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1 Inleiding

1.1 Lees dit eerst

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor gebruik tijdens de installatie en het onderhoud van de
OX-serie Autarco-omvormer.

Om het risico op elektrische schokken te verkleinen en om de veilige installatie en werking van de OX-serie
Autarco-omvormers te garanderen, verschijnen de volgende veiligheidssymbolen in dit document om gevaarlijke
omstandigheden en belangrijke veiligheidsinstructies aan te geven.

WAARSCHUWING! Geeft veiligheidsinstructies aan die, indien niet correct opgevolgd, kan leiden
tot letsel of materiële schade.

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN! Geeft veiligheidsinstructies aan die, als ze niet correct
worden opgevolgd, kunnen leiden tot elektrische schokken.

HEET OPPERVLAK ! Geeft veiligheidsinstructies aan die kunnen leiden tot brandwonden als deze
niet correct worden opgevolgd.

1.2 Doelgroep
Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die de omvormer uit de Autarco OX-serie gebruikt. Alvorens verdere
actie te ondernemen, moeten de operators eerst alle veiligheidsvoorschriften lezen en zich bewust zijn van het
mogelijke gevaar bij het gebruik van hoogspanningsapparatuur. Operators moeten ook een volledig begrip
hebben van de kenmerken en functies van dit apparaat.

AANDACHT! Gekwalificeerd personeel betekent een persoon met een geldige vergunning van de
lokale overheid voor: het

● installeren van elektrische apparatuur en PV-voedingssystemen (tot 1000 V).
● Alle toepasselijke installatiecodes toepassen en persoonlijke beschermingsmiddelen

gebruiken.
● Analyseren en verminderen van de gevaren bij het uitvoeren van elektrische

werkzaamheden.

WAARSCHUWING! Gebruik dit product niet tenzij het met succes is geïnstalleerd door
gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de instructies in hoofdstuk 4 "Installatie".
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1.3 Productversies die onder dit document vallen

Het belangrijkste doel van deze gebruikershandleiding is om instructies en gedetailleerde procedures te bieden
voor het installeren, bedienen, onderhouden en oplossen van problemen met de OX-serie Autarco-omvormers,
waaronder de volgende modellen:

● S2.OX80000 (S)

● S2.OX90000 (S)

● S2.OX100000 (S)

● S2.OX110000 (S)

● S2.OX110000-HV (S)

De "S2." In de productcode betekent dat het product een netgekoppelde omvormer is.

De artikelcode of SKU zal aan het einde een extra nummer bevatten. Het laatste nummer verwijst naar de

standaard netstandaard en de kleur van de omvormer. S2.OX80000S.1 is bijvoorbeeld het 80kW-model met

standaard Nederlandse netstandaard en Autarco blauwe kap.

Als het product aan het einde een "S" heeft, wordt het geleverd met geïntegreerde DC-schakelaars.

De HV-versie van de omvormer is bedoeld voor directe aansluiting op een transformator of industriële installatie

met de juiste spanning. De AC-aansluitingen in deze omvormers zijn 3-fase en geaard.

Als de productcode wordt gevolgd door ".L", is het in staat tot communicatie via het elektriciteitsnet (PLC). Let

op: gewone communicerende sticks werken niet met dit apparaat.

Het product is ook mogelijk met Anti-PID-functionaliteit. Dit is echter niet nodig bij gebruik in combinatie met de

zonnepanelen van Autarco die anti-PID-bestendig zijn.

Houd deze gebruikershandleiding te allen tijde bij de hand in geval van nood.
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2 Voorbereiding

2.1 Veiligheidsinstructies

GEVAAR! Raak geen interne componenten aan terwijl de omvormer in werking is.

GEVAAR! Ga niet dicht bij de omvormer staan   tijdens zware weersomstandigheden zoals

verlichting, enz.

Zorg ervoor dat u het oppervlak van alle PV-arrays volledig bedekt met ondoorzichtig (donker)

materiaal voordat u ze bedraadt of zorg ervoor dat de DC-stroomonderbreker of een

gelijkwaardige DC-isolator is losgekoppeld .

Dit komt doordat fotovoltaïsche (PV) arrays elektrische energie opwekken wanneer ze aan licht

worden blootgesteld, wat een gevaarlijke situatie kan veroorzaken.

De omvormer uit de OX-serie mag alleen worden gebruikt met PV-arrays van beschermingsklasse
II, in overeenstemming met IEC 61730, klasse A.

WAARSCHUWING! De PV-omvormer wordt tijdens bedrijf heet. Raak het koellichaam of het
randoppervlak niet aan tijdens of kort na het gebruik.

LET OP! Sluit de AC-uitgang van de omvormer niet rechtstreeks aan op particuliere AC-apparatuur.
De PV-omvormer is ontworpen om wisselstroom rechtstreeks aan het openbare stroomnet te
leveren.

LET OP! De MC4-connectoren die in de doos met de omvormer zijn geleverd, worden gebruikt om

de verbindingen met de omvormer tot stand te brengen. (Staubli MC4M-PV-KST4-6II-UR /

MC4F-PV-KST4-6II-UR)

WAARSCHUWING! De installatie, service, recycling en verwijdering van de omvormers moet

worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met nationale en lokale

normen en voorschriften.

Neem contact op met uw dealer voor informatie over een geautoriseerd reparatiecentrum voor
onderhoud of met gekwalificeerde reparateurs.

Alle ongeoorloofde acties, waaronder wijziging van productfunctionaliteit van welke vorm dan ook, hebben
invloed op de geldigheid van garantieservice; Autarco kan de verplichting tot garantieservice dienovereenkomstig
weigeren.
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2.2 Inhoud verpakking

Autarco OX-serie omvormer Montagebeugel
+ schroeven

18 of 20 xMC4
connectorparen (S4.MC4F /

MC4M)

Gebruiksaanwijzing

2.3 Interne DC-schakelaar
Controleer of uw Autarco OX-serie omvormer is uitgerust met interne DC-schakelaars. Deze schakelaar bevindt
zich aan de onderkant van de omvormer. Als er geen interne DC-schakelaar is, is het belangrijk om een   externe
DC-scheidingsschakelaar aan te brengen om de strings van de PV-module volledig los te koppelen van de
omvormer.

2.4 Verklaringen van symbolen op omvormer

10min

GEVAAR - HOGE ELEKTRISCHE SPANNING
Dit apparaat is rechtstreeks aangesloten op het openbare net. Alle
werkzaamheden aan de omvormer mogen alleen worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel. Vanwege de grote condensatoren kan er tot 10
minuten lekstromen in de omvormer optreden.

LET OP
Dit apparaat is rechtstreeks aangesloten op gelijkstroomgeneratoren en het
openbare wisselstroomnet.

