
Kromě toho, co je vysvětleno níže, si přečtěte informace týkající se bezpečnosti 
a instalace uvedené v návodu k instalaci a dodržujte je. Technická dokumentace 
a software k řízení a rozhraní pro výrobek jsou k dispozici na webových stránkách.
Toto zařízení se musí používat způsobem popsaným v návodu. Jestliže tomu tak 
nebude, mohou být bezpečnostní zařízení invertoru neúčinná.

Návod k rychlé instalaci
TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD

Solární invertory ABB
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Na štítcích na invertoru je uvedena značka agentury, hlavní technická data a identifikační informace zařízení a výrobce.

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-27.6-TL-OUTD-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 32 A
500 - 800 V

2 x 40 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

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

45 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-20.0-TL-OUTD-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 25 A
440 - 800 V

2 x 30 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

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

33 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 32 A
500 - 800 V

2 x 40 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

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

45 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 25 A
440 - 800 V

2 x 30 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

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

33 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 32 A
500 - 800 V

2 x 40 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

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

45 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 25 A
440 - 800 V

2 x 30 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

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

33 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 32 A
500 - 800 V

2 x 40 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

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

45 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

Vdc max

Idc max

Vdc MPP

Vdc, Full Power

Isc max

Vacr

fr

Iac max

Pacr (cos φ = ±0.9)

Pacr (cos φ = 1)

MODEL:

TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400

IP65
10 minutes

1000 V
200 - 950 V

2 x 25 A
440 - 800 V

2 x 30 A

Made in Italy

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

400 V 3Ø
50 Hz

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

33 A

-25 to +60 °C
-13 to +140 °F

SOLAR INVERTER
www.abb.com/solar

 
Štítky upevněné na zařízení se nikdy NESMÍ odstraňovat, poškozovat, znečišťovat, zakrývat atd.
Jestliže bude vyžadováno servisní heslo, zadejte výrobní číslo SN: YYWWSSSSSS - uvedené na štítku upevněném na horní straně  
(invertoru).
Nebezpečí nebo nebezpečné oblasti jsou v návodu a/nebo v některých případech na zařízení označeny značkami, štítky, symboly nebo ikonami.

Vždy postupujte podle 
návodu k obsluze.

Všeobecná výstraha – 
důležité informace týkající se 
bezpečnosti

Nebezpečné napětí Horké povrchy

IP 65 Úroveň ochrany zařízení Rozsah teplot
 

Transformátor 
bez izolace

  Stejnosměrný, respektive 
střídavý proud

  
Kladný a záporný pól vstup-
ního napětí (stejnosměr-
ného)

Vždy používejte ochranný 
oděv a/nebo osobní ochran-
né pomůcky  

Bod připojení zemnicí 
ochrany

Doba potřebná na uvolnění 
uložené energie10

01  Model invertoru
02  Číslo výrobku/invertoru
03  Výrobní číslo invertoru
04  Týden/rok výroby

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

P/N:PPPPPPPPPPP

WO:XXXXXXX

SO:SXXXXXXXX Q1

SN:YYWWSSSSSS WK:WWYY 

01

02

04

03

POWER       ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

M12

POWER       ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

M12

TRIO

TRIO

Doprava a manipulace
Doprava tohoto zařízení, obzvláště po silnici, musí být prováděna pomocí vhodných způsobů a prostředků tak, aby jednotlivé 
části (především elektronické díly) byly chráněny proti prudkým nárazům, vlhkosti, vibracím atd.

Zvedání
Tam, kde je to uvedeno a kde jsou tyto možnosti k dispozici, vkládají se a/nebo mohou být nainstalovány šrouby s oky nebo 
držáky, které lze použít jako kotvicí body.
Lana a prostředky používané pro zvedání musí být vhodné k tomu, aby unesly hmotnost zařízení.

Vybalování a kontrola
Části obalu musí být zlikvidovány v souladu s předpisy platnými v zemi instalace.
Když otevřete balení, zkontrolujte, zda je zařízení nepoškozené, a ověřte, zda jsou k dispozici všechny části.
Jestliže zjistíte jakékoliv závady nebo poškození, přerušte vybalování, kontaktujte přepravce a také ihned informujte servisní 
oddělení ABB.

Hmotnost jednotek zařízení

Hmotnost
zařízení 

Počet bodů
pro zvedání

Minimální
výška lana

Otvory nebo šrouby s okem
UNI2947

Jednotka 
INVERTORU

TRIO-20.0: 60 kg
TRIO-27.6: 65 kg 4 1 200 mm

M 12 – montážní sada se 4 držáky a 2 
šrouby s oky (informace pro objednávání: 
TRIO HANDLING KIT – manipulační sada 
TRIO)

Jednotka 
PŘIPOJOVACÍ 
SKŘÍŇKY

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

2 - -

LED kontrolky a TLAČÍTKA v různých kombinacích lze používat pro sledování stavu nebo provádění komplexních činností, které jsou podrobněji popsány v návodu.

LED 
POWER

ZELENÁ Svítí, když invertor 
funguje správně. Bliká při 
kontrole sítě, nebo když je 
nedostatečný sluneční svit.

LED 
ALARM

ŽLUTÁ Invertor detekoval ne-
normální stav. Tento nenormální 
stav se zobrazí na displeji.

LED GFI
ČERVENÁ Porucha uzemnění 
na stejnosměrné straně fotovol-
taického generátoru. Chyba se 
zobrazí na displeji. 

