
Az alábbi magyarázaton felül alaposan olvassa el és tartsa be a rendelkezésre álló 
biztonsági és telepítési tudnivalókat. A műszaki dokumentáció, valamint interfész és 
kezelői szoftver a termékhez a weboldalon rendelkezésre állnak.
A berendezést a kézikönyvben leírt módon kell használni.
Ellenkező esetben az inverter által garantált biztonsági eszközök hatástalanok lehetnek.

Gyors beüzemelési útmutató
TRIO-TM-50.0-400    TRIO-TM-60.0-480
(50 - 60 kW)

ABB napelemes inverterek
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        Az inverter típusát egy erre szakosodott szakembernek kell kiválasztani, aki jól ismeri a telepítési feltételeket, azokat az eszközöket, amelyek az 
        inverteren kívül kerülnek telepítésre, és hogy esetleg be kell-e építeni azokat egy meglévő rendszerbe.
        2 féle tápmodul elérhető, a kimeneti teljesítmény függvényében:
- TRIO-TM-50.0-400-POWER MODULE: névleges kimeneti teljesítmény 50kW - 400Vac
- TRIO-TM-60.0-480-POWER MODULE: névleges kimeneti teljesítmény 60kW - 480Vac
- A tápmodul ugyanaz minden konfigurációnál, de választhat a különböző DC vagy AC kötődobozok között, a speciális igényektől függően:
- DC kötődoboz modellek: WBDC-Standard; WBDC-S; WBDC-SX; WBDC-SX2 (-SX és -SX2 modellek túlfeszültség elleni védelemmel   
 felszerelhetők és megjeleníthetők).
- AC kötődoboz modellek: WBAC-Standard; WBAC-SX (-SX modell túlfeszültség elleni védelemmel felszerelhető).

Fő alkotóelemek

01 Szerelőkonzol

02 DC kötődoboz

03 Teljesítményelektronikai modul

04 Kupak

05 AC kötődoboz

06 Fogantyúk

07 Záróvillák

08 Előlap

09 Kommunikációs és vezérlőpanel

10 Pozitív (+) oldali füzérbiztosítékok

11 DC kábel tömszelencék

12 AC szűrő kártya

13 DC bemeneti kapocstömb

14 DC leválasztó kapcsoló

15 DC túlfeszültség levezetők (opcionális)

16 Szimpla AC kábel tömszelence PG42

17 AC kimeneti kapocstömb

18 AC túlfeszültség levezetők (opcionális)

19 Bemeneti csatlakozók (mppt)

20 Földelőkapocs

21 Antikondenzációs szelep

22 Negatív (-) oldali füzérbiztosítékok

23 Adapter gyorscsatlakozók

24 Távtartók

26 Hűtőborda

27 Hátsó csapok

28 Felső ütközők

29 Vezetőrugók

30 Szimpla AC védőkupakok

31 Védőkupak tárolódoboz

32 Földcsatlakozás konzolok

33 Wifi antenna M20 védőkupak

34 Ethernet csatlakozó (RJ45)

35 Szerviz kábeltömszelence PG21

36 AC leválasztó kapcsoló

37 Földkonzol rögzítési pontok

38 Műanyag reteszelő villa

39 Kijelző (opcionális)

40 Párhuzamos MPPT csatlakozó pont

Az inverteren a címkéken a megfelelőségi jelölés, a fő műszaki adatok, valamint a berendezés és a gyártó azonosítói vannak feltüntetve.
Az alábbi címkék csak példaként szolgálnak; valójában más Teljesítményelektronikai modulok és DC / AC kötődobozok állnak rendelkezésre.
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TRIO-TM- 0.06 -480

SOLAR INVERTER

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr
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Iac max

Pacr (cos = ± 0.9)φ

Pacr (cos = 1)φ
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Made in Italy

IP65
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IP54 Cooling
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A berendezéshez csatolt címkéket NEM szabad eltávolítani, kifakítani, bepiszkolni, elrejteni, stb. 
A kézikönyvben, és egyes esetekben a berendezésen a veszély, és a veszélyes zónák jelzésekkel, címkékkel, szimbólumokkal és ikonokkal vannak jelezve

Mindig olvassa el a 
kézikönyvet!

Általános figyelmeztetés-
Fontos biztonsági 
információk

Veszélyes feszültség Forró felületek

IP65 Védettségi besorolású 
berendezés

 
Hőmérsékleti tartomány

 
Leválasztó transzformátor 
nélküli

 Egyen- illetve váltakozó 
áram jelzése

  
Pozitív és negatív pólusok 
a bemeneti feszültségnél 
(DC)

Mindig használjon 
védőruhát és/vagy személyi 
védő eszközöket  

Csatlakozási pont 
védőföldeléshez

Tárolt energia kiürítéséhez 
szükséges idő10

01  Inverter vagy kötődoboz modell
02  Inverter vagy kötődoboz cikkszáma
03  Inverter vagy kötődoboz sorozatszáma
04  Gyártási hét/év

DC KÖTŐDOBOZTeljesítményelektronikai modul

AC Kötődoboz

Azonosító címke

Vezeték nélküli 
azonosító címke

MODEL NAME

P/N:PPPPPPPPPPP

WO:XXXXXXX

SO:SXXXXXXXX Q1

SN:YYWWSSSSSS WK:WWYY 
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03

04

Szállítás és kezelés
A berendezés szállítását, különösen közúton, a célra alkalmas módon és 
eszközökkel kell végezni, annak érdekében, hogy a komponensek védve legyenek 
az erős ütésektől, nedvességtől, rázkódástól, stb.

