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Deze handleiding geldt voor de omvormermodellen: 
 ● M250HV_112 (Delta-onderdeelnummer 

RPI254M112000, productversie 0)

met de Delta Service Software (DSS) versie 6.0 of nieuwer

Het Delta-onderdeelnummer en de productversie vindt u 
op het typeplaatje van de omvormer 
Delta reviseert zijn handboeken continu om volledige infor-
matie voor de installatie en het gebruik van onze omvor-
mers aan u beschikbaar te stellen. Controleer daarom 
altijd voor aanvang van de installatiewerkzaamheden via 
solarsolutions.delta-emea.com of er een nieuwere ver-
sie van deze handleiding of het volledige installatie- en 
gebruikshandboek beschikbaar is.

© Copyright – Delta Electronics (Nederland) B.V. – Alle 
rechten voorbehouden
Deze handleiding is bedoeld voor gebruik door elektro-
technisch installateurs die zijn onderwezen in, en bevoegd 
zijn tot, het installeren en in gebruik nemen van op het net 
aangesloten omvormers voor zonne-energie.
Niets uit dit handboek mag worden gereproduceerd zon-
der schriftelijke toestemming van Delta Electronics. De 
informatie in dit handboek mag niet worden gebruikt voor 
doeleinden die niet rechtstreeks verband houden met het 
gebruik van de omvormer.
Alle informatie en specificaties kunnen zonder aankondi-
ging vooraf worden gewijzigd.
Alle vertalingen van deze handleiding die niet door Delta 
Electronics (Nederland) B.V. zijn goedgekeurd, moeten 
worden gekenmerkt met de vermelding “Vertaling van de 
originele gebruiksaanwijzing”.

Delta Electronics (Nederland) B.V.
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Duitsland

Geautoriseerde vertegenwoordiger voor dit product in de 
EU: 
Delta Electronics (Nederland) B.V.
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Nederland

Informatie over de versies van deze handleiding

Versie Datum Wijzigingen

1.0 2022-04-11 Eerste release voor de product-
versie

Identificatie van het product en de productversie

1

2xxxxxxxxxxxx0

Productver-
sie

Identificatie van het product en de 
productversie

0 � Delta-onderdeelnummer

�

Serienummer

De laatste letter van het serienummer 
geeft de productversie aan. Houd 
a.u.b. het serienummer binnen hand-
bereik wanneer u contact opneemt 
met de klantenservice van Delta.

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

Lees deze handleiding volledig voordat u 
met de werkzaamheden aan de omvormer 
begint.

GEVAAR 
Elektrische schok
Tijdens bedrijf staat de omvormer onder le-
vensgevaarlijke spanning. Nadat de omvor-
mer van alle stroombronnen is gescheiden, 
kan er nog maximaal 150 seconden lang 
spanning in de omvormer aanwezig zijn. 
Voer voorafgaand aan werkzaamheden 
aan de omvormer daarom altijd de volgen-
de stappen uit:

 ► Scheid de omvormer nooit van de 
zonnepanelen als deze onder belasting 
staan. 

1. Verbreek de verbinding met het net, 
zodat de omvormer geen energie aan 
het net kan leveren. 

2. Draai alle vier de DC-ontkoppelaars in 
de stand OFF (UIT).

3. Scheid de omvormer van alle AC- en 
DC-spanningsbronnen. Zorg ervoor dat 
geen van de verbindingen onbedoeld 
opnieuw tot stand kunnen worden 
gebracht.

4. Wacht ten minste 150 seconden totdat 
de inwendige condensatoren zijn ont-
laden.

5. Beveilig de DC-kabel tegen onbedoeld 
aanraken.

GEVAAR
Elektrische schok
De omvormer vertoont een hoge zwerf-
stroomwaarde.

 ► Sluit altijd eerst de aardingskabel aan, 
daarna de AC- en DC-kabel.

GEVAAR
Elektrische schok
In IT-netwerken kan een dubbele isola-
tiestoring tot hoge lekstromen op de behui-
zing van de omvormer leiden.

 ► Aard de behuizing van de omvormer via 
de aardaansluiting.

 ► Stel een continue isolatiebewaking in.
 ► Als een eerste isolatiestoring optreedt, 
moet deze onmiddellijk worden 
verholpen!

GEVAAR
Elektrische schok
Op de DC-aansluitingen van de omvormer 
kan levensgevaarlijke spanning staan. Als 
er licht op de zonnepanelen valt, beginnen 
deze meteen stroom op te wekken. Dit 
gebeurt ook wanneer het licht niet recht-
streeks op de zonnepanelen valt.

 ► Scheid de omvormer nooit van de 
zonnepanelen als deze onder belasting 
staan. 

1. Verbreek de verbinding met het net, 
zodat de omvormer geen energie aan 
het net kan leveren. 

2. Draai alle vier de DC-ontkoppelaars in 
de stand OFF (UIT).

3. Scheid de omvormer van alle AC- en 
DC-spanningsbronnen. Zorg ervoor dat 
geen van de verbindingen onbedoeld 
opnieuw tot stand kunnen worden 
gebracht.

4. Wacht ten minste 150 seconden totdat 
de inwendige condensatoren zijn ont-
laden.

5. Beveilig de DC-kabel tegen onbedoeld 
aanraken.

WAARSCHUWING
Elektrische schok
Als deuren zij geopend, is beschermings-
graad IP66 niet langer gegarandeerd.

 ► Open de deuren alleen als dit echt 
noodzakelijk is.

 ► Open de deuren niet als water of vuil de 
omvormer kan binnendringen. 

 ► Maak de deur na afronding van de 
werkzaamheden correct dicht en 
schroef deze vast. Vergewis u ervan dat 
de deur goed sluit.

