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Kære læser

Indledning Tak for den tillid, De viser os ved køb af dette Fronius-produkt af teknisk topkvalitet. Denne 
vejledning hjælper Dem med at blive fortrolig med apparatet. Læs vejledningen omhygge-
ligt igennem, så De kan lære Fronius-produktets mange muligheder at kende. På denne 
måde kan De gøre brug af de mange fordele, apparatet byder på.

De bedes også overholde sikkerhedsforskrifterne og dermed skabe større sikkerhed på de 
steder, hvor produktet anvendes. Omhyggelig behandling af produktet hjælper med til at 
sikre dets holdbare kvalitet og pålidelighed. Det er væsentlige forudsætninger for fremra-
gende resultater.

Forklaring til sik-
kerhedsanvisnin-
ger

Hvis De ser et af symbolerne, som er afbildet i kapitlet "Sikkerhedsforskrifter", er det nød-
vendigt at være særligt opmærksom.

FARE! Henviser til en umiddelbart truende fare. Hvis den ikke undgås, medfører 
den døden eller meget alvorlige kvæstelser.

ADVARSEL! Henviser til en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan 
den medføre døden eller meget alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG! Henviser til en muligvis skadelig situation. Hvis den ikke undgås, 
kan den medføre lette eller ringe kvæstelser samt materielle skader.

BEMÆRK! Henviser til muligheden for forringede arbejdsresultater og skader på 
udstyret.

VIGTIGT! Henviser til tips under anvendelsen og øvrige nyttige informationer. Det er ikke 
et signalord, som angiver en skadelig eller farlig situation.
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Sikkerhedsforskrifter

Generelt

Betingelser for 
omgivelser

Apparatet er produceret i overensstemmelse med den seneste tekniske udvik-
ling og de sikkerhedstekniske regler. Ved fejlbetjening eller misbrug kan der 
alligevel opstå fare for
- betjeningspersonens eller tredjepersons liv og lemmer,
- apparatet eller andre af den driftsansvarliges materielle værdier,
- at apparatet ikke kan arbejde effektivt.

Alle personer, som arbejder med idriftsættelse, betjening, vedligeholdelse og 
istandsættelse af apparatet, skal
- være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer,
- have kendskab til arbejde med elinstallationer og
- læse denne betjeningsvejledning helt og følge den nøje.

Betjeningsvejledningen skal altid opbevares på det sted, hvor apparatet an-
vendes. Som supplement til betjeningsvejledningen skal alle gældende regler 
samt lokalt gældende regler vedrørende forebyggelse af ulykker samt regler 
vedrørende miljøbeskyttelse overholdes.

Alle sikkerheds- og fareanvisninger på apparatet 
- skal holdes i læselig stand 
- må ikke beskadiges 
- må ikke fjernes
- må ikke tildækkes, overklistres eller overmales.

Brug kun apparatet, hvis alle beskyttelsesanordninger er helt funktionsdygti-
ge. Hvis beskyttelsesanordningerne ikke er helt funktionsdygtige, er der fare 
for
- betjeningspersonens eller tredjepersons liv og lemmer,
- apparatet eller andre af den driftsansvarliges materielle værdier,
- at apparatet ikke kan arbejde effektivt

Hvis sikkerhedsinstallationerne ikke er helt funktionsdygtige, skal de sættes i 
stand af en autoriseret specialvirksomhed, før apparatet tændes.

Sikkerhedsinstallationer må aldrig bypasses eller sættes ud af drift.

Placeringen for sikkerheds- og fareanvisningerne på apparatet kan ses i ka-
pitlet "Generelt" i betjeningsvejledningen til apparatet.

Fejl, som kan begrænse sikkerheden, skal afhjælpes, før der tændes for ap-
paratet.

Det drejer sig om Deres sikkerhed!

Drift eller opbevaring af apparatet, som ikke er omfattet af de nævnte områder, 
betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Producenten hæfter 
ikke for skader, som opstår som følge heraf.

Se de nøjagtige informationer om de tilladte betingelser for omgivelser i de 
tekniske data i betjeningsvejledningen.
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Kvalificeret per-
sonale

EMC-forholdsreg-
ler

Bortskaffelse

Datasikkerhed

Ophavsret

Serviceinformationerne i denne betjeningsvejledning er kun beregnet til kvali-
ficeret specialpersonale. Elektriske stød kan være dræbende. Udfør ikke an-
dre arbejdsopgaver end dem, der er angivet i dokumentationen. Det gælder 
også, selv om De er kvalificeret hertil.

Alle kabler og ledninger skal være faste, uden skader, isolerede og være di-
mensioneret efter anvendelsen. Løse forbindelser, snavsede, beskadigede el-
ler underdimensionerede kabler og ledninger skal straks sættes i stand af en 
autoriseret specialvirksomhed.

Reparations- og istandsættelsesarbejde må kun udføres af en autoriseret spe-
cialvirksomhed.

Dele fra fremmede leverandører er ikke nødvendigvis konstrueret og produce-
ret, så de lever op til kravene om belastning og sikkerhed. Brug kun originale 
reservedele (gælder også for standarddele).

Der må ikke foretages ændringer, til- eller ombygninger af apparatet uden pro-
ducentens godkendelse.

Udskift straks komponenter, der ikke er i funktionsdygtig stand.

I særlige tilfælde kan der forekomme påvirkning af anvendelsesområdet trods 
overholdelse af de standardiserede emissions-grænseværdier (f.eks. hvis der 
er følsomme apparater på opstillingsstedet, eller hvis opstillingsstedet er i 
nærheden af radio- eller tv-modtagere). I dette tilfælde har ejeren pligt til at 
tage passende forholdsregler til afhjælpning af forstyrrelserne.

Ifølge det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektriske og elektroni-
ske apparater og dets omsættelse til national lov skal udtjente el-apparater 
samles separat og afleveres på en genbrugsplads, som følger miljøreglerne. 
Sørg for, at det udtjente apparat afleveres til forhandleren igen, eller indhent 
informationer vedrørende lokale, autoriserede indsamlings- eller bortskaffel-
sessystemer. Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og 
for menneskers sundhed!

Brugeren er ansvarlig for datasikring af ændringer af fabriksindstillingerne. I til-
fælde af slettede, personlige indstillinger hæfter producenten ikke.

Ophavsretten til denne betjeningsvejledning forbliver hos producenten.

Tekst og billeder svarer til de tekniske forhold på trykketidspunktet. Ret til æn-
dringer forbeholdes. Indholdet i betjeningsvejledningen kan ikke lægges til 
grund for fordringer fra køberens side. Hvis De har forbedringsforslag eller fin-
der fejl i betjeningsvejledningen, er vi glade for info.
6
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Generelt

Apparatets kon-
cept

Apparatets opbygning:

(1) Husdæksel

(2) Inverter

(3) Vægholder

(4) Tilslutningsområde inkl. DC-hove-
dafbryder

(5) Datakommunikationsområde

(6) Datakommunikations-afdækning

Inverteren omdanner jævnstrømmen, som 
er produceret af solcellemodulerne, til vek-
selstrøm. Denne vekselstrøm ledes syn-
kront med netspændingen til det offentlige 
strømnet. 

Inverteren er udelukkende udviklet til anvendelse i netkoblede fotovoltaiske anlæg, og 
strømproduktion, som er uafhængig af det offentlige net, er ikke mulig.

Med sin opbygning og funktion yder inverteren maksimal sikkerhed under montering og 
drift.

Inverteren overvåger automatisk det offentlige strømnet. Ved anormale netforhold stand-
ser inverteren omgående sin drift og afbryder forsyningen til strømnettet (f.eks. ved netfra-
kobling, afbrydelse etc.). 
Netovervågningen foregår via spændingsovervågning, frekvensovervågning og overvåg-
ning af øforholdene. 

Drift af inverteren foregår fuldautomatisk. Så snart der er energi nok fra solcellemodulerne 
efter solopgang, begynder inverteren med netovervågningen. Når solen skinner tilstræk-
keligt, begynder inverteren net-forsyningsdriften.
Inverteren arbejder på en måde, så der hentes den størst mulige effekt fra solcellemodu-
lerne.
Så snart den genererede energi ikke er tilstrækkelig til netforsyning, afbryder inverteren ef-
fektelektronikkens forbindelse til nettet helt og standser driften. Alle indstillinger og gemte 
data bevares.

Hvis inverterens temperatur bliver for høj, drosler inverteren den aktuelle udgangseffekt for 
at beskytte sig selv.
Årsagerne til den for høje temperatur kan være en høj omgivelsestemperatur eller for lav 
varmebortledning (f.eks. ved montering i kontaktskabe uden den nødvendige varmebort-
ledning).

Anvendelsesom-
råde

Solcelle-inverteren er udelukkende beregnet til at omdanne jævnstrøm fra solcellemoduler 
til vekselstrøm og levere denne til det offentlige strømnet.
Følgende betragtes som værende uden for anvendelsesområdet:
- Al anden anvendelse eller anvendelse herudover
- Ombygning af inverteren, som ikke udtrykkeligt anbefales af Fronius
- Installation af komponenter, som ikke udtrykkeligt anbefales eller forhandles af Froni-

us.

Producenten hæfter ikke for skader, som opstår som følge heraf.
Alle garantikrav ophæves.

(1) (2) (3)

(4)(5)(6)
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Til anvendelsesområdet hører også
- At alle anvisninger samt sikkerheds- og fareanvisninger fra betjeningsvejledningen 

læses og følges
- At eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder udføres til tiden
- Samt at monteringen udføres efter betjeningsvejledningen

Sørg for ved dimensionering af fotovoltaiske anlæg, at alle anlæggets komponenter ude-
lukkende anvendes inden for det tilladte driftsområde.

Alle solcellemodulproducentens anbefalede foranstaltninger til vedvarende bevarelse af 
solcellemodul-egenskaberne skal respekteres. 

Tag hensyn til bestemmelserne fra energiforsyningsselskabet vedrørende netforsyningen.

Advarselsinfor-
mationer på appa-
ratet

På og i inverteren er der advarselsinformationer og sikkerhedssymboler. Disse advarsels-
informationer og sikkerhedssymboler må ikke fjernes eller overmales. Informationerne og 
symbolerne advarer mod forkert betjening, som kan medføre alvorlige personskader og 
materielle skader.

Advarselsinformationernes tekst:

ADVARSEL!
Elektriske stød kan være dræbende. Sørg for, at ind- og udgangssiden er spændingsfri, 
før inverteren åbnes. Vent, til kondensatorernes udladningstid er gået (5 minutter)

Anvisninger til 
dummy-apparater

Et dummy-apparat er ikke egnet til driftsmæssig tilslutning til et solcelleanlæg og må ude-
lukkende startes op til præsentationsformål.

VIGTIGT! Tilslut aldrig spændingsførende DC-kabler til DC-tilslutningerne på dummy-ap-
parater,

Tilslutning af spændingsløse kabler eller kabelstykker til præsentationsformål er tilladt.