GEVAAR - HETE OPPERVLAKKEN
De componenten in de omvormer worden heet tijdens het gebruik. Raak de
aluminium behuizing NIET aan tijdens het gebruik.

LET OP
Raadpleeg bij werkzaamheden aan de omvormer altijd deze handleiding voor
gedetailleerde productinformatie.

LET OP
Dit apparaat MAG NIET worden weggegooid met het huisvuil. Ga naar
hoofdstuk 9 "Recycling en afvoer" voor de juiste behandelingen.

CE-MARKERING
Deze apparatuur voldoet aan de basisvereisten van de EU-richtlijn betreffende
laagspanning en elektromagnetische compatibiliteit.
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3 Productinformatie

3.1 Overzicht
Autarco OX-serie netgekoppelde omvormers zijn state-of-the-art, hoge efficiënte, robuuste en betrouwbare
netgekoppelde omvormers tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding die beschikbaar is. Ze zijn eenvoudig te
installeren en hebben een standaard productgarantie van 5 jaar. Onze strenge kwaliteitscontrole en
testfaciliteiten garanderen dat Autarco-omvormers voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen. Deze
omvormers zijn de sleutel tot ons internationale trackrecord in het leveren van uiterst betrouwbare
zonne-energieoplossingen.

Belangrijkste kenmerken:

● Maximale efficiëntie van 98,8%

● Breed MPPT-spanningsbereik

● Lage uitschakelspanning

● Hoge beschermingsklasse IP65

● Intelligente redundante ventilatorkoeling

● Standaard 5 jaar productgarantie met optie tot 15 jaar

● Meerdere bewakingsopties

● Optionele geïntegreerde DC-schakelaar

Zie hoofdstuk 11 "Productspecificaties" voor de volledige specificaties.

3.2 Productidentificatie
U kunt de omvormer herkennen aan de sticker met het serienummer (S / N) aan de zijkant van de omvormer.
Belangrijke elektrische specificaties zijn ook te vinden op het label aan de linkerkant? rechterkant van de
omvormerbehuizing. Verwijder het label of het serienummer niet, aangezien hierdoor de productgarantie
vervalt.
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3.3 Productoverzicht

Layout: tekeningpijlen zijn nog niet uitgelijnd

10 OX-series Inverters



Installation and operation manual

4 Installatie

4.1 Veiligheid

GEVAAR! Installeer de omvormer niet in de buurt van brandbare of explosieve voorwerpen.

WAARSCHUWING! De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en in
overeenstemming met nationale en lokale normen en voorschriften.
Deze omvormer zal worden aangesloten op een hoogspanningsgelijkstroomgenerator en een
wisselstroomnet. Onjuiste installatie kan ook de levensduur van de omvormer in gevaar brengen.

De installatielocatie moet goed geventileerd zijn. Directe blootstelling aan fel zonlicht wordt niet
aanbevolen.

4.2 Geschikte montagelocatie

Het koellichaam kan tijdens bedrijf een temperatuur van 75⁰C bereiken.

● Zorg ervoor dat de muur sterk genoeg is om het gewicht van de omvormer te dragen.
● De omgevingstemperatuur van de installatieplaats moet tussen -25 ⁰C en +60 ⁰C liggen.
● Zorg voor voldoende ventilatie op de plaats van installatie; onvoldoende ventilatie kan de prestatie van

de elektronische componenten in de omvormer verminderen en de levensduur van de omvormer
verkorten.

● De omvormer heeft ventilatoren die de omvormer op intelligente wijze koelen als de interne
componenten hoger zijn dan 100⁰C. Het ventilatorgeluid kan hoger zijn dan 50dB; installatie wordt niet
aanbevolen in openbare ruimtes.
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4.3 Montage-instructies

Er zijn twee mensen nodig om de omvormer uit de doos te halen en de omvormer te installeren.
Handgrepen zijn in het koellichaam gevormd om de omvormer gemakkelijk te kunnen hanteren.

● De omvormer is geschikt voor installatie binnen en buiten.
● Verticale installatie wordt aanbevolen, met een maximale hellingshoek van 15⁰ naar achteren.
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4.4 Veiligheidsafstand

LET OP! Zorg ervoor dat de koellichamen niet aangeraakt kunnen worden..

WAARSCHUWING! Zorg bij het installeren van meerdere omvormers voor voldoende afstand
tussen de omvormers. Een gespreide installatie kan worden aanbevolen. Hoge temperaturen
kunnen de prestaties beïnvloeden.

Houd rekening met de volgende minimale afstanden tot muren en andere omvormers
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4.5 Montageprocedure
Step 1 — Monteer de muurbeugel op de muur met de juiste schroeven pluggen
Step 2 — Laat de omvormer op de beugel zakken
Step 3 — Gebruik de schroeven uit de verpakking om de onderkant van de omvormer aan de
montagebeugel te bevestigen
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5 Elektrische installatie

GEVAAR! Deze omvormer zal worden aangesloten op een hoogspanningsgelijkstroomgenerator en
een wisselstroomnet. De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en in
overeenstemming met de nationale en lokale normen en voorschriften.

5.1 Aarding

GEVAAR! Verbind of ontkoppel de connectoren nooit onder belasting.

LET OP! De AC-aansluiting op het elektriciteitsnet mag alleen worden uitgevoerd na toestemming
van het nutsbedrijf dat het net beheert.

LET OP! Zorg ervoor dat u de juiste netstandaard instelt als onderdeel van de inbedrijfstelling van
het systeem, zie hoofdstuk 6.6.

Er zijn twee opties voor aardingsbeveiliging: via netterminalaansluiting en externe koellichaamaansluiting.

Als een AC-terminal wordt gebruikt om aarde aan te sluiten, raadpleegt u de inhoud van 5.3.2.

Volg de onderstaande stappen als het koellichaam wordt gebruikt om de aarde te verbinden.

1) Bereid de aardingskabel voor: het wordt aanbevolen om een 16-35 mm² koperen kernkabel voor
buitengebruik te gebruiken.
2) Bereid de OT-aansluitingen M6 voor

BELANGRIJK! Voor meerdere parallel geschakelde omvormers moeten alle omvormers op
hetzelfde aardpunt worden aangesloten om de mogelijkheid van een spanningverschil tussen  de
omvormers te elimineren.

WAARSCHUWING! Ongeacht het soort aardingsverbinding dat wordt gebruikt, het is ten
strengste verboden om de aarde van de omvormer te verbinden met de bliksembeveiliging van
het gebouw, anders is Autarco niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door
blikseminslag.
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3) Strip de isolatie van de aardingskabel tot de geschikte lengte, zoals weergegeven in afbeelding 5.7.

BELANGRIJK! B (isolatiestriplengte) is 2-3 mm langer dan A (krimpgebied OT-kabelklem)

4) Steek de gestripte draad in het krimpgebied van de OT-klem en gebruik de hydraulische klem om de

klem op de draad te krimpen (zoals weergegeven in afbeelding 5.8).