WAARSCHUWING
Hoog gewicht
De omvormer is zeer zwaar.

 ► Hef en transporteer de omvormer met 
geschikte hefapparatuur, bijvoorbeeld 
een kraan.

 ► Til de omvormer op en draag deze met 
minimaal 3 personen.
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Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING
Elektrische schok door onder stroom 
staande omvormerbehuizing
De omvormer heeft een geleidende meta-
len behuizing.

 ► Aard de omvormerbehuizing altijd, 
voordat u de omvormer met het net en 
de zonnepanelen verbindt.

 ► Aard de omvormerbehuizing altijd, 
voordat u de omvormer met het net en 
de zonnepanelen verbindt.

 ► Altijd de plaatselijke voorschriften m.b.t. 
de eisen aan de aardkabel in acht 
nemen.

 ► Ook als er geen plaatselijke 
voorschriften zijn, moet de 
omvormerbehuizing altijd via de 
aardingsschroef worden geaard om de 
veiligheid te verhogen.

 ► De doorsnede van de aardkabel moet 
ten minste 6 mm2 (koper) zijn.

WAARSCHUWING
Hete oppervlakken
Het oppervlak van de omvormer kan tij-
dens bedrijf zeer heet worden. 

 ● Raak de behuizing van de omvormer 
alleen met veiligheidshandschoenen 
aan.

LET OP
Verkeerd gedimensioneerde zonne-in-
stallatie
Als een zonne-installatie verkeerd gedi-
mensioneerd is, kan dit schade aan de 
omvormer veroorzaken.

 ► Houd bij het dimensioneren van de 
modulestrings altijd rekening met de 
technische specificaties van de omvor-
mer (ingangsspanningsbereik, maxima-
le ingangsstroom en maximaal ingangs-
vermogen, zie "Technische gegevens").

LET OP
Oververhitting van de DC-aansluitingen
Overschrijding van de maximale ingangs-
stroom kan oververhitting van de DC-aan-
sluitingen en brand veroorzaken.

 ► Houd bij het bepalen van de afmetingen 
van de modulestrings altijd rekening 
met de maximale ingangsstroom van 
de Dc-aansluitingen (zie "Technische 
gegevens").

LET OP
Binnendringend vocht
Via open DC-connectoren kan vocht bin-
nendringen.

 ► Om beschermingsgraad IP66 te waar-
borgen moeten niet-gebruikte DC-con-
nectoren worden afgesloten met rubbe-
ren stoppen, die op de DC-connectoren 
zijn aangebracht.

LET OP
Werken bij vorst
Bij vorst kan de rubberen afdichting van 
de frontdeur aan de behuizing vastvriezen 
en bij het openen inscheuren, waardoor de 
deur niet langer goed afsluit. 

 ► Ontdooi de rubberen afdichting van 
de frontdeur vóór het openen met wat 
warme lucht.

 ► Open langzaam de frontdeur.

 ● Om te voldoen aan de veiligheidseisen van 
IEC 62109-5.3.3 en om lichamelijk letsel en materiële 
schade te voorkomen, moet de omvormer worden ge-
installeerd en gebruikt volgens de veiligheidsinstruc-
ties en werkinstructies in dit handboek. Delta Electro-
nics is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat 
door het niet in acht nemen van de veiligheids- en 
werkinstructies in dit handboek.

 ● De omvormer mag alleen worden geïnstalleerd en 
in gebruik worden genomen door elektrotechnisch 
installateurs die zijn onderwezen in, en bevoegd zijn 
tot, het installeren en in gebruik nemen van op het net 
aangesloten omvormers voor zonne-energie.

 ● Alleen Delta Electronics mag reparatiewerkzaam-
heden uitvoeren aan de omvormer. In alle andere 
gevallen komt de garantie te vervallen.

 ● Waarschuwingen, waarschuwingssymbolen en 
andere markeringen die door Delta Electronics op 
de omvormer zijn aangebracht, mogen niet worden 
verwijderd.

 ● Om het gevaar van vlamboogvorming te voorkomen, 
mag u geen kabels loskoppelen wanneer de omvor-
mer onder belasting staat.

 ● Neem de in uw land geldende voorschriften in acht 
om schade door blikseminslag te voorkomen.

 ● Om beschermingsgraad IP66 te waarborgen, moeten 
alle externe aansluitingen voldoende zijn afgedicht. 
Sluit ongebruikte aansluitingen af met de meegele-
verde afdekkappen.

 ● Op de RS485-interfaces mogen alleen appara-
ten worden aangesloten die voldoen aan SELV 
(EN 60950).
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Leveringsomvang

Omvormers
1 Omvormer M250HV_112

Voor wandmontage (hangend)

1x Montageplaat 2x Bevestigingssteun + M12-bout, veerring en onder-
legring

 

Voor ophangen van de omvormer bij wandmontage. Voor het bevestigen van de omvormer aan de onderkant.

Voor aansluiting van de zonnepanelen (DC-aansluiting)

30x Paar DC-stekkers Amphenol H4 Plus voor 4/6 mm2 
(H4CFC4D●MS en H4CMC4D●MS) 2x Montagesleutel voor DC-stekkers

12x Steunbeugel voor DC-kabel

Voor ondersteuning van de DC-kabel
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Leveringsomvang

 ► Controleer de inhoud van de verpakking 
op volledigheid en controleer of alle 
componenten onbeschadigd zijn voor-
dat u aan de installatie begint.

 ► Gebruik geen componenten die bescha-
digd zijn.

 ► Neem contact op met de klantenservice 
van Delta als de leveringsomvang niet 
overeenkomt met de beschrijving in 
deze handleiding. 

