
Kromě poznámek, které jsou uvedeny 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 při dodržování pokynů uvedených v tomto návodu. 
Nedodržování těchto pokynů může zhoršit bezpečnostní charakteristiky invertoru.

Návod k rychlé instalaci
UNO-2.0/3.0/3.6/4.2-TL-OUTD
(od 2,0 do 4,2 kW)

Solární invertory ABB
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 Na štítcích na invertoru je uvedena značka, hlavní technická data a identifikační informace zařízení a výrobce.
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230 V  1Ø
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1800 W @ 45 °C amb.
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Štítky na zařízení se nikdy NESMÍ odstraňovat, poškozovat, znečišťovat, zakrývat atd.
Jestliže bude vyžadováno servisní heslo, pak pole, které se má použít, je výrobní číslo SN: YYWWSSSSSS
Nebezpečí nebo nebezpečné oblasti jsou v návodu a/nebo v některých případech na zařízení označeny značkami, štítky, symboly nebo ikonami.

Povinnost postupovat 
podle návodu

Všeobecná výstraha – 
důležité informace týkající 

se bezpečnosti
Nebezpečné napětí Horké povrchy

IP 65 Úroveň ochrany zařízení
   

Rozsah teplot
 

Bez izolačního transfor-
mátoru 

  Stejnosměrný, respektive 
střídavý proud

   
Kladný a záporný pól 
vstupního napětí (stej-

nosměrného)

Povinnost používat ochran-
ný oděv a/neboosobní 

ochranné 
pomůcky  

Bod připojení zemnicí 
ochrany

Doba uvolnění uložené 
energie10

01  Model invertoru
02  Číslo výrobku/invertoru
03  Výrobní číslo invertoru

04  Týden/rok výroby

UNO-X.X-TL-OUTD-Y

P/N:PPPPPPPPPPP

WO:XXXXXXX

SO:SXXXXXXXX Q1

SN:YYWWSSSSSS WK:WWYY 

01

02

04

03

Díly k dispozici Množství

Konzola pro montáž na zeď 1

 Hmoždinka, šroub a podložka 2 + 2 + 2

  
Šroub M5 x 10 a podložka M5 pro 

zajištění konzoly 2 + 2

  
Šroub M5 x 10 a kontaktní podlož-

ka M5 pro externí uzemnění 1 + 2

Těsnění s dvěma otvory pro 
průchodku signálního kabelu M20 

a kryt TGM58
1 + 1

Díly k dispozici Množství

Bezpečně utěsněná přípojka pro 
připojení střídavého kabelu 1

Bezpečně utěsněná přípojka pro 
připojení kabelu sériového vedení 

RS485
1

Klíč L TORX TX25 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

Technická dokumentace 1

Doprava a manipulace
Doprava tohoto zařízení, obzvláště po silnici, musí být prováděna pomocí vhodných způsobů a prostředků 

tak, aby jednotlivé části byly chráněny proti prudkým nárazům, vlhkosti, vibracím atd.

Zvedání
Prostředky používané pro zvedání musí být vhodné k tomu, aby unesly hmotnost zařízení.

Vybalování a kontrola
Části obalu musí být odstraněny a 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 činnost, kontaktujte přepravce a také ihned 
informujte servisní oddělení ABB.

Hmotnost modulů zařízení
Model Hmotnost

UNO-2.0/3.0-TL-OUTD 
UNO-2.0/3.0-TL-OUTD-S
UNO-3.6/4.2-TL-OUTD 

UNO-3.6/4.2-TL-OUTD-S

12 kg

Kontrola prostředí
 - Zkontrolujte parametry prostředí, které je třeba dodržovat, podle technických dat. 

