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Denne korte installationsvejledning gælder for følgende 
invertermodeller: 
H2.5_210 (Delta-artikelnummer RPI252H210000)
H3A_220 (Delta-artikelnummer RPI302H220000)
H4A_220 (Delta-artikelnummer RPI402H220000)
H5A_220 (Delta-artikelnummer RPI502H220000)

med firmware-versioner:  
DSP: 4.00 / COM: 2.24 / Wi-Fi: 1.7.3 eller højere

Delta-artikelnummeret befinder sig på inverterens typeskilt. 
Produktversionen følger af det sidste bogstav i serienummeret, 
der også befinder sig på typeskiltet. 

Delta reviderer løbende sine manualer for at give dig fuld-
stændige 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.

Inverteren må kun installeres og tages i brug af installatører, der 
er uddannet og godkendt til installation og idrifttagning af netfor-
bundne solcelleinvertere.

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 forud-
gående varsel.
Alle oversættelser af denne manual, der ikke er autoriseret af 
Delta Electronics (Netherlands) B.V., skal forsynes med anmær-
kningen „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
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Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

FARE 
Elektrisk stød
Under driften står inverteren under poten-
tielt livsfarlig spænding. Også efter at den 
er blevet koblet fra alle strømkilder, står 
inverteren under spænding i endnu op til 
60 sekunder. 
Udfør derfor altid følgende arbejdstrin 
inden arbejdet på inverteren

1. Kobl inverteren fra alle AC- og DC-
spændingskilder og sørg for, at ingen 
af disse forbindelser kan genetableres 
utilsigtet.

2. Vent i mindst 60 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 solcellemodu-
lerne, når disse producerer strøm. 

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

 ► Beskyt DC-kablerne mod utilsigtet 
berøring.

 ADVARSEL 
Høj strømstyrke

 ► Overhold altid de lokale bestemmelser 
med hensyn til kravene til jordkablet.

 ► Selv om der ikke findes lokale bestem-
melser, skal inverterens kabinet altid 
jordforbindes for at forøge sikkerheden.

 ► Jordforbind altid inverterens kabinet, 
førdu forbinder inverteren med nettet og 
solcellemodulerne.

 ► Jordkablets tværsnit skal være mindst 
6 mm2.

VIGTIGT 
Forkert dimensioneret solcelleanlæg 
Hvis solcelleanlægget er forkert dimensio-
neret, kan inverteren blive beskadiget.

 ► Tag altid højde for de tekniske specifika-
tioner ved beregning af modulstrengene 
(indgangsspænding, maksimal strøm-
styrke og maksimal indgangseffekt), se 
kapitlet „Tekniske data“.

VIGTIGT 
Overophedning af DC-tilslutninger 
Hvis den maksimale strømstyrke overskri-
des, kan DC-tilslutningerne blive overophe-
dede og føre til brand.

 ► Tag altid højde for den maksimale 
strømstyrke på DC-tilslutningerne, når 
solcelleanlægget dimensioneres.
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Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

 ● Inverteren skal installeres og anvendes i overens-
stemmelse med sikkerheds- og arbejdsanvisningerne 
i denne manual for at opfylde sikkerhedskravene i 
IEC 62109-5.3.3 og undgå hhv. kvæstelse af perso-
ner eller materielle skader. Delta Electronics hæf-
ter 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 instal-
latører, der er uddannet og godkendt til installation og 
idrifttagning af netforbundne solcelleinvertere.

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

 ● Åbn aldrig inverterens kabinet. Inverteren indeholder 
ingen dele, der skal vedligeholdes af brugeren eller 
installatøren. Garantien ophører, hvis kabinettet til 
inverteren åbnes. 

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

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

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

 ● Overhold de nationale bestemmelser for at forebygge 
skader pga. lynnedslag.

 ● Inverterens overflade kan blive meget varm under 
driften. Berør kun inverteren med sikkerhedshands-
ker.

