
Solar Inverter
PVS-20/30/33-TL 
Egyszerű üzembehelyezési 
útmutató
Az alábbiakban ismertetetteken kívül el kell olvasni és követni kell a 
gépkönyvben megadott biztonsági és telepítési információkat. A műszaki 
dokumentáció, valamint a termékhez tartozó felhasználói felület és kezelői 
szoftver rendelkezésre áll a honlapon. 
Az eszközt a kézikönyvben leírt módon kell használni.
Ellenkező esetben az inverter által nyújtott biztonsági eszközök 
hatástalanok lehetnek.

IDE
RAGASSZA

A WIFI MATRICÁT
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1. Inverter típusa és modellei
Ez az egyszerű üzembehelyezésiútmutató a következő inverterekhez használható:

Inverter típus MPPT         DC kapcsoló   DC SPD DC csatlakozás AC SPD AC csatlakozás
PVS-20-TL-SXD
PVS-30-TL-SX
PVS-33-TL-SX

4 Igen Type 2 8 string MC4 Type 2 Gyorscsatlakozó 

PVS-30-TL-SY
PVS-33-TL-SY 4 Igen Type 1+2 8 string MC4 Type 2 Gyorscsatlakozó

PVS-33-TL-SI 4 Igen Type 2 8 string MC4 Type 2 (IT rendszer) Gyorscsatlakozó

D MEGJEGYZÉS – A használni kívánt inverter típust szakembernek kell kiválasztania akinek megfelelő ismeretei vannak a környezetről valamint az 
egész telepíteni kívánt rendszerről. 

1.1 Inverter fő részei
Inverter external view
01  Inverter 10 USB csatlakozó 19 Lakatolási pont
02     Hűtőborda 11 Ethernet 1/2 csatlakozó 20 Digitális bemenet tömszelence (M20)
03     LED visszajelzés 12 Digitális bemenet csatlakzü 21 Ethernet kábel tömszelence (M25)
04 PE csatlakozási pont 13 MC4 string csatlakozó 22 EXT kábel tömszelence (M25)
05 Tartókonzol 14 Wi-Fi antenna csatlakozó 23 AC kábel tömszelence(M40)
06 Ventilátor ház 15 Smart gomb 24 PE (földelés) csatlakozási pont 
07 DC szakaszolókapcsoló 16 Anti-kondenzációs szelep 25     Emelőkarok (opcionális)
08 Jel és komm. csatlakozó doboz 17 AC kiementi csatlakozó 26 Emelési pontok
09 AC csatlakozó doboz 18     Oldalsó rögzítő csavar
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E Olvassa el gépkönyvet – Bővebb információkért olvassa el a gépkönyvet
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2. Címkék és szimbólumok
Az inverteren található címkék tartalmazzák a legfontosabb adatokat 
mint a CE megléte, alap műszaki adatok és szériaszámok.

CE jelölés
Inverter típus
Főbb műszaki adatok

MODEL:
-XX-TLPVS

Vdc Operating Range Vacr

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

Idc max

Vdc MPP
Vdc max

Isc max
fr

Pac max (cos = 1)φ
Pacr (cos = ± 0.9)φ
Pacr (cos = 1)φ

Smax

Iac max

SOLAR INVERTER

65IP

5 minutes

Made in Italy

DIN VDEV V 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

Műszaki címke

Fimer S.p.A.
Via Tortona, 25 - I 20144 Milano (MI) 

Azonosító címke

Inverter típus
Inverter cikkszám
Inverter szériaszám ahol:
YY = Gyártási év
WW = Gyártási hét   
SSSSSS = Gyártási szám 
Hét/Év a gyártás ideje
Gyártó

SN WLAN: SSSSSSSSSS
PN WLAN: PPP.PPPPP.P

Mac Address:
XX:XX:XX:XX:XX:XX

PK: 0000 - 0000 - 0000- 0000

SN WLAN: SSSSSSSSSS
SN: ZZZZZZZZZZ

Remove and apply on the plant documentation

MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX

WLAN 
Azonosító címke

WLAN kártya szériaszáma
WLAN kártya gyári cikkszáma
 Inverter szériaszám:
-  Wi-Fi hálózatat SSID-je : FIMER-SSSSSSSSSS
-  “Host Name”: http://FIMER-SSSSSSSSSS.local
-  Szükséges az AuroraVision regisztrációhoz

MAC cím
Product Key: 
A Wi-Fi hálózat jelszava vagy használható a 
webszerverbe történő belépéshez abban az esetben ha 
elfelejtette a felhasználónév/jelszót illetve ABB Installer for 
Solar Inverters applikációs beüzemeléshez

A FIGYELEM – Az inverteren elhelyezett címkéket eltávolítani
TILOS és ügyelni kell arra, hogy ne sérüljenek.

