OFF (AV).

7. Ta bort tätningslocket från AC-anslutningen och spara det. 

8. Sätt i AC-stickproppen i växelriktarens AC-anslutning och 
dra åt. 

9. Fixera AC-kabeln med en dragavlastning.
10. Om växelriktaren är ansluten till ett nät utan neutralledare, 

måste man efter idrifttagningen ställa in anslutningstypen 
3P3W på bildskärmen, se ”AC-anslutningstyp”, s. 23.

Ansluta till nätet (AC)
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FARA 
Elektrisk stöt
Spänningen över växelriktarens DC-anslutning-
ar kan vara livsfarlig. När ljus faller på solcells-
modulerna börjar de genast producera ström. 
Detta sker även om ljuset inte faller direkt på 
solcellsmodulerna.

 ► Växelriktaren får aldrig frånkopplas från 
solcellsmodulerna under belastning. 

 ► AC/DC-brytaren måste sättas i läget OFF 
(AV).

 ► Koppla från anslutningen till elnätet, så att 
växelriktaren inte kan mata in energi i nätet. 

 ► Växelriktaren måste frånkopplas från alla 
AC- och DC-spänningskällor. Se till så att 
inga anslutningar kan kopplas på igen av 
misstag.

 ► Skydda DC-kabeln så att ingen kan röra vid 
den av misstag.

ANVISNING 
Maximal strömstyrka vid DC-anslutningarna
Om den maximala strömstyrkan överskrids kan 
det leda till att DC-anslutningarna överhettas.

 ► Ta alltid hänsyn till DC-anslutningarnas 
maximala strömstyrka när installationen 
planeras.

ANVISNING 
Feldimensionerad solcellsanläggning 
En feldimensionerad solcellsanläggning kan 
orsaka skador på växelriktaren.

 ► När solcellssträngarna beräknas måste de 
tekniska specifikationerna alltid beaktas 
(ingångsspänningsintervall, maximal 
strömstyrka och maximal ineffekt). Se 
kapitlet ”Tekniska data”.

ANVISNING 
Inträngande fukt 
Fukt kan tränga in genom öppna DC-anslutning-
ar.

 ► För att säkerställa att kapslingsklass IP65 
upprätthålls, måste oanvända DC-anslut-
ningar stängas med gummipropparna som 
sitter vid DC-anslutningarna.

 ► För att kunna starta växelriktaren måste 
båda DC-ingångarna stå under DC-spän-
ning!

Verktyg

Skyddslocken spärrar DC-stickproppen, 
så att denna endast kan tas bort ifrån 
DC-anslutningarna med monteringsnyck-
eln. 

 ► Följ de lokala reglerna för använd-
ning av skyddslocken.

Frankrike: Skyddslocken måste användas. 

Monteringsnyckel för att ta bort DC-stick-
proppen och skyddslocken från DC-anslut-
ningarna. Kan erhållas från Multi-Contact.

DC-spänningens polaritet
 ► Innan man ansluter solcellsmodulerna måste man kontroll-

era polariteten hos DC-strängarnas DC-spänning.

Säkerhetsanvisning
 ► Innan solcellsmodulerna ansluts ska AC/DC-brytaren vridas 

till läget OFF (AV).

Ansluta solcellsmoduler (DC)
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Skyddsanordningar
När man väljer ut de nödvändiga skyddsanordningarna (till exem-
pel säkringar) måste man ta hänsyn till solcellsmodulernas maxi-
mala tålighet för returström.

+

–

+

–

+

–

+

–
+

–
+

–

Krav på kablarna
DC-stickpropparna till alla DC-anslutningarna följer med i leve-
ransen av växelriktaren.
Om du vill beställa sådana i efterhand, eller om du behöver en 
annan storlek, gå då efter uppgifterna i följande tabell.

a

b

DC-anslutningar på växelriktaren DC-stickpropp till 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)  Ingår i leveransen

Ansluta solcellsmoduler (DC)
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Anslutningarna till RS485, de potentialfria kon-
takterna, de digitala ingångarna och den externa 
frånkopplingen (EPO) sitter alla på kommuni-
kationskortet. Installationsarbetena kan därför 
kombineras.

3

1 2

4 5

1 2x potentialfria kontakter (anslutningsplint)
2 DIP-switch till RS485-avslutningsmotstånd och VCC
3 Digitala ingångar och extern frånkoppling (anslutningsplint)
4 RS485 (anslutningsplint)
5 Skydd mot elektromagnetiska störningar (EMI)

Klämparet 3/4 eller 5/6 kan användas. Det spelar ingen roll vilket 
klämpar som används. Det andra klämparet behövs bara om 
flera växelriktare förbinds med varandra via RS485.