BELANGRIJK! Na het krimpen van de terminal op de draad, inspecteert u de verbinding om er
zeker van te zijn dat de terminal stevig op de draad is gekrompen.

5) Verwijder de schroef van het aardingspunt van het koellichaam.

M-S2-OX-NL-V2.3 17



6) Gebruik de schroef van het aardingspunt om de aardingskabel te bevestigen. Draai de schroef stevig
vast. Het koppel is 3 Nm (zoals weergegeven in Figuur 5.9).

BELANGRIJK! Om de corrosiebestendigheid van de aardklem te verbeteren, raden we aan om de
externe aardklem te bekleden met silicagel of zinkverf ter bescherming na installatie van de
aardingskabel.

5.2 AC-aansluiting

GEVAAR! Verbind of ontkoppel de connectoren nooit onder belasting.

LET OP! De AC-aansluiting op het elektriciteitsnet mag alleen worden uitgevoerd na toestemming
van het nutsbedrijf dat het net beheert.

De gebruikte AC-kabel moet worden gedimensioneerd in overeenstemming met eventuele lokale en nationale
richtlijnen voor kabeldimensies die eisen stellen aan de minimale geleiderdoorsnede.
Kabeldimensioneringsfactoren zijn bijv.: Nominale AC-stroom, type kabel, type routing, kabelbundeling,
omgevingstemperatuur en maximaal gespecificeerde lijnverliezen.

We raden 38-185 mm2 105℃ kabel met weerstand lager dan 1,5 ohm.  
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Zorg ervoor dat de weerstand van de kabel lager is dan 1,5 ohm. Als de draad langer is dan

20 meter, wordt aanbevolen om een   kabel van 150-185 mm te gebruiken. Raadpleeg de lokale elektrische
voorschriften voor de maatvoering van de draad.

OPMERKING: Het is niet nodig om de N op de AC-zijde aan te sluiten voor de OX-serie
driefasige omvormer, de aardingsdraad kan worden aangesloten op het aardingsgat aan de
rechterkant van het koellichaam van de omvormer.

Kabelspecificatie Kabel met koperen kern

Dwarsdoorsnede 2
doorsnede (mm)

Bereik 35 ~ 185

Aanbevolen 70

Buitendiameter kabel
(mm)

Bereik 38 ~ 56

Aanbevolen 45

OPMERKING: Bereid de M6 OT-aansluitingen voor

De stappen voor het monteren van de AC-netaansluitingen zijn als volgt:

A) Strip het uiteinde van de isolatiemantel van de AC-kabel ongeveer 300 mm en strip vervolgens het uiteinde

van elke draad (zoals weergegeven in afbeelding 5.17).

Afbeelding 5.17 AC-kabel

strippen OPMERKING: L2 (isolatiestriplengte) is 2 mm-3 mm langer dan L1
(krimpgebied OT-kabelaansluiting)

Strip de isolatie van de draadkern, steek deze in het kabelkrimpgedeelte van de OT-aansluiting en gebruik dan

een hydraulische krimptang om het stevig te krimpen. De draad moet bedekt zijn met door warmte

krimpbare buis of isolatietape. Bij gebruik van de warmte krimpbare buismof, schuif deze de warmte
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krimpbare buis over de draad voordat de OT-aansluiting wordt gekrompen.

B) Maak de 4 schroeven op het AC-aansluitingsdeksel los en verwijder het deksel.

C)

D) Steek de kabel door de dopmoer, de waterdichte bus en de afdekking van de AC-aansluiting in de

AC-aansluiting en gebruik een dopsleutel om de schroeven vast te draaien. Het koppel is 4-6 Nm (zoals

weergegeven in figuur 5.20).

Bedrading met nulleider (S2.OX80000S.1) Bedrading zonder nulleider (S2.OX110000S-HV)

E) Duw de AC-klemmen langs de rail naar de binnenkant van de omvormer en draai de schroeven onder het rek

vast. Draai de 4 schroeven van de AC-klemafdekking vast en draai de AC-ingangskapmoer vast (zoals

weergegeven in figuur 5.21).

LET OP! Het is belangrijk dat de AC-draden worden aangesloten op de juiste klemmen, zoals
aangegeven door de symbolen "L", "N" en "Aarding" op elke AC-connector.
In sommige landen is in principe een tweede aardgeleider vereist. Neem in elk geval de
geldende voorschriften voor de site in acht.
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De AC-aansluiting op het elektriciteitsnet mag alleen worden uitgevoerd na toestemming van
het nutsbedrijf dat het net beheert.

Gebruik altijd aparte zekeringen voor aangesloten verbruikersbelastingen. Gebruik speciale stroomonderbrekers
met lastschakelaarfunctionaliteit voor het schakelen van lasten.

GEVAAR! Er mag geen verbruikersbelasting worden aangelegd tussen de
hoofdstroomonderbreker en de omvormer.

5.3 Extra beveiligingen
Om de AC-netaansluitingsgeleiders van de omvormer te beschermen, raadt Autarco aan om
stroomonderbrekers te installeren die beschermen tegen overstroom. De volgende tabel definieert
OPCD-waarden voor elk model;

Omvormer Nominale spanning (V) nominaal vermogen (kW) OPCD: De huidige voor
beveiliging (A)

S2.OX80000 (S) 400V 80 160

S2.OX90000 (S) 400V 90 160

S2.OX100000 (S) 400V 100 200

S2.OX110000 (S) 400V 110 200

S2.OX110000-HV (S) 540V 110 160

De Autarco omvormer beschikt over een geïntegreerde foutstroom aardlek detectie (RCPD) en foutstroom
Operated Monitor (RCOM). De RCOM zal de lekstroom detecteren en vergelijken met de verwachte waarde. Als
de lekstroom het toegestane bereik overschrijdt, zal de RCPD de omvormer loskoppelen van de AC-belasting.

Als de voorschriften in het land van installatie een externe aardlekschakelaar (RCD) voorschrijven, moet u een
apparaat gebruiken met een uitschakeldrempel van 600 mA of meer. Een aardlekschakelaar type "A" kan worden
gebruikt in overeenstemming met onze "Fabrikantverklaring voor gebruik van aardlekschakelaars". Neem contact
op met Autarco voor advies.
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5.4 DC-aansluitingen

Gebruik altijd de MC4-connectoren uit de omvormer doos om strings op de omvormer aan te sluiten.

GEVAAR! Verbind of ontkoppel de connectoren nooit onder belasting.

