
Az alábbiakban ismertetetteken kívül el kell olvasni és követni kell a telepítési kézikönyvben 
megadott biztonsági és telepítési információkat. A műszaki dokumentáció, valamint a 
termékhez tartozó felhasználói felület és kezelői szoftver rendelkezésre áll a honlapon.
Az eszközt a kézikönyvben leírt módon kell használni. Ellenkező esetben az inverter által 
nyújtott biztonsági eszközök hatástalanok lehetnek.

Gyors üzembe helyezési útmutató
PVI-10.0/12.5-TL-OUTD

ABB szolár inverterek
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Az inverteren a címkéken a megfelelőségi jelölés, a fő műszaki adatok, valamint a berendezés és a gyártó azonosítói vannak feltüntetve.
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A berendezésen elhelyezett címkéket NEM szabad eltávolítani, megrongálni, bepiszkolni, elrejteni, stb.
Ha a karbantartási jelszóra van szükség, a használandó mező a sorozatszám – SN: YYWWSSSSSS –
A kézikönyvben, illetve egyes esetekben a berendezésen a veszély, illetve a veszélyes zónák jelzésekkel, címkékkel, szimbólumokkal és ikonokkal vannak jelezve.

Mindig nézze meg a 
használati utasítást!

Általános figyelmez-
tetés – Fontos biztonsági 
információk

Veszélyes feszültség Forró felületek

IP65 A berendezés védettségi 
besorolása

   
Hőmérsékleti tartomány

 
Leválasztó transzformátor 
nélkül

  Egyen-, illetve váltakozó 
áram

  
Bemeneti (DC) feszültség 
pozitív pólus és negatív 
pólus

Mindig használjon védőru-
házatot és/vagy személyi 
biztonsági eszközöket!  

Csatlakozási pont 
védőföldeléshez

Tárolt energia kiürítéséhez 
szükséges idő10

A jelen útmutatóban ismertetett inverter modellek 2 teljesítménykategóriában kaphatók: 10,0 kW és 12,5 kW. Három típus áll rendelkezésre minden modellnél: 
standard, DC leválasztó kapcsolóval ellátott (-S változat), vagy DC bemeneti védőbiztosítékkal és  DC leválasztó kapcsolóval ellátott (-FS változat).

Fő alkotóelemek

0908 10 11 1209 10 11 12

STANDARD VERSION -S / -FS VERSION
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1413 15 1816 17 19 20 21 22

01 Konzol

02 Hűtőborda

03 Előlap

04 LED panel

05 Kijelző

06 Billentyűzet

07 Fogantyúk

08 DC leválasztó kapcsoló

09 Bemeneti csatlakozók (MPPT1)

10 Bemeneti csatlakozók (MPPT2)

11 AC tömszelence

12 Szerviz kábeltömszelencék

13 Biztosítéktábla (* csak -FS változat)

14 DC bemeneti kapocstömb

15 AC kimeneti kapocstömb

16 AC-hálózati konfiguráció kapcsoló

17 Csatornakonfiguráció kapcsoló

18 Belső akkumulátor

19 Riasztás sorkapocstömb

20 Jel sorkapocstömb

21 RJ45 csatlakozók

22 RS485 vonallezárás kapcsoló

Szállítás és kezelés
A berendezés szállítását, különösen közúton, olyan módon és eszközökkel kell végrehajtani, hogy a komponensek 
az erős ütésektől, páratartalomtól, rezgéstől, stb. védve legyenek.

Emelés
Az emelésre használt eszközöknek el kell bírniuk a berendezés súlyát.

Kicsomagolás és ellenőrzés
A csomagolás elemeit el kell távolítani és ártalmatlanítani kell, azon országbeli hatályos szabályozásoknak megfele-
lően, ahol a berendezést telepítik.
Amikor felnyitja a csomagot, ellenőrizze, hogy a berendezés sértetlen-e és hogy a csomag az összes alkotórészt 
tartalmazza-e. Ha bármilyen meghibásodást, vagy károsodást talál, hagyja abba a kicsomagolást,  lépjen kapcso-
latba a fuvarozóval és haladéktalanul értesítse az ABB szervizt.