RS485-anslutningsplint

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 Baud-nivån ställas in på växelriktarens 

bildskärm, se ”Baud-nivå för RS485”, s. 24. 

Dataformat

Baud-nivå 9600, 19200, 38400; Standard: 19200

Databitar 8

Stoppbit 1

Paritetsbit ej tillämpligt

DIP-switch till RS485-avslutningsmotstånd och VCC

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

Ansluta datalogger via RS485
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Ansluta en enskild växelriktare till en datalogger

ON

1

RS485

Avslutningsmotstånd = ON (PÅ)

Datalogger

Ansluta flera växelriktare till en datalogger
 ► Om dataloggern inte har något integrerat RS485-avslut-

ningsmotstånd, tillkopplar man den första växelriktarens 
RS485-avslutningsmotstånd.

 ► Efter idrifttagningen ska ett unikt växelriktar-ID ställas in på 
varje växelriktare, se ”Växelriktar-ID”, s. 23.

...

ON

1

ON

1

ON

1

RS485

Avslutningsmotstånd = ON (PÅ)

Datalogger

Avslutningsmotstånd = OFF (AV) Avslutningsmotstånd = OFF (AV)

Data logger

 OBS!
Oönskade strömflöden.
Om flera växelriktare är förbundna med var-
andra via RS485, kan oönskade strömflöden 
uppstå vid somliga installationsvarianter.

 ► Använd inte GND och VCC.
 ► Om kabelskärmningen ska användas som 

skydd mot blixtnedslag, ska endast ett av 
växelriktarnas höljen i RS485-serien jordas.

Ansluta datalogger via RS485
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Ansluta digitala ingångar, extern frånkoppling och potentialfria kontakter 
(tillval)

Digitala ingångar och extern frånkoppling
För att kontrollera den aktiva effekten kan en extern rundstyr-
ningsmottagare anslutas till de digitala ingångarna.

Klämma Bet Kortslutning Tilldelad åtgärd

1 V1 - -

2 K0 V1 + K0 Extern frånkoppling 
(nödstopp, EPO)

3 K1 V1 + K1 Ställer in den maximala 
aktiva effekten på 0 % 

4 K2 V1 + K2 Ställer in den maximala 
aktiva effekten på 30 % 

5 K3 V1 + K3 Ställer in den maximala 
aktiva effekten på 60 % 

6 K4 V1 + K4
Ställer in den maxi-
mala aktiva effekten på 
100 %

7 K5 V1 + K5 Reserverad

8 K6 V1 + K6 Reserverad

Potentialfria kontakter

Händelse Beskrivning

Disabled  
(Avaktiverad)

De potentialfria kontakternas funktion är 
deaktiverad.

On Grid  
(På nätet)

Växelriktaren är ansluten till nätet.

Fan failure 
(Fläktavbrott)

Fläktarna är defekta.

Insulation  
(Isolering)

Isolationstestet slog fel.

Alarm  
(Larm)

Ett felmeddelande, ett avbrottsmedde-
lande eller en varning har skickats.

Error  
(Fel)

Ett felmeddelande har skickats.

Fault  
(Avbrott)

Ett avbrottsmeddelande har skickats.

Warning  
(Varning)

En varning har skickats.

Standardinställningen för båda kontakterna är ”deaktiverad”.
Efter idrifttagningen kan en händelse tilldelas de potentialfria 
kontakterna på bildskärmen, se ”Potentialfria kontakter”, s. 25
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För att kunna genomföra de steg i idrifttagning-
en som beskrivs i det här avsnittet, måste väx-
elriktaren antingen matas med AC-ström (nätet) 
eller med DC-ström genom båda DC-ingångar-
na (solcellsmoduler).

1. Vrid AC/DC-brytaren till läget ON (PÅ).

Français
Deutsch
English
Select language 2. Använd knapparna  och  för att välja språket English och tryck på knappen 

ENT .

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

3. Använd knapparna  och  till att välja ditt land eller nättyp och tryck på knap-

pen ENT .

      Yes / No
    UK G59-3 230
set country:
Are you sure to 4. Kontrollera att rätt land eller nät valts ut.

När rätt land har valts ut väljer du med knapparna  och  alternativet Yes 

(Ja) och trycker sedan på knappen ENT .