A gépkönyvben illetve az inverteren különböző jelzések, ikonok és 
figyelmeztetések találhatók:

Szimbólum Leírás

Mindig ellenőrizze a gépkönyvben írtakat

Általános figyelmeztetés - Fontos biztonsági információ

Veszélyes feszültség

Forró felület

Az eszköz védettségi szintje

Hőmérséklet tartomány

Leválasztó transzformátor nélküli

Egyen vagy váltakozó áram

Pozitív és negatív pólus (DC)

Egyéni védőeszköz használata kötelező!

PE földelési pont

Áramütés veszély. A kondenzátorok kisütési ideje (melyet a 
szimbólumon belül található XX szám mutat)  amely az 
inverter teljes feszültségmentesítése után értendő.

3. Emelés és szállítás
Szállítás és kezelés
A berendezés szállítását - kifejezetten közúton - körültekintően kell 
végezni, védeni kell a berendezést a vibrációtól, a magas 
páratartalomtól, az erős ütődésektől stb...
A Figyelmeztetés – Amennyiben a berendezés megfelelően van 
tárolva, abban az esetben maximum 3 berendezés lehet egymáson.

Emelés
Az emeléshez használt 
segédeszköznek megfelelőnek kell 
lenni ahhoz, hogy elbírja a 
berendezés súlyát.

A berendezés súlya
Típus Súly
Minden típus 50 Kg / 110 lbs

Kicsomagolás és ellenőrzés
A csomagolást el kell távolítani és az ebből származó hulladékot a helyi 
törvényeknek megfelelően kell kezelni. Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy 
minden alkatrész megvan és nincs megrongálódva. Ha bármi hiányosságot 
vagy sérülést észlel, hagyja abba a kicsomagolást és azonnal vegye fel a 
kapcsolatot a szállítóval és értesítse a FIMER Szerviz részlegét.
Kérjük, őrizze meg a csomagolást abban az esetben, ha vissza kell adni; 
nem megfelelő csomagolás használata érvényteleníti a garanciát.
Minden esetben őrizze meg az Egyszerű üzembehelyezési útmutatót.

4. Telepítés
Általános ajánlás a telepítésre vonatkozóan

•  A szükséges környezeti feltételek (védettségi fok, hőmérséklet, 
páratartalom, stb.) ellenőrzéséhez olvassa el a Műszaki adatok táblázatot.

•A telepítésre kiválasztott helyszín könnyen megközelíthető legyen
•A telepítésre kiválasztott helyszín NE legyen közvetlen napfénynek kitéve
(Közvetlen napfényre telepítés esetén használjon árnyékoló eszközt).

•A készülék végleges telepítése nem akadályozhatja a kívülről elhelyezhető 
leválasztó eszközök hozzáférését.

•  Ne telepítse zárt helyiségekbe, ahol a levegő nem tud szabadon áramolni.
•  Mindig győződjön meg arról, hogy az inverter körüli levegő áramlás nem 
 akadályozott, hogy megelőzze a túlmelegedést.

• •Ne telepítse olyan helyre, ahol gyúlékony anyagok vagy gázok lehetnek 
(minimális távolság 3 m).
• Ne telepítse fa falakra vagy más gyúlékony támaszokra.
• Olyan falra vagy erős szerkezetre kell felszerelni, amely alkalmas a súly 
elviselésére.
• Ne telepítse olyan helyiségekbe, ahol emberek élnek, vagy ahol az 
emberek vagy állatok elhúzódó jelenléte várható, az inverter magas 
működési zaj miatt. A hangkibocsátás szintjét nagymértékben befolyásolja a 
készülék helye (például: az inverter körüli felület típusa, a szoba általános 
tulajdonságai stb.) és az áramellátás minősége.
Döntött elhelyezés
Az egység 0 ° (vízszintes) és 90 ° (függőleges) dőlésszöggel telepíthető, az 
alábbi ábrák szerint. 