Berendezés súlya
Modellek Súly
PVI-10.0-TL-OUTD
PVI-10.0-TL-OUTD-S
PVI-10.0-TL-OUTD-FS

PVI-12.5-TL-OUTD
PVI-12.5-TL-OUTD-S
PVI-12.5-TL-OUTD-FS

<41.0 Kg

Környezeti ellenőrzések
 - Nézze meg a műszaki adatokat a betartandó környezeti paraméterek ellenőrzése érdekében
 - Kerülni kell a készülék telepítését közvetlen napfénynek kitett helyre (máskülönben a garancia megszűnik), mivel 
a következőket okozhatja.
1. teljesítménykorlátozási jelenségek az inverterben (amelynek következtében csökken a rendszer által termelt energia)
2. az elektromos / elektromechanikai alkatrészek idő előtti elhasználódása
3. a mechanikai alkatrészek (tömítések), és a felhasználói felület (kijelző) idő előtti elhasználódása

 - Ne szerelje fel kis, zárt helyiségekben, ahol a levegő nem áramolhat szabadon
 - A túlmelegedés elkerüléséhez mindig gondoskodjon arról, hogy a levegő áramlása az inverter körül ne legyen 
akadályozva.
 - Ne telepítse gyúlékony anyagok közelébe (3 m minimális távolság)
 - Ne szerelje fel fából vagy gyúlékony anyagokból készült falra.
 - Ne szerelje fel lakószobákban, vagy ahol emberek vagy állatok tartós jelenléte várható, mivel az inverter magas zaj-
szintet okoz működés közben. A zajkibocsátás szintjét erősen befolyásolja az inverter felszerelésének helye (például: a 
felület típusa az inverter körül, a helyiség általános tulajdonságai, stb), és a villamosenergia-ellátás minősége.

2000 méter fölötti telepítések
A levegő ritkulása miatt (nagy magasságokban) előfordulhatnak szokatlan körülmények:
 - Kevésbé hatékony a hűtés, ezért a készülék névleges értékei nagyobb valószínűséggel lecsökkennek a magas 
belső hőmérsékletek miatt
 - A levegő dielektromos ellenállásának csökkenése, ami a magas üzemi feszültségek (DC bemenet) jelenlétében 
olyan mértékben hozhat létre elektromos íveket (kisüléseket), amelyek károsíthatják az invertert

A 2000 méteres tengerszint feletti magasságon minden telepítést esetenként kell kiértékelni az ABB szerviz 
részlegével együttműködve.

Felszerelés helye
 - Szerelje fel egy falra, vagy olyan erős szerkezetre amely képes megtartani a berendezés súlyát.
 - Szerelje fel biztonságos, könnyen megközelíthető helyekre.
 - Ha lehetséges, szerelje fel szemmagasságban, úgy, hogy az állapotjelző LED-ek könnyen 
láthatók legyenek.
 - A berendezés súlyát figyelembe véve válassza meg a felszerelési magasságot 
 - Függőlegesen, +/- 5 ° maximális dőléssel szerelje fel.
 - Válasszon olyan helyet, ahol elegendő tér van a készülék körül ahhoz, hogy az objektum könnyű 
felszerelése és eltávolítása a szerelési felületre/felületről lehetséges legyen; tartsa be a jelzett 
minimális távolságokat.
 - Több inverter felszerelésénél helyezze az invertereket egymás mellé. Ha a rendelkezésre álló 
hely nem teszi lehetővé ezt az elrendezést, helyezze el az invertereket lépcsőzetes elrendezés-
ben, úgy, ahogy azt az ábra mutatja, így a hőelvezetésre a többi inverter nincs hatással.

Az inverter végleges üzembe állítása nem veszélyeztetheti a hozzáférést semmilyen, esetleg 
kívül elhelyezett leválasztó eszközhöz.
Kérjük, olvassa el a honlapon elérhető garanciális feltételeket, és értékelje ki az abból való 
minden lehetséges, a helytelen felszerelés következményeként felmerülő kizárást.

Felszerelés a falra

A szerelésnél ne pozicionálja az invertert az előlapjával a föld felé.

 - Állítsa be a konzolt 01  úgy, hogy tökéletesen felfeküdjön a falra, és 
használja azt fúrási sablonként.

 - Fúrja ki a szükséges 3 lyukat 10 mm-es fúrófej segítségével. A lyukak-
nak körülbelül 70 mm mélynek kell lenniük. A konzolon 01  3 lyuk van a 
rögzítéshez.

 - Erősítse a konzolt a falhoz a 3 tartozékként mellékelt 10 mm átmérőjű fali 
horoggal. (1. lépés).