 ► Bewaar de verpakking.

Documentatie

1x Installatiehandleiding in diverse talen 1x Veiligheidsvoorschriften in diverse talen

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

Overige

7x Schroefdoppen

Voor het afdichten van de schroefdraden voor de draaggreep
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Apart te bestellen accessoires/software

Montagevoeten voor vloermontage
Meegeleverd zijn 2 montagevoeten (120 mm hoog) en 1 boutenset voor het bevestigen van de voeten aan de omvormer. 
Bouten voor bevestiging aan de vloer worden niet meegeleverd.

2 1

Draaggrepen voor het transporteren van de omvormer
Er zijn 4 draaggrepen nodig die op verschillende plaatsen met schroeven aan de omvormer bevestigd kunnen worden.

4

Delta Service Software (DSS) voor Windows PC
De inbedrijfstelling en instelling van de omvormer worden 
uitgevoerd met de Delta Service Software, waarvoor een 
Windows-PC vereist is. De Windows-PC wordt via RS485 
aangesloten op de omvormer.
Let op: om de Windows-PC aan te sluiten op de RS485-
bus, is een standaard adapter voor RS485 naar USB 
nodig.
Download-link: https://solarsolutions.delta-emea.com/en/
Solar-Inverter-Support-171.htm

RS485-naar-USB-adapter voor aansluiting van een 
Windows-PC op de RS485-bus
Als een Windows-PC via een kabel op de RS485-bus 
moet worden aangesloten, is tevens een standaard 
RS485-naar-USB-adapter nodig. Kies een adapter die 
past bij het USB-type op uw PC.

1
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Componenten van de omvormer

DC scheidingsschake-
laar voor MPP trackers 
1 tot 6

DC scheidingsschake-
laar voor MPP trackers 
7 tot 12

Schroefdraad voor 
draagbeugel

Luchtuitlaat

DC aansluitpaneel voor 
30 modulestrings

Schroefdraad voor 
draagbeugel

Schroefdraad voor 
draagbeugel

Schroefdraad voor 
draagbeugel

Luchtinlaat (ventila-
tormodule met 4 

ventilatoren)

Aansluiting voor 
Sub-1G antenne

Toewijzing van de 
DC ingangen

Typeplaatje

Blik van achteren

Montageplaat voor 
wandmontage

Aansluitkast voor 
AC-kabel en communi-
catiekabel

Kabelwartel voor 
AC-kabel

Kabelwartel voor communicatiekabel

Externe componenten en aansluitingen
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Componenten van de omvormer

RS485 / 12 VDC

Digitale ingangen
Externe uitschakeling

DIP-schakelaar voor 
RS485 terminator

Kabelwartel voor 
AC-kabel

Kabelwartel voor
communicatiekabel

AC aansluitblok

Communicatiekaart

Potentiaalvrije contacten

Overspannings-
beveiliging type 3

AC-aansluitdoos en communicatiekaart
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Wandmontage

Afmetingen
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Afmetingen
Montage op de grond
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579233

273 659 *)
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*) Montage gat afstand 

Afb. 4.1: Afmetingen omvormer bij montage op de grond
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340

310

Afb. 4.2: Afmetingen montagevoeten voor montage op de grond
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Installatieplaats plannen

Eisen aan wand, vloer- en montagesysteem
 ► De omvormer is zwaar. De wand, de vloer en het 

montagesysteem moeten het hoge gewicht van de 
omvormer kunnen dragen.

 ► Gebruik voor wandmontage altijd de montageplaat 
die bij de omvormer wordt geleverd.

 ► Gebruik montagemateriaal (pluggen, schroeven enz.) 
dat geschikt is voor de wand, de grond of het monta-
gesysteem en het hoge gewicht van de omvormer.

 ► Monteer de omvormer aan een trillingsvrije wand om 
storingen te voorkomen.

 ► Bij gebruik van de omvormer in woonwijken of in 
gebouwen met dieren kunnen eventuele geluidsemis-
sies een storende invloed uitoefenen. Kies de instal-
latielocatie daarom met zorg uit.

 ► Monteer de omvormer aan een vuurvaste wand.

Speciale instructies voor vloermontage
In principe kan de omvormer direct op de vloer of bij dak-
montage direct op het dak worden gemonteerd. 

Indien het risico bestaat dat de omvormer 
overstroomd raakt (bijvoorbeeld bij zware 
regen) of te kampen krijgt met zware 
sneeuwvallen, installeer de omvormer dan in 
een verhoogde positie.

Montagepositie

 ► Installeer de omvormer verticaal.

Installatieplaats

Installaties buitenshuis

UV

De omvormer heeft beschermingsgraad IP66 en kan zowel 
binnen als buiten worden geïnstalleerd. Desondanks is 
het raadzaam de omvormer tegen directe zoninstraling, 
UV-straling en regen en sneeuw te beschermen. 

Als de omvormer bijvoorbeeld te warm wordt door de zon-
instraling, is het vermogen van de omvormer lager. Dat dit 
gebeurt, is normaal en is noodzakelijk om de inwendige 
elektronica te beschermen.
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Montageafstanden en luchtcirculatie

Installatieplaats plannen

> 400 > 800 > 600

> 
26

5

> 
26

5

> 
12

0
Afb. 4.3: Minimale afstanden voor luchtcirculatie zonder rekening te houden met de positie van de DC-kabels

?? ??

> 1330

> 780 > ???

> 
37

0

54
7

Afb. 4.4: Montageafstanden voor de montageplaten, rekening houdend met de minimale afstanden voor luchtcirculatie Afb. 4.3
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Montageafstanden en luchtcirculatie

Installatieplaats plannen 

 ► Zorg voor voldoende luchtcirculatie. Er mag geen 
warmteophoping rond de omvormer optreden. 

