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Med ensamrätt
Med ensamrätt
Ingen del av detta dokument får återges i någon form eller på något sätt utan
föregående skriftligt tillstånd från Sungrow Power Supply Co., Ltd (hädanefter
”SUNGROW”).
Varumärken
och andra Sungrow-varumärken som används i denna handbok ägs
av Sungrow Power Supply Co., Ltd.
Alla andra varumärken eller registrerade varumärken som omnämns i detta dokument
ägs av respektive innehavare.
Programvarulicenser
•

Det är förbjudet att helt eller delvis använda data som ingår i fast programvara eller
programvara utvecklad av SUNGROW för kommersiella ändamål på något sätt.

•

Det är förbjudet att utföra omvänd konstruktion, cracking eller andra åtgärder som
äventyrar ursprunglig programdesign i programvara utvecklad av SUNGROW.

Sungrow Power Supply Co., Ltd.
Adress: N o . 1 6 9 9 X i y o u R d . , N e w & H i g h T e c h Z o n e , H e f e i , 2 3 0 0 8 8 , K i n a .
E-post: i n f o @ s u n g r o w . c n
Tel: +86 551 6532 7834
Webbplats: w w w . s u n g r o w p o w e r . c o m

I

Om denna handbok
Denna handbok innehåller främst produktinformation och riktlinjer för installation,
handhavande och underhåll. Handboken omfattar inte fullständig information om den
fotovoltaiska (PV) anläggningen. Du kan hitta mer information om andra enheter på
w w w . s u n g r o w p o w e r . c o m eller på respektive komponenttillverkares webbplatser.
Giltighet
Denna handbok gäller för följande växelriktarmodeller:
•

SG110CX

Om inget annat anges kommer de att benämnas ”växelriktare” häri.
Målgrupp
Denna handbok är avsedd för:
•

kvalificerad personal som ansvarar för installation och driftsättning av växelriktaren
och

•

växelriktares ägare som kommer att kunna arbeta med växelriktaren.

Så här använder du handboken
Läs denna handbok och andra relaterade dokument innan du utför något arbete på
växelriktaren. Dokumenten måste förvaras på lämpligt sätt och alltid vara tillgängliga.
Handbokens innehåll kommer att uppdateras då och då eller ändras på grund av
produktutveckling. Det är sannolikt att ändrade versioner av handboken medföljer
efterföljande versioner av växelriktaren. Den senaste handboken kan hämtas på vår
webbplats, på w w w . s u n g r o w p o w e r . c o m .
Symboler
Viktiga anvisningar som ingår i denna handbok måste följas under installation, drift och
underhåll på växelriktaren. De markeras med följande symboler.
Symbol

Förklaring
Anger en fara med hög risknivå som kommer att leda till dödsfall
eller allvarlig personskada om den inte undviks.
Anger en fara med medelhög risknivå som kan leda till dödsfall eller
allvarlig personskada om den inte undviks.
Anger en fara med låg risknivå som kan leda till smärre eller mindre
allvarlig personskada om den inte undviks.
Anger en situation som kan leda till skada på utrustning eller
egendom om den inte undviks.
Anger ytterligare information, betonat innehåll eller tips som kan vara
till nytta, t.ex. för att hjälpa dig att lösa problem eller spara tid.
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Säkerhet
Växelriktaren

har

utformats

och

testats

helt

i

enlighet

med

internationella

säkerhetsregler. Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant före allt arbete och iaktta dem
alltid under arbete på eller med växelriktaren.
Felaktigt handhavande eller arbete kan orsaka:
•

Personskada eller dödsfall för användaren eller en tredje part.

•

Skada på växelriktaren och annan egendom och risk för användarens eller en tredje
parts säkerhet.

Alla detaljerade arbetsrelaterade säkerhetsvarningar och -meddelanden kommer att
anges vid viktiga punkter i denna handbok.
Säkerhetsanvisningarna i denna handbok omfattar inte alla
försiktighetsåtgärder som måste vidtas. Utför arbetet med hänsyn till faktiska
förhållanden på platsen.
SUNGROW kommer inte att ansvara för någon skada som orsakas av att
säkerhetsanvisningarna i denna handbok inte följs.

1.1

Solpaneler
FARA

PV-strängar producerar elström när de exponeras mot solljus och kan orsaka
livsfarlig spänning och elektriska stötar.

1.2

•

Håll alltid i minnet att växelriktaren har två strömförsörjningar. Eloperatörer
måste bära korrekt personlig skyddsutrustning: hjälm, isolerade skodon,
handskar osv.

•

Innan likströmskablarna vidrörs måste operatören använda en mätenhet för
att säkerställa att kabeln är spänningsfri.

•

Följ alla varningar på PV-strängarna och i denna handbok.

Kraftnät
Följ de föreskrifter och regler som är relaterade till kraftnätet.
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OBSERVERA

Alla elanslutningar måste göras i enlighet med lokala och nationella normer.
Växelriktaren får endast anslutas till kraftnätet med tillstånd från
kraftnätsleverantören.

1.3

Växelriktare
FARA

Livsfara på grund av elektriska stötar orsakade av aktiv spänning
•

Öppna aldrig kåpan. Obehörigt öppnande kommer att göra garantin och
garantianspråk ogiltiga och i de flesta fallen säga upp driftslicensen.

VARNING

Risk för skada på växelriktaren eller för personskada
•

Dra inte ut PV-kontakterna när växelriktaren är aktiv.

•

Vänta minst fem minuter för att låta de invändiga kondensatorerna urladdas.
Se till att det inte förekommer någon spänning eller ström innan någon
kontakt dras ut.

VARNING

Säkerhetsanvisningar, varningsetiketter och namnskyltar på växelriktaren:
•

Måste vara tydliga och lätta att läsa.

•

Får inte vara avlägsnade eller övertäckta.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för brännskador på grund av heta komponenter!
Vidrör inga heta delar (t.ex. kylaren) under drift. Endast likströmsbrytaren kan
vidröras säkert när som helst.
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OBSERVERA

Endast kvalificerad personal får utföra landsinställningen.
•

Otillåten ändring av landsinställningen kan leda till brott mot kraven för
typkontrollmärkningen.

Du kan skada växelriktaren genom att vidröra elektroniska komponenter. Vid
hantering av växelriktaren är det viktigt att:
•

undvika att vidröra den om det inte är nödvändigt och

•

bära ett jordande handledsband innan några kontakter vidrörs.

Varningsetiketter
Etikett

Beskrivning
Livsfara på grund av hög spänning!
Endast kvalificerad personal får öppna och utföra service på
växelriktaren.
Koppla bort växelriktaren från alla externa kraftkällor före
service!
Vidrör inga strömförande delar inom fem minuter efter
bortkoppling av kraftkällor.
Det finns en risk för att temperaturen på en het yta överstiger
60 °C.
Kontrollera användarhandboken före allt servicearbete!

1.4

Kvalificerad personals färdigheter
Alla installationer måste utföras av kvalificerad personal. De måste ha:
•

Utbildning om installation och driftsättning av elsystemet såväl som hantering av
risker

•

Goda kunskaper om innehållet i handboken och andra relaterade dokument

•

Goda kunskaper om lokala regler och föreskrifter
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2.1

Avsedd användning
SG110CX, en trefas kraftnätansluten PV-växelriktare utan transformator, är en väsentlig
komponent i solkraftsanläggningen.
Växelriktaren är utformad för att omvandla den likströmseffekt som genereras av
solpanelerna till nätkompatibel växelström och matar växelströmmen till kraftnätet. Den
avsedda användningen av växelriktaren illustreras i "Fig. 2-1 Tillämpning av
växelriktaren i solkraftsanläggningar".

F i g . 2 - 1 Tillämpning av växelriktaren i solkraftsanläggningar

VARNING

Växelriktaren får inte anslutas till PV-strängar vars positiva och negativa
kontakter måste vara jordade.
Anslut ingen lokal last mellan växelriktaren och automatsäkringen för växelström.
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Punkt

Beskrivning

A

PV-strängar

B

Växelriktare

C

Nätanslutningsskåp

D

Kraftnät

Anmärkning
Monokristallinkisel, polykristallinkisel och tunnfilm
utan jordning.
SG110CX.
Omfattar enheter som automatsäkring för
växelström, avledarenhet, mätenhet.
TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
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2.2.1 Modellbeskrivning
Modellbeskrivningen är följande (med SG110CX som exempel):

Modell
SG30CX

Nominell uteffekt
110 kVA @ 45 ℃ / 100 kVA
@ 50 ℃

Nominell nätspänning
3/N/PE, 230/400 V

Enhetens modell anges på namnskylten som sitter på sidan av växelriktaren. Ytterligare
information finns i avsnitt "3.2 Identifiera växelriktaren".
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2.2.2 Utseende

*Illustrationen är endast avsedd för referensändamål. Den produkt du får kan ha annat
utseende.
Nr

Namn

Beskrivning

1

LED-

HMI-gränssnitt för att indikera växelriktarens aktuella

indikatorpanel

driftsstatus.

2

Etiketter

Varningssymboler, namnskylt och QR-kod.

3

Ytterligare

2, använd minst en av dem för att jorda växelriktaren.

jordningskontakter
4

Handtag på

2, används för att flytta växelriktaren.

undersidan
5

Sidohandtag

2, används för att flytta växelriktaren.

6

Monteringsöglor

4, används för att hänga växelriktaren på
monteringsfästet.

7

Likströmsbrytare, växelströmsuttag, likströmsuttag och
kommunikationsuttag.
Kabelområde

Ytterligare information finns i avsnitt 5-2.
Uttagsbeskrivning.

*Enheter avsedda för Australien och Nya Zeeland är inte utrustade med likströmsbrytare.
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2.2.3 Mått

F i g . 2 - 2 Växelriktarens mått

*Illustrationen är endast avsedd för referensändamål. Den produkt du får kan ha annat
utseende.
Typ

Mått (B x H x D)

Vikt

SG30CX

1051 x 660x 362.5mm

89 kg

2.2.4 LED-indikatorpanel
LED-indikatorpanelen på framsidan av växelriktaren är ett HMI-gränssnitt som anger
växelriktarens aktuella drifttillstånd.
Tab. 2-1 Beskrivning av LED-indikatorpanelen

LEDindikator

LED-tillstånd
PÅ

Definition
Enheten är ansluten till nätet och fungerar
normalt.

Blinkar snabbt

Bluetooth-kommunikationen är ansluten och det

(period: 0,2 s)

förekommer datakommunikation.
Inget systemfel inträffar.

Blå

Blinkar långsamt
(period: 2 s)

PÅ

Enheten är i standby- eller starttillstånd (matar
inte ström till nätet).
Ett fel pågår och enheten kan inte ansluta till nätet.
Bluetooth-kommunikationen är ansluten och det

Blinkar kort
Röd

förekommer datakommunikation.
Ett systemfel pågår.

AV

Både växelströms- och likströmssidorna är
avstängda.

AV
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2.2.5 Likströmsbrytare
Likströmsbrytaren används för säker frånkoppling av likströmmen när det är nödvändigt.
SG110CX är utrustade med tre likströmsbytare som separat styr en grupp
likströmsingångar.

Vrid likströmsbrytarna till läget ON innan växelriktaren startas.
Enheter avsedda för Australien och Nya Zeeland är inte utrustade med
likströmsbrytare.

2.3

Kretsschema
MPPT: n används för likströmsinmatning för att säkerställa maximal effekt från PVgruppen

vid

olika

PV-inmatningsförhållanden.

Växelriktningskretsen

omvandlar

likströmseffekten till växelströmseffekt och matar in växelströmseffekten i kraftnätet via
växelströmsuttaget. Växelriktaren är utrustad med en skyddskrets för att säkerställa
säker drift av enheten och personalens säkerhet.
Följande figur illustrerar växelriktarens huvudkrets.

F i g . 2 - 3 Kretsschema

2.4

Funktionsbeskrivning
Växelriktaren är utrustad med följande funktioner:
Omvandlingsfunktion
Växelriktaren

omvandlar likströmmen

växelströmmen till kraftnätet.

8
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Datalagring
Växelriktaren loggar driftsinformation, felposter osv.
Parameterkonfiguration
Växelriktaren omfattar olika inställningsbara parametrar. Användaren kan konfigurera
parametrar via appen så att de uppfyller kraven och för att optimera prestanda.
Kommunikationsgränssnitt
Växelriktaren är utrustad med standardmässiga RS485-kommunikationsportar.
De standardmässiga RS485-kommunikationsportarna används för att upprätta
kommunikationsanslutningar

med

övervakningsenheter

och

ladda

upp

övervakningsdata via kommunikationskablar.
När kommunikationsanslutningen har upprättats kan användaren visa information om
växelriktaren eller konfigurera växelriktarens parametrar via iSolarCloud.
Skyddsfunktion
Skyddsfunktionerna är inbyggda i växelriktaren och omfattar skydd mot sektionering,
LVRT/ZVRT, skydd mot omvänd likströmspolaritet, skydd mot kortslutning i växelström,
läckströmskydd, skydd mot överspänning/överströmsskydd i likström osv.
PID-funktion
När PID-funktionen har aktiverats är alla solpanelers spänning till jord högre än noll, dvs.
solpanelernas spänning till jord är ett positivt värde.

OBSERVERA

•

•

Innan PID-återställningsfunktionen aktiveras är det viktigt att se till att
solpanelernas spänningspolaritet till jord uppfyller kraven. Kontakta
solpanelernas tillverkare eller läs den tillhörande användarhandboken om du
har frågor om detta.

•

Om spänningsschemat för PID-funktionen för skydd/återställning inte
uppfyller de motsvarande solpanelernas krav kommer PID-funktionen inte
att fungera som förväntat och det kan dessutom hända att solpanelerna
skadas.
PID-återställningsfunktion

När växelriktaren inte är aktiv kommer PID-modulen att tillämpa backspänning till
solpanelerna för att återställa de försämrade modulerna.
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•

Om PID-återställningsfunktionen har aktiverats är den endast aktiv under
natten.