 - Akassza rá az invertert a konzolrugókra, összeigazítva az inverter 
hátoldalán található konzolillesztési pontokkal (2. lépés). 

 - Fúrjon 2 lyukat egy 10 mm átmérőjű fúróhegy segítségével az inverter alsó 
konzolja nyílásainak megfelelően. A lyukaknak körülbelül 70 mm mélynek 
kell lenniük. 

 - Rögzítse az inverter alsó részét a 2. sz. tartozékként mellékelt, 10 mm 
átmérőjű csapok segítségével (3. lépés).

 - Csavarja ki a 6 csavart, és nyissa ki az előlapot 03  az összes szükséges 
bekötés elvégzése érdekében.

Ne nyissa ki az invertert ha esik, havazik vagy magas a 
páratartalom (>95%)

 - Ha végzett a bekötésekkel, zárja le az előlapot a 6 elülső csavart minimum 
1,5 Nm meghúzási nyomatékkal megszorítva.

01  Inverter modell

02  Inverter cikkszám
03  Inverter sorozatszám
04  Gyártási hét/év
05  Főbb műszaki adatok

PVI-X-TL-OUTD-Y
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WO:XXXXXXX

SO:SXXXXXXXX Q1

SN:YYWWSSSSSS WK:WWYY 

01

02

04

03

Rendelkezésre álló komponensek Mennyiség

Konzol a falra szereléshez 1

Csapszegek és csavarok a falra 
szereléshez 5 + 5

D.18 alátét 5

M20 kábel tömszelence 1

M40 kábel tömszelence 1

Kétlyukú tömítés M20 jelkábel 
tömszelencékhez és TGM58 kupak 1 + 1

Jumperek párhuzamos bemeneti 
csatornák konfigurálásához 2

Rendelkezésre álló komponensek Mennyiség

Csatlakozó konfigurálható relé 
bekötéséhez 2

Csatlakozó az átviteli és vezérlőjelek 
bekötéséhez 2

L-kulcs, TORX TX20 1

In addition to what is explained in this guide, the safety and installation information provided in the installation manual must be read and followed.

The technical documentation and the interface and management software for the product are available at the website.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ABB solar inverters

Műszaki dokumentációk 1

Biztosíték kiemelő fogantyú (* csak 
-FS változat) 4

Bemeneti biztosítékok 15 A / 1000 
Vdc (* csak -FS változat) 4

1

3

2

15
cm

20 
cm

10cm 10cm

Az inverter minden változata két, egymástól független bemeneti csatornával van ellátva (ezért dupla maximális teljesítmény-pont követéssel, MPPT-vel is), 
amelyeket azonban egyetlen MPPT felhasználásával párhuzamosan is lehet kötni.

Független csatornák beállítása (alapértelmezett beállítás)
Ez a konfiguráció magában foglalja a két bemeneti csatorna (MPPT) használatát független módban.
Ez azt jelenti, hogy a két csatorna között (pozitív és negatív) a DC bemeneti sorkapocsblokk jumpereit 14   
nem szabad beszerelni, és a főtáblán található kapcsolót 17  “IND” értékre kell állítani.
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Párhuzamosan kapcsolt csatornák beállítása
Ennél a beállításnál a két bemeneti csatorna (MPPT) párhuzamosan van 
kötve. Ez azt jelenti, hogy a két csatorna (pozitív és negatív) között a DC 
bemenet sorkapocsblokk 14  jumpereinek telepítve kell lenniük, és a főtáblán 
található kapcsolót 17  “PAR” értékre kell állítani.
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STANDARD VÁLTOZAT -S / -FS VÁLTOZAT
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Lépjen kapcsolatba velünk!
www.abb.com/solarinverters

A LED-ek és GOMBOK, különböző kombinációkban használhatók az állapot kijelzésére vagy a kézikönyvben részletesebben leírt műveletek végrehajtására.

060504

POWER 
LED

ZÖLD bekapcsolva, ha az inverter helyesen működik. Villog, 
ha ellenőrzi a hálózatot, vagy ha nincs elegendő napfény.

ESC Ez a főmenü elérésére, az előző menübe való visszalépésre, vagy 
az előző szerkesztendő számjegyre való visszatérésre szolgál

ALARM 
LED

SÁRGA Az inverter rendellenességet észlelt. A rendellenesség 
megjelenik a kijelzőn.

