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Niniejsza instrukcja obowiązuje dla modeli falowników 
 ● M250HV_112 (numer części Delta RPI254M112000, 

wersja produktu 0)

Z oprogramowaniem Delta Service Software (DSS) w wer-
sji 6.0 lub nowszej

Numer części Delta i wersja produktu znajdują się na 
tabliczce znamionowej falownika 
Firma Delta cały czas opracowuje swoje instrukcje, aby 
udostępniać kompletne informacje na temat montażu i 
obsługi falowników. Dlatego przed rozpoczęciem prac 
instalacyjnych należy zawsze wejść na stronę solarsolu-
tions.delta-emea.com i sprawdzić, czy nie jest dostępna 
nowsza wersja niniejszego podręcznika lub szczegóło-
wego podręcznika montażu i obsługi.

© Copyright – Delta Electronics (Netherlands) B.V. – 
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do monterów insta-
lacji elektrycznych, którzy zostali przeszkoleni i są upraw-
nieni do wykonywania prac przy podłączonych do sieci 
falownikach solarnych.
Zawarte tu informacje nie mogą być powielane bez wcze-
śniejszej pisemnej zgodny firmy Delta Electronics. Nie 
wolno stosować informacji zawartych w tej dokumentacji 
do innych celów, które nie są bezpośrednio związane z 
zastosowaniem falownika.
Wszystkie informacje i specyfikacje mogą ulec zmianom 
bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszystkie przetłumaczone wersje tego podręcznika, 
które nie są autoryzowane przez firmę Delta Electronics 
(Netherlands) B.V., muszą zawierać adnotację „Über-
setzung der Originalbetriebsanleitung” (Tłumaczenie orygi-
nalnej instrukcji obsługi).

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

Autoryzowany dystrybutor tego produktu w UE: 
Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Holandia

Wskazówki dotyczące wersji niniejszego podręcznika

Wersja: Data Zmiany

1.0 2022-04-11 Pierwsze wydanie wersji pro-
duktu

Identyfikacja produktu i wersji produktu

1

2xxxxxxxxxxxx0

Wersja pro-
duktu

Identyfikacja produktu i wersji pro-
duktu

0 � Numer części Delta

�

Numer seryjny

Ostatnia litera numeru seryjnego 
oznacza wersję produktu. Prosimy 
mieć przygotowany numer seryjny 
podczas kontaktowania się z serwi-
sem Delta.

http://solarsolutions.delta-emea.com
http://solarsolutions.delta-emea.com
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem pracy przy falowniku 
zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją 
obsługi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Porażenie prądem elektrycznym
Podczas eksploatacji falownika występu-
je w nim potencjalnie niebezpieczne dla 
życia napięcie. Po odłączeniu falownika 
od wszystkich źródeł prądu elektrycznego 
napięcie to występuje w falowniku jeszcze 
przez 150 sekund. 
Dlatego przed pracą w zakresie falownika 
zawsze należy wykonywać następujące 
czynności robocze:

 ► Nigdy nie odłączać falownika pod 
obciążeniem od modułów solarnych. 

1. Odłączyć połączenie sieciowe, tak by 
falownik nie mógł doprowadzać energii 
do sieci. 

2. Obrócić wszystkie cztery rozłączniki 
DC w położenie OFF (WYŁ.).

3. Odłączyć falownik od wszystkich źródeł 
napięcia AC i DC. Upewnić się, że żad-
ne z połączeń nie może zostać omyłko-
wo przywrócone.

4. Poczekać co najmniej 150 sekund, aż 
wewnętrzne kondensatory rozładują 
się.

5. Chronić przewody DC przed omyłko-
wym dotknięciem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym
Falownik charakteryzuje się wysoką warto-
ścią prądu pełzającego.

 ► Podłączać zawsze najpierw kabel 
uziemiający, następnie kabel AC i DC.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym
W sieciach IT podwójny błąd izolacji może 
prowadzić do wysokich prądów uszkodze-
niowych w obudowie falownika.

 ► Uziemić obudowę falownika za pomocą 
przyłącza uziemienia.

 ► Zastosować stałe monitorowanie 
izolacji.

 ► W razie wystąpienia pierwszego błędu 
izolacji należy niezwłocznie usunąć ten 
błąd izolacji!

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym
Na przyłączach DC falownika występuje 
napięcie potencjalnie niebezpieczne dla 
życia. Jeśli światło pada na moduły solar-
ne, natychmiast zaczynają one wytwarzać 
prąd. Dzieje się tak także wówczas, kiedy 
światło nie pada bezpośrednio na moduły 
solarne.

 ► Nigdy nie odłączać falownika pod 
obciążeniem od modułów solarnych. 

1. Odłączyć połączenie sieciowe, tak by 
falownik nie mógł doprowadzać energii 
do sieci. 

2. Obrócić wszystkie cztery rozłączniki 
DC w położenie OFF (WYŁ.).

3. Odłączyć falownik od wszystkich źródeł 
napięcia AC i DC. Upewnić się, że żad-
ne z połączeń nie może zostać omyłko-
wo przywrócone.

4. Poczekać co najmniej 150 sekund, aż 
wewnętrzne kondensatory rozładują 
się.

5. Chronić przewody DC przed omyłko-
wym dotknięciem.

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym
Przy otwartych drzwiach nie jest już za-
pewniony stopień ochrony IP66.

 ► Drzwi otwierać tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne.

 ► Nie otwierać drzwi, jeżeli do falownika 
mogłaby dostać się woda lub 
zanieczyszczenia. 

 ► Po zakończeniu prac ponownie 
prawidłowo zamknąć i przykręcić drzwi. 
Sprawdzić, czy drzwi szczelnie się 
zamykają.

OSTRZEŻENIE
Duży ciężar
Falownik jest bardzo ciężki.

 ► Podnieść i przetransportować falownik 
za pomocą odpowiedniego urządzenia 
do podnoszenia, np. żurawia.

 ► Falownik powinien być podnoszony i 
przenoszony przez co najmniej 3 osoby.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem z obudowy falownika 
pod napięciem
Falownik ma obudowę z metalu przewo-
dzącego prąd.

 ► Zawsze należy uziemić obudowę 
falownika przed podłączeniem go do 
sieci i do modułów solarnych.

 ► Zawsze należy uziemić obudowę 
falownika przed podłączeniem go do 
sieci i do modułów solarnych.