Emelés
Az emelésre használt eszközöknek meg kell tartani 
a berendezés súlyát. A kezelő készlet 06  (ABB 
cikkszám ABB “TRIO HANDLING KIT”) ajánlott a 
teljesítményelektronikai modul helyes kezeléséhez. 
Ne emelje az invertert a fedelénél fogva.

Kicsomagolás és ellenőrzés
A csomagolás elemeit el kell távolítani és ártalmatlanítani kell, megfelelve az összes 
törvénynek és rendeletnek, amelyek abban az országban, ahol a berendezés 
telepítésre kerül hatályban vannak. Amikor felnyitja a csomagot, ellenőrizze, hogy 
a berendezés sértetlen, és ellenőrizze, hogy minden komponens benne van. Ha 
bármilyen meghibásodást, vagy károsodást talál, hagyja abba a kicsomagolást, lépjen 
kapcsolatba a fuvarozóval, és azonnal értesítse az ABB Szerviz részlegét.
 
A készülék egységeinek súlya
Modell Súly

Teljesítményelektronikai modul 66 kg
DC Kötődoboz Std / -S: 13 kg  -SX / -SX2: 14 kg
AC Kötődoboz Std: 14 kg  -SX: 15 kg
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Telepítés helyszíne és berendezés elhelyezése
 - Nézze meg a műszaki adatokat a betartandó környezeti paraméterek ellenőrzéséhez.
 - A berendezés telepíthető olyan helyre, ahol direkt napsugárzásnak van kitéve.
 - Ne szerelje fel a készüléket kis, zárt szobában, ahol a levegő nem tud szabadon keringeni.
 - A túlmelegedés elkerülése érdekében mindig gondoskodjon róla, hogy a levegő keringeni tudjon az 
inverter körül.
 - Ne telepítse a berendezést gyúlékony anyagok közelében (minimális távolság: 3 m).
 - Ne szerelje fel a berendezést fából vagy egyéb gyúlékony anyagokból készült falakra.
 - Ne szerelje fel lakószobákban, vagy ahol emberek vagy állatok tartós jelenléte várható a magas 
zajszint miatt, amit az inverter termel 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.
 - Ezek a modellek telepíthetők akár függőlegesen, akár vízszintesen a megfelelő tartószerkezet 
használatával, képen megjelölt módon (maximális dőlés).
 - Telepítse a berendezést biztonságos, könnyen megközelíthető helyre.
 - Ha lehetséges, szerelje fel a berendezést szemmagasságban, úgy, hogy az állapot LED-ek könnyen 
láthatók legyenek.
 - Olyan magasságban szerelje fel, amely számításba veszi a berendezés súlyát.
 - Válasszon olyan helyet, amely hagy valamennyi helyet a berendezés körül úgy, hogy lehetőség legyen 
felszerelni és eltávolítani a berendezést a szerelési felületről gond nélkül. Mindig tartsa be a jelzett 
minimális távolságokat. A távolságokat az inverter szélétől kell mérni.
 - Többszörös telepítéshez helyezze el az inverterek egymás mellett. Ha a rendelkezésre álló hely nem 
teszi lehetővé ezt az elrendezést, helyezze el az invertereket lépcsőzetes elrendezésben, (az ábrán 
mutatott módon) úgy, hogy a hőelvezetésre ne legyen hatással a többi inverter.
 - A 2000 méteres tengerszint feletti magasságon minden telepítést esetenként kell kiértékelni az ABB 
szerviz részlegével együttműködve.

Ne akadályozza a külső 
AC és DC kapcsolók 
hozzáférhetőségeit.
Kérjük olvassa el a jótállási 
feltételeket, és kerülje a 
garancia érvénytelenítését 
helytelen telepítéssel.
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A konzolkészletben található komponensek Mennyiség
(függőleges) 

Mennyiség
(vízszintes) 

Konzol 01  függőleges falra szereléshez 1 0

Konzol 01  vízszintes felszereléshez 0 1

M5x14 süllyesztett fejű csavar a
félkonzolok mechanikai megfogásához 4 10

M6X16 hex csavar (4 a talajkonzolok
megfogásához és 2 a kalitkás anyákhoz) 6 6

Villák a konverziós modul rögzítésére a
a kötődobozhoz 2 2

Hátsó távtartók 24  falra igazításhoz 
(függőleges felszerelés) 4 0

Földkonzolok 32  kötődoboz/tápmodul
csatlakoztatásához 2 2

M6 sima alátét (10/8 a szerelő
furatokhoz; 4 a földkonzolokhoz és
2 a kalitkás anyákhoz)

6 6

M6 fogaskerekes alátét a föld
csatlakozó konzol megfogására 4 4

Vezetőrugók 6 6

          Szerelés függőleges falra

1.  A konzol 01  két különálló részből áll, amelyeket össze kell szerelni 
a 4 mellékelt csavar segítségével. (1. ÁBRA)

2. Helyezze be a két kocka anyát B  a rögzítési pontokba.

3.  Állítsa be a konzolt 01  úgy, hogy tökéletesen felfeküdjön a falra, és 
használja azt sablonként a fúráshoz. (1. ÁBRA)