UP A menü beállításokon való felfelé görgetésre, vagy a numerikus 
skála növekvő sorrendre való átváltására szolgál 

GFI 
LED

VÖRÖS Földhiba a PV generátort DC oldalán. A hibaüzenet 
megjelenik a kijelzőn.

DOWN A menü beállításokon való lefelé görgetésre, vagy a numerikus skála 
csökkenő sorrendre való átváltására szolgál

ENTER Ezt egy művelet megerősítésére, a kiválasztott opció almenüjéhez 
való hozzáférésre (ezt a > szimbólum jelöli), vagy a következő 
szerkeszthető számjegyre való átváltásra lehet használni

Az ABB inverterek fel vannak szerelve egy 2 sorban soronként 16 karaktert megjelenítő grafikus kijelzővel 05 , amely a következőkre használható:
 - Megjeleníti az inverter üzemi állapotát és a statisztikai adatokat
 - Megjeleníti a kezelőnek szóló szerviz üzeneteket
 - Megjeleníti a riasztási és hibaüzeneteket a kezelő számára
 - Az inverter beállításainak módosítása

Az inverter normál működése közben a kijelző ciklikusan végigmegy a GENERAL INFORMATION (Általános információk) menün. Ez az információ a bemeneti 
és kimeneti paraméterekre és az inverter azonosítási paramétereire vonatkozik. Az ENTER gomb megnyomásával le lehet zárni a görgetést egy képernyőn, 
hogy állandóan az jelenjen meg.

Az ESC billentyű megnyomásával elérheti a három fő menüt, amelyek a következő funkciókat látják el:
 - STATISTICS: Megjeleníti a statisztikákat
 - SETTINGS:  Az inverter beállításainak módosítása
 - INFO:  Az üzemeltetőnek szóló szerviz üzenetek megtekintése

Olvassa el a kézikönyvet a menüben elérhető funkciókra és a menü használatára vonatkozóan.

Terhelésvédelmi megszakító (AC leválasztó kapcsoló) és a vonali kábel méretezése
Az inverter AC csatlakoztató kábelének védelmére  azt javasoljuk, hogy telepítsen egy eszközt túláram és szivárgás elleni védelemre a következő jellemzőkkel:

PVI-10.0-TL-OUTD PVI-12.5-TL-OUTD
Típus Automatikus megszakító differenciál termikus-mágneses védelemmel ellátva
Névleges feszültség / névleges áram 400 Vac / 20 A 400 Vac / 25 A
Mágneses védelem jellemzői B/C
Pólusok száma 3/4
Differenciálvédelem típusa A/AC
Differenciál érzékenység 300 mA
Az ABB kijelenti, hogy az ABB transzformátor nélküli inverterei konstrukciós szempontból nem olyanok, hogy folyamatos kóboráramot tápláljanak be a földbe, 
ezért nem szükséges, hogy az inverter után telepített differenciálvédelem B típusú legyen az IEC 60755/A 2 szerint.
A hálózati kábel jellemzői és méretezése
Az inverter hálózatra való csatlakoztatásához választhat csillag kapcsolást (3 fázis és nulla), és a delta kapcsolást 
(3 fázis). Az AC vonali vezeték keresztmetszetét úgy kell méretezni, hogy megakadályozza az inverter nem kívánt 
leválasztódását a hálózatról az invertert a hálózati betáplálási ponttal összekötő vezeték nagy impedanciája miatt.

Hálózati vezeték keresztmetszete Hálózati vezeték maximális hossza

Az értékek névleges teljesítmény feltételeknél kerülnek 
kiszámításra, figyelembe véve a következőket:
1. a teljesítményveszteség nem több, mint 1% a vonal mentén.
2. rézkábel használata, HEPR gumiszigetelés, szabadtéren 
lefektetve.

PVI-10.0-TL-OUTD PVI-12.5-TL-OUTD
4 mm² 34 m 28 m*
6 mm² 51 m 42 m

10 mm² 85 m 70 m
16 mm² 136 m 113 m

* Legfeljebb 45 °C környezeti hőmérsékletig

max 16 mm

19 ÷ 28 mm

2

Az összes kábelnek, amelyet a kommunikációs és vezérlőjelek csatlakozóiba kell bekötni, át kell mennie a három szerviz kábeltömszelence 12  valamelyikén.
Ehhez rendelkezésre áll egy M20 kábeltömszelence (ami 7 és 13 mm közötti átmérőjű kábeleket fogad be), és egy, a kábeltömszelencébe beillesztendő 
kétlyukú tömítés, amely lehetővé teszi két, legfeljebb 5 mm átmérőjű különböző kábel behelyezését.

