
ABB solar inverters

PVS 100/ 120 TL
(100 - 120 kW)
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Általános feltételek
A berendezések és a kezelő által okozott károk megelőzésének egyik 
első szabálya a műszerek alapos ismerete. Ezért azt javasoljuk, hogy 
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Ha nem biztos a 
kézikönyvben szereplő információkban kapcsolatban, kérjen 
részletesebb információt az ABB szerviztől.

Ne használja a készüléket, ha: 
- nem rendelkezik megfelelő képesítéssel ahhoz, hogy ezen berendezésekkel vagy 
hasonló termékekkel dolgozzon;
 - nem érti, hogyan működik; 
- nem biztos benne, mi fog történni, ha a gombokat vagy a kapcsolókat működteti;
 - bármilyen működési rendellenességet észlel;
 - kétségek vagy ellentmondások vannak az Ön tapasztalata, a kézikönyv és / vagy más 
üzemeltetők között. 

Az ABB nem tehető felelőssé a berendezés vagy az üzemeltető károsodásáért, ha az 
ismeretek hiánya, nem megfelelő képzettség vagy képzettség hiánya miatt történik.

Műszerek   
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LED funkciók leírás

POWER
Azt mutatja, hogy az iverter megfelelően üzemel.
Amíg az inverter ellenőrzi a hálózatot, addig a LED villog. Amennyiben a 
feszültség megfelel a LED folyamatosan ég tovább, addig ameddig a 
napsugárzás elegendő az egység aktiválásához.  Ellenkező esetben a LED 
villog a megfelelő napsugárzás nem éri az egységet.

ALARM
Azt jelzi, hogy a inverter rendellenességet észlelt. Az ilyen típusú
problémákat kiemeli a webes felhasználói felület és az ABB In-
staller for Solar Inverters APP

GFI
A „GFI” (földhiba) LED azt jelzi, hogy a frekvenciaváltó földelési
hibát észlelt a DC oldali fotovoltaikus generátorban. Amikor ezt a
hibát észleli, az inverter azonnal leválasztja a hálózatot

WLAN/LAN
A vezeték nélküli vagy az ETHERNET kommunikációs vonalak
állapotát jelzi.

A LED-ek, többféle kombinációban, az eredeti egyedi feltételektől eltérő, 
több feltételt is jelezhetnek; lásd a szoftver kézikönyvben leírt különféle 
leírásokat.

PVS

1 - Műszerek
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Felhasználó 
felület  1. ABB installáció szolár invererekhez

• A mobil APP több inverter egyszer üzembe helyezését és 
rendszer beállítást teszt lehetővé az ABB Installer for Solar In-
verters APP segítégével
• Kompatibilis Android eszközökkel
• Az inverter firmware frissítése

 2. Beágyazott webes felhasználói felület
• Vezeték nélküli kapcsolaton keresztül elérhető bármilyen  
WLAN kompatibilis eszközzel (PC, okostelefon, tablet,….)
• Lehetővé teszi egy inverter üzembe helyezését és beállításá.
• Az inverter firmware frissítése.

 Aurora Vision
Kiegészítő lehetőség bármelyik helyi felhasználói felület mellé, az
inverter képes az Aurora Vision rendszeren keresztüli távfelügyelet
és kezelésre a Vision Plant Management Platform felhőn keresztül.
Az Aurora Vision magába foglalja:
• Plant Portfolio Manager: web portál szakemberek számára.
• Plant Viewer: web oldal általános felhasználók számára.
• Plant Viewer for Mobile: mobil alkalmazás monitorozáshoz.
• Kiosk nézet:  HTML5 oldal az adatok nyilvános megjelenítéséhez.
• API: webes eszköz az adatok megosztására harmadik fél
számára.

