
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.

Gyors üzembe helyezési útmutató
TRIO-20.0/27.6-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.

Vdc max
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Vdc MPP
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Isc max
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Iac max
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Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-27.6-TL-OUTD-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 32 A
500 - 800 V

2 x 40 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

27600 W @ 45 °C amb.
27600 W @ 45 °C amb.

45 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max
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Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-20.0-TL-OUTD-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 25 A
440 - 800 V

2 x 30 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

20000 W @ 45 °C amb.
20000 W @ 45 °C amb.

33 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr
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Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 32 A
500 - 800 V

2 x 40 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

27600 W @ 45 °C amb.
27600 W @ 45 °C amb.

45 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr
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Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 25 A
440 - 800 V

2 x 30 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

20000 W @ 45 °C amb.
20000 W @ 45 °C amb.

33 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 32 A
500 - 800 V

2 x 40 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

27600 W @ 45 °C amb.
27600 W @ 45 °C amb.

45 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max
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Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 25 A
440 - 800 V

2 x 30 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

20000 W @ 45 °C amb.
20000 W @ 45 °C amb.

33 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 32 A
500 - 800 V

2 x 40 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

27600 W @ 45 °C amb.
27600 W @ 45 °C amb.

45 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 25 A
440 - 800 V

2 x 30 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

20000 W @ 45 °C amb.
20000 W @ 45 °C amb.

33 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

 
A berendezésen elhelyezett címkéket NEM szabad eltávolítani, megrongálni, bepiszkolni, elrejteni, stb.
Ha a karbantartási jelszóra van szükség, a sorozatszám mező használandó – SN: YYWWSSSSSS – ez a felülre ragasztott azonosító címkén látható 
(az inverteren).
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 figyelmeztetés – 
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

01  Inverter modell   
02  Inverter cikkszám
03  Inverter sorozatszám   
04  Gyártási hét/év

TRIO-XX.X-TL-OUTD-Y-400

P/N:PPPPPPPPPPP

WO:XXXXXXX

SO:SXXXXXXXX Q1

SN:YYWWSSSSSS WK:WWYY 
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POWER       ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

M12

TRIO

TRIO

Szállítás és kezelés
A berendezés szállítását, különösen közúton, olyan módon és eszközökkel kell végrehajtani, hogy a komponensek 
(különösen az elektronikus alkatrészek) az erős ütésektől, páratartalomtól, rezgéstől, stb. védve legyenek.
Emelés
Ahol indokolt, és / vagy ahol van erre rendelkezés, rögzítési pontként használható szemescsavarok vagy fogantyúk kerül-
nek felszerelésre, és / vagy felszerelhetők.
Az emelésre használt köteleknek és eszközöknek alkalmasnak kell lenniük, hogy elbírják a berendezés súlyát.

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

A készülék egységeinek súlya

Önsúly Emelési pontok 
száma

Minimális 
kötélmagasság

Lyukak vagy UNI2947 
szemes csavarok 

INVERTER 
egység

TRIO-20.0: 60 kg
TRIO-27.6: 65 kg 4 1.200 mm

M 12 – Szerelőkészlet 4 fogantyúval és 
2 füles csavarral (rendeléshez: TRIO 
HANDLING KIT)

KÖTŐ-
DOBOZ 
egység

Standard / -S2: 
7 kg
-S2F / -S2X: 
15 kg

2 - -

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

POWER 
LED 

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

ALARM 
LED

SÁRGA Az inverter rendelle-
nességet észlelt. A rendelle-
nesség megjelenik a kijelzőn.

GFI 
LED  

VÖRÖS Földhiba a PV generátor 
DC oldalán. A hibaüzenet meg-
jelenik a kijelzőn.

A berendezés üzemelési paraméterei a kijelzőn 23 : megjelenítésre kerülnek: figyelmeztetések, riasztások, csatornák, feszültségek, stb. 
Szimbólumok és kijelzett mezők leírása:
b1 RS485 adatátvitel b13 Napi termelt energia
b2 Van RS485 kapcsolat b14 PV feszültség > Vstart
b3 Van rádiókapcsolat. b15 DC feszültség értéke
b4 Van Bluetooth kapcsolat (*) b16 DC áram értéke
b5 Van WiFi kapcsolat (*) b17 DC / DC áramköri rész
b6 Figyelmeztetés b18 DC / AC áramköri rész
b7 Hőmérsékleti névleges érték 

csökkenés 
b19 AC feszültség értéke

b8 Pillanatnyi teljesítmény b20 AC áram értéke
b9 MPP beolvasás fut b21 Csatlakoztatás a hálózathoz
b10 Grafikus kijelző  b22 Hálózat állapota
b11 Teljesítmény grafikon b23 Ciklikus nézet be/ki
b12 Összes energia (*) NEM áll rendelkezésre

DC

AC

b1
b2

b3
b4 b6

b7 b9 b10
b17

b16b14
b13

b12
b11 b15 b18

b20 b22
b21

b19
b23b8

b5

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

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

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 szerkesz-
thető számjegyre való átváltásra lehet használni.

POWER        ALARM             GFI                      ESC             UP           DOWN         ENTER

DC

AC

25 23 24

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.
 - A berendezés hardverének és szoftverének karbantartásához távolítsa el az elülső  burkolatokat. El-
lenőrizze, hogy a telepítésnél megvannak-e a helyes biztonsági távolságok, amelyek lehetővé teszik 
a normál ellenőrző és karbantartó műveletek elvégzését

 - 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 lépcső-
zetes elrendezésben, 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 az abból történő 
kizárás lehetőségét, ami a helytelen felszerelés következményeként merülhet fel.