Figyelem! Az IP65 környezeti védettség biztosításához a kábeltömszelencét az inverter vázához legalább 7 Nm szorítónyomatékkal 
szükséges rögzíteni.

Csatlakoztatás az RS485 kommunikációs vonalhoz
Az RS485 kommunikációs port az inverter kommunikációs portja. Az ABB 
inverterek egy HALF-DUPLEX RS485 kommunikációs vonalat használnak, 
amely két adó- és vevőkábelből (+ T/R és - T/R) és egy kommunikációs 
referencia kábelből (RTN) áll: mindhárom kábelt láncolt jelvezetéses (daisy-
chain) konfigurációban kell csatlakoztatni. A láncolt csatlakoztatás történhet 
megkülönböztetés nélkül, az RJ45 csatlakozópárokon 21  keresztül (egy a 
bemenethez és egy a kimenethez), vagy a 20  sorkapocsblokk segítségével. 
A láncban az utolsó invertert le kell “zárni”, vagy a kommunikációs vonal 120 
Ohmos lezáró ellenállását aktiválni kell a DIP-kapcsolóval 22 .

A riasztás sorkapocsblokk használata 
A konfigurálható reléhez csatlakozó sorkapocsblokk 19   lehetővé teszi külső 
eszközök csatlakoztatását, amelyek a “SETTINGS> Alarm” menüben beállí-
tott módnak megfelelően jelezhetnek például meghibásodásokat. A következő 
üzemmódok állíthatók be: termelési, riasztási, riasztási (konfigurálható) és 
szürkületi.

21
2218

19

20

Az ALARM érintkező csak olyan rendszereknél használható, amelyek legalább kiegészítő biztonsági szigetelést alkalmaznak (kiegészítő 
szigetelést a DC-bemeneti feszültség vonatkozásában).

A REM sorkapocsblokk használata 
A REM sorkapocsblokk 20 , ha megfelelően van konfigurálva, lehetővé teszi a “Remote On/OFF” funkció használatát: ez a funkció lehetővé teszi az inverter 
hálózatról való távoli leválasztását.

Az átviteli és vezérlő jelek sorkapocsblokkjának konfigurálására és használatára vonatkozó további információkat kérjük, nézze meg a 
kézikönyvben!

Az inverter üzembe helyezési eljárása a következő:
 - Kapcsolja az integrált kapcsolót 08   ( –S és –FS verziók) ON helyzetbe, vagy zárja le a külső kapcsolókat: ha a két bemeneti csatorna valamelyikén alkal-
mazott bemenő feszültség nagyobb, mint a minimális indító feszültség, az inverter működésbe lép.
 - Amikor az inverter az első alkalommal van bekapcsolva, kérni fogják Önt a telepítési “ország (Country)” kiválasztására. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy 
az inverter automatikusan konfigurálja a paramétereit, hogy a helyi szabványoknak való megfelelés biztosítva legyen; az alapértelmezett nyelv a kijelölt 
“országhoz” szintén beállításra kerül.

 

Figyelem! A hálózati szabvány beállítása után 24 órán belül lehet változtatást végrehajtani a hálózati szabvány értékében; 24 óra múlva az 
“Ország kiválasztása (Country Select)” funkció blokkolva lesz, és bármely változtatást már csak jelszó megadása után lehet elvégezni, a 
jelszót kérésre az ABB biztosítja.

 - Miután beállította az “ország” értékét, az üzenet “Inicializálás... kérjük, várjon” üzenet jelenik meg. A bemeneti feszültség értékétől függően az inverter 
különböző üzeneteket jelenít meg a kijelzőn, és módosul a három LED 04  viselkedése:

BEMENETI FESZÜLTSÉG KIJELZŐ ÜZENET LED ÁLLAPOTA LEÍRÁS

Vin < Vstart Vin < Vstart várakozás 
napfényre

Zöld = VILLOG
Sárga = OFF
Vörös = OFF

A bemeneti feszültség nem elegendő, hogy megengedje a hálózat-
hoz való csatlakozást.