Dummy-apparatet kan kendes på apparatets mærkeskilt:

Sikkerhedssymboler:

Fare for alvorlige personskader og mate-
rielle skader som følge af forkert betje-
ning

Anvend først de beskrevne funktioner, 
når følgende dokumenter er læst og for-
stået fuldstændigt:
- denne betjeningsvejledning
- samtlige betjeningsvejledninger til 

det fotovoltaiske systems kompo-
nenter, især sikkerhedsforskrifterne

Farlig elektrisk spænding

Vent, til kondensatorernes udladningstid 
er gået.

5

5

5

5

5
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Eksempel: Dummy-apparatets mærkeskilt
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Datakommunikation og Solar Net

Solar Net og data-
forbindelse

Datakommunika-
tionsområde

Afhængigt af modellen kan inverteren være udstyret med Fronius Datamanager-stikkortet.

Til individuel anvendelse af systemudvidelserne har Fronius udviklet Solar Net. Solar Net 
er et datanetværk, som giver mulighed for sammenkædning af flere invertere med syste-
mudvidelserne.

Solar Net er et bussystem med ring-topologi. En eller flere invertere, der er koblet sam-
men i Solar Net, kan kommunikere med en systemudvidelse ved hjælp af et kabel.

Solar Net registrerer automatisk forskellige systemudvidelser.

For at skelne mellem flere identiske systemudvidelser skal der indstilles et individuelt 
nummer på systemudvidelserne.

For entydigt at kunne definere hver enkelt inverter i Solar Net, skal der tildeles et indivi-
duelt nummer til den enkelte inverter.
Tildeling af et individuelt nummer efter afsnittet 'Menupunkt SETUP'.

Nærmere informationer til de enkelte systemudvidelser kan findes i de tilhørende betje-
ningsvejledninger eller på internettet på http://www.fronius.com

Nærmere informationer vedrørende kabeltilslutning af DATCOM-komponenter kan findes 
under:

→  http://www.fronius.com/QR-link/4204101938

Pos. Betegnelse

(1) Multifunktions-strøminterface, der kan skiftes (f.eks. til effektreduktionsfunktion, 
interface til måler, måleindgang osv.)

Pin 1 = måleindgang: maks. 20 mA, 100 ohm målemodstand (byrde)
Pin 2 = maks. kortslutningsstrøm 15 mA, maks. tomgangsspænding 16 V DC eller 
GND

Ledningsførings-variant 1: Signalkontakt til overspændings-beskyttelse
Pin 1: -
Pin 2: +

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

IN        IN        OUTOUT

PIN 2   1PIN 2   1
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Beskrivelse af 
LED 'Solar Net'

LED 'Solar Net' lyser
Strømforsyningen til datakommunikationen inden i Fronius Solar Net / Interface Protocols 
er i orden

LED ‘Solar Net‘ blinker kort hvert 5. sekund:
Fejl ved datakommunikationen i Fronius Solar Net
- Overstrøm (strømflow > 3 A, f.eks. på grund af en kortslutning i Fronius Solar Net)
- Underspænding (ingen kortslutning, spænding i Fronius Solar Net < 6,5 V, f.eks. hvis 

der er for mange DATCOM-komponenter i Fronius Solar Net, og den elektriske forsy-
ning ikke er tilstrækkelig)

Ledningsførings-variant 2: 4-20 mA
Pin 1: +
Pin 2: -

Brug det 2-polede krydsstik fra inverterens leveringsomfang til tilslutning til multi-
funktions-strøminterfacet.

(2)
(3)

Tilslutning Solar Net / Interface Protocol IN
Tilslutning Solar Net / Interface Protocol OUT
‘Fronius Solar Net‘ / Interface Protocol ind- og udgang, til forbindelse med andre 
DATCOM-komponenter (f.eks. inverter, sensorboks, etc.)

Ved sammenkædning af flere DATCOM-komponenter skal der sættes en termi-
nering på alle DATCOM-komponentens ledige IN- eller OUT-tilslutninger.
Ved invertere med Fronius Datamanager-stikkort er 2 termineringer del af inver-
terens leveringsomfang.

(4) LED 'Solar Net'
viser, om Solar Net-strømforsyningen er til rådighed

(5) LED 'dataoverførsel'
blinker ved adgang til USB-stikket. I løbet af denne tid må USB-stikket ikke fjer-
nes.

(6) USB A-bøsning
til tilslutning af et USB-stik med en maksimal størrelse på 
65 x 30 mm 

USB-stikket kan fungere som datalogger til en inverter. USB-stikket er ikke del af 
inverterens leveringsomfang.

(7) Potentialfri koblingskontakt med krydsstik

maks. 250 V AC / 4 A AC
maks. 30 V DC  / 1 A DC
maks. 1,5 mm² kabeltværsnit

Pin 1 = åbnekontakt (Normally Closed)
Pin 2 = rod (Common)
Pin 3 = lukkekontakt (Normally Open)
(pins fra oven og ned)

Brug krydsstikket fra inverterens leveringsomfang til tilslutning til den potentialfri 
koblingskontakt.

(8) Fronius Datamanager med WLAN-antenne
eller
afdækning til optionskort-rummet

(9) Afdækning til optionskort-rummet

Pos. Betegnelse
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I dette tilfælde kræves der en ekstern energiforsyning af DATCOM-komponenter med 
en ekstern netenhed på en af DATCOM-komponenterne.

Kontrollér eventuelt andre DATCOM-komponenter til registrering af underspænding.

Efter frakobling på grund af overstrøm eller underspænding forsøger inverteren at etablere 
energiforsyningen i Fronius Solar Net hvert 5. sekund, så længe fejlen er aktiv.

Når fejlen er afhjulpet, forsynes Fronius Solar Net igen med strøm i løbet af 5 sekunder.

Eksempel Registrering og arkivering af inverter- og sensordata ved hjælp af Fronius Datamanager 
og Fronius Sensor Box:

Data-netværk med 3 invertere og en Fronius Sensor Box:
-  inverter 1 med Fronius Datamanager
-  inverter 2 og 3 uden Fronius Datamanager!

Den eksterne kommunikation (Solar Net) foregår via datakommunikations-området på in-
verteren. Datakommunikations-området indeholder to RS 422-interfacer som ind- og ud-
gang. Forbindelsen etableres ved hjælp af RJ45-stik.

VIGTIGT! Da Fronius Datamanager fungerer som datalogger, må der ikke være andre da-
taloggere i Fronius Solar Net Ring.
Kun en Fronius Datamanager pr. Fronius Solar Net Ring!
Fronius Symo 3 - 10 kW: Afmontér alle øvrige Fronius Datamanagere, og luk det ledige 
optionskort-fag med blindafdækningen, som leveres af Fronius som ekstraudstyr 
(42,0405,2020), eller anvend en inverter uden Fronius Datamanager (light-version).
Fronius Symo 10 - 20 kW: Afmontér alle øvrige Fronius Datamanagere, og luk det ledige 
optionskort-fag ved at udskifte afdækningen (artikelnummer - 42,0405,2094), eller brug en 
inverter uden Fronius Datamanager (light-version).

= terminering

1 2 3

IN
OUT

IN
OUT

°C

W/m²

m/s

IN OUT IN OUT

Sensor Box

WLAN

* Fronius Datamanager

*
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Fronius Datamanager

Betjeningsele-
menter, tilslutnin-
ger og visninger 
på Fronius Data-
manager

Nr. Funktion

(1) Kontakt IP
til ændring af IP-adresse:

A indstillet IP-adresse ‘169.254.0.180’ 
‘Fronius Datamanager’ arbejder med den faste IP-adresse 
169.254.0.180;
den faste IP-adresse bruges til direkte forbindelse med en pc via LAN, 
uden forudgående konfiguration af pc'en

B Tildelt IP-adresse
'Fronius Datamanager' arbejder med en tildelt IP-adresse (standardind-
stilling 192.168.1.180); 
IP-adressen kan indstilles på 'Fronius Datamanager's' web-interface.

(2) LED WLAN
- Lyser grønt: ved etableret netværks-forbindelse
- Lyser rødt: ved ikke-etableret netværks-forbindelse

(3) LED-forbindelse Solar Web
- Lyser grønt: ved etableret forbindelse til 'Fronius Solar.web'
- Lyser rødt: ved ikke etableret forbindelse til 'Fronius Solar.web'
- Lyser ikke: hvis forbindelsen til 'Fronius solar.web" er deaktiveret på Data-

manager

(4) LED-forbindelse
- Lyser grønt: ved etableret forbindelse inden for 'Fronius Solar Net'
- Lyser rødt: ved afbrudt forbindelse inden for 'Fronius Solar Net'

(5) LED-forsyning
- Lyser grønt: ved tilstrækkelig strømforsyning fra 'Fronius Solar Net'; 'Fro-

nius Datamanager er driftsklar
- Lyser ikke: ved mangelfuld eller ingen strømforsyning fra 'Fronius Solar 

Net' - der kræves en ekstern strømforsyning
- Blinker rødt: under et opdateringsforløb

VIGTIGT! Afbryd ikke strømforsyningen under opdateringsforløb.
- Lyser rødt: opdateringsforløbet mislykkedes

(6) Tilslutning LAN
Ethernet-interface med blå markering, til tilslutning af ethernet-kablet

(6)(7)(8)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
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Fronius Datama-
nager om natten 
eller ved util-
strækkelig DC-
spænding

Parameteret nattemodus i setup-menupunktet Display indstillinger er forindstillet på OFF 
fra fabrikken.
Derfor er der ikke adgang til Fronius Datamanager om natten, eller hvis der ikke er tilstræk-
kelig DC-spænding.

For at aktivere Fronius Datamanager slukkes og tændes inverteren igen på AC-ledningen, 
og derefter trykkes der på en vilkårlig taste på inverterens display i løbet af 90 sekunder.

Se også kapitlet "Setup-menuposter", "Display indstillinger " (nattemodus).

Installation af 
'Fronius Datama-
nager' - oversigt

Sæt det blå ethernet-kabel i 'Fronius Datamanager' (tilslutning LAN)

Sæt termineringen i 'Fronius Datamanager' (tilslutning Solar Net IN) 

Sæt det blå ethernet-kabel i pc'en / laptoppen

Deaktivér WLAN på PC'en / laptoppen (for at undgå netværkskonflikter)

Tilpas netværksindstillingerne til ‘Fronius Datamanager‘ på pc'en / laptoppen

f.eks. til Microsoft Windows XP:

System Controls / Network and Sharing Center / LAN Connection / Properties (gene-

(7) WLAN-antenne

(8) I/Oer
digitale ind- og udgange

Digitale indgange: I/O 0 - I/O 3, I 4 - I 9
Spændingsniveau: low = min. 0 V - maks. 1,8 V; high =  min. 3 V - maks. 30 V
Indgangsstrøm afhængigt af indgangsspænding; indgangsmodstand = 46 
kOhm

Digitale udgange: I/O 0 - I/O 3
Koblingsfunktion ved forsyning via Datamanager-stikkortet: 3,2 W, 10,7 V som 
sum for alle 4 digitale udgange

Koblingsfunktion ved forsyning via en ekstern strømforsyning med min. 12,8 - 
maks. 24 V DC, tilsluttet til Uint / Uekst og GND: 1 A, 10,7 - 24 V DC (afhængigt 
af den eksterne strømforsyning) pr. digital udgang

Tilslutningen til I/Oer foretages med et medfølgende krydsstik.