4. Az alátámasztás típusától függően szüksége lehet speciális rög-
zítési pontok használatára. A rögzítési pontoknak megfelelően alá 
kell támasztaniuk az invertert. Típusuk és méretük az alátámasz-
tás típusától függ. Tegyük fel, hogy a teljes terhelés 4-szerese az 
inverter súlyának (4 x 95 kg = 380 kg a teljes opciós verziónál). Ezt 
a terhelést szét kell osztani egyenletesen a konzolokon található 
10 rögzítési pont között. A kiválasztott rögzítési pont típusától füg-
gően fúrja ki a szükséges 10 lyukat A  a konzol felszereléséhez.
(1. ÁBRA)

5.  Szerelje fel a konzolt a támasztékra (1. ÁBRA)

1. ÁBRA
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SN: 1737123456 
MAC: 0013A20040982CA8 
PK: 4311-0656-0188-0775 

SN: Vezeték nélküli sorozatszám
MAC: Vezeték nélküli MAC cím
- Az inverter által létrehozott vezeték nélküli hozzáférési pont SSID-
jében található: ABB-XX-XX-XX-XX-XX-XX (ahol “X” a MAC-cím 
hexadecimális karaktere).
- A “Hostnév” megszerzéséhez a http://ABB-XX-XX-XX-XX-XX-XX. 
helyi (ahol az “X” a MAC-cím hexadecimális karaktere).
- A MAC cím az egyetlen információ, amely szükséges az inverter 
regisztrálásához az Aurora Vision portálon
PK: Termék kód
-Az inverter bekapcsolása után 24 órával a hozzáférési pont 
eléréséhez használt jelszó (és az “ABBSOLAR” alapértelmezett 
jelszava lejárt), vagy felhasználónévként és jelszóként 
használva a frekvenciaváltó belső webszerverének hozzáférési 
jogosultságainak elvesztése esetén.

Az összes DC kötődoboz modellnél elérhető komponensek Mennyiség

Csatlakozó a konfigurálható reléhez 2

Csatlakozó az átviteli és vezérlőjelekhez 2

Légmentes csatlakozó Ethernet kábelhez 2

Kétlyukú tömítés PG 21 jelkábel tömszelencékhez 35  és 
védőkupak

2 + 2

M6 anya a földelőkapocs megfogásához az AC
kötődobozon 1

M6 fogazott alátét a földelőkapocs rögzítéséhez
az AC kötődobozhoz 2

WiFi antenna 1

Konfigurációs sáv párhuzamos bemeneti csatornákhoz és 
M5x12 csavarokhoz (sima és fogazott alátétekkel) 1 + 3

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.
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Lépjen kapcsolatba velünk!
www.abb.com/solarinverters

TRIO-TM-50.0-400 TRIO-TM-60.0-480
Bemenet
Abszolút maximális bemeneti feszültség (Vmax, abs) 1000 V
Bemeneti aktiválási feszültség (Vstart) 420...700 V (alapértelmezett 420 V) 420...700 V (alapértelmezett 500 V)
Bemeneti DC működési feszültségtartomány (Vdcmin... Vdcmax) 0.7xVstart...950 V (min 300 V) 0.7xVstart...950 V (min 360 V)
Névleges DC bemeneti feszültség (Vdcr) 610 V 720 V
Bemeneti DC névleges teljesítmény (Pdcr) 52000 W 61800 W
Független MPPT száma 3 (-SX és -SX2 verzió) / 1 (standard és -S verzió)
Maximális bemeneti teljesítmény 1 db MPPT esetén (PMPPT,max) 17500 W 21000 W
DC feszültség MPPT intervallum (VMPPT min ... VMPPT max) Pacr-en 480...800 V 570...800 V
Maximális DC bemeneti áram (Idc max) 36 A
Maximális rövidzárlati áram (Isc max) 55A (165A párhuzamos MPPT esetén)
Maximális visszatáplálási áram (AC oldali vs. DC oldali) Elhanyagolható, normál üzemi körülmények között (3)

DC-bemeneti párok száma 5 (-SX és -SX2 változat) 
DC csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs (standard és -S modell) / PV gyorscsatlakozó(4) (-SX és -SX2 modell)
Bemenetenként csatlakoztatható napelemes PV panelek típus az IEC 
61730 szerint Class A
Bemeneti védelem
Fordított polaritás védelem Igen, áramkorlátozott forrásból
Bemeneti túlfeszültség-védelem - varisztorok Igen, 1 db / MPPT
Túlfeszültség-védelem - moduláris túlfeszültség-levezető Class II (opcionális) (-SX and -SX2 versions)
Szigetelés ellenőrzése Helyi előírások szerint
DC leválasztó kapcsoló jellemzői (DC leválasztó kapcsoló verzió) 1000 V / 60 A minden MPPT esetén (180 A párhuzamos MPPT esetén)
Füzér biztosítékok 15 A / 1000 V / gPV 
Kimenet
AC csatlakozás a hálózathoz 3Ø, földelt WYE rendszer, 3W + GND (w/o N vezeték) vagy 4W + GND (N vezeték)
Névleges AC kimeneti teljesítmény (Pacr@cosφ=1) 50000 W 60000 W
Maximális AC kimeneti teljesítmény (Pac max@cosφ=1) 50000 W 60000 W
Maximális látszólagos teljesítmény (Smax) 50000 VA 60000 VA
Névleges AC hálózati feszültség (Vacr) 400 Vac 480 Vac
Kimeneti AC feszültség tartomány (Vacmin... Vacmax) 320...480 Vac (1) 384...571 Vac (1)