Vin > Vstart Vin > Vstart Hálózat hiányzik
Zöld = VILLOG
Sárga = ON
Vörös = OFF

Elegendő a bemeneti feszültség, hogy megengedje a hálózathoz 
való csatlakozást: az inverter vár a hálózati feszültségre a párhuza-
mos csatlakoztatás megvalósításához.

Az invertert CSAK a fotovoltaikus generátorból jövő feszültség táplálja: a hálózati feszültség jelenléte önmagában NEM ELEGENDŐ az inverter 
indításának engedélyezéséhez.

 - Az inverter “Hiányzó hálózat” állapotában zárja az inverter utáni AC kapcsolót, hogy ellássa hálózati feszültséggel az invertert: az inverter végrehajtja a 
hálózati feszültség ellenőrzését, megméri a fotovoltaikus generátor szigetelési ellenállását a földhöz képest és egyéb öndiagnosztikai ellenőrzéseket is 
végez. Az ellenőrzések során a hálózattal való párhuzamos csatlakoztatás előtt a zöld LED tovább villog, a többi kikapcsolt állapotban van.

A hálózati feszültség ellenőrzése és a szigetelési ellenállás mérése közben az inverter által mért hálózati feszültség és frekvencia értékek és a 
szigetelési ellenállás megjelenítésre kerülnek a kijelzőn. Az inverter a párhuzamos csatlakoztatást a hálózatra KIZÁRÓLAG akkor fejezi be, ha a 
hálózati paraméterek megfelelnek a hatályos jogszabályok által előírt tartományoknak, és ha a szigetelési ellenállás nagyobb, mint 1 Mohm.

 - Ha az előzetes ellenőrzések a hálózathoz való párhuzamos csatlakozáshoz sikeresek, az inverter csatlakozik a hálózathoz, és teljesítményt kezd exportálni 
a hálózat felé. Ebben a szakaszban a kijelző az inverterparamétereket mutatja ciklusokban. A zöld LED tovább világít, míg a többi ki van kapcsolva.

Ellenőrizze a helyes polaritást a bemeneti füzérekben, illetve, hogy nincs-e földszivárgás  a PV-generátorban. Napfény hatására a PV pane-
lek DC egyenfeszültséggel látják el az invertert. Az inverter belsejéhez csak azután szabad hozzáférni, miután a berendezés le lett választva 
a hálózatról és a fotovoltaikus generátorról.
Figyelem! Azok az inverterek, amelyekre ez a dokumentum vonatkozik, LEVÁLASZTÓ TRANSZFORMÁTOR NÉLKÜLI típusok. Ez a típus 
maga után vonja szigetelt panelek használatát (IEC61730 A osztályú minősítés), és annak szükségességét, hogy a fotovoltaikus generátor 
földfüggetlen maradjon: a generator egyik pólusát sem szabad a földhöz csatlakoztatni.

A füzérek csatlakoztatásához a berendezés alján található gyorscsatlakozókat 09  10  kell használni (általában Weidmüller PV-Stick vagy WM4, MultiContact 
MC4 és Amphenol H4).
 - Ellenőrizze a gyorscsatlakozó típusát az inverteren (a gyártó honlapján ellenőrizve az összekötő elem megfelelőségét) 
és krimpelje rá a DC csatlakozók megfelelő elemeit a füzérkábelekre.

Olyan összekötő elemek használata, amelyek nem felelnek meg a az inverteren található gyorscsatlakozó tí-
pusának, súlyos károkat okozhat a készülékben és a garancia érvényességének megszüntetéséhez vezethet.

 - Kösse be az összes füzért, amit a rendszer terve tartalmaz, és mindig ellenőrizze a csatlakoztatás tömítettségét, valamint 
az input polaritás helyességét.

Az -FS változatnál minden bemenet védőbiztosítékkal (nem gyári szerelés) és beme-
neti polaritás ellenőrzéssel van ellátva. A polaritás ellenőrzéséhez csatlakoztassa az 
összes füzért, és ellenőrizze, hogy a LED-ek a biztosítéktáblán 13  világítanak-e; ha 
egy vagy több LED nem világít, a megfelelő füzér polaritását HELYTELENNEK kell te-
kinteni. Miután az ellenőrzés megtörtént, VÁLASSZA LE a füzéreket, és ellenőrizve, 
hogy nincs feszültség a DC bemenetnél, szerelje fel a védőbiztosítékokat (tartozék) a 
biztosítéktartók segítségével; csatlakoztassa ismét a gyorscsatlakozókat. Ügyeljen arra 
is, hogy a biztosítékok áram besorolása a telepített fotovoltaikus moduloknak megfelelő 
méretű legyen.