 ● For at sikre kapslingsklassen IP65 skal tilslutningsdå-
sen og alle tilslutninger være tilstrækkeligt tætnede. 
Ubenyttede tilslutninger lukkes til med de medfølgen-
de dækkapper.
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Leveringsomfang 

Del Mængde Billede / Beskrivelse Del Mængde Billede / Beskrivelse

Inverter 1 AC-stik 1

Wieland RST25I3S 
(96.031.4154.3)

Montageplade 1

Kort installati-
onsvejledning 
og grundlæg-
gende sikkerhe-
dsanvisninger

1

Kort installationsvejledning

Solcelleinvertere
H2.5_210 Flex
H3A_220 Flex
H4A_220 Flex
H5A_220 Flex

Danmark

DC-stik
H2.5: 1
H3A: 2
H4A: 2
H5A: 2

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

DC-stik
H2.5: 1
H3A: 2
H4A: 2
H5A: 2

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

 

Kontrollér, inden du påbegynder installa-
tionsarbejdet, om alle komponenterne er 
indeholdt i leverancen og om disse er ubes-
kadigede.

Beskadigede komponenter må ikke anven-
des.

Opbevar emballagen.
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Inverterens komponenter

1

24 3

H2.5 Flex

1 AC-udgang (net) 3 DC-indgang (solcellemoduler), 1 x MC4
2 Betjeningsenhed med Wi-Fi-modul 4 DC-afbryder til solcellemoduler

5 Beslag til påhægtning i montagepladen 6 Montagehul til vægfastgøring

5

6

5

1

24 3

H3A Flex
H4A Flex
H5A Flex

1 AC-udgang (net) 3 DC-indgange (solcellemoduler), 2 x MC4
2 Betjeningsenhed med Wi-Fi-modul 4 DC-afbryder til solcellemoduler
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60 seconds

Livsfare pga  elektrisk stød
Når inverteren er i drift, opstår der en potentielt livsfarlig spænding i den, som opretholdes i op til 
60 sekunder, efter at den er blevet koblet fra alle spændingskilder.

Inverteren må ikke åbnes.

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

Varme overflader.

Under driften kan inverterens kabinet opvarmes kraftigt.

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

Inverteren opfylder den australiske standard for elektrosikkerhed og EMC-standarden. Gælder kun 
for Australien og New Zealand. 

WEEE-mærkning

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

Inverterens komponenter

Informationer på typeskiltet

Betjeningsenhed

Earth 
Fault / 
alarm

Isolati-
onsfejl /
fejl

Rød lysdiode.

Blinker ved fejl E34 isolations-
fejl.
Lyser ved alle andre fejl.

Grid Net

Grøn lysdiode.

Blinker, når inverteren starter op.

Lyser, når inverteren er forbundet 
med nettet.

Wi-Fi Wi-Fi Lyser, når Wi-Fi-modulet overfø-
rer data.

Tab. 1: Oversigt over diodesignaler

Reset

Trykkes ind i 3 - 10 sekunder Lysdiode blinker 1 gang pr. 0,5 sekunder. Wi-Fi-modul 
nulstilles.

Trykkes ind i 10 - 20 sekunder
Lysdiode blinker 1 gang pr. sekund.  
Wi-Fi-modul nulstilles. Password til „DELTASOL“ nulstil-
les.

Tab. 2: Kontaktfladens funktioner Reset
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Montagested

Planlægning af installation

 ► Anbring inverteren således, at lysdiodernes signaler 
på betjeningsenheden nemt kan ses.

 ► Inverteren sættes op v.h.a. Delta-appen „MyDelta-
Solar“. Mellem inverteren og dens mobilenhed skal 
en direkte forbindelse (peer-to-peer) være mulig 
via Wi-Fi. Vær derfor opmærksom på, at der ikke er 
nogen afskærmende genstande, der forstyrrer Wi-
Fi-forbindelsen. Afstanden mellem mobilenhed og 
inverter må ikke overstige 8 meter.

 ► Væggen eller montagesystemet skal kunne bære 
inverterens vægt.

 ► Anvend altid montagepladen, der leveres sammen 
med inverteren.