 ► Neem het bedrijfstemperatuurbereik zonder afrege-
ling en het totale bedrijfstemperatuurbereik in acht 
(zie "Technische gegevens").
Als het bedrijfstemperatuurbereik zonder afregeling 
wordt overschreden, regelt de omvormer het AC-ver-
mogen dat aan het stroomnet wordt geleverd. 
Als het bedrijfstemperatuurbereik wordt overschre-
den, zet de omvormer de voeding aan het stroomnet 
stop. 
Dat dit gebeurt, is normaal en noodzakelijk om de 
inwendige elektronica te beschermen.
Als er tijdens bedrijf uitval optreedt, is de oorzaak 
hiervan mogelijk oververhitting van de omvormer.

 ► Breng meerdere spanningsomvormers zodanig aan 
dat zij elkaar niet kunnen verwarmen.

Afstand tot de grond
De afstand tot de grond speelt geen rol voor de luchtcir-
culatie. Er moet echter rekening worden gehouden met 
andere factoren:

 ► Zijn de LED's duidelijk zichtbaar?
 ► Zijn alle componenten gemakkelijk bereikbaar voor 

werkzaamheden? Houd daarbij ook rekening met de 
benodigde ruimte voor het gebruik van gereedschap.

 ► Is voldoende ruimte voor het toevoeren van de kabel 
(met name de AC-kabel)? Let daarbij op de minimale 
buigradius van de kabel!

 ► Kan er overstroming of zware sneeuwval optreden? 
Installareer in dat geval de omvormer in een verhoog-
de positie.

Afstand tot de voorkant
De vermelde minimale afstanden voor luchtcirculatie gel-
den voor installaties waarbij de voorkant open is, zodat de 
warme lucht aan die zijde kan ontsnappen.  
Als u de omvormer in een gesloten kast wilt gebruiken, 
moet u zorgen voor voldoende toevoer van koude lucht en 
een efficiënte afvoer van warme lucht. Laat uw ventilatie-
concept controleren door de klantenservice van Delta, om 
problemen tijdens bedrijf te voorkomen.
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Heffen en verplaatsen van de omvormer

Hijsen met 2 O-ringen (M12) en takel

Handmatig op te tillen met 4 draaggrepen (apart te bestellen).

Verwijder de AC wartel als de rechter draagbeugel gebruikt moet worden.
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Omvormer monteren
Wandmontage (hangend)

WAARSCHUWING
Hoog gewicht
De omvormer is zeer zwaar.

 ► Hef en transporteer de omvormer met 
geschikte hefapparatuur, bijvoorbeeld 
een kraan.

 ► Til de omvormer op en draag deze met 
minimaal 3 personen.

Neem altijd eerst contact op met de klan-
tenservice van Delta wanneer u van de in 
deze paragraaf aangegeven instructies wilt 
afwijken!
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Montage op de grond (staand, optioneel)

Omvormer monteren

De montagevoeten voor montage op de 
grond moeten afzonderlijk worden besteld. 
De montagevoeten worden geleverd met elk 
2 bouten, veerringen en onderlegringen voor 
bevestiging aan de omvormer.
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Omvormerbehuizing aarden

1. Schroef de aardingskabel linksonder of rechtsonder 
op een van de aardaansluitingen.

Grootte Aanhaalmoment Benodigde onderdelen

M12 24,5 Nm Bout, veerring, onderle-
gring, tandringM6 3,9 Nm

2. Voer een continuïteitstest van de aardaansluiting uit. 
 → Als er geen voldoende geleidende verbinding 
is, reinig dan indien nodig het contactvlak op de 
aardingsschroef of gebruik een getande ring.
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Communicatiekaart aansluiten

∅
 10 m

m

∅
 8,7 m

m

∅
 7,2 m

m

De kaart hoeft niet verwijderd te worden 
voor de installatiewerkzaamheden. Alle aan-
sluitingen zijn ook bereikbaar zonder deze te 
verwijderen.

Probeer uit welke methode voor u het meest 
geschikt is.



21

 

Installatiehandleiding M250HV_112 (RPI254M112000) productversie 0 EU V1.0 NL 2022-04-11

Communicatiekaart aansluiten

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

Digitale ingangen

DIP-schakelaar voor
 RS485 afsluitweerstand

Potentiaalvrije contacten

Maximaal 
toevoervermogen

Rimpelspanning 
ontvanger

Externe uitschakeling

Kabeltype Getwiste en afgeschermde 
kabel (CAT5 of CAT6)

kabeldiameter 7,2 / 8,7 / 10 mm

Draaddiameter 0,25 tot 1,5 mm2

Aansluitingen op de communicatiekaart
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Datalogger aansluiten via RS485

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

G
N

D
V

C
C

 

RS485

ON

OFF
Beëindigingsweerstand

Omvormer

Datalogger

Een afzonderlijke omvormer aan een datalogger aan-
sluiten

Meerdere omvormers aan een datalogger aansluiten

D
AT

A 
–

D
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A 
+

D
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A 
–

D
AT
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+
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D
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C
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RS485

D
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RS485

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

G
N

D
V

C
C

 

RS485

Datalogger

1. OmvormerAlle omvormers daartussenLaatste Omvormer

BeëindigingsweerstandBeëindigingsweerstandBeëindigingsweerstand

 ► Stel tijdens de inbedrijfstelling op elke omvormer een 
ander omvormer-ID in.
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Net aansluiten

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
 ► Houd u altijd aan de specifieke voorschriften in uw 

land of regio.
 ► Houd u altijd aan de specifieke voorschriften van uw 

energieleverancier.
 ► Installeer alle voorgeschreven veiligheids- en beveili-

gingsvoorzieningen (bijvoorbeeld installatieautomaten 
en/of overspanningsbeveiligingen).