Nr. Funktion

BEMÆRK! Installation af Fronius Datamanager forudsætter kendskab til net-
værksteknologien.

BEMÆRK! Til installation og opstart af Fronius Datamanager kræves der en pc / 
laptop.
Detaljerede informationer til Fronius Datamanager kan findes i den komplette ver-
sion af betjeningsvejledningen til Fronius Datamanager (Galvo / Symo) under So-
lar Electronics / System Monitoring på vores hjemmeside under http://
www.fronius.com. 

www.youtube.com/FroniusSolar

 

LEARN MORE WITH 
OUR HOW-TO VIDEOS

1
2
3
4
5
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ral) /  Internet Protocol (TCP/IP) / Properties /  'Obtain IP Address automatically' + 'Ob-
tain DNS Server Address automatically'

Internet browser / Tools / Internet Options / Connections / LAN Settings / Untick check-
box 'Use proxy server for LAN'

Stil kontakten 'IP' på 'Fronius Datamanager' på position - A -

Tænd for inverteren på AC-ledningen, og tryk på en vilkårlig taste på inverterens dis-
play i løbet af 90 sekunder.

Indstil natte modus på 'ON' i inverterens menuniveau under menupunktet SETUP i 
displayindstillingerne.

Åbn browseren på pc'en / laptoppen efter ca. 1 minut, og indtast den følgende adresse 
(webserveren fungerer med Internet Explorer fra version 9, Chrome og Firefox):
http://169.254.0.180

'Fronius Datamanager's' web-interface vises.

Ved første installation af 'Fronius Datamanager' vises der en melding vedrørende tid og 
dato.

Klik på meldingen, og indstil tid og dato

Hvis meldingen ikke vises:
Settings / TIME/DATE/ Set Time and Date

Settings / Internet Connection / WiFi – save

Vælg Settings / WiFi /:
'dynamic' (tildeling af hostnavn)
eller
'static' (indtastning af data) 

Settings / WiFi MANAGEMENT / Update Networks

Vælg dit eget WLAN-netværk 

Indtast et netværks-password 

Settings / SOLAR.WEB / enter data, save
Nærmere informationer til Fronius Solar.web kan findes i betjeningsvejledningen Fro-
nius Solar.web.

System Information / Note Datalogger ID (nødvendig ved tilmelding til Solar.web)

Sluk for inverterens AC-ledning

Stil kontakten 'IP' på 'Fronius Datamanager' tilbage på position - B -

Tag det blå ethernet-kabel ud af 'Fronius Datamanager' og pc'en / laptoppen

Aktivér WLAN på PC'en / laptoppen 

Luk datakommunikations-afdækningen, og tænd for inverteren

Indstil evt. natte modus på 'OFF' igen i inverterens menuniveau under menupunktet 
SETUP i displayindstillingerne

BEMÆRK! Hvis der ikke etableres forbindelse til 'Fronius Datamanager', skal 
netværks-indstillingerne kontrolleres (f.eks. til Microsoft Windows):
- Aktivér System Controls / Network and Sharing Center / LAN Connection / 

Properties (general) / Internet Protocol (TCP/IP) / Properties / 'Obtain IP Ad-
dress automatically' + 'Obtain DNS Server Address automatically'

- Internet Browser / Extras / Internet Options / Connections / LAN Settings /
Deactivate "Use Proxy Server for LAN"

6
7

8

9

8

9
10

1111
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
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Registrering i Fronius Solar.Web
- Indtast "www.solarweb.com" i browseren
- Registreringen foretages via e-mail-adressen
- Efter modtagelse af bekræftelses-mailen kan Fronius Solar.Web anvendes
- Et klik på hussymbolet øverst på Solar.Web-siden opretter et eget anlæg

- Under "Datakilder" tilføjes flere datakilder 
(indtast den tidligere noterede Datalogger-ID)

Nærmere infor-
mationer til Froni-
us Datamanager

Nærmere informationer til Fronius Datamanager kan findes under:

→  http://www.fronius.com/QR-link/4204260173DA
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Betjeningselementer og visninger

Betjeningsele-
menter og visnin-
ger

Tasterne fungerer kapacitivt. Hvis der kommer vand på dem, kan deres funktion forringes. 
Tør så tasterne tørre med en klud, så de fungerer optimalt.

Pos. Beskrivelse

(1) Display
til visning af værdier, indstillinger og menuer

Kontrol- og status-LEDer

(2) Almindelig status-LED
lyser, 
- når der vises en statusmelding på displayet (rød ved fejl, orange ved ad-

varsel)
- Ved afbrydelse af forsyningsdriften
- Under fejlbehandlingen (inverteren venter på en kvittering eller afhjælpning 

af en fejl)

(3) Startup-LED (orange)
lyser, hvis
- Inverteren befinder sig i den automatiske opstarts- eller selvtestfase (så 

snart solcellemodulerne efter solopgang afgiver tilstrækkelig effekt)
- Inverteren er stillet på standbydrift i setup-menuen (= manuel frakobling af 

forsyningsdriften)
- Inverter-softwaren opdateres

(4) Driftsstatus-LED (grøn)
lyser,     
- Solcelleanlægget kører fejlfrit efter inverterens automatiske startup-fase
- Så længe net-forsyningsdriften finder sted

Funktionstaster - belagt med forskellige funktioner afhængigt af udvalget:

(5) Taste 'venstre/op'
til navigering til venstre og op

(6) Taste 'ned/højre'
til navigering ned og til højre

(7) Taste ‘Menu / Esc’
til skift til menuniveauet
til exit fra setup-menuen

(8) Taste ‘Enter’
til bekræftelse af et udvalg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7) (8)
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Display Displayet forsynes via AC-netspændingen. Afhængigt af indstillingen i setup-menuen kan 
displayet være aktivt hele dagen.

Visningsområder på displayet, visningsmodus

Visningsområder på displayet, setup-modus

(*) Scroll-bjælke

(**) Symbolet energi-manager
vises, når funktionen 'Energi-manager' er aktiveret

(***) WR-nr. = inverterens DATCOM-nummer, 
lagringssymbol, vises kortvarigt ved lagring af indstillede værdier,
USB-forbindelse - vises, når der er tilsluttet et USB-stik

VIGTIGT! Inverterens display er ikke et justeret måleapparat. Mindre afvigelser fra energi-
forsyningsselskabets energimålere opstår på grund af systemet. Den nøjagtige afregning 
med energiforsyningsselskabet kræver derfor en justeret måler.

Funktionstasternes belægning

Menupunkt

Parameterforklaring

Visning af værdier og enheder samt 
statuskoder

Funktionstasternes belægning

Næste menuposter

Aktuelt valgt menupost

Tidligere menuposter

Menupunkt

Inverteren-Nr. | Lagersymbol | USB-forb.(***)

(*)

1

Energi-manager (**)

Standby
DATCOM
USB
Relay
Clock
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Navigation i menusystemet

Aktivering af dis-
playbelysning

Tryk på en vilkårlig taste

Displaybelysningen aktiveres.

I menupunktet SETUP er det endvidere muligt at indstille en vedvarende lysende eller 
vedvarende slukket displaybelysning.

Automatisk deak-
tivering af dis-
playbelysningen / 
skift til menu-
punktet "NOW'

Hvis der ikke trykkes på nogen af tasterne i 2 minutter,
- Slukkes displaybelysningen automatisk, og inverteren skifter til menupunktet 'NOW' 

(hvis displaybelysningen er indstillet på automatisk drift).
- Der skiftes til menupunktet 'NOW' fra alle vilkårlige positioner inden for menuniveauet 

undtagen menupunktet 'Standby'.
- Den aktuelt tilførte effekt vises.

Åbning af menu-
niveauet

Menupunkterne
- NOW visning af aktuelle værdier
- LOG registrerede data for dagen i dag, for det aktuelle kalenderår og siden første op-

start af inverteren
- GRAPH Dags-kurve viser forløbet grafisk for udgangseffekten i løbet af dagen. Tids-

aksen skaleres automatisk. Tryk på tasten 'Tilbage' for at lukke visningen
- SETUP Setup-menu
- INFO informationer til apparatet og softwaren

Viste værdier i 
menupunktet 
NOW:

1

Tryk på tasten ‘Menu‘

Displayet skifter til menuniveauet.

Vælg det ønskede menupunkt med 
tasterne 'venstre' eller 'højre'

Åbn det ønskede menupunkt ved at 
trykke på tasten 'Enter'

1

2

3

Output power (W) - afhængigt af apparatets model (MultiString) vises der to udgangsef-
fekter (PV1 / PV2) efter aktivering af Enter-tasten

Grid voltage (V) - for de tre faser L1, L2 og L3

Output current (V) - for de tre faser L1, L2 og L3

Grid frequency (Hz)

Solar voltage (V) - fra U PV1 og U PV2, hvis forefindes

Solar current (A) - fra I PV1 og I PV2, hvis forefindes
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Viste værdier i 
menupunktet 
LOG

Time - klokkeslæt på inverteren eller i Fronius Solar Net Ring

Date - Dato på inverteren eller i Fronius Solar Net Ring

Energy fed (kWh / MWh)
Tilført energi til nettet i løbet af det betragtede tidsrum 

På grund af forskellige målemetoder kan der opstå afvigelser i forhold til visningsværdier 
fra andre måleapparater. Til beregning af den tilførte energi er det kun visningsværdier 
fra et justeret måleapparat, der er stillet til rådighed af elektricitetsselskabet, der er bin-
dende.

Max. output power (W)
Højeste tilførte effekt til nettet i løbet af det betragtede tidsrum 

Yield
Indtjente penge i løbet af det betragtede tidsrum (valuta kan indstilles i Setup-menuen)

Som ved den tilførte energi kan der også opstå afvigelser fra andre måleværdier ved be-
løbet.

Indstilling af valuta og beregningssats beskrives i afsnittet 'Setup-menuen'. 
Standardindstillingen afhænger af det enkelte lands setup.

CO2 savings (g / kg)
CO2-emissionsbesparelse i løbet af det betragtede tidsrum 

Værdien for CO2-besparelsen svarer til den CO2-emission, som frigives ved produktion 
af den samme strømmængde afhængigt af kraftværket. Standardindstillingen er 0,53 kg 
/ kWh (kilde: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (tysk selskab for solener-
gi)).

Max. AC Grid Voltage (V)
Højeste målte netspænding i løbet af det betragtede tidsrum

Max. PV Array Voltage (V)
Højeste målte solcellemodul-spænding i løbet af det betragtede tidsrum

Operating hours
Inverterens driftstid (HH:MM).

VIGTIGT! Til korrekt visning af dags- og årsværdierne skal klokkeslættet indstilles rigtigt.
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Menupunktet SETUP

Forindstilling Inverteren er forkonfigureret og er driftsklar. Til fuldautomatisk net-forsyningsdrift kræves 
der ingen forindstillinger. 

Menupunktet SETUP gør det nemt at ændre inverterens forindstillinger, så den svarer til 
brugerens ønsker og krav.