Távolságok
•A FIMER szerviz karbantartási műveletei az elülső burkolat eltávolítását 
vonhatják maguk után. A rutinszerű ellenőrzési és karbantartási műveletek 
lehetővé tétele érdekében mindig tartsa be a szükséges telepítési 
biztonsági távolságokat.
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•Biztosítson elegendő munkaterületet az inverter előtt, amely lehetővé 
teszi az elülső burkolat eltávolítását (csak a FIMER szerviz esetén), és 
lehetővé teszi a vezetékek csatlakoztatását.
- Olyan magasságba kell telepíteni, amely figyelembe veszi az egység
súlyát, és olyan helyre, amely alkalmas a szervizelésre, kivéve, ha 
megfelelő eszközöket biztosítanak az említett műveletek végrehajtására.

• 

•

Ha lehetséges, szemmagasságban telepítse, hogy a LED visszajelzés 
könnyen ellenőrizhető legyen (03). Ne szereljen be olyan tárgyat (pl.
Váltóáramú/egyenáramú kábel), amelyet a felső oldalról érkező kimenő
forró levegő áramlásának túlmelegedése károsíthat (ΔT = +15 ° C a
környezeti hőmérséklethez képest). Ilyen szerelési igény esetén kérjük, 
értékelje a megfelelő légterelő felszerelését.
Mindig tartsa be a szükséges minimális távolságokat.
Tartsa be a környező tárgyaktól számított minimális távolságot, amely 
megakadályozhatja az inverter telepítését és korlátozhatja vagy elzárhatja a 
levegő áramlását:
A = 70cm (27”)
B = 50cm (20”)
C = 20cm (8”) (60cm/24” for fan replacement)
D = 20cm (8”)
E = 15cm (6”)
F = 15cm (6”)

A

B

E

C D
F

A FIGYELMEZTETÉS – Please check the manual for some particular 
scenarios that may vary the minimum clearance distances:

Több inverter telepítése
•Ha több egységet telepít ugyanazon a helyen, helyezze az invertert 
egymás mellé, ügyelve arra, hogy a G minimális távolsága 30 cm / 12 
”legyen (az egységek külső szélétől mérve).

G

I I

H

H H

G

G

Ha a rendelkezésre álló hely nem teszi lehetővé ezt az elrendezést, 
helyezze az invertereket szakaszos elrendezésbe úgy, hogy a lenti más 
inverterek ne befolyásolják a hőveszteséget. Tartsa be a 100 cm-es 
minimális H távolságot és az 30 cm-es I  távolságot

G

I I

H

H H

G

G

A FIGYELMEZTETÉS –                                   Kérjük, ellenőrizze a termék kézikönyvében a 
"VEZETÉK NÉLKÜLI környezeti ellenőrzéseket", Nagy magasságú 
és magas páratartalmú telepítéseket.

D Megjegyzés –                  Az inverter telepítése nem veszélyeztetheti a kívül 
található leválasztó eszközökhöz való hozzáférést

D Megjegyzés – Olvassa el a garanciális feltételeket a helytelen 
telepítéssel kapcsolatos lehetséges kizárásokkal kapcsolatban!

5. Szállított alkatrészek listája
Kompőonens Mennyiség

Vertikális vagy horizontális 
tartókonzol 1

AC csatlakozó ellendarab 1

Tömszelence AC bekötés 
keresztmetszet csökkentő 
gyűrű (M40) (23).

1

Pipa alakú védőföldelés 
csatlakozó sarú(24) 1

M6 csavar + M6 fogazott 
alátét a földelő kábel 
rögzítéséhez a védőföldelés 
(PE) belső csatlakozási 
pontján(24)

1 + 2

M6 csavar + M6 fogazott 
alátét a földelő kábel 
rögzítéséhez a védőföldelés 
(PE) külső csatlakozási 
pontján(04) 

1 + 2

DRM0/Remote ON-OFF 
csatlakozó 1

Wifi antenna 1

M5 csavarok (alátétekkel) az 
inverter mechanikus 
rögzítéséhez a tartóhoz

2

Műszaki dokumentáció 1

6. Szerelési útmutató
Tartókonzol felszerelése
A rögzítő konzol használható az inverter függőleges vagy vízszintes 
tartóra történő felszerelésére. 
• Helyezze a rögzítő konzolt (05) tökéletesen vízszintesen a tartóra, és 
fúrósablonként használja. 
D Megjegyzés– A telepítő felelőssége kiválasztani a megfelelő rögzítési

pontok számát és elosztása. A választásnak a támaszték típusán (fal, 
keret vagy más tartó), a használni kívánt horgonyok típusán és azon 
képességükön kell alapulniuk, hogy az inverter súlyának 4-szeresét 
elbírják (4x50Kg / 110lbs = 200Kg / 440lbs minden modellnél). A 
választott horgony típusától függően fúrja ki a szükséges furatokat 
(minimum 4) a tartó felszereléséhez. Helyezzen legalább 2 csavart a 
felső oldalába, és legalább 2 csavart az alsó oldalába.