Tryck på knappen EXIT  för att ändra valet.
 → Växelriktaren startar sedan ett självtest som varar cirka 2 minuter. Bildskärmen 

visar den kvarvarande tiden. 

 
 
Sunspec prot.
Delta/Solivia prot. ANVISNING

Delta-Protokollet är Delta Modbus-Protokollet som är avsett att användas tillsammans med 
Delta Service Software.

5. Använd knapparna  och  för att välja SUNSPEC som RS485-protokoll, och 

tryck sedan på knappen ENT .

      Yes / No
   Sunspec prot.
set protocoll:
Are you sure to 6. Kontrollera att rätt protokoll valts ut.

När rätt protokoll har valts ut väljer du med knapparna  och  alternativet Yes 

(Ja) och trycker sedan på knappen ENT .

Tryck på knappen EXIT  för att ändra valet

 
      ID=001
   Setting ID:
 ANVISNING

Om flera växelriktare är anslutna i solcellsanläggingen, måste ett unikt växelriktar-ID ställas 
in på varje växelriktare. Detta växelriktar-ID används till exempel av övervakningssystem 
för att entydigt identifiera växelriktaren.

7. Med knapparna  och  ställer du in de enskilda siffrorna och trycker sedan på 

knappen ENT .

Idrifttagning - grundinställningar
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      Yes / No
      
ID:  1
Are you sure to set 8. Kontrollera att rätt växelriktar-ID ställts in.

När rätt växelriktar-ID har ställts in, väljer du med knapparna  och  alternati-

vet Yes (Ja) och trycker sedan på knappen ENT .

Tryck på knappen EXIT  för att ändra valet

 
 
 12.Jun 2016 15:32
 9. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Date & Time (Datum och 

tid) och tryck på knappen ENT .

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02  þ Grundinställningarna är nu avslutade. Standardmenyn visas.

Idrifttagning - grundinställningar

Datum och tid

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. När standardinformationen visas, tryck på knappen EXIT  för att öppna huvudmenyn. 

Annars trycker du på knappen EXIT  så många gånger som behövs tills huvudmenyn 

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

2. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Generell Settings 

(Allm. inställningar) och tryck sedan på knappen ENT .

Protocoll
Baud rate
Date & Time
Language 3. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Date & Time (Datum och 

tid) och tryck på knappen ENT .

 
 
 12.Jun 2016 17:15
 4. Med knapparna  och  ställer du in värdet och trycker sedan på knappen 

ENT . 

Gör på samma sätt när du gör de andra inställningarna.

Idrifttagning - ytterligare inställningar (valfritt)
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AC-anslutningstyp
Standardinställningen för AC-anslutningstypen är 3P4W (3 faser + N + PE). Den här inställningen måste man bara 
ändra på om man använder ett AC-system med 3 faser + PE (3P3W). En beskrivning av hur man ansluter växelrikta-
ren till nätet hittar du under ”Ansluta till nätet (AC)”, s. 12.

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. När standardinformationen visas, tryck på knappen EXIT  för att öppna huvudmenyn. 

Annars trycker du på knappen EXIT  så många gånger som behövs tills huvudmenyn 

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

2. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Install Settings (In-

stallationsinst.) och tryck sedan på knappen ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Funktionen är skyddad med lösenordet 5555. 

Ställ in de enskilda siffrorna med knapparna  och .

Tryck på knappen ENT  för att bekräfta en siffra.

AC Connection: 3P4W
EPO:    Normal Open 

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

4. Använd knapparna  och  till att välja alternativet AC Connection (AC-an-

slutning) och tryck sedan på knappen ENT .

5. Använd knapparna  och  till att välja alternativet 3P3W och tryck sedan på 

knappen ENT .

Idrifttagning - ytterligare inställningar (valfritt)

Växelriktar-ID

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. När standardinformationen visas, tryck på knappen EXIT  för att öppna huvudmenyn. 

Annars trycker du på knappen EXIT  så många gånger som behövs tills huvudmenyn 

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

2. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Install Settings (In-

stallationsinst.) och tryck sedan på knappen ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Funktionen är skyddad med lösenordet 5555. 

Ställ in de enskilda siffrorna med knapparna  och .

Tryck på knappen ENT  för att bekräfta en siffra.

Grid Settings
Country    
Insulation
Inverter ID:      1 4. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Inverter ID (Växelr. 

ID) och tryck på knappen ENT .