Software-opdate-
ringer

Navigation i 
menupunktet SE-
TUP

BEMÆRK! På grund af software-opdateringerne kan der være funktioner på ap-
paratet, som ikke beskrives i denne betjeningsvejledning eller omvendt. Endvide-
re kan nogle af billederne adskille sig en smule fra betjeningselementerne på 
apparatet. Funktionsformen for disse betjeningselementer er dog den samme.

Gå ind i menupunktet SETUP

Vælg menupunktet 'SETUP' med ta-
sterne 'venstre' eller 'højre'

Tryk på tasten ‘Enter‘

Menupunktets første post SETUP vises:
‘Standby' 

Bladren mellem posterne

Bladr mellem de disponible poster 
med tasterne 'op' eller 'ned'

Posten forlades

Tryk på tasten 'Back' for at forlade po-
sten

Menuniveauet vises

GRAPH 1

2

Standby
DATCOM
USB
Relay
Clock

Standby
DATCOM
USB
Relay
Clock

3

GRAPH 4
21



Hvis der ikke trykkes på nogen af tasterne i 2 minutter, 
- Skifter inverteren fra en vilkårlig position inden for menuniveauet til menupunktet 

'NOW' (undtagelse: Setup-menuposten 'Standby'),
- slukkes displaybelysningen.
- Den aktuelt tilførte effekt vises.

Generel indstil-
ling af Setup-
menuposter

Gå ind i menupunktet SETUP

Vælg den ønskede post med tasterne 'op' eller 'ned'

Tryk på tasten ‘Enter‘

Anvendelsesek-
sempel: Indstil-
ling af tid

Den første plads blinker for værdien, 
der skal indstilles:

De mulige indstillinger vises:

Vælg et tal til den første plads med ta-
sterne 'op' eller 'ned'

Tryk på tasten ‘Enter‘

Værdiens anden plads blinker.

Gentag trin 4 og 5, til

Hele værdien, der skal indstilles, blinker.

Tryk på tasten ‘Enter‘

Gentag ved behov trin 4 - 6 for enhe-
der eller andre værdier, der skal ind-
stilles, indtil enheden, eller værdien, 
der skal indstilles, blinker.

Tryk på tasten 'Enter' for at gemme 
og overtage ændringerne.

Tryk på tasten 'Esc' for at gemme æn-
dringerne.

Vælg den ønskede indstilling med ta-
sterne 'op' og 'ned'

Tryk på tasten 'Enter' for at gemme 
og overtage det valgte.

Tryk på tasten 'Esc' for ikke at gemme 
det valgte.

Den aktuelt valgte post vises. Den aktuelt valgte post vises.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

Vælg setup-menuposten 'Tid / dato'

Tryk på tasten ‘Enter‘Standby
DATCOM
USB
Relay
Clock

1

2
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Oversigten over de indstillelige værdier vi-
ses.

Vælg med tasterne 'op' eller 'ned'

Tryk på tasten ‘Enter‘

Klokkeslættet vises 
(HH:MM:SS, 24-timers-visning), 
tier-pladsen til timen blinker.

Vælg en værdi for timens tier-plads 
med tasterne 'op' eller 'ned'

Tryk på tasten ‘Enter‘

Ener-pladsen til timen blinker.

Gentag arbejdstrin 5. og 6. til ener-tri-
net for timen, minutterne og sekun-
derne, indtil ...

det indstillede klokkeslæt blinker.

Tryk på tasten ‘Enter‘

Klokkeslættet overtages, oversigten over 
de indstillelige værdier vises.

Tryk på tasten ‘Esc‘

Setup-menuposten 'Tid / dato' vises.

3

4

Time

5

6

Time
7

Time
8

4

Standby
DATCOM
USB
Relay
Clock
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Menupunkter i Setup-menuen

Standby Manuel aktivering / deaktivering af standby-driften

- Der tilføres ingen effekt.
- Startup-LED lyser orange.
- I standby-drift kan der ikke åbnes eller indstilles andre menupunkter i menuniveauet.
- Det automatisk skift til menupunktet 'NOW', hvis der ikke trykkes på nogen taste i 2 

minutter, er ikke aktiveret.
- Standby-drift kan kun afsluttes manuelt ved tryk på tasten 'Enter'.
- Net-forsyningsdriften kan genoptages når som helst (deaktivér 'Standby').

Indstilling af standby-drift (manuel frakobling af net-forsyningsdriften):

Vælg posten 'Standby'

Tryk på tasten ‘Enter‘

På displayet vises 'STANDBY' og 'ENTER' skiftevist.
Standby-modus er nu aktiveret.
Startup-LED lyser orange.

Genoptagelse af net-forsyningsdriften:

I standby-drift vises skiftevist 'STANDBY' og 'ENTER' på displayet.

Tryk på tasten 'Enter' for at genoptage net-forsyningsdriften

Posten 'Standby' vises.
Parallelt hermed gennemløber inverteren startup-fasen.
Efter genoptagelse af forsyningsdriften lyser driftsstatus-LED grønt.

DATCOM Kontrol af datakommunikationen, indtastning af inverternummeret, DATCOM-nattemodus, 
protokolindstillinger

Status
viser datakommunikation, som er aktiveret via Solar Net eller en fejl, som er opstået under 
datakommunikationen

Inverternummer
Indstilling af inverterens nummer (=adresse) ved anlæg med flere solcelle-invertere

Protokoltype
fastsætter, hvilken kommunikationsprotokol, der overfører dataene:

1
2

1

Indstillingsområde Status / inverternummer / protokoltype

Indstillingsområde 00 - 99 (00 = 100. invertere)

Standardindstilling 01

VIGTIGT! Ved integrering af flere invertere i et datakommunikationssystem skal der tilde-
les en selvstændig adresse til hver inverter.

Indstillingsområde Solar Net / Interface Protocol *

Standardindstilling Solar Net
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* Protokoltypen Interface Protocol fungerer kun uden Datamanager-kort. Datamanager-
kort skal tages ud af inverteren.

USB Fastsættelse af værdier i forbindelse med et USB-stik

Sikker fjernelse af HW
For at tage USB-stikket af USB A-stikket på datakommunikations-aggregatet uden data-
tab.
USB-stikket kan fjernes:
- Når OK-meldingen vises
- Når LED 'dataoverførsel' ikke blinker mere eller lyser

Software-opdatering 
For at opdatere inverter-softwaren med USB-stik.

Fremgangsmåde:

Download af update-filen ‘froxxxxx.upd’
(f.eks. på http://www.fronius.com; xxxx står for versionsnummeret)

Gem update-filen på USB-stikkets rod

Åbning af datakommunikations-området

Sæt USB-stikket med update-filen i bøsningen i datakommunikations-området

Vælg menupunktet 'USB' og derefter 'Update Software' i Setup-menuen

Tryk på tasten ‘Enter‘

Vent, til softwareversionen, der aktuelt er på inverteren, og den nye software-version 
vises over for hinanden på displayet.
- 1. side: Recerbo-software (LCD), taste-controller-software (KEY), lande-setup-

version (Set)
- 2. side: Effektenhed software

Tryk på tasten 'Enter' efter hver side

Inverteren begynder at kopiere dataene.
'UPDATE' samt status for lagringen af de enkelte tests vises i %, indtil dataene for alle elek-
troniske moduler er kopieret.

Efter kopieringen opdaterer inverteren de nødvendige elektroniske moduler efter hinan-
den.
'UPDATE', det pågældende modul og opdateringsstatus i % vises.

Som sidste trin opdaterer inverteren displayet.
Displayet bliver mørkt i ca. 1 minut, kontrol- og status-LED'erne blinker.

Når software-opdateringen er afsluttet, skifter inverteren til startup-fasen og derefter til net-
forsyningsdriften. USB-stikket kan tages ud.

Ved opdatering af inverter-softwaren bevares de individuelle indstillinger i Setup-menuen.

Logging-interval
Aktivering / deaktivering af logging-funktionen samt fastsættelse af et logging-interval

Indstillingsområde Sikker fjernelse af HW / Software-opdatering / logging-interval

BEMÆRK! For problemløs opdatering af invertersoftwaren må USB-stikket ikke 
have skjult partition og ingen kryptering (se kapitlet "Passende USB-stik")..

1

2
3
4
5
6
7

8
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VIGTIGT! For at sikre, at logging-funktionen er korrekt, skal klokkeslættet være indstillet 
rigtigt.

Relæ Aktivering af relæ, relæ-indstillinger, relæ-test

* vises kun, hvis funktionen 'E-Manager' er aktiveret under 'Relay Mode'.

Relay Mode
Der kan vælges mellem de forskellige funktioner for den potentialfri koblingskontakt i da-
takommunikations-området:
- Alarmfunktion
- Aktiv udgang
- Energi-manager

Relæ-test
Funktionskontrol af, om den potentialfri koblingskontakt kobler

Tilkoblings-punkt (kun ved aktiveret funktion 'Energi-manager')
til indstilling af grænserne for effektiv ydelse, fra hvilken den potentialfri koblingskontakt til-
kobles

Enhed Minutter

Indstillingsområde 30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log

Standardindstilling 30 min

30 min Logging-intervallet er 30 minutter, hvert 30. minut gemmes der 
nye logging-data på USB-stikket.

20 min

15 min

10 min

5 min Logging-intervallet er 5 minutter, hvert 5. minut gemmes der 
nye logging-data på USB-stikket.

No Log Ingen datalagring

Indstillingsområde Relæ-modus / relætest / tilkoblingspunkt* / frakoblingspunkt*

Indstillingsområde ALL / Permanent / OFF / ON / E-Manager

Standardindstilling ALL

Alarmfunktion:

Permanent / 
ALL:

Kobling af den potentialfri koblingskontakt ved vedvarende og midler-
tidige servicekoder (f.eks. kort afbrydelse af forsyningsdriften, en ser-
vicekode forekommer oftere med et bestemt antal pr. dag - kan 
indstilles i menuen 'BASIC')

Aktiv udgang:

ON: Den potentialfri koblingskontakt NO er tilkoblet permanent, mens in-
verteren er i drift (så længe displayet lyser eller vises).

OFF: Den potentialfri koblingskontakt NO er frakoblet.

Energi-manager:

E-manager: Yderligere informationer om funktionen 'Energi-manager' i henhold til 
det følgende afsnit "Energi-manager".
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Frakoblings-punkt (kun ved aktiveret funktion 'Energi-manager')
til indstilling af grænserne for effektiv ydelse, fra hvilken den potentialfri koblingskontakt 
frakobles

Energi-manager Via funktionen 'Energi-manager' kan den potentialfri koblingskontakt aktiveres, så den fun-
gerer som aktuator.
Derved kan forbrugere, som er sluttet til den potentialfri koblingskontakt, styres ved fast-
sættelse af et til- og frakoblingspunkt, som er afhængigt af forsyningseffekten.

Den potentialfri koblingskontakt frakobles automatisk,
- hvis inverteren ikke forsyner det offentlige net med strøm,
- hvis inverteren stilles manuelt på standby-drift,
- hvis der er en fastsat ydelse < 10% af den nominelle ydelse,
- hvis der ikke er tilstrækkeligt sollys.