Provozní parametry zařízení se zobrazují prostřednictvím displeje 23 :  
varování, alarmy, kanály, napětí atd. 
Popis symbolů a polí displeje:
b1 Přenos dat prostřednictvím 

RS485
b13 Energie vyrobená za den

b2 Je přítomno vedení RS485 b14 Fotovoltaické napětí > Vstart 
b3 Je přítomno rádiové vedení b15 Hodnota stejnosměrného napětí
b4 Je přítomno spojení Bluetooth (*) b16 Hodnota stejnosměrného proudu
b5 Je přítomna síť Wi-Fi (*) b17 Část obvodu DC/DC
b6 Upozornění b18 Část obvodu DC/AC
b7 Snížení výkonu podle teploty b19 Hodnota střídavého napětí
b8 Okamžitý výkon b20 Hodnota střídavého proudu 
b9 Provádění snímání MPP b21 Připojení k síti
b10 Grafický displej b22 Stav sítě
b11 Graf napájení b23 Cyklické zobrazování zapnuté/

vypnuté
b12 Celková energie  (*) NENÍ k dispozici

DC

AC

b1
b2

b3
b4 b6

b7 b9 b10
b17

b16b14
b13

b12
b11 b15 b18

b20 b22
b21

b19
b23b8

b5

ESC

Používá se pro přístup do hlavního menu, 
pro návrat do předchozího menu nebo pro 
návrat zpět na předchozí číslici, která se 
má upravit.

UP (na-
horu)

Používá se pro listování v položkách 
menu nahoru nebo k posunování číselné 
stupnice ve stoupajícím pořadí.

DOWN 
(dolů)

Používá se pro listování v položkách menu 
dolů nebo k posunování číselné stupnice 
v klesajícím pořadí.

ENTER

Může se použít pro potvrzení činnosti, pro 
přístup do hlavního menu nebo submenu 
pro zvolenou možnost (označené symbo-
lem >) nebo pro přepnutí na další číslici, 
která se má upravovat.

POWER        ALARM             GFI                      ESC             UP           DOWN         ENTER

DC

AC

25 23 24

Poloha instalace
 - Zařízení nainstalujte na zeď nebo na jinou pevnou konstrukci vhodnou s přihlédnutím k jeho hmotnosti.
 - Zařízení instalujte na bezpečná a snadno dosažitelná místa.
 - Pokud to bude možné, proveďte instalaci ve výši očí tak, aby na displej a stavové LED kontrolky bylo 
dobře vidět. 
 - Při volbě výšky instalace zařízení vezměte do úvahy jeho hmotnost.
 - Zařízení nainstalujte do svislé polohy s maximálním sklonem ±5°.
 - Jestliže chcete provést údržbu hardwaru nebo softwaru zařízení, demontujte přední kryty. Zkontrolujte, 
zda jsou dodrženy správné bezpečnostní vzdálenosti pro instalaci, které umožní normální provádění 
operací údržby a ovládání.
 - Dodržujte uvedené minimální vzdálenosti.
 - V případě několikanásobné instalace invertory nainstalujte vedle sebe.
 - Jestliže prostor, který bude k dispozici, nebude toto uspořádání umožňovat, umístěte invertory do střída-
vého uspořádání podle obrázku tak, aby rozptyl tepla nebyl ovlivňován ostatními invertory.

Konečná instalace invertoru nesmí zhoršovat přístup k jakýmkoliv odpojovacím zařízením, 
která mohou být umístěna externě.
Prosím, přečtěte si záruční podmínky, které jsou k dispozici na webových stránkách, a vy-
hodnoťte jakékoliv případné vyloučení kvůli nevhodné instalaci.

80 
cm

50 
cm

50cm 50cm

80 
cm

50 
cm

50cm 50cm

Modely invertoru, které popisuje tento návod, jsou k dispozici s 2 úrovněmi výkonu: 20 kW / 27,6 kW.
V případě invertorů o stejném výstupním výkonu spočívá rozdíl mezi různými modely v uspořádání připojovací skříňky.

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

CARD
COM

CARD

10 161711

09 1213

 Standardní verze připojovací 
skříňky:
–  Průchodka pro přívodní stejnosměr-

ný kabel
–   Svorkovnice pro připojení stej-

nosměrného kabelu

CARD
COM

CARD

10 1614 1711

09 1213

Verze připojovací skříňky S2:
–   Průchodka pro přívodní stejnosměrný kabel
–   Svorkovnice pro připojení stejnosměrného 

kabelu
–   Odpojovač střídavého (AC) + stejnosměrné-

ho (DC) proudu

CARD
COM

CARD

10 19 1614 1722

09 1213

 Verze připojovací skříňky S2F:
– Rychloupínací konektory
– Drátové ochranné pojistky
–   Odpojovač střídavého (AC) + 

stejnosměrného (DC) proudu

CARD
COM

CARD

10 1614 1722

09 15 1213 18

19

Verze připojovací skříňky S2X:
– Rychloupínací konektory
– Drátové ochranné pojistky
– Stejnosměrné přepěťové pojistky
– Střídavé přepěťové pojistky
–  Odpojovač střídavého (AC) + stejnosměrného (DC) proudu

Hlavní součásti
09 Komunikační panel 13 Svorkovnice stejnosměrných vstupů 17 Svorkovnice střídavých vstupů

10 Průchodky provozních kabelů 14 Odpojovač střídavého (AC) + stejnosměrného 
(DC) proudu

18 Střídavé přepěťové pojistky

11 Průchodky stejnosměrných kabelů 15 Stejnosměrné přepěťové pojistky 19 Vstupní konektory
12 Můstky (Jumpers) 16 Průchodka střídavého kabelu 22 Drátové pojistky

Kontrola prostředí
 - Zkontrolujte parametry prostředí, které je třeba dodržovat, 
podle technických dat.
 - Je třeba se vyvarovat instalace zařízení na místě vysta-
veném přímým slunečním paprskům, protože to může 
způsobit:
1. jev omezení výkonu (s výsledným omezením výroby 

energie systémem),
2. předčasné opotřebování elektrických/elektromechanic-

kých dílů,
3. předčasné opotřebení mechanických dílů (těsnění) 

a rozhraní uživatele (displeje).
 - Neprovádějte instalaci v malých uzavřených místnostech, 
kde vzduch nemůže volně cirkulovat.
 - Abyste zabránili přehřívání, vždy zajistěte, aby průtok 
vzduchu kolem invertoru nebyl blokován.
 - Neprovádějte instalaci na místech, kde mohou být přítomny 
plyny nebo hořlavé látky.
 - Kvůli úrovni hluku (přibližně 50 dB(A) ve vzdálenosti 1 m), 

který invertor během provozu vytváří, neprovádějte instalaci 
v místnostech, v nichž pobývají osoby nebo v nichž se 
očekává delší přítomnost osob nebo zvířat.
 - Vyvarujte se elektromagnetického rušení, které může ohro-
zit správný provoz elektronického zařízení s následnými 
nebezpečnými situacemi.