•Csavarozza fel a tartókonzolt (05)

Szerelje fel az invertert a konzolra
A FIGYELMEZTETÉS– Ajánlott a segédemelőt használni az inverter fel-
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szerelésénél használni. Ez külön rendelhető, nem alaptartozék!
A FIGYELMEZTETÉS – Ügyeljen az emelésnél mivel a nehéz 
eszköz emelése akár sérülést is okozhat!

- Emelje fel az 
invertert a tartóhoz
(05) és 
helyezze be 
a két hátsó 
rögzítési pont 
fejét

(26) helyezze az 
inverter hátsó 
részére a tartó 
két nyílásába 
(05). Az inverter 
kioldása előtt 
ellenőrizze, hogy 
a hátsó rögzítési 
pontok (26) 
megfelelően 
vannak-e 
behelyezve a 
résekbe

• Távolítsa el a fogantyúkat (25) vagy a szemcsavarokat, és húzza meg 
a mellékelt két oldalsó konzol csavarját (18) (3,5 Nm  nyomaték), hogy 
elkerülje az inverter alsó részének megdöntését.

• Lakat telepíthető az inverter tartóhoz rögzítéséhez, hogy kívülállók ne 
tudják szétszedni.

18

•  Távolítsa el az inverter alsó oldalán található vezeték nélküli antenna 
csatlakozójának védőburkolatát.
Telepítse a vezeték nélküli antennát úgy, hogy az 
adott csatlakozóba csavarja (14)

•  Távolítsa el a 2 védő ragasztófóliát az inverter alsó oldalán.
A FIGYELMEZTETÉS – A csatlakozási területen elhelyezett 
védőragasztók NEM garantálják az inverter IP fokozatát. Ne végezzen 
hiányos telepítéseket. Telepítse a váltakozó áramú csatlakozódobozt és a 
jelzéseket akkor is, ha az elektromos csatlakozás nem jön létre azonnal.

7. AC hálózati csatlakoztatás
7.1 Földelő (PE) kábel méretezése

A földelő csatlakozás a védőföld (PE) belső csatlakozási pontján (04), a 
védő föld (PE) külső csatlakozási pontján (24) vagy mindkettőn keresztül 
valósítható meg (ezt a telepítés egyes országaiban hatályos előírások 
előírják). Az IEC 62109 szabványnak megfelelően földelőkábelt kell 
telepíteni az egyik védőföldelés terminálhoz, az alábbi táblázatban 
feltüntetett minimális szakaszokkal:

A fázisvezetők 
keresztmetszete (S)
(mm2)

A védőföldelő vezeték minimális 
keresztmetszete
(mm2)

S ≤ 16 S
16 < S ≤ 35 16

B Figyelem– A minimális földelő vezeték kábel keresztmetszetnek az 
alábbinak kell lennie

-  Réz vezeték = 10mm2

-  Aluminium vezeték= 16mm2

7.2  AC vonali kábel méretezése
A váltakozó áramú kábeleket a mellékelt sorkapocs segítségével kell 
csatlakoztatni az AC kimeneti csatlakozóhoz (17).

Conductor cable
AC tömszelence  

Kábel 
keresztmetszet

22 - 32 mm - M40
20...26 mm - M40 átmérő csökkentő gyűrűvel 

Védőföld (PE) 
keresztmetszet 

•max 35mm2 -sorkapcsos 
csatlakozás R-S-T-N

•max 25mm2 -  védőföldelés 
(PE) belső csatlakozási pontján 
(04) a PE csatlakozáshoz 
mellékelt kábelfül.