 - Ha néhány füzérbemenet nincs használva, ellenőrizze, hogy megvannak-e a DC bemeneti csatlakozófedelek, és szerelje fel azokat, amennyiben hiányoznak: ez a 
művelet szükséges az inverter tömítettségéhez és ahhoz, hogy a szabad csatlakozó sérülését elkerüljük, és így azt egy későbbi időpontban fel lehet használni.

Figyelem! Mielőtt az alábbi műveletek bármelyikét végrehajtja, győződjön meg arról, hogy az inverter utáni AC 
vezeték megfelelően le van választva.

 - Távolítsa el az AC hálózati kábelekhez használandó nyíláson 11  található védőfóliát!
 - Helyezze be az M40 kábeltömszelencét a nyílásba, és rögzítse azt a speciális M40 ellenanyával (tartozék)!

Figyelem! Az IP65 környezeti védettség biztosításához a kábeltömszelencét az inverter vázához legalább 8,0 Nm 
szorítónyomatékkal szükséges rögzíteni.

 - Hántson le 10 mm borítást az AC hálózati csatlakozó kábelekről!
 - Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt az inverterhez, áthaladva azzal a korábban telepített kábeltömszelencén!
 - Csatlakoztassa a földelő (sárga-zöld) kábelt a sorkapocsblokkon 15  található  szimbólummal jelölt érintkezőhöz! 

Figyelem! Az ABB invertereket a védőföldelés címkével  megjelölt sorkapcson (PE) keresztül a generáló 
rendszerben előforduló lehetséges legnagyobb kóboráramhoz megfelelő vezető keresztmetszetű kábellel kell 
leföldelni!

 - Csatlakoztassa a nulla kábelt (általában kék) az N betűvel megjelölt sorkapocshoz
Megjegyzés: Amikor az AC hálózatra “delta” konfigurációban csatlakozik, (nullvezető nélkül), állítsa át  a szita-nyomott 
jelölésű hálózati típus választó kapcsolót 16  “3PH MOD”-ról “3W Δ”-ra.
 - Csatlakoztassa a fáziskábeleket az R, S és T betűkkel jelölt sorkapcsokra

Figyelem! Az AC kábelt kell meghúzni a sorkapcson legalább 1,5 Nm nyomatékkal kell megszorítani!

Miután a csatlakoztatás a sorkapocs táblán 15  befejeződött, csavarja be a kábeltömszelencét erősen (5,0 Nm szorító nyomatékkal), és ellenőrizze a tömítettséget.
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PVI-10.0-TL-OUTD PVI-12.5-TL-OUTD
Bemenet
Abszolút maximális bemeneti feszültség (Vmax,abs) 900 V
Input aktiválási feszültség (Vstart) 360 V (vált. 250...500 V)
Input működési tartomány (Vdcmin...Vdcmax) 0.7 x Vstart...850 V
Névleges DC bemeneti feszültség (Pdcr) 10300 Wp 12800 Wp
Független MPPT-k száma 2
Maximális bemeneti teljesítmény az egyes MPPT-knél (PMPPT max) 6500 W 8000 W
MPPT bemeneti DC feszültségtartomány (VMPPT min,f ... VMPPT max,f Pacr-nál 300...750 V 360...750 V
Maximális DC bemeneti áram (Idc max) / az egyes MPPT-knél (IMPPT max) 34.0 A / 17.0 A 36.0 A / 18.0 A
Maximális bemeneti zárlati áram az egyes MPPT-knél 22.0 A
Maximális visszatáplálási áram (AC oldalról DC oldalra) Elhanyagolható
DC bemeneti párok száma minden MPPT-hez 2
DC csatlakoztatás típusa Szerszámmentes PV-csatlakozó Weidmüller PV-Stick / Weidmüller WM4 / MultiContact MC4 / Amphenol H4
Bemeneti védelem
Fordított polaritás védelem Csak invertervédelem, korlátozott áramforrásból, a standard és -S változatokhoz, valamint az -FS változathoz, 

ha max 2 füzér van bekötve
Bemeneti túlfeszültség-védelem minden MPPT-hez – varisztoros Van
Fotovoltaikus mátrix szigetelésének ellenőrzése  Helyi szabvány szerint
DC- kapcsoló besorolása (-S / -FS változat) Max. 32.0 A / 1000 V
Biztosíték besorolása (-FS változat) Max. 15.0 A / 1000 V
Kimenet
AC hálózati csatlakozás típusa Háromfázisú 3W vagy 4W+PE
Névleges AC teljesítmény (Pacr) 10000 W 12500 W
Maximális AC kimenő teljesítmény (Pac max) 11000 W (1) 13800 W (2)