Omvormers uit de OX-serie hebben 9 of 10 MPP-trackers. De DC-kenmerken van elk model worden weergegeven
in de onderstaande tabel:

Omvormer MPP-trackers Max DC-vermogen Max DC-spanning Max. Gelijkstroom per MPPT

S2.OX80000 (S) 9 96000W

1100V

S2.OX90000 (S) 10 108000W

26,0AS2.OX100000 (S) 10 120000W

S2.OX110000 (S) 10 132000W

S2.OX110000-HV (S) 10 132000W

GEVAAR! Sluit geen strings aan met een nullastspanning die hoger is dan de Max DC-spanning
van de omvormer. Schade die zo ontstaat aan de omvormer valt niet onder de garantie.

Om de PV-generator op de omvormers aan te sluiten gebruiken we 4 mm² of 6 mm² PV-kabel en
MC4-connectoren. Raadpleeg onze MC4-connectorhandleiding voor details over het monteren van de
MC4-connector.

GEVAAR! Ter bescherming tegen elektrische schokken moeten MC4-connectoren tijdens
montage of demontage worden geïsoleerd van de PV-generator.

DC-aansluitingen mogen onder belasting niet worden losgekoppeld. Ze kunnen in een onbelaste
toestand worden geplaatst door de DC / AC-omvormer uit te schakelen of de
DC-stroomonderbreker te verbreken. Aansluiten onder spanning is toegestaan.

VOORZICHTIG! MC4 connectoren zijn waterdicht (IP67) maar kunnen niet permanent onder
water gebruikt worden. Leg de MC4-connectoren altijd vrij vanhet dakoppervlak.
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Als er gereedschappen of onderdelen worden gebruikt in de MC4-connector verbinding anders
dan vermeld in de MC4-connectorhandleiding, kan noch veiligheid noch naleving van de
technische gegevens worden gegarandeerd.

5.5 Volgorder inbedrijfstelling omvormer

Schakel AAN Schakel UIT

1. Sluit AC-zijde aan (indien nog niet aangesloten)

2. Sluit DC-zijde aan (indien nog niet aangesloten)

3. Schakel beide DC-schakelaars in

4. Schakel de AC-schakelaar in

1. Schakel de AC-schakelaar uit

2. Schakel beide DC-schakelaars uit
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6 Bedrijf

6.1 LED-indicator lampjes
Er zijn drie LED-statusindicatielampjes op het voorpaneel van omvormers uit de OX-serie. Het linker
POWER-lampje (rood) geeft de status van de omvormer voeding van de panelen aan. Het middelste
OPERATION-lampje (groen) geeft de bedrijfsstatus aan. Het rechter ALARM-lampje (geel) geeft de alarmstatus
aan. Tabel 3.1 legt hun betekenissen uit.

Licht Status Beschrijving

VOEDING (rood)
AAN De PV-generator levert stroom aan de omvormer

UIT De PV-generator levert geen stroom aan de omvormer

WERKING (groen)

AAN De omvormer levert wisselstroom aan het net

UIT De omvormer levert geen wisselstroom

KNIPPERT De omvormer is aan het initialiseren

ALARM (geel)

AAN Er is een storing. Zie het omvormerdisplay en hoofdstuk 10 van deze

handleiding voor details.

UIT De omvormer werkt normaal.

Wanneer de DC-schakelaar en de AC-schakelaar van de omvormer zijn ingeschakeld, begint de omvormer met
initialiseren. Na ongeveer. 3 minuten zal de omvormer beginnen met normaal bedrijf en het omvormerdisplay
toont GENERATING.

6.2 Display omvormer

LET OP! Zorg ervoor dat tijdens normaal bedrijf de optionele geïntegreerde DC-schakelaar is
ingeschakeld.

De display-inhoud bestaat uit 2 regels. Tijdens normaal gebruik toont het display afwisselend het huidige
vermogen en de bedrijfsstatus gedurende 10 seconden. Door op de UP- of DOWN-toets te drukken, bladert u
handmatig door deze twee displays. Door op de ENTER-knop te drukken krijgt u toegang tot het hoofdmenu met
vier submenu's:

● Informatie, gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 6.3.
● Instellingen, gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 6.4.
● Geavanceerde informatie, gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 6.5.
● Geavanceerde instellingen, gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 6.6.

Door op de UP- of DOWN-toetsen te drukken, kunt u door deze submenu's bladeren en op ENTER klikken om
naar het submenu te gaan.
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6.3 Informatie
Het hoofdmenu van de omvormers uit de OX-serie biedt toegang tot operationele gegevens en informatie. De
informatie wordt weergegeven door "Informatie" te selecteren in het hoofdmenu.

Standaard scrollt het omvormer display door de onderstaande informatiestatussen. U kunt ook op de UP- of
DOWN-toetsen drukken om handmatig door te bladeren. Door op de ENTER-toets te drukken, wordt het huidige
scherm vergrendeld of ontgrendeld.

(vergrendeld) (scrollen)

Door op de ESC-toets te drukken, keert u terug naar het hoofdmenu.

Status Beschrijving

V_DC01 % VALUE% V

I_DC01 % VALUE% A

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT1

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT1

V_DC02 % VALUE% V

I_DC2 % VALUE% A

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT2

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT2

V_DC03 % VALUE% V

I_DC03 % VALUE% A

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT3

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT3

V_DC04 % VALUE% V

I_DC04 % VALUE % A

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT4

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT4

V_DC05 % VALUE% V

I_DC05 % VALUE% A

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT5

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT5

V_DC06 % VALUE% V

I_DC06 % VALUE% A

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT6

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT6

V_DC07 % VALUE% V

I_DC07 % VALUE% A

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT7

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT7

V_DC08 % VALUE% V

I_DC08 % VALUE% A

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT8

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT8

V_DC9 % VALUE% V

I_DC9 % VALUE % A

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT9

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT9

V_DC10 % VALUE% V

I_DC10 % VALUE% A

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT10

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT10

V_A % VALUE% V

I_A % VALUE% A

Toont de spanning (V) van het net fase 1 ( L1)

Toont de stroom (A) van het net L1

V_B % VALUE% V

I_B % VALUE% A

Toont de spanning (V) van het net fase 2 ( L2)

Toont de stroom ( A) van het net L2

V_C % VALUE% V

I_C % VALUE% A

Geeft de spanning (V) van het net fase (L3)

Geeft de stroom (A) van het net  L3

Status: % VALUE%

Vermogen: % VALUE% W

Geeft de status weer van de omvormer

Toont het huidige uitgangsvermogen (W) van de omvormer

Zie voor elke status anders dan "Generating" en "Initializing" hoofdstuk 10 voor

probleemoplossing
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Rea_Power: % VALUE% Var

App_Power: % VALUE% VA

Toont het werkelijk gegenereerde vermogen

Toont het schijnbare opgewekte vermogen

Netfrequentie

F_net % VALUE% Hz
Toont de huidige frequentie (Hz) van het net

Totale energie

% VALUE% kWh
Toont de totale energie-output (kWh)

Deze maand: % VALUE% kWh

Afgelopen maand: % VALUE% kWh

Totaal energie productie  in deze maand (kWh)