 - Je třeba se vyvarovat instalace zařízení na místě vystaveném přímým slunečním paprskům 
(v opačném případě dojde ke zrušení záruky), protože to může způsobit:

1. jev omezení výkonu (s výsledným omezením výroby energie systémem),
2. předčasné opotřebování elektrických/elektromechanických 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, který invertor během provozu vytváří, neprovádějte instalaci v místnostech, 

v nichž pobývají osoby nebo v nichž se očekává delší přítomnost osob nebo zvířat. Úroveň vydá-
vaného hluku je silně ovlivněna prostředím, v němž je invertor nainstalován (například: typ povrchu 

kolem invertoru, celkové vlastnosti místnosti atd.), a kvalitou dodávky elektřiny.

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 přítomnosti vysokých provozních napětí 
(stejnosměrný vstup) vyvolávat vytváření oblouku (elektrické výboje), které mohou být takové, že 

způsobí poškození invertoru.
Všechny instalace v nadmořských výškách přesahujících 2 000 metrů musí být vyhodno-
ceny servisním oddělením ABB.

Místo instalace
 - Zařízení nainstalujte na zeď nebo na jinou pevnou konstrukci, která dokáže 

unést jeho hmotnost.
 - Zařízení instalujte na bezpečná a snadno dosažitelná místa.

 - Pokud to bude možné, proveďte instalaci do výše očí tak, aby bylo displej dobře 
vidět. 

 - Při volbě výšky instalace zařízení vezměte do úvahy jeho hmotnost.
 - Zařízení nainstalujte do svislé polohy s maximálním sklonem 5° (vpřed nebo 

vzad).
 - Zvolte místo, na němž bude kolem zařízení ponechán dostatečný prostor, aby 

byla možná snadná instalace a demontáž zařízení z montážního povrchu; 
respektujte uvedené minimální vzdálenosti.

 - V případě několikanásobné instalace umístěte invertory navzájem vedle sebe; 
jestliže prostor, který bude k dispozici, nebude toto uspořádání umožňovat, 

umístěte invertory do střídavého 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.
Prosíme, přečtěte si záruční podmínky, které jsou k dispozici na 
webových stránkách, a vyhodnoťte jakákoliv případná vyloučení kvůli 
nevhodné instalaci.

15
cm

20
cm

10cm 10cm

Montáž na zeď

Během instalace invertor neumisťujte s předním krytem 05  otočeným směrem k zemi.

– 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 dva nezbytné otvory. Hloubka 
otvorů musí být přibližně 70 mm.

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

– Upevněte invertor vložením dvou výstupků konzoly 01  do 2 drážek na invertoru (obrázky 
A1 a A2).

– Zajistěte invertor na konzole zašroubováním pojistných šroubů 02  na obou stranách 
invertoru (obrázek A3).

– V případě potřeby odšroubujte 8 šroubů a otevřete přední kryt, 05  abyste mohli provést 
všechny přípojky příslušenství. 

V případě deště, sněhu nebo vysoké úrovně vlhkosti (>95 %) invertor 
neotevírejte. 

• Jakmile budou přípojky provedeny, pokračujte v uzavírání krytu dotažením 8 šroubů 
vpředu, přitom dodržujte pořadí dotahování a utahovací moment (2,5 Nm).
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Zkontrolujte správnou polaritu vstupních vodičů a neexistenci jakéhokoliv svodového proudu do země ve fotovoltaickém generáto-
ru.
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.

Pozor! Invertory popisované v tomto dokumentu jsou BEZ TRANSFORMÁTORU. Tato typologie předpokládá používání izolovaných 
fotovoltaických panelů (třídy A podle IEC61730) a vyžaduje udržování volného umístění fotovoltaického generátoru vůči zemi: Žádná 
svorka generátoru nesmí být uzemněna.

Invertor má kanál s jedním vstupem (MPPT) a je vybaven dvojicí rychloupínacích konektorů 09  pro 
připojení fotovoltaického generátoru.

Jestliže vstupní vodiče mají být připojeny paralelně, musí jejich podmínky instalace být stejné 
(počet panelů v sérii, typ panelů, orientace a sklon).