 ► Zawsze przestrzegać lokalnych 
przepisów w zakresie wymogów 
dotyczących kabli uziemiających.

 ► Nawet jeśli nie ma lokalnych przepisów, 
należy uziemić obudowę falownika 
za pomocą śruby uziemiającej, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo.

 ► Przekrój kabla uziemiającego musi 
wynosić co najmniej 6 mm2 (miedź).

OSTRZEŻENIE
Gorące powierzchnie
Powierzchnia falownika może znacznie się 
nagrzewać podczas eksploatacji. 

 ● Dotykać falownika tylko w rękawicach 
ochronnych.

UWAGA
Nieprawidłowo zwymiarowana instalacja 
solarna
Nieprawidłowo zwymiarowana instalacja 
solarna może powodować uszkodzenie 
falownika.

 ► Przy wymiarowaniu stringów nale-
ży zawsze przestrzegać specyfikacji 
technicznych falownika( zakres napięcia 
wejściowego,  maksymalny prąd wej-
ściowy i maksymalną moc wejściową, 
patrz „Dane techniczne”).

UWAGA
Przegrzanie przyłączy DC
Prmaksymalnego natężenia p może 
spowodować przegrzanie przyłączy DC i 
doprowadzić do pożaru.

 ► Przy wymiarowaniu stringów zawsze 
należy uwzględniać maksymalny prąd 
wejściowy przyłączy DC (patrz „Dane 
techniczne”).

UWAGA
Przenikanie wilgoci
Wilgoć może przenikać przez otwarte złą-
cza wtykowe DC.

 ► Dla zapewnienia stopnia ochrony IP65 
należy zamknąć nieużywane złącza 
wtykowe DC gumowymi zatyczkami, 
które są przymocowane na złączach 
wtykowych DC.

UWAGA
Prace w mrozie
W przypadku minusowych temperatur 
gumowa uszczelka drzwi przednich może 
przymarznąć do obudowy, zerwać się 
podczas otwierania i w ten sposób spowo-
dować nieszczelność. 

 ► Przed otwarciem przednich drzwi należy 
lekko rozgrzać uszczelkę gumową.

 ► Należy powoli otwierać drzwi przednie.

 ● Aby spełnić wymogi bezpieczeństwa z IEC 62109-
5.3.3 i uniknąć szkód osobowych lub rzeczowych, 
trzeba zainstalować i eksploatować falownik zgodnie 
z instrukcjami bezpieczeństwa i instrukcjami robo-
czymi podanymi w niniejszym podręczniku. Delta 
Electronics nie odpowiada za szkody powstałe w 
wyniku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa i instrukcji roboczych zawartych w 
niniejszym podręczniku.

 ● Falownik mogą uruchamiać tylko instalatorzy, którzy 
zostali przeszkoleni w zakresie instalacji i uruchamia-
nia sieciowych falowników solarnych i są autoryzowa-
ni w tym zakresie.

 ● Wszystkie naprawy falownika może przeprowadzać 
tylko Delta Electronics. W przeciwnym razie wygasa 
gwarancja.

 ● Wskazówki ostrzegawcze i symbole ostrzegawcze, 
umieszczane na falowniku przez Delta Electronics, 
nie mogą być usuwane.

 ● Aby uniknąć zakłócającego łuku elektrycznego, nie 
odłączać żadnych kabli, gdy falownik jest pod obcią-
żeniem.

 ● Aby zapobiec szkodom powodowanym skutkami 
uderzenia pioruna, przestrzegać przepisów obowią-
zujących w danym kraju.

 ● Aby zapewnić stopień ochrony IP66, wszystkie przy-
łącza zewnętrzne muszą być wystarczająco uszczel-
nione. Należy zamknąć nieużywane przyłącza za 
pomocą dostarczonych zaślepek.

 ● Do interfejsów RS485 można podłączać tylko urzą-
dzenia zgodne z SELV (EN 60950).
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Zakres dostawy

Falownik
1 Falownik M250HV_112

Do montażu na ścianie (w pozycji wiszącej)

1x Płyta montażowa 2x Wspornik montażowy + śruba M12, pierścień sprę-
żynowy i podkładka

 

Do zawieszenia falownika w przypadku montażu na ścianie. Do mocowania falownika od spodu.

Do podłączenia do modułów solarnych (przyłącze DC)

30x Para wtyków DC Amphenol H4 Plus do 4/6 mm2 
(H4CFC4D●MS i H4CMC4D●MS) 2x Klucz montażowy do wtyków DC

12x Pałąk wsporczy do kabla DC

Do podtrzymywania przewodów prądu DC
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Zakres dostawy

 ► Przed rozpoczęciem prac instalacyj-
nych skontrolować zakres dostawy pod 
względem kompletności i wszystkie 
komponenty pod względem uszkodzeń.

 ► Nie stosować uszkodzonych kompo-
nentów.

 ► Skontaktować się z serwisem firmy Del-
ta, jeżeli zakres dostawy nie odpowiada 
opisowi w niniejszym podręczniku. 

 ► Zachować opakowanie.

Dokumentacja

1x Instrukcje instalacji w kilku językach 1x Instrukcje bezpieczeństwa w wielu językach

Solar-Wechselrichter 
M250HV
Produktversion 0

Deutschland Österreich SchweizBelgien

Installationsanleitung

M15A / M20A / M30A

BG Инструкции за безопасност
CS Bezpečnostní pokyny
DA Sikkerhedsanvisninger
DE Sicherheitsanweisungen
EL Οδηγίες ασφαλείας
EN Safety instructions
ES Instrucciones de seguridad
ET Ohutusjuhised
FI Turvallisuusohjeet
FR Consignes de sécurité
HR Sigurnosne upute
HU Biztonsági utasítások
IT Istruzioni di sicurezza
LT Saugumo nurodymai
LV Drošības norādes
NL Veiligheidsinstructies
NO Sikkerhetsanvisninger
PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
PT Instruções de segurança
RO Instrucțiuni de securitate
SK Bezpečnostné pokyny
SL Varnostna navodila
SV Säkerhetsanvisningar
TR Güvenlik talimatları

Inne

7x Nakładki na śruby

Do uszczelniania gwintów śrub uchwytów do przenoszenia
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Wyposażenie dodatkowe / oprogramowanie zamawiane osobno

Nóżki montażowe do montażu na podłodze
W zestawie znajdują się 2 nóżki montażowe (wysokość 120 mm) i 1 zestaw śrub do mocowania nóżek do falownika. 
Śruby do mocowania do podłogi nie są dołączone.