Instalace v nadmořské výšce přesahující 2 000 metrů
Kvůli zředění vzduchu (ve vysokých nadmořských 
výškách) může dojít ke zvláštním podmínkám:
 - k méně účinnému chlazení, a proto vyšší pravděpodobnosti 
toho, že dojde ke snížení výkonu zařízení kvůli vysokým 
vnitřním teplotám,
 - snížení dielektrického odporu vzduchu, což může v pří-
tomnosti vysokých provozních napětí (stejnosměrný vstup) 
vyvolávat vytváření elektrických oblouků (elektrické výboje), 
které mohou být takové, že způsobí poškození invertoru.

Všechny instalace v nadmořských výškách přesahu-
jících 2 000 metrů musí být vyhodnoceny servisním 
oddělením ABB.

Díly, které jsou k dispozici pro všechny modely Množství

Konektor pro připojení konfigurovatelného relé 2

Konektor pro připojení komunikace 4

Klíč L, TORX TX20 1

       
Těsnění s dvěma otvory pro průchodky signálních 
kabelů M25 a kryt 2 + 2

         
Těsnění s dvěma otvory pro průchodky signálních 
kabelů M20 a kryt 1 + 1

Šrouby pro montáž na zeď 10 + 10

Můstky pro konfiguraci paralelních vstupních 
kanálů 2

Díly, které jsou k dispozici pro všechny modely Množství

Konzola pro montáž na zeď 1

In addition to what is explained in this guide, the safety and installation information provided in the installation manual must be read and followed.

The technical documentation and the interface and management software for the product are available at the website.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ABB solar inverters

  
Návod k rychlé instalaci 1

Doplňkové díly pro modely (-S2F/-S2X) Množství
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Guida Rapida di installazione

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

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

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

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

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

che vogliono realizzare impianti di grandi dimensioni con orientamento variabile. 

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

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

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

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

• Ampio intervallo di tensione in ingresso

• Scatola di cablaggio rimovibile per una facile installazione

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

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

raccolta di energia
• 

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

• Costruzione da esterno per uso in qualsiasi condizione ambientale

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

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

• Uscita ausiliaria DC (24V, 300mA)

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

®

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

-25to+ 60°C-13to+140°F
IP65

10minutes

VDCmax

IDCmax

1000 V

VDCMPP

200 - 950 V
2 x 25 A

VDC, Full Power

440 - 800 V
ISCmax

2 x30 A

VACnom

PACnom (cos = ±0.9)φ

400V 3Ø, 3W+N+PE

fnom

50 Hz20000W@ 45°Camb.

PACnom (cosφ= 1) 22000 W @45°Camb.

IACmax

33 A

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

N10606

AURORA TRIO
PHOTOVOLTAIC INVERTER

®

®

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

-25to+ 60°C-13to+140°F
IP65

10minutes

VDCmax

IDCmax

1000 V

VDCMPP

200 - 950 V
2 x 32 A

VDC, Full Power

500 - 800 V
ISCmax

2 x40 A

VACnom

PACnom (cos =±0.9)φ

400V 3Ø,3W+N+PE

fnom

50 Hz27600W@ 45°Camb.

PACnom (cosφ =1) 30000 W @45°Camb.

IACmax

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

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

Obbligo di consultazione 

del manuale
Pericolo generico - Impor-

tante informazione di sicu-

rezza

Tensione pericolosa

Parti calde

IP65 Grado di protezione dell’ap-

parecchiatura

Intervallo di temperature
 Senza trasformatore di isola-

mento 

  Rispettivamente corrente 

continua e alternata

  Polo positivo e polo negati-

vo della tensione di ingresso 

(DC)

Obbligo di utilizzare l’abbi-

gliamento e/o i mezzi perso-

nali di protezione
 Punto di collegamento della 

messa a terra di protezione Tempo di scarica dell’energia 

immagazzinata

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

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

01

02

03

04

01  Modello di inverter   

02  Part Number dell’inverter

03  Serial Number dell’inverter   

04  Settimana/Anno di produzione

Rychloupínací konektory vnější konektory 8 (20,0 kW) 
10 (27,6 kW)
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Guida Rapida di installazione

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

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

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

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

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

che vogliono realizzare impianti di grandi dimensioni con orientamento variabile. 

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

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

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

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

• Ampio intervallo di tensione in ingresso

• Scatola di cablaggio rimovibile per una facile installazione

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

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

raccolta di energia
• 

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

• Costruzione da esterno per uso in qualsiasi condizione ambientale

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

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

• Uscita ausiliaria DC (24V, 300mA)

TRIO-20.0-27.6-TL-OUTD-Quick Installation Guide IT RevA
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-25to+ 60°C-13to+140°F
IP65

10minutes

VDCmax

IDCmax

1000 V

VDCMPP

200 - 950 V
2 x 25 A

VDC, Full Power

440 - 800 V
ISCmax

2 x30 A

VACnom

PACnom (cos = ±0.9)φ

400V 3Ø, 3W+N+PE

fnom

50 Hz20000W@ 45°Camb.

PACnom (cosφ= 1) 22000 W @45°Camb.