Dbejte na dodržení maximálního vstupního proudu do rychloupínacích konektorů.

 - Pokud se týká značky a modelu rychloupínacích konektorů, viz dokument „Sériový invertor – příloha k návodu k výrobku“, který je k dispozici na www.abb.
com/solarinverters. V závislosti na modelu konektoru vlastního invertoru je nezbytné použít stejný model 
a příslušný protikus (odpovídající protikus vyhledejte na webových stránkách výrobce nebo se obraťte na 

společnost ABB).

Použití odpovídajících částí, které nejsou v souladu s modely rychloupínacích konektorů na 
invertoru, by mohlo mít za následek vážné poškození jednotky a vést ke zrušení záruky.

 - Připojte stejnosměrný vstup a vždy zkontrolujte těsnost konektorů.

09

Modely invertoru, které popisuje tento návod, jsou k dispozici se čtyřmi úrovněmi výkonu: 2,0 kW, 3,0 kW, 3,6 kW a 4,2 kW.
Pro každý model jsou k dispozici dva typy: standardní typ a typ s odpojovačem stejnosměrného proudu (verze S).

Hlavní součásti

01 Konzola

02 Pojistné šrouby

03 Tepelná jímka

04 Ventil pro ochranu proti kon-
denzaci

05 Přední kryt

06 Panel s LED kontrolkami

07 Displej

08 Klávesnice

09 Konektory stejnosměrného vstupu

10 Konektor střídavého výstupu

12 Jednotka pro kartu SD

14 Konektor RS485

16 Odpojovač stejnosměrného 
proudu

18 Samostatný panel (volitelný)

19 Externí uzemnění

20 Průchodky provozních kabelů
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Kontaktujte nás
www.abb.com/solarinverters

Postup uvedení invertoru do provozu je následující:
 - Sepněte stejnosměrný (DC) odpojovač, aby invertor mohl být napájen napětím fotovoltaického generátoru. Jestliže je invertor vybaven stejnosměrným 
odpojovačem (modely S), přepněte stejnosměrný odpojovač 16  do polohy ON (zapnuto).

 - Když se invertor připojí k napájení, na displeji se zobrazí návod k postupu konfigurace. Stiskněte klávesu ENTER, abyste mohli nastavit následující:
 Datum a čas invertoru
 Normu sítě a odpovídající jazyk displeje

Pozor! Nastavení se pevně zaznamenají po 24 hodinách provozu invertoru (invertor jednoduše musí být napájen fotovoltaickým 
generátorem).

 - Po nastavení standardu sítě se zobrazí hlášení „Initializing… Please Wait“ (probíhá inicializace… čekejte). Bez ohledu na hodnotu vstupního napětí bude 
invertor zobrazovat různá hlášení a bude se měnit chování tří LED kontrolek 06 :

VSTUPNÍ NAPĚTÍ ZOBRAZENÉ HLÁŠENÍ STAV LED KONTROLEK POPIS

Vin < Vstart Waiting sun (čekání na 
slunce)

Zelená = BLIKÁ
Žlutá = NESVÍTÍ

Červená = NESVÍTÍ
Vstupní napětí není dostatečné, aby umožnilo připojení k síti.

Vin > Vstart Vac Absent (není střídavé 
napětí)

Zelená = BLIKÁ
Žlutá = SVÍTÍ

Červená = NESVÍTÍ

Vstupní napětí je dostatečné, aby umožnilo připojení k síti: Invertor 
čeká, až bude přítomno napětí sítě pro provedení paralelního 

připojení.

Invertor je napájen POUZE napětím vytvářeným fotovoltaickým generátorem: Proud při připojení k napětí ze sítě NENÍ DOSTATEČNÝ pro 
přepnutí invertoru na jeho vlastní proud.
 - S invertorem ve stavu „Missing Grid“ (chybějící síť) sepněte střídavý spínač za invertorem, čímž přivedete do invertoru napětí ze sítě: Invertor napětí sítě 
zkontroluje, změří izolační odpor fotovoltaické sestavy vzhledem k zemi a provede další autodiagnostické testy. Během předběžných kontrol paralelního 
připojení k síti bude blikat zelená LED kontrolka, ostatní kontrolky budou zhasnuté.