 ► Anvend montagemateriale (dyvler, skruer etc.), der 
er egnet til væggen eller montagesystemet samt 
inverterens vægt.

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

 ► Montér inverteren på en ildfast væg.
 ► Montér inverteren på en plan væg. Murstensvægge 

kan være problematiske, hvis de er for ujævne.

UV

 ► Inverteren har kapslingsklasse IP65 og kan installe-
res 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.

Udendørs installationer
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Planlægning af installation

Montageretning
 ► Montér inverteren lodret. 

Montageafstande og luftcirkulation

>5
0 

cm

>30 cm >30 cm >30 cm

>5
0 

cm

 ► Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation. Varm luft skal 
kunne bortledes opad. Sørg for tilstrækkelig plads 
omkring hver inverter.

 ► Installér ikke invertere direkte over hinanden, så 
inverterne ikke opvarmer hinanden.

 ► Vær opmærksom på driftstemperaturområdet uden 
reduktion og driftstemperaturområdet. Hvis drift-
stemperaturområdet uden reduktion overskrides, 
reducerer inverteren AC-effekten, der tilføres nettet. 
Hvis driftstemperaturområdet overskrides, stopper 
inverteren tilførslen til nettet. Det er en normal reak-
tion fra inverteren, som er nødvendig for at beskytte 
den interne elektronik.
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Mål
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Montage af inverteren

1. Fastgør montagepladen på væggen eller montage-
systemet med 4 M6-skruer og mellemlægsskiver.

2. Hæng inverteren op på montagepladen.

3. Mærk borehullet til montagehullet op på undersiden 
af inverteren, og tag inverteren ned igen.
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Montage af inverteren

4. Bor hullet ud.

5. Hæng inverteren op igen, og skru den fast forneden.

6. Skru jordkablet på inverteren. Møtrikken, fjederrin-
gen, spændeskiven og stjerneskiven er i forvejen 
monteret på inverteren. 

7. Udfør en gennemgangsprøve på jordforbindelsen. 
Hvis forbindelsen ikke leder tilstrækkeligt, skal du 
kradse lakken af inverterens kabinet under stjernes-
kiven, så den elektriske kontakt bliver bedre.

 þ Montagen af inverteren er afsluttet.
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Tilslutning af nettet (AC)

FARE
Elektrisk stød

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

 ► Tilslut først AC-kablet til inverteren, og 
forbind det derefter med nettet.

Vigtige sikkerhedsinformationer
 ► Overhold altid de specifikke nationale eller regionale 

bestemmelser.
 ► Overhold altid energiforsyningsselskabets specifikke 

bestemmelser.
 ► Installér alle foreskrevne sikkerheds- og beskyttel-

sesanordninger (f.eks. sikringsautomater og/eller 
overspændingsbeskyttelsesanordninger).

 ► Beskyt inverteren med en egnet forkoblet lednings-
beskyttelse:

Forkoblet ledningsbeskyttelse

H2.5 / H3A 20 A

H4A / H5A 25 A

G N L

N

L

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 overensstem-
melse med de aktuelt gældende installationsstandarder. 
Undersøgelserne har vist, at der ikke opstår nogen fare, 
hvis inverteren anvendes sammen med et forkoblet fejl-
strømsrelæ (HFI-relæ, RCD) af type A. Et fejlstrømsrelæ 
af type B kræves ikke.

Minimal brydestrømstyrke på fejlstrøms-
relæet type A 30 mA

Den nødvendige brydestrømstyrke på 
fejlstrømsrelæet afhænger først og frem-
mest af solcellemodulernes kvalitet, 
solcelleanlæggets størrelse og omgivel-
sesbetingelserne (f.eks. luftfugtigheden). 
Brydestrømstyrken må imidlertid ikke være 
mindre end den angivne minimale bryde-
strømstyrke.

Belgien: Inverteren kan benyttes i et 3-faset net, hvis 
spændingen mellem to faser udgør 230 V.