•

Efter aktivering av PID-återställningsfunktionen är PV-strängens
standardspänning till jord 500 VDC. Detta förvalda värde kan ändras via
appen.

3

Uppackning och förvaring

3.1

Uppackning och inspektion
Växelriktaren har testats och inspekterats noggrant före leveransen. Det kan dock
hända att skador uppstår under transport. Utför en noggrann inspektion när enheten tas
emot.
•

Se till att förpackningen inte har någon synlig skada.

•

Kontrollera förpackningsinnehållet med avseende på skador efter uppackning.

•

Kontrollera att leveransen är komplett i enlighet med fraktsedeln.

Kontakta SUNGROW eller leverantören om det förekommer någon skada eller om något
saknas.
Kassera inte den ursprungliga förpackningen. Vi rekommenderar att den används för att
förvara växelriktaren.

3.2

Identifiera växelriktaren
Namnskylten sitter på både växelriktaren och förpackningslådan. Den omfattar
information om typ av växelriktare, viktiga specifikationer, certifieringsinstitutioners
märken och serienummer angivna av SUNGROW. Här används SG33CX som exempel:
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F i g . 3 - 1 Växelriktarens namnskylt

*Illustrationen är endast avsedd för referensändamål. Den produkt du får kan ha annat
utseende.
Punkt

Beskrivning

1

SUNGROW-logotyp och produkttyp

2

Växelriktarens tekniska data

3

Anvisningar och märken om överensstämmelse

4

Företagets namn och webbplats och tillverkningsland

Tab. 3-1 Beskrivning av symboler på namnskylten

Symbol

Beskrivning
Kasta inte bort växelriktaren tillsammans med hushållsavfall.

Se de motsvarande anvisningarna.
TÜV-märke om överensstämmelse.
CGC-SOLAR-märke om överensstämmelse.
CE-märke om överensstämmelse.
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Leveransens innehåll

F i g . 3 - 2 Leveransens innehåll

a. Monteringsfästet består av två monteringskomponenter och en anslutningsskena.
b. Skruvarna omfattar två M4×10-skruvar, två M6×65-skruvar och två M6×12insexskruvar.
c. De två OT-kontakterna används för att ansluta strömkabeln till spårningssystemet,
varvid kabelavståndet är 4–6 mm2.
d. Dokumenten omfattar snabbinstallationsguiden, fraktsedeln, garantikortet osv.

3.4

Förvara växelriktaren
Växelriktaren måste förvaras korrekt om den inte ska installeras omedelbart.
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•

Förvara växelriktaren i den ursprungliga förpackningslådan, tillsammans med ett
torkmedel.

•

Förvaringstemperaturen måste alltid vara mellan -40° C och +70° C och den
relativa fuktigheten under förvaring måste alltid vara mellan 0 och 95 %, ickekondenserande.

•

I händelse av staplad förvaring får antalet staplade produkter aldrig överskrida den
gräns som är angiven utanpå förpackningslådan.

•

Förpackningslådan måste stå upprätt.

•

Om växelriktaren har förvarats längre än sex månader måste den kontrolleras
noggrant och testas av kvalificerad personal innan den används.

4

Mekanisk montering

4.1

Säkerhet under montering
FARA

Se till att det inte förekommer någon elektrisk anslutning före installationen.
I syfte att undvika elektriska stötar eller andra skador är det viktigt att se till att
det inte finns några el- eller rörinstallationer innan några hål borras.

VAR FÖRSIKTIG

Risk för personskada på grund av felaktig hantering
•

Följ alltid anvisningarna när växelriktaren flyttas och positioneras.

•

Felaktigt handhavande kan orsaka personskador, allvarliga sårskador eller
blåmärken.

Systemets prestanda kan försämras på grund av dålig ventilation!
•

4.2

Se till att kylarna
värmeavledning.

inte

är

övertäckta

för

att

säkerställa

tillräcklig

Platskrav
Välj en optimal monteringsplats för att möjliggöra säker drift, lång livslängd och
enastående prestanda.
•

Växelriktare med IP66 kan installeras både inom- och utomhus.

•

Installera växelriktaren på en plats som är lämplig och bekväm för elanslutning, drift
och underhåll.

4.2.1 Krav för installationsmiljön
•

Installationsmiljön måste vara fri från brandfarligt eller explosivt material.
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•

Platsen får inte vara åtkomlig för barn.

•

Den omgivande temperaturen och relativa fuktigheten måste uppfylla kraven.

•

Installera inte växelriktaren utomhus i miljöer med hög salthalt, vilket huvudsakligen
avser områden inom 500 m från kusten. Nedfallet av salthaltig dimma varierar i hög
grad i enlighet med närliggande havsvattenegenskaper, havsvind, nederbörd, relativ
fuktighet, terräng och skogstäckning.

•

Förhindra växelriktaren från att utsättas för direkt solljus, regn och snö.

•

Växelriktaren måste installeras på en välventilerad plats. Säkerställ god luftcirkulation.

•

Växelriktaren får aldrig installeras i rum där människor bor. Växelriktaren genererar
buller under drift, vilket påverkar det dagliga livet.

4.2.2 Krav för upphängningsplatsen
Installationens upphängningsplats måste uppfylla följande krav:

4.2.3 Krav för installationsvinkel
Växelriktaren ska installeras vertikalt eller med minsta bakåtlutning på 10°.
Framåtlutande installation eller installation upp och ned är förbjuden.

16
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Om installationsplatsen är en plan yta ska växelriktaren monteras på det
horisontella monteringsfästet för att uppfylla kraven för monteringsvinkel så
som illustreras i figuren nedan.

Ta hänsyn till följande punkter vid utformningen av planen för
monteringsfästet:
•

Överväg platsens klimatförhållanden och vidta åtgärder mot snö och regn
om det är nödvändigt.

•

Se till att de vattentäta kontakterna sitter minst 300 mm över markytan.

•

Bind ihop kablarna vid lägen på 300~350 mm avstånd från
likströmskontakten, det vattentäta växelströmsuttaget och det vattentäta
kommunikationsuttaget.

•

De olika vattentäta uttagen ska dras åt i enlighet med vridmomentkraven i
denna handbok för att säkerställa att de är täta och förseglade.

Kontakta SUNGROW om du har några frågor.

4.2.4 Krav för installationsfrigång
•

Se till att det finns tillräckligt fritt utrymme kring växelriktaren, så att det finns plats för
avledning av värme. (Fläktarna sitter på växelriktarens vänstra sida och större fritt
utrymme krävs där.)
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* Avståndet kan minskas till 200 mm beroende på platsens förhållanden. Om
avståndet är mindre än 800 mm måste växelriktaren flyttas från monteringsfästet
eller väggen före underhåll av fläktarna.
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•

Om flera växelriktare installeras måste specifikt avstånd upprättas mellan dem.

•

Om två växelriktare installeras kedjekopplade måste specifikt avstånd upprättas
mellan dem.

•

Installera växelriktaren på lämplig höjd, så att det är lätt att se LED-indikatorerna och
hantera brytarna.

Användarhandbok

4.3

4 Mekanisk montering

Installationsverktyg
Installationsverktygen omfattar men begränsas inte till de följande rekommenderade
verktygen. Om nödvändigt kan andra verktyg på platsen användas.

Tab. 4-1 Verktygsspecifikation

Nr

Specifikation

a

M2/M6

b

M4/M6/M8

c

Borr: φ12, φ14

d

Omfattar hylsa med 16 mm öppningsstorlek

e

Öppning: 13 mm, 16 mm

f

Krimpningsstorlek 4~6 mm2

g

Område ≥1 100 VDC

19

4 Mekanisk montering

4.4

Användarhandbok

Flytta växelriktaren
Flytta växelriktaren till angivet läge före installationen. Växelriktaren kan flyttas manuellt
eller via en lyftanordning.

4.4.1 Manuell transport
Steg 1 Lossa tätningsskruvarna på monteringsöglorna med en platt skruvmejsel och förvara
dem på lämpligt sätt. Installera de fyra medföljande skruvhandtagen på växelriktarens
monteringsöglor och botten.

Steg 2 Lyft och flytta växelriktaren till destinationen med hjälp av sido- och bottenhandtagen
såväl som de fyra installerade handtagen.
Steg 3 Avlägsna skruvhandtagen och sätt tillbaka tätningsskruvarna som lossades i steg 1.
VAR FÖRSIKTIG

Felaktig förflyttning kan orsaka personskada!
•

Vi rekommenderar att minst två installatörer bär växelriktaren tillsammans
och att de bär skyddsutrustning som skyddsskor och handskar.

•

Var alltid uppmärksam på växelriktarens tyngdpunkt och se till att den inte
välter.

OBSERVERA

Markytan där växelriktaren ska placeras ska täckas över med en dyna, en
skumgummikudde eller liknande för att förhindra repor på växelriktarens
undersida.

- - Slutet

4.4.2 Transport med lyftanordning
Steg 1 Lossa tätningsskruvarna på monteringsöglorna och förvara dem på lämpligt sätt.
Förankra två gängade M12-lyftringar på växelriktarens hängare.
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Steg 2 Dra lyftslingan genom de två lyftringarna och sätt fast fästbandet.
Steg 3 Lyft växelriktaren och stoppa lyftet när växelriktaren är 100 mm över marken för att
kontrollera säkerheten. Fortsätt att lyfta enheten till destinationen när säkerheten har
säkerställts.

Steg 4 Avlägsna lyftringarna och sätt tillbaka tätningsskruvarna som lossades i steg 1.
VAR FÖRSIKTIG

Håll växelriktaren balanserad under hela lyftet och undvik kollisioner med väggar
eller andra föremål.
Stoppa lyftet i händelse av dåligt väder, t.ex. kraftigt regn, tjock dimma eller
stark vind.

Lyftringarna och lyftslingan ingår inte i leveransen.

- - Slutet

4.5

Monteringsfästets mått
Måtten på det monterade monteringsfästet är följande:
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F i g . 4 - 1 Monteringsfästets mått

4.6

Installation med montering på solpanelsställning

4.6.1 Förberedelser före montering
Verktyg
Specifikation

Punkt
Phillips-skruvmejsel/elektrisk
skruvdragare

M4, M6

Märkpenna

–

Vattenpass

–

Slagborrmaskin

Borr: φ12

Hylsnyckel

Inklusive 16 mm

nyckel

Öppning: 16 mm

Reservdelar
Punkt
Ställskruv
Bultsats

Antal

Specifikation

Källa

2

M4×10

Ingår i leveransen

2

M6×65

Ingår i leveransen

4

M10

Ingår i leveransen

4.6.2 Monteringssteg
Steg 1 Montera monteringsfästet med hjälp av anslutningsskenan.
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Steg 2 Justera det monterade monteringsfästet med hjälp av vattenpasset och markera
borrhålens lägen på solpanelsställningen. Borra hålen med hjälp av en slagborrmaskin.

Steg 3 Skruva fast monteringsfästet med bultar.

Tab. 4-2 Monteringssekvens

Nr

Komponent

Beskrivning

A

Monteringsfäste

–

B

Helt gängad bult

M10 x 45

C

Metallfäste

–

D

Platt bricka

–

E

Fjäderbricka

–

F

Sexkantsmuttrar

–

Steg 4 Ta ut växelriktaren ur förpackningslådan.
Steg 5 Lyft växelriktaren, om nödvändigt, till installationsläget (se "4.4.2 Transport med
lyftanordning"). Hoppa över detta steg om installationsläget inte är så högt att det krävs.
Steg 6 Häng upp växelriktaren på monteringsfästet och se till att monteringsöglorna passar
perfekt med monteringsfästet.
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Steg 7 Skruva fast växelriktaren med två M6×65-skruvar.

- - Slutet

4.7

Väggmonterad installation

4.7.1 Förberedelser före montering
Verktyg
Specifikation

Punkt
Phillips-skruvmejsel/elektrisk
skruvdragare

M4, M6

Märkpenna

–

Vattenpass

–
Borr (välj enligt specifikationerna för

Slagborrmaskin

expansionsbultar)

Hylsnyckel

Inklusive 16 mm

Nyckel

Öppning: 16 mm

Reservdelar
Punkt
Ställskruv
Expansionsbultar
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Antal

Specifikation

Källa

2

M4×10

Ingår i leveransen

2

M6×65

Ingår i leveransen

4

M10×95
(rekommenderas)

Anskaffas av kunden

Användarhandbok
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4.7.2 Monteringssteg
Steg 1 Montera monteringsfästet med hjälp av anslutningsskenan.

Steg 2 Justera det monterade monteringsfästet med hjälp av vattenpasset och markera
borrhålens lägen på installationsplatsen.

Steg 3 För in expansionsbultarna i de borrade hålen och använd en gummiklubba för att se till
att de sitter stadigt. Skruva fast muttern på expansionsbulten med en hylsnyckel.
Avlägsna muttern, fjäderbrickan och den platta brickan och förvara dem på lämpligt sätt.

Steg 4 Skruva fast monteringsfästet med expansionsbultarna.
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Tab. 4-3 Monteringssekvens

Punkt

Beteckning

Beskrivning

A

Vägg

–

B

Expansionsbult

C

Monteringsfäste

Skruva fast bulten i ordningsföljden mutter, fjäderbricka,
platt bricka
–

Steg 5 Ta ut växelriktaren ur förpackningslådan.
Steg 6 Lyft växelriktaren, om nödvändigt, till installationsläget (se "4.4.2 Transport med
lyftanordning"). Hoppa över detta steg om installationsläget inte är så högt att det krävs.
Steg 7 Häng upp växelriktaren på monteringsfästet och se till att monteringsöglorna passar
perfekt med monteringsfästet.