80 
cm

50 
cm

50cm 50cm

80 
cm

50 
cm

50cm 50cm

Az inverter modellek, amelyekre ez az üzembe helyezési útmutató vonatkozik, 2 teljesítmény-besorolásban érhetők el: 20 kW / 27,6 kW.
Egyenlő kimenő teljesítményű invertereknél a különböző modellek közötti eltérést a kötődoboz elrendezése jelenti.

TRIO-XX.X-TL-OUTD TRIO-XX.X-TL-OUTD-S2 TRIO-XX.X-TL-OUTD-S2F TRIO-XX.X-TL-OUTD-S2X

CARD
COM

CARD

10 161711

09 1213

Standard kötődobozos változat:
- DC kábel behúzása 
  kábeltömszelencébe
- DC kábel bekötés 
  sorkapocstömbön

CARD
COM

CARD

10 1614 1711

09 1213

S2 kötődobozos változat:
- DC kábel behúzása 
  kábeltömszelencébe
- DC kábel bekötés 
  sorkapocstömbön
- AC+DC leválasztó kapcsoló

CARD
COM

CARD

10 19 1614 1722

09 1213

S2F kötődobozos változat:
- Gyorscsatlakozók
- Füzér védőbiztosítékok
- AC+DC leválasztó kapcsoló

CARD
COM

CARD

10 1614 1722

09 15 1213 18

19

S2X kötődobozos változat:
- Gyorscsatlakozók
- Füzér védőbiztosítékok
- DC túlfeszültség levezetők
- AC túlfeszültség levezetők
- AC+DC leválasztó kapcsoló

Fő alkotóelemek
09 Kommunikációs panel 13 DC bemenet sorkapocs panel 17 AC kimenet sorkapocs panel
10 Szerviz kábeltömszelencék 14 AC+DC leválasztó kapcsoló 18 AC túlfeszültség levezetők
11 DC kábeltömszelencék 15 DC túlfeszültség levezetők 19 Bemeneti csatlakozók
12 Jumperek 16 AC kábeltömszelence 22 Füzérbiztosítékok

Környezeti ellenőrzések
 - Nézze meg a műszaki adatokat a betartandó környezeti 
paraméterek ellenőrzése érdekében
 - Kerülni kell a készülék telepítését közvetlen napfénynek 
kitett helyre, mivel ez 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 szerelje fel olyan helyeken, ahol gázok, vagy gyúlékony 
anyagok is lehetnek
 - Ne szerelje fel lakószobákban, vagy ahol emberek vagy 

állatok tartós jelenléte várható, az inverter által működés 
közben okozott zaj miatt (körülbelül 50 dB(A) @ 1 m)

 - Kerülje az elektromágneses interferenciát, ami ronthatja az 
elektronikus berendezések helyes működését, és ennek 
következtében veszélyhelyzetek adódhatnak.

2000 méter fölötti telepítések
A levegő ritkulása miatt (nagy magasságokban) előfor-
dulhatnak 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 oly-
an 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.

Az összes típusnál elérhető komponensek Mennyiség

Csatlakozó konfigurálható relé bekötéséhez 2

Csatlakozó az átviteli és vezérlőjelek 
bekötéséhez 4

L-kulcs, TORX TX20 1

       
Kétlyukú tömítés M25 jelkábel tömszelencékhez 
és kupak 2 + 2

         
Kétlyukú tömítés M20 jelkábel tömszelencékhez 
és kupak 1 + 1

Csapszegek és csavarok a falra szereléshez 10 + 10

Jumperek párhuzamos bemeneti csatornák 
konfigurálásához 2

Az összes típusnál elérhető komponensek Mennyiség

Konzol a falra szereléshez 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

  
Gyors beüzemelési útmutató 1

További alkatrészek (-S2F/-S2X) modellekhez Mennyiség
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Guida Rapida di installazione

Oltre a quanto di seguito esposto è obbligatorio leggere e rispettare le informazioni di 

sicurezza ed installazione riportate nel manuale di installazione disponibile sul sito www.

power-one.com.
condizioni di garanzia si intendono inoltre valide se il Cliente rispetta quanto descritto nel manuale.

La tecnologia di questo inverter deriva dal perfezionamento dei modelli AURORA PVI-10.0 e 12.5 che sono 

probabilmente gli inverter trifase più utilizzati al mondo nonché i primi a conseguire i migliori risultati in 

che vogliono realizzare impianti di grandi dimensioni con orientamento variabile. 

CARATTERISTICHE
• Convertitore di potenza senza condensatori elettrolitici per aumentare ulteriormente la durata di vita e 

• 
• Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase

• 
sul campo• Doppia sezione di ingresso con inseguimento MPP indipendente, consente una ottimale raccolta 

dell’energia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni diverse

• Ampio intervallo di tensione in ingresso

• Scatola di cablaggio rimovibile per una facile installazione

• 
agli standard internazionali (versioni -S2, -S2F e -S2X)

• Algoritmo di MPPT veloce e preciso per l’inseguimento della potenza in tempo reale e per una migliore 

raccolta di energia
• 

una prestazione costante e stabile nell’intero intervallo di tensione in ingresso e di potenza in uscita

• Costruzione da esterno per uso in qualsiasi condizione ambientale

• Possibilità di gestire direttamente da display la potenza attiva e le regolazioni di potenza reattiva 

• Possibilità di connessione di sensori esterni per il monitoraggio delle condizioni ambientali

• Uscita ausiliaria DC (24V, 300mA)

TRIO-20.0-27.6-TL-OUTD-Quick Installation Guide IT RevA

®

MODEL:TRIO-20.0-TL-OUTD-XXX-400

-25to+ 60°C-13to+140°F
IP65

10minutes

VDCmax

IDCmax

1000 V

VDCMPP

200 - 950 V
2 x 25 A

VDC, Full Power

440 - 800 V
ISCmax

2 x30 A

VACnom

PACnom (cos = ±0.9)φ

400V 3Ø, 3W+N+PE

fnom

50 Hz20000W@ 45°Camb.

PACnom (cosφ= 1) 22000 W @45°Camb.