Během kontroly napětí sítě a měření izolačního odporu se napětí, frekvence sítě a hodnoty izolačního odporu naměřené invertorem budou 
zobrazovat. Invertor vytvoří paralelní připojení k síti POUZE tehdy, když parametry sítě a izolačního odporu budou spadat do rozsahů stano-
vených aktuálními předpisy.
 - Jestliže výsledek předběžných kontrol paralelní sítě bude kladný, invertor se připojí k síti a začne dodávat napájení do sítě. Zelená LED kontrolka zůstane 
trvale rozsvícená, zatímco ostatní kontrolky budou zhasnuté.

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

LED kontrolky
NAPÁJENÍ

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

LED kontrolky
VÝSTRAHA

ŽLUTÁ Invertor detekoval 
nenormální stav. Tento nenormální 
stav se zobrazí na displeji.

LED kontrolky
GFI

ČERVENÁ Porucha uzemnění na 
stejnosměrné straně fotovoltaické-
ho generátoru. Chyba se zobrazí 
na displeji. 

Invertory ABB jsou vybaveny grafickým displejem 07 , který obsahuje 2 řádky, každý o 16 znacích. Displej lze používat pro:
 - sledování provozního stavu invertoru a statistických dat,
 - sledování servisních hlášení pro obsluhu,
 - sledování výstražných a chybových hlášení,
 - změnu nastavení invertoru.

Během normálního provozu invertor střídavě zobrazuje VŠEOBECNÉ INFORMACE. Tyto informace se týkají vstupních a výstupních parametrů a identifi-
kačních parametrů invertoru. Stisknutím klávesy ENTER je možné střídavé zobrazování zablokovat tak, aby informace byly zobrazeny trvale.

Jestliže chcete získat přístup do hlavního menu, stiskněte klávesu ESC; hlavní menu je strukturováno následovně:

> Settings

> Measures

> Set time

> Set cash

> Set RA485 com

> Country Select

> New password

Inverter

> Statistics

> Settings

> Vstart

> Input UV delay

> Service

> Info

> Part No.

> Serial No.

> Firmware

> Remote ON/OFF

> MPPT scan

> Power Limit

> Reactive Power

> Autotest

> Alarms

> Lifetime

> Partial

> Today

> Last 7 days

> Last 30 days

> Last 365 days

> User Period

Display

> Settings

> Info

> Part No.

> Serial No.

> Backlight

> Contrast

> Language

*

Inverter OK
Mon 01 Jan 12:00

E-day     XXX Wh
$-day    X.XX EUR

E-tot       X kWh
E-par       X kWh

Pout      XXX W

Psetpoint XXX %

Cos-phi  fixed
 Cosp   X.XXX

Pin        XXX W

Vin        XXX V
Iin        X.X A

Igrid      X.X A
Fgrid    XX.XX Hz

Vgrid      XXX V

Ppk        XXX W
Ppkday     XXX W

Riso      XX.X M©
Ileak   X.XXXX A   

Vbulk      XXX V
Vbulk_m    XXX V

System

*

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

Pozor! Před prováděním jakýchkoliv operací popsaných níže zajistěte, aby střídavé vedení za invertorem bylo správně odpojené.

Pro připojení invertoru k síti potřebujete tři přípojky: uzemnění, nulový a fázový vodič. V každém případě je povinné uzemnění invertoru.
Připojení síťového kabelu k invertoru se provádí prostřednictvím určeného střídavého výstupního konektoru 10  provedením následujících kroků:

1. Odstraňte hlavu konektoru stisknutím dvou pojistek a následně uvolněte 
kabelovou průchodku.

2

1

1a 1b

2. Provlečte kabel konektorem a odřízněte jej na správnou délku.
Dbejte na to, aby poloměr zakřivení byl větší než čtyřnásobek průměru 
kabelu.