2 1

Uchwyty do przenoszenia falownika
Wymagane są 4 uchwyty do przenoszenia, które można przykręcić do kilku punktów falownika.

4

Oprogramowanie Delta Service Software (DSS) dla 
komputerów z systemem Windows
Falowniki uruchamia się i konfiguruje za pomocą oprogra-
mowania Delta Service Software, które wymaga kompu-
tera z systemem Windows. Komputer z systemem Win-
dows jest podłączony do falowników za pośrednictwem 
RS485.
Uwaga: Aby zintegrować komputer z systemem Windows 
z magistralą RS485, wymagany jest standardowy adapter 
RS485-USB.
Link do pobierania: https://solarsolutions.delta-emea.com/
en/Solar-Inverter-Support-171.htm

Adapter RS485-USB do podłączenia komputera PC z 
systemem Windows do magistrali RS485
Jeśli komputer z systemem Windows ma być podłączony 
kablem do magistrali RS485, wymagany jest również 
standardowy adapter RS485-USB. Wybrać adapter, który 
będzie pasował do typu USB w komputerze.

1
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Komponenty falownika

Odłącznik DC dla MPP 
trackerów 1 do 6

Odłącznik DC dla 
trackerów MPP 7 do 12

Gwint śrubowy do 
uchwytu do przenoszenia

Wylot powietrza

Panel przyłączeniowy 
DC dla 30 ciągów 
modułów

Gwint śrubowy do 
uchwytu do przenoszenia

Gwint śrubowy do 
uchwytu do przenoszenia

Gwint śrubowy do 
uchwytu do przenoszenia

Wlot powietrza 
(moduł wentylatora 
z 4 wentylatorami)

Przyłącze dla 
anteny Sub-1G

Przyporządkowanie 
wejść DC

Tabliczka 
znamionowa

Widok od tyłu

Płyta montażowa do 
montażu na ścianie

Skrzynka przyłączenio-
wa dla kabla AC i kabla 
komunikacyjnego

Dławik kablowy dla 
kabla AC

Dławik kablowy do kabla komunikacyjnego

Zewnętrzne komponenty i przyłącza
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Komponenty falownika

RS485 / 12 VDC

Wejścia cyfrowe
Wyłączenie zewnętrzne

Przełącznik DIP dla rezysto-
ra terminującego RS485

Dławik kablowy dla 
kabla AC

Dławik kablowy do 
kabla komunikacyjnego

Blok zacisków AC

Karta komunikacyjna

Kontakty bezpotencjałow

Ogranicznik przepięć 
typu 3

Skrzynka połączeń AC i karta komunikacyjna
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Montaż na ścianie

Wymiary
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Wymiary
Montaż na podłodze
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Rys. 4.1: Wymiary falownika zamontowanego na podłodze
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Rys. 4.2: Wymiary nóżek montażowych do montażu podłogowego
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Planowanie miejsca instalacji

Wymagania dotyczące ściany, podłogi i systemu 
montażowego

 ► Falownik jest ciężki. Ściana, podłoże oraz system 
montażowy muszą utrzymać duży ciężar falownika.

 ► W przypadku montażu naściennego należy zawsze 
stosować płytę montażową dostarczaną wraz z falow-
nikiem.

 ► Stosować materiały montażowe (kołki, śruby itp.) 
odpowiednie do ściany, podłogi lub systemu montażo-
wego i dużego ciężaru falownika.

 ► Falownik należy zamontować na ścianie wolnej od 
wibracji, aby uniknąć zakłóceń.

 ► W przypadku stosowaniu falownika na terenach 
mieszkalnych lub w budynkach ze zwierzętami ewen-
tualne źródła hałasu mogą powodować zakłócenia. 
Dlatego należy starannie dobierać miejsce montażu.

 ► Zamontować falownik na ognioodpornej ścianie.

Szczególne wskazówki dotyczące montażu pod-
łogowego
Zasadniczo falownik może być montowany bezpośrednio 
na ziemi lub na dachu w przypadku instalacji dachowych. 

Jeśli jednak istnieje ryzyko zalania (np. pod-
czas silnych opadów deszczu) lub zasypania 
śniegiem, umieścić falownik w pozycji unie-
sionej.

Pozycja montażowa

 ► Zamontować falownik pionowo.

Miejsce instalacji

Instalacje zewnętrzne

UV

Falownik ma stopień ochrony IP66 i można go zainstalo-
wać wewnątrz i na zewnątrz. Mimo to falownik powinien 
być chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem sło-
necznym, promieniowaniem UV, deszczem i śniegiem. 

Jeśli falownik za mocno się rozgrzeje, przykładowo wsku-
tek promieniowania słonecznego, jego moc zmniejsza się. 
To normalne zjawisko robocze falownika, konieczne do 
ochrony elektroniki wewnętrznej.
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Odstępy montażowe i cyrkulacja powietrza

Planowanie miejsca instalacji
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Rys. 4.3: Minimalne prześwity umożliwiające cyrkulację powietrza bez uwzględnienia umiejscowienia przewodów prądu stałego
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Rys. 4.4: Odległości montażu płyt montażowych z uwzględnieniem minimalnych odległości obiegu powietrza Rys. 4.3
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Odstępy montażowe i cyrkulacja powietrza

Planowanie miejsca instalacji 

 ► Zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza. Wokół 
falownika nie może dochodzić do kumulacji ciepła. 

 ► Zwracać uwagę na Betriebstemperaturbereich ohne 
Abregelung (zakres temperatury roboczej bez re-
gulacji) i Gesamtbetriebstemperaturbereich (zakres 
temperatury roboczej) (patrz „Dane techniczne”).
Jeśli Betriebstemperaturbereich ohne Abregelung 
(zakres temperatury roboczej bez regulacji) zostanie 
przekroczony, falownik steruje mocą AC, którą zasila-
na jest sieć energetyczna. 
Jeśli Gesamtbetriebstemperaturbereich (zakres tem-
peratury roboczej) zostanie przekroczony, falownik 
wstrzymuje zasilanie sieci energetycznej. 
Jest to normalne zachowanie falownika i jest ono 
konieczne dla ochrony wewnętrznych układów elek-
tronicznych.
Jeśli podczas pracy dochodzi do spadku mocy, przy-
czyną może być przegrzanie falownika.