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

Jordforbindelse af inverteren
Inverteren skal jordforbindes via PE-lederen. Tilslut PE-
lederen i AC-kablet til den pågældende pol i AC-stikket.
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Krav til AC-kablet 
AC-stikket, der leveres sammen med inverteren, har føl-
gende tekniske egenskaber:

AC-stik Wieland RST25I3S 
(96.031.4154.3)

Mærkestrøm ≤ 25 A

Min./maks. kabeldiameter 10 ... 14 mm

Min./maks. ledertværsnit 0.75 / 6 mm2

Lederslutmuffer påkrævet

 ● Fintrådet kabel op til 
4 mm2 Ja

 ● Fintrådet kabel 6 mm2 Nej

Tilslutningstype Skruetilslutning

Anbefalet drejningsmoment 

 ● Tilslutningsskruer 0,8 ... 1 Nm

 ● Forskruning 4 + 1 Nm

Anbefalet crimptang Wieland 95.101.1300.0

 ► Læs og følg anvisningerne, der følger med AC-stik-
ket.

 ► AC-stikket kan anvendes med et fleksibelt (med le-
derslutmuffer) eller et stift kobberkabel.

 ► Lederslutmuffer skal crimpes kvadratisk
 ► Ved ledninger med 6 mm2 skal der tages højde for 

træk- og bøjningskræfter på stikket; ved behov skal 
der kompenseres herfor ved passende forholdsregler.

 ► For mere information om AC-stik, se https://eshop.
wieland-electric.com.

 ► Tag højde for følgende faktorer ved beregning af 
kabeltværsnittet: 

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

 ► Overhold de gældende nationale installationsforskrif-
ter for AC-kabler.

 ► Tyskland: Overhold installationsforskrifterne i 
VDE 0100-712. Denne standard indeholder forskrifter 
vedrørende minimale kabeltværsnit og vedrørende 
forhindring af overophedning på grund af høj strøm-
styrke. 

Tilslutning af nettet (AC)
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Tilslutning af nettet (AC)

8 mm

25 mm

8 mm

30 mm (PE)

1. Fjern isoleringen på kablet og lederne. Sno ikke 
lederenderne, da kontaktfladerne med lederslutmuf-
ferne derved reduceres.

2. Sæt lederslutmufferne på trådenderne, og foretag 
crimpning.

3. Drej møtrikken af AC-stikket.

3.
5 

m
m

3,
5 

m
m

4. Kabinettet løsnes med en 3,5 mm fladskruetrækker 
og tages af.

5. Træk møtrikken og kabinettet hen over kablet.
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Tilslutning af nettet (AC)

L N

= PE VIGTIGT
Overhold fasebelægningen ved tilslut-
ningen af AC-kablet til AC-stikket. En 
forkert ledningsføring kan ødelægge 
inverteren. 

6. Før AC-kablets tråde ind i tilslutningerne på bøs-
ningsindsatsen, og spænd dem fast (drejningsmo-
ment 0,8 - 1,0 Nm).

PZ1
0,8 ... 1 Nm

CLICK

7. Skub kabinettet ind i bøsningsindsatsen, så det 
klikker fast.
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4 + 1 Nm

8. Skru møtrikken fast på kabinettet.

CLICK

9. Sæt AC-stikket i inverterens AC-tilslutning.

 þ Arbejdet på AC-tilslutningen er afsluttet.

Frigøring og afkobling af AC-stikket

3.
5 

m
m

3,
5 

m
m

1

2

 ► For at løsne AC-stikket på inverteren trykkes låse-
mekanismen på AC-bøsningen ned med en skrue-
trækker

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 ind 
på solcellemodulerne.

 ► Kobl aldrig inverteren fra solcellemodu-
lerne, når disse producerer strøm. 

 ► Drej 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 utilsig-
tet.

 ► Beskyt DC-kablerne mod utilsigtet 
berøring.

VIGTIGT  
Overophedning af DC-tilslutninger 
Hvis den maksimale strømstyrke overskri-
des, kan DC-tilslutningerne blive overophe-
dede og føre til brand.

 ► Den maksimale tomgangsspænding for 
PV-feltet må ikke overskride 600 VDC!