3. Připravte kabel podle následujících rozměrů.

N
L

  Max 6 mm²

  x:
8 mm

Ø10÷14mm

x

y

  y:
  30mm

L,N 25 mm

4. Nainstalujte jednotlivé vodiče (fázový, nulový a zemnicí) k hlavě konek-
toru a přitom postupujte podle označení vytištěného na každé ze tří svorek 
(utahovací moment 0,8–1 Nm).

5. Zavřete konektor a dotáhněte kabelovou průchodku, přitom dodržujte 
utahovací moment (4 + 1 Nm), aby se zaručila úroveň ochrany IP 65.

1

2

6. Sejměte předem nainstalovaný ochranný kryt z invertoru.
Zasuňte odpovídající část do střídavého výstupního konektoru, 10  přitom 
dávejte pozor na vyrovnání kontrolních bodů (umístěných na obou konekto-
rech), které brání v chybách při připojování. 

21 3
Aby se zachovala úroveň ochrany IP invertoru, musí být odpovídající část povinně nainstalována se střídavým kabelem nebo 
ochranným krytem připojeným ke střídavému výstupnímu konektoru. 
Konektor navíc nesmí být vystaven tahovým silám (příklady: ke střídavému kabelu nepřipojujte závaží, nenechávejte smyčky 
přebytečného kabelu viset atd.).

UNO-2.0-TL-OUTD(-S) UNO-3.0-TL-OUTD(-S) UNO-3.6-TL-OUTD(-S) UNO-4.2-TL-OUTD(-S)
Vstup
Absolutní maximální vstupní napětí (Vmax, abs) 600 V 850 V
Vstupní spouštěcí napětí (Vstart) 100–300 V (výchozí nastavení 150 V) 300–600 V (výchozí nastavení 380 V)
Rozsah provozního vstupního DC napětí (Vdcmin–Vdcmax) 0,7 x Vstart až 580 V (min. 80 V) 350–820 V
Jmenovité DC vstupní napětí (Vdcr) 400 V 500 V 600 V
Vstupní stejnosměrné nominální napětí (Pdcr) 2 200 W 3 200 W 3 900 W 4 500 W
Počet nezávislých MPPT 1
Interval stejnosměrného napětí MPPT (VMPPT min až VMPPT max) Pacr 180–500 V 200–500 V 380–700 V
Maximální stejnosměrný vstupní proud (Idc max) 12,5 A 16,0 A 11,0 A 12,5 A
Maximální zpětný proud (střídavá strana versus stejnosměrná strana) <5 mA 4,7 A
Maximální zkratový proud (Isc max) 15,0 A 20,0 A 15,0 A 15,0 A
Počet stejnosměrných párů připojení ve vstupu 1
Typ připojení DC Rychloupínací fotovoltaický konektor(1)

Typ fotovoltaických panelů, které lze podle IEC 61730 připojit ke vstupu Třída A
Ochrana na vstupu
Ochrana proti opačné polaritě Ano, z omezeného zdroje proudu
Ochrana proti přepětí na vstupu – varistory Ano
Kontrola izolace V souladu s místní normou
Charakteristiky stejnosměrného odpojovače (verze se stejnosměrným odpojo-
vačem) 600 V, 25 A 1 000 V, 16 A
Výkon
Typ připojení střídavé sítě Jednofázové
Jmenovitý střídavý výstupní výkon (Pacr@cosφ=1) 2 000 W 3 000 W 3 600 W 4 200 W
Maximální střídavý výstupní výkon (Pac max@cosφ=1) 2 000 W 3 000 W 3 600 W 4 200 W
Maximální zdánlivý výkon (Smax) 2 000 VA 3 000 VA 3 600 VA 4 200 VA
Nominální střídavé výstupní napětí (Vacr) 230 V
Rozsah výstupního střídavého napětí (Vacmin–Vacmax) 180–264 Vac(2)