 ► Większą ilość falowników należy montować w taki 
sposób, aby nie rozgrzewały się wzajemnie.

Odległość od podłogi
Z punktu widzenia obiegu powietrza odległość od podłoża 
nie ma znaczenia. Należy jednak uwzględnić inne czyn-
niki:

 ► Czy diody LED są dobrze widoczne?
 ► Czy wszystkie podzespoły są łatwo dostępne do pra-

cy? Należy również uwzględnić miejsce wymagane 
do korzystania z narzędzi.

 ► Czy jest wystarczająco dużo miejsca, aby poprowa-
dzić kable (zwłaszcza kabel AC)? Należy zwrócić 
uwagę na minimalny promień zgięcia kabli!

 ► Czy mogą występować zalania lub opady śniegu? W 
takim przypadku należy umieścić falownik w pozycji 
podniesionej.

Odległość od przodu
Określone minimalne prześwity dla obiegu powietrza mają 
zastosowanie do instalacji otwartych z przodu, tzn. gdy 
może tam ulatniać się ciepłe powietrze.  
Aby umożliwić pracę falownika w zamkniętej skrzynce, 
należy upewnić się, że dostarczane jest chłodne powie-
trze i że gorące powietrze jest skutecznie odprowadzane. 
Należy zlecić sprawdzenie koncepcji wentylacji przez Dział 
Obsługi Delta, aby uniknąć problemów podczas pracy.
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Podnoszenie i przemieszczanie falownika

Podnoszenie za pomocą 2 O-ringów (M12) i wciągnika

Ręczne podnoszenie za pomocą 4 uchwytów do przenoszenia (można zamówić oddzielnie).

Usunąć dławik kabla AC, jeśli ma być użyty prawy uchwyt do przenoszenia.
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Montaż falownika
Montaż ścienny (wiszący)

OSTRZEŻENIE
Duży ciężar
Falownik jest bardzo ciężki.

 ► Podnieść i przetransportować falownik 
za pomocą odpowiedniego urządzenia 
do podnoszenia, np. żurawia.

 ► Falownik powinien być podnoszony i 
przenoszony przez co najmniej 3 osoby.

Jeżeli użytkownik chce dokonać odstępstw 
od podanych w niniejszym rozdziale instruk-
cji roboczych, najpierw zawsze musi zwró-
cić się do Działu Obsługi Delta!
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Montaż podłogowy (pionowy, opcjonalny)

Montaż falownika

Nóżki montażowe do montażu podłogowego 
należy zamówić oddzielnie. Nóżki monta-
żowe są dostarczane z dwiema śrubami, 
pierścieniami sprężynowymi i podkładkami 
do zamontowania na falowniku.
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Uziemianie obudowy falownika

1. Podłączyć przewód masowy do jednego z połączeń 
masy w lewym dolnym rogu lub w prawym dolnym 
rogu.

Roz-
miar

Moment obro-
towy

Wymagane części

M12 24,5 Nm Śruba, pierścień spręży-
nowy, podkładka, pod-
kładka zębataM6 3,9 Nm

2. Przeprowadzić kontrolę ciągłości przyłącza uziemie-
nia. 

 → Jeśli nie występuje wystarczające połączenie 
przewodzące, w razie potrzeby wyczyścić po-
wierzchnię stykową śruby uziemiającej lub użyć 
tarczy zębatej.
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Podłączanie karty komunikacyjnej

∅
 10 m

m

∅
 8,7 m

m

∅
 7,2 m

m

Nie jest konieczne wyjmowanie karty w 
celu przeprowadzenia instalacji. Wszystkie 
połączenia są dostępne bez konieczności 
demontażu.

Można wypróbować połączenie najlepsze do 
indywidualnych preferencji.
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Podłączanie karty komunikacyjnej

ON
OFF

DATA –
DATA +
DATA –
DATA +
GND
VCC (12 V, 0,5 A)

K6
K5
K4
K3
K2
K1
K0
V1

A B

VC
C

G
N

D

RS485

K0
V1

R1

R2

R3

R4

0%

30%

60%

100%

RS485

Wejścia cyfrowe

Przełącznik DIP dla rezystora 
terminującego RS485

Kontakty bezpotencjałowe

Maksymalna moc 
wejściowa

Odbiornik z 
kontrolą tętnień

Zewnętrzne wyłączenie

Typ kabla
Odporny na skręcanie i ekra-
nowany kabel (CAT5 lub 
CAT6)

średnica kabla 7,2 / 8,7 / 10 mm

przekrój drutu 0,25 do 1,5 mm2

Złącza na karcie komunikacyjnej
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Podłączanie rejestratora danych przez RS485
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RS485

ON

OFF
Rezystor końcowy

Rejestrator danych

Falownik

Podłączanie pojedynczego falownika do rejestratora 
danych

Podłączanie kilku falowników do jednego rejestratora danych
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RS485

Rejestrator danych

1. FalownikWszystkie falowniki pomiędzyOstatni Falownik

Rezystor końcowyRezystor końcowyRezystor końcowy

 ► Podczas rozruchu ustawić na każdym falowniku inne 
ID falownika.
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Podłączanie do sieci

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 ► Każdorazowo stosować się do regulacji obowiązują-

cych w danym kraju lub regionie.
 ► Każdorazowo stosować się do przepisów danego 

dostawcy energii.
 ► Zamontować wszystkie wymagane urządzenia za-

bezpieczające i ochronne (na przykład automatyczne 
wyłączniki nadmiarowo-prądowe i/lub urządzenia 
ochrony przepięciowej).

 ► Zaleca się zainstalowanie górnej linii prądu prze-
miennego i zabezpieczenia nadprądowego. Należy 
zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
niezbędnych środków ochrony osobistej.

Zalecane urządzenie do odłączania prze-
wodu prądu przemiennego na wlocie 250 A

PE L1 L3L2

L1

L2

L3

PE

do falownika

 ► Wybór urządzeń ochronnych kabli sieciowych do 
transformatora punktu zasilania sieciowego: zawsze 
przestrzegać impedancji między PE falownika a 
uziemieniem instalacji i/lub zakładu sieci elektrycznej. 
Dotyczy to w szczególności sieci IT.