Vælg en anden funktion, og tryk på tasten 'Enter' for at deaktivere 'Funktion energi-mana-
ger'.

Anvisninger til dimensionering af frakoblings-punktet
Hvis forskellen mellem tilkoblings-punktet og frakoblings-punktet samt svingningerne i den 
effektive ydelse er for lille, kan det føre til mange koblingscyklusser.
For at undgå hyppig til- og frakobling skal forskellen mellem tilkoblings-punktet og frakob-
lings-punktet min. være 100 - 200 W.

Tag højde for den tilsluttede forbrugers strømforbrug ved valg af frakoblings-punktet.

Tag også højde for vejrforholdene og det forventede sollys ved valg af tilkoblings-punktet. 

Anvendelseseksempel
Tilkoblings-punkt = 2000 W, Frakoblings-punkt = 1800 W

Hvis inverteren leverer mindst 2000 W eller mere, tilkobles inverterens potentialfri kob-
lingskontakt.
Hvis inverter-effekten falder under 1800 W, frakobles den potentialfri koblingskontakt.

Mulige anvendelser:
Drift af varmepumpe eller klimaanlæg med så stor udnyttelse af egenstrøm som muligt 

Tid / dato Indstilling af klokkeslættet, datoen og den automatiske sommer-/vintertids-omskiftning

Standardindstilling 1000 W

Indstillingsområde Frakoblingspunkt - maks. nominel ydelse for inverteren / W / kW

Standardindstilling 500

Indstillingsområde 0 - tilkoblingspunkt / W / kW 

Vælg 'E-manager' og tryk på tasten 'Enter' for at aktivere funktionen 'Energi-manager'.
Hvis 'Energi-manager' er aktiveret, vises symbolet 'Energi-manager' øverst til venstre:

ved frakoblet potentialfri koblingskontakt NO (åben kontakt)

ved tilkoblet potentialfri koblingskontakt NO (lukket kontakt)

Indstillingsområde Indstilling af tid / indstilling af dato / sommer-/vintertid
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Indstilling af tid
Indstilling af klokkeslættet (hh:mm:ss)

Indstilling af dato
Indstilling af datoen (dd.mm.åååå)

Sommer-/vintertid
Aktivering / deaktivering af den automatiske sommer-/vintertids-omskiftning

VIGTIGT! Korrekt indstilling af klokkeslæt og dato er forudsætning for korrekt visning af 
dags- og årsværdierne samt af dagskurven.

Display indstillin-
ger

Sprog
Indstilling af displayets sprog

Natte-modus
DATCOM-nattemodus, styrer DATCOM- og display-driften om natten, eller hvis der ikke er 
DC-spænding nok

Kontrast
Indstilling af kontrasten på displayet

BEMÆRK! Den automatiske sommer-/vintertids-omskiftning anvendes kun, hvis 
der ikke er nogen LAN- eller WLAN-egnede systemkomponenter (f.eks. Fronius 
Datalogger Web, Fronius Datamanager).
Hvis der er LAN- eller WLAN-egnede systemkomponenter, indstilles denne funk-
tion på systemkomponenternes web-interface.

Indstillingsområde on / off

Standardindstilling on

Indstillingsområde Sprog / natte-modus / kontrast / belysning

Indstillingsområde Tysk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, spansk, tjekkisk, slo-
vakisk, ...

Indstillingsområde AUTO / ON / OFF

Standardindstilling OFF

AUTO: DATCOM-driften er altid i gang, så længe dataloggeren er tilsluttet i et aktivt, 
uafbrudt Solar Net.
Displayet er mørkt om natten og kan aktiveres ved tryk på en vilkårlig taste.

ON: DATCOM- driften er altid i gang. Inverteren leverer uafbrudt 12 V til forsy-
ning af Solar Net. Displayet er altid aktivt.

VIGTIGT! Hvis DATCOM-nattemodus er indstillet på ON eller AUTO, når 
Solar Net-komponenterne er sluttet til, øges inverterens strømforbrug om 
natten til cirka 7 W.

OFF: Ingen DATCOM-drift om natten, inverteren behøver ingen AC-strøm til for-
syning af Solar Net.
Displayet er deaktiveret om natten, Fronius Datamanager er ikke til rådig-
hed.
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Da kontrasten er afhængig af temperaturen, kan skiftende betingelser for omgivelserne 
kræve indstilling af menupunktet 'Kontrast'.

Belysning
Forindstilling af displaybelysningen

Menupunktet 'Belysning' vedrører kun display-baggrundsbelysningen.

Energiudbytte Indstilling
- Af OFFSET-værdien for den totale energivisning 
- Af en måle-udligningsfaktor for dags-, års- og total-energivisningen
- Af valutaen
- Af forsyningstaksten
- af CO2-faktoren

Målerafvigelse
Fastsættelse af en værdi for den tilførte energi, som lægges til den aktuelt tilførte energi 
(f.eks. overføringsværdi ved udskiftning af inverteren)

Målerkalibrering
Fastsættelse af korrektionsværdien, så visningen på inverterens display svarer til strøm-
målerens justerede visning

Valuta
Indstilling af valutaen

Forsyningstakst
Indstilling af beregningssatsen for refusionen for den forsynede energi

Indstillingsområde 0 - 10 

Standardindstilling 5

Indstillingsområde AUTO / ON / OFF 

Standardindstilling AUTO

AUTO: Displaybelysningen aktiveres ved tryk på en vilkårlig taste. Hvis der ikke 
trykkes på nogen taste i 2 minutter, slukkes displaybelysningen.

ON: Displaybelysningen er tændt permanent, når inverteren er aktiv.

OFF: Displaybelysningen er slukket permanent.

Indstillingsområde Målerafvigelse / målerkalibrering / valuta / forsyningstakst / 
CO2-faktor / 

Enhed Wh / kWh / MWh

Indstillingsområde 5-cifret

Standardindstilling 0

Enhed %

Indstillingsområde -5,0 - +5,0

Standardindstilling 0

Indstillingsområde 3-cifret, A-Z
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CO2-faktor
Indstilling af faktoren for CO2-reduktionen

Ventilator Til kontrol af ventilatorfunktionen

- Vælg den ønskede ventilator med tasterne 'op' og 'ned'
- Testen af den valgte ventilator startes ved tryk på tasten 'Enter'. 
- Ventilatoren kører, indtil menuen forlades ved tryk på tasten 'Esc".

Indstillingsområde 2-cifret, 3 decimalpladser

Standardindstilling (afhængigt af lande-setup)

Enhed kg/kWh

Indstillingsområde 0,000 - 2,000

Standardindstilling 0,53
(afhængigt af lande-setup)

Indstillingsområde Test ventilator #1 / test ventilator #2 (afhængigt af apparatet)
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Menupunktet INFO

Måleværdier 
LT status 
net-status

Apparat-informa-
tioner

Til visning af indstillinger, der er relevante for energiforsyningsselskabet. De viste værdier 
er afhængige af det enkelte lands setup eller af indstillinger på inverteren, som er specifik-
ke for apparatet.

Måleværdier Visningsområde: PV Iso. /  Fan #1 / U PV1

PV Iso.
Isolationsmodstand for fotovoltaiske anlæg 

Fan #1
Procentværdi for ventilatorens nominelle ydelse 

U PV 1 / U PV 2
Aktuel DC-spænding på klemmerne, selv om inverteren ikke leverer 
strøm (fra 1. eller 2. MPP Tracker)

LT-status Statusvisning for den sidst opståede fejl i inverteren kan vises.

VIGTIGT! På grund af svagt sollys optræder statusmeddelelserne 
306 (Power Low) og 307 (DC-Low) hver morgen og aften efter natu-
rens gang. Disse statusmeddelelser vises ikke på grund af fejl.

- Efter tryk på tasten 'Enter' vises status for effektenheden samt de 
sidst opståede fejl

- Bladr i listen med tasterne 'op' og 'ned'
- Tryk på tasten 'Back' for at forlade status- og fejllisten

Net status De sidste 5 netfejl kan vises:

- Efter tryk på tasten 'Enter' vises de 5 sidste netfejl
- Bladr i listen med tasterne 'op' og 'ned'
- Tryk på tasten 'Back' for at forlade visningen af netfejlene 

Visningsområde Generelt / landeindstilling / MPP-tracker / netovervågning / net-
spændingsgrænser / netfrekvensgrænser / P-faktor / AC-effekt-
grænse

Generelt: Apparattype
Fam.

Landeindstilling: Setup
indstillet lande-setup

Version
version for lande-setup

Group
Gruppe til opdatering af inverter-software

MPP Tracker: Tracker 1
Tracker 2
31



Version Visning af versionsnummer og serienummer for de prints, der er monteret i inverteren 
(f.eks. til serviceformål)

Netovervågning GMTi
Inverterens opstartstid i s

GMTr
Gentilkoblings-tid i s efter en netfejl

ULL
Netspændings-gennemsnitsværdi i løbet af 10 minutter i V.

LLTrip
Udløsningstid for langtids-spændingsovervågning

Spændingsgrænser: UILmax
Øverste indre netspændings-værdi i V

UILmin
Nederste indre netspændings-værdi i V

Frekvensgrænser: FILmax
Øverste indre netfrekvens-værdi i Hz

FILmin
Nederste indre netfrekvens-værdi i Hz

P-faktor: Aktuelt indstillet effektfaktor cos phi
(f.eks. Constant Cos(phi) / Constant Q / Q(U)-kurve / etc.)

AC-effektgrænse: Max. P AC
Manuel effektreduktion

Visningsområde Display / Display software / checksum SW / data lager / datal-
ager #1 / effektdel / effektdel SW / EMC-filter
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Aktivering og deaktivering af tastespærre

Generelt Vekselretteren er udstyret med en tastespærre-funktion
Hvis tastespærren er aktiveret, kan setup-menuen ikke åbnes, hvilket f.eks. sikrer uønsket 
ændring af setup-dataene.
Til aktivering / deaktivering af tastespærren skal koden 12321 indtastes.

Aktivering og de-
aktivering af ta-
stespærre

Tryk på tasten ‘Menu‘

Menuniveauet vises.

Tryk 5 x på den ikke belagte taste 
'Menu / Esc' 

I menuen 'CODE' vises 'Access Code', og 
den første plads blinker.

Indtast koden 12321: Vælg værdien 
for den første plads i koden med ta-
sterne 'op' eller 'ned'

Tryk på tasten ‘Enter‘

Den anden plads blinker.

Gentag trin 3 og 4 til anden, tredje, 
fjerde og femte plads i koden, indtil ...

Den indstillede kode blinker.

Tryk på tasten ‘Enter‘

I menuen 'LOCK' vises 'Key Lock'.

Aktivér eller deaktivér tastespærren 
med tasterne 'op' eller 'ned':

ON = tastespærre er aktiveret (setup-
menuen kan ikke åbnes)

OFF = tastespærre er deaktiveret 
(setup-menuen kan åbnes)

Tryk på tasten ‘Enter‘

1

2

3

4

Acess Code
5

6

7

8
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USB-stik som datalogger og til opdatering af veksel-
rettersoftwaren

USB-stik som da-
talogger

USB-stik, der er sluttet til USB A-bøsningen, kan fungere som datalogger til inverteren.