Maximális AC kimeneti áram (Iac max) 77 A
Hibaáram hozzájárulás 92 A
Névleges kimenő frekvencia (fr) 50 / 60 Hz
Kimeneti frekvencia tartomány (fmin... fmax) 47...53 / 57...63 Hz (2)

Névleges teljesítmény-tényező és szabályozhatósági intervallum > 0.995, 0...1 induktív/kapacitív, max Smax
Teljes harmónikus torzítás < 3%
Maximum megengedett AC kábel keresztmetszet 95 mm2 réz (150 mm2  réz/alumínium TRIO-AC-WIRING KIT-el)
AC csatlakozás típusa csavaros sorkapocs, PG42 tömszelence(7) vagy 5 egyedi M32 tömszelence (nem tartozék)
Kimeneti védelem
Szigetüzem elleni védelem Helyi szabályozásnak megfelelően
Maximum külső AC túláram védelem 100 A
Kimeneti túlfeszültség-védelem – Varisztor Igen
Kimeneti túlfeszültség védelem - moduláris túlfeszültség-levezető(-SX model) Class II (opcionális)
Működési teljesítmények
Maximális hatásfok (ηmax) 98.3% 98.5%
Súlyozott hatásfok (EURO/CEC) 98% / -
Kommunikáció
Integrált kommunikációs felület 2x RS485, 2x Ethernet (RJ45), WLAN (IEEE802.11 b/g/n @ 2,4 GHz)
Kommunikációs protokoll Modbus RTU / TCP (Sunspec compliant); Aurora Protocol
Távfelügyelet Standard hozzáférési szint az Aurora Vision's megfigyelő portálhoz
Fejlett funkciók Integrált webes felhasználó felület; Kijelző (opcionális); Regisztráció és közvetlen adatátvitel a Felhőbe
Környezet
Környezeti hőmérséklet -25...+60°C /-13...140°F lecsökkentve 45°C / 113°F
Storage temperature -40°C...+85°C / -40°F...185°F
Relatív páratartalom 4...100% kondenzációs
Tipikus akusztikus emissziós nyomás 75 dB(A) @ 1 m
Maximális üzemi magasság névleges értékek csökkenése nélkül 2000 m / 6561 láb
A külső környezet környezeti szennyezés osztályozása 3
Környezetvédelmi kategória Kültéri
Fizikai
Környezeti védettségi besorolás IP 65 (IP54 a hűtési szekcióhoz)
Hűtési rendszer Hőlégbefúvásos
Méret (magasság x szélesség x mélység) 725 mm x 1491 mm x 315 mm / 28,5” x 58,7” x 12,4”
Súly összesen: 95 kg / 209 font - tápmodul: 66 kg / 145 font

15 kg / 33 font AC Kötődoboz (választható), 14kg / 31 font DC Kötődoboz (választható)
Szerelési rendszer Fali konzol függőlegesen vagy vízszintesen elhelyezhető
Túlfeszültség kategória IEC 62109-1 szerint II (DC bemenet) III (AC bemenet)
Biztonság
Szigetelési szint Leválasztó transzformátor nélkül
Jelölések CE (5)

Biztonsági osztály I

Ha az inverter üzemideje után kikapcsol, várjon legalább 30 percet (a kiürítéshez szükséges idő), mielőtt eltávolítja a fedelet. 
Ellenőrizze, hogy a PV-tömb bemeneti polaritása helyes-e, és a PV-rendszernek nincs földzárlatos áramerőssége.
Amikor napfénynek vannak kitéve, a PV panelek egyen feszültséget (DC) szállítanak az inverterhez.
Ha az “OFF” állásban van, a DC-leválasztó kapcsolja le a DC-tápfeszültséget a PV-panelekről. Az inverter leállítja a teljesítmény előállítását, 
de NE húzza ki az AC-t a hálózatból. Az áramütés veszélyének megakadályozása érdekében minden csatlakozást le kell választani.
Figyelem! A jelen dokumentumban említett inverterekben NINCS LEVÁLASZTÓ TRANSZFORMÁTOR (transzformátor nélküliek). Ez a topológia 
maga után vonja szigetelt panelek használatát (IEC61730 A osztályú minősítés), és annak szükségességét, hogy a fotovoltaikus generátor 
maradjon földfüggetlen: a generátor egyik sorkapcsát sem kell a földhöz csatlakoztatni. További információkért olvassa el “TRIO-50.0/60.0-
GROUNDING KIT” című gyors beüzemelési útmutatót.
Ha bemeneti füzérek párhuzamosan vannak kapcsolva, azonos beépítési feltételeknek kell fennállnia (azonos számú panelkészlet, panel
típusa, irányultság és dőlés). Győződjön meg róla, hogy a maximális bemenő áram megfelel a gyorscsatlakozókhoz.

A DC-oldali csatlakozások változhatnak a használt kötődoboz alapján:
-  Standard / -S Modellek 

Ez a két modell a DC bemenet kapocsblokkján 13  keresztül van bekötve, a kábelnek a DC tömszelencékbe 11 . történő bevezetésével. 
- Maximum megengedett kábelátmérő a kábeltömszelencéknél 13-21mm, míg a sorkapocs panel minden egyes sorkapcsa támogatja az akár 95 mm2 
keresztmetszetű kábeleket is. A DC bemenet sorkapocs panelje támogatja mind a réz- mind az alumínium kábelt. 
- Csavarja le a kábel tömszelencét és távolítsa el a kupakot. 
- Húzza át a kábelt a tömszelencén keresztül 11  
- Helyezzen be egy megfelelő keresztmetszetű kábelt, és kösse azt rá a DC bemenet sorkapocs paneljére 13  (meghúzási nyomaték 20 Nm-ig) 
- Ha a csatlakozás a kapocsblokkhoz elkészült, szorítsa meg újból erősen a kábel tömszelencét, és ellenőrizze a tömítést.