Wyłącznik różnicowo-prądowy
Ze względu na swoją konstrukcję falownik nie może odpro-
wadzać do sieci prądu różnicowego DC. Tym samym 
falownik spełnia wymogi normy DIN VDE 0100-712.

Możliwe błędy zostały skontrolowane przez firmę Delta 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami instalacyj-
nymi. Kontrola wykazała, że nie występują zagrożenia, 
jeśli falownik jest eksploatowany w połączeniu z wyłącz-
nikiem ochronnym różnicowym (wyłącznik ochronny róż-
nicowy, RCD) typu A. Stosowanie wyłącznika ochronnego 
różnicowego typu B nie jest konieczne.

Minimalne natężenie prądu wyzwalającego 
wyłącznika ochronnego różnicowego typu A ≥300 mA

Potrzebne natężenie prądu wyzwalają-
cego wyłącznika ochronnego różnicowego 
zależy w pierwszej kolejności od jakości 
modułów solarnych, wielkości instalacji foto-
woltaicznej i warunków otoczenia (np. do 
wilgotności powietrza). Natężenie prądu 
wyzwalającego nie może jednak być niż-
sze niż podane minimalne natężenie prądu 
wyzwalającego.

Zintegrowana jednostka monitorowania prądu 
uszkodzeniowego
Zintegrowana uniwersalna jednostka nadzoru prądu 
uszkodzeniowego (RCMU) jest certyfikowana według VDE 
0126 1-1:2013-08 §6.6.2.

Ochronnik przepięciowy AC 
Falownik wyposażony jest w ochronniki przepięciowe 
AC typu 2. Zamiennik może zostać zamówiony w Dziale 
Obsługi Delta. Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej 
stronie niniejszego dokumentu.

Dopuszczalne systemy uziemiające 

System uziemia-
jący

TN-S TN-C TN-C-S TT IT

Dopuszczalne Tak Tak Tak Tak Tak

Uziemienie obudowy falownika
Falownik może być uziemiony przez połączenia uziemia-
jące na zewnątrz (lewy dolny lub prawy dolny).

Roz-
miar

Moment obro-
towy

Wymagane części

M12 24,5 Nm Śruba, pierścień spręży-
nowy, podkładka, pod-
kładka zębataM6 3,9 Nm

Falownik może być również uziemiony przez złącze PE w 
skrzynce połączeń AC.

Roz-
miar

Moment obro-
towy

Wymagane części

M12 od 30 do 35 Nm
Śruba, pierścień spręży-
nowy, podkładka (zamonto-
wana na falowniku)

Ochrona sieci i instalacji
1. Zgodnie z niemiecką normą VDE-AR-N 4110 w 

przypadku instalacji fotowoltaicznych powyżej 30 kVA 
konieczne jest zastosowanie zewnętrznego zabezpie-
czenia sieci i instalacji z wyłącznikiem sprzęgowym.

2. Jako alternatywę, zgodnie z normą VDE-AR-N 4110, 
można zastosować falownik z wewnętrznym wyłącz-
nikiem sprzęgowym, pod warunkiem, że wewnętrzny 
wyłącznik sprzęgowy odłącza falownik od sieci w 
ciągu mniej niż 100 ms. 

Falownik spełnia wymagania określone w (2). Nie jest 
wymagany zewnętrzny przełącznik sprzęgowy. Obowią-
zuje również w przypadku systemów średniego napięcia.

Uwagi ogólne
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Skrzynka połączeń AC

Podłączanie do sieci

45
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29
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M12

PE / L2

L1 / L343

67

30 ... 35 Nm
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Dławiki kablowe

D1 D2 D3 D4 D5

PA Wliczone w dostawę.

Średnica kabla (mm) Moment obrotowy (Nm) P (mm)

D1 od 72 do 77
77 10 6,5

72 10 4,5

D2 od 65 do 72
72 12 6

65 12 3

D3 od 57 do 65
65 15 5,5

57 15 2

D4 od 45 do 57
57 15 5,5

45 15 maks. 0,5

D5 od 33 do 45
45 15 4,5

33 20 maks. 0,5

Podłączanie do sieci
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Wybór i obliczanie parametrów przewodów AC

Właściwości techniczne bloku zacisków AC

Rodzaj przyłącza

Śruby M12; nakrętki mocu-
jące, pierścienie sprężynowe i 
podkładki są wstępnie zmon-
towane.

Prąd znamionowy IN 96 A

Napięcie znamionowe UN 1000 V

Dane techniczne kabla AC

Min./maks. średnica kabla 

Kable 4-żyłowe 33 do 77 mm

Min./maks. Przekrój przewodu kabla miedzianego

 ● Kabel wielożyłowy 95 do 300 mm2

 ● Kabel elastyczny 95 do 300 mm2

Min./maks. Przekrój drutu kabla aluminiowego

 ● okrągły, jednożyłowy (re) 120 do 300 mm2

 ● okrągły, wielożyłowy (rm) 120 do 300 mm2

 ● sektorowe (se) 120 do 300 mm2

Wskazówki do obliczania przekroju kabla
 ► Przy obliczaniu przekroju kabla uwzględnić następu-

jące czynniki: 
 – Materiał kabla
 – Warunki temperaturowe
 – Długość kabla
 – Typ instalacji
 – Spadek napięcia
 – Straty mocy w kablu

 ► Zawsze przestrzegać wymagań normy IEC 60364-5-
52 oraz krajowych przepisów instalacyjnych.

 ► Francja: należy stosować się do przepisów instalacyj-
nych UTE 15-712-1. Ta norma zawiera przepisy do-
tyczące minimalnych przekrojów przewodu i unikania 
przegrzania na skutek silnego prądu elektrycznego. 

 ► Niemcy: należy stosować się do przepisów instalacyj-
nych VDE 0100-712. Ta norma zawiera przepisy do-
tyczące minimalnych przekrojów przewodu i unikania 
przegrzania na skutek silnego prądu elektrycznego. 

Specyfikacja końcówek kablowych do kabla AC
Do podłączania przewodów kabla AC do zespołu zacisków 
AC należy używać uchwytów kablowych.

Należy zawsze przestrzegać specyfikacji 
instalacyjnych producenta końcówek kablo-
wych.

Materiał przewodu Materiał końcówki kablowej

miedź
miedź

Miedź ocynowana

aluminium
Aluminium ocynowane

Bimetal aluminiowo-miedziany

Informacje dotyczące postępowania z przewodami 
aluminiowymi podczas prac instalacyjnych
W przypadku stosowania przewodów aluminiowych należy 
przestrzegać specjalnych właściwości aluminium:

 ● Aluminium „płynie”, oznacza to, że w przypadku naci-
sku ugina się.

