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Erklæring om ophavsret
Ophavsretten til denne manuel tilhører Shanghai Trannergy Power Electronics Co.,
Ltd. Ingen virksomheder eller enkeltpersoner må plagiere eller helt eller delvist
kopiere manualen (herunder software osv.), og den må ikke gengives eller distribueres
i nogen form eller på nogen måde. Alle rettigheder forbeholdes. Shanghai Trannergy
forbeholder sig retten til den definitive fortolkning. Manualen kan ændres i
overensstemmelse med brugernes eller kundernes feedback. Tjek venligst seneste
version på:
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1. Indledning
1.1. Introduktion
Denne manual beskriver Trannergy solar invertere PVI10KTL, PVI12KTL og
PVI17KTL. Disse produkter er blandt de mest teknologisk avancerede og
effektive invertere på markedet og er udviklet til at sikre stabil strømforsyning
mange år frem..
PVI-inverteren er en transformerløs inverter.

1.2. Sådan bruges manualen
Læs venligst først sikkerhedsinstruktionerne i manualen. Gennem hele manualen
forudsættes det, at læseren er fortrolig med AC- og DC-installationer og kender
reglerne og forskrifterne for elektrisk udstyr og for tilslutning af udstyret til det
offentlige AC-net. Det er især vigtigt at være fortrolig med de generelle
sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr..

1.3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)
Vigtige oplysninger er i manualen angivet med et ikon, som viser oplysningens
niveau. Følgende ikoner er anvendt for de tre niveauer:
Advarsler er sikkerhedsoplysninger, som er vigtige for
menneskers sikkerhed. Overtrædelse kan resultere i personskade
eller død.

Bemærkninger er vigtige for at beskytte ejendom. Overtrædelse
kan forårsage materiel skade.

Noter er nyttige supplerende oplysninger eller “Tips og tricks"
om specifikke emner.

1.4. Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs dette afsnit før installation, drift eller vedligeholdelse af inverteren.
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Før installation:
Se inverter og emballage efter for beskadigelse. Hvis du er i
tvivl, skal du kontakte din leverandør, før du installerer
inverteren. Kontrollér, at solcellepanelernes spænding ligger
inden for de værdier, der er angivet i specifikationerne for
Trannergy inverteren, før tilslutning til inverteren.
Installation:
Kun uddannet og autoriseret personale, som er fortroligt med
lokale elforskrifter, må installere inverteren. Følg de trin, der er
beskrevet i manualen, for at opnå optimal sikkerhed. Husk, at
inverteren har to spændingsførende sider, solcelleindgangen og
AC-nettet.
Afbrydelse af forbindelsen til inverteren:
Afbryd altid først forbindelsen til AC-ledningen! Afbryd derefter
forbindelsen til solcellekablerne. Bemærk, at inverteren stadig
kan være ladet med farligt høje spændinger, selv når dens
forbindelse til nettet/lysnettet og solcellepaneler er afbrudt. Vent
mindst 15 minutter, før du går videre, efter at have afbrudt
forbindelsen til net og solcellepaneler.
Drift af inverteren:
Før tilslutning af AC-nettet til inverteren skal du sørge for, at
installationsdækslet monteres igen. Inverteren må ikke være
åben under drift.
Vedligeholdelse og ændring:
Kun autoriseret personale må reparere eller ændre inverteren.
For at opnå optimal sikkerhed for bruger og miljø må kun de
originale reservedele, som fås hos din leverandør, benyttes.
Parametre for funktionel sikkerhed:
Uautoriserede ændringer af parametre for funktionel sikkerhed
kan forårsage personskade eller føre til ulykker med mennesker
eller inverter. De vil desuden føre til annullering af enhver
godkendelse til drift af invertere. Trannergy inverterne i
PVI-serien er alle udviklet i overensstemmelse med den tyske
standard VDE0126-1-1.
Hvis der benyttes uoriginale reservedele, er der ingen garanti
for overholdelse af EU-retningslinjer vedrørende elektrisk
sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet og maskinsikkerhed.

1.5. Generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr
Alle, der installerer, vedligeholder eller servicerer invertere, skal være uddannede
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i og have erfaring med de generelle sikkerhedsregler, som skal iagttages ved
arbejde med elektrisk udstyr.
Installations- og servicepersonale skal være fortroligt med lokale krav, regler og
forskrifter såvel som sikkerhedskrav.
Som generel retningslinje for sikkerhedsforanstaltninger er fire almindeligt
kendte og bredt accepterede regler gentaget nedenfor. Listen er på ingen måde
udtømmende.
Den person, der udfører arbejde på elektrisk udstyr, er ansvarlig
for sikkerhed for personer og ejendom!
Afbrydelse af forbindelsen
Afbryd forbindelsen til alle kabler, der leverer spænding til
arbejdspladsen, før arbejdet påbegyndes. Bemærk, at manglende
spænding ikke er en garanti for, at forbindelsen er blevet afbrudt.
Beskyttelse mod ny tilslutning
Forebyg, at systemet bliver tilsluttet igen, ved at afmærke, lukke
eller afspærre arbejdsområdet. Utilsigtet tilslutning kan resultere
i alvorlige ulykker.
Kontrol af, at systemet er spændingsfrit
Kontrollér med en spændingstester, at systemet definitivt er
spændingsfrit. Kontrollér alle terminaler for at sikre, at systemet
er spændingsfrit (på hver enkelt leder).
Afdæk spændingsførende komponenter i nærheden og sørg
for, at personer ikke kan få adgang til dem
Afdæk alle spændingsførende systemkomponenter, som kan
skade dig, mens du arbejder. Sørg for, at farezoner er tydeligt
afmærkede.