-  -SX / -SX2 Modellek 
A DC kötődobozokat alkalmazó füzér csatlakoztatásoknál a mechanika alján található gyors illesztésű bemeneti csatlakozókat 
(MPTT) 19  használják. 
-A PV rendszer konfigurációján alapuló bemenetek 3 független MPPT-ként vagy egyetlen MPPT-ként állíthatók be a három párhuzamos 
bemeneti csatornával. Párhuzamos bemenetek  40  a 3 M5x12 csavarral (4,0 Nm meghúzási nyomatékkal) rögzíthetők a párhuzamos MPPT 
csatlakozási pontokon. 
- A gyors illesztésű csatlakozók 4 csoportra oszthatók: (minden egyes bemeneti MPPT csoport), mindegyik 5 pár gyorscsatlakozóból áll. 
Olvassa el a www.abb.com/solarinverters webhelyen elérhető “String inverters – Product Manual appendix” című dokumentumot, ha meg 
akarja ismerni az inverterben használt gyorscsatlakozó márkáját és típusát. Az inverterben alkalmazott gyorscsatlakozók alapján ugyanazt a 
modellt kell használnia a megfelelő ellendaraboknál (miután leellenőrizte hozzáillő ellendarabot a gyártó weboldalán vagy az ABB-nél). 

Az inverterben alkalmazott gyorscsatlakozóknál nem hozzáillő ellendarab használata súlyosan károsíthatja az invertert és érvényteleníti a
termékszavatosságot.

 

- Kösse be az összes füzért, amit a rendszer terve tartalmaz, és mindig ellenőrizze a csatlakozók tömítettségét. Ha néhány füzér bemenetei nincsenek használva,
ellenőrizze, hogy vannak-e borítók a csatlakozókon és szerelje fel őket, ha hiányoznak. Ez a művelet az inverter tömítéséhez szükséges, és hogy ne sérüljön
meg a szabadon maradt csatlakozó, amely egy későbbi időpontban esetleg használatra kerülhet.
 - Ha a kábelezés befejeződött csatlakoztassa a fedelet 08  az AC kötődobozhoz (8 csavar, meghúzási nyomaték 2.4Nm-ig).
 - Szerelje fel a 3 elülső rugót 29  a tápegység fedele 03  és az AC kötődoboz fedele között,a festetlen területeken. (6. RÉSZ - 9. ÁBRA)

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:

TRIO-TM-50.0-400 TRIO-TM-60.0-480
Ha a differenciál védelem telepítve van, annak meg kell
felelnie a következő feltételeknek:
- Differenciál védettség típusa: A/AC
- Differenciál érzékenység: 500mA

Típus Automatikus áramköri megszakító termikus-mágneses
védelemmel ellátva

Feszültség/áram besorolás 400 V / 100 A 480 V / 100 A
Mágneses védelem jellemzői B/C
Pólusok száma 3/4

A hálózati kábel jellemzői és méretezése
Az AC bekötés három fázisú (delta kapcsolás 3W + PE vagy csillag kapcsolás 4W + PE). Az AC hálózati vezeték keresztmetszetét úgy kell méretezni, 
hogy megakadályozható legyen az inverter nem kívánt lekapcsolódása az elosztó hálózatról az invertert a betáplálási ponttal összekötő vezeték magas 
impedanciája miatt.
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Ha az inverter üzemideje után kikapcsol, várjon legalább 30 percet (a kiürítéshez szükséges idő), mielőtt eltávolítja a fedelet.
Az áramütés elkerülése végett, nyissa ki és reteszelje a külső AC kapcsolót mielőtt csatlakozik az AC vezetékekhez és bármikor, mikor el 
kell távolítani az AC kötődoboz burkolatát. Megfelelő személyi védőeszköz szükséges.
Figyelem! Az invertert le kell földelni a fő táphálózatra való rákötés előtt!

- Az AC kötődoboznál – Standard modell 
A csatlakoztatás az AC kimenet kapocstömbjéhez (25-31 mm átmérőjű, maximum 95 mm² keresztmetszetű, réz vagy alumínium, 
nyomaték 20Nm-ig) 17

-  Az AC kötődoboznál – -SX modellek 
A csatlakoztatás közvetlenül a leválasztó kapcsolóhoz (25-31 mm átmérőjű, maximum 70 mm² keresztmetszetű, réz, nyomaték 
6Nm-ig) 36  A kapocsblokkok rézkábeleket támogatnak. Ha alumínium kábelt kell használni az AC csatlakozásokhoz, használjon 
bi-metal sorkapcsokat.