Steg 8 Skruva fast växelriktaren med skruvar.

- - Slutet
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5

Elanslutning

5.1

Säkerhetsanvisningar
Var medveten om att växelriktaren har två strömförsörjningar innan några elanslutningar
upprättas.

Det

är

obligatoriskt

för

kvalificerad

personal

att

bära

personlig

skyddsutrustning under elarbeten.
FARA

Livsfara på grund av hög spänning inuti växelriktaren!
•

PV-strängen genererar livsfarlig högspänning när den utsätts för solljus.

•

Koppla bort automatsäkringarna för likström och växelström och förhindra
oavsiktlig återanslutning av dem innan elanslutningarna påbörjas.

•

Säkerställ att alla kablar är spänningsfria innan kabelanslutningar utförs.

VARNING

•

Allt olämpligt handhavande under anslutning av kablar kan orsaka skada på
enheten eller personskada.

•

Kabelanslutningar får endast utföras av kvalificerad personal.

•

Alla kablar måste vara oskadade, stadigt inkopplade och korrekt isolerade
och de måste ha lämpliga dimensioner.

OBSERVERA

Följ säkerhetsanvisningarna för PV-strängarna och de regler som är relaterade
till kraftnätet.

5.2

•

Alla elanslutningar måste göras i enlighet med lokala och nationella normer.

•

Växelriktaren får endast
kraftnätsleverantören.

anslutas

till

kraftnätet

med

tillstånd

från

Uttagsbeskrivning
Kabeluttagen sitter på undersidan av växelriktaren, så som illustreras i figuren nedan.
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F i g . 5 - 1 Kabeluttag

* Illustrationen är endast avsedd för referensändamål. Den produkt du får kan ha annat
utseende.
Punkt
A

Uttag

Markering

Anmärkning

PV-uttag

+/-

MC4 PV-kontakt

COM1/2/3

utgång DI/DO och spårningssystemets

RS485-kommunikation, digital ingång/
B

Kommunikat-

strömförsörjning.

ionsuttag
COM4
Kopplingsdoväxelström

utgångsväxelströmskabeln.
AC

Standbyjordningskontakt*
Ytterligare
D

t.ex. GPRS, WiFi eller E-Net.
Används för anslutning av

sa för
C

För anslutning av en kommunikationsmodul,

jordningskontakt

Används för intern jordning.
2, använd minst en av dem för att jorda
växelriktaren.

*Om skyddsjordskabeln är en fristående kabel med en ledare ska den föras in i skåpet
via standbyjordningskontakten.
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Översikt över elanslutningar
Elanslutningen

till

solkraftssystemet

omfattar

anslutning

av

ytterligare

jordningskontakter, växelströmsanslutning och PV-stränganslutning.

Punkt

Beteckning

A

PV-sträng

B

Växelriktare

C

Kraftnät

D

Övervakningsenhet

E

Automatsäkring för växelström

Tab. 5-1 Kabelkrav

Specifikation
Nr

Kabel

Typ

Kabeldiameter (mm)

T v ä r s n i t t s y t a ( m m 2)

PV-kabel som
1

Likström-

uppfyller

skabel

standarden för

6~9

4~6

1500 V
2

3

Kabel för

Kopparkabel med

ytterligare

en ledare för

jordning

utomhusbruk

växelströmskabeln

Koppar- eller

Ledare för L1, L2, L3,

aluminiumkabel

N:70~240

Växelströmskabel

för utomhusbruk

Samma som för
/

38~56

skyddsjordsledaren i

Skyddsjordsledare: se

med fyra/fem

"Tab. 5-2 Krav för

ledare*

skyddsjordsledare"
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Specifikation
Nr

Kabel

Typ

Kabeldiameter (mm)

Ledare för L1, L2, L3, N：

Fyra koppar- eller
aluminiumkablar
för utomhusbruk

T v ä r s n i t t s y t a ( m m 2)

70~240
14~32

Skyddsjordsledare: se
"Tab. 5-2 Krav för

med en ledare**

skyddsjordsledare"

Skärmad
4

Kommun-

partvinnad

ikationsk-

(kopplingsplint)

abel

CAT-5 Ethernet-

0,1~0,5
4,5~18

kabel (RJ45)

/

* En koppar till aluminium-adapterkontakt krävs när en aluminiumkabel används.
Ytterligare information finns i avsnitt "5.6.3 Aluminiumkabelkrav".
**Om det finns fyra kablar med en ledare krävs en extra AC-tätningsplatta. Kontakta
SUNGROW för att köpa AC-tätningsplattan.

Tab. 5-2 Krav för skyddsjordsledare

Fasledarens

Skyddsjordsledar-

tvärsnittsyta S

ens tvärsnittsyta

Anmärkning
Specifikationerna gäller endast när
fasledaren och skyddsjordsledaren
är tillverkade av samma material. I
annat fall är det nödvändigt att

S＞35 mm2

S/2

säkerställa att skyddsjordsledarens
tvärsnittsyta producerar en
ledningsförmåga som är
densamma som för den ledare som
anges i tabellen.
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Tab. 5-3 Strömkabel för spårningssystem

Specifikation
Kabel

Typ

Kabeldiameter
(mm)

Strömk-

Kopparkabel

abel för

för

spårni-

utomhusbruk

ngssys-

med två

tem

ledare

Rekommenderad
t v ä r s n i t t s y t a ( m m 2)

Spänningsnivå

Överensstämmer
4,5~18

4~6*

med vald
växelströmskabel

*De medföljande OT-kabelskorna kan endast användas när kabelns tvärsnittsyta är
mellan 4 mm2 och 6 mm2. I annat fall måste användaren förbereda M12 OT-kontakter
på egen hand och säkerställa att kabelns tvärsnittsyta är inom intervallet 0,5–10 mm2.

5.4

Ansluta ytterligare jordning
VARNING

Eftersom växelriktaren inte är utrustad med en transformator får varken den
negativa eller den positiva polen i PV-strängen jordas. Växelriktaren kommer
inte att fungera normalt om det sker.
Anslut den ytterligare jordningskontakten till skyddsjordsstället före anslutning
av växelströmskabeln, PV-kabelanslutning och anslutning av
kommunikationskabeln.
Jordanslutning av denna ytterligare jordningskontakt kan inte ersätta
anslutningen av växelströmskabelns skyddsjordskontakt. Se till att dessa
kontakter är jordade på tillförlitligt sätt.

5.4.1 Krav för ytterligare jordning
Alla icke strömförande metalldelar och enhetskåpor i solkraftssystemet måste vara
jordade, t.ex. solpanelställningar och växelriktarens kåpa.
Om solkraftsanläggningen endast omfattar en enda växelriktare ska den ytterligare
jordningskabeln anslutas till ett jordningsställe i närheten.
Om solkraftsanläggningen omfattar flera parallella växelriktare ska alla växelriktares och
PV-gruppställningars jordningsställen anslutas till den ekvipotentiella kabeln (i enlighet
med förhållanden på platsen) för att skapa en ekvipotentiell anslutning.

5.4.2 Anslutningsprocedur
Steg 1 Förbered kabeln och OT/DT-kontakten.
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1: Värmekrympslang

2: OT/DT-kontakt

Steg 2 Skruva ut skruven ur jordningsuttaget och skruva fast kabeln med en skruvmejsel.

Steg 3 Måla jordningskontakten för att säkerställa rostskydd.
- - Slutet
Jordningsskruvarna har skruvats fast på växelriktarens sida före leveransen
och behöver inte åtgärdas.
Det finns två jordningsuttag. Använd minst ett av dem för att jorda
växelriktaren.

5.5

Öppna kabelfacket

Steg 1 Lossa de två skruvarna på den främre kåpan till kabelfacket med den medföljande
insexnyckeln.
Steg 2 Öppna kabelfacket.
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Steg 3 Håll kabelfacket öppet under kabeldragning genom begränsningsspaken som sitter på
kåpan.

- - Slutet
Stäng kabelfacket i omvänd ordning när kabeldragningen har slutförts.

5.6

Ansluta växelströmskablar

5.6.1 Krav för växelströmssidan
Innan växelriktaren ansluts till nätet är det viktigt att säkerställa att spänningen och
frekvensen överensstämmer med kraven, så som de beskrivs under "10.1 Tekniska
data". Du kan också kontakta elleverantören för att få hjälp.
Växelriktaren får endast anslutas till kraftnätet efter erhållet godkännande från
den lokala elleverantören.
Automatsäkring för växelström
En oberoende automatsäkring med fyra poler ska installeras på växelriktarens
utmatningssida för att säkerställa säker bortkoppling från nätet.
Växelrikta-

Rekommenderad nominell

Rekommenderad nominell

re

spänning

ström

SG110CX

400 V

200 A

Om flera växelriktare måste dela en automatsäkring ska automatsäkringen väljas enligt
kapaciteten.
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OBSERVERA

Anslut aldrig en last mellan växelriktaren och automatsäkringen.
Flera växelriktare i parallell anslutning
Om flera växelriktare är anslutna parallellt till nätet är det viktigt att säkerställa att det
totala antalet parallella växelriktare inte är fler än 30. I annat fall bör du kontakta
SUNGROW för att få ett tekniskt diagram.
MV-transformator
Den MV-transformator som används tillsammans med växelriktaren ska uppfylla
följande krav:
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•

Transformatorn kan vara en distributionstransformator och den måste vara
konstruerad för typiska cykliska belastningar i ett solkraftssystem (last på dagen och
ingen last på natten).

•

Transformatorn kan vara av vätskeisolerad eller torr typ och skyddslindning är inte
nödvändig.

•

Spänningen från system till system på transformatorns lågspänningssida ska klara
växelriktarens utspänning. När transformatorn är ansluten till kraftnätet får
motståndsspänningen
till
jord
i
transformatorns
lågspänningslindning,
växelströmskablarna och den sekundära utrustningen (inklusive reläskyddsenheten,
detekterings- och mätenheten och andra relaterade hjälpenheter) inte understiga
1 100 V.

•

Spänningen från system till system på transformatorns högspänningssida ska
överensstämma med det lokala kraftnätets spänning.

•

En transformator med en kopplare på högspänningsidan rekommenderas för att
hålla spänningen på samma nivå som kraftnätets spänning.

•

Vid en omgivande temperatur på 45 ℃ kan transformatorn köras i med 1,1 gångers
last under lång tid.

•

En transformator med kortslutningsimpedans på 6 % (tillåten tolerans: ±10 %)
rekommenderas.

•

Systemkabelns spänningsfall är högst 3 %.

•

Den likströmskomponent som transformatorn kan hantera är 1 % av den
grundläggande strömmen vid nominell effekt.

•

För värmeklassificering måste transformatorns lastkurva och miljöförhållanden tas
med i beräkningen.

•

Växelriktarens märkbara effekt får aldrig överskrida transformatorns effekt. Alla
parallellkopplade växelriktares maximala växelström måste tas med i beräkningen.
Kontakta SUNGROW om fler än 25 växelriktare ska anslutas till kraftnätet.

•

Transformatorn måste skyddas mot överbelastning och kortslutning.
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•

Transformatorn är en viktig del av den nätanslutna solkraftsanläggningen.
Transformatorns feltoleranskapacitet måste alltid tas med i beräkningen. Möjliga fel
omfattar kortslutning i systemet, jordningsfel, spänningsfall osv.

•

Ta hänsyn till omgivande temperatur, relativ fuktighet, höjd över havet, luftkvalitet och
andra miljöförhållanden vid val av och installation av transformatorn.

•

Observera följande punkter när anti-PID-funktionen är aktiverad:
– Om lågspänningssidans lindning är i form av ett Y är det inte tillåtet att jorda den
neutrala punkten.
– Avledarenheter (SPD) förkombinationsdosan för växelström och på
transformatorns lågspänningssida bör anslutas på ”3 +1”-sättet, så som
illustreras i figuren nedan. Minsta kontinuerliga driftsspänning på M1-M4 är
460 VAC.
– Transformatorns lindning på lågspänningssidan, växelströmskablar och
sekundära enheter (inklusive skyddsrelä, detekterings- och mätinstrument och
relaterade hjälpenheter) måste kunna motstå spänning till jord på minst 1 000 V.

5.6.2 Krav för OT/DT-kabelskor
OT/DT-kabelskor (ingår inte i leveransen) krävs för att installera växelströmskablar på
kopplingsplinten. Anskaffa OT/DT-kabelskor som uppfyller följande krav.
•

Specifikation: M12:

•

Mått: a≤46mm / 13mm≤b≤15.5mm / c≤22mm

F i g . 5 - 2 Kabelskons mått

OT/DT-kontakt för sk yddsjordsk abel
•
Specifikation: M8/M10.
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5.6.3 Aluminiumkabelkrav
Om en aluminiumkabel används ska en koppar till aluminium-adapter installeras för att
undvika direkt kontakt mellan kopparskenan och aluminiumkabeln.

F i g . 5 - 3 Anslutningsordning för aluminiumkabelskor

OBSERVERA

Se till att den valda adaptern har direkt kontakt med kopparskenan. Kontakta
adaptertillverkaren om något problem uppstår.
Direkt kontakt mellan kopparskenan och aluminiumkabeln orsakar
elektrokemisk korrosion och försämrar elanslutningens tillförlitlighet.

5.6.4 Anslutningsprocedur
Denna handbok innehåller en beskrivning där en kabel med fem ledare
används som exempel. Kabeldragningen är densamma för kabeln med fyra
ledare.
Steg 1 Öppna kabelfacket. Ytterligare information finns i avsnitt "5.5 Öppna kabelfacket".
Steg 2 Koppla bort automatsäkringen för växelström och förhindra att den oavsiktligt ansluts
igen.
Steg 3 Lossa muttern på den vattentäta växelströmskontakten och välj en tätning som passar
kabelns ytterdiameter. Dra kabeln genom muttern, tätningen och kabelkontakten i
denna ordning.
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Steg 4 Skala av manteln och isoleringsskiktet med den längd som anges i figuren nedan.