Mérési tűrés
Az inverter által szolgáltatott adatok eltérhetnek a hitelesített 
merőeszközök által mért adatoktól (pl. kimeneti mérők, multiméterek 
és hálózat analizátorok); mivel az inverter nem mérőműszer, 
szélesebb tolarenciával rendelkezik a végzett méréseknél.
A tűréshatárok általában:
±5% valós idejű méréseknél, amennyiben a kimeneti 
teljesítmény 20% alatt van
±3% valós idejű méréseknél, amennyiben a kimeneti 
teljesítmény 20% felett van
±4% minden statisztikai adat esetén.

1 - Műszerek
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Power, Alarm, GFI LED viselkedése

 

Minden lehetséges LED kombinációt tartalmaz a következő táblázat. 

 = LED bekapcsolva
 = LED lassú villogás (2 seconds on / 2 seconds off)
 = LED gyors villogás (0.2 seconds on / 0.2 seconds off)
 = LED kikapcsolva
 = A fent leírt állapotok bármelyike

Firmware programozás
Az inverter firmware programozás alatt van.

LED státusz    Operációs státusz
zöld:
sárga:
piros:
zöld:
sárga:
piros:

Éjszakai mód (az inverter automatikusan kikapcsol)
Az inverter éjszakai módban kikapcsol (a bemeneti feszültséget kisebb, mint a beállított 
indítási feszültésg 70%-a).
Inverter inicializáció
Ez egy átmeneti állapot a működési feltételek ellenőrzése miatt. Ebben a szakaszban az 
inverter ellenőrzi, hogy a hálózatra történő csatlakozás feltételei teljesülnek-e.

zöld:
sárga:
piros:
zöld:
sárga:
piros:
zöld:
sárga:
piros:

zöld:
sárga:
piros:

zöld:
sárga:
piros:
zöld:
sárga:
piros:

Az inverter csatlakoztatva van és termel a hálózatra
Normál működés. Ebben a szakaszban az inverter automatikusan nyomon követi és 
elemzi a fotovoltaikus generátor maximális teljesítménypontját (MPP).
Hiányzó hálózat
A hálózati feszültség hiányát jelzi. Ez az állapot nem teszi lehetővé az inverter 
csatlakozását a hálózathoz.
Figyelmeztetés: (W üzenetkódok) vagy Hiba: (E üzenetkódok)
Azt jelzi, hogy az inverter vezérlőrendszere figyelmeztetést (W) vagy hibát (E) észlel. Az 
integrált webes felhasználói felület dedikált részében („Inverter napló” szakasz) 
azonosítható a generált probléma típusa.
Hőmérséklet védelem
Azt jelzi, hogy a belső hőmérsékletekre (nem megfelelő vagy túl magas hőmérsékletre) 
vonatkozó kioldás aktiválódott.
Anomália a fotovoltaikus generátor szigetelő rendszerében
Azt jelzi, hogy szivárgást észleltek a fotovillamos generátorból a földbe, ami az inverter 
leválasztását eredményezi a hálózatról.

2 - Műveletek
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zöld:
sárga:
piros:

zöld:
sárga:
piros:

LED státusz    Operációs státusz
Ventillációs anomália

     Ananomália a belső szellőztető rendszer működésében (magas hőmérséklet)

Túlfeszültség-levezetők aktiválva (ha vannak)
Azt jelzi, hogy az AC vagy DC oldalra telepített túlfeszültség-levezetők ki vannak
kapcsolva
Belső statisztikai memória rendellenesség
Működési rendellenességet jelöl a belső memóriában, amelyen az inverter
statisztikája tárolódik
A puffer akkumulátor lemerült
A puffer elem lemerült, és az inverter nem tartja be az időbeállítást
Kezdeti konfigurációs hiba
Az inverter zárolt állapotban van az inicializációs konfigurációjának hibája miatt,
például a telepítés országának általános hálózati beállításának meghibásodása miatt
Az önteszt nem történt meg (csak az olasz hálózati szabványoknál)
Önteszt hiba