H2.5 Flex

+

–

H3A Flex
H4A Flex
H5A Flex

+

–

+

–

Den negative pol på solcellemodulets streng sluttes til 
DC–, den positive pol til DC+.

Tilslutning af solcellemodulerne (DC)

For H4A_220 er strømgrænsen for hver 
DC-indgang 11 A. I summen af begge DC-
indgange er den nuværende grænse for 
H4A_220 imidlertid 18 A!

Overvej denne nuværende begrænsning 
i projektplanlægningen, hvis du vil bruge 
begge DC-indgange (enten en DC-streng 
pr. DC-indgang eller eksternt tilsluttet par-
allelt)!
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Tilslutning af solcellemodulerne (DC)

Tag altid højde for solcellemodulernes maksimale retur-
strømsbelastning ved valg af beskyttelsesanordninger (for 
eksempel sikringer).
Følg altid lokale sikkerhedsbestemmelser ved valg af 
beskyttelsesanordninger.

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

a

b

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

DC–

^

DC+

a b
Multi-Contact

mm2 mm

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)

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) Følger med inverteren

Specielt værktøj

DC-stikkene er låst med beskyttel-
seshætterne, så disse kun kan tages 
af DC-tilslutningerne med monta-
genøglen. 

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

Montagenøgle til aftagning af DC-
stikkene og beskyttelseshætterne 
af DC-tilslutningerne. Fås hos Multi-
Contact.
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Tilslutning af solcellemodulerne (DC)

1. Til DC+ benyttes et rødt kabel, til DC– et sort kabel.
Kontrollér polariteten med en spændingsmåler.

2. Drej DC-afbryderen i position OFF (FRA).

3. Tag tætningskapperne af DC-tilslutningerne, og 
opbevar dem. 
Tag ikke tætningskapperne af ubenyttede DC-tilslut-
ninger.
Opbevar tætningskapperne.

4. Sæt DC-stikkene med DC-kablerne i DC-tilslutnin-
gerne på inverteren.

 þ Arbejdet på DC-tilslutningen er afsluttet.
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For at anvisningerne i dette og det næste 
kapitel kan følges, skal du have enten en 
slutbruger- eller en installatørkonto hos 
MyDeltaSolar Cloud.

Hvis du endnu ikke har en konto, bedes du 
følge registreringsanvisningerne, som lige-
ledes følger med inverteren som separat 
dokument. 

Når inverteren er forsynet med AC-spænding via AC-
tilslutningen, tænder Wi-Fi-modulet automatisk.

Opsætning af inverteren sker via Wi-Fi (WLAN) ved hjælp 
af en mobilenhed (f.eks. smartphone eller tablet). Kom-
munikationen mellem inverter og mobilenhed sker ude-
lukkende over en direkte Wi-Fi-forbindelse (peer-to-peer). 
Der kan altid kun være forbundet en mobilenhed med 
inverteren.  

Idriftsættes omformeren med MyDeltaSolar-appen
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Tekniske data

Indgang (DC) H2 5_210 Flex H3A_220 Flex H4A_220 Flex H5A_220 Flex

Anbefalet maksimal PV-effekt 3200 WP 3600 WP 5000 WP 1) 6300 WP 1)

Nominel effekt 2600 W 3000 W 4000 W 5000 W

Maksimal indgangseffekt 2600 W 3190 W 4320 W 5280 W

Indgangsspændingsområde drift 30 ... 500 VDC 30 ... 550 VDC

Maks. indgangsspænding 500 VDC 600 VDC

Mærkespænding 350 VDC

Indkoblingsspænding 35 VDC

MPP-indgangsspændingsområde 30 ... 550 VDC 30 ... 550 VDC

MPP-indgangsspændingsområde med 
maksimal effekt

 ● Symmetrisk konstruktion – 180 ... 500 VDC 240 ... 500 VDC

 ● Asymmetrisk konstruktion – 290 ... 500 VDC 380 ... 500 VDC 380 ... 500 VDC

Maksimal indgangsstrøm (i alt / pr. streng) 11 A (11 A) 18 A (11 A) 2) 18 A (11 A) 2) 22 A (11 A)