D Megjegyzés –  Ha szükséges a PE kábel 
beszerelése, keresztmetszete meghaladja a 25 
mm2-t, a védőföldelés (PE) külső csatlakozási 
pontja (24) használható 

Vezető anyag réz vagy aluminium

7.3 AC oldali védelem méretezése 

Az inverter AC vezetékének védelme érdekében javasoljuk a túláram és 
a földszivárgások elleni védőberendezés telepítését a következő 
tulajdonságokkal::

Megszakító PVS-20-TL PVS-30-TL PVS-33-TL

Típus Megszakító termomágneses védelemmel 
ellátva

Feszültség/áram 400Vac
min63A (*)

400Vac
min80A (*)

400Vac
min80A (*)

Védelmi karakterisztika B vagy C

Pólusszám 3 vagy 4 (3 esetén nulla nincs használva)

Életvédelmi relé típus A / AC
Érzékenység 300 mA

(*): kérjük, vegye figyelembe a hő- és egyéb értékcsökkentést, amikor 
kiválasztja az alkalmazáshoz szükséges védelmi berendezés aktuális 
besorolását.

7.4 AC kábel csatlakoztatása
A FIGYELMEZTETÉS – Mielőtt bármilyen műveletet elvégezne, 
ellenőrizze, hogy az inverterhez csatlakozó bármely külső váltakozó 
áramú kapcsoló KI állásban van-e, a LOTO eljárást alkalmazva.

Az AC kábel csatlakozását az inverter alsó oldalán található AC kimeneti 
csatlakozón (17) kell elvégezni, azáltal, hogy áthalad a váltakozó áramú 
kábeltömszelencén (23), amely a váltakozó áramú csatlakozó dobozra (09) 
van felszerelve.).

• Csavarja le az AC 
kábeltömszelencét
(23) a váltakozó áramú 
csatlakozódobozra (09) van 
felszerelve.

•Vezesse át az AC kábelt (22 ... 32 mm átmérőjű) az AC kábel 
tömszelencéjén (23). 

•Amennyiben az AC
kábel vékony, úgy
használja a 
szűkítőgyűrűt.

26

26
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Az AC csatlakozásnak 3 megoldása van:
• 

•

Csatlakozás az AC csatlakozóhoz PE-vel a védőföldelés (PE) belső 
csatlakozási pontján (24)
Csatlakozás az AC csatlakozóhoz PE-vel a védőföldelés (PE) külső 

csatlakozási pontján (04)
•Csatlakozás az AC csatlakozóhoz 2xPE-vel; az egyik a védőföldelés (PE) 
belső csatlakozási pontján (24), a másik pedig a védőföldelés (PE) külső 
csatlakozási pontján (04)

7.4.1 AC csatlakozó bekötése
• 
•
Blankolja meg a kábelt.
 Szerelje fel az R, S, T és az N vezetőt (ha van ilyenek) a váltóáramú 
csatlakozóra, figyelemmel a csatlakozón feltüntetett csatlakozásokra (2,5 
Nm , ha a vezeték≤ 25 mm²; 4,5 Nm, ha a vezeték 25 mm²).
A FIGYELMEZTETÉS – Helytelen fázissorrend esetén az inverter nem 
csatlakozik a hálózathoz, és hibát ad!

X

X

Y
N,R,S,T  20mm/0.79”

  13mm/0.51”

N,R,S,T  110mm/4.33”

  110mm/4.33”
Y

•Helyezze be a váltóáramú csatlakozót, és rögzítse a helyére a két 
oldalirányú rögzítőcsavar csavarozásával. 

7.4.2 PE védőföld csatlakoztatása az inverteren belül 

•  szerelje a földelővezetéket a 
védőföldelés (PE) belső csatlakozási 
pontjára (24) a beépítési sorrendet 
követve (4 Nm meghúzási nyomaték):

- Körmös alátét
- Földkábel
- Körmös alátét
- M6 csavar

7.4.3 PE védőföld csatlakoztatása az inverteren kívül 

•Szerelje fel a földelővezetéket a 
védőföldelés (PE) külső csatlakozási 
pontjára (04) a beépítési sorrendet 
követve (4 Nm meghúzási nyomaték):

-  Körmös alátét
- Földkábel
- Körmös alátét
- M6 csavar

7.4.4 Utolsó lépés
• I• A 4 rögzítőcsavar (3 Nm meghúzási nyomaték) meghúzásával szerelje 
be a váltakozó áramú csatlakozódobozt (09).
• Húzza meg az AC kábeltömszelencét (23) (8 Nm meghúzási nyomaték).

A Figyelem – Győződjön meg arról, hogy a kábel tömszelencéi  
megfelelően vannak-e lezárva, hogy megőrizzék az IP-védelmi fokot.