Steg 5 Se "5.8 Ansluta spårningssystemets strömkabel (tillval)" om det är nödvändigt att dra
spårningssystemets strömkabel. Hoppa över detta steg om det inte är nödvändigt.
Steg 6 Förbered kabeln och krimpa en OT-kabelsko.

Steg 7 Skruva fast kabeln på motsvarande uttag.

37

5 Elanslutning

Användarhandbok

OBSERVERA

Observera uttagens layout på kopplingsplinten. Anslut inte fasledarna till
skyddsjordsuttaget (PE) eller skyddsjordsledaren till neutraluttaget (N). Om det
sker kan det leda till permanent skada på växelriktaren.

Se till att djupet L på den hylsnyckel som används inte är mindre än 18 mm.

Steg 8 Dra försiktigt i kabeln för att säkerställa en stadig anslutning och skruva fast muttern
medurs.
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OBSERVERA

Om skyddsjordskabeln är en fristående kabel med en ledare ska den föras in i
skåpet via standbyjordningskontakten.

- - Slutet

5.7

Ansluta likströmskablar
FARA

Elektriska stötar!
PV-gruppen genererar livsfarlig högspänning när den utsätts för solljus.

VAR FÖRSIKTIG

Se till att PV-gruppen är välisolerad mot jord innan den ansluts till växelriktaren.

OBSERVERA

Det finns risk för skador på växelriktaren! Följande krav måste uppfyllas.
Underlåtenhet att göra det kommer att göra garantin och garantianspråk ogiltiga.
•

Se till att den maximala spänningen i varje sträng alltid understiger 1 100 V.

•

Växelriktaren övergår i standbyläge när ingångsspänningen är mellan 1 000
och 1 100 V. Växelriktaren återgår till driftsläget när spänningen återgår till
MPPT:ns driftsspänningsområde, dvs. 200 till 1 000 V.

•

Se till att den maximala kortslutningsströmmen på likströmssidan ligger inom
det tillåtna området.

5.7.1 PV-ingångskonfiguration
Växelriktaren levereras med flera PV-ingångar, så som illustreras i figuren nedan: PVingångar 1~9. Varje PV-ingång är utformad med en MPP-spårningsenhet.
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Varje PV-ingång fungerar självständigt och har en egen MPPT. På detta sätt kan de
båda PV-ingångarna ha olika strängstrukturer, inklusive med avseende på typ av
solpanel, antal solpaneler i varje sträng, lutningsvinkel och installationsriktning.
Varje PV-ingångsområde innehåller två likströmsingångar – DC1 och DC2. För bästa
möjliga utnyttjande av likström ska DC1 och DC2 vara desamma i PV-strängstrukturen,
inklusive typ, antal, lutning och inriktning av solpanelerna.

Spänningsgräns för öppen

Typ

krets

SG110CX

1100 V

Max. ström för ingångskontakt
30 A

5.7.2 Anslutningsprocedur
SUNGROW tillhandahåller stickkontakter med växelriktaren, för snabb anslutning av PVingångar.
Likströmskablar ska anslutas till växelriktaren via de PV-kontakter som ingår i leveransen.
I syfte att säkerställa IP66-skydd får endast den medföljande kontakten eller
en kontakt med samma intrångsskydd användas.

FARA

Högspänning kan förekomma på växelriktaren!
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•

Säkerställ att alla kablar är spänningsfria före elanslutningar.

•

Anslut inte automatsäkringen för växelström innan elanslutningen har
slutförts.
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VAR FÖRSIKTIG

•

Använd MC4-likströmskontakter om den maximala ingångsspänningen
understiger 1 000 V.

•

Använd MC4-Evo2-likströmskontakter om den maximala ingångsspänningen
överstiger 1 000 V. Kontakta SUNGROW för att köpa MC4– Evo2likströmskontakter.

•

Välj lämpliga likströmskontakter enligt ovanstående. I annat fall kommer
SUNGROW inte att ansvara för eventuella skador som uppstår.

Steg 1 Skala av 7 mm av isoleringen från varje likströmskabel.

Steg 2 Färdigställ kabeländarna med hjälp av krimptången.

Steg 3 Dra kabeln genom kabeltätningen och för in den i isolatorn tills den knäpps fast på plats.
Dra kabeln försiktigt bakåt för att säkerställa stadig anslutning. Dra åt kabeltätningen och
isolatorn (2,5–3 Nm vridmoment).

Steg 4 Kontrollera att polariteten är korrekt.
OBSERVERA

Växelriktaren kommer inte att fungera korrekt med omvänd polaritet.

- - Slutet
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5.7.3 Installera PV-kontakterna
Steg 1 Vrid alla likströmsbrytare till läget ”OFF”.

Hoppa över steg 1 om enheten inte är utrustad med likströmsbrytare.

Steg 2 Kontrollera att PV-strängens kabelanslutning har rätt polaritet och säkerställ att den
öppna kretsspänningen aldrig är högre än växelriktarens inmatningsgränsvärde på
1 100 V.

Steg 3 Tryck in PV-kontakterna i de motsvarande uttagen tills ett klickljud hörs.
OBSERVERA

Kontrollera PV-strängarnas positiva och negativa polaritet och anslut inte PVkontakterna till de motsvarande uttagen innan korrekt polaritet har säkerställts.

Ljusbågar eller kontaktorövertemperatur kan inträffa om PV-kontakterna inte
sitter stadigt på plats och SUNGROW kommer inte att ansvara för eventuella
skador om så är fallet.
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Steg 4 Följ de föregående stegen för att ansluta PV-kontakter från andra PV-strängar.
Steg 5 Försegla de oanvända PV-uttagen med uttagslock.
- - Slutet

5.8

Ansluta spårningssystemets strömkabel (tillval)

Steg 1 För in växelströmskabeln i kabelfacket enligt steg 1– 4 som beskrivs i . "5.6.4
Anslutningsprocedur"
Steg 2 Lossa kommunikationsuttagets mutter och välj en lämplig tätning beroende på kabelns
ytterdiameter. Dra kabeln genom muttern och tätningen i denna ordning.

Ytterdiameter D (mm)

Tätning

4,5~6

c

6~12

a+b

13~18

b

Steg 3 Skala av manteln och isoleringsskiktet med den längd som anges i figuren nedan.

Steg 4 Installera OT-kabelskon och tryck ihop den.
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Steg 5 Lägg ihop OT-kabelskorna på växelströmskablarnas OT/DT-kontakter skruva fast
kablarna på motsvarande kontakter.

FARA

Säkerställ att strömkabelns OT-kabelskor är installerade på växelströmskabelns
OT/DT-kontakter. I annat fall kommer det att orsaka överhettning eller till och
med brännskador.

Steg 6 Dra försiktigt i kabeln för att säkerställa en stadig anslutning och skruva fast muttern
medurs.
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Det finns tre kommunikationskontakter, COM1, COM2 och COM3, på
växelriktarens undersida. Välj kommunikationskontakt i enlighet med platsens
förhållanden.
Avskiljaren (≥540 V) och säkringen (16 A, gM) ska installeras mellan
växelriktaren och spårningssystemets styrskåp.
Längden på kabeln som ansluter växelriktarens invändiga kabelkontakt och
säkringen ska vara mindre än 2,5 m.

5.9

RS485-kommunikation

5.9.1 Gränssnittsbeskrivning
Följande bild illustrerar kommunikationsanslutningskortets placering i växelriktaren,
såväl som de kontakter som finns på anslutningskortet.

Växelriktaren är utrustad med två grupper med RS485-kommunikationsportar för
anslutning av extern kommunikation. Dessa är RS485_1- och RS485_2-portarna.
RS485_1-porten används för att ansluta datainsamlingsenheten (Logger) för att
implementera datautbyte med en dator eller andra övervakningsenheter. RS485_2-
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porten används för att ansluta kommunikationsenheten till spårningssystemet och
implementera datautbyte med spårningssystemet. De två portarnas kontaktdefinitioner
är följande:
Tab. 5-4 Definition för RS485_1-porten (kopplingsplint)

Nr

Definition

A1

RS485 A in, RS485A-differentialsignal+

B1

RS485 B in, RS485B-differentialsignal-

PE

GND, skärmad jordningspunkt

A1

RS485 A ut, RS485A-differentialsignal+

B1

RS485 B ut, RS485B-differentialsignal-

PE

GND, skärmad jordningspunkt

Tab. 5-5 Definition för RS485_1-porten (RJ45)

Nr

Definition

STIFT1~2

Ej tillämpligt

STIFT3

RS485 B, RS485B-differentialsignal-

STIFT4~5

Ej tillämpligt

STIFT6

RS485 A, RS485A-differentialsignal+

STIFT7~8

Ej tillämpligt

Tab. 5-6 Definition för RS485_2-porten

Nr

Definition

A2

RS485 A in, RS485A-differentialsignal+

B2

RS485 B in, RS485B-differentialsignal-

PE

GND, skärmad jordningspunkt

A2

RS485 A ut, RS485A-differentialsignal+

B2

RS485 B ut, RS485B-differentialsignal-

PE

GND, skärmad jordningspunkt

Kopplingsplintens gränssnitt och RJ45-gränssnittet fungerar på samma sätt, men med
olika anslutningsmönster. Välj ett av gränssnitten för kabelanslutning.
När flera växelriktare är anslutna i RS485-kedjan kan ett 120 Ω slutmotstånd anslutas
mellan kommunikationskabel A och B via DIP-switchen för RS485 för att säkerställa
kommunikationens kvalitet.
OBSERVERA

RS485_1-portens switch är markerad som SW1.
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5.9.2 RS485-kommunikationssystem
Kommunikationssystem med en enda växelriktare
Om det endast finns en växelriktare kräver anslutningen av kommunikationskabeln
endast en RS485-kabel.

Kommunikationssystem med flera växelriktare
Om det finns flera växelriktare kan alla växelriktare kedjekopplas via RS485-kablar.
Spårningssystemets kommunikationskabel kan anslutas till RS485_2-porten på en valfri
kedjekopplad växelriktare.

F i g . 5 - 4 Kommunikationssystem med flera växelriktare【RS485-1-gränssnitt
(kopplingsplint)】
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F i g . 5 - 5 Kommunikationssystem med flera växelriktare【RS485-1-gränssnitt
(RJ45)】

När fler än 15 växelriktare är anslutna till samma kedja ska växelriktarna i kedjans ändar
vara utrustade med 120 Ω-motstånd för att säkerställa kommunikationens kvalitet,
genom att konfigurera DIP-switchen (SW1). Kommunikationskabelns skärm ska vara
jordad på en punkt.

F i g . 5 - 6 DIP-switchens konfiguration (N ≥ 15)

RS485-kabeln får inte vara längre än 1 200 m.
Om flera växelriktare är anslutna till datainsamlingsenheten Logger3000
måste antalet tillåtna kedjor och det tillåtna antalet anslutna enheter uppfylla
de angivna kraven (se användarhandboken för Logger3000).
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5.9.3 Anslutningsprocedur (kopplingsplint)
RS485-kommunikationskablar ska vara skärmade partvinnade kablar eller
skärmade partvinnade Ethernet-kablar.
Det finns tre kommunikationsuttag och de är märkta med beteckningarna
COM1/COM3/COM4. Välj uttag beroende på den faktiska situationen.
Steg 1 Skala av en lämplig längd av manteln och isoleringsskiktet.

Steg 2 Lossa kopplingsdosans mutter och välj en lämplig tätning beroende på kabelns
ytterdiameter. Dra kabeln genom muttern, tätningen och kopplingsdosan i denna
ordning.

Ytterdiameter D (mm)

Tätning

4,5~6

c

6~12

a+b

12~18

b

Steg 3 Sätt fast kontakten på kabeln.

Steg 4 Sätt i kontakten i det motsvarande uttaget.
Steg 5 Dra försiktigt i kabeln för att säkerställa att den sitter fast och dra sedan åt muttern
medurs.
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5.9.4 Anslutningsprocedur (RJ45-nätverksport)
Steg 1 Lossa kopplingsdosans mutter och välj en lämplig tätning beroende på kabelns
ytterdiameter. Dra kabeln genom muttern, tätningen och kopplingsdosan i denna
ordning.

Ytterdiameter D (mm)

Tätning

4,5~6

c

6~12

a+b

12~18

b

Steg 2 Skala av Ethernet-kabelns isoleringsskikt med en kabelskalare och sätt in signalledarna
i RJ45-kontakten. Krimpa RJ45-kontakten med ett krimpningsverktyg.

Steg 3 Sätt i RJ45-kontakten i RJ45-uttaget.
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Steg 4 Dra försiktigt i kabeln för att säkerställa att den sitter fast och dra sedan åt muttern
medurs.

- - Slutet

5.10 Torrkontaktanslutning
OBSERVERA

Torrkontaktkablarna måste ha en tvärsnittsyta på 1–1,5 mm2.
Anslutningsproceduren för torrkontakterna är densamma som för RS485kopplingsplinten.

5.10.1 Torrkontakternas funktion
Konfigurationskretskortet är försett med en torrkontakt för felutmatning och en
torrkontakt för nödstopp, så som illustreras i figuren nedan.
Anslutningsmetoden för torrkontakterna är densamma som för RS485-kopplingsplinten.