IACmax

33 A
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200 - 950 V
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500 - 800 V
ISCmax

2 x40 A
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IACmax

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

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

Obbligo di consultazione 

del manuale
Pericolo generico - Impor-

tante informazione di sicu-

rezza

Tensione pericolosa

Parti calde

IP65 Grado di protezione dell’ap-

parecchiatura

Intervallo di temperature
 Senza trasformatore di isola-

mento 

  Rispettivamente corrente 

continua e alternata

  Polo positivo e polo negati-

vo della tensione di ingresso 

(DC)

Obbligo di utilizzare l’abbi-

gliamento e/o i mezzi perso-

nali di protezione
 Punto di collegamento della 

messa a terra di protezione Tempo di scarica dell’energia 

immagazzinata

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

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

01

02

03

04

01  Modello di inverter   

02  Part Number dell’inverter

03  Serial Number dell’inverter   

04  Settimana/Anno di produzioneVnitřní rychloupínací konektory
8 (20,0 kW) 

 10 
(27,6 kW)

Montáž na zeď

– Nastavte konzolu 01  tak, aby na 
stěně byla dokonale vyrovnaná, 
a použijte ji jako šablonu pro vrtání.

– Pomocí vrtáku s korunkou 
o průměru 10 mm vyvrtejte 10 
požadovaných otvorů. Hloubka 
otvorů musí být přibližně 70 mm.

– Zajistěte konzolu na zdi pomocí 
10 kotvicích hmoždinek o průměru 
10 mm, dodaných společně 
s konzolou.

– Zavěste připojovací skříňku 02  
nasazením hlav zadních šroubů do 
drážek v konzole, demontujte kryt 
08  a proveďte všechna nezbytná 
připojení.
Poznámka V tomto stupni ještě není 
nutné invertor 03  instalovat.

– Odšroubujte šrouby konektoru 07  
a demontujte kryt 04  tak, abyste 
získali přístup ke konektoru mezi 
připojovací skříňkou a invertorem.
Uložte kryt do speciální kapsy 
umístěné na zadní straně připojovací 
skříňky.

– Zavěste invertor 03  na konzolu 
nasazením hlav zadních šroubů 
do drážek podle obrázku. Aby se 
usnadnilo zvedání, lze k bočním 
otvorům, které jsou k dispozici, 
připojit rukojeti 06  nebo šrouby 
s okem (M12).

– Spojte obě části dotažením 
spojovacího šroubu 05  tak, že 
budete postupovat od spodní strany 
připojovací skříňky 02 .

– Jakmile budou jednotlivé části 
spojeny, zašroubujte do obou 
konektorů šrouby 07  umístěné uvnitř 
připojovací skříňky. 

– Ukotvěte invertor ke konzole 01  
dotažením pojistného šroubu 27  
umístěného na spodní straně. 
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07 22

01 Konzola 10 Průchodky provozních kabelů 19 Vstupní konektory (MPPT1)

02 Připojovací skříňka 11 Průchodky stejnosměrných 
kabelů

20 Vstupní konektory (MPPT2)

03 Invertor 12 Můstky 21 Ventil pro ochranu proti kon-
denzaci

04 Kryt 13 Svorkovnice stejnosměrných 
vstupů

22 Drátové pojistky

05 Šroub svorky 14 Odpojovač střídavého (AC) + 
stejnosměrného (DC) proudu

23 Displej

06 Rukojeti 15 Stejnosměrné přepěťové pojistky 24 Klávesnice

07 Šrouby konektoru 16 Průchodka střídavého kabelu 25 Panel LED kontrolek

08 Přední kryt 17 Svorkovnice střídavých vstupů 26 Tepelná jímka

09 Komunikační panel 18 Střídavé přepěťové pojistky 27 Pojistný šroub
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Kontaktujte nás
www.abb.com/solarinverters

TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD
Příkon
Jmenovitý vstupní výkon (Pdcr) 20 750 Wp 28 600 Wp
Maximální vstupní výkon (Pdcmax) 22 700 Wp 31 000 Wp
Jmenovité vstupní napětí (Vdcr) 620 V
Vstupní aktivační napětí (Vstart) 360 V (nastavitelné 250–500 V)
Vstupní provozní rozsah (Vdcmin–Vdcmax) 0,7 x Vstart… 950 V
Vstupní interval napětí pro MPP 200–950 V
Maximální vstupní výkon pro každý MPPT 12 000 W 16 000 W
Rozsah vstupního napětí pro provoz při jmenovitém výkonu s paralelní 
konfigurací MPPT 440–800 V 500–800 V

Omezení stejnosměrného napájení pro každý MPPT s nezávislou konfigurací 
MPPT při Pacr, příklad max. nevyvážení

12 000 W [480 V ≤ VMPPT ≤ 800 V] 
Druhý kanál: Pdcr- 12 000 W [350 V ≤ 

VMPPT ≤ 800 V]

16 000 W [500 V ≤ VMPPT ≤ 800 V]
Druhý kanál: Pdcr- 16 000 W [400 V ≤ 

VMPPT ≤ 800 V]
Absolutní maximální vstupní napětí (Vmax, abs) 1 000 V
Snížení výkonu versus vstupní napětí (paralelní nebo nezávislá konfigurace 
MPPT) Lineární snižování výkonu z MAX. na nulu [800 V ≤ VMPPT ≤ 950 V]

Počet nezávislých MPPT 2
Maximální proud pro každý MPPT 25,0 A 32,0 A
Maximální zpětný proud (ze střídavé strany na stejnosměrnou) Zanedbatelný

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

Počet párů stejnosměrných připojení ke vstupu
1 pro každý MPPT (standardní verze 

a verze -S2)
4 pro každý MPPT (verze -S2F/-S2X)

1 pro každý MPPT (standardní verze 
a verze -S2)