8. DC csatlakoztatás
A string csatlakozásokhoz szükség van az egyenáramú bemenet 
gyorscsatlakozóira (13), amelyek az inverter alsó oldalán találhatók.
A bemeneti csatlakozók 4 csoportra vannak felosztva (egy csoport minden 
bemeneti csatornára). Minden csatornához 2 pár gyorscsatlakozó áll 
rendelkezésre. Tartsa be az MPPT maximális DC bemeneti teljesítményét az 
alábbiak szerint:

MPPT
IN1 22A / 10kW
IN2 26A / 12kW
IN3 22A / 10kW
IN4 26A / 12kW

8.1  DC oldali előzetes ellenőrzések 

• • A stringek helyes polaritásának ellenőrzése
• Napelemek földszivárgásának ellenőrzése
• A stringek feszültségének ellenőrzése
• Gyorsan szerelhető csatlakozók telepítése

8.2 DC csatlakoztatás
B FIGYELEM –  Amikor a fotovoltaikus panelek napfénynek vannak 
kitéve, folyamatos egyenfeszültséget biztosítanak az inverter számára. 
Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében az összes vezetési 
műveletet az egyenáramú (belső (07) és az inverteren kívüli) 
kapcsolókkal és a külső váltakozó áramú kapcsolók KI állapotával kell 
végrehajtani.

•Csatlakoztassa a rendszer által megkívánt összes stringet
gyorscsatlakozók megfelelő helyzetbe tolásával.
A FIGYELEM – Az inverter gyorscsatlakozós modelljeinek nem 
megfelelő párosító alkatrészek használata súlyos károkat okozhat az 
egységben, és érvénytelenítheti a garanciát.
A FIGYELEM – Az inverteren használt gyorscsatlakozó gyártóját és 
modelljét a weboldalon elérhető „String inverters - Product manual
appendix” című dokumentumban találja meg.)

Click 

Click 

A FIGYELEM – Ellenőrizze, hogy a fel nem használt csatlakozókra 
védőkupakok vannak-e felszerelve. Erre azért van szükség az 
inverter tömítéséhez és annak elkerülése érdekében, hogy a 

használaton kívüli csatlakozók később károsodjanak.
A FIGYELEM – A gyorscsatlakozókat megfelelően kell felszerelni. A 
telepítés után ellenőrizze, hogy a csatlakozók megfelelően vannak-e 
rögzítve a kapcsokon keresztül.

IN1 IN3IN2 IN4

B

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B
16



7

9. Állapotjelzések
A LED-es visszajelző csík (03) lehetővé teszi az inverter állapotának 
részletesebb elemzését a kézikönyv alapján..

POWER
Folyamatosan világít, ha az inverter megfelelően működik. 
Villog a rács ellenőrzésénél, vagy ha nincs elég napfény.

WLAN
A vezeték nélküli kommunikációs jel minősége.

ALARM
Az inverter rendellenességet észlelt. A rendellenességet a 
belső webszerver „EVENTS” szakasza mutatja..

GFI
DC földzárlat hiba . A hiba a belső webszerver „EVENTS” 
szakaszában jelenik meg.

D Megjegyzés– Az ikonok különféle kombinációkban több feltételt is 
jelezhetnek, az eredeti egyetlen feltételtől eltérően; lásd a termék 
kézikönyvében található különféle leírásokat.

10. Beüzemelés
Az inverter egyszerű és intuitív módon üzembe helyezhető az Installer for 
solar inverter applikáción keresztül.
D Megjegyzés – A beüzemelés elvégezhető az inverter webszerverén 
keresztül is.

•Kapcsolja rá az inverterre a DC és AC feszültséget.

 Megjegyzés – Az invertere beüzemelhető akkor is ha csak a DC vagy 
csak az AC feszültség áll rendelkezésre.
A Megjegyzés– DC feszültség esetén ügyeljen arra, hogy a 
beüzemlést csak napos időben végezze el.
•Nyissa meg a "Installer for Solar inverterts" APP alkalmazást.
- Jelentkezzen be vagy regisztráljon az Aurora vision fiókba.
- Érintse meg az "Üzembe helyezési varázsló" elemet. Megnyílik egy 
QR-kódolvasó.

•Olvassa be a QR kódot a 
Kommunikációs azonosító címkén, és 
csatlakozzon az inverter hálózathoz.
DMegjegyzés–A Wi-Fi hálózat neve

az alábbiak alapján található 
meg: FIMER-ZZZZZZZZZZ (10 
digit Inverter SN).

D Megjegyzés – Akár 10mp is lehet míg csatlakozik
A csatlakozás után elindul az üzembe helyezés varázsló.