 ● Podczas usuwania izolacji w ciągu kilku minut po-
wstaje cienka, nieprzewodząca utleniona warstwa, 
która zwiększa opór przejścia między przewodem i 
zaciskiem.

 ● Specyficzna przewodność i tym samym obciążalność 
prądowa jest o ok. jedną trzecią mniejsza niż w przy-
padku miedzi.

UWAGA
Aby zapewnić bezpieczny i niezawodny styk 
przewodów aluminiowych, zawsze należy 
wykonywać następujące czynności:

 ► W miejscu montażu należy zapewnić 
brak wilgoci lub agresywnej atmosfery.

 ► Szybko wykonać przyłączenie kabli 
aluminiowych.

 ► Mechanicznie oczyścić odizolowaną 
końcówkę przewodu aluminiowego (np. 
za pomocą noża zeskrobać utlenioną 
warstwę), następnie natychmiast 
zanurzyć przewód aluminiowy w 
wazelinie bez kwasów i niealkalicznej 
(= neutralnej) oraz niezwłocznie 
wprowadzić do złącza zaciskowego 
Al-Cu.

Podłączanie do sieci
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Przy wyborze układów ochronnych (na 
przykład bezpieczników typu string) należy 
zawsze uwzględniać maksymalną obciążal-
ność prądu wstecznego modułów solarnych.

Biegunowość napięcia DC
 ► Przed podłączeniem modułów solarnych sprawdzić 

biegunowość na stringach DC.

Falownik jest wyposażony w zintegrowaną funkcję wykry-
wania odwrotnej polaryzacji na przyłączach DC. W przy-
padku rozpoznania odwrotnej polaryzacji falownik wyzwala 
komunikat o błędzie. Ten komunikat o błędzie jest sygna-
lizowany przez alarmową diodę LED, gdy tylko falownik 
zostanie włączony. 

Dane techniczne kabla DC
Wtyki DC dla wszystkich złączy wtykowych DC są zawarte 
w zakresie dostawy falownika.
Wtyki DC nadają się tylko do kabli miedzianych.
Instrukcję montażu wtyku DC można pobrać ze strony 
Amphenol: www.amphenol-solar.com . .
W razie potrzeby złożenia dodatkowego zamówienia lub 
zapotrzebowania na inny rozmiar, należy stosować się do 
danych z poniższej tabeli.
UWAGA: Należy używać wyłącznie oryginalnych złączy 
Amphenol, aby zminimalizować ryzyko powstania łuku 
elektrycznego.

Przyłącza DC na falow-
niku

Wtyk DC do kabla DC

DC–
^

DC+

a

b

a b
Wtyk DC Amphenol 1)

mm2 mm

DC+ 4 / 6 5,3 ... 7,65 H4CFC4D●MS

DC– 4 / 6 5,3 ... 7,65 H4CMC4D●MS
1) Zawarte w zakresie dostawy

Wymagane Narzędzia Specjalne
Do odkręcania złączy wtykowych DC należy zawsze uży-
wać klucza montażowego Amphenol. 2 klucze montażowe 
znajdują się w zakresie dostawy falownika.

Uwagi ogólne

Podłączanie modułów solarnych
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Przypisanie połączeń prądu stałego do trackerów MPP i wyłączników prądu stałego

Podłączanie modułów solarnych

MPPT 1 / 2 / 3
DC SWITCH A

OFF OFF

ON ON

MPPT 4 / 5 / 6
DC SWITCH B

MPPT 10 / 11 / 12
DC SWITCH C

MPPT 7 / 8 / 9
DC SWITCH D

+1 +2 +1 +2 +3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

MPPT 1 MPPT 4

MPPT 5

MPPT 6

MPPT 7

MPPT 8

MPPT 9

MPPT 2

MPPT 3

MPPT 10

MPPT 11

MPPT 12

OFF OFF

ON ON
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Rozruch

 ● Do uruchomienia potrzebny jest komputer z syste-
mem Windows z oprogramowaniem Delta Service 
Software (DSS). Link do pobierania: https://solarsolu-
tions.delta-emea.com/en/Solar-Inverter-Support-171.
htm. To łącze pobierania zawiera również instrukcje 
dotyczące programu DSS.

 ● Do podłączenia komputera do magistrali RS485 
potrzebny jest także adapter RS485/USB.

 ● Uruchomić oprogramowanie Delta Service i postępo-
wać zgodnie ze wskazówkami. 

D
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–

D
AT

A 
+

D
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A 
–

D
AT

A 
+

G
N

D
V

C
C

 

RS485 RS485 
SUNSPEC 
z Modbus RTU

Adapter RS485/USB
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Wskaźniki stanu diod LED

Grid Sieć Dioda LED: zielona

Alarm Alarm Dioda LED: czerwona / 
żółta

Comm. Komunikacja Dioda LED: zielona

Dioda LED jest wyłączona.

1s Dioda LED miga normalnie (1 s WŁ., 1 s WYŁ.).

0,25s Dioda LED miga szybko (0,25 s WŁ., 0,25 s 
WYŁ.).

5s Dioda LED miga powoli (5 s WŁ., 10 s WYŁ.).

Dioda LED świeci światłem stałym.

Wskaźnik stanu pracy

Grid Alarm Objaśnienie

Zielona Czer-
wona Żółta

1s Odliczanie (falownik urucha-
mia się).

Przetwornica jest połączona 
z siecią i pracuje normalnie.
Błąd.

Wyłączenie za pomocą 
sygnału zewnętrznego.

1s Ostrzeżenie. Zmieniarka 
nadal jest zasilana.

Grid Alarm Objaśnienie

Zielona Czer-
wona Żółta

1s Ostrzeżenie. Przetwornica 
przełączny nie dostanie się.

Błąd instalacji solarnej. 
Falownik nie jest już zasi-
lany.

1s
Ostrzeżenie dotyczące 
instalacji solarnej. Falownik 
nadal jest zasilany.

5s
Brak DC. Pojawia się rów-
nież wtedy, gdy wszystkie 
rozłączniki DC są otwarte.

1s 1s Oprogramowanie sprzętowe 
jest właśnie aktualizowane.

1s 1s Tryb gotowości.