IACmax

33 A

Made in ItalyDIN V VDE0126-1-1PROTECTIVECLASS:I

N10606

AURORA TRIO
PHOTOVOLTAIC INVERTER

®

®

MODEL:TRIO-27.6-TL-OUTD-XXX-400

-25to+ 60°C-13to+140°F
IP65

10minutes

VDCmax

IDCmax

1000 V

VDCMPP

200 - 950 V
2 x 32 A

VDC, Full Power

500 - 800 V
ISCmax

2 x40 A

VACnom

PACnom (cos =±0.9)φ

400V 3Ø,3W+N+PE

fnom

50 Hz27600W@ 45°Camb.

PACnom (cosφ =1) 30000 W @45°Camb.

IACmax

45 A
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In caso di richiesta della password di servizio il campo SN (serial number) da utilizzare è riportato nell’etichetta applicata sulla parte superiore (inverter)

Sul manuale e/o in alcuni casi sull’apparecchiatura, le  zone di pericolo o attenzione vengono indicate con segnaletica, etichette, simboli o icone.

Obbligo di consultazione 

del manuale
Pericolo generico - Impor-

tante informazione di sicu-

rezza

Tensione pericolosa

Parti calde

IP65 Grado di protezione dell’ap-

parecchiatura

Intervallo di temperature
 Senza trasformatore di isola-

mento 

  Rispettivamente corrente 

continua e alternata

  Polo positivo e polo negati-

vo della tensione di ingresso 

(DC)

Obbligo di utilizzare l’abbi-

gliamento e/o i mezzi perso-

nali di protezione
 Punto di collegamento della 

messa a terra di protezione Tempo di scarica dell’energia 

immagazzinata

Power-OneTRIO-XX.X-XX-XXXX-XXX-XXX

P/N:PPPPPPPPPPP  SN:SSSSSSSSSS WK:WW/YY 
XXXXXXXXX  Q1

01

02

03

04

01  Modello di inverter   

02  Part Number dell’inverter

03  Serial Number dell’inverter   

04  Settimana/Anno di produzione

Gyorscsatlakozó aljzatok 8 (20.0kW) 
10 (27.6kW)
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Guida Rapida di installazione

Oltre a quanto di seguito esposto è obbligatorio leggere e rispettare le informazioni di 

sicurezza ed installazione riportate nel manuale di installazione disponibile sul sito www.

power-one.com.
condizioni di garanzia si intendono inoltre valide se il Cliente rispetta quanto descritto nel manuale.

La tecnologia di questo inverter deriva dal perfezionamento dei modelli AURORA PVI-10.0 e 12.5 che sono 

probabilmente gli inverter trifase più utilizzati al mondo nonché i primi a conseguire i migliori risultati in 

che vogliono realizzare impianti di grandi dimensioni con orientamento variabile. 

CARATTERISTICHE
• Convertitore di potenza senza condensatori elettrolitici per aumentare ulteriormente la durata di vita e 

• 
• Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase

• 
sul campo• Doppia sezione di ingresso con inseguimento MPP indipendente, consente una ottimale raccolta 

dell’energia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni diverse

• Ampio intervallo di tensione in ingresso

• Scatola di cablaggio rimovibile per una facile installazione

• 
agli standard internazionali (versioni -S2, -S2F e -S2X)

• Algoritmo di MPPT veloce e preciso per l’inseguimento della potenza in tempo reale e per una migliore 

raccolta di energia
• 

una prestazione costante e stabile nell’intero intervallo di tensione in ingresso e di potenza in uscita

• Costruzione da esterno per uso in qualsiasi condizione ambientale

• Possibilità di gestire direttamente da display la potenza attiva e le regolazioni di potenza reattiva 

• Possibilità di connessione di sensori esterni per il monitoraggio delle condizioni ambientali

• Uscita ausiliaria DC (24V, 300mA)
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MODEL:TRIO-20.0-TL-OUTD-XXX-400

-25to+ 60°C-13to+140°F
IP65

10minutes

VDCmax

IDCmax

1000 V

VDCMPP

200 - 950 V
2 x 25 A

VDC, Full Power

440 - 800 V
ISCmax

2 x30 A

VACnom

PACnom (cos = ±0.9)φ

400V 3Ø, 3W+N+PE

fnom

50 Hz20000W@ 45°Camb.

PACnom (cosφ= 1) 22000 W @45°Camb.

IACmax

33 A
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In caso di richiesta della password di servizio il campo SN (serial number) da utilizzare è riportato nell’etichetta applicata sulla parte superiore (inverter)

Sul manuale e/o in alcuni casi sull’apparecchiatura, le  zone di pericolo o attenzione vengono indicate con segnaletica, etichette, simboli o icone.

Obbligo di consultazione 

del manuale
Pericolo generico - Impor-

tante informazione di sicu-

rezza

Tensione pericolosa

Parti calde

IP65 Grado di protezione dell’ap-

parecchiatura

Intervallo di temperature
 Senza trasformatore di isola-

mento 

  Rispettivamente corrente 

continua e alternata

  Polo positivo e polo negati-

vo della tensione di ingresso 

(DC)

Obbligo di utilizzare l’abbi-

gliamento e/o i mezzi perso-

nali di protezione
 Punto di collegamento della 

messa a terra di protezione Tempo di scarica dell’energia 

immagazzinata

Power-OneTRIO-XX.X-XX-XXXX-XXX-XXX

P/N:PPPPPPPPPPP  SN:SSSSSSSSSS WK:WW/YY 
XXXXXXXXX  Q1

01

02

03

04

01  Modello di inverter   

02  Part Number dell’inverter

03  Serial Number dell’inverter   

04  Settimana/Anno di produzioneGyorscsatlakozó dugaszok 8 (20.0kW) 
 10 (27.6kW)

Felszerelés a falra

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

- Fúrja ki a szükséges 10 lyukat 10 
mm-es fúrófej segítségével. A lyu-
kaknak körülbelül 70 mm mélynek 
kell lenniük.