10.1 Beüzemelés varázsló
 10.1.1 Hálózati beállítás
•Válassza ki a kapcsolat típusát (Ethernet vagy vezeték nélküli), és 
állítsa be a kapcsolódó paramétereket.

D Megjegyzés– Webszerver esteén ez a lépés kihagyható

•Sikeres beállítás után érintse meg a „Next” gombot.
•

10.1.2 Idő és Dátum beállítása

• • Állítsa be a dátumot, az időt és az időzónát 
(az inverter ezeket a mezőket javasolja, ha 
csatlakozik az internethez).
• Miután beállította a dátumot és az időt, 
érintse meg a „Next” gombot.

10.1.3 Inverter beállítása.

Country standard
Állítsa be annak az országnak a a 
hálózati kódját, amelybe az inverter 
telepítve van. Attól a pillanattól kezdve, 
hogy a hálózati kódot megadják, 24 órán 
belül van ideje változtatni az értéken.
Néhány ország szabványa eltérő 
hálózati feszültséggel rendelkezik, 
amelyet ebben a lépésben kell rendezni.
MAGYARORSZÁG = MULTI IEC 62116

• A „Mentés” gombra kattintva erősítse 
meg a beállításokat. A konfigurációs 
varázsló elkészült, és az inverter 
újraindul.

•Ha a hálózat párhuzamos előzetes ellenőrzésének eredménye pozitív, az 
inverter csatlakozik a hálózathoz, és megkezdi az energia exportálását a 
hálózatba. A „Power” LED folyamatosan világít, miközben az „Alarm” és a 
„GFI” LED kialszik.

D Megjegyzés– A rendszer működésének kezdeti szakaszában felmerülő 
problémák megoldása és az inverter teljes működőképességének 
biztosítása érdekében javasoljuk, hogy ellenőrizze a firmware frissítéseit a 
www.fimer.com webhely letöltési területén vagy a https: //
registration.solar.fimer.com (a weboldalon történő regisztrációhoz és a 
firmware frissítéséhez a termék kézikönyvében talál útmutatást).

11. Műszaki adatok
PVS-20-TL PVS-30-TL PVS-33-TL

Bemenet
Maximum DC bemeneti feszültség (Vmax,abs) 1100 V
Kezdeti DC bemeneti feszültség (Vstart) 250...500V (default 430V)
DC bemeneti feszültségtartomány (Vdcmin...Vdcmax) 200…1000 V
Névleges DC bemeneti feszültség (Vdcr) 620V
Névleges DC bemeneti teljesítmény (Pdcr) 20500 W 30600 W 33700 W
Független munkapontok száma MPPT 4
Maximum ajánlott napelemes teljesítmény(PPV, max) 34000 Wp 44000 Wp 48000 Wp

Maximum DC teljesítmény munkapontonként (PMPPT,max) MPPT 1 (IN1) and MPPT 3 (IN3) = 10000W@22A 
MPPT 2 (IN2) and MPPT 4 (IN4) = 12000W@26A

MPPT DC feszültségtartomány (VMPPTmin ... VMPPTmax) at Pacr 460-850V

SN WLAN: SSSSSSSSSS
PN WLAN: PPP.PPPPP.P

Mac Address:
XX:XX:XX:XX:XX:XX

PK: 0000 - 0000 - 0000- 0000

SN WLAN: SSSSSSSSSS
SN: ZZZZZZZZZZ

Remove and apply on the plant documentation

MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX
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PVS-20-TL PVS-30-TL PVS-33-TL
Maximum DC bemeneti áram (Idcmax) / MPPT MPPT 1 (IN1) and MPPT 3 (IN3) = 22A   ;   MPPT 2 (IN2) and MPPT 4 (IN4) = 26A
Maximum bemeneti rövidzárlati áram / MPPT 40 A (7)

Maximum visszaható áram (AC side vs DC side) Elhanyagolható normáli üzemi körülményeknél (6)

DC bemeneti párok száma munkapontonként 2
DC csatlakozás típisa PV MC4 gyorscsatlakzó(3)