0,25s 0,25s Sprawdzić moc PV.

1s 1s Blokada systemu.

Wyświetlacz stanu komunikacji

Comm. Objaśnienie
Zielona

1s Trwa komunikacja przez wi-fi i SUB-1G (1 s wł., 
1 s wył.).

Trwa komunikacja przez wi-fi (1 s wł., 2 s wył.).

Trwa komunikacja przez SUB-1G (1 s wł., 2 s 
wył.).

Obecnie brak komunikacji.
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Tabliczka znamionowa i oznaczenia na falowniku

Informacje na tabliczce znamionowej Znaczenie
M250V_112 Nazwa modelu Delta

P/N: RPI254M112000 Numer części Delta

DC Input Wejście DC

Maks. Napięcie wejściowe: 1500 V DC Maksymalne robocze napięcie wejściowe

MPP Voltage Range / MPP 820 ~ 1350 V DC Zakres napięcia wejściowego MPP

Maks. Prąd wejściowy: 312 A DC Maksymalny prąd wejściowy DC łącznie

Maks. Allowable Array Isc: 60 A per MPPT Maksymalny prąd zwarciowy DC na lokalizator MPP

AC Output Wyjście AC

Nominalne napięcie wyjściowe: 800 V AC Znamionowe napięcie wyjściowe

Nominalna częstotliwość wyjściowa: 50 / 60 Hz Częstotliwość znamionowa

Typ złącza: 3Ø3W, PE Falownik można podłączyć do sieci 3-fazowych bez przewodu zerowego (3 fazy, 
3 fazy + PE).

Maks. Ciągły prąd wyjściowy: 180,5 A AC Maksymalny prąd wyjściowy

Moc wyjściowa: 250 000 W Znamionowa moc wyjściowa

Maks. Moc wyjściowa: 250 000 VA Maksymalna moc pozorna

Współczynnik mocy: 0.8 lead ~ 0.8 lag Zakres ustawienia współczynnika mocy cos φ

Protection Class: I Klasa ochrony według EN 61140

Kategoria napięcia: III (AC), II (DC) Kategoria przepięcia dla AC i DC zgodnie z EN 50539-11

Ochrona przed wnikaniem: IP66 Stopień ochrony zgodnie z EN 60529

Zakres temperatur roboczych: od -30 do + 60°C Zakres temperatury roboczej

Falownik nieizolowany Falownik nie ma izolacji galwanicznej.

Made in China Produkt ten został wyprodukowany w Chinach.

IEC 61439-2 Falownik spełnia wymogi normy IEC61439-2.

Manufacturing location:
No. 1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu Province, P.R.China

Adres miejsca produkcji.

Authorized representative
Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp,
The Netherlands

Adres osoby kontaktowej upoważnionej do kontaktu z produktem w UE.

Oznakowanie CE. Poprzez to oznakowanie firma Delta oświadcza, że falownik 
spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw UE. 
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Tabliczka znamionowa i oznaczenia na falowniku

Symbole na tabliczce znamionowej Znaczenie

Ten falownik nie ma rozłącznika sieciowego przez transformator.

Przed pracą przy falowniku należy przeczytać dołączony do niego podręcz-
nik i stosować się do zawartych w nim instrukcji.

Obudowa falownika podczas pracy może być bardzo nagrzana. 

Trzeba uziemić obudowę falownika, jeśli jest to wymagane przez lokalne 
regulacje.

150 seconds

Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem
Gdy falownik pracuje, wewnątrz występuje napięcie potencjalnie zagraża-
jące życiu, które utrzymuje się jeszcze przez maksymalnie 60 sekund po 
odłączeniu zasilania elektrycznego.

Oznaczenie WEEE

Nie utylizować falownika razem z odpadami domowymi, lecz zgodnie z 
przepisami danego kraju lub regionu obowiązującymi dla elektrozłomu.

Specjalne znaki ostrzegawcze dla Francji
Opisane tu znaki ostrzegawcze mają zastosowanie wyłącznie we Francji.

Ostrzeżenie Opis

Attention
Présence de deux sources

de tension
- Réseau de distribution

- Panneaux photovoltaiques

W przypadku Francji: Ostrzeżenie zgodnie z normą UTE 15712-1
Uwaga

Présence de deux sources de tension

- Réseau de distribution

- Panneaux photovoltaiques

Isoler les deux sources
avant toute
intervention

W przypadku Francji: Ostrzeżenie zgodnie z normą UTE 15712-1
Isoler les deux sources avant toute intervention

Tab. 4.1.: Specjalne znaki ostrzegawcze dla Francji
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Tabliczka znamionowa i oznaczenia na falowniku

Etykieta z informacjami o listwie zaciskowej prą-
du AC
Etykieta znajduje się po wewnętrznej stronie drzwiczek 
skrzynki połączeń AC.

Etykieta przedstawia przypisanie fazy zespołu zacisków 
AC oraz wartości momentu obrotowego, które należy 
zastosować (30 do 35 Nm) dla nakrętek mocujących.

Etykieta z informacjami o listwie zaciskowej prą-
du DC
Etykieta znajduje się po wewnętrznej stronie drzwiczek 
skrzynki połączeń AC.

MPPT 1 / 2 / 3
DC SWITCH A

OFF OFF

ON ON

MPPT 4 / 5 / 6
DC SWITCH B

MPPT 10 / 11 / 12
DC SWITCH C

MPPT 7 / 8 / 9
DC SWITCH D

+1 +2 +1 +2 +3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

MPPT 1 MPPT 4

MPPT 5

MPPT 6

MPPT 7

MPPT 8

MPPT 9

MPPT 2

MPPT 3

MPPT 10

MPPT 11

MPPT 12

OFF OFF

ON ON

Etykieta przedstawia przypisanie wyłączników prądu sta-
łego do trackerów MPP i złączy prądu stałego.
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Etykieta z informacjami na temat pracy z otwar-
tym falownikiem
Etykieta znajduje się po wewnętrznej stronie drzwiczek 
skrzynki połączeń AC.

Etykieta zawiera ogólne informacje dotyczące pracy z 
otwartym falownikiem.