- Erősítse a konzolt a falhoz a 10 
darab tartozékként mellékelt 10 
mm átmérőjű fali horoggal.

- Akassza fel a kötődobozt 02  hát-
só csavarok fejének beillesztésével 
a konzol nyílásaiba, távolítsa el 
az elõlapot 08 , és végezze el az 
összes szükséges bekötést.
Megjegyzés: Nincs szükség az 
inverter 03  beszerelésére ebben a 
szakaszban.

- Csavarja ki a csatlakozó csavarjait 
07 , és távolítsa el a burkolatot 04  
úgy, hogy elérje a kötődoboz és az 
inverter közötti csatlakozót. Helyez-
ze a burkolatot a kötődobozon hátul 
található speciális zsebbe.

- Akassza rá az invertert 03  a 
konzolra a hátsó csavarok fejének 
beillesztésével a nyílásokba az áb-
rán látható módon. Hogy az emelés 
könnyebb legyen, fogantyúkat 06  
vagy füles csavarokat (M12) lehet 
az inverter oldalára rögzíteni a 
biztosított lyukak segítségével.

- Illessze össze a két részt a szorító-
csavar 05  meghúzásával a kötődo-
boz 02  alsó részéről dolgozva.

- Miután a részek csatlakoztatása 
megtörtént, csavarja be a kötődo-
bozban található két csatlakozó 
csavart 07 . 

-  Rögzítse az invertert a konzolhoz 
01 , szigorítás az alsó oldalon 
található rögzítőcsavar 27  meghú-
zásával. 
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01 Konzol 10 Szerviz kábeltömszelencék 19 Bemeneti csatlakozók (MPPT1)

02 Kötődoboz 11 DC kábeltömszelencék 20 Bemeneti csatlakozók (MPPT2)

03 Inverter 12 Jumperek 21 Antikondenzációs szelep

04 Fedél 13 DC bemenet sorkapocs panel 22 Füzérbiztosítékok

05 Bilincses csavar 14 AC + DC leválasztó kapcsoló 23 Kijelző

06 Fogantyúk 15 DC túlfeszültség levezetők 24 Billentyűzet

07 Csatlakozó csavarok 16 AC kábeltömszelence 25 LED-panel

08 Előlap 17 AC kimenet sorkapocs panel 26 Hűtőborda

09 Kommunikációs panel 18 AC túlfeszültség levezetők 27 Rögzítőcsavar



11.

Ki
m

en
et

 b
ek

öt
és

e (
AC

)

12.

A 
há

ló
za

ti 
sz

ab
vá

ny
 b

eá
llí

tá
sa

Je
lle

m
ző

k 
és

 m
űs

za
ki

 a
da

to
k

14.

Üz
em

be
 h

el
ye

zé
s

TRIO-20.0_27.6-TL-OUTD-Quick Installation Guide HUN-RevC
HATÁLYOS 2014-02-12

© Copyright 2014 ABB. Minden jog fenntartva.
A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

8.
DC

 b
em

en
et

 b
eá

llí
tá

sa

9.

Be
me

ne
t b

ek
öt

és
e (

DC
)

10.

Há
ló

za
ti 

ve
ze

té
k é

s v
éd

őb
er

en
de

zé
se

k

13.

Ko
m

m
un

iká
ció

s é
s v

ez
ér

lő
jel

ek
 b

ek
öt

és
e

15.

A 
ki

je
lz

ő 
m

en
ü 

fe
lé

pí
té

se

16.

Je
lle

m
ző

k 
és

 m
űs

za
ki

 a
da

to
k

Lépjen kapcsolatba velünk!
www.abb.com/solarinverters

TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD
Bemenet
Névleges bemeneti teljesítmény (Pdcr) 20750 Wp 28600 Wp
Maximális bemenő teljesítmény (Pdcmax) 22700 Wp 31000 Wp
Névleges bemeneti feszültség (Vdcr) 620 V
Bemeneti aktiválási feszültség (Vstart) 360 V  (vált, 250...500 V)
Üzemelési DC bemeneti feszültség-tartomány (Vdcmin...Vdcmax) 0.7 x Vstart...950 V
Bemeneti feszültség intervalluma MPP-hez 200...950V
Maximális bemeneti teljesítmény az egyes MPPT-knél  12000 W 16000 W
Bemeneti feszültségtartomány névleges teljesítményen üzemeléshez, 
párhuzamosan bekötött MPPTkonfigurációval 440...800 V 500...800 V

DC teljesítménykorlátozás az egyes MPPT-knél független MPPT 
konfigurációval Pacr,max kiegyensúlyozatlanság példa

12000 W [480V≤VMPPT≤800V] 
a másik csatorna: Pdcr-12000W 

[350V≤VMPPT≤800V]

16000 W [500V≤VMPPT≤800V]
a másik csatorna: Pdcr-16000W 

[400V≤VMPPT≤800V]
Abszolút maximális bemeneti feszültség (Vmax,abs) 1000 V
Teljesítmény névleges értékének csökkenése a bemeneti feszültséggel 
szemben (párhuzamos vagy független MPPT konfiguráció) Lineáris névleges értékcsökkenési MAX-ról nullára [800V≤VMPPT≤950V]
Független MPPT-k száma 2
Maximális áram az egyes MPPT-knél 25.0 A 32.0 A
Maximális visszatáplálási áram (AC oldalról DC oldalra) Elhanyagolható

TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD

A DC kapcsolatpárok száma a bemeneten
1 mindegyik MPPT-hez (Standard és 

-S2 verziók)
4 mindegyik MPPT-hez (-S2F / -S2X verz.)