Csatlakoztatható napelemek típusa IEC 61730 szabvány
szerint Class A

Bemeneti védelem
Fordított polaritás védelem Yes, from current limited source
Bemeneti túlfeszültség védelem / MPPT SPD Type 2 / Type 1+2 (optional)
DC szigetelési vizsgálat Yes, according to IEC 62109-2 or according local regulation
Szivárgó áram mérés Yes, according to IEC 62109-2
DC kapcsoló értéke/  MPPT (version with DC switch) 50A@600Vdc, 40A@800Vdc, 30A@1000Vdc
String biztosíték Fuseless
DC áram mérés String level
Kimenet
AC hálózat csatlakozás típusa Three phase (3W+PE or 4W+PE)
Földelési rendszer TN-S, TN-C, TN-CS, TT TN-S, TN-C, TN-CS, TT TN-S, TN-C, TN-CS, TT,  IT (4)

Névleges AC teljesítmény (Pacr @cosf=1 ) 20000 W 30000 W 33000 W
Maximum AC kimeneti teljesítmény (Pacmax @cosf=1) 22000 W up to 30°C 33000 W up to 30°C 36300 W up to 30°C
Maximum látszólagos teljesítmény (Smax) 22000 VA up to 30°C 33000 VA up to 30°C 36300 VA up to 30°C
Maximum meddő teljesítmény (Qmax) 20000 VAR 30000 VAR 33000 VAR
Névleges teljesítménytényező és tartomány > 0.995; 0…1 inductive / capacitive
Névleges AC feszültség (Vac,r) 380V, 400V (1)

Maximum AC kimeneti áram (Iac,max) 33,4 A 50,1 A 55,1 A
Hibaáram Iac,max x 1,15 Iac,max x 1,15 Iac,max x 1,15
Névleges kimeneti frekvencia (fr) 50 Hz / 60 Hz
Kimeneti frekvenciatartomány (fmin...fmax) 47...53 Hz / 57…63 Hz (2)

Maximális DC áram injektálás (% of In) < 0.5%*In
Maximum AC kábel keresztmetszet 35 mm2 copper/aluminum
AC csatlakozás típusa Pluggable Terminal Block
Kimeneti védelem
Szigetüzem elleni védelem According to local standard
Maximum külső AC túláramvédelem 63 A 80 A 80 A
AC túlfeszültség védelem SPD Type 2
Működési teljesítmény
Maximum hatásfok (ηmax) 98.4% 98.4% 98.4%
Súlyozott hatásfok (EURO) 98.2% 98.2% 98.2%
Környezet 
Működési teljesítmény tartomány -25...+60°C (-13...140 °F)  with derating above 45 °C (113 °F)
Tárolási hőmérséklet -40°C...+85°C / -40°F...185°F
Relatív páratartalom  4…100 % with condensation
Zajszint 75dB(A) @ 1m

Maximum működési magasság 4000 m (13123 ft) 4000 m (13123 ft)
4000 m (13123 ft) with output 
power [Pout ] derating above 
3000m (9842 ft) (6)

Környezeti szennyezettség besorolása 
külső környezetekre 3

Környezeti besorolás Outdoor
Fizikai kialakítás
Inverter topológia Grid conneccted, Double stage, Transformerless
IP védettségi szint IP 65
Hűtés Forced air

Méretek (H x W x D) H = 675 mm / 26.57” (799,2mm / 31.46” with connection boxes); W = 591,8 mm / 23,3”; D =  227,5 
mm / 8,95”

Súly 50 Kg / 110lb
Overvoltage rating as per IEC 62109-1 II (DC input)    III (AC output)
Biztonság
Biztonsági osztály I
Szigetlési szint Transformerless
Megjelölés CE (5)

1. A váltóáramú feszültségtartomány az adott ország hálózati szabványaitól függően 
változhat.
2. A frekvenciatartomány az adott ország hálózati szabványaitól függően változhat.
3. Kérjük, olvassa el a „String inverterek - Termék kézikönyv melléklet” című 
dokumentumot, amely a www.fimer.com címen érhető el.
4. Csak „SI” elnevezésű, 33kW teljesítményű verzióval érhető el.

5. A Fimer S.p.A. kijelenti, hogy a jelen felhasználói kézikönyvben említett 
rádióberendezések (az inverterrel kombinált rádiómodul) megfelelnek a 2014/53 / EU 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen 
érhető el: www.fimer.com
6. @ 4000 m (45 ° C környezeti hőmérséklet) esetén a kimeneti teljesítmény (Pout) 10% -
kal csökken.
7. 30A (minden MPPT): csak Ausztráliára és Új-Zélandra.

Az ebben az adatlapban külön nem említett funkciókat a termék nem tartalmazza. 

For more information 
please contact your 
local FIMER 
representative or visit:

fimer.com
slrsolar.hu
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