
ABB solar inverters

Üzemeltetési útmutató
TRIO-TM-50.0-400 / TRIO-TM-60.0-480
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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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                                              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

                   Azt jelzi, hogy a inverter rendellenességet észlelt. Az ilyen típusú problémákat 
kiemeli az Aurora Manager Lite

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.

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

LED leválasztási hiba

Beavatkozás leválasztási hiba után
Amikor a piros LED kigyullad, mindenekelőtt az "Aurora Manager Lite" 
szoftver segítségével próbálja meg visszaállítani a riasztást. Ha a 
frekvenciaváltó normál módon csatlakozik a hálózathoz, akkor a hibát 
átmeneti jelenségek okozták.

Javasoljuk, az üzem ellenőrzését egy szerelő vagy szakember által, ha ez a hiba többször 
előfordul.

Ha az inverter nem csatlakozik újra a hálózathoz, szigetelje el mind az AC, mind az DC 
oldalról (a leválasztó kapcsolók segítségével), majd forduljon a telepítőhöz vagy a 
hivatalos központhoz a fotovoltaikus generátor hibájának kijavításához.

LED funkciók leírás
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Felhasználói felület

 1. Beágyazott webes felhasználói felület 
• Wi-Fi-n keresztül elérhető bármilyen WLAN-kompatibilis 
szabványos eszköz használatával (PC, okostelefon, asztali,….)
• Engedélyezi az inverterek paramétereinek egyidejű beállítását 
(Aurora Manager Beágyazott)
• Az inverter firmware frissítése.

 2. Kijelző
• Csak a beállítások olvasására
• Engedélyezve van az RS485 portok címeinek és az MPPT 
működési módjának beállítása. Kérésre elérhető (tartozék)

 
3. Aurora Manager Lite

• Elsősorban szolgáltatási célokra 
• Az inverter helyi felügyelete.
• Az inverter speciális konfigurációja (INSTALLER hozzáférési    
szint) 

• Az inverter firmware frissítése. 
• A szoftver használatához kapcsolatot kell létesíteni a PC és a 
frekvenciaváltó között (RS485 segítségével) kommunikációs 
vonal) PVI-USB-RS485_232 jelátalakító segítségével..

 4. Mobil app és web portál Aurora Vision
• Távoli monitorozás

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.
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Általános feltételek
A berendezés működésének ellenőrzése előtt alaposan meg kell 
ismernie a Műszerek című 1. fejezetet és a telepítés során 
engedélyezett funkciókat. A berendezés automatikusan működik, 
kezelő segítsége nélkül; az üzemállapotot a berendezés műszerein 
keresztül kell ellenőrizni.

Egyes adatok értelmezése vagy módosítása kizárólag a szakképzett és képzett 
személyzet számára releváns.

A berendezés károsodásának elkerülése érdekében a bejövő feszültség nem haladhatja 
meg a műszaki adatok 2. szakaszában megadott maximális értékeket.
További részletek a műszaki adatokban találhatók.

Műveletek   
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LEDEK 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 programoz

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

Éjszakai mód (az inverter automatikusan kikapcsol)
Az inverter éjszakai módban kikapcsol (a bemeneti feszülts
indítási feszültésg 70%-a).
Inverter inicializáció
Ez egy átmeneti állapot a műkö
inverter ellenőrzi, hogy a hálózatra t

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

zöld:
sárga:
piros:

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

zöld:
sárga:
piros:

Az inverter csatlakoztatva van
Normál működés. Ebben a szakaszban az inverter automatikusan nyomon k
elemzi a fotovoltaikus generátor maxim
Hiányzó hálózat
A hálózati feszültség hiányát jelzi. Ez az
csatlakozását a hálózathoz.
Figyelmeztetés: (W üzenetkó
Azt jelzi, hogy az inverter vezérl
integrált webes felhasználói felület dedik
azonosítható a generált probléma t
Hőmérséklet védelem
Azt jelzi, hogy a belső hőmérsé
vonatkozó kioldás aktiválódott.
Anomália a fotovoltaikus gener
Azt jelzi, hogy szivárgást észleltek a fotovillamos gener
leválasztását eredményezi a há
Nyitott előlap
A kapcsolószerkényben található érzékelők jelzik, hogy az első vagy a két mellső fedél 
hiányzik vagy nincs megfelelően felszerelve. 
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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.

- 7-
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Inverter kikapcsolása

Az inverter néhány része forró lehet, égési sérüléseket okozhat

Egyes inverter alkatrészek olyan feszültségen vannak, amely veszélyes lehet a kezelőre. 
Mielőtt bármilyen munkát elvégezne az inverteren, kövesse az inverter kikapcsolásának 
eljárását.

AC és DC kapcsolószerkrény (Standard)

•  Nyissa meg a DC leválasztó kapcsolót és az AC leválasztó 
kapcsolót, amelyet az Ügyfél telepített az inverter külsejére.