D O - u t g å n g ( t o r r k o n t a k t f ö r f e l u t m a t n i n g ) : Reläet kan ställas in på utmatning av
fellarm och användaren kan konfigurera det till att vara en normal öppen kontakt (COM
och NO) eller en normal stängd kontakt (COM och NC).
Reläet står först i NC-läget och löser ut till en annan kontakt när ett fel uppstår.
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Använd LED-indikatorer eller annan utrustning för att ange om växelriktaren är i felläge.
Följande figurer illustrerar typiska tillämpningsområden för normal öppen kontakt och
normal stängd kontakt:

F i g . 5 - 7 Normal öppen kontakt

F i g . 5 - 8 Normal stängd kontakt

Enheter som är anslutna till reläet måste uppfylla relaterade krav:
Krav på växelströmssidan

Krav på likströmssidan

Max. spänning: 250 VAC

Max. spänning: 30 VDC

Max. ström: 5 A

Max. ström: 5 A

DI-uttag

(torrkontakt

för

nödstopp) :

Torrkontakten

kan

konfigureras

som

nödstoppskontakt.
Växelriktaren stoppar omedelbart när DI-uttaget och GND-uttaget kortsluts av en externt
reglerad brytare.
Torrkontakterna har endast stöd för signalinmatning med passiv brytare.

Följande figur illustrerar en typisk tillämpning av en torrkontakt för lokalt stopp.
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F i g . 5 - 9 Kontakt för lokalt stopp

F i g . 5 - 1 0 Kedjekopplingstopologi

Vid anslutning av DI-torrkontakter är det viktigt att säkerställa att det maximala
kabelavståndet uppfyller kraven i "10.2 Kabelavstånd för torrkontakter".

5.10.2 Kabelanslutning
Se beskrivningen av kabelanslutning till kopplingsplinten i 5.9.3 Anslutningsprocedur.

5.11 Stänga kabelfacket
Steg 1 Släpp begränsningsspaken.

Steg 2 Stäng kabelfacket och dra åt de två skruvarna på dess främre kåpa med den
medföljande insexnyckeln.
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5.12 Anslutning av kommunikationsmodul (tillval)
Anslut en kommunikationsmodul som produceras av SUNGROW, t.ex. Eye, WiFi eller ENet, till porten för kommunikationstillbehör. Efter slutförd anslutning kan information som
effektgenerering och växelriktarens drifttillstånd visas via mobilappen.

*Illustrationen är endast avsedd för referensändamål. Den produkt du får kan ha annat
utseende.
OBSERVERA

Kommunikationsmodulen och RS485-kommunikation är inte tillgängliga
samtidigt. Om det sker kan det leda till kommunikationsfel eller andra problem.

Detaljerad information om modulinstallation och -konfiguration finns i
handboken som levereras tillsammans med modulen.
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6

Driftsättning

6.1

Inspektion före driftsättning
Kontrollera följande punkter innan växelriktaren startas:

6.2

•

Växelriktarens likströmsbrytare och externa automatsäkring ska vara bortkopplade.

•

Växelriktaren ska vara åtkomlig för handhavande, underhåll och service.

•

Ingenting får ligga kvar ovanpå växelriktaren.

•

Växelriktaren ska vara korrekt ansluten till de externa enheterna och kablarna ska
vara dragna på ett säkert sätt eller skyddade mot mekaniska skador.

•

Valet av automatsäkring för växelström ska ha gjorts i enlighet med denna handbok
och alla tillämpliga lokala normer.

•

Alla oanvända kontakter på undersidan av växelriktaren ska vara ordentligt tillslutna.

•

Varningsskyltar och dekaler ska sitta på plats och vara oskadade.

Driftsättningsprocedur
Gå vidare med följande steg för att starta växelriktaren för första gången om alla punkter
som nämns ovan uppfyller kraven.

Steg 1 Vrid växelriktarens likströmsbrytare till läget ”ON”.
Steg 2 Anslut växelströmsbrytaren (om tillämpligt) mellan växelriktaren och nätet.
Steg 3 Anslut likströmsbrytaren (om tillämpligt) mellan växelriktaren och PV-strängen.
Steg 4 Konfigurera inledande skyddsparametrar via iSolarCloud-appen. Ytterligare information
finns i 7.4.2 inloggningssteg. Om strålnings- och nätförhållanden på platsen uppfyller
kraven kommer växelriktaren att fungera normalt.
Steg 5 Kontrollera LED-indikatorerna för att säkerställa att växelriktaren fungerar normalt (se
tabell 2-2 Beskrivning av LED-indikatorpanelen).
- - Slutet
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7

iSolarCloud-appen

7.1

Kort introduktion
iSolarCloud-appen kan upprätta en kommunikationsanslutning till växelriktaren via
Bluetooth och därigenom tillhandahålla fjärrövervakning, datainsamling och underhåll av
växelriktaren. Användaren kan använda appen för att visa grundläggande information,
larm och händelser, ställa in parametrar, hämta loggar osv.
*Om kommunikationsmodulen Eye eller WiFi är tillgänglig kan iSolarCloud-appen
dessutom upprätta en kommunikationsanslutning till växelriktaren via mobildata eller
Wi-Fi, vilket möjliggör fjärrunderhåll av växelriktaren.
Denna handbok beskriver endast hur man utför underhåll via en Bluetoothanslutning. Information om fjärrunderhåll via Eye eller WiFi finns i de relaterade
handböcker som ingår i leveransen.
Skärmbilderna i denna handbok är baserade på V2.1.6.20200422 för
Android-system och de verkliga gränssnitten kan skilja sig från dem.

7.2

Hämta och installera
Metod 1
Hämta och installera appen via följande appbutiker:
•

MyApp (Android, användare på kinesiska fastlandet)

•

Google Play (Android, användare utanför kinesiska fastlandet)

•

App Store (iOS)

Metod 2
Skanna följande QR-kod för att hämta och installera appen i enlighet med informationen
i uppmaningarna.

Appikonen visas på hemskärmen efter installationen.
56

Användarhandbok

7.3

7 iSolarCloud-appen

Inloggning

7.3.1 Krav
Följande punkter måste uppfylla kraven:
•

Växelriktarens växelströms- eller likströmssida är påslagen.

•

Mobilen är inom 5 m avstånd från växelriktaren och det finns inga hinder mellan dem.

•

Mobilens Bluetooth-funktion är aktiverad.

7.3.2 Inloggningssteg
Steg 1 Öppna appen för att gå till inloggningssidan och klicka på ”Local Access” längst ned
på sidan för att gå till nästa sida.
Steg 2 Tryck på ”Bluetooth”, varvid Bluetooth-sökskärmen visas automatiskt, och välj den
växelriktare som ska anslutas i enlighet med serienumret på växelriktarens namnskylt.
Bluetooth-indikatorn tänds när anslutningen har upprättats. Som alternativ kan du trycka
på ”
” för att skanna QR-koden på sidan av växelriktaren för att upprätta Bluetoothanslutningen.

F i g . 7 - 1 Bluetooth-anslutning

Steg 3 Gå till inloggningsskärmen när Bluetooth-anslutningen har upprättats.
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F i g . 7 - 2 Inloggning

Användarnamnet är ”user” och det inledande lösenordet är ”pw1111”
eller ”111111”. Du bör ändra lösenordet för att skydda kontot.
Om du vill konfigurera växelriktarparametrar relaterade till kraftnätsskydd och
kraftnätsstöd måste du kontakta SUNGROW för att få det avancerade kontot
och dess lösenord.
Steg 4 Om växelriktaren inte har initierats kommer du till snabbinställningsskärmen för att
initiera skyddsparametrar. När du är klar med inställningen på snabbinställningsskärmen
ska du trycka på ”TURN ON DEVICE” för att initiera enheten. Appen skickar
startkommandon och enheten startar och börjar arbeta.
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F i g . 7 - 3 Initiera skyddsparametrar

OBSERVERA

Återställ skyddsparametrarna om landsinställningen är felaktig. I anat fall kan fel
inträffa.

I den europeiska regionen, t.ex. Nederländerna, Sverige och Danmark, vars
kraftnätskod överensstämmer med EN50549, ska du välja parametern
EN50549_1 (LV-nätanslutning) eller EN50549_2 (MV-nätanslutning).
I den brasilianska regionen ska landskoden ställas in på ”Brazil”. Om du
väljer ”Brazil_230” eller ”Brazil_240” uppstår ett inställningsfel.
Steg 5 Appen återgår automatiskt till hemsidan när växelriktaren är initierad.
- - Slutet

7.4

Funktionsöversikt
Appen tillhandahåller funktioner för visning och inställning av parametrar så som
illustreras i "Fig. 7-4 Appens funktionsflöde".
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F i g . 7 - 4 Appens funktionsflöde

7.5

Hemsidan
Efter inloggning är hemsidan följande:
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F i g . 7 - 5 Hemsidan
Tab. 7-1 Beskrivning av hemsidan

Nr

Beteckning

Beskrivning

1

Date and time

Växelriktarens systemdatum och -tid
Växelriktarens aktuella drifttillstånd (ytterligare

2

Inverter state

information finns i tabell 7-2 Beskrivning av
växelriktarens tillstånd)

3

PID function

PID-funktionens aktuella tillstånd (ytterligare information

state

finns i tabell 7-3 Beskrivning av PID-funktionens tillstånd)
Visar effektgenerering, inmatningseffekt osv. Linjen med

4

Power flow chart

en pil anger energiflödet mellan anslutna enheter och
pilen anger energiflödets riktning.

5
6

Power

Växelriktarens effektproduktion och ackumulerade

Generation

effektproduktion idag

Real-time power

Växelriktarens uteffekt
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Beteckning

Beskrivning
Kurva som visar effektändring mellan kl. 05.00 och
23.00 varje dag

7

Power curve

(Varje punkt på kurvan representerar den procentuella
andelen aktuell växelriktareffekt jämfört med nominell
effekt)

8

Navigeringsfält

Omfattar ”Home”, ”Run-info”, ”His-record” och
”More”

Tab. 7-2 Beskrivning av växelriktarens tillstånd

Tillstånd

Beskrivning
När växelriktaren har strömsatts spårar den PV-gruppernas

Run

maximala effektpunkt (MPP) och omvandlar likström till växelström.
Detta är det normala driftsläget.

Stop

Växelriktaren har stoppats.

Key-stop

appen. På så sätt stoppas växelriktarens interna DSP. Starta om

Växelriktaren stoppar driften genom att stoppa den manuellt via
växelriktaren manuellt via appen.
Växelriktaren övergår till standbyläge när inmatningen på
Standby

likströmssidan är otillräcklig. I detta läge väntar växelriktaren under
standbytiden.

Initial Standby

Växelriktaren är i det inledande standbyläget vid påslagning.

Starting

Växelriktaren initieras och synkroniseras med nätet.

Warning

Varningsinformation detekteras.

Derating

Växelriktaren reducerar aktivt på grund av miljöfaktorer som

Running

temperatur eller höjd över havet.

Scheduling

Växelriktaren körs enligt de planeringsinstruktioner som har tagits

Running

emot från övervakningsbakgrunden.
Om ett fel inträffar stoppar växelriktaren driften automatiskt och

Fault

kopplar bort växelströmreläet. Felinformationen visas i appen. När
felet har åtgärdats under återställningstiden fortsätter växelriktaren
driften automatiskt.
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Tab. 7-3 Beskrivning av PID-funktionens tillstånd

Tillstånd
PID Recovery
Running
PID
Abnormity

Beskrivning
Växelriktarna utför aktiv PID-återställning.
Det har detekterats att ISO-impedansen är onormal eller att PIDfunktionen inte kan fungera normalt efter aktivering av PIDfunktionen.

Om växelriktaren fungerar onormalt visas larm- eller felikonen

på växelriktarikonens

nedre högra hörn i effektflödesdiagrammet. Användaren kan trycka på denna ikon för
att gå till larm- eller felskärmen och visa detaljerad information och korrigerande
åtgärder.

7.6

Running Information (driftsinformation)
Tryck på ”

” i navigeringsfältet för att gå till skärmen med driftsinformation så

som illustreras i följande figur.
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F i g . 7 - 6 Running Information (driftsinformation)

Driftsinformationen omfattar PV-information, växelriktarinformation och information om
in- och utmatning.
Tab. 7-4 Driftsinformation

Klassifice-

Parameter

Beskrivning

PV

String n Voltage

Den n:e strängens inmatningsspänning

Information

String n Current

Den n:e strängens inmatningsström

ring

Total On-grid
Running Time
Daily On-grid
Running Time

/

Inverter

Negative Voltage to

Negativt till jordspänning-värde på

Information

Ground

växelriktarens likströmssida

Bus Voltage
Internal Air
Temperature
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Parameter

Beskrivning

Array Insulation

Ingångssidans isoleringsmotståndsvärde mot

Resistance

skyddsjord

Country Information

/

Power Limitation
Mode
Reactive Power
Mode
Inmatning

/

Total DC Power

Total inmatningseffekt på likströmssidan

MPPT x Voltage

Den x:e MPPT:ns inmatningsspänning

MPPT x Current

Den x:e MPPT:ns inmatningsström

Daily Yield

/

Monthly Yield

/

Annual Yield

/

Total Active Power

Växelriktarens aktuella aktiva effektvärde

Total Reactive
Power
Total Apparent
Power
Utmatning

/

Växelriktarens aktuella reaktiva effektvärde
Växelriktarens aktuella skenbara effektvärde

Total Power Factor

Växelriktarens effektfaktor på växelströmssidan

Gird Frenquency

Växelriktarens frekvens på växelströmssidan

A-B Line Voltage
B-C Line Voltage

Systemspänning

C-A Line Voltage
Phase A Current
Phase B Current

Fasström

Phase C Current

7.7

History Record
Tryck på ”

” i navigeringsfältet för att gå till skärmen med historik så som illustreras i

följande figur.
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F i g . 7 - 7 Historikposter

På denna skärm kan användare kontrollera historiska larmposter, poster avseende
effektproduktion och händelseposter.

7.7.1 Fault Alarm Records
Tryck på ”

” för att visa fel- och larmposter så som illustreras i följande

figur.