1 mindegyik MPPT-hez (Standard és 
-S2 verziók)

5 mindegyik MPPT-hez (-S2F / -S2X verz.)
DC bemeneti csatlakozók típusa Szerszámmentes PV csatlakozó WM / MC4 (csavaros sorkapocsblokk, 

Standard és -S2 verziók)
A bemeneten csatlakoztatható fotovoltaikus panelek típusa az IEC 61730 
szerint A osztályú
Bemeneti védelem
Fordított polaritás védelem Védelem csak az inverterhez, az aktuális korlátozott forrásból, a standard és a 

-S2 változatokhoz és a max. 2 csatlakoztatott füzéres biztosítékos változatokhoz 
Bemeneti túlfeszültség-védelem – varisztoros 2 varisztor minden MPPT-hez 
Bemeneti túlfeszültség-védelem – DIN sín túlfeszültség levezető (-S2X változat 3 (II osztályú) minden MPPT-hez
Maximális zárlati áram minden MPPT-nél 30.0A 40.0A
Szigetelés ellenőrzés A helyi szabványnak megfelelő
DC leválasztó kapcsoló jellemzői az egyes MPPT-knél 
(DC leválasztó kapcsolós változat) 40 A / 1000 V
Biztosítékok (-S2F és -S2X verziók gPV / 1000 V / Max. 20A
Kimenet
AC hálózati csatlakozás típusa Háromfázisú 3W vagy 4W + PE
Névleges kimeneti feszültség (Vacr) 400 Vac 
Kimeneti feszültségtartomány (Vacmin...Vacmax) 320...480 V (1)

Névleges kimeneti teljesítmény (Pacr) 20000 W 27600 W
Maximális kimenő teljesítmény (Pacmax) 22000 W (3) 30000 W (4)

Maximális látszólagos kimenő teljesítmény (Sacmax) 22200 VA 30000 VA
Maximális kimenő áram (Iacmax) 33.0 A 45.0 A
Bekapcsolási túláram Elhanyagolható
Maximális kimeneti hibaáram <63Arms(100mS)
Névleges kimenő frekvencia (fr) 50 Hz / 60 Hz
Kimeneti frekvenciatartomány (fmin...fmax) 47...53 Hz / 57...63 Hz (2)

Névleges teljesítmény-tényező (Cosphiacr) 
és szabályozhatósági intervallum

> 0.995 (adj. ± 0.9, vagy rögzítve 
kijelzővel lefelé ± 0.8 maximum 22 kVA 

mellett)

> 0.995 (adj. ± 0.9, vagy rögzítve 
kijelzővel lefelé ± 0.8 maximum 30 kVA 

mellett)
Áram teljes harmonikus torzítása < 3%
AC csatlakoztatás típusa Csavaros sorkapocsblokk, maximális keresztmetszet 35 mm2

Kimeneti védelem
Szigetüzem elleni védelem Helyi szabvány szerint
Maximális AC túláram védelem 34.0 A 46.0 A
Kimeneti túlfeszültség-védelem – varisztoros 4
Kimeneti túlfeszültség-védelem – DIN sín túlfeszültség levezető (-S2X változat) 4 (II osztályú)
Működési teljesítmény
Maximális hatásfok (ηmax) 98.2%
Súlyozott hatásfok (EURO/CEC) 98.0% / 98.0%
Készenléti fogyasztás < 8W
Éjszakai fogyasztás <1W
Kommunikáció
Vezetékes helyi felügyelet PVI-USB-RS485_232 (opc.), PVI-DESKTOP (opc.)
Távoli felügyelet PVI-AEC-EVO (opc.), VSN700 Data Logger (opc.)
Vezeték nélküli helyi felügyelet PVI-DESKTOP (opc.) PVI-RADIOMODULLAL (opc.)
UFelhasználói felület Grafikus kijelző
Környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet -25...+60°C /-13...140°F a névleges értékek csökkenésével 45°C/113°F
Relatív páratartalom 0...100% kondenzációs
Zaj kibocsátás < 50 db(A) @ 1 m
Maximális üzemelési magasság 2000 m / 6560 ft
Külső környezeti szennyezés osztályozása 3
Környezeti kategória Külső
Fizikai
Környezeti védettségi besorolás IP 65
Hűtési rendszer természetes
Túlfeszültség-védelmi kategória az IEC 62109-1 szerint  II ( (DC bemenetnél) illetve III (AC kimenetnél)
Méretek (M x Sz x Mé) 1061 x 702 x 292 mm    41.7" x 27.6" x 11.5"
Súly Standard és S2: 67 kg/147lb

S2F / S2X: 75 kg / 165 lb
Standard és S2: 72 kg/158lb
S2F / S2X: 80 kg / 176 lb

Biztonság
Biztonsági osztály I
Szigetelési szint Transzformátor nélküli (TL)
Jelölés CE (csak 50Hz)
1. Az AC feszültségtartomány változhat az adott ország hálózati szabványaitól függően 3. Korlátozva 20000 W-ra Németországban
2. A frekvencia-tartomány változhat az adott ország hálózati szabványaitól függően   4. Korlátozva 27600 W-ra Németországban
Megjegyzés. A jelen adatlapon kifejezetten nem említett funkciókat a termék nem tartalmazza.

A kijelzőnek 23  van egy b10-es szakasza (grafikus kijelző) a menüben való mozgásra a LED panel 25 . gombjainak használatával. A b10 szakasz 2 sorból áll, 
16 karaktert tartalmaz soronként:

Az ÁLTALÁNOS 
INFORMÁCIÓK (GENERAL 
INFORMATION) megtekintése 
ciklikus Ez az információ 
a bemeneti és kimeneti 
paraméterekre és az inverter 
azonosítási paramétereire 
vonatkozik.