 
      ID=001
   Setting ID:
 5. Med knapparna  och  ställer du in värdet och trycker sedan på knappen 

ENT .
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Baud-nivå för RS485

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. När standardinformationen visas, tryck på knappen EXIT  för att öppna huvudmenyn. 

Annars trycker du på knappen EXIT  så många gånger som behövs tills huvudmenyn 

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

2. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Generell Settings 

(Allm. inställningar) och tryck sedan på knappen ENT .

Protocoll
Baud rate
Date & Time
Language 3. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Baud rate (Baudnivå) 

och tryck sedan på knappen ENT .

 
38400
19200
9600 4. Med knapparna  och  ställer du in ett värde och trycker sedan på knappen 

ENT . 

Gör på samma sätt när du gör de andra inställningarna.

Begränsning av den aktiva effekten

Ändra aldrig detta värde utan att först ha rådfrå-
gat Deltas kundtjänst.

För att ändra detta värde behövs ett särskilt 
lösenord som du får från Deltas kundtjänst. 
Kontaktuppgifterna hittar du på sista sidan i det 
här dokumentet.

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. När standardinformationen visas, tryck på knappen EXIT  för att öppna huvudmenyn. 

Annars trycker du på knappen EXIT  så många gånger som behövs tills huvudmenyn 

visas.

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

2. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Install Settings (In-

stallationsinst.) och tryck sedan på knappen ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Mata in det lösenord som du fått från Deltas kundtjänst. 

Ställ in de enskilda siffrorna med knapparna  och .

Tryck på knappen ENT  för att bekräfta en siffra.

AC Connection: 3P4W
EPO:    Normal Open 

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

4. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Max. Power (Max. ef-

fekt) och tryck sedan på knappen ENT .

5. Med knapparna  och  ställer du in ett värde och trycker sedan på knappen 

ENT .

Idrifttagning - ytterligare inställningar (valfritt)
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Potentialfria kontakter

E-Today:        0kWh
Power:           0W
Status:      On Grid
  12.Jun 2016 16:02 1. När standardinformationen visas, tryck på knappen EXIT  för att öppna huvudmenyn. 

Annars trycker du på knappen EXIT  så många gånger som behövs tills huvudmenyn 

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

2. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Install Settings (In-

stallationsinst.) och tryck sedan på knappen ENT .

Password     0 * * *
 energy production.
 Adj. would affect
      Warning: 3. Funktionen är skyddad med lösenordet 5555. 

Ställ in de enskilda siffrorna med knapparna  och .

Tryck på knappen ENT  för att bekräfta en siffra.
Grid Settings
DC Injection
Dry Cont.
RCMU:            ON
EPO:    Normal Open 

4. Använd knapparna  och  till att välja alternativet Dry Contact (Pot.

kont.) och tryck sedan på knappen ENT .

Dry Cont.B  Disable
 
 

Dry Cont.A  Disable 5. Med knapparna  och  väljer du ut en potentialfri kontakt och trycker sedan 

på knappen ENT . Den aktuella inställningen visas bakom namnet på den den poten-

tialfria kontakten.

On Grid
Fan Fail
Insulation

Disable 6. Med knapparna  och  väljer du ett alternativ och trycker sedan på knappen 

ENT .
De tillgängliga alternativen hittar du under ”Ansluta digitala ingångar, extern frånkoppling 
och potentialfria kontakter (tillval)”, s. 20.

Idrifttagning - ytterligare inställningar (valfritt)
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Ingång (DC) M50A_120

Maximal rekommenderad solcellseffekt

Symmetrisk belastning 63 kWP

Asymmetrisk belastning 70 kWP

Maximal ineffekt (totalt/per ingång) 58 kW/34,8 kW 1)

Märkeffekt 52 kW

Ingångsspänningsintervall 200 - 1100 VDC 2)

Märkspänning 600 VDC

Inkopplingsspänning 250 VDC

Inkopplingseffekt 40 W

MPP-ingångsspänningsintervall 200 - 1000 VDC

MPP-ingångsspänningsintervall med full effekt

Symmetrisk belastning 520 - 800 VDC

Asymmetrisk belastning 620 - 800 VDC

Asymmetrisk belastning 60/40% ; 40/60%

Maximal ingångsström, sammanlagt (DC1/DC2) 100 A (50 A/50 A)

Maximal kortslutningsström vid avbrott 72 A (12 A per sträng)