 ► Het wordt aanbevolen een voorgeschakelde AC-ka-
belscheidings- en overstroombeveilingsinrichting te 
installeren. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften 
voor de vereiste veiligheidsvoorzieningen.

Aanbevolen voorgeschakelde AC-kabel-
scheidingsinrichting 250 A

PE L1 L3L2

L1

L2

L3

PE

op de 
omvormer

 ► Bij de selectie van de beveiligingsvoorzieningen voor 
de netkabel naar de transformator van het nettoe-
voerpunt altijd de impedantie tussen de PE van de 
omvormer en de aardelektrode van installatie en/of 
bedrijf van het verdeelnet in acht nemen. Dit geldt 
met name voor IT-netwerken.

Aardlekschakelaar
De omvormer is zo ontworpen dat hij geen DC-lekstroom 
aan het net kan leveren. De omvormer voldoet daarmee 
aan DIN VDE 0100-712.

Eventuele storingen zijn door Delta onderzocht in over-
eenstemming met de huidige installatienormen. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat er geen gevaar ontstaat als de 
omvormer wordt gebruikt in combinatie met een voorge-
schakelde aardlekschakelaar (FI-aardlekschakelaar, RCD) 
type A. Het gebruik van een aardlekschakelaar type B is 
niet nodig.

Minimale aanspreekstroom van aardlek-
schakelaar type A ≥300 mA

De vereiste aanspreekstroom van de aard-
lekschakelaar hangt in eerste instantie af 
van de kwaliteit van de zonnepanelen, de 
omvang van de zonne-installatie en de 
omgevingsfactoren (bijv. bijv. luchtvoch-
tigheid). De inschakelstroomsterkte mag 
echter niet lager zijn dan de gespecificeerde 
minimale inschakelstroomsterkte.

Geïntegreerde lekstroombewaking
De geïntegreerde voor wisselstromen en pulserende 
en niet-pulserende gelijkstromen gevoelige lekstroom-
bewaking (RCMU) is gecertificeerd conform VDE 0126 
1-1:2013-08  §6.6.2.

AC-overspanningsafleider 
De omvormer is geschikt voor AC-overspanningsafleiders 
type 2. Vervangende onderdelen kunnen worden besteld 
bij de klantenservice van Delta. De contactgegevens vindt 
u op de laatste pagina van dit document.

Goedgekeurde aardingssystemen 

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

Goedgekeurd Ja Ja Ja Ja Ja

Aarding van de omvormerbehuizing
De omvormer kan via de aardaansluitingen aan de buiten-
kant (linksonder of rechtsonder) worden geaard.

Grootte Aanhaalmoment Benodigde onderdelen

M12 24,5 Nm Bout, veerring, onderle-
gring, tandringM6 3,9 Nm

In plaats daarvan kan de omvormer via de PE-aansluiting 
in de AC-aansluitkast worden geaard.

Grootte Aanhaalmoment Benodigde onderdelen

M12 30 tot 35 Nm
Bout, veerring, onderle-
gring (op de omvormer 
gemonteerd)

Net- en installatiebescherming
1. De Duitse norm VDE-AR-N 4110 schrijft voor zonne-

stroomsystemen hoger dan 30 kVA het gebruik van 
een externe net- en installatiebeveiliging met koppel-
schakelaar voor.

2. Als alternatief geldt de norm VDE-AR-N 4110, die het 
gebruik van een omvormer met interne koppelschake-
laar toestaat, indien de interne koppelschakelaar de 
omvormer binnen 100 ms loskoppelt van het net. 

Deze omvormer voldoet aan de eis onder (2). Een externe 
koppelingsschakelaar is niet vereist. Deze verklaring geldt 
tevens voor middenspanningssystemen.

Algemene opmerkingen
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AC-aansluitdoos

Net aansluiten

45

25

25
0

29
3

M12

PE / L2

L1 / L343

67

30 ... 35 Nm
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Kabelwartels

D1 D2 D3 D4 D5

PA Bij de levering inbegrepen.

Kabeldiameter (mm) Aanhaalmoment (Nm) P (mm)

D1 72 tot 77
77 10 6,5

72 10 4,5

D2 65 tot 72
72 12 6

65 12 3

D3 57 tot 65
65 15 5,5

57 15 2

D4 45 tot 57
57 15 5,5

45 15 max 0,5

D5 33 tot 45
45 15 4,5

33 20 max 0,5

Net aansluiten
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Selectie en berekening van de AC-kabel

Technische kenmerken van het AC-klemmenblok

Aansluitingstype

M12-draadeinden; passende 
moeren, veerringen en onder-
legringen zijn vooraf gemon-
teerd.

Nominale stroom IN 96 A

Nominale spanning UN 1000 V

Specificatie van de DC-kabel

Min./max. kabeldiameter 

4-aderige kabel 33,0 tot 77,0 mm

Min./max. Kabeldiameter voor koperkabel

 ● Kabel met meerdere draden 95 tot 300 mm2

 ● flexibele kabel 95 tot 300 mm2

Min./max. Draaddiameter voor aluminiumkabel

 ● rond, eendraads (re) 120 tot 300 mm2

 ● rond, meerdraads (rm) 120 tot 300 mm2

 ● sectorvormig (se) 120 tot 300 mm2

Aanwijzingen voor het berekenen van de kabeldiame-
ter

 ► Houd bij de berekening van de kabeldiameter reke-
ning met de volgende belangrijke factoren: 

 – Kabelmateriaal
 – Temperatuursomstandigheden
 – Kabellengte
 – Installatietype
 – Spanningsval
 – Vermogensverlies in de kabel

 ► Neem altijd de vereisten volgens IEC 60364-5-52 en 
de specifieke installatievoorschriften van uw land in 
acht.