Logging-dataene, som er gemt på USB-stikket, kan når som helst
- Importeres via den med-indloggede FLD-fil til softwaren Fronius Solar.access,
- Vises direkte i programmer fra andre udbydere (f.eks. Microsoft® Excel) via den med-

indloggede CSV-fil.

Ældre versioner (indtil Excel 2007) har en linjebegrænsning på 65536.

Anvendelige 
USB-stik

Da der er mange forskellige USB-stik på markedet, kan det ikke garanteres, at alle USB-
stik registreres af inverteren.

Fronius anbefaler, at der kun anvendes certificerede USB-stik, der kan anvendes i indu-
strien (bemærk USB-IF-logoet!).

Inverteren understøtter USB-stik med følgende filsystemer:
- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius anbefaler, at de anvendte USB-stik kun anvendes til registrering af logging-data 
eller til opdatering af inverter-softwaren. USB-stikkene må ikke indeholde andre data.

Nærmere informationer om "Data på USB-stikket", "Datamængde og lagerkapacitet" 
samt "Bufferlager" kan findes under:

Fronius Symo 3 - 10 kW:

→  http://www.fronius.com/QR-link/4204260172DA

Fronius Symo 10 - 20 kW: 

→  http://www.fronius.com/QR-link/4204260175DA
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USB-stik til opda-
tering af inverter-
softwaren

Ved hjælp af USB-stik kan slutkunderne opdatere inverterens software via setup-menuen: 
Update-filen gemmes først på USB-stikket og overføres derfra til inverteren.

Fjern USB-stikket

USB-symbol på inverter-displayet, f.eks. i 
visningsmodus 'NOW':

Hvis inverteren registrerer et USB-stik, vi-
ses USB-symbolet øverst til højre på dis-
playet.

Kontrollér, om USB-symbolet vises ved 
indsætning af USB-stik (kan også blinke).

BEMÆRK! Bemærk ved anvendelse udendørs, at almindelige USB-stiks funkti-
on kun er garanteret inden for et begrænset temperaturområde. Sørg for, at USB-
stikket også fungerer ved lave temperaturer ved anvendelse udendørs.

AC Output Power

NOW

Sikkerhedsanvisning til fjernelse af USB-stik:

VIGTIGT! For at forhindre datatab må det 
tilsluttede USB-stik kun fjernes under føl-
gende forudsætninger:
- Kun via menupunktet 'USB / safely 

remove HW' 
- Hvis LED 'dataoverførsel' ikke blinker 

mere eller lyser.

Do not disconnect 
USB-Stick

while LED is flashing!

X
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Basic-menuen

Generelt I Basic-menuen indstilles følgende vigtige parametre til installation og drift af inverteren:

Sådan går man 
ind i Basic-menu-
en

Basic-menupo-
ster

Basic-menuen indeholder følgende menuposter:

- MPP Tracker 1
- MPP Tracker 2
- Signal relæ

- Temperaturadvarsel
- TOTAL reset

Tryk på tasten ‘Menu‘

Menuniveauet vises.

Tryk 5 x på den ikke belagte taste 
'Menu / Esc' 

I menuen 'CODE' vises 'Access Code', og 
den første plads blinker.

Indtast koden 22742: Vælg værdien 
for den første plads i koden med ta-
sterne 'op' eller 'ned'

Tryk på tasten ‘Enter‘

Den anden plads blinker.

Gentag trin 3 og 4 til anden, tredje, 
fjerde og femte plads i koden, indtil ...

Den indstillede kode blinker.

Tryk på tasten ‘Enter‘

Basic-menuen vises.

Vælg den ønskede post med tasterne 
'op' og 'ned'

Bearbejd den valgte post ved tryk på 
tasten 'Enter'

Tryk på tasten 'Esc' for at forlade 
Basic-menuen

1

2

3

4

Access Code
5

6

MPP Tracker 1
MPP Tracker 2
USB Eventlog
Signal Relay
Temperature warning

7

8

9
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MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2

- MPP Tracker 2: ON / OFF (kun ved MultiMPP Tracker-apparater)
- DC-driftsmodus: MPP AUTO / FIX / MPP USER
- Fast spænding: til indtastning af den faste spænding
- MPPT-startspænding: til indtastning af MPPT-startspændingen

USB-logbog
Aktivering eller deaktivering af funktionen, lagring af alle fejlmeldinger på et USB-stik
AUTO / OFF / ON

Signal relæ

- Hændelsesforsinkelse
til indtastning forsinkelsen i tid for, hvornår der sendes en SMS, eller relæet skal kob-
le
900 - 86400 sekunder

- Hændelsestæller:
til indtastning af antallet af hændelser, som fører til signalisering: 
10 - 255

Temperaturadvarsel
til aktivering / deaktivering af overtemperatur-advarslen pr. event
ON / OFF

TOTAL Reset
nulstiller maks. og min. spændingsværdierne samt den maks. forsynede effekt i menu-
punktet LOG.
Nulstilling af værdierne kan ikke annulleres.

Tryk på tasten 'Enter' for at nulstille værdierne.
"CONFIRM" vises.
Tryk på tasten ‘Enter‘ igen.
Værdierne nulstilles, menuen vises
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Statusdiagnosticering og fejlafhjælpning

Visning af status-
meddelelser

Vekselretteren har en system-selvdiagnose, som registrerer et stort antal mulige fejl og vi-
ser dem på displayet. Herved kan defekter på vekselretteren, på det fotovoltaiske anlæg 
samt installations- eller betjeningsfejl hurtigt findes.

Hvis system-selvdiagnosen har fundet en konkret fejl, vises den tilhørende statusmedde-
lelse på displayet.

Fuldstændig af-
brydelse af dis-
playet

Hvis displayet bliver ved med at være mørkt i længere tid efter solopgang:
- Kontrollér AC-spændingen på inverterens tilslutninger:

AC-spændingen skal være 220/230 V (+ 10 % / - 5 %) eller 380/400 V (+ 10 % / - 5 %).

Statusmeddelel-
ser - klasse 1

Statusmeddelelser i klasse 1 er som regel midlertidige og er forårsaget af det offentlige 
strømnet.

Inverteren reagerer først med en afbrydelse af nettet. Derefter kontrolleres nettet i det fore-
skrevne overvågningstidsrum. Hvis der ikke registreres nogen fejl efter dette tidsrum, gen-
optager inverteren net-forsyningsdriften igen.

Afhængigt af lande-setup er softstart-funktionen GPIS aktiveret:
I henhold til de nationale direktiver stiger inverterens udgangseffekt kontinuerligt efter fra-
kobling på grund af en AC-fejl. 

*) Netfrekvensen er for høj, og inverteren må ikke forsyne nettet med energi på grund af 
en norm. Der foreligger ingen defekt i apparatet.

Statusmeddelel-
ser - Klasse 3

Klasse 3 omfatter statusmeddelelser, som kan forekomme under tilførselsfunktionen, men 
som normalt ikke fører til permanent afbrydelse af net-forsyningsdriften. 

Efter den automatiske afbrydelse fra nettet og den foreskrevne netovervågning forsøger 
inverteren at genoptage forsyningsdriften.

VIGTIGT! Der kan vises kortvarige statusmeddelelser på grund af vekselretterens regule-
ringsreaktion. Hvis vekselretteren derefter kører fejlfrit videre, er der ingen fejl.

Kode Beskrivelse Reaktion Afhjælpning

102 AC-spænding for høj

Så snart netbetingelserne er 
inden for det tilladte område 
igen efter kontrol, genoptager 
inverteren net-forsyningsdrif-
ten.

Kontrollér nettilslutningerne;
Hvis statusmeddelelsen ikke 
forsvinder, skal du kontakte din 
systemmontør

103 AC-spænding for lav

105 AC-frekvens for høj *)

106 AC-frekvens for lav

107 AC-net findes ikke

108 Ødrift registreret

112 Fejl RCMU
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**) Fejlen afhjælpes automatisk; Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte 
din systemmontør

Statusmeddelel-
ser - klasse 4

Statusmeddelelser i klasse 4 kræver delvist indgreb fra en uddannet Fronius-servicetekni-
ker.

Kode Beskrivelse Reaktion Afhjælpning

301 Overstrøm (AC) Kortvarig afbrydelse af net-for-
syningsdriften. 
Inverteren begynder igen med 
opstartsfasen.

**)
302 Overstrøm (DC)

303 Overtemperatur DC-modul Kortvarig afbrydelse af net-for-
syningsdriften.
Inverteren begynder igen med 
opstartsfasen.

Udblæsning af køleluft-
åbningen og kølelege-
met; **)

304 Overtemperatur AC-modul

305 Ingen forsyning trods lukket relæ Kortvarig afbrydelse af net-for-
syningsdriften.
Inverteren begynder igen med 
opstartsfasen.

**)

306
Der er for lidt solcelleeffekt til rådig-
hed til forsyningsdriften Kortvarig afbrydelse af net-for-

syningsdriften
Inverteren begynder igen med 
opstartsfasen.

Vent, til solen skinner til-
strækkeligt; 
**)307

DC low
DC-indgangsspænding for lav til for-
syningsdrift

VIGTIGT! På grund af svagt sollys optræder statusmeddelelserne 306 (Power Low) og 307 (DC-Low) hver mor-
gen og aften efter naturens gang. Disse statusmeddelelser vises ikke på grund af fejl.

308 Mellemkredsløbsspænding for høj
Kortvarig afbrydelse af net-for-
syningsdriften
Inverteren begynder igen med 
opstartsfasen.

**)
309

DC-indgangsspænding MPPT 1 er 
for høj

313 DC-indgangsspænding MPPT2 for 
høj

Kode Beskrivelse Reaktion Afhjælpning

401
Kommunikation med effektenheden ikke 
mulig Hvis det er muligt, genopta-

ger inverteren net-forsy-
ningsdriften efter et nyt 
automatisk tilkoblingsfor-
søg

*)
406 Temperatursensor DC-modul defekt

407 Temperatursensor AC-modul defekt

408 For høj jævnstrømskomposant målt i for-
syningsnettet

412

Der er valgt fast spændingsfunktion i ste-
det for MPP-spændingsfunktion, og den 
faste spænding er indstillet på en for lav 
eller for høj værdi.