Maximální střídavý výstupní proud (Iac max) 10,0 A 15,0 A 16,0 A 20,0 A
Maximální poruchový proud Efektivní hodnota proudu 18,3 A (20 ms) Efektivní hodnota proudu 22,9 A (20 ms)
Příspěvek ke zkratovému proudu 12,0 A 17,0 A 18,0 A 22,0 A
Zatěžovací ráz Zanedbatelný
Nominální výstupní frekvence (fr) 50 Hz / 60 Hz
Rozsah výstupní frekvence (fmin–fmax) 47–53 / 57–63 Hz(3)

Nominální účiník a rozsah nastavitelnosti >0,995, nastavitelný ±0,8 při max. Smax
Celkové harmonické zkreslení proudu <3 %
Typ střídavého připojení Vnitřní konektor z panelu
Ochrana výstupu
Ochrana proti odpojení V souladu s místními předpisy
Ochrana proti maximálnímu střídavému nadproudu 16,0 A 20,0 A 20,0 A 25,0 A
Ochrana proti přepětí na výstupu – varistor 2 (L – N / L – PE)
Provozní výkon
Maximální účinnost (ηmax) 97,3 % 98,4 %
Vážená účinnost (EURO/CEC) 96 % / – 97,5 % / –
Práh zdroje napájení 8,0 W
Noční spotřeba <0,1 W
Komunikace
Vzdálené monitorování Karta pro zaznamenávání dat VSN300 Wifi Logger Card (volitelné příslušenství), záznamník dat VSN700 

Data Logger (volitelné příslušenství)
Bezdrátové místní monitorování Karta pro zaznamenávání dat VSN300 Wifi Logger Card (volitelné příslušenství)
Uživatelské rozhraní LCD displej s 16 znaky na 2 řádcích
Místní monitorování pomocí vedení PVI-USB-RS232_485 (volitelné příslušenství)
Okolní podmínky
Teplota okolního prostředí −25 až +60 °C / −13 až 140 °F se snížením výkonu 

nad 45 °C / 113 °F
−20 až +60 °C / −4 až 140 °F se snížením výkonu nad 
45 °C / 113 °F

Relativní vlhkost 0–100 % kondenzující
Typický tlak emisí hluku 50 dB(A) ve vzdálenosti 1 m
Maximální provozní nadmořská výška bez snížení výkonu 2 000 m / 6 560 ft
Třída znečištění venkovního prostředí 3
Třída prostředí Venkovní
Fyzické hodnoty
Stupeň ochrany proti venkovnímu prostředí IP 65
Chladicí systém Přirozený
Rozměry (výška x šířka x hloubka) 553 mm x 418 mm x 175 mm / 21,8” x 16,5” x 6,9”
Hmotnost  12 kg / 26,5 liber
Systém montáže Nástěnný držák
Ochrana proti přepětí v souladu s normou IEC 62109-1 II (stejnosměrný vstup)    III (střídavý výstup)
Bezpečnost
Úroveň izolace Bez izolačního transformátoru (TL)
Označování CE (pouze 50 Hz)
Bezpečnostní třída I

N
L

  Max 6 mm²

  x:
8 mm

Ø10÷14mm

x

y

  y:
  30mm

L,N 25 mm

080706 ESC Používá se pro přístup do hlavního menu, aby bylo 
možné se vrátit do předchozího menu nebo se vrátit zpět 
na předchozí číslici, která se má upravit.

UP (nahoru) 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 
(zadání)

Může se použít pro potvrzení činnosti, pro přístup do 
hlavního menu nebo submenu pro zvolenou možnost 
(označené symbolem >) nebo pro přepnutí na další 
číslici pro úpravu.