1.6. Systemdimensionering
Ved dimensionering af et solcellesystem skal man sikre, at
solcellestrengens startspænding aldrig overstiger den maksimalt
tilladte indgangsspænding på 1000V DC. Solcellestrengens
startspænding under drift med parallelle strenge er 900V.
Højere spændinger kan resultere i permanent skade på
inverteren.
Valget af startspænding for solcellestrengen bør baseres på den optimale
udnyttelse af den investerede kapital sammenlignet med det forventede årlige
energiudbytte fra systemet. Denne optimering afhænger af lokale vejrforhold og
skal overvejes i hvert enkelt tilfælde.
Inverteren har en integreret enhed, der begrænser indgangseffekten, og som
6
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automatisk holder effekten på niveauer, som er sikre for inverteren.
Begrænsningen afhænger hovedsagelig af de interne og omgivende temperaturer.
Begrænsningen beregnes uafbrudt og tillader altid, at den maksimalt mulige
energimængde produceres.
Brug det værktøj, som Trannergy har leveret, når du dimensionerer et
solcellesystem.
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2. Teknisk beskrivelse af invertere
2.1. Mekanisk design
Figur 2-1 viser en målskitse for PVI10K/12K/17KTL:

520

175

700

Figur 2-1 Målskitse for PVI10K/12K/17KTL
AC-udgangsterminalen er den længste del i bunden af
inverteren, så pas på AC-udgangsterminalen: lad den ikke stå på
jorden eller andre materialer, samtidig med at du flytter eller
løfter inverteren, da det vil beskadige terminalen.
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Figur 2-2 viser de elektriske terminaler på PVI10KTL:
DC-afbryder
DC SWITCH

DC-indgangsterminaler
DC INPUT TERMINALS

Kommunikationsterminaler
COMMUNICATION TERMINALS

ON

OFF

OFF

ON

ACAC-udgangsterminaler
OUTPUT TERMINALS

Figur 2-2 Elektriske terminaler på PVI10KTL

Figur 2-3 viser de elektriske terminaler på PVI12KTL:
DC-afbryder
DC SWITCH

DC-indgangsterminaler
DC INPUT TERMINALS

Kommunikationsterminaler
COMMUNICATION TERMINALS

ON

OFF

OFF

ON

AC-udgangsterminaler
AC
OUTPUT TERMINALS

Figur 2-3 Elektriske terminaler på PVI12KTL
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Figur 2-4 viser de elektriske terminaler på PVI17KTL:
DC-afbryder
DC SWITCH

DC-indgangsterminaler
DC INPUT TERMINALS

Kommunikationsterminaler
COMMUNICATION TERMINALS

ON

OFF

OFF

ON

AC-udgangsterminaler
AC
OUTPUT TERMINALS

Figur 2-4 Elektriske terminaler på PVI17KTL
Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at bruge en
DC-afbryder. I nogle lande kan dette være påbudt mellem
solcellemoduler og strømmoduler.
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RS232/485

2.2. Elektrisk systemdesign
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Figur 2-5 ledningsdiagram for hele PVI10K/12K/17KTL-systemet
Se detaljeret beskrivelse af fremgangsmåde ved tilslutning og installation i kapitel
4.

2.3. Illustration af reduktion og begrænsning af indgangseffekt
Undgå, at inverteren bliver beskadiget af for høj temperatur eller overspænding.




o

Udtag ikke strøm, når temperaturen på strømenheder er over 85 C eller den
o
omgivende temperatur er over 73 C.
Reducér udgangseffekten lineært, når temperaturen på strømenheder er
mellem 81-85℃, eller den omgivende temperatur er mellem 65-73℃.
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3. Illustration af inverterens driftstilstande
Vores inverter har fem driftstilstande gennem arbejdsprocessen; de fem tilstande
er vente-, kontrol-, normal-, fejl- og flash-tilstand. Figur 3-1 nedenfor viser en
detaljeret illustration af tilstandene.
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Figur 3-1 Inverterens arbejdstilstande

3.1. Ventetilstand
Når solcellepanelets indgangseffekt ikke er tilstrækkelig til at lade strømmodulet
arbejde, er det i ventetilstand. Inverteren venter, indtil indgangsspændingen er
over 250Vdc og under 910Vdc, hvor den skifter til kontroltilstand.

3.2. Kontroltilstand
Når inverteren er tilsluttet, kontrollerer den, at isolation, HCT-enhed,
HPFI-enhed, relæ, ventilator og automatisk soft start er i orden. Dette sikrer, at
inverteren arbejder normalt og skifter til normal driftstilstand.
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3,3. Normaltilstand
Når betingelserne ovenfor er kontrolleret og i orden, lader inverteren booster- og
invertermodulet arbejde og skifter til normal strømgenererende tilstand. Den
omdanner solenergi til elektrisk energi og leverer den til nettet på basis af
avanceret MPPT-teknologi for at absorbere så meget solenergi som muligt. Den
beregner også automatisk den genererede energi pr. dag/pr. måned/pr. år, gemmer
antallet af EEPROM, som så kan aflæses på HMI'en.

3.4. Fejltilstand
Når der opstår fejl under inverterens drift, vil den holde op med at generere strøm,
skifte til fejltilstand og vise fejloplysningerne på LCD-skærmen. Før den gør
dette, lagrer inverteren automatisk den genererede strømmængde i
EEPROM-hukommelsen. Mange ikke alvorlige fejl vil automatisk blive fjernet
efter 5 sekunder, hvorefter inverteren vil forsøge at køre igen. Hvis den
genererede fejl er alvorlig, vil inverteren forblive i fejltilstand, indtil det tekniske
personale har løst problemet.

3.5. Flash-tilstand
Uanset hvilken af ovenstående tilstande, inverteren er i, vil den skifte til
flash-mode og overskrive firmwaren i DSP flash-hukommelsen, når .der gives en
flash-instruktion.

3.6. Nedlukning
Når solcellens indgangsspænding er under 220Vdc, kan solcellepanelet ikke
levere nok strøm; inverteren lukker derfor automatisk ned. Når næste dag
kommer med øget bestråling, vil den køre problemfrit igen, hvis der ikke
forekommer nogen fejl.
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4. Installation og start
4.1. Forholdsregler ved installation
Advarsel!
Før installation og vedligeholdelse skal forbindelsen til AC- og
DC-siden være afbrudt, men hvis forbindelsen til DC-siden
netop er blevet afbrudt, kan kondensatorerne stadig indeholde
elektricitet. Vent mindst 5 minutter for at sikre, at
kondensatorerne har frigivet al energi, og inverteren ikke er
elektrificeret.