Az eszköz firmware verzióinak inkompatibilitása
A különféle berendezéseket tartalmazó firmware verziók nem kompatibilisek, és
frissítés alatt állnak (ez egy automatikus művelet)
A hőmérséklet-érzékelő rendellenességet észlelt

zöld:
sárga:
piros:  A firmware frissítése SD kártyáról

zöld:
sárga:
piros:

A firmware frissítése az SD kártyáról nem sikerült
A berendezés firmware frissítése az SD kártyáról nem sikerült

zöld:
sárga:
piros:
*3-szor villog
zöld:
sárga:
piros:

A firmware frissítése az SD kártyáról sikerült
A berendezés firmware frissítése az SD kártyáról sikerült

Távoli kikapcsolás aktiválva
A távoli kikapcsolás parancs aktiválva lett.
Az egység addig nem csatlakozik a hálózathoz, amíg a távoli bekapcsolás parancsot nem aktiválják.

2 - Műveletek
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WLAN/LAN LED viselkedés
Az alábbi táblázat a „WLAN / LAN” LED minden lehetséges állapotát mutatja a  08  LED-es 
panelen, a vezeték nélküli vagy az Ethernet kommunikációs vonalak működési állapota 
szerint.

LED Leírás

WLAN/LAN
(Kék)

A vezeték nélküli vagy az ethernet kommunikációs vonalak 
kommunikációs állapota:
KIkapcsolva: A vezeték nélküli kapcsolat nincs konfigurálva vagy / és az 
Ethernet-kábel nincs csatlakoztatva. 
Lassú villogás (0.5 Hz): Elérhető vezeték nélküli hálózatok keresése. 
Gyors villogás (2 Hz): Az eszköz próbál csatlakozni a vezeték nélküli 
hálózathoz.
Folyamatosan bekapcsolva: Vezeték nélküli vagy ethernet hálózat 
csatlakozik az inverterhez, és megkapja az IP címet.

2 - Műveletek
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Az inverter kikapcsolása
Néhány rész meleg lehet, égési sérüléseket okozhat

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Egyes inverter alkatrészek olyan feszültségnek vannak kitéve, amely veszélyes lehet a
kezelőre. Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a frekvenciaváltón, kövesse a
frekvenciaváltó kikapcsolásának eljárását.

Kezelői és karbantartói szermélyzet kézségei/előfeltételei

A berendezések használatáért és karbantartásáért felelős személyzetnek képesnek kell
lennie a leírt feladatok elvégzésére, és megbízhatóan bizonyítania kell képességét a
kézikönyvben leírtak helyes értelmezésére.

Biztonsági okokból csak egy képesített villanyszerelő telepítheti az invertert, aki
képzettséggel és / vagy bizonyított készségekkel és ismeretekkel rendelkezik az inverter
felépítéséről és működéséről.

A beszerelést szakképzett szerelőknek és / vagy engedéllyel rendelkező
villanyszerelőknek kell elvégezniük a telepítés országában érvényes előírásoknak és az
elektromos munkák elvégzésére vonatkozó összes biztonsági szabálynak megfelelően.

Szigorúan tilos az inverter üzemeltetése és karbantartása olyan személyeknek, akik NEM
képzettek.

Az ügyfél polgári jogi felelősséggel tartozik a felszereléssel együttműködő személyzet
képesítéséért és szellemi, fizikai állapotáért. Mindig használják a rendeltetési ország
törvényei által megkövetelt egyéni védőeszközöket (PPE), a munkaadók által biztosítva
dolgozóknak.