 ► Frankrijk: de installatievoorschriften van UTE 15-712-
1 in acht nemen. Deze norm bevat voorschriften voor 
de minimale kabeldiameters en het voorkomen van 
oververhitting als gevolg van hoge stromen. 

 ► Duitsland: de installatievoorschriften van VDE 0100-
712 in acht nemen. Deze norm bevat voorschriften 
voor de minimale kabeldiameters en het voorkomen 
van oververhitting als gevolg van hoge stromen. 

Specificatie van kabelschoenen voor de AC-kabel
Voor aansluiting van de draden van de AC-kabel op het 
AC-klemmenblok moeten kabelschoenen worden gebruikt.

Volg altijd de installatie-instructies van de 
fabrikant van de kabelschoenen.

Draadmateriaal Materiaal kabelschoen

Koper
Koper

Vertind koper

Aluminium
Vertind aluminium

Aluminium-op-koper-bimetaal

Instructies voor omgang met aluminiumkabels bij de 
installatiewerkzaamheden
Bij gebruik van aluminiumkabels moeten de speciale 
eigenschappen van het aluminium in acht worden geno-
men:

 ● Aluminium “vloeit”, wat wil zeggen dat het onder druk 
meegeeft.

 ● Bij het strippen vormt zich binnen enkele minuten een 
dunne, niet geleidende oxidelaag, die de overgangs-
weerstand tussen kabel en klempunt verhoogt.

 ● De specifieke geleidbaarheid en daarmee de stroom-
belastbaarheid is circa een derde lager dan bij koper.

LET OP
Voer om een veilig en betrouwbaar contact 
bij aluminiumkabels te waarborgen altijd de 
volgende stappen uit:

 ► Houd de montagelocatie zoveel 
mogelijk vrij van vocht of agressieve 
atmosfeer.

 ► Voer het aansluiten van 
aluminiumkabels vlot uit.

 ► Reinig het gestripte uiteinde van de 
aluminiumdraad mechanisch (schaaf 
bijvoorbeeld met een mes de oxidelaag 
eraf), dompel de aluminiumdraad 
vervolgens meteen in zuur- en 
alkalivrije (= neutrale) vaseline en steek 
het uiteinde onmiddellijk in de Al-Cu-
persverbinder.

Net aansluiten
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Houd altijd rekening met de Maximale 
retourstroomcapaciteit van de zonnepane-
len bij de keuze van beschermingsvoorzie-
ningen (bijvoorbeeld stringzekeringen).

Polariteit van de DC-spanning
 ► Controleer de polariteit van modulestrings vóór aan-

sluiting van de zonnepanelen.

De omvormer heeft een ingebouwde functie voor het her-
kennen van ompoling op de DC-aansluitingen. Als een 
dergelijke ompoling wordt gedetecteerd, geeft de omvor-
mer een foutmelding. Deze foutmelding wordt weergege-
ven door de Alarm-LED zodra de omvormer is ingescha-
keld. 

Specificatie van de DC-kabel
De DC-stekkers voor alle DC-connectoren worden bij de 
omvormer meegeleverd.
De DC-stekkers zijn uitsluitend geschikt voor koperen 
kabels.
De montagehandleiding voor de DC-stekkers kunt u down-
loaden bij Amphenol: www.amphenol-solar.com.
Raadpleeg de specificaties in onderstaande tabel als u wilt 
bijbestellen of een ander formaat nodig hebt.
LET OP: gebruik uitsluitend orginele stekkers van Amp-
henol om het risico van boogvorming te minimaliseren.

DC-verbindingen op de 
omvormer

DC-stekker voor DC-ka-
bel

DC–
^

DC+

a

b

a b DC-stekker van Amp-
henol1)

mm2 mm

DC+ 4 / 6 5,3 - 7,65 H4CFC4D●MS

DC– 4 / 6 5,3 - 7,65 H4CMC4D●MS
1) Bij de levering inbegrepen

Benodigd speciaal gereedschap
Gebruik altijd de montagesleutel van Amphenol om de 
DC-connectoren los te maken. Er worden 2 montagesleu-
tels met de omvormer meegeleverd.

Algemene opmerkingen

Zonnepanelen aansluiten

http://www.amphenol-solar.com
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Toewijzing van de AC-aansluitingen aan de MPP-trackers en DC-ontkoppelaars

Zonnepanelen aansluiten

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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Inbedrijfstelling

 ● Voor de inbedrijfstelling hebt u een Windows-PC 
met de Delta Service Software (DSS) nodig. Down-
load-link: https://solarsolutions.delta-emea.com/en/
Solar-Inverter-Support-171.htm. Via deze down-
load-link vindt u ook handleidingen voor DSS.

 ● Om een PC op de RS485-bus aan te sluiten, hebt 
u tevens een RS485/USB-adapter nodig.

 ● Start de Delta Service-software en volg de instructies. 

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

G
N

D
V

C
C

 

RS485 RS485 
SUNSPEC 
met Modbus RTU

RS485/USB adapter
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Statusweergave van de LED's

Grid Net Led: groen

Alarm Alarm LED: rood/geel

Comm. Communicatie Led: groen

LED is uit.

1s LED knippert normaal (1s AAN, 1s UIT).

0,25s LED knippert snel (0,25s AAN, 0,25s UIT).