Névleges AC hálózati feszültség (Vacr) 400 V
AC feszültségtartomány 320...480 Vac (3)

Maximális AC kimeneti áram (Iac max) 16.6 A 20.0 A
Bekapcsolási túláram Elhanyagolható
Maximális kimeneti hibaáram <25Arms (100mS)
Névleges kimenő frekvencia (fr) 50 Hz / 60 Hz
Kimeneti frekvencia tartomány (fmin...fmax) 47...53 / 57...63 Hz (4)

Névleges teljesítmény faktor (Cosphiacr)
>0.995 (vált. ± 0.9 
Pacr= 10.0 kW-tal, 

± 0.8 max 11.5kVA-ral)

>0.995 (vált. ± 0.9 
Pacr= 12.5 kW-tal, 

± 0.8 max 13.8kVA-ral)
Áram teljes harmonikus torzítása < 2%
AC csatlakozás típusa Csavaros sorkapocsblokk, M40 kábeltömszelence
Kimeneti védelem
Szigetüzem elleni védelem Helyi szabvány szerint
Maximális AC túláram külső védelem 25.0 A
Output túlfeszültség védelem – varisztoros 4,  plusz gázos levezető
Működési teljesítmény
Maximális hatásfok (ηmax) 97.8% 97.8%
Súlyozott hatásfok (EURO/CEC) 97.1% /- 97.2% /-
Felvett teljesítmény küszöbértéke 30.0 W
Éjszakai fogyasztás < 1.0 W
Kommunikáció
Vezetékes helyi felügyelet PVI-USB-RS232_485 (opc.)
Távfelügyelet PVI-AEC-EVO (opc.), VSN700 Data Logger (opc.), VSN300 Wifi Logger Card (opc.)
Vezeték nélküli helyi felügyelet VSN300 Wifi Logger Card (opz.)
Felhasználói interfész 16 karakteres, 2 soros LCD kijelző
Környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet-tartomány -25...+60°C /-13...140°F 

felett a névleges értékek csökkenésével  55°C/131°F
-25...+60°C /-13...140°F 

felett a névleges értékek csökkenésével  50°C/122°F
Tárolási hőmérséklet -40...80°C (-40...+176°F)
Relatív páratartalom 0...100%-os kondenzációs
Külső környezeti szennyezés osztályozása 3
Tipikus zajkibocsátási nyomás 50 dBA @ 1 m
Maximális üzemeltetési magasság névleges értékek csökkenése nélkül 2000 m / 6560 ft
Környezeti kategória Külső
Fizikai
Környezeti védettségi besorolás IP 65
Hűtés Természetes
Méret (M x Sz x Mé) 716 x 645 x 224 mm    /    28.2 x 25.4 x 8.8 inch
Súly <41 kg / 90.4 lb
Szerelési rendszer Fali konzol
Túlfeszültség-védelmi kategória az IEC 62109-1 szerint II (DC bemenetnél), illetve III (AC kimenetnél)
Biztonság
Szigetelési szint Transzformátor nélküli (TL)
Biztonsági osztály I
Jelölés CE (csak 50Hz), RCM
1. 10000 W-ra korlátozva Belgiumban és Németországban
2. 12500 W-ra korlátozva Németországban

3. Az AC feszültségtartomány változhat az adott ország hálózati szabványaitól függően
4. A frekvencia-tartomány változhat az adott ország hálózati szabványaitól függően

Megjegyzés. A jelen adatlapon kifejezetten nem említett funkciókat a termék nem tartalmazza.

Nyomja 
meg 
az 

ESC 
billentyűt

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
(Ciklikus nézet)

A FŐMENÜ FELÉPÍTÉSE

* Csak a CEI021 IN és CEI021 EX hálózati szabványnál érhető el