Bemærkning!
Invertere skal installeres af en kvalificeret person.
Trannergy Power Electronics giver en produktgaranti på 5 år efter købet på
invertere i PVI-serien. Såfremt installationen ikke udføres i henhold til
instruktionerne i denne manual, bortfalder garantien. Garantien er udelukkende
begrænset til reparationsomkostninger og/eller Trannergy Power Electronics’
udskiftning af produktet.
Ventilation er meget vigtigt for at afkøle inverteren. Ved udendørs brug kræver
inverteren mindst 500 mm frirum til andre enheder og 300 mm frirum til jord
eller tag. Se Figur 4-1:
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300mm

500mm

500mm

300mm
Figur 4-1 Minimum afstand til invertere

4.2. Installationstrin
Trin 1: Bor seks huller med en diameter på Ø12 i væggen i overensstemmelse
med målene vist på Figur 4-2:

Brugermanual
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Figur 4-2 Mål på borede huller
Bemærkning!
Bor vinkelret mod væggen og ryk ikke boremaskinen, så
hullerne bliver skrå. Hvis hullerne ikke overholder
installationskravene, bores nye huller i væggen et nyt sted.
Trin 2: Sæt ekspansionsrøret vist på Figur 4-3 vinkelret ind i hullet, brug en
hammer til at banke røret helt ind i væggen med et let slag.

Figur 4-3 Ekspansionsrør
Trin 3: Sæt monteringspanelet på væggen og skru M8x50 skruerne ind i
ekspansionsrøret for at fastgøre monteringspanelet.
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Figur 4-4 Installation af monteringspanelet
Trin 4: Hæng inverteren på monteringspanelet:

Figur 4-5 Ophængning af inverteren

4.3. Eltilslutning
4.3.1. Tilslutning til nettet (AC-udgang)

Brugermanual
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Advarsel
Beskyt hver inverter med en særskilt manuel AC-afbryder, så
forbindelsen til inverteren kan afbrydes i fuld sikkerhed under
belastning ved installation og vedligeholdelse.
Fremgangsmåde ved tilslutning:
Trin 1: Sluk AC-afbryderen og sørg for, at den er sikret mod utilsigtet at blive
tændt igen.
Trin 2: Afisolér kablet som vist på figuren:

Figur 4-6
Trin 3: AC-hunstikket består af følgende dele:

Terminaler

Adapter

Skruehætte

Figur 4-7
Trin 4: Kom ledningerne gennem skruehætten og adapteren på AC-hunstikket:

Figur 4-8
18
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Slut kablerne til i henhold til følgende illustration:

4

3
2

1
PE

Figur 4-9
Advarsel!
Kontrollér, at forbindelserne har korrekt polaritet mellem
lederkablet og hullet i terminalen.
Trin 5: Skru delene stramt sammen efter tilslutning af ledningerne:

Figur 4-10
Trin 6: Slut AC-hunterminalen til AC-hanterminalen på inverteren og skru dem
sammen.
4.3.2. Tilslutning til solcellegenerator (DC-indgang)
Advarsel!
Beskyt hver inverter med en særskilt manuel DC-afbryder, så
forbindelsen til inverteren kan afbrydes i fuld sikkerhed under
belastning ved installation og vedligeholdelse. Afbryderen skal
have en vis overstrøms- og overspændingskapacitet. Før
afbrydelse af tilslutningen i DC-enden skal tilslutningen i
AC-enden afbrydes..
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Der er to MPPT'er (rute A & B) på PVI10K/12KTL og PVI17KTL, og hver
MPPT har flere DC-indgange. Antal DC-indgangsinterface for hver rute er vist
nedenfor.
PVI10KTL

Maksimal
indgangsstrøm
Antal DC-indgangsstik

PVI12KTL

PVI17KTL

MPPT

MPPT

MPPT

MPPT

MPPT

MPPT

(A)

(B)

(A)

(B)

(A)

(B)

12A

12A

22A

11A

22A

22A

2

2

4

1

3

3

Kontrollér, at DC-indgangsstikkenes polaritet er korrekt, før du slutter
solcellemodulerne til Trannergy.
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Figur 4-11
Samlevejledning for H4-stik.
Advarsel!
Stik må ikke tilsluttes eller frakobles under belastning!

Brugermanual

21

Komponenterne til Helios H4 leveres formonterede og med løse
hætter. Hele stikforbindelsen indeholder han- og hunsiden.

Figur 4-12
Trin 1: Samlingsvejledning for hanside- og hunsidestikforbindelsen:


Afisolér 7 mm af kablet og pas på IKKE at lave hakker i lederne.

kabel
tommer

Figur 4-13


Afisoleringsværktøj angivet af Amphenol kan bruges i dette trin. Indstil
stopperen på afisoleringsværktøjet og sæt kablet i det tilsvarende hak for at
afisolere i en længde på 7 mm. Se illustrationer nedenfor.

Figur 4-14
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Indsæt det afisolerede kabel i kontaktcylinderen og sørg for, at alle ledertråde
er fastholdt i kontaktcylinderen, og at lederne er synlige i kontaktcylinderens
kighul. Se illustrationer nedenfor.
Brugermanual

Benkontakt

Kighul i cylinderen. Lederen skal være synlig.

Sokkelkontakt

Kighul i cylinderen. Lederen skal være synlig.

Figur 4-15


Klem kontaktcylinderen ved hjælp af en sekskantet klemform. Se nedenfor.
Klemt benkontakt

Kabelstr.

Klemt sokkelkontakt

Påkrævet udtrækskraft for kabel

Figur 4-16


Klemværktøj angivet af Amphenol kan bruges i dette trin. Sæt
kontaktcylinderen med det afisolerede kabel i det tilsvarende hul og klem
kontakten. Se figurerne nedenfor.
Amphenol klemværktøj

Figur 4-17
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Indsæt kontakt og kabel samlet i bagenden i af hanstik- og hunstiksiden. Når
kontakt og kabel anbringes korrekt, skal der høres eller mærkes et “klik”. Se
figurerne nedenfor.

Hunstikside

Hanstikside

Figur 4-18


Vrid hætten ved hjælp af et vridningsmoment på 2,6-2,9 Nm.

Skruenøgle angivet af Amphenol kan bruges i dette trin. Her bruges der 2 skruenøgler, den ene til at holde
stikforbindelsen, den anden til at vride hætten, indtil værktøjet begynder at klikke over. Se nedenfor.