- **)

415 Sikkerhedsfrakobling via optionskort el-
ler RECERBO er udløst

Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

*)

416
Kommunikation mellem effektenhed og 
styring ikke mulig.

Hvis det er muligt, genopta-
ger inverteren net-forsy-
ningsdriften efter et nyt 
automatisk tilkoblingsfor-
søg

*)
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417 ID-problem for hardwaren

Hvis det er muligt, genopta-
ger inverteren net-forsy-
ningsdriften efter et nyt 
automatisk tilkoblingsfor-
søg

Opdatér inverter-firm-
waren; *)

419 Uniqe-ID konflikt

421 Fejl HID-Range

425 Kommunikation med effektenhed ikke 
mulig

426 -  
428

Mulig hardware-defekt

431

Software-problem
Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

Udfør AC-reset (sluk og 
tænd for ledningsrelæ-
et); opdatér inverter-
firmwaren; *)

436 Funktions-inkompatibilitet (et eller flere 
prints i inverteren er ikke kompatible med 
hinanden, f.eks. efter udskiftning af print)

Hvis det er muligt, genopta-
ger inverteren net-forsy-
ningsdriften efter et nyt 
automatisk tilkoblingsfor-
søg

Opdatér inverter-firm-
waren; *)

437 Effektenheds-problem

438
Funktions-inkompatibilitet (et eller flere 
prints i inverteren er ikke kompatible med 
hinanden, f.eks. efter udskiftning af print)

Hvis det er muligt, genopta-
ger inverteren net-forsy-
ningsdriften efter et nyt 
automatisk tilkoblingsfor-
søg

Opdatér inverter-firm-
waren; *)

443 Mellemkreds-spænding for lav eller 
usymmetrisk

Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

*)

445
- Overensstemmelsesfejl (f.eks. på 

grund af udskiftet print)
- Ugyldig effektenhedskonfiguration

Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

Opdatér inverter-firm-
waren; *)

447 Isolationsfejl Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

*)

450 Guard kan ikke findes

451 Lagerfejl opdaget

Hvis det er muligt, genopta-
ger inverteren net-forsy-
ningsdriften efter et nyt 
automatisk tilkoblingsfor-
søg

*)

452
Kommunikationsfejl mellem processo-
rerne

453 Netspænding og effektenhed stemmer 
ikke overens

454 Netfrekvens og effektenhed stemmer 
ikke overens

456 Anti-Islanding-funktion udføres ikke kor-
rekt længere

457 Netrelæet sidder fast

Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

*) 

458 Fejl ved måle-signalregistreringen

459
Fejl ved registrering af målesignalet til 
isoleringstesten

460
Referencespændingskilden for den digi-
tale signalprocessor (DSP) arbejder 
uden for tolerancegrænserne

461 Fejl i DSP-datalager

462 Fejl ved DC-forsynings-overvågningsru-
tinen

463 Polaritet AC ombyttet, AC-forbindelses-
stik sat forkert i

Kode Beskrivelse Reaktion Afhjælpning
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*) Hvis statusmeddelelsen vises permanent: Underret en Fronius-uddannet servicetekni-
ker

**) Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

Statusmeddelel-
ser - klasse 5

Statusmeddelelser af klasse 5 hindrer generelt ikke forsyningsdriften, men kan medføre 
begrænsninger i denne. De vises, indtil statusmeddelelsen bekræftes med et tryk på en 
taste (inverteren arbejder normalt i baggrunden).

472
Sikring til solcellemoduljording defekt, in-
gen solcellemoduljording registreret

Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

**)

474 RCMU-sensor defekt

475 Isolationsfejl (forbindelse mellem solcel-
lemodul og jording)

476 Driverforsyningens forsyningsspænding 
for lav

480,
481

Funktions-inkompatibilitet (et eller flere 
prints i inverteren er ikke kompatible med 
hinanden, f.eks. efter udskiftning af print)

Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

Opdatér inverter-firm-
waren, *)

482
Setup er blevet afbrudt efter den første 
opstart

Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

Start setup igen efter 
AC-reset (sluk for led-
ningsrelæet, og tænd 
igen)

483 Spænding UDCfix ved MPP2-string ligger 
uden for det gyldige område

Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

Kontrollér MPP-indstil-
lingerne; *)

485
CAN sende-buffer er fuld

Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

Udfør AC-reset (sluk og 
tænd for ledningsrelæ-
et); *)

Kode Beskrivelse Reaktion Afhjælpning

Kode Beskrivelse Reaktion Afhjælpning

502 Isoleringsfejl på solcellemodu-
lerne

Advarselsmeddelelse 
vises på displayet

**)

509

Ingen forsyning inden for de 
sidste 24 timer

Advarselsmeddelelse 
vises på displayet

Kvittér statusmeddelelsen;
Kontrollér, om alle betingelser for fejl-
fri forsyningsdrift er opfyldt (f.eks. om 
solcellemodulerne er dækket med 
sne); **)

515 Kommunikation med filter ikke 
mulig

Advarselsmeddelelse 
på displayet

*)

516 Kommunikation med lageren-
hed ikke mulig

Advarselsmeddelelse 
fra lagerenheden

*)

517
Effekt-derating på grund af for 
høj temperatur

Hvis der forekommer ef-
fekt-derating, vises der 
en advarselsmeddelelse 
på displayet

Blæs eventuelt køleluftåbningen og 
kølelegemet ud;
Fejlen afhjælpes automatisk; **)

518 Intern DSP-fejlfunktion Advarselsmeddelelse 
på displayet

*)

519 Kommunikation med lageren-
hed ikke mulig

Advarselsmeddelelse 
fra lagerenheden

*)
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*) Hvis statusmeddelelsen vises permanent: Underret en Fronius-uddannet servicetekni-
ker

**) Hvis statusmeddelelsen ikke forsvinder, skal du kontakte din systemmontør

Statusmeddelel-
ser - Klasse 6

Statusmeddelelser i klasse 4 kræver delvist indgreb fra en uddannet Fronius-servicetekni-
ker.

*) Hvis statusmeddelelsen vises permanent: Underret en Fronius-uddannet servicetekni-
ker

Statusmeddelel-
ser - klasse 7

Statusmeddelelser af klasse 7 vedrører inverterens styring, konfiguration og dataregistre-
ring og kan påvirke forsyningsdriften direkte eller indirekte.

520

Ingen forsyning inden for de 
sidste 24 timer af MPPT1

Advarselsmeddelelse 
vises på displayet

Kvittér statusmeddelelsen;
Kontrollér, om alle betingelser for fejl-
fri forsyningsdrift er opfyldt (f.eks. om 
solcellemodulerne er dækket med 
sne); *)

522 DC low String 1 Advarselsmeddelelse 
på displayet

*)

523 DC low String 2

551 Sikring til solcellemoduljordin-
gen defekt

Advarselsmeddelelse 
på displayet

Skift sikringen til solcellemoduljordin-
gen; **)

558,
559

Funktions-inkompatibilitet (et 
eller flere prints i inverteren er 
ikke kompatible med hinanden, 
f.eks. efter udskiftning af print)

Advarselsmeddelelse 
på displayet

Opdatér inverter-firmwaren; *)

560
Effektreduktion på grund af 
overfrekvens

Vises ved for høj netfre-
kvens. Effekten reduce-
res.

Så snart netfrekvensen befinder sig 
inden for det tilladte område, og in-
verteren er i normaldrift, afhjælpes 
fejlen automatisk; **)

564 Funktions-inkompatibilitet (et 
eller flere prints i inverteren er 
ikke kompatible med hinanden, 
f.eks. efter udskiftning af print)

Advarselsmeddelelse 
på displayet

Opdatér inverter-firmwaren; *)

Kode Beskrivelse Reaktion Afhjælpning
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601
CAN-bus er fuld

Inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm.

Opdatér inverter-firm-
waren; *)

Kode Beskrivelse Reaktion Afhjælpning

701 - 
716

Giver informationer om den in-
terne processorstatus

Advarselsmeddelelse på 
displayet

*)

721 EEPROM er initialiseret på ny
Advarselsmeddelelse på 
displayet

Kvittér statusmeddelelsen; *)

722 - 
730

Giver informationer om den in-
terne processorstatus

Advarselsmeddelelse på 
displayet

*)
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731

Initialiseringsfejl - USB-stik un-
derstøttes ikke Advarselsmeddelelse på 

displayet

Kontrollér USB-stikket, eller ud-
skift det
Kontrollér USB-stikkets filsystem; 
*)732

Initialiseringsfejl - overstrøm 
på USB-stikket

733 Intet USB-stik sat i
Advarselsmeddelelse på 
displayet

Sæt USB-stikket i, eller kontrollér 
det; *)

734
Update-fil registreres ikke eller 
forefindes ikke

Advarselsmeddelelse på 
displayet

Kontrollér update-filen (f.eks. for 
korrekt filbetegnelse)
*)

735
Update-fil passer ikke til appa-
ratet, for gammel update-fil

Advarselsmeddelelse på 
displayet, update-forløbet 
afbrydes

Kontrollér update-filen, 
find en update-fil, der passer til 
apparatet ved behov (f.eks. under 
http://www.fronius.com); *)

736 Skrive- eller læsefejl
Advarselsmeddelelse på 
displayet

Kontrollér USB-stikket og filerne, 
der ligger på det, eller udskift 
USB-stikket
Tag kun USB-stikket ud, hvis LED 
'dataoverførsel' ikke blinker eller 
lyser mere.; *)

737
Filen kunne ikke åbnes

Advarselsmeddelelse på 
displayet

Tag USB-stikket ud, og sæt det 
ind igen; Kontrollér USB-stikket, 
eller udskift det

738
Lagring af log-fil ikke mulig 
(f.eks.: USB-stik skrivebeskyt-
tet eller fuldt)

Advarselsmeddelelse på 
displayet

Fremskaf lagerplads, fjern skrive-
beskyttelsen, kontrollér eventuelt 
USB-stikket, eller udskift det; *)

740 Initialiseringsfejl - fejl i USB-
stikkets filsystem

Advarselsmeddelelse på 
displayet

Kontrollér USB-stikket; formatér 
igen på pc'en på FAT12, FAT16 
eller FAT32 

741 Fejl ved registrering af logging-
data

Advarselsmeddelelse på 
displayet

Tag USB-stikket ud, og sæt det 
ind igen; Kontrollér USB-stikket, 
eller udskift det

743
Fejl opstået under opdaterin-
gen

Advarselsmeddelelse på 
displayet

Gentag update-forløbet, kontrol-
lér USB-stikket; *)

745 Update-fil defekt
Advarselsmeddelelse på 
displayet, update-forløbet 
afbrydes

Download update-filen igen; kon-
trollér USB-stikket eller udskift 
det; *)

746
Fejl opstået under opdaterin-
gen

Advarselsmeddelelse på 
displayet, update-forløbet 
afbrydes

Start update igen efter en vente-
tid på 2 minutter; *)

751 Klokkeslæt gået tabt
Advarselsmeddelelse på 
displayet

Indstil tid og dato på inverteren 
igen; *)752

Real Time Clock-modul kom-
munikationsfejl

753
Intern fejl: Real Time Clock 
Modul er i nødmodus

Upræcis tid, tab af klokke-
slæt muligt (forsyningsdrift 
normal)

Indstil tid og dato på inverteren 
igen

754 - 
755

Giver informationer om den in-
terne processorstatus

Advarselsmeddelelse på 
displayet

*)

757 Hardware-fejl i Real Time 
Clock-modulet

Fejlmeddelelse på display-
et, inverteren forsyner ikke 
nettet med strøm

*)

758 Intern fejl: Real Time Clock 
Modul er i nødmodus

Upræcis tid, tab af klokke-
slæt muligt (forsyningsdrift 
normal)

Indstil tid og dato på inverteren 
igen

Kode Beskrivelse Reaktion Afhjælpning
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*) Hvis statusmeddelelsen vises permanent: Underret en Fronius-uddannet servicetekni-
ker

Statusmeddelel-
ser - Klasse 10 - 
12

Kundeservice

Drift i omgivelser 
med kraftig støv-
udvikling

Ved drift af inverteren i omgivelser med kraftig støvudvikling:
Blæs kølelegemerne og ventilatoren på bagsiden af inverteren ud med ren trykluft ved be-
hov.