Totale energie productie  van vorige maand (kWh)

Vandaag: % VALUE% kWh

Gisteren: % VALUE% kWh

Totale energie productie vandaag (kWh)

Totale energie productie van gisteren (kWh)

Omvormer S / N Serial ID van de omvormer

Export_P:% value% w

Export_I:% value% A

toont het geëxporteerde vermogen

laat de geëxporteerde huidige stroom zien

werkmodus:

DRM-nummer:

vraagrespons mode (alleen relevant voor sommige markten)

het antwoord vraag (1-8) van de omvormer

I_DC01% VALUE% A

I_DC02% VALUE% A

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 1

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 2

I_DC03% VALUE% A

I_DC04% VALUE% A

Toont de ingang stroom (A) van de DC-ingang 3

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 4

I_DC05% VALUE% A

I_DC06% VALUE% A

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 5

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 6

I_DC07% VALUE% A

I_DC08% VALUE% A

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 7

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 8

I_DC09% VALUE% A

I_DC10% VALUE% A

Toont de input stroom (A) van de DC-ingang 9

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 10

I_DC11% VALUE% A

I_DC12% VALUE% A

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 11

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 12

I_DC13% VALUE% A

I_DC14% VALUE% A

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 13

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 14

I_DC15% VALUE% A

I_DC16% VALUE% A

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 15

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 16

I_DC17% VALUE% A

I_DC18% VALUE% A

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 17

Toont de ingangsstroom ( A) van de DC-ingang 18

I_DC19% VALUE% A

I_DC20% VALUE% A

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 19

Toont de ingangsstroom (A) van de DC-ingang 20
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6.4 Instellingen
De volgende opties zijn beschikbaar onder Instellingen submenu:

Tijd en datum instellen

Druk op de UP / DOWN-toetsen om het te wijzigen item in te stellen

Druk op de ENTER-toets om naar het volgende itemt te gaan

Druk op de ESC-toets om de datum op te slaan en terug te keren

Adres instellen

Wijs een nummer (##) toe aan de omvormer om onderscheid te maken tussen meerdere

omvormers bij gebruik van parallelle communicatie met WIFI-BOX of GPRS-BOX

Voor een enkele Wifi/Ethernet/GPRS-stick staat deze op <01>

Druk op de UP / DOWN-toetsen om het nummer in te stellen.

Druk op de ENTER-toets om de instelling op te slaan.

Druk op de ESC-toets om terug te keren.

Het wijzigen van het adres bij gebruik van WIFI-STICK of LAN-STICK kan
ertoe leiden dat de monitoring niet meer werkt.

Instellingen herstellen
Verwijder gegenereerde alarmberichten

6.5 Geavanceerde informatie

WAARSCHUWING! Toegang tot dit gedeelte van het menu is alleen voor door Autarco
gekwalificeerde en geaccrediteerde technici. Ongeautoriseerde toegang maakt de product- en
systeemgarantie ongeldig.

Het scherm kan doorlopen worden met de UP / DOWN-toetsen om de informatie te zien volgens de
onderstaande tabel. Druk op ENTER om een   submenu te openen. Druk op de ESC-toets om terug te gaan naar
het hoofdmenu.

Alarmmeldingen

Het display toont de 100 laatste alarmmeldingen (zie Figuur 7.6).

Druk op de OMHOOG / OMLAAG-toetsen om door de alarmmeldingen te bladeren.

Druk op de ESC-toets om terug te keren

Lopend bericht

Deze functie is bedoeld voor onderhoudspersoneel om een   lopende bericht te krijgen, zoals
interne temperatuur, Standaard NO. enz.
Schermen kunnen handmatig worden verschoven door op de UP / DOWN-toetsen te
drukken.

Versie Het scherm toont de versie van de besturingssoftware van de omvormer.

Dagelijkse energie.

De functie is voor het controleren van de energieopwekking voor de geselecteerde dag.
Druk op de DOWN-toets om de cursor naar dag, maand en jaar te verplaatsen, druk op de
UP-toets om het cijfer te wijzigen.
Druk op ENTER nadat de datum is vastgelegd.
Druk op de UP / DOWN-toets om de ene datum van de andere te verplaatsen.
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Jaarlijkse energie

De functie is voor het controleren van de energieopwekking voor het geselecteerde jaar.
Druk op de DOWN-toets om de cursor te verplaatsen, druk op de UP-toets om het cijfer te
veranderen.
Druk op ENTER nadat de maand / het jaar is vastgelegd.
Druk op de UP / DOWN-toets om de ene datum van de andere te verplaatsen.

Dagelijks record Het scherm toont de geschiedenis van het wijzigen van instellingen. Alleen voor
onderhoudspersoneel.

Communicatiegegevens
Het scherm toont informatie die alleen voor gekwalificeerde technici kan worden

geïnterpreteerd

Waarschuwingsbericht Interne gegevens van de omvormer

6.6 Geavanceerde instellingen

WAARSCHUWING! Toegang tot dit gedeelte van het menu is alleen voor door Autarco
gekwalificeerde en geaccrediteerde technici. Ongeautoriseerde toegang maakt de
productgarantie en eventuele kWh-garantie ongeldig.

Het scherm kan doorlopen worden met de UP / DOWN-toetsen om de informatie te zien volgens de
onderstaande tabel. Druk op ENTER om een   submenu te openen. Druk op de ESC-toets om terug te gaan naar
het hoofdmenu.

Veel van deze instellingen kunnen worden bekeken en gecontroleerd via Helios als een digitaal O &
M-bewakingsapparaat wordt gebruikt.

Selecteer netstandaard

WAARSCHUWING! Zet net OFF (zie hieronder) voordat u deze instelling
wijzigt.

Druk op de UP / DOWN-toetsen om door de beschikbare standaarden te

bladeren.Druk op de ENTER-toets om de instelling op te slaan - Druk op de ESC-toets om te
annuleren en terug te keren.

Bij het selecteren van door gebruiker gedefinieerd moeten de volgende bovenste en

onderste waarden worden ingesteld voor spanning en frequentie:
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OV-G-V1: 300 --- 480V

OV-G-V1-T: 0,01 --- 9s

OV-G-V2: 300 --- 490V

OV-G-V2-T: 0,01 --- 1s

UN-G-V1: 173- --336V

UN-G-V1-T: 0,01 --- 9s

UN-G-V2: 132 --- 319V

UN-G-V2-T: 0,01 --- 1s

OV-G-F1: 50,2-63Hz

OV -G-F1-T: 0,01 --- 9s

OV-G-F2: 51-63Hz

OV-G-F2-T: 0,01 --- 9s

UN-G-F1: 47-59,5Hz

UN-G-F1- T: 0,01 --- 9 s

UN-G-F2: 47-59 Hz

UN-G-F2-T: 0,01 --- 9 s

Druk op de UP / DOWN-toetsen om door deze waarden te scrollen

Druk op de ENTER-toets om de geselecteerde waarde te bewerken

Druk op de UP / DOWN-toetsen om de geselecteerde waarde te wijzigen

Druk op ENTER-toets om op te slaan en terug te keren

Druk op ESC-toets om te annuleren en terug te keren

WAARSCHUWING! Zet net ON (zie hieronder) voordat de nieuwe
standaard wordt geactiveerd.