Figur 4-19
Trin 2: Tilpas og adskil Helios H4-stikforbindelsen:


24

Efter at have skruet hætten stramt til, rettes de 2 halve stikforbindelser ind og
tilpasses med hånden, indtil der høres eller mærkes et "klik".
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Figur 4-20


Hvis det bliver nødvendigt at skille stikforbindelsen ad, benyttes det værktøj,
Amphenol har angivet (ringværktøj eller skruenøgle) til at adskille den. Sørg
for, at den kileformede side af fingrene vender mod hunstikforbindelsen, når
du bruger ringværktøjet eller skruenøglen, og skub værktøjet ned. Skil
derefter stikforbindelsen ad med hånden. Se figurerne nedenfor.

Adskilt ved hjælp af ringværktøj

Adskilt ved hjælp af skruenøgle

Figur 4-21
FARE!
LIVSFARE på grund af risiko for brand eller elektrisk stød.
Tilslut eller afbryd ALDRIG stikkene under belastning.

4.4. Testdrift
Før inverteren tændes, skal følgende kontrolleres:
a) At 5-leder kablet (R/S/T/N/Jord) er korrekt sluttet til inverterens AC-side
gennem AC-afbryderen.
b) At DC-kablet er korrekt sluttet til inverterens DC-side gennem
DC-afbryderen. Vær opmærksom på, om kablet er sluttet korrekt til de to
strenge, og om polariteten er korrekt.
c) At de terminaler, der ikke er i brug, er tildækkede.
Tænd inverteren.
Trin 1: Tænd AC- og DC-afbryderen;

Kommenterede [AO1]: Close i det engelske?

Trin 2: Hvis solcellepanelerne producerer nok energi, vil strømmodulet arbejde,
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og LCD-skærmen vil være tændt;
Trin 3: Inverteren vil derefter skifte til egenkontroltilstand, og LCD-skærmen vil
samtidig vise den resterende tilslutningstid;
Trin 4: Når inverteren er skiftet til normaltilstand, leverer den elektrisk energi til
nettet, og LCD-skærmen viser den genererede elektriske energi.
Så længe inverteren arbejder, vil den automatisk spore det maksimale effektpunkt
for at absorbere maksimal energi fra solcellerne. Når det bliver nat, er
bestrålingen ikke kraftig nok til at levere energi, inverteren vil derfor automatisk
slukke. Når næste dag kommer og indgangsspændingen når startværdien, vil den
automatisk starte igen.
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5. Betjening
5,1. Kontrol- og skærmpanel
De oplysninger, som er givet her, omfatter hovedsagelig LED-skærm,
LCD-skærm, funktionstaster og fejlvindue osv.
Alle funktioner, herunder gennemsyn af parametre, indstilling og oplysninger om
funktionsfejl osv., kan gennemføres via dette interface. Interfacet er vist på Figur
5-1.

G
H
I

A

B

C

D

E

F

Figur 5-1 Kontrol- og skærmpanel
Reference

Beskrivelse

A

Arbejder normalt (Grøn lysdiode)

B

Kommunikation (Gul lysdiode)

C

Fejl (Rød lysdiode)

D

Venstre (Funktionstast)

E

Ned (Funktionstast)

F

Højre (Funktionstast)

G

LCD-skærm

H

Op (Funktionstast)

I

OK (Funktionstast)

PVI10K/12K/17KTL har 3 lysdioder, 1 LCD-skærm og 5 funktionstaster:
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Lysdioder
 Grøn lysdiode: Arbejder normalt.
 Gul lysdiode: Kommunikation.
 Rød lysdiode: Fejl.



LCD-skærm
800×480 TFT/LCD.



Funktionstaster
 OK-tast: bekræfter det valgte.
 OP-tast: flytter cursoren op eller øger værdier.
 NED-tast: flytter cursoren ned eller mindsker værdier.
 VENSTRE-tast: flytter cursoren til venstre.
 HØJRE-tast: flytter cursoren til højre.

5.2. LED-skærm
PVI10K/12K/17KTL er udstyret med tre lysdioder, “Grøn”, “Gul” og “Rød”, som
giver oplysninger om forskellige driftsstatusser.


Grøn lysdiode
 Når den grønne lysdiode lyser, er inverteren aktiv og arbejder normalt.
Ellers angiver den, at inverteren lukker ned, eller at der er en
funktionsfejl.
 Når nettet viser 380V/50Hz, og indgangsspændingen genereret af
solcellemodulerne er over 250V, tænder den grønne lysdiode.
 Normalt begynder den grønne lysdiode at lyse om morgenen, når
lysintensiteten fra solen er tilstrækkelig, og slukker, når det bliver mørkt.



Gul lysdiode
 Den gule lysdiode blinker, mens inverteren kommunikerer med andet
udstyr, herunder DLU, pc osv., via RS485, og slukker, når
kommunikationen afsluttes.
 Den gule lysdiode lyser konstant under opdatering af software, ellers
kommunikerer inverteren ikke med andet udstyr, eller ved brænding,
opdatering af firmware osv.



Rød lysdiode
 Den røde lysdiode angiver, at inverteren er holdt op med at levere strøm
til nettet på grund af en fejl, og den nøjagtige fejloplysning vil samtidig
blive vist på LCD-skærmen.
 I tabellen ses de fejl, som aktiverer den røde lysdiode:

Se nærmere i tabellen nedenfor:
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Lysdiode

Status
Venter

PVI10K/l2K/17KTLarbejder normalt.

Kontrollerer

Solcellemodulernes DC-spænding er
lavere end 250V (laveste spænding ved
start). Inverteren venter på tilstrækkelig
strøm.

Normal

Når solcellemodulernes DC-spænding
overstiger 250V, kontrollerer inverteren
automatisk leveringsbetingelserne.

Kommunikationstilstand

PVI10K/12K/17KTL kommunikerer
med andet udstyr.

Grøn

Gul

Detaljeret besked

Brænder software/

Firmware opgraderes.

Softwareopgradering

Rød
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HPFI-fejl

Der er fejl i HPFI-kredsløbet.

AC-HCT-fejl

Der er fejl i AC-udgangsføleren.