Az ENTER billentyű megnyo-
másával lehetővé válik egy 
képernyőn való görgetés blok-
kolása, így az folyamatosan 
kijelzésre kerül.
Az ESC billentyű megnyo-
másával elérheti a három fő 
menüt, amelyek a következő 
funkciókat látják el:
- STATISTICS >Megjeleníti a 
statisztikákat;
- SETTINGS> Az inverter 
beállításainak módosítása
- INFO> A kezelőnek szóló 
szerviz üzenetek megtekintése

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

 STATISTICS

 Total

 Partial 

 Today 

 Last 7 days 

 Last month 

Last 30 days

Last 365 days

 User Period 

 SETTINGS

 Address 

 Display Set. 

 Service 

 New PW 

 Cash

 Time 

 Language 

 V Start 

 Autotest 

 Alarm 

 Remote Control  UV Prot. Time 

 MPPT 

PMU RS485 prot.

PMU RS485 baud

Power Reduction 

 INFORMATION

 Part No. 

 Serial No. 

 Firmware 

 Country Select 

Press
ESC

*1

*1  Available only for grid standard CEI-021

GENERAL INFORMATION
(cycle view)

Structure of the main menu

password 0000   Inverter OK
  Date Time

 Type OUTD
 P/N -XXXX- 

 Pout   XXXXXW

 COSp  X.XXX
Regulation Type

 Tamb    XX.X°C
 Tinv    XX.X°C

 Ppk     XXXXXW
 PpkDay  XXXXXW

 VoutR     XXXV
 Vout avg  XXXV

 VoutS     XXXV
 Vout avg  XXXV

 VoutT     XXXV
 Vout avg  XXXV

 VoutRS    XXXV

 VoutST    XXXV

 VoutTR    XXXV

 IoutR   XX.XA
 FoutR  XX.XXHz

 IoutS   XX.XA
 FoutS  XX.XXHz

 IoutT   XX.XA
 FoutT  XX.XXHz

 Vin1     XXXV
 Iin1    XX.XA

 Vin2     XXXV
 Iin2    XX.XA

 Pin1   XXXXXW
 Pin2   XXXXXW

 Riso    X.XM©
 Ileak     XmA

Az inverter üzembe helyezési eljárása a következő:
 - Állítsa az AC+DC leválasztó kapcsolót 14  ON helyzetbe. 

Ha van két külön külső kapcsoló (egy DC és egy másik AC), először zárja le az AC leválasztó kapcsolót, majd azután a DC leválasztó kapcsolót. A leválasztó 
kapcsolók kinyitásának nincs prioritási sorrendje.
 - Ha az inverternek van tápellátása, az első végrehajtott vizsgálat a bemenő feszültségre vonatkozik:

1.  Ha a DC bemeneti feszültség kisebb, mint a Vstart feszültség, (az a feszültség, amely az inverter hálózati csatlakozásának megkezdéséhez szükséges) a 
     b14 ikon off állapotú marad és a “Várakozás napsütésre” üzenet jelenik meg a b10 mezőben.
2.  Ha a DC-bemeneti feszültség magasabb, mint a Vstart feszültség, a b14 ikon megjelenik, és az inverter átmegy a vezérlések következő szakaszába.
Mindkét esetben a feszültség szintje és a bemenő áram kijelzésre kerül a b15 és b16 mezőben.
 - Az inverter végrehajtja a hálózati paraméterek ellenőrzését. A b22 ikonnak, ami a hálózati elosztást reprezentálja, különböző állapotai lehetnek:

3.  nincs, ha a tápfeszültség hiányzik
4.  villog, ha van tápfeszültség, de kívül van a telepítési ország szabványa által előírt paramétereken.
5.  folyamatosan világít, ha van hálózati feszültség, és az a telepítési ország szabványa által előírt paramétereken belül van. Ebben az állapotban az inverter 
     elindítja a hálózati csatlakozási szekvenciát.

Ha mind a bemeneti feszültség, mind a hálózati feszültség az inverter működési intervallumán belül van, megkezdődik a csatlakozás a hálózathoz. 
Miután az inverter csatlakozott, az ikonok az egész b21 soron folyamatosan világítanak.

A kapcsolatfelvételi szekvencia befejezése után az inverter elkezd működni, és a helyes működését egy hangjelzéssel, és a LED panelen 25  a zöld 
LED folyamatos világításra váltásával jelzi.

Ha az inverter  bármilyen hibát/figyelmeztetést jelez, az üzenetek és a kódjaik a kijelzőn 23 . megjelennek. Ez az állapot a multifunkciós relé bekapc-
solását is okozza, (riasztási módra van beállítva a SETTINGS > Alarm menüben) ami valamilyen csatlakoztatott külső jelzőeszközt aktiválhat.

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

TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD
Típus Automatikus típusú megszakító termikus-mágneses differenciálvédelemmel ellátva
Feszültség/áram besorolás 400V /40A 400V /63A
Mágneses védelem karakterisztika B/C
Pólusok száma 3/4
Differenciálvédelem típusa A/AC
Differenciál érzékenység 300mA
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 a csillag kapcsolás (3 fázis és nulla), és a delta kapcsolás (3 fázis) között.
Az AC hálózati vezeték keresztmetszetét úgy kell méretezni, hogy megakadályozza az invertert a hálózati betáplálási ponttal összekötő vezeték nagy impedan-
ciája miatt bekövetkező nem kívánatos leválasztódást a hálózatról.