WAARSCHUWING! Houd er rekening mee dat de User-Def-standaard niet
mag worden gebruikt zonder toestemming van de lokale netbeheerder.

Net AAN / UIT

Druk op de OMHOOG / OMLAAG-toetsen om door de raster AAN / UIT-opties te bladeren.

Druk op ENTER om op te slaan.

Druk op ESC om terug te keren naar het vorige menu

Clear Energy.

Reset de totale kWh-output van de omvormers naar nul.

Als u deze functie gebruikt zonder voorafgaande goedkeuring van Autarco,
vervallen alle bestaande kWh-garanties.

Nieuw wachtwoord

Wijzig het wachtwoord om Geavanceerde informatie en Geavanceerde instellingen te

openen. Voer het huidige wachtwoord in voordat u een nieuw wachtwoord instelt. Druk op

de DOWN-toets om de cursor te verplaatsen, druk op de UP-toets om het cijfer te wijzigen.

Druk op de ENTER-toets om de instelling uit te voeren. Druk op de ESC-toets om terug te

keren naar het vorige menu.

Vermogensregeling

Omvormer-uitgang actief vermogen en blindvermogen regeling kunnen via dit menu

worden ingesteld als het net niet in balans is:

1. Stel uitgangsvermogen in
2. Stel reactief vermogen in
3. Out_P met herstel
4. Rea_P met herstel
5. Selecteer PF-curve

Kalibreer energie

Onderhoud of vervanging kan een andere waarde voor totale energie. Gebruik deze functie

zodat de gebruiker de waarde van de totale energie kan herzien naar dezelfde waarde als

voorheen.

Druk op de DOWN-toets om de cursor te verplaatsen, druk op de UP-toets om de waarde te
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wijzigen. Druk op de ENTER-toets om de instelling uit te voeren. Druk op de ESC-toets om

terug te keren naar het vorige menu.

Speciale instellingen

Speciale instellingen kunnen functies tijdelijk uitschakelen voor testdoeleinden. Deze tests

mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd Autarco-personeel of getrainde

installateurs wanneer daarom wordt gevraagd. Het submenu bevat:

1. net Filter Set
2. Relay_Protect Set
3. ILeak_Protect Set
4. GROUND_Protect Set
5. net INTF.02 Set
6. MPPT Parallel Mode
7. Cnst. Spanningsmodus
8. V / FRT Stel
9. IgZero_COMP in. Set
10. PI Set
11. IgADCheckPRO Set
12. NoSmallPulse Set
13. VarCompensation
14. AFCI Set

STD Mode Settings

STD Mode Settings worden gebruikt wanneer vraagrespons vereist is door netbeheerders.

1. Werk Wijze

2. PowerSave-limiet

3. Freq Derate Set

4. 10 minuten spanning instellen

5. Geluid Priority

6. Initial Settings

7. spanning PCC Set

Originele Settings herstellen Restore Instellingen reset de omvormer naar de fabrieksinstellingen.

HMI Updater            Als u HMI Updater
selecteert, wordt de huidige softwareversie weergegeven waarop het lcd-scherm is

gebaseerd.

Interne EPM Interne stroomexportbeheer

instellen

.

1. Mode

2. Backflow power

3. Fail safe ON/OFF

External EPM Set

External power export management.

1. 5G-EPM

2. Others-EPM

Restart HMI This function is used to restart the HMI software.

Debug parameter Shows debug parameters.

Fan test Test intelligent fan

DSP Update Selecting DSP Update will show the current internal software version.

Compensation Set

This function is used to calibrate inverter output energy. It will not impact the energy count

for inverter with RGM.

1. Power parameter

2. spanning parameter

Using this function without previous approval from Autarco will void any
existing kWh Guarantees.
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I/V Curve

Used to create I/V curves for all DC inputs.

1. Set I/V curve

2. I/V curve scan
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6.7 Vermogens mindering met de temperatuur

Het uitgangsvermogen van de omvormer varieert met de omgevingstemperatuur, zoals weergegeven in de
onderstaande afbeelding.

6.8 Externe ventilatoren

De externe ventilatoren van de omvormer schakelen automatisch in als koeling via het koellichaam niet meer
voldoende is. Wanneer de kerntemperatuur van de omvormer 70 ° C bereikt, wordt de ventilator geactiveerd. Hij
wordt uitgeschakeld zodra de kerntemperatuur lager is dan 60 ° C.
Installatie wordt aanbevolen in overdekte openlucht ruimtes of binnen in ruimtes met voldoende ventilatie. Als u
dit niet doet, heeft dit gevolgen voor de maximale prestaties van de omvormer.
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7 Monitoring installatie and systeem registratie

7.1 Communicatie Poorten

De OX-omvormers hebben de volgende communicatiepoorten:
○ COM1: Groene 4-pins connector voor WiFi / mobiele datalogger.

● COM2 en COM3: Kabelwartels en deksel met daarachter volgende aansluitpunten:
● 2 x RJ45-aansluitingen
● 1 x RS485-klemmenblok
●

COM2 en COM3 zijn RJ-45-connectoren die geschikt zijn om meerdere omvormers in een doorlusconfiguratie
aan te sluiten en ze te verbinden met een WIFI-box, GPRS-box of andere datalogger.
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7.2 Monitoring Apparaten

Producten die eindigen met een  “-D” staan aan voor digitale O&M mogelijkheden.

Product Port Communication
Method

Connection To: # Inverters per
product

Parallel Connection

S2.WIFI-STICK COM1 WIFI Router 1 N

S2.LAN-BOX COM2 & COM3 WIFI OR LAN Router 10 Y,
Cabled (RJ45)

S2.ETHERNET-STICK COM1 Cabled (RJ45) Router 1 N

S2.ZWAVE-STICK COM1 Z-wave Z-wave Gateway 1 N

S2.GPRS-STICK COM1 Sim Data Cellular network 1 N

S2.GPRS-BOX COM2 & COM3 Sim Data Cellular network 10 Y,
Cabled (RJ45)

PC or Data Logger COM2
Terminal block

Local PC or Data Logger 1 N

Stappen voor het gebruik van RJ45-verbindingen voor RS485-communicatie:

Gebruik een netwerkdraadstripper om de isolatielaag van de communicatiekabel te strippen. Gebruik de
standaard draadvolgorde waarnaar wordt verwezen in TIA / EIA 568B en scheid de draden in de kabel. Gebruik
een netwerkkabeltool om de draad bij te knippen. Maak de draad plat in de volgorde die wordt weergegeven in
de onderstaande afbeelding.
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1.