F i g . 7 - 8 Fel- och larmposter

•

Tryck på ”

” för att välja ett tidssegment och visa motsvarande poster.

•

Växelriktaren kan registrera de upp till 400 senaste posterna.

Välj en av posterna i listan och tryck på posten för att visa detaljerad felinformation så
som illustreras i följande figur.
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F i g . 7 - 9 Detaljerad information om fellarm

7.7.2 Power Yields Records
Användaren kan visa olika effektposter: effektkurva, dagligt energihistogram, månatligt
energihistogram och årligt energihistogram.
Tab. 7-5 Förklaringar till poster om effektproduktion

Parameter

Beskrivning

Power curve

Varje punkt på kurvan är den procentuella andelen aktuell effekt

Visar effektutmatningen från kl. 05.00 till 23.00 för en enda dag.
och nominell effekt.
Daily Energy

Visar effektutmatningen varje dag under den innevarande

Histogram

månaden.

Monthly Energy
Histogram
Annual Energy
Histogram
Tryck på ”

Visar effektutmatningen varje månad under ett år.
Visar effektutmatningen varje år.
” för att visa sidan med effektkurvan så som illustreras i

följande figur.
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F i g . 7 - 1 0 Effektkurva

Tryck på tidsfältet

överst på skärmen för att välja ett tidssegment och visa den

motsvarande effektkurvan.
Dra åt vänster för att kontrollera histogrammet för effektproduktion.

7.7.3 Event Records
Tryck på ”

7.8

” för att visa listan med händelseposter.

•

Tryck på ”
” för att välja ett tidssegment och visa motsvarande
händelseposter.

•

Växelriktaren kan som mest registrera de 400 senaste händelserna.

Mer
Tryck på ”
följande figur.
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F i g . 7 - 1 1 Mer

7.8.1 Parameter Setting
Tryck på ”

” för att gå till inställningsskärmen så som illustreras i följande figur.

F i g . 7 - 1 2 Inställningar

•

System Parameters

Tryck på ”

” för att gå till skärmen med systemparametrar där start-/

avstängningskommandon kan skickas till växelriktaren, datum och tid kan ställas in och
information som ARM- och MDSP-programversion kan visas, så som illustreras i
följande figur.

F i g . 7 - 1 3 System Parameters

•

Operation Parameters
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Tryck på ”

” för att gå till skärmen med driftsparametrar så som

illustreras i följande figur.

F i g . 7 - 1 4 Operation Parameters

•

Running Time (Drifttid)

Tryck på ”

” för att gå till skärmen för drifttid, där drifts- och

återanslutningstid kan ställas in, så som illustreras i följande figur.

F i g . 7 - 1 5 Running Time (Drifttid)

•

PID-parametrar

Tryck på ”

” för att gå till skärmen för PID-parametrar, där PID-

återställningsfunktionen kan aktiveras eller avaktiveras, PID-larm och PID-schema kan
rensas och PID-schemat kan ställas in för att tillämpa negativ eller positiv spänning, så
som illustreras i följande figur.

F i g . 7 - 1 6 PID-parametrar

•
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” för att gå till skärmen för AFCI-parametrar, där AFD-

självtestfunktionen och AFCI-aktiveringsfunktionen kan aktiveras eller avaktiveras och
AFD-larm kan rensas, så som illustreras i följande figur.

F i g . 7 - 1 7 AFD-parametrar

•

Power Regulation Parameters

Tryck på ”

” för att gå till skärmen med parametrar för

effektreglering, där aktiv eller reaktiv effektreglering kan utföras på växelriktaren, så som
illustreras i följande figur.

F i g . 7 - 1 8 Effektregleringsparametrar
Tab. 7-6 Active Power Regulation

Parameter

Definition/
inställningsbeskrivning

Active Power Soft Start

Omkopplare för aktivering/

After Fault

avaktivering av

Intervall
Enable/Disable

mjukstartsfunktionen när ett
fel har inträffat.
Active Power Soft Start

Den tid det ska ta för

Time After Fault

mjukstarten att öka effekten

1~1200 sek

från 0 till 100 % nominell
effekt.
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Definition/
inställningsbeskrivning

Active Power Gradient

Omkopplare för aktivering/

Control

avaktivering av den

Intervall
Enable/Disable

inställningsbara funktionen
för aktiv effekthastighet.
Active Power Decline

Minskningshastigheten för

Gradient

växelriktarens aktiva effekt

3~6000 %/min

per minut.
Active Power Rising

Ökningshastigheten för

Gradient

växelriktarens aktiva effekt

3~6000 %/min

per minut.
Active Power Setting

Omkopplare för aktivering/

Persistence

avaktivering av funktionen för

Enable/Disable

att spara utgångsbegränsad
effekt.
Active Power Limit

Omkopplare för begränsning

Enable/Disable

av utmatningsffekt.
Active Power Limit

Procentuellt

Ratio

begränsningsförhållande

0~100 %

mellan utmatningseffekt och
nominell effekt.
Shutdown When Active

Omkopplare som används

Power Limit to 0%

för att fastställa om

Enable/Disable

växelriktaren är i stoppläge
när den begränsade effekten
når 0.
Tab. 7-7 Reactive Power Regulation

Parameter

Definition/
inställningsbeskrivning

Reactive Power

Omkopplare för aktivering/

Generation at Night

avaktivering av SVG-

Intervall
Enable/Disable

nattfunktionen.
Reactive Power Ratio

Reaktivt effektförhållande

-100~0 %/

at Night

inställt för SVG-

0~100 %

nattfunktionen.
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Definition/
inställningsbeskrivning

Reactive Power Setting

Omkopplare för aktivering/

Persistence

avaktivering av

Intervall
Enable/Disable

avstängningsfunktionen
under reaktiv effekt.
—

Off/PF/Qt/Q(P)/Q(U)

Reactive Power

Omkopplare för aktivering/

Enable/Disable

Regulation

avaktivering av den reaktiva

Reactive Power
Regulation Mode

svarsfunktionen.
Reactive Power

Sluttid för reaktivt svar.

0,1~600 sek

Q(P)Curve

—

Curve A/Curve B/Curve C*

QP_P1

—

10~100 %

QP_P2

—

20~100 %

QP_P3

—

20~100 %

QP_K1

—

Curve A/Curve C:

Regulation Time

0,800~1,000
Curve B: [-0,600~0,600]*aktiv överbelastningstakt/
1000
QP_K2

—

Curve A/Curve C:
0,800~1,000
Curve B: [-0,600~0,600]*aktiv överbelastningstakt/
1000

QP_K3

—

Curve A/Curve C:
0,800~1,000
Curve B: [-0,600~0,600]*aktiv överbelastningstakt/
1000

QP_EnterVoltage

—

100~110 %

QP_ExitVoltage

—

90~100 %

QP_EXitPower

—

1–20 %
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Definition/
inställningsbeskrivning

Intervall

QP_EnableMode

—

Yes/No

Q(U)Curve

Val av Q(U)-kurva.

Curve A/Curve B/Curve C*

QU_V1

Förinställd nätspänning U1

80~100 %

som är reaktiv i enlighet med
nätspänningen.
QU_Q1

Förinställd proportion av

[-60 %-0]

reaktiv effekt i enlighet med

*överbelastningstakt/1000

nätspänningen U1.
QU_V2

Förinställd nätspänning U2

80~100 %

som är reaktiv i enlighet med
nätspänningen.
QU_Q2

Förinställd proportion av

[-60–60 %]

reaktiv effekt i enlighet med

*överbelastningstakt/1000

nätspänningen U2.
QU_V3

Förinställd nätspänning U3

100~120 %

som är reaktiv i enlighet med
nätspänningen.
QU_Q3

Förinställd proportion av

[-60–60 %]

reaktiv effekt i enlighet med

*överbelastningstakt/1000

nätspänningen U3.
QU_V4

Förinställd nätspänning U4

100~120 %

som är reaktiv i enlighet med
nätspänningen.
QU_Q4

Förinställd proportion av

[0–60 %]

reaktiv effekt i enlighet med

*överbelastningstakt/1000

nätspänningen U4.
QU_EnterPower

Förinställd aktiv effektpunkt

20~100 %

aktiverad av Q(U)-funktionen.
QU_EXitPower

Förinställd aktiv effektpunkt

1–20 %

avaktiverad av Q (U)funktionen.
QU_EnableMode

Förinställd villkorslös Q (U)-

Yes/No/Yes, Limited by PF

funktion in och ut.
QU_Limited PF Value
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**Kurva C är reserverad och överensstämmer för närvarande med kurva A.

F i g . 7 - 1 9 Q(U) Curve

F i g . 7 - 2 0 Q(P) Curve

•

Communication Parameters

Tryck

på”

”

för

att

gå

till

skärmen

med

kommunikationsparametrar där växelriktarens enhetsadress kan ställas in, så som
illustreras i följande figur.

F i g . 7 - 2 1 Kommunikationsparametrar

VARNING

Felaktiga parameterinställningar kan orsaka undantagsfel i växelriktaren.
Ovanstående parametrar får endast konfigureras av kvalificerad personal.
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7.8.2 Uppdatering av fast programvara
Förbe reda pake tet för uppdatering av fast programvara
Kontakta leverantören eller SUNGROW för att skaffa uppdateringspaketet (.zip-fil) och
spara paketet på den angivna sökvägen.
•

Sökväg (Android-system): rotmapp/iscFiles

•

Lagringsmetod (iOS-system): Anslut mobilen till datorn via en datakabel, sök efter
iSolarCloud-mappen
via
iTunes,
iMazing
eller
iTools
och
kopiera
uppdateringspaketet till mappen ”Document/update”.

Upgrade
Tryck på ”

” för att gå till skärmen för uppdatering av fast programvara,

så som illustreras i följande figur.

F i g . 7 - 2 2 Uppdatering av fast programvara

Välj det önskade uppdateringspaketet för att uppdatera den fasta programvaran.
VARNING

Uppdateringen kan orsaka undantagsfel i växelriktaren. Programvaran får
endast uppdateras av kvalificerad personal.

7.8.3 Password Change
Tryck på ”
illustreras i följande figur.
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F i g . 7 - 2 3 Ändra lösenord

Lösenordet ska bestå av 8–20 tecken, inklusive bokstäver och siffror.
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8

Uttagning av systemet ur drift

8.1

Koppla bort växelriktaren
Växelriktaren måste vara avstängd vid underhåll eller annat servicearbete.
Utför följande steg för att koppla bort växelriktaren från växelströms- och likströmskällor.
Livsfarlig spänning eller skada på växelriktaren kan uppstå om detta inte genomförs.

Steg 1 Koppla bort den externa automatsäkringen för växelström och se till att den inte kan
anslutas på nytt.
Steg 2 Vrid likströmsbrytarna till läget ”OFF” för att koppla sedan bort alla PV-strängingångar.
Steg 3 Vänta ca. fem minuter, tills kondensatorerna inuti växelriktaren är helt urladdade.
Steg 4 Se till att likströmskabeln är fri från ström via en strömklämma.
Steg 5 För in MC4-nyckeln i hacket och tryck på nyckeln med lämplig kraft för att avlägsna
likströmskontakten.

Steg 6 Se till att växelströmsuttagen är spänningsfria med hjälp av en multimeter och avlägsna
sedan växelströms- och kommunikationskablarna.
Steg 7 Installera de vattentäta MC4-propparna.
Besök respektive komponenttillverkares webbplats för att få ytterligare
anvisningar för bortkoppling och upprepad anslutning.

- - Slutet

8.2

Montera ned växelriktaren
VAR FÖRSIKTIG

Risk för brännskada och elektriska stötar!
•
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Vidrör inga invändiga strömförande delar inom minst fem minuter efter
bortkoppling av växelriktaren från kraftnätet och PV-ingången.
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8 Uttagning av systemet ur drift

Steg 1 Läs informationen i "5 Elanslutning" och koppla bort alla kablar från växelriktaren genom
att utföra stegen i omvänd ordning.
Steg 2 Montera ned växelriktaren genom att utföra stegen i "4 Mekanisk montering" i omvänd
ordning.
Steg 3 Avlägsna om nödvändigt väggmonteringsfästet från väggen.
Steg 4 Följ anvisningarna i "3.4 Förvara växelriktaren" för att förvara växelriktaren korrekt om
den ska installeras på nytt i framtiden.
- - Slutet

8.3

Kassera växelriktaren
Användaren ansvarar för att kassera växelriktaren.
OBSERVERA

Vissa av växelriktarens delar och enheter, t.ex. kondensatorerna, kan orsaka
miljöföroreningar.
Produkten får inte kastas bort tillsammans med hushållsavfall. Den måste
kasseras i enlighet med de avfallsreglerna för elektroniskt avfall som gäller på
installationsplatsen.
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9

Felsökning och underhåll

9.1

Felsökning
När ett fel inträffar i växelriktaren kan felinformationen visas via appens gränssnitt.
Felkoderna och kontrollmetoderna är följande:
Felkod

Beskrivning

Kontrollmetod
Växelriktaren kommer normalt att anslutas
till nätet igen när nätet återgår till normalt
tillstånd. Om felet uppstår upprepade
gånger:
1. Mät den faktiska nätspänningen och

Överspänning i nätet.
002

Nätspänningen är
högre än det inställda
skyddsvärdet

kontakta den lokala elleverantören för att få
lösningar om nätspänningen är högre än det
inställda värdet.
2. Se till att skyddsparametrarna är rätt
inställda via appen eller LCD-skärmen.
3. Se till att växelströmskabelns tvärsnittsyta
uppfyller kraven.
4. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.

Transient överspänning

003

i nätet.