A hálózati vezeték keresztmetszete (mm2) A hálózati vezeték maximális hossza (m)
TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD

10 42m 30m
16 70m 50m
25 100m 78m
35 138m 98m

Az értékek névleges teljesítmény feltételeknél kerülnek kiszámításra, figyelembe véve a következőket:
1. a teljesítményveszteség nem több, mint 1% a vonal mentén.     2. EPR/XPLE szigeteléssel ellátott rézkábel, szabadtéren lefektetve.

max 35 mm

20 ÷ 32 mm
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Ellenőrizze a bemeneti füzérekben a helyes polaritásokat és hogy van-e bármilyen földszivárgás a PV generátorban.
A napfény hatására a PV panelek DC egyenfeszültséggel látják el az invertert.
Az inverter belsejéhez csak azután lehet hozzáférni, miután a berendezés leválasztásra került a hálózatról és a fotovoltaikus generátorról.
Az invertert csak olyan fotovoltaikus egységekkel lehet használni, amelyek input pólusai a földtől el vannak szigetelve, kivéve, ha a bemenetek 
földelését lehetővé tevő tartozékok vannak telepítve. Ebben az esetben kötelező leválasztó transzformátort telepíteni a rendszer AC oldalán.

 - Bemenetek bekötése a Standard és S2 modelleken
Ennél a két modellnél a DC bemeneti sorkapocs panelhez 13  való csatlakozás a kábelek behelyezésével történik a  DC kábeltöms-
zelencékbe 11 . A maximális elfogadható kábel-keresztmetszeti tartomány 10-17 mm között van, mivel a sorkapocsblokk minden egyes 
sorkapcsa egy legfeljebb 50 mm2 keresztmetszetű kábelt fogad be (meghúzási nyomaték 6 Nm).
Csavarja ki a kábeltömszelencét, távolítsa el a kupakot, helyezzen be egy megfelelő keresztmetszetű kábelt, és kösse azt rá a sorkapc-
sokra a DC bemeneti sorkapocs panelen 13 . Miután a csatlakoztatás a sorkapocs panelhez befejeződött, csavarja be a kábeltöms-
zelencét erősen (szorító nyomaték 5.0Nm) és ellenőrizze a tömítettséget. 

 - A bemenetek bekötése az S2F / S2X modellen
A fordított polaritás súlyos károkat okozhat. Mindig ellenőrizze a polaritást minden füzér csatlakoztatása előtt!
Minden bemenet el van látva védőbiztosítékkal: ellenőrizze, hogy a biztosíték áram besorolása megfelelően 
van méretezve a telepített fotovoltaikus modulokhoz.

Az S2F / S2X kötődobozos füzércsatlakoztatásokhoz  a gyorscsatlakozók (MultiContact vagy Weidmuller) használatosak, amelyek 
a berendezés alján találhatók.
Minden bemeneti csatornához két csatlakozócsoport tartozik:
- Bemeneti csatlakozók (MPPT1)  19  1A, 1B, 1C, ... kóddal jelölve 
- Bemeneti csatlakozók (MPPT2)  20  2A, 2B, 2C ... kóddal jelölve
Kösse be az összes füzért, amit a rendszerterv tartalmaz, és mindig ellenőrizze a csatlakozók tömítettségét.

A kötődoboz ezen változatainál Önnek közvetlenül be KELL kötnie az inverterbe bejövő egyes füzéreket (ne 
készítsen terepi kapcsolótáblákat a párhuzamos füzérekhez). Ez azért van, mert a füzérbiztosítékok 22 , amelyek 
az egyes bemeneteken találhatók, nincsenek  arra méretezve, hogy párhuzamos füzéreket (tömböt) kezeljenek.

Ha néhány füzérbemenet nincs használva, ellenőrizze, hogy minden ilyen csatlakozón van-e kupak, és szereljen fel kupakokat, ha ezek hiányoznak.
Ez a művelet szükséges az inverter tömítettségének biztosításához, és a fel nem használt csatlakozók sérülésének elkerüléséhez, amelyek később felhasználhatók.

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

Párhuzamosan bekötött csatornák beállítása
Ez a konfiguráció a két bemeneti csatorna (MPPT) párhuzamosan 
bekötött használatával jár. Ez azt jelenti, hogy jumpereket 12  
kell beiktatni a a DC bemeneti sorkapocs panel 13  két csatornája 
(pozitív és negatív) közé, és hogy a kommunikációs panelen 09  
található a01 kapcsolót  “PAR” állásba kell állítani.

Független csatornák beállítása (alapértelmezett beállítás)
Ez a konfiguráció a két bemeneti csatorna (MPPT) független módban 
bekötött használatával jár. Ez azt jelenti, hogy jumpereket 12  nem 
szabad beiktatni a a DC bemeneti sorkapocs panel 13  két csatornája 
(pozitív és negatív) közé, és hogy a kommunikációs panelen 09  
található a01 kapcsolót  “IND” állásba kell állítani.
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Az inverter hálózatra való csatlakoztatásához választhat a csillag kapcsolás (3 fázis és nulla), és a delta kapcsolás (3 fázis) között.

Minden esetben kötelező az inverter földelése.
Az áramütés veszélyének megelőzése érdekében az összes csatlakoztatási műveletet úgy kell elvégezni, hogy az inverter utáni (hálózati 
oldali) leválasztó kapcsoló nyitott és reteszelt állapotban legyen.

Az összes típusnál a csatlakoztatás az AC kimeneti sorkapocsblokkal 17  a kábeleknek az AC kábeltömszelencébe 16  való beve-
zetésével történik. A maximális befogadott kábel-keresztmetszeti tartomány 20–32 mm között van, mivel a sorkapocsblokk minden 
egyes sorkapcsa egy legfeljebb 35 mm2 keresztmetszetű kábelt fogad be (meghúzási nyomaték 2,5 Nm).