2. Steek de draad in de RJ45-connector en krimp de connector vervolgens met de krimptang.
3. Verwijder de dopmoer van de waterdichte kabelwartels met het label COM2 en COM3 aan de onderkant

van de omvormer. Verwijder de plug uit de fitting.
4. Steek de RJ45-connector in de RJ45-poort in de toegangsruimte van de omvormer.
5. Vervang de dopmoeren voor COM2 / 3 en draai ze stevig vast.

Raadpleeg de gerelateerde instructies van communicatieproducten voor verdere installatie-instructies. Voltooi

de monitoring-setup op https://my.autarco.com/

7.3 Registratie

Als u van plan bent een kWh-garantie aan te vragen voor uw systeem, zorg er dan voor dat het volgende ter
plaatse is ingevuld en geregistreerd voordat u vertrekt;

● Serienummers van omvormers en modules (tenzij er een specifieke bestelling is gemaakt voor het
systeem, in welk geval dit automatisch wordt geregistreerd)

● Bewakingsapparaat is verbonden met een lokaal netwerk of communicatiemethode
● Foto's van:
● PV-array
● Omvormer
● AC-bedrading en aansluiting

M-S2-OX-NL-V2.3 35

https://my.autarco.com/


8 Onderhoud

VOORZICHTIG ! Raak het koellichaam niet aan als de omvormer in werking is. Schakel de
omvormer UIT (zie paragraaf 5.5) en laat hem afkoelen voordat u hem reinigt.

VOORZICHTIG! Gebruik nooit oplosmiddelen, schuurmiddelen of bijtende materialen om de
omvormer te reinigen.

De omvormers van de OX-serie vereisen algemeen onderhoud dat eenmaal per jaar wordt uitgevoerd.
Onzuiverheden zoals stof en vuilophoping op het koellichaam kunnen het vermogen van de omvormer om
warmte af te voeren negatief beïnvloeden. Eventueel vuil of stof kan worden verwijderd met een doek of een
zachte borstel

8.1 Ventilator Onderhoud
Als de ventilator niet goed werkt, wordt de omvormer niet effectief gekoeld en kan de efficiëntie van de
omvormer afnemen.

Kapotte ventilatoren moeten volgens onderstaande procedure worden vervangen:

1. Koppel de wisselspanning los.
2. Draai de DC-schakelaar naar de "UIT" -positie.
3. Wacht tenminste 15 minuten.

4、 Verwijder de 4 schroeven op de ventilatorplaat en trek de ventilatoreenheid langzaam naar buiten.
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5、 Maak de ventilatorstekkers voorzichtig los en verwijder de ventilator.

6、 Reinig of vervang de ventilator. Monteer de ventilator terug in het rek.

1. Sluit de elektrische bedrading aan en installeer de ventilatoreenheid opnieuw.
2. Start de omvormer opnieuw op.
3. De ventilatoren moeten minimaal één keer per jaar worden getest en indien nodig worden gereinigd door

gekwalificeerd personeel.
4. Verwijdering

Om te voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96 / EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de implementatie ervan als nationale wetgeving, moet elektrische apparatuur die het einde van
zijn levensduur heeft bereikt afzonderlijk worden ingezameld en ingeleverd bij een erkend recyclingbedrijf. Het
negeren van deze EU-richtlijn kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en uw gezondheid.
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9 Fouten zoeken en oplossen

9.1 Algemeen
Bericht Actie

Leeg scherm

● Controleer of alle schakelaars in de AAN-stand staan   (inclusief interne DC-schakelaar, indien aanwezig)

● Controleer de AC- en DC-voeding. Als het gelijkstroomvermogen hoger is dan 10W en de stringspanning

hoger dan 200V, moet de omvormer starten.

● Als de schakelaars aan staan   en er AC- en DC-voedingen beschikbaar zijn, neem dan contact op met de

installateur.

9.2 Interne component fout
Fout type Bericht Fout

code
Fout beschrijving Actie

Over BUS DC spanning OV-BUS 1021 Interne fout

1. Start de omvormer opnieuw (max 3 keer)
Restart inverter (up to three times).

2. Als de fout blijft, neem contact op met uw
installateur

Onder BUS DC spanning UN_BUS 1012 Interne fout

BUS balance fout UNB2_BUS 1024 Interne fout

System initial fout INI-PRO 1031 Interne fout

Relais fout Relay_PRO 1035 Interne fout

DSP_B fout DSP_B_PRO 1036 Interne fout

DC injectie op AC DCInj_PRO 1037 Interne fout

12V onder spanning fout 12Power_PRO 1038 Interne fout

9.3 Interne component fout
Error type Display message Error

code
Error description Action

Over BUS DC OV-BUS 1021 Interne fout

3. Start de omvormer opnieuw (max 3 keer).
4. Als de fout blijft, neem dan contact op met

uw installateur

Onder BUS DC spanning UN_BUS 1012 Interne fout

BUS balance fault UNB2_BUS 1024 Interne fout

System initial fault INI-PRO 1031 Interne fout

Relais fault Relay_PRO 1035 Interne fout

DSP_B fault DSP_B_PRO 1036 Interne fout

DC injection in AC DCInj_PRO 1037 Interne fout

12V onder spanning fout 12Power_PRO 1038 Interne fout
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9.4 Net fouten

Fout  type Bericht
Fout
code

Fout
beschrijving

Actie

Over
spanning

OV-GV 1010

Net spanning
overschrijdt

de standaard
waarde in de

omvormer

1. Wacht om te zien of de net-overspanning binnen de limieten terugkeert.
2. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de netstandaard correct is

ingesteld in Geavanceerde instellingen).
3. Controleer V_AC, Net spanning, in Informatiedisplay van de omvormer (zie 6.4)

en voer een onafhankelijke meting van de netoverspanning uit om te bevestigen
dat de omvormerwaarde correct is. Als de gemeten overspanning buiten de
standaardlimieten van het lokale netwerk valt, neem dan contact op met uw
plaatselijke nutsbedrijf, aangezien dit mogelijk moet worden gecontroleerd en
aangepast

4. Met toestemming van het hulpprogramma is het mogelijk om een   door de
gebruiker gedefinieer aangepast  bereik in te stellen (zie 6.7

Onder
spanning

UN-GV 1011

Net spanning
is lager dan

de standaard
waarde in de

omvormer

Over
frequentie

OV-GF 1012

Net
frequentie

overschrijdt
de standaard
waarde in de
omvormer.