5 pro každý MPPT (verze -S2F/-S2X)

Typ vstupních stejnosměrných konektorů Fotovoltaický konektor WM/MC4 nevyžadující nástroje (u standardní verze a verze 
-S2 šroubové svorky)

Typ fotovoltaických panelů, které lze podle IEC 61730 připojit ke vstupu Třída A
Ochrana na vstupu

Ochrana proti opačné polaritě Ochrana pouze pro invertor, z omezeného zdroje proudu, pro standardní verzi 
a verzi -S2 a pro verze s pojistkou s maximálně 2 připojenými vodiči

Ochrana proti přepětí na vstupu – varistory 2 pro každý MPPT
Ochrana proti přepětí na vstupu – přepěťová pojistka ve vedení DIN (verze 
-S2X) 3 (třída II) pro každý MPPT

Maximální zkratový proud pro každý MPPT 30,0 A 40,0 A
Kontrola izolace V souladu s místní normou
Charakteristiky stejnosměrného odpojovače pro každý MPPT (verze se 
stejnosměrným odpojovačem) 40 A / 1 000 V

Pojistky (verze -S2F a -S2X) gPV / 1 000 V / max. 20 A
Výkon
Střídavé připojení k síti Tři fáze 3W nebo 4W + PE
Jmenovité výstupní napětí (Vacr) 400 Vac 
Rozsah výstupního napětí (Vacmin–Vacmax) 320–480 V(1)

Jmenovitý výstupní výkon (Pacr) 20 000 W 27 600 W
Maximální výstupní výkon (Pacmax) 22 000 W(3) 30 000 W(4)

Maximální zdánlivý výstupní výkon (Sacmax) 22 200 VA 30 000 VA
Maximální výstupní proud (Iacmax) 33,0 A 45,0 A
Zapínací (nárazový) proud Zanedbatelné
Maximální výstupní poruchový proud <63 Arms (100 mS)
Jmenovitý výstupní kmitočet (fr) 50 Hz / 60 Hz
Rozsah výstupní frekvence (fmin–fmax) 47–53 Hz / 57–63 Hz(2)

Jmenovitý účiník (Cosphiac, r) a nastavitelný rozsah
>0,995 (nastavitelný ±0,9 nebo nastavený 

pevně na displeji 
na ±0,8 při max. 22 kVA)

>0,995 (nastavitelný ±0,9 nebo nastavený 
pevně na displeji 

na ±0,8 při max. 30 kVA)
Celkové harmonické zkreslení proudu <3 %
Typ střídavých přípojek Svorkovnice s připojením pomocí šroubů, maximální průřez 35 mm2

Ochrana na výstupu
Ochrana proti odpojení V souladu s místní normou
Ochrana proti maximálnímu střídavému nadproudu 34,0 A 46,0 A
Ochrana proti přepětí na výstupu – varistory 4
Ochrana proti přepětí na výstupu – přepěťová pojistka ve vedení DIN (verze 
-S2X) 4 (třída II)

Provozní výkon
Maximální účinnost (ηmax) 98,2 %
Vážená účinnost (EURO/CEC) 98,0 % / 98,0 %
Spotřeba v pohotovostním stavu <8 W
Noční spotřeba <1 W
Komunikace
Místní monitorování pomocí vedení PVI-USB-RS485_232 (volitelné), PVI-DESKTOP (volitelné)
Dálkové monitorování PVI-AEC-EVO (volitelné), záznamník dat VSN700 Data Logger (volitelné)
Bezdrátové místní monitorování PVI-DESKTOP (volitelné) s modulem PVI-RADIOMODULE (volitelné)
Uživatelské rozhraní Grafický displej
Okolní podmínky
Teplota prostředí −25 až +60 °C / −13 až 140 °F se snížením výkonu nad 45 °C / 113 °F
Relativní vlhkost 0–100 % kondenzující
Emise hluku <50 db(A) ve vzdálenosti 1 m
Maximální provozní nadmořská výška 2 000 m / 6 560 stop
Klasifikace znečištění venkovního prostředí 3
Kategorie prostředí Externí
Fyzické hodnoty
Stupeň ochrany proti venkovnímu prostředí IP 65
Chladicí systém Přirozené
Kategorie ochrany proti přepětí podle IEC 62109-1 II (stejnosměrný vstup), III (střídavý výstup)
Rozměry (výška x šířka x hloubka) 1 061 x 702 x 292 mm    41,7" x 27,6" x 11,5"

Hmotnost
Standardní verze a verze S2: 67 kg / 

147 liber
S2F/S2X: 75 kg / 165 liber

Standardní verze a verze S2: 72 kg / 
158 liber

S2F/S2X: 80 kg / 176 liber
Bezpečnost
Třída bezpečnosti I
Úroveň izolace Bez transformátoru (TL) 
Označování CE (pouze 50 Hz)
1. Rozsah střídavého napětí se může lišit podle příslušného standardu sítě země instalace.  3. Pro Německo omezeno na 20 000 W.
2. Rozsah frekvence se může lišit podle příslušného standardu sítě země instalace.  4. Pro Německo omezeno na 27 600 W.
Poznámka. Charakteristiky, které nejsou uvedeny ve stávajícím přehledu, nejsou součástí výrobku.

Displej 23  má pole b10 (grafického displeje) pro navigaci v menu pomocí panelu s LED kontrolkami 25 . Pole b10 se skládá ze 2 řádků s 16 znaky na řádek:

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
se zobrazují postupně. Tyto 
informace se týkají vstupních 
a výstupních parametrů 
a identifikačních parametrů 
invertoru.
Stisknutím klávesy ENTER je 
možné střídavé zobrazování 
zablokovat tak, aby informace 
byly zobrazeny trvale.