5s LED knippert langzaam (5s AAN, 10s UIT).

LED brandt continu.

Statusweergave bedrijf

Grid Alarm Verklaring
Groen Rood Geel

1s Countdown (omvormer 
start).

Omvormer is met het net 
verbonden en werkt nor-
maal.
Storing.

Uitschakeling door extern 
signaal.

1s Waarschuwing. Omvormer 
blijft zich voeden.

1s Waarschuwing. Omvormer 
voedt zich niet langer.

Grid Alarm Verklaring
Groen Rood Geel

Fout zonne-energie-instal-
latie. Omvormer voedt zich 
niet langer.

1s
Waarschuwing zonne-ener-
gie-installatie. Omvormer 
blijft zich voeden.

5s
Geen DC. Verschijnt ook 
wanneer alle DC-ontkoppe-
laars geopend zijn.

1s 1s Firmware wordt momenteel 
geactualiseerd.

1s 1s Standby-modus.

0,25s 0,25s PV-vermogen controleren.

1s 1s Systeemblokkering.

Statusweergave communicatie

Comm. Verklaring
Groen 

1s Communicatie via wifi en Sub-1G is actief (1s 
AAN, 1s UIT).

Communicatie via wifi is actief (1s AAN, 2s 
UIT).

Communicatie via Sub-1G is actief (1s AAN, 2s 
UIT).

Momenteel geen communicatie
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Typeplaatje en markeringen op de omvormer

Informatie op het typeplaatje Betekenis
M250V_112 Delta-modelnaam

Art.nr.: RPI254M112000 Delta-onderdeelnummer

DC Input DC-ingang

Max. Input Voltage: 1500 V d.c. Maximale ingangsspanning tijdens bedrijf

MPP Voltage Range / MPP 820 ~ 1350 V d.c. MPP-ingangsspanningsbereik

Max. Input Current: 312 A d.c. Totale maximale DC-ingangsstroom

Max. Allowable Array Isc: 60 A per MPPT Maximale DC-kortsluitstroom per MPP-tracker

AC Output AC-uitgang

Nominal Output Voltage: 800 V a.c. Nominale uitgangsspanning

Nominal Output Frenqency: 50 / 60 Hz Nominale frequentie

Connection Type: 3Ø3W, PE De omvormer kan worden aangesloten op een driefasig net zonder nulleider (3 
fasen, 3 fasen + PE).

Max. Continuous Output Current: 180.5 A a.c. Maximale uitgangsstroom

Rated Continuous Output Power: 250000 W Nominaal uitgangsvermogen

Max. Apparent Output Power: 250000 VA Maximaal schijnbaar vermogen

Power factor: 0.8 lead ~ 0.8 lag Instelbereik van de vermogensfactor cos φ

Protection Class: I Beschermingsklasse volgens EN 61140

Over Voltage Category: III (AC), II (DC) Overspanningscategorie voor AC en DC volgens EN 50539-11

Ingress Protection: IP66 Beschermingsgraad volgens EN 60529

Operating Temperature Range: -30 ~ +60°C Bedrijfstemperatuurbereik

Non-isolated inverter De omvormer is niet voorzien van een galvanische scheiding.

Made in China Het apparaat is geproduceerd in China.

IEC 61439-2 De omvormer voldoet aan de vereisten volgens IEC61439-2.

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

Adres van de productievestiging.

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

Adres van de erkende contactpersoon voor dit product in de EU.

CE-markering. Met deze markering verklaart Delta dat de omvormer voldoet aan 
de bepalingen van de relevante EU-richtlijnen. 
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Typeplaatje en markeringen op de omvormer

Symbolen op het typeplaatje Betekenis

Deze omvormer kan niet door middel van een transformator van het net 
worden gescheiden.

Lees voorafgaand aan werkzaamheden aan de omvormer het meegele-
verde handboek en volg de daarin vermelde instructies op.

De behuizing van de omvormer kan zeer heet worden tijdens bedrijf. 

De behuizing van de omvormer moet worden geaard als dit door plaatse-
lijke wetgeving wordt vereist.

150 seconds

Levensgevaar door elektrische schok
Als de omvormer in bedrijf is, ontstaat er inwendig een potentieel levens-
gevaarlijke spanning, die nog tot 60 seconden na scheiding van de stroom-
voorziening aanwezig blijft.

WEEE-markering

Voer de omvormer niet via het huishoudelijke afval af, maar overeenkom-
stig de voorschriften die in uw land of regio gelden voor het afvoeren van 
elektrische en elektronische apparatuur.

Speciale waarschuwingssymbolen voor Frankrijk
De hier beschreven waarschuwingssymbolen gelden alleen voor Frankrijk.

Waarschuwing Beschrijving

Attention
Présence de deux sources

de tension
- Réseau de distribution

- Panneaux photovoltaiques

Voor Frankrijk: waarschuwing volgens UTE 15712-1
Attention

Présence de deux sources de tension

- Réseau de distribution

- Panneaux photovoltaiques

Isoler les deux sources
avant toute
intervention

Voor Frankrijk: waarschuwing volgens UTE 15712-1
Isoler les deux sources avant toute intervention

Tab. 4.1.: Speciale waarschuwingssymbolen voor Frankrijk
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Typeplaatje en markeringen op de omvormer

Sticker met informatie op het AC-klemmenblok
De sticker bevindt zich aan de binnenkant van de deur van 
de AC-aansluitkast.

De sticker geeft de fasebezetting van het AC-klemmenblok 
en de toe te passen aanhaalmomenten (30 tot 35 Nm) 
voor de bevestigingsmoeren aan.