1 2

3 4

5 6

1

2

2a
2b

0.6÷0.8Nm

Click 

1a

1b

1

2

2a
2b

0.6÷0.8Nm

Click 

1a

1b

WIND

13
UNO-2.0/3.0

13
UNO-3.6/4.2

WIND

13
UNO-2.0/3.0

13
UNO-3.6/4.2

Config. Wizard
ENTER to START

Time hh:mm
Date DD MMM YYYY

GRID=Xxxxxxxx
Lang=Xxxxxxxx

ENTER ENTER

Ochranný jistič (střídavý odpojovač) a dimenzování připojovacího kabelu
Aby bylo chráněno střídavé připojovací vedení invertoru, doporučuje se nainstalovat zařízení pro ochranu proti maximálnímu proudu a svodovému proudu do 
země s následujícími charakteristikami:

UNO-2.0-TL-OUTD UNO-3.0-TL-OUTD UNO-3.6-TL-OUTD UNO-4.2-TL-OUTD
Druh Automatický jistič s diferenciální tepelně magnetickou ochranou

Jmenovité napětí 230 V střídavé (AC)
Jmenovitý proud 16 A 20 A 20 A 25 A

Charakteristika magnetické ochrany B/C
Počet pólů 2

Typ diferenciální ochrany A/AC
Citlivost diferenciálu 300 mA

ABB uvádí, že vysokofrekvenční invertory bez transformátorů ABB nemají takovou konstrukci, aby nepřetržitě vystupoval zemnicí chybový proud, a proto není 

vyžadováno, aby diferenciál nainstalovaný za invertorem byl typu B podle normy IEC 60755/A 2.

Charakteristiky a dimenzování připojovacího kabelu
Kabel, který bude použit, musí být tripolární. Velikost průřezu střídavého připojovacího vodiče musí být navržena tak, aby se 
zabránilo nežádoucím odpojením invertoru od sítě kvůli vysoké impedanci vedení, které připojuje invertor ke zdroji napájení.

Průřez vodiče vedení Maximální délka vodiče vedení (m)
PVI-2.0-TL-OUTD PVI-3.0-TL-OUTD PVI-3.6-TL-OUTD PVI-4.2-TL-OUTD

1,5 mm² 10 m 6 m 5 m 4 m
2,5 mm² 15 m 11 m 10 m 8 m
4 mm² 25 m 19 m 16 m 13 m
6 mm² 38 m 29 m 24 m 20 m

Hodnoty jsou vypočteny pro nominální podmínky napájení s přihlédnutím k následujícímu: 
1. ztráta napájení ve vedení maximálně 1 %,    2. používání měděného kabelu s pryžovou izolací a umístěného volně ve 
vzduchu HEPR.

a b c

Připojení komunikačních signálů (vedení RS485)
Na invertoru je k dispozici komunikační vedení RS485 pro připojení invertoru k monitorovacím zařízením. Toto vedení lze také používat k ukládání nastavení 
pomocí speciálního vylepšeného konfiguračního softwaru. 
Připojení sériového komunikačního kabelu musí být provedeno ke speciálnímu konektoru 
RS485 14 , umístěnému na spodní straně invertoru. Na kabelu musí být nainstalován konek-
tor RJ45 a tento konektor musí být nainstalován také na dané odpovídající části (dodané), 
která umožňuje, aby si invertor zachoval svou úroveň ochrany IP. 

1. Nainstalujte blokovací kruhovou matici na těleso konektoru.

2. Nainstalujte těsnění dovnitř tělesa konektoru. 

3. Provlečte kabel pojistnou kruhovou maticí a tělesem konektoru.

4.  Nainstalujte konektor RJ45 na kabel a zatlačte jej dovnitř tělesa konektoru tak, aby zapadl 
na své místo.

5. Zasuňte těsnění do konektoru RJ45 a usaďte jej na těleso konektoru. 

6.  Vytáhněte kabel z odpovídající části dostatečně daleko tak, abyste umožnili spojení 
s konektorem na invertoru.

Na konci stupně přípravy kabelu je možné pokračovat připojením komunikačního vedení 
k invertoru.