Maksimal kortslutningsstrøm i fejltilfælde 13,9 A

Antal DC-indgange 1 2

Asymmetrisk konstruktion 3) – 100/0% ; 0/100% 100/0% ; 0/100% 94/6% ; 6/94%

Antal MPP-trackere 1 2

Galvanisk adskillelse Ingen

Overspændingskategori 4) II

Udgang (AC) H2 5_210 Flex H3A_220 Flex H4A_220 Flex H5A_220 Flex

Maks. tilsyneladende effekt 5) 2500 3000 VA 4000 VA 5000 VA

Nom. tilsyneladende effekt 2500 3000 VA 4000 VA 5000 VA

Mærkespænding 6) 230 -20%/+22%, 1-faset (L, N, PE)

Nom. strømstyrke 10,9 A 13 A 17,4 A 22 A

Maks. strømstyrke 13,9 A 14,3 A 18,6 A 24 A

Maks. indkoblingsstrøm 30 A / 1 ms

Maks. fejlstrøm (rms) 16 A 16 A 20 A 25 A

Nom. frekvens 50/60 Hz

Frekvensområde 6) 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz

Effektfaktor > 0,99 ved nominel effekt

Klirfaktor i alt < 3%

Overspændingskategori 4) III

1) Ved drift med symmetriske DC-indgange (50/50 %)
2) Når du planlægger projektet, skal du overveje den nuværende begrænsning af H4A_220 til 18 A, hvis du vil bruge begge DC-indgange (enten en DC-

streng pr. DC-indgang eller eksternt tilsluttet parallelt)!
3) Maksimal indgangseffekt pr. DC-indgang: H4A_220: 4220 W; H5A_220: 4700 W
4) IEC 60664-1, IEC 62109-1
5) Den maksimale tilsyneladende AC-effekt angiver den effekt, som en inverter kan levere. Denne maksimale tilsyneladende effekt skal ikke nødvendig-

vis opnås.
6) AC-spænding og frekvensområde programmeres i overensstemmelse med de pågældende nationale bestemmelser.
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Mekanisk udførelse H2 5_210 Flex H3A_220 Flex H4A_220 Flex H5A_220 Flex

Mål (B x H x D) 380 x 318 x 130 mm

Vægt 10 kg 11 kg 12 kg

Køling Naturlig konvektion

AC-tilslutningstype Wieland RST25I3S (96.031.4154.3)

DC-tilslutningstype Multi-Contact MC4

Kommunikationsinterface Wi-Fi

Mekanisk DC-afbryder Ja

Generelle specifikationer H2 5_210 Flex H3A_220 Flex H4A_220 Flex H5A_220 Flex

Delta-modelnummer RPI H2.5_210 RPI H3a_220 RPI H4A_220 RPI H5A_220

Delta-artikelnummer RPI252H210000 RPI302H220000 RPI402H220000 RPI502H220000

Maksimal virkningsgrad 97,5% 98,3%

EU-virkningsgrad 96,8% 98,0%

Driftstemperaturområde -25 ... +60 °C

Driftstemperaturområde uden reduktion -25 ... +40 °C

Temperaturområde under lagring -25 ... +60 °C

Relativ luftfugtighed 0 ... 95%, ikke kondenserende

Maks. anvendelseshøjde 2000 m over havets overflade

Standarder og retningslinjer H2 5_210 Flex H3A_220 Flex H4A_220 Flex H5A_220 Flex

Kapslingsklasse IP65

Beskyttelsesklasse I

Tilsmudsningsgrad 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 Se solarsolutions.delta-emea.com

Tekniske data

http://solarsolutions.delta-emea.com


Kundeservice Europa

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

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

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

Frankrig support.france@solar-inverter.com 0800 919 816 (gratis)

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 support.poland@solar-inverter.com +48 22 335 26 00

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

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)

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

© Copyright – Delta Electronics (Netherlands) B.V. – Alle rettigheder forbeholdes.
Alle informationer og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
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