Stisknutím klávesy ESC lze 
získat přístup do tří hlavních 
menu, která mají následující 
funkce:
– STATISTICS > Zobrazuje 
statistické údaje.
– SETTINGS > Slouží ke 
změně nastavení invertoru. 
– INFO > Slouží ke sledování 
servisních hlášení pro obsluhu.
 

Pokud se týká po-
drobných informací 
k používání menu a k funkcím, které v něm jsou k dispozici, jsou uvedeny v návodu.

 STATISTICS

 Total

 Partial 

 Today 

 Last 7 days 

 Last month 

Last 30 days

Last 365 days

 User Period 

 SETTINGS

 Address 

 Display Set. 

 Service 

 New PW 

 Cash

 Time 

 Language 

 V Start 

 Autotest 

 Alarm 

 Remote Control  UV Prot. Time 

 MPPT 

PMU RS485 prot.

PMU RS485 baud

Power Reduction 

 INFORMATION

 Part No. 

 Serial No. 

 Firmware 

 Country Select 

Press
ESC

*1

*1  Available only for grid standard CEI-021

GENERAL INFORMATION
(cycle view)

Structure of the main menu

password 0000   Inverter OK
  Date Time

 Type OUTD
 P/N -XXXX- 

 Pout   XXXXXW

 COSp  X.XXX
Regulation Type

 Tamb    XX.X°C
 Tinv    XX.X°C

 Ppk     XXXXXW
 PpkDay  XXXXXW

 VoutR     XXXV
 Vout avg  XXXV

 VoutS     XXXV
 Vout avg  XXXV

 VoutT     XXXV
 Vout avg  XXXV

 VoutRS    XXXV

 VoutST    XXXV

 VoutTR    XXXV

 IoutR   XX.XA
 FoutR  XX.XXHz

 IoutS   XX.XA
 FoutS  XX.XXHz

 IoutT   XX.XA
 FoutT  XX.XXHz

 Vin1     XXXV
 Iin1    XX.XA

 Vin2     XXXV
 Iin2    XX.XA

 Pin1   XXXXXW
 Pin2   XXXXXW

 Riso    X.XM©
 Ileak     XmA

Postup uvedení invertoru do provozu je následující:
 - Přepněte odpojovač střídavého a stejnosměrného proudu 14  do polohy ON (zapnuto). 

Jestliže jsou k dispozici dva samostatné externí odpojovače (jeden pro stejnosměrný a druhý pro střídavý proud), sepněte nejprve střídavý odpojovač a potom 
stejnosměrný odpojovač. Při rozepínání odpojovačů neexistuje žádné pořadí priority.
 - Když má invertor napájení, první prováděnou kontrolou je kontrola vstupního napětí:

1. Jestliže je stejnosměrné vstupní napětí nižší než spouštěcí napětí Vstart (napětí požadované pro zahájení připojování invertoru k síti), ikona b14 zůstane zha-
snutá a zobrazí se hlášení b10 „Waiting sun“ (čekání na slunce).

2. Jestliže je stejnosměrné vstupní napětí vyšší než spouštěcí napětí Vstart, zobrazí se ikona b14 a invertor přejde do dalšího stupně kontrol.
V obou případech se úrovně napětí a vstupního proudu zobrazují v polích b15 a b16.
 - Invertor provede kontrolu parametrů sítě. Ikona b22, která představuje rozdělení sítě, může mít různé stavy:

3. nesvítí, jestliže napětí sítě není přítomno,
4. bliká, jestliže napětí sítě je přítomno, ale je mimo parametry stanovené normou země instalace.
5. svítí, jestliže napětí sítě je přítomno a spadá do rozsahu parametrů stanovených normou země instalace. V tomto stavu invertor spustí sekvenci připojování k síti.

Jestliže vstupní napětí a napětí sítě spadá do provozních intervalů invertoru, spustí se připojování k síti. Po připojení invertoru budou ikony 
na celém řádku b21 svítit trvale.

Jakmile bude sekvence připojování dokončena, invertor začne fungovat a bude signalizovat svou správnou funkci zvukovým signálem a ze-
lenou LED kontrolkou, která se rozsvítí trvale na panelu LED kontrolek 25 .

Jestliže invertor signalizuje jakékoliv chyby/výstrahy, na displeji 23  se zobrazí příslušná hlášení a jejich kódy. Tento stav také způsobí sepnutí 
multifunkčního relé (nastaveného do režimu alarmů v menu SETTINGS (nastavení) > Alarm), které aktivuje jakékoliv externí signalizační 
zařízení, jež může být připojeno.

Ochranný jistič (střídavý odpojovač) a dimenzování připojovacího kabelu
Aby bylo chráněno střídavé připojovací vedení invertoru, doporučujeme nainstalovat zařízení pro ochranu proti nadproudu a svodovému proudu do země s následují-
cími charakteristikami:

TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD
Typ Automatický jistič s diferenciální tepelně magnetickou ochranou
Hodnota napětí/proudu 400 V / 40 A 400 V / 63 A
Charakteristika magnetické ochrany B/C
Počet pólů 3/4
Typ diferenciální ochrany A/AC
Citlivost diferenciálu 300 mA
ABB uvádí, že invertory bez transformátorů ABB nemají takovou konstrukci, aby nepřetržitě dodávaly zemnicí chybové proudy, a proto neexistuje požadavek, aby 
diferenciální ochrana nainstalovaná za invertorem byla typu B podle normy IEC 60755/A 2.
Charakteristiky a dimenzování připojovacího kabelu
Pro připojení invertoru k síti můžete zvolit mezi zapojením do hvězdy (3 fáze + nulový vodič) nebo zapojením do trojúhelníku (3 fáze).
Velikost průřezu střídavého připojovacího vodiče musí být navržena tak, aby se zabránilo nežádoucím odpojením invertoru od sítě kvůli vysoké impedanci vedení, 
které připojuje invertor k bodu napájení.