1a. Připojte kabel ke konektoru RS485 na invertoru.
1b. Nasuňte odpovídající část na kabelu tak, aby byla zasunutá do konektoru 
RS485 na invertoru. Odpovídající část se zasunuje podle orientačních bodů, 
které umožňují její správné polohování.
2a. Otáčejte pojistnou kruhovou maticí tak dlouho, dokud oba konektory 
nebudou zablokovány. Zkontrolujte správnost instalace.
2b. Otáčejte pojistnou maticí tak, abyste dosáhli utahovacího momentu 
0,6÷0,8 Nm. 

Připojení řídicích signálů
Připojení řídicích signálů musí provedeno k příslušné svorkovnici pro signály 13  uvnitř invertoru pomocí 
plochého šroubováku podle obrázku:
Každý kabel, který má být připojen ke svorkovnici pro signály 13 , musí procházet jednou ze tří provoz-
ních kabelových průchodek 20 . Každou kabelovou průchodkou (M20) lze provléci kabel o průměru od 
7 do 13 mm. K dispozici je těsnění s dvěma otvory pro vložení do kabelové průchodky, které umožňuje 
provlečení dvou samostatných kabelů o průměru 5 mm.

Pozor! Aby se zajistilo ochranné krytí proti okolnímu prostředí třídy IP 65, je nezbytné kabelovou  
průchodku dotáhnout utahovacím momentem 2,5 Nm.

Používání konfigurovatelného relé
Invertor má relé, jehož aktivace je konfigurovatelná; lze připojit externí zařízení, která mohou – 
v závislosti na režimu zvoleném v příslušném menu (Inverter > Settings > Alarms > Set alarm type) 
(invertor > nastavení > typ nastaveného alarmu) – signalizovat například chybné funkce. Provozní 
režimy, které lze nastavit, jsou následující: Production (výroba), Alarm, Alarm Configurable (konfigu-
rovatelný alarm), Crepuscular (ztlumení), Alarm Configurable Latch (blokování konfigurovatelného 
alarmu), Alarm Configurable ext (externí konfigurovatelný alarm), GoGo relay (relé GoGo) (Auto), 
GoGo relay (Slave) (závislé). 

Kontakt ALARM lze používat pouze se systémy, které zaručují minimálně dodatečnou  
bezpečnostní izolaci (dodatečná izolace vzhledem ke vstupnímu stejnosměrnému napětí).

Používání dálkového signálu zapnutí/vypnutí
Připojování invertoru k síti a jeho odpojování od sítě lze ovládat prostřednictvím externího řízení. 
Jestliže je funkce dálkového ovládání v provozu, kromě řízení podle přítomných normálních para-
metrů, které umožňují připojení k síti, závisí spouštění invertoru také na stavu svorky R+ vzhledem 
ke svorce R- na konektoru 13 . Když je signál R+ uveden na stejný potenciál jako signál R- (tj. když 
dojde ke vzniku zkratu mezi těmito svorkami konektoru), invertor se odpojí od sítě.

Pokud se týká dalších informací ke konfiguraci a používání svorkovnice pro komunikační a řídicí signály, jsou uvedeny v návodu.

1. Pokud se týká značky a modelu rychloupínacích konektorů, viz dokument „Sériový invertor – příloha k návodu k výrobku“, který je k dispozici na www.abb.com/solarinverters. 
2. Rozsah výstupního napětí se může lišit podle standardu sítě země instalace.
3. Rozsah výstupní frekvence se může lišit podle standardu sítě země instalace.
Poznámka: Charakteristiky, které nejsou v tomto přehledu konkrétně uvedeny, nejsou součástí výrobku.