AC kábel szerelése:
A csatlakozások megvalósításához egy burkolt kábelt vezetnek át egy szimpla AC kábel tömszelencén 16  vagy különböző kábelek haladnak át szimpla AC 
kábel tömszelencéken 30 . Az alapértelmezett megoldás egy szimpla AC kábel tömszelence 16 . Ha 5 szimpla AC kábel tömszelencét 30 , kell használnia, a 
méretük M32 kell legyen.
 - Csavarja szét a kábel tömszelencé(ke)t, és távolítsa el a kupakot.
 - Helyezze be a megfelelő keresztmetszetű kábelt.
 - Kösse a földkábelt a megfelelő menetes fém betéthez vagy földelő sorkapocshoz 20 .
 - Csatlakoztassa a vezetékeket (nulla, R, S, T) a sorkapcsokhoz az AC kimenet sorkapocs panelen 17  a standard kötődobozban, vagy közvetlenül a
 - leválasztó kapcsolóhoz 36  -SX Kötődobozokban. Figyelje meg a kimeneti fázisok sorrendjét (R, S, T) a kimeneti csatlakozások melletti címkén jelezve.
 - Miután a csatlakoztatás a kapocsblokkhoz létrejött, csavarja be a kábel tömszelencé(ke)t erősen, és ellenőrizze a szorosságot.

 - Állítsa az S1 kapcsolót az AC szűrő fedélzetén 12  Válassza a 3 vezetékes (3WIRES) lehetőséget a delta konfigurációknál (R + S + T) 
vagy a 4 vezetékes (4WIRES) lehetőséget a csillag konfigurációknál (R + S + T + nulla). 
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 - Ha a kábelezés befejeződött csatlakoztassa a fedelet 08  az AC kötődobozhoz (8 csavar, meghúzási nyomaték 2.4Nm-ig).
 - Szerelje fel a 3 elülső rugót 29  a tápegység fedele 03  és az AC kötődoboz fedele között,a festetlen területeken. (6. RÉSZ - 9. ÁBRA)

Lásd a kézikönyvet a kommunikációs és vezérlőpanelen elérhető csatlakozások és funkciók részleteiért.

Az alábbi táblázat mutatja a kommunikációs és vezérlőpanelen rendelkezésre álló főbb alkotórészeket és csatlakozásokat. 09 . Minden csatlakoztató kábel eléri a
kommunikációs panelt a szerviz kábel tömszelencéken keresztül 35 .

Inverter 
Hiv.

Kézikönyv 
Hiv. Leírás 

A5 a04 SD Kártya ház
J5 - J6 a09 Csatlakozás a multifunkciós reléhez (ALARM és AUX)

J7 a11 RS485 soros csatlakozás; 5V tartalék, távoli ON/OFF
S6 a12 Kapcsoló az RS485 (1) vonal lezáró ellenállásának beállítására
S5 a13 Kapcsoló az RS485 (2) vonal lezáró ellenállásának beállítására

J9 - J10 a14 Csatlakoztatás az RS485 (1) vonalhoz RJ45 csatlakozóval
J8 a15 RS485 kommunikációs kártya nyílás (1)

J11 - J12 a16 Csatlakoztatás az RS485 (2) vonalhoz RJ45 csatlakozóval
J16 a17 RS485 kommunikációs kártya nyílás (2)
S7 a18 Kapcsoló az inverter normál vagy szerviz üzemmódba állításához
J22 a19 Inverter adat memóriakártya-nyílás
X5 a20 Akkumulátorház
J1 a22 Földelőkészlet ház (opcionális)

A Power Module burkolatán található LED-ek leírása:
POWER LED 
(áramellátás)

ZÖLD Bekapcsolva, ha az inverter helyesen működik. Villog a hálózati vezérlési fázisban, vagy ha a 
napfény nem elegendő.

ALARM LED 
(riasztás)

SÁRGA Ha az inverter hibát észlelt. A kijelzővel rendelkező inverter kijelzőjén megjelenik a 
hiba/figyelmeztető üzenet.

GFI LED PIROS A PV hibája a DC oldalon. A kijelzővel rendelkező inverter kijelzőjén megjelenik a hiba/
figyelmeztető üzenet.

A kijelzőn megjelenő hiba/figyelmeztető üzenetek leírását lásd a termék kézikönyvében.

6.  Illessze a távtartókat 24  ia tápmodul hátoldalának alsó részén 
található 2 csapra 27  (2. ÁBRA)

7.  Emelje fel a tápmodult az (opcionális) fogantyúk 06 , vagy az (op-
cionális) M12 szemes csavarok segítségével, illetve más megfelelő 
emelőszerkezetet használva. (2. ÁBRA)

8.  Erősítse rá a konverziós modult a konzol központi részére a hátsó 
csapok 27  fejvégének beillesztésével a konzolon lévő nyílások-
ba  ;ellenőrizze, hogy a csapok megfelelően illeszkedjenek a 
nyílásokba  amelyeknek rögzítés után egybe kell esniük, vagy 
összhangban kell lenniük a konverziós modul oldalán látható    
vonallal; ez azt jelzi, hogy megfelelő a pozíciójuk, azaz a hátsó 
csapok (a felső részben) helyesen vannak behelyezve a nyílásaik-
ba.(2. ÁBRA)

9.  Távolítsa el a fogantyúkat, ha vannak és a védőkupakokat
10.  A kupakok eltávolításához a következőket kell tennie: 

- Csúsztassa a záróvillát 07  előre A  (3. ÁBRA) 
- Csúsztassa ki a védőkupakot B  (3. ÁBRA) 
- Tartsa meg mindkét elemet. Később szükség lesz rájuk.