Csavarozza ki a kábeltömszelencét, távolítsa el a fedelet, helyezze be a megfelelő keresztmetszetű kábelt, és csatlakoztassa a 
vezetékeket (Nulla, R, S, T és föld) a sorkapcsokhoz az AC kimeneti sorkapocs panelen 17 .
Legyen óvatos, ne cserélje fel valamelyik fázist a nullával!
Miután a csatlakoztatás a sorkapocs panelhez befejeződött, csavarja be a kábeltömszelencét erősen (7,5 Nm szorító nyomatékkal), és ellenőrizze a tömítettséget.
Az inverter elosztó hálózatra való csatlakoztatása előtt szükséges az ország szabványának beállítása a két forgókapcsoló (a05) segítségével.
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Kapcsoló Ország hálózati szabvány (megjelenített név) Kijelző
nyelv1 2

1 C SPAIN RD 1565@400V (RD 1565) SPANYOL
1 D BELG C10-11 100% @ 400V (C1011 100) FRANCIA
1 E BELG C10-11 110% @ 400V (C1011 110) FRANCIA
1 F BRAZIL@380V (BRAZIL) ANGOL
2 0 TURKEY LV@400V (TURKEY LV) ANGOL
2 1 ROMANIA@400V ANGOL
2 3 TURKEY HV@400V ANGOL
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Az alábbi táblázat megmutatja a fő komponenseket és a rendelkezésre álló csatlakozásokat a vezérlő- és kommunikációs panelen. Minden kábelnek, amit 
csatlakoztatni kell a kommunikációs panelhez, át kell mennie a három szerviz kábeltömszelencén 10 . 

Inverter
ref.

Kézikönyv Leírás

S5 a01 Kapcsoló párhuzamosan bekötött vagy független bemeneti csatornák beállításához
S7 e S8 a05 Forgókapcsolók az országszabvány és a kijelző nyelvének beállításához
S3 a07 Kapcsoló az 1. analóg érzékelő beállításához voltra vagy mA-re
S1 a08 Kapcsoló a 2. analóg érzékelő beállításához voltra vagy mA-re

J2 a09

Sorkapocsblokk csatlakozó a konfigurálható reléhez, amely lehetővé teszi 
külső eszközök csatlakoztatását, amelyek, a SETTINGS>Alarm menüben 
kiválasztott üzemmódnak megfelelően például meghibásodásokat tudnak 
jelezni. A beállítható üzemmódok a következők:
- termelési        - riasztási        - riasztási (konfigurálható)        - szürkületi

J3 a10

Sorkapocsblokk a következők csatlakoztatásához:
- Környezeti érzékelők
- Környezeti érzékelő tápegység (24 Vdc)
- Fordulatszámmérő jel (SZELES változat)
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J4 a11

Sorkapocsblokk a következők csatlakoztatásához:
- PC RS485 soros kapcsolat (helyi vagy távoli
  felügyeleti rendszerekhez való csatlakozáshoz)
- PMU soros kapcsolat (aktív / reaktív teljesítmény 
  kezeléséhez a hálózati cég által ellátva).
- Távoli ON / OFF. PM
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S2 a12 Kapcsoló az RS485 (PMU) vonal  lezáró ellenállásának beállításához
S4 a13 Kapcsoló az RS485 (PC) vonal  lezáró ellenállásának beállításához
J7 e J8 a14 RS485 (PC) vonal bekötése az RJ45 csatlakozón
J5 e J6 a16 RS485 (PC) vonal bekötése az RJ45 csatlakozón
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Az RS485 PMU kommunikációs 
vonalat lehet úgy konfigurálni, hogy 
együttműködjön a Modbus kommu-
nikációs protokollal.

Kérjük, olvassa el a kézikönyvben a 
kommunikációs és vezérlőpanelen 
elérhető csatlakozások és funkciók 
részleteit.
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Az inverter elosztó hálózatra való csatlakoztatása előtt szükséges az ország szabványának beállítása a két forgókapcsoló (a05) segítségével:
Táblázat: ország szabvány és nyelv

A beállítások az inverter 24 órai  működése után rögzülnek (a PV generátornak egyszerűen áram alatt kell lennie).
Az olasz hálózatnál a szabványt a telepítés során 1–8 (CEI-021 @ 400V KÜLSŐ védelem)-re kell beállítani

Jelszó 0000
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az 
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billentyűt

*1 Csak a CEI-021 hálózati szabványnál elérhető

A főmenü felépítéseÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
(Ciklikus nézet)

Kapcsoló Ország hálózati szabvány (megjelenített név) Kijelző
nyelv1 2

0 0 NINCS HOZZÁRENDELVE ANGOL
0 1 GERMANY VDE 0126@400V (VDE 0126) ANGOL
0 5 ENEL@400V (ENEL) ANGOL
0 6 SPAIN@400V (RD-1699) SPANYOL
0 8 UK-G59@400V (UK G59) ANGOL
0 9 IRELAND@400V (IRELAND) ANGOL
0 A AUSTRALIA@400V (AS 4777) ANGOL
0 B ISRAEL@400V (ISRAEL) ANGOL
0 C GERMANY-BDEW@400V (BDEW) NÉMET
0 D FRANE@400V (FRANCE) FRANCIA
0 E NETHERLANDS@400V (NETHERL) HOLLAND
0 F GREECE@400V (GREECE) ANGOL
1 0 PORTUGAL@400V (PORTUGAL) ANGOL
1 1 CORSICA@400V (CORSICA) FRANCIA
1 2 HUNGARY@400V (HUNGARY) ANGOL
1 3 CHINA@400V (CHINA) ANGOL
1 4 KOREA@380V (KOREA) ANGOL
1 5 TAIWAN@400V (TAiWAN) ANGOL
1 6 CHECA REPUBLIC@400V (CZECH) CSEH
1 7 GERMANY-VDE AR-N-4105@400V (VDE 4105) NÉMET
1 8 CEI-021@400V KÜLSŐ védelem (CEI021 IN) OLASZ
1 9 CEI-021@400V BELSŐ védelem (CEI021 EX) OLASZ
1 B SOUTH AFRICA@400V (S.AFRICA) ANGOL