Vedvarende fejl:
Afvigende DC injektion
for M-S

Afvigelse mellem målinger af
DC-udgangsstrøm mellem master og
slave.

Vedvarende fejl:
Afvigende jording for
M-S

Afvigelse mellem målinger for HPFI
mellem master og slave.

Høj DC-bus

DC-busspændingen er for høj.

Tab af net

Ingen netspænding registreret.

Jordingsfejl

HPFI-funktionsfejl.

Overophedning i inverter

Den interne temperatur i inverteren er høj.

Solcelleoverspænding

Solcellens indgangsspænding overstiger
den tilladte maksimale værdi.

Ventilator blokeret

Fejl i ventilator.

AC-spænding uden for
område

Den målte AC-spænding er uden for det
tilladte område.

Isolationsfejl

Isoleringsmodstand solcelle til jord er for
lav.

DC-injektion høj

DC-injektion til nettet er for høj.

Vedvarende fejl

Afvigelse mellem målinger mellem master
og slave.

Vedvarende fejl
Fac afviger for M-S

Afvigelse mellem målinger af netfrekvens
for master og slave.
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Vedvarende fejl
Vac afviger for M-S

Afvigelse mellem målinger af netfrekvens
for master og slave for netspænding.

AC-relækontrol
mislykkedes

Funktionsfejl i AC-relæ.

M-S version matcher ikke
Fac fejl:
AC-frekvens uden for
tilladt område

Afvigende softwareversion for CPU.

EEPROM R/W-fejl
SPI-fejl:
Kommunikation mellem
M-S mislykkedes

EEPROM læse- eller skrivefejl.

Masterfrekvensen er uden for det tilladte
område.

Kommunikation mellem mikrokontrollere
mislykkedes.

5.3. LCD-skærm
LCD-skærmen viser inverterparametre, som kan indstilles ved hjælp af
funktionstasterne. Til venstre på LCD-skærmen vises fire menuikoner, som
oplyser parametre for strøm, DC & AC såvel som oplysninger om udstyr og
funktionsfejl samt parameterindstillinger. Det midterste område bruges til at vise
parameteroplysninger eller energibølge osv. under hver menu. Til højre vises altid
(fra oven og ned) driftsstatus, Power (strøm), E-Today (strøm genereret i dag),
E-Total (strøm genereret i alt), H-Total (timer strøm genereret i alt), Temperatur
og tid. Nederst på LCD-skærmen vises certifikat, dato, tid osv. (Figur 5-2).

Figur 5-2 Hovedinterface
Reference
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Beskrivelse

A

Felt der viser den aktuelle parameterstatus
(vises en efter en ved tryk på “OK”).

B

Hovedmenu: parametre for generet strøm,
indgangs- og udgangsparametre, parameterBrugermanual

indstilling, oplysninger om udstyr &
funktionsfejl.
C

Dropdown-menu under hovedmenuen.

D

Specifikke parametre, kurvevisningsområde.

E

Inverterens driftsstatus.

F

Inverterens strøm i realtid.

G

Strøm genereret i dag i kilowatt-timer.

H

Strøm genereret i alt siden inverterens start.

I

Timer strøm genereret siden inverterens start.

J

Højeste temperaturværdi internt i inverteren.

K

Viser felterne invertermærke, certifikat, dato
& tid.

Menuens indhold:
Menuikoner

Funktion

Indhold
E-Now (strøm nu)

Parametre for
genereret strøm

E-Today (strøm genereret i
dag)
E-Month (strøm genereret
denne måned)
E-Year (strøm genereret i år)
Exit
AC Parameter (AC-parameter)

AC- og DC-parametre

DC Parameter (DC-parameter)
Exit
Language and Time (Sprog og
Tid)

Konfiguration

Safety Parameters
(sikkerhedsparametre)
Clear Data (slet data)
Exit

Oplysninger om
enheden og fejloplysninger

Oplysninger om enheden
Oplysninger om fejl
Exit

Fejlvindue
Når der opstår fejl, vil de specifikke fejloplysninger blive vist i et flydende vindue
på LCD-skærmen. Samtidig tænder den røde lysdiode, og den grønne lysdiode
slukker. Figur 5-3 angiver, at fejlen "No Utility" (intet net) er opstået.
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Figur 5-3 Fejlvinduer
Det flydende vindue forsvinder, når du klikker på "OK". Går du ind i
kan fejloplysninger for de seneste 20 fejl gennemses.

,

5.4. Funktionstaster
Der er fem funktionstaster, som brugeren kan benytte til at vælge menuer på
LCD-skærmen og til online at gennemse parametre, foretage indstillinger osv.
5.4.1. Konfiguration

5.4.1.1. Language and Time (sprog og tid)
Flyt cursoren til
ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK",
hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "Date Time" (Dato
Tid) ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK". Du kan
indstille sprog, dato og tid.

Figur 5-4 Indstilling af sprog og tid
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Indstilling af sprog
Når cursoren står på “Language”-feltet, kan du vælge “Chinese”, “English”,
“German” osv. og derefter trykke på “OK” for at gå til næste parameter indstilling af dato, “Date”.
Indstilling af dato
Når cursoren står på “Date”, kan du først vælge år, “Year” ved at trykke på “op”og “ned”-tasterne. Når du har valgt år, trykker du på "højre"-tasten og flytter til
måned, "Month". Vælg måned ved at trykke på "op"- og "ned"-tasterne. Herefter
trykker du på "højre"-tasten og flytter til dato, "Date". Vælg dato ved at trykke på
"op"- og "ned"-tasterne. Tryk "OK" for at gå videre til næste parameter indstilling af tid, "Time".
Indstilling af tid
Når cursoren står på “Time”, kan du først vælge time, “Hour” ved at trykke på
“op”- og “ned”-tasterne. Når du har valgt time, trykker du på "højre"-tasten og
flytter til minutter, "Minute". Vælg minutter ved at trykke på "op"- og
"ned"-tasterne. Herefter trykker du på "højre"-tasten og flytter til sekunder,
"Second". Vælg sekunder ved at trykke på "op"- og "ned"-tasterne. Til sidst
trykker du "OK", hvorefter "Apply"-vinduet vises på skærmen.
Noter:
Når du har indstillet "Language", "Date" og "Time", vises
"Apply"-vinduet på skærmen. Her kan du kan vælge "Apply"
(anvend) eller "Cancel" (annullér) ved at trykke på "højre"- og
"venstre"-tasterne. Hvis du vælger "Apply", bliver de netop
valgte parametre gemt; hvis du vælger "Cancel", bliver
parametrene ikke ændret og bevarer deres oprindelige status.