1. Wacht om te zien of de frequentie binnen de limieten terugkeert.
2. Als een probleem aanhoudt, controleer dan of de netstandaard correct is

ingesteld in Geavanceerde instellingen (zie 6.7).
3. Controleer de netfrequentie in Informatiedisplay van de omvormer (zie 6.4) en

voer een onafhankelijke meting van de netfrequentie uit om te bevestigen dat
de waarde van de omvormer correct is. Als de gemeten frequentie buiten de
lokale standaardlimieten valt, neem dan contact op met uw plaatselijke
nutsbedrijf, aangezien dit mogelijk moet worden gecontroleerd en aangepast.

4. Met toestemming van het hulpprogramma is het mogelijk om een   door de
gebruiker gedefinieerd frequentiebereik in te stellen (zie 6.7).

Onder
frequentie

UN-GV 1013

Net
frequentie is
lager dan de

standaard
waarde in de
omvormer.

Net
impedantie

G-IMP 1014
Hoge net

impedantie

1. Wacht om te zien of het net binnen de limieten terugkeert.
2. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw plaatselijke

netleverancier, aangezien dit mogelijk moet worden gecontroleerd en bijgesteld.

Geen
netspanning

NO GRID 1015
De omvormer

vindt geen
net

1. Controleer uw wisselstroomaansluiting, zekeringen en schakelaars.
2. Start de omvormer opnieuw op.
3. Bel uw lokale netbeheerder om de black-out op te lossen.
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9.5 Systeem fouten

Fout  type Bericht
Fout
code

Fout beschrijving Actie

Over DC
spanning

OV-DC 1020

De  DC ingang van de
zonnepanelen is

hoger dan de limiet
van de omvormer

1. Start de omvormer opnieuw (maximaal drie keer).
2. Neem contact op met de installateur om:
3. Voer een onafhankelijke meting van de string-overspanning uit

om te bevestigen dat de omvormer meting correct is.
4. Arbereikel strings anders zodat de string-overspanning binnen

het geaccepteerde bereik valt

Over
temperatu

ur
TEM-PRO 1032

De interne
temperatuur van de

omvormer
overschrijdt de

limieten.

1. Controleer de locatie van de omvormer. Zorg voor voldoende
ventilatie niet in direct zonlicht.

2. Neem contact op met de installateur om de omvormer te
vervangen als het probleem aanhoudt.

Kortsluit
fout

SHORT-PRO 1030
Er is een kortsluiting
gedetecteerd in het

systeem.

1. Start de omvormer opnieuw (maximaal drie keer).
2. Bel de installateur om:
3. Controleer op beknelde, gekrompen of anderszins beschadigde

kabels en aansluitingen.
4. Controleer alle schakelaars op kortsluiting.
5. Als de fout aanhoudt, neem dan contact op met Autarco voor

vervanging van de omvormer.

Aardfout
GROUND-P

RO
1033

Stroom gedetecteerd
door aardgeleider.

1. Start de omvormer opnieuw (maximaal drie keer).
2. Bel de installateur om het volgende te controleren:
3. Controleer met een stroomtang of er stroom op de aardgeleider

staat.
4. Controleer op beknelde, gekrompen of anderszins beschadigde

kabels en aansluitingen.
5. Als de fout aanhoudt, neem dan contact op met Autarco voor

vervanging van de omvormer

Aardlekstr
oom

ILeak_PRO 1034
Er is een aardlek

gedetecteerd.

1. Start de omvormer opnieuw (maximaal drie keer).
2. Bel de installateur om het volgende te controleren:
3. Controleer met een stroomtang of er stroom op de aardgeleider

staat.
4. Controleer op beknelde, gekrompen of anderszins beschadigde

kabels en aansluitingen.
5. Als de fout aanhoudt, neem dan contact op met Autarco voor

vervanging van de omvormer.
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10 Product specificaties

S2.OX80000S S2.OX90000S S2.OX100000S S2.OX110000S S2.OX110000S-HV

Ingang

Max. DC spanning (V) 1100

MPPT spanning bereik (V) 180-1000

Start spanning (V) 195

Stop spanning (V) 195

Aantal MPP trackers 9 10

Max. DC stroom  per MPPT (A) 40

Aantal  DC aansluitingen  per MPPT 2

Totaal aantal  strings 18 20

DC aansluit  type MC4

Uitgang

Nominale AC vermogen (W) 80000 90000 100000 110000 110000

Max. AC vermogen (W) 88000 99000 110000 121000 121000

Nominale AC stroom (A) 121.6 137.0 152.0 167.1 117.6

Max. AC stroom  (A) 133.7 150.4 167.1 183.8 129.4

Net aansluiting Drie fasen

Net spanning bereik Volgens  EN50549 VDE 0126-1-1, UL1741, G59/3, AS4777

Net frequentie bereik Volgens EN50549  VDE 0126-1-1, UL1741, G59/3, AS4777

Power factor (bij nominaal vermogen) 0.8 …1… 0.8

Harmonische distorsie at nom. uitgang <3%

AC aansluiting OT Terminal connectors

Overspanning categorie OVC II (Netzijde ), OVC II (PV-zijde) AC & DC

Energie gebruik

Nacht verbruik (W) < 1

Standby verbruik (W) 6

Efficientie

Max. efficientie 98.70% 99.0%

Euro efficientie 98.30% 98.5%
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S2.OX80000S S2.OX90000S S2.OX100000S S2.OX110000S S2.OX60000S-HV

Veiligheids instellingen

Internal overspannings beveiliging Ja

DC eiland isolatie Ja

Aardfout  protectie Ja

Net monitoring Volgens VDE 0126-1-1, UL1741, G83/2, AS4777

Earth fault current monitoring Volgens VDE 0126-1-1, UL1741, G83/2, AS4777

DC stroom  monitoring Volgens VDE 0126-1-1, UL1741, G83/2, AS4777

Eiland protection Volgens VDE 0126-1-1, UL1741, G83/2, AS4777

CE- compliant Volgens EN61000-6-2, EN61000-6-4, AS3100, IEC62109

Algemene informatie

Maten  (W x H x D) (mm) 1050 x 567 x 286.5

Gewicht 82 kg

Installatie omgeving Binnen of buiten

Montage Muur frame

Werk  temperatuur bereik (°C) -25°C to 60°C

Max. relatieve vochtigheid 100%

Maximum hoogte 4000m

IP beschermingsklasse IP65 Volgens EN60529

Isolatie type Zonder transformator

Koeling Passief met assistentie van ventilatoren

Geluidsniveau (dB) <50 (niet installeren in werkruimtes)

LED indicators 3

LCD scherm 20 x 2 tekens

Communicatie  interfaces 4 pins RS485 stekker, 2 RJ45 stekkers, 2 groepen met terminal blok

interfaces met extra onderdelen Wi-Fi, GPRS, Z-Wave, LAN

Standaard garantie 5 jaar verlengbaar tot 15 jaar

Ingebouwde AC switch Optie
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