11.  Forgassa el a leválasztó kapcsolót a kötődobozon és állítsa azt 0 
(nulla) állásba, máskülönben nem lehet eltávolítani az előlapot 

12.  Csavarja ki a 8 csavart 08  amelyek a DC kötődoboz 02  és az AC 
kötődoboz 05  előlapjait tartják. (4. ÁBRA)

13.  Szerelje be a távtartókat 24  az egyes kötődobozok két hátsó 
rögzítőcsapjára 27  Ez megakadályozza a hátramenetet, amikor a 
kötődobozt a konzolra akasztják. (4. ÁBRA)

14.   Távolítsa el a kupakokat 04  mindkét kötődobozból (4. ÁBRA).  
A kupakokat a kötődobozokon belüli speciális résekben kell 
tartani. A következőképpen járjon el: 
- A  Kösse össze a tápmodul egy csatlakozó-kupakját (az ábrán 
zöld) a kötődobozból származó valamelyik kupakkal (az ábrán 
kék). 
- B  Dugja be a kötődoboz kupakjának zárására szolgáló 
műanyag villát a bekötött csatlakozókba 38 . 
- C  Dugja be a két csatlakozót, amelyeket a villa lezár, mindegyik 
kötődobozban a kijelölt helyre. 
- D . Ismételje meg ugyanezt a műveletet a másik pár kupaknál is. 
Ne használja a fém záróvillákat 07  a kupakok rögzítéséhez. 
(5. ÁBRA)

15.  A kötődobozok konzolra való felszerelése előtt 2 földkonzolt 32  fel 
kell szerelni a dedikált rögzítési pontokra 37  mindegyik kötődobozon 
az inverterrel szállított M6 sima alátéttel, az M6 fogazott alátéttel és 
M6-os csavarokkal. Hagyja a csavarokat lazán, és ne húzza meg. 
A tartó nem szimmetrikus. Amikor a csatlakozási pontba telepíti 37            
gondoskodjon róla, hogy a 2 lyukú oldal lefelé nézzen. (6. ÁBRA)

16.  Illesszen be 1 távtartót 27  a kötődobozok hátsó oldalán megtalálható 
csapokra. Ezután tegye ugyanezt a másik kötődobozzal. Ezáltal a 
kötődobozok jobban eltávolodnak a tápmodultól, így nem zavarják a 
gyors leválasztó csatlakozókat 23 . (7. ÁBRA)

17.  Kösse be a tápmodult a kötődobozokba, egyszerre egyet, 
rácsúsztatva őket vízszintesen a konzolra 01  és győződjön meg 
róla, hogy a gyors illesztésű csatlakozók megfelelően be vannak 
dugva. 23  (7. ÁBRA)

18.  Miután a bekötés befejeződött, a tápmodulra felszerelt kupakok 
eltávolítása során előzőleg leszerelt záróvillákat 07  be kell illesz-
teni a megfelelő helyre a gyorscsatlakozókon 23 . Ily módon a 
kötődobozok hozzá lesznek erősítve a tápmodulhoz. (8. ÁBRA)

19.  Illessze be a felső ütközőket 28  a terelőkbe, és reteszelje a csa-
vart a korábban a konzolra szerelt kalitkás anyák segítségével. 
(8. ÁBRA)

20.  Csatlakoztassa a földkonzolokat 32  a rögzítési pontokhoz 37  ame-
lyek az alsó oldalon a tápmodul és a 2 kötődoboz között találhatók.
Használja az inverterrel szállított M6 sima alátétet, az M6 fogazott 
alátétet és az M6-os csavarokat (nyomaték 11Nm-re). (9. ÁBRA)

21.  Ezután húzza meg azt a 2 csavart is (egyet minden egyes 
kötődobozhoz), ami rögzíti a 2 földkonzolt 32 . (9. ÁBRA)

22.   Telepítse a WiFi antennát (tartozék) úgy, hogy a megfelelő 33  
ponthoz csatlakozik, amely a DC kötődoboz oldalán található.

Az inverter vízszintesen is beszerelhető egy dedikált hátsó konzol 
segítségével. Ha többet szeretne megtudni a vízszintes felszerelés-
ről, olvassa el a felhasználói kézikönyvet: 
www.abb.com/solarinverters

3. ÁBRA

5. ÁBRA

7. ÁBRA

9. ÁBRA

2. ÁBRA 

4. ÁBRA

6. ÁBRA

8. ÁBRA
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Az üzembe helyezés folytatása előtt, mindenképpen végre kell hajtani a gyors telepítési útmutató előző szakaszaiban előírt valamennyi
műveletet és ellenőrzést, továbbá ellenőrizni kell az inverter burkolatának 08  szabályos felhelyezését!

Az inverter üzembe helyezése elvégezhető vezeték nélküli kommunikációra alkalmas eszközzel, például okostelefonnal, tablettel, laptoppal.
Az üzembe helyezés menete:
1.  Állítsa az inverter egyenáramú megszakító kapcsolóját 14  vagy bármelyik egyenáramú kapcsolót „ON” (BE) állásba: Ha bemeneti feszültség a két bemeneti 

csatorna egyikén magasabb a minimálisan megengedett indító feszültségnél, az inverter elindul. Az invertert KIZÁRÓLAG a fotovoltaikus generátorból 
érkező feszültség kapcsolja be: csak a hálózati feszültség jelenléte NEM ELEGENDŐ az inverter bekapcsolásához.

2.  Aktiválja az inverter üzembe helyezésére használt eszközön (tablet, okostelefon vagy PC) a vezeték nélküli kommunikációt, és csatlakozzon az inverter által 
létrehozott hozzáférési pontra: megjelenik az ABB-XX-XX-XX-XX-XX-XX, nevű hálózat a hálózatok listájában, ahol az “X” a MAC cím hat számjegye (a MAC 
cím az inverter oldalára, vagy korábban, erre a gyors telepítési útmutatóra ragasztott “Vezeték nélküli azonosító címkén” található - lásd a borítón).