5.4.1.2. Safety Parameters Setting (indstilling af sikkerhedsparametre)
Flyt cursoren til
ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Når du trykker på
"OK", kommer en dropdown-menu frem. Flyt cursoren til menuen "Safety
Parameters" (sikkerhedsparametre) ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og
tryk derefter "OK", hvorefter du kommer til interfacet for "Device Parameter
setting"" (indstilling af parametre for enheden). Via dette interface kan du vælge
forrige eller næste parameter eller øge eller mindske parametrene. Parametrene
indeholder "Safety", "Vpv-Start", "T-start", "Vac-Min", "Vac-Max", "Fac-Min",
"Fac-Max" osv.
Note: Dette betjeningstrin kræver password (standardpassword: 5588).
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Figur 5-5 Interface til indtastning af password

Figur 5-6 Indstilling af sikkerhedsparametre
Herefter kan du vælge "Apply" (anvend), "Default" (standard) eller "Cancel"
(annullér) for at bekræfte ændring af parametre, genindlæse de originale data eller
annullere indstillingen. Tryk på "OK" for at forlade dette interface og vende
tilbage til hovedmenuen.

5.4.1.3. Clear Data (slet data)
Flyt cursoren til
ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Når du trykker på
"OK", kommer en dropdown-menu frem. Vælg "Clear Data"-menuen og tryk på
"OK" for at gå til datasletningstilstand. Tryk "OK" i denne menu for at slette alle
data i hukommelsen, eller vælg "Cancel" (annullér) for at forlade dette interface.
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Figur 5-7 Kontrolinterface for slet data
Noter:
1) Dette betjeningstrin kræver password (standardpassword:
5588).
2) Hvis denne handling foretages, vil alle data i hukommelsen
blive slettet, derfor anbefales det at tage en backup af alle
data før sletning.

5.4.1.4. Exit
Hvis du står i dropdown-menuen for "Konfiguration" og ikke ønsker at foretage
nogen indstillinger, skal du vælge "Exit" og trykke på "OK" for at vende tilbage
til hovedmenuen.
5.4.2. Kontrol af parametre for den genererede energi
Flyt cursoren til
ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK",
hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "E-Now" ved at
trykke på "op"- eller "ned"-tasten og derefter "OK". De relevante oplysninger vil
blive vist. (E-Now er standardstatus)
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Figur 5-8 Aktuel energibølge
Ved at bruge samme betjeningsprocedurer kan du kontrollere "E-Today",
"E-Month", “E-Year” osv. Du kan også vælge "Exit" i denne dropdown-menu
for at forlade interfacet.
5.4.3. Kontrol af parametre på AC- og DC-siden
Flyt cursoren til
ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK",
hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "AC Parameters"
ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK". De relevante
oplysninger vil blive vist. Hvis du trykker "OK" en gang til, forlader du
interfacet.

Figur 5-9 AC-parametre
Flyt cursoren til
ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK",
hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "DC Parameters"
ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK". De relevante
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oplysninger for DC-siden vil blive vist, herunder indgangsspænding og strøm for
rute "1" og "2". Hvis du trykker "OK" en gang til, forlader du interfacet.

Figur 5-10 DC-parametre
Hvis du vil forlade menuen "Input & Output parameter", skal du vælge "Exit" i
dropdown-menuen.
5.4.4. Oplysninger om enheden og fejloplysninger
Flyt cursoren til
ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK",
hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til de parametre, du vil
kontrollere, ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk derefter på "OK"; du
finder her oplysninger om alle de valgte parametre.

5.4.4.1. Oplysninger om enheden
Flyt cursoren til “Device” (enhed) ved at trykke på “op”- eller “ned”-tasten. Tryk
derefter på “OK”, hvorefter du finder oplysningerne om “Device Model” (model),
“SN” (serienummer), “HMI/SW” (menneske-maskin-interface/ software),
“CU/SW”(XX/software) osv. Tryk på “ENTER” en gang til for at forlade
interfacet.
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Figur 5-11 Oplysninger om enheden

5.4.4.2. Fejloplysninger
Flyt cursoren til "Error Info" (fejloplysninger) ved at trykke på "op"- eller
"ned"-tasten. Tryk derefter på "OK", hvorefter du finder fejloplysningsfeltet,
herunder tidspunkter for opståede fejl og fejloplysninger. Tryk på "OK" igen for
at forlade dette interface. “Error Info” indeholder fejloplysninger for de seneste
20 timer; Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du få dem fra DLU'en.

Figur 5-12 Fejlmeddelelsesinterface

5.5. Fejlvindue
Når inverteren ikke kan arbejde normalt, og fejlen ikke er blevet løst, vil de
specifikke fejloplysninger blive vist i et selvstændigt pop-up-vindue på
LCD-skærmen, som viser, hvornår fejlen opstod, samt oplysninger om fejlen.
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Samtidig tænder den røde lysdiode, og den grønne lysdiode slukker. På Figur 5-3
angives det, at fejlen "No Utility" (intet net) er opstået.

Figur 5-13 Fejlvinduer
Under fejltilstande vil pop-up-dialogboksen forsvinde, når du klikker på “OK”,
mens den røde lysdiode bliver ved med at lyse, indtil fejlen er løst. Hvis du nu
ønsker at se fejloplysningerne, kan du finde "Error Info" under -menuen.
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6. Kommunikation og overvågning
6.1. Kommunikationsinterface
Dette produkt har kommunikationsinterfacene RS232, RS485 og trådløst
(valgfrit). Driftsoplysninger som udgangsspænding, strøm, frekvens,
fejloplysninger osv. kan sendes til en pc eller hardware lagringsmedier eller andet
overvågningsudstyr via et kommunikationsinterface.

6.2. Kommunikation
For brugere, der ønsker at kende oplysningerne fra elværket og styre hele
elsystemet. Vi tilbyder nedenfor 2 typer kommunikation.