Antal MPP-tracker Parallella ingångar: 1 MPP-tracker;  
separata ingångar: 2 MPP-tracker

Antal DC-ingångar, sammanlagt (DC1/DC2) 12 (6/6)

Galvanisk separation Nej

Överspänningskategori 3) III

Strängsäkringar 15 A 4)

Överspänningsskydd Typ 2, utbytbar

Utgång (AC) M50A_12s

Max. skenbar effekt 5) 55 kVA 6)

Nominell skenbar effekt 5) 50 kVA

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

Märkströmstyrka 73 A

Max. strömstyrka 80 A

Inkopplingsström 200 A/100 µs

Märkfrekvens 50/60 Hz

Frekvensintervall 7) 45 - 65 Hz

Inställbar effektfaktor 0,8 kap ... 0,8 ind

Total övertonshalt <3%

DC-ströminmatning <0,5% vid märkström

Effektförlust vid nattdrift <2,5 W

Överspänningskategori 3) II

Överspänningsskydd Typ 2, utbytbar

Tekniska data
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Mekaniskt utförande M50A_12s

Mått (B x H x D) 612 x 740 x 278 mm

Vikt 74 kg

Kylning 5 fläktar

AC-anslutningstyp
China Aviation Optical-Electrical Technology Co.

PVE5T125KE36

DC-anslutningstyp 12x Multi-Contact MC4

Kommunikationsgränssnitt 2x RS485, 2x potentialfria kontakter, 1x extern frånkoppling, 6x 
digitala ingångar

Allmänna specifikationer M50A_12s

Delta-modellnamn M50A_12s

Delta-delnummer RPI503M221000

Maximal verkningsgrad 98,6%

EU-verkningsgrad 98,4%

Driftstemperaturområde -25 - +60 °C

Driftstemperaturområde utan nedreglering -25 - +48 °C

Lagringstemperaturområde -30 - +60 °C

Relativ luftfuktighet 0 - 100 %, ej kondenserande

Maximal driftshöjd 2000 m över havet

Standarder och riktlinjer M50A_12s

Kapslingsklass enligt IEC 60529 IP65

Skyddsklass enligt IEC 61140 I

Nedsmutsningsgrad enligt IEC 60664-1 II

Överbelastningsfunktioner Strömstyrkebegränsning, effektbegränsning

Säkerhet IEC 62109-1 / -2, CE-överensstämmelse

EMV EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

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

Övertonshalt EN 61000-3-2

Fluktuationer och flimmer EN 61000-3-3

Nätanslutningsriktlinjer Den aktuella listan hittar man på sidan www.solar-inverter.com.
1) Maximalt 34,8 kW per DC-ingång vid asymmetrisk belastning (60/40 %)
2) 1000 V för växelriktare som har en firmware-version lägre än DPS 1.32
3) IEC 60664-1, IEC 62109-1
4) Det angivna värdet gäller för en temperatur på 25 °C inuti växelriktaren. Om temperaturen är högre inuti växelriktaren kan värdet sjunka ner till 10 A.
5) För cos φ = 1 (VA = W)
6) Möjligt under följande förutsättningar: DC-ingångsspänning > 580 V; symmetrisk belastning; omgivningstemperatur < 25 °C.
7)  AC-spänningen och frekvensintervallet programmeras i enlighet med regelverket i det land man befinner sig i.

Tekniska data



Service Europa

© Copyright – Delta Electronics (Netherlands) B.V. – Alla rättigheter förbehålles.
All information och alla specifikationer kan ändras utan förvarning.

Kortfattad installationsanvisning till Solenergiväxelriktaren M50A_12s EU V5 SV 2019-10-07

Belgien support.belgium@solar-inverter.com 0800 711 35 (avgiftsfritt)

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

Danmark support.danmark@solar-inverter.com 8025 0986 (avgiftsfritt)

Frankrike support.france@solar-inverter.com 0800 919 816 (avgiftsfritt)

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

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

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

Nederländerna ondersteuning.nederland@solar-inverter.com 0800 022 1104 (avgiftsfritt)

Österrike service.oesterreich@solar-inverter.com 0800 291 512 (avgiftsfritt)

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

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

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

Slovakien podpora.slovensko@solar-inverter.com 0800 005 193 (avgiftsfritt)

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

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

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

Tjeckien podpora.czechia@solar-inverter.com 800 143 047 (avgiftsfritt)

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

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

Andra europeiska länder support.europe@solar-inverter.com +49 7641 455 549
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