Szükséges eszközök
• MC4 leválasztó eszköz
• Feszültségérzékelő (EN 61243-3)
• DC áramfogó
• Biztonsági címkék „folyamatban vannak, nem működnek”
• Lakatok

Szükséges PPE
• Dielektromos sisak EN397 - EN50365 1000V EN166 besorolással
• 0 (1000 V) EN 60903 osztályú kesztyű
• Védő kesztyű bőrből EN420 - EN388 - Alternatív megoldásként 
használható szigetelő kompozit kesztyű. 0 en60903 ellenáll az 
elektromos ívosztálynak (7ka en61482-1-2)
• Ovarál UNI EN 11612 A B1 C1, ami ellenáll a 2. elektromos ív 
osztálynak (7kA 1s.) CEI EN 61482-1-2
• Munkavédelmi cipő

2 - Műveletek
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Kikapcsolási eljárás
1. Előzetes ellenőrzések
 • PPE ellenőrzése: Ellenőrizze a használni kívánt PPE integritását 
 • Berendezés ellenőrzése: Ellenőrizze a feszültség-tesztelő megfelelő   
működését

 2. A műveletek végrehajtásához viseljen megfelelő egyéni 
védőeszközt (általános ellenállás az elektromos ívnek, 
dielektromos sisak védőablakkal, szigetelő kesztyű). Az alábbi 
tevékenységeket (az eljárás befejezéséig) egyéni védőeszközben 
kell elvégezni.

 

 

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e veszélyes feszültség az inverter 
alvázán, a talajt érintve:
 • Ellenőrizze, hogy nincs-e veszélyes feszültség az inverter
házán. A mérési pont az inverter           alváza (mind a  01

teljesítménymodul, mind a 02 vezetékdoboz) és a frekvenciaváltón
kívüli földpont között van.

 
 

 

4. Művelet külső AC forrással
 • Csatlakoztassa le minden AC forrásról
 • Lehetőség van az AC kapcsoló reteszelésére
 • Ellenőrizze a LED-eknél a 08 leállítási parancsot: Hiányzó
hálózat: Power LED (Zöld) villog – Alarm LED (sárga) bekapcsolva
(tartósan).

 
 

 

5. Művelet külső DC forrással
Megjegyzés: Ha nincs külső egyenáramú leválasztó eszköz, folytassa
a (Műveletek a belső DC kapcsolóval) szakaszban
 • Válassza le a külső DC forrásokat
 • Reteszelje.
 •Ellenőrizze a LED-ek státuszát 08  a leállítási parancs végre van-e 
hajtva: Hiányzó DC feszültség: Minden LED kikapcsolva.

 

6. Művelet külső AC leválasztó kapcsolóval 09  (amennyiben van)
Megjegyzés: Ez a művelet csak akkor végezthető el ha a 
kapcsolószekrény  02  SX2 vagy SY2 modell. A kapcsolószerkény 02  
SX és SY változata nem tartalmazza az AC kapcsolót 09 .
 • Nyissa ki az AC leválasztó kapcsolót 09 .

2 - Műveletek
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8. Távolítsa el a DC kábelt a PV csatlakozóról       16

 • Az áramfogó segítségével ellenőrizze, hogy biztosan nincs-e 
áram a DC oldalon, mérjen meg minden pozitív és negatív DC 
bemeneti stringet, lásd a pirossal bekeretezett terület (ellenőrizze, 
hogy az áramérzékelő helyesen van-e beállítva.

 
 • Távolítsa el az összes gyors DC csatlakozót 16  (PV csatlakozó) 
az elektromos szekrényből 02 . A mechanikai interferencia elkerülése 
érdekében használjon kábelköteget a leválasztott kábelek gyűjtésére.

 
9. Kondenzátor kisütése
 • Várjon a belső kondenzátorok kisülésére. A mentesítési idő: a 
tárolt energiát a hatósági címkén feltüntetik - 6 perc.