Sticker met informatie over de DC-aansluitingen
De sticker bevindt zich aan de binnenkant van de deur van 
de AC-aansluitkast.

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

De sticker geeft de toewijzing van de DC-ontkoppelaars 
aan de MPP-trackers en DC-stekkerverbindingen aan.
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Sticker met informatie over het werken aan een 
geopende omvormer
De sticker bevindt zich aan de binnenkant van de deur van 
de AC-aansluitkast.

De sticker bevat algemene informatie over het werken aan 
een geopende omvormer.

Typeplaatje en markeringen op de omvormer
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Ingang (DC) M250HV
Maximaal ingangsvermogen (per MPP-tracker / totaal) 26 kW / 250 kW
Nominaal vermogen 250 kW
Ingangsspanningsbereik bedrijf 500 tot 1500 VDC

Maximale ingangsspanning 1600 VDC 
1)

Nominale spanning 1150 VDC

Aantal MPP-trackers 12 (6 x 2 DC-ingangen + 6 x 3 DC-ingangen)
MPP-ingangsspanningsbereik totaal 820 tot 1350 VDC

Maximale ingangsstroom (per MPP-tracker / totaal) 26 A / 312 A
Maximale DC-kortsluitstroom ISC

60 A per MPP-tracker
Nullastspanning VOC

1500 VDC / 1600 VDC zonder beschadiging
DC-aansluitpaneel

Type aansluiting Amphenol H4-connector
Aantal DC-aansluitingen 30 paar
Specificatie van de DC-kabel 4 / 6 mm2

Gebruik van externe stringzekeringen 1 of 2 strings per MPPT: geen externe stringzekeringen nodig 
3 strings per MPPT: externe stringzekeringen nodig

Overspanningscategorie 2) II
Overspanningsafleiders Type 2 (EN 50539-11), uitwisselbaar
Galvanische scheiding Nee

Uitgang (AC) M250HV
Maximaal schijnbaar vermogen 250 kVA 3)

Maximaal actief vermogen 250 kW 3) 4)

Nominaal schijnbaar vermogen 250 kVA 3)

Nominale spanning 5) 800 V -20% / +15%, 3 fasen + PE (△),
Nominale stroomsterkte 180,5 A
Maximale stroomsterkte 180,5 A
Inschakelstroom 225 A (t < 50 ms)
Maximale onderbrekingsstroom 350 A (t < 180 μs)
Frequentiebereik 5) 50 / 60 Hz ± 5 Hz
Instelbereik vermogensfactor 0,8 cap. ... 0,8 ind.
Totale vervormingsfactor <3% bij nominaal schijnbaar vermogen
Stroomverbruik in nachtmodus <6 W 6)

AC-aansluiting
Type aansluiting M12-draadeind met moer
Specificatie koperkabels 95 tot 300 mm2 (flexibel of meerdraads)

Specificatie aluminiumkabels 120 tot 300 mm2 (rond eendraads, rond meerdraads, sectorvor-
mig eendraads)

kabeldiameter 4-draads: 33 tot 77 mm;  
Overspanningscategorie 2) III
Overspanningsafleiders 7) Type 2 (EN 61463-11), uitwisselbaar

Mechanische uitvoering M250HV
Afmetingen (b x h x d) 993 × 644 × 284 mm
Gewicht 101 ± 2 kg

Koeling

1 ventilatormodule met 4 ventilatoren voor luchtuitwisseling met 
omgeving, vervangbaar
3 interne ventilatoren om warmteopbouw te voorkomen, vervang-
baar

Montage-opties
Hangend (inclusief montageplaat)
Staand (montagevoeten kunnen als accessoire worden besteld)

Ontkoppelaar 4 mechanische DC-scheidingsschakelaars

Technische gegevens
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Communicatie en gegevensvisualisatie

Communicatie-interfaces 2x RS485, 2x potentiaalvrije contacten, 1x externe uitschakeling, 
1x 12-VDC-voeding, 6x digitale ingangen

Communicatie RS485, Sub-1G (optioneel)
Communicatieprotocollen Modbus RTU

Algemene specificaties M250HV
Delta-modelnaam M250HV_112
Delta-onderdeelnummer RPI254M112000
Totaal bedrijfstemperatuurbereik -30 tot +60 °C.
Relatieve luchtvochtigheid 0 tot 100%, niet-condenserend
Maximale bedrijfshoogte 4000 m boven zeeniveau
Geluidsniveau <71,5 dB(A)

Normen en richtlijnen M250HV
Beschermingsgraad IP66
Beschermingsklasse II
Vervuilingsgraad II
Gedrag bij overbelasting Stroomsterktelimiet, vermogenslimiet
Veiligheid IEC 62109-1 / -2, CE-conformiteit
EMC EN 61000-6-2 / -6-3 / -3-11 / -3-12
Storingsvastheid IEC 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -8
Vervormingsfactor EN 61000-3-2
Spanningsschommelingen en flakker EN 61000-3-3
Richtlijnen inzake netaansluitingen De actuele lijst vindt u op solarsolutions.delta-emea.com

1) De maximale spanningsvastheid bedraagt 1600 VDC. De omvormer begint te werken wanneer de ingangsspanning onder 1500 VDC daalt.
2) IEC 60664-1, IEC 62109-1
3) Voor cos phi = 1 (VA = W)
4) Bij omgevingstemperaturen ≤ 50 °C
5) AC-spanning en frequentiebereik worden aan de hand van de desbetreffende landelijke bepalingen geprogrammeerd.
6) Stroomverbruik met stand-by-communicatie

Technische gegevens





Delta-klantenservice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andere Europese landen support.europe@solar-inverter.com +49 7641 455 549
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