Växelriktaren kommer normalt att anslutas

Den transienta

till nätet igen när nätet återgår till normalt

nätspänningen är

tillstånd. Kontakta SUNGROW om felet

högre än

inträffar upprepade gånger.

standardvärdet.
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Beskrivning

Kontrollmetod
Växelriktaren kommer normalt att anslutas
till nätet igen när nätet återgår till normalt
tillstånd. Om felet uppstår upprepade
gånger:
1. Mät den faktiska nätspänningen och

Underspänning i nätet.
004

Nätspänningen är lägre
än det inställda
skyddsvärdet

kontakta den lokala elleverantören för att få
lösningar om nätspänningen är lägre än det
inställda värdet.
2. Se till att skyddsparametrarna är rätt
inställda via appen eller LCD-skärmen.
3. Se till att växelströmskabeln sitter stadigt
på plats.
4. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
Växelriktaren kommer normalt att anslutas
till nätet igen när nätet återgår till normalt
tillstånd. Om felet uppstår upprepade
gånger:
1. Mät den faktiska nätspänningen och

Låg spänning i nätet.
005

Nätspänningen är lägre
än det inställda
skyddsvärdet

kontakta den lokala elleverantören för att få
lösningar om nätspänningen är lägre än det
inställda värdet.
2. Se till att skyddsparametrarna är rätt
inställda via appen eller LCD-skärmen.
3. Se till att växelströmskabeln sitter stadigt
på plats.
4. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.

Momentan överström i

007

växelström.

Växelriktaren kommer normalt att anslutas

Utgångsväxelströmme-

till nätet igen när nätet återgår till normalt

n är högre än

tillstånd. Kontakta SUNGROW om felet

växelriktarens övre

inträffar upprepade gånger.

gränsvärde.
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Felkod

008
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Beskrivning

Kontrollmetod

Överfrekvens i nätet.

Växelriktaren kommer normalt att anslutas

Nätfrekvensen är

till nätet igen när nätet återgår till normalt

högre än växelriktarens

tillstånd. Om felet uppstår upprepade

övre gränsvärde.

gånger:
1. Mät den verkliga nätfrekvensen och
kontakta den lokala elleverantören för att få

Underfrekvens i nätet.
009

Nätfrekvensen är lägre
än växelriktarens lägre
gränsvärde.

lösningar om nätfrekvensen ligger utanför
det inställda intervallet.
2. Se till att skyddsparametrarna är rätt
inställda via appen eller LCD-skärmen.
3. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
Växelriktaren kommer normalt att anslutas
till nätet igen när nätet återgår till normalt
tillstånd. Om felet uppstår upprepade
gånger:
1. Se till att nätet levererar effekt tillförlitligt.

Ingen näteffekt.
010

Växelströmbrytaren
eller kretsen är
frånkopplad.

2. Se till att växelströmskabeln sitter stadigt
på plats.
3. Se till att växelströmskabeln är ansluten till
korrekt uttag (om den strömförande ledaren
och neutralledaren sitter på rätt platser).
4. Se till att automatsäkringen för växelström
är ansluten.
5. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Koppla bort växelströms- och

011

Onormalt

likströmsbrytarna och anslut växelströms-

enhetstillstånd.

och likströmsbrytarna igen efter15 minuter
för att starta om växelriktaren.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.
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Beskrivning

Kontrollmetod
1. Felet kan orsakas av svagt solljus eller
fuktig miljö och växelriktaren ansluts på nytt
till nätet när miljön har blivit bättre.
2. Se till att växelströms- och

012

Alltför hög läckström.

likströmskablarna har tillräcklig isolering om
miljön är normal.
3. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
Växelriktaren kommer normalt att anslutas
till nätet igen när nätet återgår till normalt

013

Onormalt nättillstånd.

tillstånd. Om felet uppstår upprepade

Nätspänningen eller --

gånger:

frekvensen ligger

1. Mät den verkliga nätfrekvensen och

utanför tillåtet intervall

kontakta den lokala elleverantören för att få

och växelriktaren kan

lösningar om nätparametern överskrider det

inte anslutas till nätet

inställda intervallet.

på normalt sätt.

2. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.

10 minuters
överspänning i nätet.

014

Nätspänningen

Vänta tills växelriktaren återgår till normal

överskrider

drift.

växelriktarens

Kontakta SUNGROW om felet inträffar

förinställda

upprepade gånger.

växelströmsspänning
under lång tid.
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Beskrivning

Kontrollmetod
Växelriktaren kommer normalt att anslutas
till nätet igen när nätet återgår till normalt
tillstånd. Om felet uppstår upprepade
gånger:
1. Mät den faktiska nätspänningen och

Överspänning i nätet.
015

Nätspänningen är
högre än det inställda
skyddsvärdet

kontakta den lokala elleverantören för att få
lösningar om nätspänningen är högre än det
inställda värdet.
2. Se till att skyddsparametrarna är rätt
inställda via appen eller LCD-skärmen.
3. Se till att växelströmskabelns tvärsnittsyta
uppfyller kraven.
4. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.

Överbelastning i
utmatning. Den
konfigurerade
016

solpanelen är alltför
stor och ligger utanför
växelriktarens normala

Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.

driftsintervall.
Växelriktaren kommer normalt att anslutas
till nätet igen när nätet återgår till normalt
tillstånd. Om felet uppstår upprepade
gånger:
1. Mät den verkliga nätspänningen.
Kontakta den lokala elleverantören för att få

017

Obalans i nätspänning.

lösningar om nätets fasspänningar skiljer sig

Växelriktaren

mycket.

detekterar obalanserad

2. Ändra parametern för obalans i

trefasspänning i nätet.

nätspänning via appen eller LCD-skärmen
om spänningsskillnaden mellan de tre
faserna ligger inom den lokala
elleverantörens tillåtna intervall.
3. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
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Beskrivning

Kontrollmetod
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Koppla bort växelströms- och

019-020

Onormalt

likströmsbrytarna och anslut växelströms-

enhetstillstånd.

och likströmsbrytarna igen efter15 minuter
för att starta om växelriktaren.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Koppla bort växelströms- och

021-022

Onormalt

likströmsbrytarna och anslut växelströms-

enhetstillstånd.

och likströmsbrytarna igen efter15 minuter
för att starta om växelriktaren.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Koppla bort växelströms- och

024-025

Onormalt

likströmsbrytarna och anslut växelströms-

030-034

enhetstillstånd.

och likströmsbrytarna igen efter15 minuter
för att starta om växelriktaren.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.
1. Se efter om växelriktaren är utsatt för

036

Temperaturavvikelse.

direkt solljus. Vidta åtgärder för att skärma

Effektmodulens

av solljuset om så är fallet.

temperatur är alltför

2. Kontrollera och rengör luftkanalerna.

hög och ligger utanför

3. Kontrollera om det förekommer ett 070-

det säkra intervallet.

larm (fläktfel) via appen eller LCD-skärmen.
Byt ut fläktarna om så är fallet.
1. Se efter om växelriktaren är utsatt för

037

Temperaturavvikelse.

direkt solljus. Vidta åtgärder för att skärma

Temperaturen inuti

av solljuset om så är fallet.

växelriktaren är alltför

2. Kontrollera och rengör luftkanalerna.

hög och ligger utanför

3. Kontrollera om det förekommer ett 070-

det säkra intervallet.

larm (fläktfel) via appen eller LCD-skärmen.
Byt ut fläktarna om så är fallet.
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Felkod
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Beskrivning

Kontrollmetod
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Koppla bort växelströms- och

038

Onormalt

likströmsbrytarna och anslut växelströms-

enhetstillstånd.

och likströmsbrytarna igen efter15 minuter
för att starta om växelriktaren.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift. Om felet uppstår upprepade gånger:
1. Se efter om ISO-motståndsskyddsvärdet
är alltför högt via appen eller LCD-skärmen
och säkerställ att det efterlever de lokala

039

Låg isolationsresistans

reglerna.

i systemet. Detta

2. Kontrollera strängens och

orsakas i allmänhet av

likströmskabelns motstånd till jord. Vidta

otillräcklig isolering till

korrigerande åtgärder i händelse av

jord i solpanelen/

kortslutning eller om isoleringsskiktet är

kabeln eller av en

skadat.

regnig eller fuktig miljö.

3. Gör en ny kontroll när vädret har blivit
bättre om kabeln är normal och felet
inträffar under regniga dagar.
4. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Koppla bort växelströms- och

040-042

Onormalt

likströmsbrytarna och anslut växelströms-

enhetstillstånd.

och likströmsbrytarna igen efter15 minuter
för att starta om växelriktaren.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.
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Beskrivning

Kontrollmetod

Låg omgivande
temperatur. Den
omgivande
043

temperaturen är lägre
än den temperatur vid
vilken växelriktaren kan

Stoppa och koppla bort växelriktaren. Starta
om växelriktaren när den omgivande
temperaturen ligger inom det tillåtna
intervallet.

fungera normalt.
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Koppla bort växelströms- och
044-046

Onormalt

likströmsbrytarna och anslut växelströms-

enhetstillstånd.

och likströmsbrytarna igen efter15 minuter
för att starta om växelriktaren.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.

Onormal PV047

inmatningskonfigurati-

Stoppa och koppla bort växelriktaren.

on. Fel i PV-

Återställ PV-gruppens inmatningsläge.

inmatningsläge.
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Koppla bort växelströms- och

048-050
053-056

Onormalt

likströmsbrytarna och anslut växelströms-

enhetstillstånd.

och likströmsbrytarna igen efter15 minuter

059-060

för att starta om växelriktaren.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.
1. Se efter om fläktarna fungerar normalt
och är blockerade av främmande föremål.
Rensa bort alla främmande föremål om de

070

Fläktlarm.

är blockerade.
2. Stoppa och koppla bort växelriktaren för
att byta ut fläkten om fläkten inte fungerar
normalt.

071
072

SPD-larm på
växelströmssidan.

Kontrollera avledarenheten och byt ut den

SPD-larm på

om nödvändigt.

likströmssidan.
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Beskrivning

Kontrollmetod
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Koppla bort växelströms- och

076

Onormalt

likströmsbrytarna och anslut växelströms-

enhetstillstånd.

och likströmsbrytarna igen efter15 minuter
för att starta om växelriktaren.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.
1. Se efter om den x:e PV-strängen behöver
anslutas.
Ignorera larmet om så inte är fallet.
Kontrollera anslutningens status och se till
att strängen är ansluten tillförlitligt.

078-081

Onormalt tillstånd i PVx.

2. Se efter om den x:e likströmssäkringen är
skadad. Byt ut säkringen om så är fallet.
3. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
*Kod 078–081 motsvarar var och en av PV
1 till PV 4.
Växelriktaren kan köras normalt.
1. Se efter om den relaterade

Onormalt tillstånd i
087

modulen för
detektering av
elektriska ljusbågar.

kabelanslutningen och kontakterna är
onormala och se efter om den omgivande
miljön är onormal. Åtgärda det motsvarande
felet om så är fallet.
2. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
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Beskrivning

Kontrollmetod
1. Koppla bort likströmsingångarna och se
efter om likströmskablarna är skadade, om
anslutningskontakterna eller säkringarna är
lösa eller har dålig kontakt och om
komponentdelar är brända. Vidta
motsvarande korrigerande åtgärder om så
är fallet.

088

Elektrisk ljusbåge.

2. Anslut likströmsingångarna på nytt efter
att korrigerande åtgärder enligt steg 1 har
vidtagits. Nollställ ljusbågefelet via appen
eller LCD-skärmen, så att växelriktaren
återställs till normalt tillstånd.
3. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
1. Aktivera AFD-funktionen via appen eller

Detektering av
089

elektriska ljusbågar
avaktiverad.

LCD-skärmen, så att växelriktaren återställs
till normalt tillstånd.
2. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
Starta om växelriktaren eller nollställ felet via

105

Fel vid självkontroll av

appen.

skydd på nätsidan.

Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.
1. Se till att växelströmskabeln har anslutits
korrekt.
2. Se till att isoleringen mellan jordkabeln

106

Fel i jordningskabel

och den strömförande ledaren är normal.
3. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
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Beskrivning

Kontrollmetod
Vänta tills växelriktaren återgår till normal
drift.
Koppla bort växelströms- och

116-117

Onormalt

likströmsbrytarna och anslut växelströms-

enhetstillstånd.

och likströmsbrytarna igen efter15 minuter
för att starta om växelriktaren.
Kontakta SUNGROW om felet fortfarande
inträffar.
1. Se efter om den x:e PV-strängen behöver
anslutas.
Ignorera larmet om så inte är fallet.
Kontrollera anslutningens status och se till
att strängen är ansluten tillförlitligt.

220~227

Onormalt tillstånd i PVx.

2. Se efter om den x:e likströmssäkringen är
skadad. Byt ut säkringen om så är fallet.
3. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
*Kod 220–227 motsvarar var och en av PV
5 till PV 12.
1. Se efter som den motsvarande strängen
har omvänd polaritet. Koppla bort
likströmsbrytaren om så är fallet och justera
polariteten när solstrålningen är låg och

448~471

Fel på ledning x
omvänd anslutning

strängens ström sjunker under 0,5 A.
2. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
*Kod 448–471 motsvarar var och en av
sträng 1 till sträng 24.
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Beskrivning

Kontrollmetod
1. Se efter som den motsvarande strängen
har omvänd polaritet. Koppla bort
likströmsbrytaren om så är fallet och justera
polariteten när solstrålningen är låg och

532-547

Larm om omvänd

strängens ström sjunker under 0,5 A.

anslutning av sträng x.

2. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
*Kod 532–547 motsvarar var och en av
sträng 1 till sträng 16.
1. Kontrollera om den motsvarande
solpanelen ligger i skugga. Avlägsna
skuggan om så är fallet och säkerställ att
solpanelen är ren.

Onormalt tillstånd i
548-563

utmatningsström från
sträng x.