•  Húzza ki az összes tápegységet, amely csatlakoztatható a 
konfigurálható reléhez.

Mielőtt bármilyen munkát végezne az inverteren, várja meg amíg tárolt 
energia kiürül.

• Távolítsa el az inverter elejét 08

A fenti lépések után a kapcsolószekrényben nincs veszélyes 
feszültség, és minden területhez szabadon hozzáférhet.

- 8-
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6 Nyissa ki a DC és az AC leválasztó kapcsolókat, amelyeket  az 
Ügyfél telepített az inverter külsejére.

7 Ezek mellett a feltételek mellett a kapcsolószekrény nincs veszélyes 
feszültség alatt, és minden területhez szabadon hozzáférhet.

DCWB-S DCWB-SX DCWB-SX2 ACWB-SX

DC (-S / -SX / -SX2) és AC (-SX ) kapcsolószerkény

1 Nyissa ki az egyenáramú leválasztó kapcsolót és a váltakozó áramú
leválasztó kapcsolót a két vezetékdoboz fedeleinél

2 Húzza ki az összes tápegységet, amely csatlakoztatva van a
konfigurálható reléhez

3 Mielőtt bármilyen munkát végezne az inverteren, várja meg amíg
tárolt energia kiürül

4 Távolítsa el az inverter elejét 08

5 Ilyen körülmények között mindkét kapcsolószerkény veszélyes 
feszültség alatt van, amelyet a      szimbólum jelöl, míg a többi 
területhez szabadon lehet hozzáférni.
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Általános feltételek
Az általános és időszakos karbantartási műveleteket csak szakember végezheti, aki
ismeri ezeknek a műveletekneke az elvégzését

A karbantartási műveleteket a hálózatról lekapcsolt készülékekkel (főkapcsoló nyitva) és
a fotovoltaikus paneleket letakarva vagy elkülönítve kell elvégezni, hacsak másképpen
nem jelezzük.

A tisztításhoz NE használjon olyan  marókat vagy maró anyagokat, amelyek
korrodálhatják a készüléket vagy elektrosztatikus töltéseket okozhatnak.

Kerülje az ideiglenes javításokat. Minden javítást csak eredeti alkatrészekkel szabad
elvégezni. A karbantartónak haladéktalanul be kell jelentenie az esetleges
rendellenességeket.

NE engedje meg a berendezés használatát, ha bármilyen probléma 
merül fel.

Mindig használjon a munkaadó által biztosított személyi védőfelszerelést (PPE), és tartsa 
be a helyi biztonsági előírásokat.

Karbantartás

3
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Általános karbantartás
Az általános karbantartási műveleteket nem kötelezőek, de a fotovillamos rendszer 
hatékonyságának fenntartása érdekében ajánlottak

Ajánlott, hogy a karbantartási műveleteket csak képzett személyzet vagy az ABB 
személyzete végezze (karbantartási szerződés alapján). A karbantartás ütemezése a 
telepítési helyiség környezeti feltételeitől függően változhat.

Szemrevételezés

Műveletek

• Ellenőrizze, hogy az inverter megfelelően működik-e, riasztási jelek 
nélkül 
• Győződjön meg arról, hogy az összes címke és a biztonsági 
szimbólum látható
• Ellenőrizze a kábelek, csatlakozók és kábelcsavarzatok 
csatlakozását az inverteren kívül
• Ellenőrizze, hogy a környezeti feltételek drasztikusan nem 
változtak-e a telepítés óta.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály (állatok, rovarok, levelek vagy 
bármi más, amely csökkentheti a hűtőborda hőcserélő képességét) a 
tetején, alján és a  nyílásoknál.
• Ellenőrizze a kábelcsavarzatok és a csavaros kapcsok rendesen 
meg vannak-e húzva
• Ellenőrizze, hogy az előlap rögzítve van-e a 
kapcsolószerkényekhez
• Ha nincs megfigyelő rendszer, ellenőrizze a riasztások és hibák 
nyilvántartását a kézikönyvben szereplő jelzések felhasználásával, 
hogy ellenőrizze a közelmúltbeli hibákról szóló értesítést.
• Az AC + DC leválasztó kapcsolóval rendelkező modellek esetén 
ajánlott évente egyszer a leválasztó kapcsolót egymás után többször 
(legalább 10) működtetni az érintkezők tiszta tartása és az oxidáció 
megakadályozása érdekében. Ezt a műveletet alacsony bemeneti 
teljesítményű időszakokban vagy éjszaka kell végrehajtani.
• Tisztítsa meg a berendezést; Különösen ellenőrizze, tisztítsa meg 
a hűtőventilátor szerelvény alsó részét és a hűtőbordát.

Tisztítás