2 - Műveletek

7. Művelet a  belső DC leválasztókkal 15

 • Nyissa ki a DC kapcsolókat 15  1 és 2.
 • Reteszelje.
 • Ellenőrizze a LED-ek státuszát 08  a leállítási parancs végre van-
e hajtva: Hiányzó DC feszültség: Minden LED kikapcsolva.
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10. Feszültség mentesség ellenőrzése a DC oldalon
 • Ellenőrizze a kapcsolószekrényt 02  az előlapjának kinyitásával 07 .
 • Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy  van-e bármilyen jele
túlmelegedésnek, elektormos ívnek vagy a szigetelő eszközök
meghibásodásának.
 • Ellenőrizze, hogy az összes pozitív string biztosítékra szerelt LED ki
van kapcsolva  19

R
S

T
N

19

CH1 CH2

CH3 CH4

CH5 CH6

 

 

Ellenőrizze a feszültséget a DC terminál blokkon feszültség 
kémlelő segíttségével

 • Ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség az egyenáramú
sorkapocson, a „pozitív föld” között mérve.

R
S

T
N

19

CH1

CH3

CH5

CH2 PE

CH4

CH6

2 - Műveletek
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 • A 20 negatív string biztosíték a pozitív 19 záró biztosíték mögött 
helyezkedik el. Annak érdekében, hogy ezen a táblán 
hozzáférhessen, két csavart ki kell húzni, és a pozitív fémlemezt 
jobbról balra döntve úgy kell kinyitni, ahogyan azt a „Hozzáférés a 
negatív oldalsó zsinór biztosítéktáblához” fejezetben leírtak szerint 
végezzük.

R
S

T
N

20

CH1

CH3

CH5

CH2

CH4

CH6

PE

 

 

 

 • Ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség az egyenáramú 
sorkapocson a negatív földek között mérve.
 • Ha nincs feszültség a „pozitív föld” és a „negatív test” között,
ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség a fotovoltaikus mezőből
származó összes DC ágon, ellenőrizze az összes pont között: + DC
bemenet /-DC bemenet.

12. Feszültség mentesség ellenőrzése AC oldalon
 • Ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség AC oldalon, mérje meg 
minden: fázis és PE - föld és PE -fázis és fázis – fázis és föld között

R
S

T
N 21

R
S

T
N

27

27

A negatív string biztosíték 20 a pozitív 19  biztosíték mögött helyezkedik el. Annak 
érdekében, hogy ehhez a táblához hozzáférhessen, két csavart ki kell húzni, és a 
pozitív fémlemezt jobbról balra döntve kell kinyitni, a „Hozzáférés a negatív 
oldalsó string biztosítéktáblához” fejezetben leírtak alapján végezzék.

2 - Műveletek
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 13. Feszültség mentesség ellenőrzése a DC kapacitásokon
 • Mérje meg a feszültséget a következő elemek között:

Pozitív:  R37 és PE
Negatív:  MP15 és PE

2 - Műveletek
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14. Kitöltendő ellenőrző lista az inverterhez való hozzáférés előtt

  • Az ellenőrző lista célja annak ellenőrzése, hogy az összes említett művelet végrehajtott-e az eljárás 
során elvégezték. Az alábbi ellenőrző listát csatolni kell az intervenciós jelentéshez.

PONTOK √ or X
Készüljön fel a munkára és azonosítsa a munka helyét és a felszerelést
Védőruházat és felszerelés ellenőrzése
Védőruházat viselése

Műveletek erőmű szinten [*]
Ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség az inverter alvázánál
Művelet külső AC kapcsolóval
Művelet külső DC kapcsolóval

 Műveletek inverter szinten
AC leválasztás – inverter oldalon
DC leválasztás – inverter oldalon 
Távolítsa el a DC kábeleket a sorkapcsokról
Várja meg a belső kondenzátor kisülését

                                                        Feszültség mentesség ellenőrzése
Ellenőrzés DC oldalon
Ellenőrzés AC oldalon
Ellenőrizze a feszültséget a kapacitácokon

== CSAK ha minden pont TELJESÜL ( ) a HOZZÁFÉRÉS ENGEDÉLYEZETT =
[*]: A külső kapcsoló azonosításához szükség lehet az üzemvezető együttműködésére, ezt be kell
építeni a munka előkészítése során meghatározott kapcsolási tervbe.

2 - Műveletek