6.2.1. RS232-kommunikation til inverter
RS232 er et kommunikationsinterface. Det sender data mellem en pc og
inverteren (Figur 6-1). Den ene ende af kommunikationskablet er et hanstik; den
anden ende er et hunstik. Den maksimale længde på kablet er 10 meter for
RS232.

DB-9

RS-232

RS-232
CABLE

Figur 6-1 RS232-kommunikationsdiagram
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BEN1
BEN2
BEN3
BEN4
BEN5
BEN6
BEN7
BEN8
BEN9

NC
TxD
RXD
NC
GND
NC
NC
NC
NC
Noter:
Hvis din computer ikke har DB9-kommunikationsinterface, kan
du bruge RS232-USB-kablet til at opnå denne funktion.

En inverter kan kun kommunikere med en pc ad gangen gennem RS232-porten.
Denne metode bruges derfor generelt til kommunikation med inverteren, for
eksempel opdatering af software og test udført af servicefolk.

6.2.2. RS485-kommunikation til flere invertere
RS485 er generelt til kommunikation med flere invertere. En DLU kan
kommunikere med og op til 32 invertere kan kommunikere samtidig, men
længden på ledningens skal være ≤ 1200 meter. Tilslut systemet som vist
nedenfor (Figur 6-3); brugeren kan nemt overvåge solcellens kraftværk.

DLU
Ethernet
RS-485

Figur 6-2 RS485-kommunikationsdiagram
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BEN1
BEN2
BEN3
BEN4
BEN5
BEN6
BEN7
BEN8

TXD_RS485A
TXD_RS485B
RXD_RS485A
GND
RXD_RS485B
+7V/DC

Noter:
Ledningernes tilslutningerækkefølge er den samme for de to
ender af et RS485-kabel.

6.2.3. Trådløst
Det er muligt at kommunikere trådløst med PVI10K/12K/17KTL. Trannergy kan
skræddersy ønsket specialudstyr fra kunderne, så der kan opnås trådløs
forbindelse.

6.2.4. USB
USB-interfacet er specielt udviklet til vedligeholdelsesingeniøren, så det er muligt
at brænde og opdatere PCU-firmware.

6.3. Overvågning
Systemovervågningen PVCS skal konfigureres til at gennemføre en
pc-kommunikation med flere invertere samtidig. Gennem pc'en kan PVCS få
driftsdata i realtid for solcelleanlæg. Se nærmere i installationsvejledningen til
PVCS.
Grafen over tilslutninger i overvågningssystemet, hvor kommunikation med flere
invertere kan opnås ved hjælp af RS485-interface, er vist nedenfor (Figur 6-6).
Softwaret "PVCS" i pc'en kan styre overvågning i realtid af maksimalt 16 DLU'er
(dataloggere) samtidig.
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Internet

Ethernet
Router
DLU

RS-485

RS-485

RS-485

Figur 6-3 Topologisk diagram for overvågning
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7. Vedligeholdelse og reparation
7.1 Regelmæssig vedligeholdelse
Generelt har inverteren ikke behov for vedligeholdelse eller kalibrering, men du
skal sikre, at kølepladen ikke dækkes af støv eller snavs.
For at sikre, at inverteren fungerer normalt og holder længe, skal du rengøre den
og kølepladen regelmæssigt og sørge for, at der er plads nok, til at luft kan
cirkulere rundt om kølepladen. Brug trykluft, en blød klud eller børste til at
rengøre inverterens overflade og kølepladen. Brug ikke vand, ætsende kemikalier
eller kraftige rengøringsmidler til at rengøre dem.

7.2 Notater om vedligeholdelse eller service
Når der forekommer fejl, kan inverteren automatisk afbryde forbindelsen til nettet
og sende advarsler ud. Se nogle enkle metoder til fejlfinding i Tillæg A (Ofte
stillede spørgsmål).

7.3 Sikkerhed under vedligeholdelse eller service
Før du forsøger at løse fejlen, skal du åbne DC- og AC-afbryderne og
sikre, at andre ikke kan lukke dem igen uden din tilladelse.

Inverteren må kun åbnes af kvalificeret personale i forbindelse med
reparation.
Inverteren kan stadig være ladet med farlige spændinger, selv når
dens forbindelse til solcellemodulerne og nettet er afbrudt. Mål
DC-busspændingen, som skal være lavere end 48V, før start på
arbejde med det elektroniske system inde i skabet.
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8. Tekniske data
Model

PVI10KTL

PVI12KTL

PVI17KTL

12400

17600

Indgangsdata

10300

Maks. indgangseffekt [W]
VMAX PV [VDC]

900

Maks. indgangsstrøm [A]

2*12

I SC PV [A]

22 + 11

2*22

2*30

MPPT spændingsområde [VDC]

250-800
Udgangsdata

Nominel udgangseffekt [W]

10000

12000

17000

Maks. udgangseffekt [W]

10500

13200

17850

Maks. udgangsstrøm [A]

16,6

19,2

25,8

Nominel udgangsspænding [VAC]

3N~ 400

Driftsspændingsområde [VAC]

340-440

Nominel udgangsfrekvens [Hz]

50

Driftsfrekvensområde [Hz]

47,53-50,17
> 0,99

Effektfaktor

< 98 % maks.