Tabliczka znamionowa i oznaczenia na falowniku
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Wejście (DC) M250HV
Maksymalna moc wejściowa (na tracker MPP / łącznie) 26 kW / 250 kW
Moc znamionowa 250 kW
Zakres napięcia wejściowego 500 ...1500 VDC

Maksymalne napięcie wejściowe 1600 VDC 
1)

Napięcie znamionowe 1150 VDC

Liczba trackerów MPP 12 (6 × 2 wejścia DC + 6 × 3 wejścia DC)
Zakres napięcia wejściowego MPP łącznie 820 ...1350 VDC

Maksymalny prąd wejściowy (na tracker MPP / łącznie) 26 A / 312 A
Maksymalny prąd zwarciowy DC ISC

60 A na tracker MPP
Napięcie jałowe V OC 

1500 V DC / 1600 V DC bez uszkodzeń
Pole przyłączeniowe DC

Typ przyłącza Złącze wtykowe Amphenol H4
Liczba przyłączy DC 30 par
Dane techniczne kabla DC 4 / 6 mm2

Użycie zewnętrznych bezpieczników typu string

1 lub 2 stringi na MPPT: nie są potrzebne zewnętrzne bezpieczni-
ki typu string 
3 stringi na MPPT: potrzebne są zewnętrzne bezpieczniki typu 
string

Kategoria przepięcia 2) II
Ochronniki przepięciowe Typ 2 (EN 50539-11), wymienny
Separacja galwaniczna Nie

Wyjście (AC) M250HV
Maksymalna moc pozorna 250 kVA 3)

Maksymalna moc czynna 250 kW 3) 4)

Znamionowa moc pozorna 250 kVA 3)

Napięcie znamionowe 5) 800 V -20% / +15%, 3 fazy + PE (△),
Znamionowe natężenie prądu 180,5 A
Maksymalne natężenie prądu 180,5 A
Prąd włączania 225 A (t < 50 ms)
Maksymalny prąd przerwania 350 A (t < 180 μs)
Zakres częstotliwości 5) 50 / 60 Hz ± 5 Hz
Zakres ustawienia współczynnika mocy 0,8 kap ... 0,8 ind
Całkowity współczynnik zawartości harmonicznych <3% przy znamionowej mocy pozornej
Pobór mocy w trybie nocnym <6 W 6)

Przyłącze AC
Typ przyłącza Sworzeń śrubowy M12 z nakrętką
Specyfikacja kabli miedzianych 95 do 300 mm2 (elastyczny lub wielodrutowy)

Specyfikacja kabli aluminiowych 120 do 300 mm2 (okrągłe jednożyłowe, okrągłe wielożyłowe, 
sektorowe)

średnica kabla 4-rdzeniowy: 33 do 77 mm;  
Kategoria przepięcia 2) III
Ochronnik przepięciowy7) Typ 2 (EN 61463-11), wymienny

Dane techniczne
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Wersja mechaniczna M250HV
Wymiary (szer. × wys. × dł.) 993 × 644 × 284 mm
Masa 101 ± 2 kg

Chłodzenie

1 moduł wentylatora z 4 wentylatorami do wymiany powietrza z 
otoczeniem, wymienny
3 wewnętrzne wentylatory do zapobiegania przegrzaniu, wymien-
ne

Opcje montażu
wiszący (płyta montażowa w zakresie dostawy)
stojący (nóżki montażowe do zamówienia jako akcesoria)

Odłącznik 4 mechaniczne rozłączniki DC

Komunikacja i wizualizacja danych

Złącza komunikacyjne 2 x RS485, 2 x styk bezpotencjałowy, 1 x zewnętrzne odłączanie, 
1x 12-V zasilanie DC, 6 x wejście cyfrowe

Komunikacja RS485, Sub-1G (opcjonalnie)
Protokoły komunikacji Modbus RTU

Specyfikacje ogólne M250HV
Nazwa modelu Delta M250HV_112
Numer części Delta RPI254M112000
Całkowity zakres temperatury roboczej od -30 do +60 °C
Względna wilgotność powietrza 0 ... 100%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość robocza 4000 m n.p.m.
Poziom hałasu <71,5 dB(A)

Normy i dyrektywy M250HV
Stopień ochrony IP66
Klasa ochrony II
Stopień zabrudzenia II
Zachowanie przy przeciążeniu Ograniczenie natężenia prądu, ograniczenie mocy
Bezpieczeństwo IEC 62109-1 / -2, zgodność CE
EMC EN 61000-6-2 / -6-3 / -3-11 / -3-12
Odporność na zakłócenia IEC 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -8
Współczynnik zawartości harmonicznych EN 61000-3-2
Wahania napięcia i migotanie EN 61000-3-3
Wytyczne dot. przyłączenia do sieci Aktualna lista znajduje się na solarsolutions.delta-emea.com

1) Maksymalna wytrzymałość napięciowa wynosi 1600 V DC. Falownik zaczyna pracować, gdy napięcie wejściowe spadnie poniżej 1500 VDC.
2) IEC 60664-1, IEC 62109-1
3) Dla cos phi = 1 (VA = W)
4) W temperaturze otoczenia ≤ 50 °C
5) Napięcie AC i zakres częstotliwości są programowane na podstawie wymogów krajowych.
6) Pobór mocy z komunikacją w trybie gotowości

Dane techniczne





Dział Obsługi Delta

Belgia support.belgium@solar-inverter.com 0800 711 35 (bez opłat)

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

Dania support.danmark@solar-inverter.com 8025 0986 (bez opłat)

Niemcy service.deutschland@solar-inverter.com 0800 800 9323 (bez opłat)

Francja support.france@solar-inverter.com 0800 919 816 (bez opłat)

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

Wielka Brytania support.uk@solar-inverter.com 0800 051 4281 (bez opłat)

Izrael supporto.israel@solar-inverter.com 800 787 920 (bez opłat)

Włochy supporto.italia@solar-inverter.com 800 787 920 (bez opłat)

Holandia ondersteuning.nederland@solar-inverter.com 0800 022 1104 (bez opłat)

Austria service.oesterreich@solar-inverter.com 0800 291 512 (bez opłat)

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

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

Słowacja podpora.slovensko@solar-inverter.com 0800 005 193 (bez opłat)

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

Hiszpania soporto.espana@solar-inverter.com 900 958 300 (bez opłat)

Szwajcaria support.switzerland@solar-inverter.com 0800 838 173 (bez opłat)

Republika Czeska podpora.czechia@solar-inverter.com 800 143 047 (bez opłat)

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

Inne państwa europejskie support.europe@solar-inverter.com +49 7641 455 549
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