2. Se till att solpanelen inte har åldrats i förtid.
3. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
*Kod 548–563 motsvarar var och en av
sträng 1 till sträng 16.
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Beskrivning

Kontrollmetod
1. Se efter som den motsvarande strängen
har omvänd polaritet. Koppla bort
likströmsbrytaren om så är fallet och justera
polariteten när solstrålningen är låg och

564-571

Larm om omvänd

strängens ström sjunker under 0,5 A.

anslutning av sträng x.

2. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
*Kod 564–571 motsvarar var och en av
sträng 17 till sträng 24.
1. Kontrollera om den motsvarande
solpanelen ligger i skugga. Avlägsna
skuggan om så är fallet och säkerställ att
solpanelen är ren.

Onormalt tillstånd i
580-587

utmatningsström från
sträng x.

2. Se till att solpanelen inte har åldrats i förtid.
3. Kontakta SUNGROW om felet inte beror
på ovanstående orsaker och fortfarande
förekommer.
*Kod 580 och 587 motsvarar sträng 17
respektive sträng 24.

9.2

Underhåll
FARA

Risk för skada på växelriktaren eller för personskada på grund av felaktigt utfört
underhåll!
•

Var alltid medveten om att växelriktaren försörjs av två källor: PV-strängar
och kraftnätet.

Följ den följande proceduren före allt underhållsarbete.
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•

Koppla bort automatsäkringen för växelström
växelriktarens likströmsbrytare till OFF.

och

ställ

sedan

om

•

Vänta minst fem minuter för att låta de invändiga kondensatorerna urladdas
fullständigt.

•

Verifiera att det inte förekommer någon spänning eller ström innan någon
kontakt dras ut.
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VAR FÖRSIKTIG

Håll icke inblandade personer på avstånd!
En tillfällig varningsskylt eller barriär måste placeras ut för att hålla icke
inblandade personer på avstånd medan elanslutningar och underhållsarbete
utförs.

OBSERVERA

Starta endast om växelriktaren efter att fel som försämrar säkerhetsfunktioner
har åtgärdats.
Eftersom växelriktaren inte innehåller några komponenter som är avsedda att
underhållas får inga invändiga komponenter bytas ut godtyckligt.
Kontakta SUNGROW för allt behov av underhåll. Annars kommer SUNGROW
inte att ansvara för eventuella skador som uppstår.

9.2.1 Rutinmässigt underhåll
Punkt

Metod

Period

Kontrollera temperaturen och
avlägsna damm på och i
Rengöring av
systemet

växelriktaren. Rengör växelriktarens

Sex månader till ett år (-

kåpa om det är nödvändigt.

beroende på mängden

Se till att luftintaget och -utsläppet är

damm i luften).

normala. Rengör luftintaget och -utsläppet om det är nödvändigt.
Kontrollera om det förekommer en
fläktvarning med hjälp av appen.
Fläktar

Kontrollera om något onormalt ljud
hörs när fläkten går.

En gång om året

Rengör eller byt ut fläktarna om
nödvändigt (se följande avsnitt).
Kontrollera om kabelingången inte
Kabelingång

är tillräckligt tätad eller om
öppningen är för stor. Täta ingången

En gång om året

på nytt om nödvändigt.
Kontrollera att alla kablar sitter
ordentligt på plats.
Elanslutning

Kontrollera om en kabel är skadad, i

Sex månader till ett år.

synnerhet den del som kommer i
kontakt med metallkåpan.
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9.2.2 Underhållsanvisningar
Rengöra luftintag och -utsläpp
En stor mängd värme genereras medan växelriktaren körs. Växelriktaren kyls med hjälp
av reglerad luftkylning.
Upprätthåll god ventilation genom att kontrollera att luftintaget och -utsläppet inte är
blockerade.
Rengör luftintaget och -utsläppet med en mjuk borste eller dammsugare om det behövs.
Fläktunderhåll
FARA

•

Stäng av växelriktaren och koppla bort den från all strömförsörjning före allt
underhållsarbete.

•

Det finns fortfarande livsfarlig spänning i växelriktaren efter bortkopplingen.
Vänta minst fem minuter och innan underhållsarbetet påbörjas.

•

Fläktarna får endast hanteras av kvalificerade elektriker.

Fläktarna inuti växelriktaren används för att kyla växelriktaren under drift. Om fläktarna
inte fungerar normalt kan det hända att växelriktaren inte kyls ned tillräckligt och att dess
effektivitet minskar. Därför är det nödvändigt att rengöra smutsiga fläktar och byta ut
skadade fläktar i tid.
Proceduren är följande:
Steg 1 Stoppa växelriktaren (se 8.1 Koppla bort växelriktaren).
Steg 2 Lossa skruven på fläktmodulens tätningsplatta.

Steg 3 Tryck på spärrhakens tapp, dra kabelanslutningen utåt och lossa skruven på
fläkthållaren.
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Steg 4 Dra ut fläktmodulen, rengör fläktarna med en mjuk borste eller dammsugare och byt ut
dem om nödvändigt.

Steg 5 Sätt tillbaka fläkten i växelriktaren genom att utföra ovanstående steg i omvänd ordning
och starta sedan om växelriktaren.
- - Slutet
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10.1 Tekniska data
Parametrar

SG110CX

Inmatning (likström)
Max. PV-ingångsspänning
Min. PV inspänning/startspänning
Nominell ingångsspänning
MPP-spänningsområde
MPP-spänningsområde för
nominell effekt

1100 V
200 V/250 V
585 V
200~1000 V
550~850 V

Antal oberoende MPP-ingångar

9

Max. antal PV-strängar per MPPT

2

Max. PV-ingångsström
Max. ström för ingångskontakt
Max. kortslutningslikström
Max. backflödesström från
växelriktaren till gruppen

26 A * 9
30 A
40 A * 9
0A

Utmatning (växelström)
Uteffekt
Max. utgångsväxelström
Max. stötström (toppvärde/
varaktighet)
Max. utgångsfelström (toppvärde/
varaktighet)
Max. skydd mot
utgångsöverström
Nominell växelströmsspänning
AC-spänningsområde
Nominell nätfrekvens/

110 kVA @ 45 ℃ / 100 kVA @ 50 ℃
158,8 A
39,3 A vid 15,9 ms

420 A vid 1 ms
386 A
3/N/PE, 230/400 V
320 ~ 460 V
50 Hz/45~55 Hz, 60 Hz/55~65 Hz

nätfrekvensområde
Total harmonisk distorsion (THD)
Likströmsinjektion
Effektfaktor
Justerbar effektfaktor
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<3 % (vid nominell effekt)
<0,5 % In
0,99
>0,8 ledande – 0,8 eftersläpande
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SG110CX
3/3

Inmatningsfaser/anslutningsfaser
Effektivitet
Max. effektivitet/europeisk

98,7 %/98,5 %

effektivitet
Skydd
Skydd mot omvänd

Ja

likströmsanslutning
Kortslutningsskydd

Ja

Läckströmsskydd

Ja

Nätövervakning

Ja

Likströmsbrytare*/

Nej/Nej

Växelströmsbrytare
Övervakning av PV-strängström

Ja

Q at Night

Ja

PID-återställningsfunktion

Ja

Överspänningsskydd

DC typ II/AC typ II

Allmänna data
Mått (B x H x D)

1051 x 660 x 362.5 mm
89 kg

Vikt
Isoleringsmetod

Utan transformator
IP66

Skyddsgrad
Nattlig effektförbrukning
Område för omgivande
driftstemperatur
Tillåtet relativt fuktighetsområde
(icke-kondenserande)
Kylningsmetod
Max. höjd vid drift
Skärm
Kommunikation
Anslutningstyp – likström
Anslutningstyp – växelström

≤2 W
-30 till 60 °C (>45 °C reducerande)

0–100 %
Smart forcerad luftkylning
4000 m (>3000 m reducerande)
LED, Bluetooth + app
RS485/Wi-Fi (tillval)/Ethernet (tillval)
MC4 (max. 6 mm2)
OT- eller DT-uttag (max. 70 mm²)
Q at Night-funktion, LVRT, HVRT, aktiv och

Nätsupport

reaktiv effektreglering och reglering av
effektramphastighet

* Enheter avsedda för Australien och Nya Zeeland är inte utrustade med
likströmsbrytare.
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10.2 Kabelavstånd för torrkontakter
Det maximala kabelavståndet för likströmstorrkontakten måste uppfylla kraven i tabellen
nedan. Kabelavståndet L är den totala längden för alla DI-signalkablar.

LK avser kabellängden mellan uttaget för DI-torrkontakten i den K:e växelriktaren och det
motsvarande uttaget i den (K-1):e växelriktaren.
Tab. 10-1 Förhållande mellan antal växelriktare och maximalt kabelavstånd

Maximalt kabelavstånd (enhet: m)

Antal
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växelriktare

16 AWG/1,31 mm2

17 AWG/1,026 mm2

1

13030

10552

2

6515

5276

3

4343

3517

4

3258

2638

5

2606

2110

6

2172

1759

7

1861

1507

8

1629

1319

9

1448

1172

10

1303

1055

11

1185

959

12

1086

879

13

1002

812

14

931

754

15

869

703

16

814

660

17

766

621

18

724

586

19

686

555

20

652

528

21

620

502

22

592

480
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Maximalt kabelavstånd (enhet: m)

Antal
växelriktare

16 AWG/1,31 mm2

17 AWG/1,026 mm2

23

567

459

24

543

440

25

521

422

OBSERVERA

Om specifikationen för den kabel som används inte ingår i tabellen måste
linjeimpedansen för inmatningsnoden vara lägre än 300 Ω när det endast finns
en enda växelriktare och när det finns flera kedjekopplade växelriktare måste
impedansen vara lägre än 300 Ω/antal växelriktare.

10.3 Kvalitetssäkring
Om ett produktfel inträffar under garantiperioden kommer SUNGROW att tillhandahålla
avgiftsfri service eller byta ut produkten mot en ny produkt.
Bevismaterial
Under garantiperioden måste kunden kunna tillhandahålla fakturan och datumet för
inköpet av produkten. Dessutom måste varumärket på produkten vara oskadat och lätt
att läsa. I annat fall har SUNGROW rätt att neka till att infria garantiåtagandet.
Villkor
•

Efter utbyte måste okvalificerade produkter behandlas av SUNGROW.

•

Kunden ska ge SUNGROW rimlig tid att reparera den icke-fungerande enheten.

Uteslutande av ansvarsskyldighet
Under de följande omständigheterna har SUNGROW rätt att neka till att infria
garantiåtagandet:
•

Garantiperioden för hela enheten/komponenterna har utgått.

•

Enheten har skadats under transport.

•

Enheten har installerats, ominstallerats eller använts felaktigt.

•

Enheten används i en sträng miljö, så som beskrivs i denna handbok.

•

Felet eller skadan har orsakats av installation, reparation, modifiering eller
isärtagning som har utförts av en tjänsteleverantör eller personal från ett annat
företag än SUNGROW.

•

Felet eller skadan har orsakats av användning av icke-standardmässiga
komponenter eller programvara eller komponenter eller programvara som inte har
levererats av SUNGROW.
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•

Installationen och användningen är inte förenliga med det som föreskrivs i relevanta
internationella normer.

•

Skadan har orsakats av oväntade naturliga faktorer.

Om kunden begär underhåll av en icke-fungerande produkt som omfattas av något av
de ovanstående fallen kan avgiftsbelagt underhåll tillhandahållas baserat på
SUNGROW:s bedömning.

10.4 Kontaktuppgifter
Vi behöver följande uppgifter för att kunna tillhandahålla bästa möjliga hjälp:
•

Typ av enhet

•

Enhetens serienummer

•

Felkod/-beteckning

•

Kort beskrivning av problemet
Kina

Australien

Sungrow Power Supply Co., Ltd

Sungrow Australia Group Pty. Ltd.

Hefei

Sydney

+86 551 65327834

+61 2 9922 1522

service@sungrowpower.com

service@sungrowpower.com.au

Brasilien

Frankrike

Sungrow Do Brasil

Sungrow France – Siege Social

Sao Paulo

Paris

+55 11 2366 1957
latam.service@sa.sungrowpower.com

service.france@sungrow.co

Tyskland

Grekland

Sungrow Deutschland GmbH

Service Partner – Survey Digital

München

+30 2106044212

+49 89 324 914 761

service.greece@sungrow.co

service.germany@sungrow.co
Indien

Italien

Sungrow (India) Private Limited

Sungrow Italy

Gurgaon

Milano

+9108041201350

service.italy@sungrow.co

service@in.sungrowpower.com
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Japan

Sydkorea

Sungrow Japan K.K.

Sungrow Power Korea Limited

Tokyo

Seoul

+ 81 3 6262 9917

+827077191889

japanservice@jp.sungrowpower.com

service@kr.sungrowpower.com

Malaysia

Filippinerna

Sungrow SEA

Sungrow Power Supply Co., Ltd

Selangor Darul Ehsan

Mandaluyong City

+6019897 3360

+639173022769

service@my.sungrowpower.com

service@ph.sungrowpower.com

Thailand

Spanien

Sungrow Thailand Co., Ltd.

Sungrow Ibérica S.L.U.

Bangkok

Navarra

+66891246053

service.spain@sungrow.co

service@th.sungrowpower.com
Rumänien

Turkiet

Service Partner – Elerex

Sungrow Deutschland GmbH Turkey

+40 241762250

Istanbul Representative Bureau

service.romania@sungrow.co

Istanbul
+90 2127318883
service.turkey@sungrow.co

Storbritannien

USA, Mexiko

Sungrow Power UK Ltd.

Sungrow USA Corporation

Milton Keynes

Phoenix, Arizona

+44 (0) 0908 414127

+1833 7476937

service.uk@sungrow.co

techsupport@sungrow-na.com

Vietnam
Sungrow Vietnam
Hanoi
+84 918 402 140
service@vn.sungrowpower.com
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