Průřez vodiče vedení (mm2) Maximální délka vodiče vedení (m)
TRIO-20.0-TL-OUTD TRIO-27.6-TL-OUTD

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

Hodnoty jsou vypočteny pro nominální podmínky napájení s přihlédnutím k následujícímu: 
1. ztráta napájení ve vedení maximálně 1 %,    2. používání měděného kabelu s izolací EPR/XLPE, vedeného volně ve vzduchu.

max 35 mm

20 ÷ 32 mm
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Zkontrolujte správnou polaritu vstupních vodičů a neexistenci jakéhokoliv svodového proudu do země ve fotovoltaickém generá-
toru.
Když budou fotovoltaické panely vystaveny slunečnímu svitu, budou do invertoru dodávat stejnosměrné napětí.
Do vnitřku invertoru je dovolen přístup až po odpojení zařízení od sítě a od fotovoltaického generátoru.
Pokud není nainstalováno příslušenství umožňující uzemnění vstupu, invertor se smí používat pouze s fotovoltaickými jednotkami 
s uzemněnými izolovanými vstupními póly. V tomto případě je povinné nainstalovat na střídavou 
stranu systému izolační transformátor.

 – Připojení vstupů u standardního modelu a modelu S2
U těchto dvou modelů se provede spojení se svorkovnicí stejnosměrných vstupů 13  zasunutím kabelů do průchodek pro stej-
nosměrné kabely 11 . Maximální přípustné rozsahy průřezu vodičů se pohybují mezi 10 a 17 mm, zatímco ke každé jednotlivé 
svorce svorkovnice lze připojit kabel o průřezu do 50 mm2 (utahovací moment 6 Nm).
Odšroubujte kabelovou průchodku, demontujte kryt, zasuňte kabel o vhodném průřezu a připojte jej ke svorkám na svorkovnici 
stejnosměrných vstupů 13 . Jakmile bude připojení ke svorkovnici dokončeno, pevně dotáhněte kabelovou průchodku (utahovací 
moment 5,0 Nm) a zkontrolujte těsnost. 

 – Připojení vstupů u modelu S2F/S2X
Obrácená polarita může mít za následek vážné poškození. Před připojením každého vodiče zkon-
trolujte polaritu! Každý vstup je vybaven ochrannou pojistkou: Zkontrolujte, zda hodnota proudu 
pojistky je správná pro nainstalované fotovoltaické moduly.

Pro připojení vodičů pomocí připojovací skříňky S2F/S2X se používají rychloupínací konektory (s více kontakty nebo Weidmu-
ller) umístěné na spodní části mechaniky.
Pro každý vstupní kanál jsou k dispozici dvě skupiny konektorů:
– Vstupní konektory (MPPT1) 19  s kódy 1A, 1B, 1C, …– Vstupní konektory (MPPT2) 20  s kódy 2A, 2B, 2C, …
Připojte všechny vodiče obsažené v provedení a potom vždy zkontrolujte těsnost konektorů.

V těchto verzích připojovacích skříněk MUSÍTE připojit jednotlivé vodiče vstupující do invertoru 
(nevytvářejte připojovací panely pro paralelní vodiče). Je to tak proto, že drátové pojistky 22  umís-
těné na každém vstupu nejsou dimenzovány pro paralelní připojení vodičů (sestavy).

Jestliže některé vstupy pro vodiče nebudou použity, zkontrolujte, zda na konektorech jsou kryty, a jestliže chybí, nainstalujte je.
Tento krok je nezbytný pro těsnost invertoru a také proto, aby se zabránilo poškození volného konektoru, který se může použít později.

Všechny verze invertoru jsou vybaveny dvěma vstupními kanály (tedy s bodovým sledováním MPPT s dvojnásobným výkonem) nezávislými na sobě navzájem, 
které však lze připojit paralelně pomocí jediného MPPT.

Konfigurace paralelně spojených kanálů
Tato konfigurace zahrnuje používání dvou vstupních kanálů (MPPT) 
zapojených paralelně. To znamená, že můstky 12  
mezi dvěma kanály (kladným a záporným) svorkovnice stejnosměrného 
vstupu 13  musí být nainstalovány a že přepínač a01 umístěný na 
komunikační kartě 09  musí být nastaven na „PAR“.

Konfigurace nezávislých kanálů (výchozí konfigurace)
Tato konfigurace zahrnuje používání dvou vstupních kanálů (MPPT) 
v nezávislém režimu. To znamená, že můstky 12  mezi dvěma kanály 
(kladným a záporným) svorkovnice stejnosměrného vstupu 13  nesmí 
být nainstalovány a že přepínač a01 umístěný na komunikační kartě 09  
musí být nastaven na „IND“.
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Pro připojení invertoru k síti můžete zvolit mezi zapojením do hvězdy (3 fáze + nulový vodič) nebo zapojením do trojúhelníku (3 fáze).

V každém případě je povinné uzemnění invertoru.
Aby se zabránilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem, musí být všechny činnosti spojené s připojováním prováděny s rozepnu-
tým a zajištěným odpojovačem za invertorem (na straně sítě).

U všech modelů se provede spojení se svorkovnicí stejnosměrných výstupů 17  zasunutím kabelů do průchodky pro stejnosměrný kabel 
16 .
Maximální přípustné rozsahy průřezu vodičů se pohybují mezi 20 a 32 mm, zatímco ke každé jednotlivé svorce svorkovnice lze připojit 
kabel o průřezu do 35 mm2 (utahovací moment 2,5 Nm).