Effektivitet (fuld effekt 100 %)
Standbystrømforbrug [W]

< 12

Natstrømforbrug [W]

<1

THD [V] / [I] (fuld effekt 100 %)

<3%

Akustisk støj [dB]

< 55
Sikkerhed og beskyttelse

Intern solcelleoverspænding

har

Reg. af isoleringsimpedans ved indgang

har

Registrering af jordstrømsfejl

har

Overvågning af netspænding

har

DC-injektion af udgangsstrøm

har

Referencekode
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EN50178, IEC/EN62109-1/VDE0126-1-1/
EN61000-6-2/EN61000-6-4
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Konstruktionsdata
Invertertype

Ikke-isoleret

Adskilt af

Transformerløs

MPPT-streng

2-strenget

Beskyttelsesklasse

I

Kabinet (IP)

IP65

Temperaturområde [°C]

-25 til 60

Overspændingskategori [OVC]

OVCIII

Forureningsgrad [PD]

PD 3 (udvendig)
PD 2 (indvendig)

Vægt (kg)
Mål [mm]

46
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51
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700*520*170
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9. Kvalitetssikringer
Vi yder som standard en garanti på 60 måneder fra den købsdato, som er angivet
på fakturaen. Vi udfører kun garantiservice, når enheden med fejl returneres til os
sammen med en kopi af faktura og garantibevis, som er udstedt af forhandleren til
forbrugeren. Enheden skal returneres i originalemballagen eller tilsvarende
emballage; gem derfor originalemballagen. Udgifterne til ny emballage og
forsendelse betales af kunden. Derudover skal enhedens typemærkat være fuldt
læselig. Hvis disse krav ikke er opfyldt, forbeholder vi os retten til at nægte at
udføre garantiservice.
Garantien dækker ikke direkte eller indirekte skader i følgende tilfælde:
1)
2)
3)
4)
5)

Garantien er udløbet;
Manglende garantibevis og serienummer;
Transportskade;
Forkert brug, drift og reparation;
Manglende iagttagelse af de relevante sikkerhedsinstruktioner og drift i
barske miljøer, som ligger uden for det, som er anbefalet i manualen;
6) Uden for de relevante internationale installations- og brugsområder;
7) Påvirkning fra fremmedlegemer og force majeure (lynnedslag, strejke,
overspænding, hårdt vejr, brand osv.).
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10. Kontaktoplysninger
Kontakt os venligst på nedenstående adresse, hvis du har yderligere tekniske
spørgsmål til vores produkter:
Dansk importør:
Solia A/S
Makholmvej 3
7600 Struer
Telefon: 96 85 76 08

Fabrikant:
Trannergy Co., Ltd.
www.trannergy.com
Adresse: Floor 3-4, Building A3, No.699, Chuanhong Road, Pudong District,
Shanghai, Kina, 201202
Tlf. +86 21 38953908
Fax: +86 21 38953905
E-mail: info@trannergy.com
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Tillæg A: Ofte stillede spørgsmål
Undertiden fungerer solcellesystemet ikke normalt; vi anbefaler følgende
løsninger til fejlfinding. Det kan hjælpe teknikeren til at forstå problemet, så han
kan løse det.
LCD-skærm

Mulige handlinger

Isolation Fault

1. Kontrollér, om inverteren er forbundet til jord,
og test impedansen mellem solcelle (+) & (-), og
at impedansen er større end 3MΩ;
2. Kontrollér, om AC-siden har kontakt med jord.

Ground Current
Fault

1. Jordstrømmen er for høj.
2. Efter at have afbrudt tilslutningen i AC-enden
frakobles indgangene fra solcellegeneratoren, og
det perifere AC-system kontrolleres.
3. Når årsagen er fjernet, kobles solcellegeneratoren og AC-tilslutningen til igen, og
solcelleinverterens tilstand kontrolleres.
1. Vent et øjeblik, hvis nettet vender tilbage til
normal, solcelleinverteren genstarter automatisk.
2. Kontrollér, at netspænding og frekvens
overholder specifikationerne.
1. Nettet er ikke tilsluttet.
2. Kontrollér nettilslutningskabler.
3. Kontrollér nettets brugbarhed.
4. Hvis nettet er ok, og der stadig er problemer, kan
det være sikringen i inverteren, der er åben;
kontakt service.
1. Den interne temperatur er højere end den
specificerede normale værdi.
2. Find en måde at reducere den omgivende
temperatur.
3. Eller flyt inverteren til et køligere sted.
1. Kontrollér solcellens DC-startspænding og se,
om den er større end eller tæt på 900V DC.
2. Kontakt lokal service, hvis solcellens
DC-spænding er mindre end 900V DC, og
problemet stadig forekommer.

Grid Fault
Fac Over Range
Vac Over Range
Sletbar
fejl

Utility Loss

Over
Temperature

PV over voltage
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Consistent Fault

Afbryd forbindelsen til solcelle (+) eller solcelle (-)
fra indgangen, genstart inverteren.
Relay-Check
1. Afbryd samtlige solcelle (+) og solcelle (-)
Fail
2. Vent et par sekunder.
3. Når LCD-skærmen er helt slukket, tilsluttes og
Permanent DC INJ High
kontrolleres igen.
fejl
EEPROM R/W
4. Kontakt service, hvis der stadig er problemer.
Fail
SCI Failure
AC HCT Fault
GFCI Failure
Kontakt lokal service, hvis solcellens DC-spænding er højere end 250V, og inverteren
stadig ikke fungerer.
I perioder med lidt eller intet sollys kan inverteren starte og lukke ned uafbrudt. Det
skyldes, at der genereres for lidt strøm, og er en normal driftstilstand. Kontakt service,
hvis sollyset bliver kraftigere, eller energien til start af inverteren forøges, og der
stadig er problemer.
Hvis du har andre problemer end de hyppige problemer ovenfor, som du ikke kan
løse, skal du kontakte os, hvorefter vi vil forsøge at hjælpe dig, så godt vi kan,
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Tillæg B: Forkortelser
AC
DC
DLU
DSP
EEPROM
EMC
EMI
GFCI
HCT
HMI
LCD
LED
MPPT
Pc
PV
PVCS
SCI
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Alternating Current (vekselstrøm)
Direct Current (jævnstrøm)
Data Logger Unit (Datalogger)
Digital Signal Processing (digital signalbehandling)
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (Elektrisk sletbar
programmerbar læsehukommelse)
Electro Magnetic Compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet)
Electro Magnetic Interference (elektromagnetisk interferens)
Ground Fault Circuit Interrupter (Højfølsom pulserende
fejlstrømsafbryder, HPFI)
Hall Current Transformer (Hall strømtransformator)
Human Machine Interface (menneske-maskine-interface)
Liquid Crystal Display (flydende krystal-skærm)
Light Emitting Diode (lysdiode)
Maximum Power Point Tracking (sporing af maks. effektpunkt)
Personlig computer
Photovoltaic (solcelle)
Photovoltaic Control System (solcellekontrolsystem)
Serial Communication Interface (Serielt kommunikationsinterface)
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