3.  Ha a rendszer kéri, adja meg az “ABBSOLAR” hálózati jelszót az inverter hozzáférési pontján.
 

Miután az inverter 24 órát áram alatt volt, a hozzáférési pont alapértelmezett, „ABBSOLAR” jelszava érvénytelenné válik.
Ezt követően már kizárólag csak korábban a gyors telepítési útmutatóra ragasztott “Vezeték nélküli azonosító címkén” található PRODUCT
CODE (termékkód) azonosítóval léphet be a belső hálózati szerverre (lásd a borítón).

4.  Nyissa meg az internet böngészőt (ajánlott böngészők: Chrome, v.55 verziószámtól, Firefox v.50 verziótól, Safari v.10.2.1 verziótól) és adja meg az előre 
beállított IP címet, amivel beléphet a konfiguráció varázsló oldalra: 192.168.117.1

5.  Megnyílik a konfiguráció varázsló, benne a lépéssorozattal, amelyben az összes szükséges mezőt ki kell tölteni helyesen (a varázsló nyelve a felső 
állapotsorban választható ki). A konfiguráció varázsló által kért lépések és információk: 
- 1. LÉPÉS- Adja meg a Administrator/User (adminisztrátor/felhasználó) bejelentkezési adatokat (minimum 8 karakteres jelszó). A felhasználónév és a jelszó 
KISBETŰ/NAGYBETŰ ÉRZÉKENY. 
- 2. LÉPÉS (TETSZŐLEGES)- Adja meg a szükséges információkat (IP selection mode, SSID és Password IP kijelölési mód, SSID és jelszó) az inverter 
saját, vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatásához “Station Mode” (állomás) módban. (Megjegyzés: Ez a lépés kihagyható pont-pont kapcsolattal történő 
üzemeltetéshez, ”AP Mode” (AP) módban). Miután az inverter csatlakozott a vezeték nélküli hálózatra, a felhasználó új üzenetben kapja meg a router által az 
inverterhez rendelt IP címet, amelyet ezen túl minden alkalommal használni kell, amikor a belső hálózati szerverre csatlakozik.. JEGYEZZE FEL! 
- 3. LÉPÉS - Állítsa be a dátumot, az időt és az időzónát (Date, Time és Time zone – Ahol lehet, az inverter javaslatot tesz ezekre). 
- 4. LÉPÉS - Állítsa be az inverter ország szabványát, bemeneti csatorna konfigurációját, és mérőműszer konfigurációját (country standard, Input channel 
configuration, Meter configuration - ha a felszereltség része). Ha a „FINISH” (vége) gombra kattint a varázsló bezárul (jóváhagyás után az inverter újraindul).

A hálózati szabvány beállításától fogva 24 órája marad az értékek módosítására, majd ezt követően a „Country Select” (ország választás)
funkciót blokkolja a rendszer, és ahhoz, hogy a 24 órás üzem ismét rendelkezésre álljon, a hátralévő időt le kell nullázni. Új hálózati
szabvány a termék kézikönyv „Hátralévő idő lenullázása hálózati szabvány kiválasztásához” címszavánál leírtak szerint választható.

6.  Állítsa az inverter utáni váltóáramú megszakító kapcsolót „ON” (BE) állásba. Minután mind a váltóáramú, mind az egyenáramú kapcsoló zárt helyzetbe 
kerül, és az üzembe helyezés varázsló is elvégezte a műveleteit, az inverter megkezdi a hálózati csatlakoztatás műveletsorát: az inverter ellenőrzi a hálózati 
feszültséget, méri a fotovoltaikus generátor szigetelő ellenállását a földeléshez, és elvégez további öndiagnosztikai ellenőrzéseket. Az ellenőrzések alatt, a 
hálózati párhuzamos csatlakozás előtt, az „Power” (áramellátás) LED villog, az „Alarm” (riasztás) és a „GFI” LED nem világít. Ha nincs elegendő napfény a 
hálózati csatlakozáshoz, az inverter addig ismétli a csatlakoztatási eljárást, amíg az összes paraméter a megfelelő tartományon belülre nem kerül.

Ha a párhuzamos hálózati csatlakozás előzetes ellenőrzése sikeresen zajlik le, az inverter csatlakozik a hálózatra, és megkezdi az áram továbbítását a 
hálózatra. 
A „Power” (áramellátás) LED folyamatosan világít, miközben az „Alarm” (riasztás) és a „GFI” LED nem ég.

A termékismertetőben talál további tájékoztatást a belső hálózati szerver konfigurálásáról, használatáról és működéséről.
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Pg42 tömszelence 
csökkentett kábel méret

25 ÷ 31 mm

1. A kimeneti feszültségtartomány változhat az adott ország hálózati szabványaitól függően. 5. Csak 50Hz
2. A kimeneti frekvencia-tartomány változhat az adott ország hálózati szabványaitól függően. 6. Max. telepíthető méret 20A
3. Meghibásodás esetén az AC áramkörön lévő külső védelmi eszköz által van korlátozva. 7. PG42 csökkentett kábelvezetés 25-ről 31mm-re
4. Olvassa el a www.abb.com/solarinverters webhelyen elérhető “String inverters – Product Manual appendix” című 

dokumentumot, ha meg akarja ismerni az inverterben használt gyorscsatlakozó márkáját és típusát.

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

http://www.abb.com/solarinverters