Odšroubujte kabelovou průchodku, demontujte kryt, zasuňte kabel o vhodném průřezu a připojte vodiče (nulový, R, S, T a uzemnění) ke 
svorkám na svorkovnici střídavých vstupů 17 .
Dbejte na to, abyste nezaměnili některou z fází s nulovým vodičem!
Jakmile bude připojení ke svorkovnici dokončeno, pevně dotáhněte kabelovou průchodku (utahovací moment 7,5 Nm) a zkontrolujte těsnost.
Před připojením invertoru k rozvodné síti je nezbytné pomocí dvou otočných přepínačů a05 nastavit normu dané země.
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Přepínač Norma státní sítě (zobrazený název) Jazyk
displeje1 2

0 0 NEPŘIŘAZENO ANGLIČTINA
0 1 NĚMECKO VDE 0126@400 V (VDE 0126) ANGLIČTINA
0 5 ENEL@400 V (ENEL) ANGLIČTINA
0 6 ŠPANĚLSKO@400 V (RD 1699) ŠPANĚLŠTINA
0 8 SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – G59@400 V (UK 

G59) ANGLIČTINA
0 9 IRSKO@400 V (IRELAND) ANGLIČTINA
0 A AUSTRÁLIE@400 V (AS 4777) ANGLIČTINA
0 B IZRAEL@400 V (ISRAEL) ANGLIČTINA
0 S NĚMECKO – BDEW@400 V (BDEW) NĚMČINA
0 D FRANCIE@400 V (FRANCE) FRANCOUZŠTINA
0 E NIZOZEMSKO@400 V (NETHERL) HOLANDŠTINA
0 F ŘECKO@400 V (GREECE) ANGLIČTINA
1 0 PORTUGALSKO@400 V (PORTUGAL) ANGLIČTINA
1 1 KORSIKA@400 V (CORSICA) FRANCOUZŠTINA
1 2 MAĎARSKO@400 V (HUNGARY) ANGLIČTINA
1 3 ČÍNA@400 V (CHINA) ANGLIČTINA
1 4 KOREA@380 V (KOREA) ANGLIČTINA
1 5 TCHAJWAN@400 V (TAIWAN) ANGLIČTINA
1 6 ČESKÁ REPUBLIKA@400 V (CZECH) ČEŠTINA
1 7 NĚMECKO-VDE AR-N-4105@400 V (VDE 4105) NĚMČINA
1 8 CEI-021@400 V EXTERNÍ ochrana (CEI021 IN) ITALŠTINA
1 9 CEI-021@400 V INTERNÍ ochrana (CEI021 EX) ITALŠTINA

Přepínač Norma státní sítě (zobrazený název) Jazyk
displeje1 2

1 B JIŽNÍ AFRIKA@400 V (S. AFRICA) ANGLIČTINA
1 S ŠPANĚLSKO RD 1565@400 V (RD 1565) ŠPANĚLŠTINA
1 D BELG C10-11 100 % @ 400 V (C1011 100) FRANCOUZŠTINA
1 E BELGIE C10-11 110  % @ 400 V (C1011 110) FRANCOUZŠTINA
1 F BRAZÍLIE@380 V (BRAZIL) ANGLIČTINA
2 0 TURECKO LV@400 V (TURKEY LV) ANGLIČTINA
2 1 RUMUNSKO@400 V ANGLIČTINA
2 3 TURECKO HV@400 V ANGLIČTINA
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Následující tabulka ukazuje hlavní částí a připojení, jež jsou k dispozici na ovládacím a komunikačním panelu. Každý kabel, který musí být připojen ke komunikační-
mu panelu, musí procházet třemi provozními kabelovými průchodkami 10 . 

Ref. č. 
invertoru

Ref. č.
návodu

Popis

S5 a01 Spínač pro nastavení paralelně připojených nebo nezávislých vstupních kanálů
S7 a S8 a05 Otočné přepínače pro nastavování normy země a jazyka displeje
S3 a07 Přepínač pro nastavování analogového snímače 1 na V nebo mA
S1 a08 Přepínač pro nastavování analogového snímače 2 na V nebo mA

J2 a09

Připojení svorkovnice ke konfigurovatelnému relé, které umožňuje 
připojení externích zařízení, jež mohou – v závislosti na režimu 
zvoleném v příslušném menu SETTINGS > Alarm (nastavení > 
alarm) – signalizovat například chybné funkce.  Provozní režimy, 
které lze nastavit, jsou následující:
– Production (výroba)      – Alarm         – Alarm (konfigurovatelný)        
– Crepuscolar (tlumený režim)

J3 a10
Svorkovnice pro připojení:
– snímačů prostředí, 
– napájení snímače prostředí (24 V DC),
– signálů tachometru (verze WIND).
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J4 a11

Svorkovnice pro připojení:
– sériového připojení RS485 počítače (pro připojení 
místních nebo dálkových monitorovacích systémů),
– sériového zapojení PMU (pro ovládání aktivního/
reaktivního přívodu napájení správcem sítě),
– dálkového zapínání/vypínání. PM
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S2 a12 Přepínač pro nastavování koncového odporu vedení RS485 (PMU)
S4 a13 Přepínač pro nastavování koncového odporu vedení RS485 (PC)
J7 a J8 a14 Připojení vedení RS485 (PC) ke konektoru RJ45
J5 a J6 a16 Připojení vedení RS485 (PMU) ke konektoru RJ45
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Komunikační vedení RS485 PMU 
lze nakonfigurovat na provoz 
pomocí komunikačního protokolu 
ModBus. 

Pokud se týká podrobných 
informací o připojeních a funkcích, 
které jsou k dispozici na ovládacím 
a komunikačním panelu, jsou 
uvedeny v návodu.
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Před připojením invertoru k rozvodné síti je nezbytné pomocí dvou otočných přepínačů a05 nastavit normu dané země:
Tabulka: státní norma a jazyk

Nastavení se pevně zaznamenají po 24 hodinách provozu invertoru (fotovoltaický generátor musí být jednoduše pod napájením).
Norma pro italskou síť, která musí být nastavena během instalace 1 -8 (CEI-021 @ 400 V EXTERNÍ ochrana) 