760 Intern hardware-fejl Fejlmeddelelse på displayet *)

761 - 
765

Giver informationer om den in-
terne processorstatus

Advarselsmeddelelse på 
displayet

*)

766
Nød-effektbegrænsning er ak-
tiveret (maks. 750 W)

Fejlmeddelelse på displayet

767
Giver informationer om den in-
terne processorstatus

Advarselsmeddelelse på 
displayet

*)
768

Forskel på effektbegrænsning i 
hardware-modulerne

772 Lagerenhed ikke til rådighed

773
Software-Update gruppe 0 
(ugyldigt lande-setup)

775
PMC-effektenhed ikke til rådig-
hed Advarselsmeddelelse på 

displayet
Tryk på tasten 'Enter' for at be-
kræfte fejlen; *)

776 Device-type ugyldig

781 - 
794

Giver informationer om den in-
terne processorstatus

Advarselsmeddelelse på 
displayet

*)

Kode Beskrivelse Reaktion Afhjælpning

1000 - 1299- Giver informationer om den interne processor-programstatus

Beskrivelse Forekommer ikke, hvis inverteren fungerer korrekt, og vises kun 
i setup-parameteret "Status LT". Hvis der virkelig forekommer 
en fejl, understøtter denne statusmeddelelse Fronius TechSup-
port ved fejlanalysen.

VIGTIGT! Henvend dig til Fronius-forhandleren eller en Fronius-uddannet servicetekniker, 
hvis
- hvis der ofte eller vedvarende vises en fejl
- der vises en fejl, som ikke er angivet i tabellerne
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Tekniske data

Fronius Symo 3.0-3-S 3.7-3-S 4.5-3-S

Indgangsdata

MPP-spændingsområde 200 - 800 V DC 250 - 800 V DC 300 - 800 V DC

Maks. indgangsspænding
(ved 1000 W/m² / -10° C i tomgang)

1000 V DC

Min. indgangsspænding 150 V DC

Maks. indgangsstrøm 16,0 A

Maks. kortslutningsstrøm for solcellemodu-
lerne (ISC PV)

24,0 A

Maks. tilbageførselsstrøm4) 32 A (RMS)5)

Udgangsdata

Nominel udgangseffekt (Pnom) 3000 W 3700 W 4500 W

Maks. udgangseffekt 3000 W 3700 W 4500 W

Nominel netspænding 3 ~  NPE 220/230 V / 380/400 V

Min. netspænding 150 V / 260 V

Maks. netspænding 280 V / 485 V

Nominel udgangsstrøm ved 220 / 230 V 4,5 / 4,3 A 5,6 / 5,4 A 6,8 / 6,5 A

Maks. udgangsstrøm 9 A

Nominel frekvens 50 / 60 Hz 1)

Klirfaktor < 3 %

Effektfaktor cos phi 0,7 - 1 ind./kap.2)

Tilkoblings-strømimpuls6) og varighed 38 A / 2 ms

Maks. udgangsfejlstrøm pr. tidsenhed 21,4 A (RMS)

Generelle data

Maksimal virkningsgrad 98 %

Europ. virkningsgrad 96,2 % 96,7 % 97 %

Effektforbrug om natten < 0,7 W & < 3 VA

Køling Reguleret varmeafledning

Tæthedsklasse IP 65

Mål h x b x d 645 x 431 x 204 mm

Vægt 16 kg

Tilladt omgivelsestemperatur - 25 °C - +60 °C

Tilladt luftfugtighed 0 -  100 %

EMC-emissionsklasse B

Overspændingskategori DC / AC 2 / 3

Tilsnavsningsgrad 2

Lydemission 58,3 dB(A) ref. 1pW

Beskyttelsesanordninger

DC-isolationsmåling  integreret

Reaktion ved DC-overbelastning Arbejdspunktsforskydning, effektbegrænsning

DC-afbryder integreret

RCMU integreret
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Fronius Symo 3.0-3-M 3.7-3-M 4.5-3-M

Indgangsdata

MPP-spændingsområde 150 - 800 V DC 150 - 800 V DC 150 - 800 V DC

Maks. indgangsspænding
(ved 1000 W/m² / -10° C i tomgang)

1000 V DC

Min. indgangsspænding 150 V DC

Maks. indgangsstrøm 2 x 16,0 A

Maks. kortslutningsstrøm for solcellemodu-
lerne (ISC PV)

2 x 24,0 A

Maks. tilbageførselsstrøm4) 48 A (RMS)5)

Udgangsdata

Nominel udgangseffekt (Pnom) 3000 W 3700 W 4500 W

Maks. udgangseffekt 3000 W 3700 W 4500 W

Nominel netspænding 3 ~  NPE 220/230 V / 380/400 V

Min. netspænding 150 V / 260 V

Maks. netspænding 280 V / 485 V

Nominel udgangsstrøm ved 220 / 230 V 4,6 / 4,4 A 5,6 / 5,4 A 6,8 / 6,5 A

Maks. udgangsstrøm 13,5 A

Nominel frekvens 50 / 60 Hz 1)

Klirfaktor < 3 %

Effektfaktor cos phi 0,85 - 1 ind./cap.2)

Tilkoblings-strømimpuls6) og varighed 38 A / 2 ms

Maks. udgangsfejlstrøm pr. tidsenhed 24 A (RMS)

Generelle data

Maksimal virkningsgrad 98 %

Europ. virkningsgrad 96,5 % 96,9 % 97,2 %

Effektforbrug om natten < 0,7 W & < 3 VA

Køling Reguleret varmeafledning

Tæthedsklasse IP 65

Mål h x b x d 645 x 431 x 204 mm

Vægt 19,9 kg

Tilladt omgivelsestemperatur - 25 °C - +60 °C

Tilladt luftfugtighed 0 -  100 %

EMC-emissionsklasse B

Overspændingskategori DC / AC 2 / 3

Tilsnavsningsgrad 2

Lydemission 59,5 dB(A) ref. 1pW

Beskyttelsesanordninger

DC-isolationsmåling  integreret

Reaktion ved DC-overbelastning Arbejdspunktsforskydning, effektbegrænsning

DC-afbryder integreret

RCMU integreret
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Fronius Symo 5.0-3-M 6.0-3-M 7.0-3-M

Indgangsdata

MPP-spændingsområde 163 - 800 V DC 195 - 800 V DC 228 - 800 V DC

Maks. indgangsspænding
(ved 1000 W/m² / -10° C i tomgang)

1000 V DC

Min. indgangsspænding 150 V DC

Maks. indgangsstrøm 2 x 16,0 A

Maks. kortslutningsstrøm for solcellemodu-
lerne (ISC PV)

2 x 24,0 A

Maks. tilbageførselsstrøm4) 48 A (RMS)5)

Udgangsdata

Nominel udgangseffekt (Pnom) 5000 W 6000 W 7000 W

Maks. udgangseffekt 5000 W 6000 W 7000 W

Nominel netspænding 3 ~  NPE 220/230 V / 380/400 V

Min. netspænding 150 V / 260 V

Maks. netspænding 280 V / 485 V

Nominel udgangsstrøm ved 220 / 230 V 7,6 / 7,3 A 9,1 / 8,7 A 10,6 / 10,2 A

Maks. udgangsstrøm 13,5 A

Nominel frekvens 50 / 60 Hz 1)

Klirfaktor < 3 %

Effektfaktor cos phi 0,85 - 1 ind./cap.2)

Tilkoblings-strømimpuls6) og varighed 38 A / 2 ms

Maks. udgangsfejlstrøm pr. tidsenhed 24 A (RMS)

Generelle data

Maksimal virkningsgrad 98 %

Europ. virkningsgrad 97,3 % 97,5 % 97,6 %

Effektforbrug om natten < 0,7 W & < 3 VA

Køling Reguleret varmeafledning

Tæthedsklasse IP 65

Mål h x b x d 645 x 431 x 204 mm

Vægt 19,9 kg 19.9 kg 21,9 kg

Tilladt omgivelsestemperatur - 25 °C - +60 °C

Tilladt luftfugtighed 0 -  100 %

EMC-emissionsklasse B

Overspændingskategori DC / AC 2 / 3

Tilsnavsningsgrad 2

Lydemission 59,5 dB(A) ref. 1pW

Beskyttelsesanordninger

DC-isolationsmåling  integreret

Reaktion ved DC-overbelastning Arbejdspunktsforskydning, effektbegrænsning

DC-afbryder integreret

RCMU integreret
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Fronius Symo 8.2-3-M

Indgangsdata

MPP-spændingsområde (PV1 / PV2) 267 - 800 V DC

Maks. indgangsspænding
(ved 1000 W/m² / -10° C i tomgang)

1000 V DC

Min. indgangsspænding 150 V DC

Maks. indgangsstrøm (I PV1 / I PV2) 2 x 16,0 A

Maks. kortslutningsstrøm for solcellemodulerne (ISC PV) 2 x 24,0 A

Maks. tilbageførselsstrøm4) 48 A (RMS)5)

Udgangsdata

Nominel udgangseffekt (Pnom) 8200 W

Maks. udgangseffekt 8200 W

Nominel netspænding 3 ~  NPE 220/230 V / 380/400 V

Min. netspænding 150 V / 260 V

Maks. netspænding 280 V / 485 V

Nominel udgangsstrøm ved 220 / 230 V 12,4 / 11,9 A

Maks. udgangsstrøm 13,5 A

Nominel frekvens 50 / 60 Hz 1)

Klirfaktor < 3 %

Effektfaktor cos phi 0,85 - 1 ind./cap.2)

Tilkoblings-strømimpuls6) og varighed 38 A / 2 ms

Maks. udgangsfejlstrøm pr. tidsenhed 24 A (RMS)

Generelle data

Maksimal virkningsgrad 98 %

Europ. virkningsgrad 97,7 %

Effektforbrug om natten < 0,7 W & < 3 VA

Køling Reguleret varmeafledning

Tæthedsklasse IP 65

Mål h x b x d 645 x 431 x 204 mm

Vægt 21,9 kg

Tilladt omgivelsestemperatur - 25 °C - +60 °C

Tilladt luftfugtighed 0 -  100 %

EMC-emissionsklasse B

Overspændingskategori DC / AC 2 / 3

Tilsnavsningsgrad 2

Lydemission 59,5 dB(A) ref. 1pW

Beskyttelsesanordninger

DC-isolationsmåling  integreret

Reaktion ved DC-overbelastning Arbejdspunktsforskydning, effektbegrænsning

DC-afbryder integreret

RCMU integreret
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Fronius Symo 10.0-3-M 12.5-3-M

Indgangsdata

MPP-spændingsområde 270 - 800 V DC 320 - 800 V DC

Maks. indgangsspænding
(ved 1000 W/m² / -10° C i tomgang)

1000 V DC

Min. indgangsspænding 200 V DC

Maks. indgangsstrøm (MPP1 / MPP2) 27,0 / 16,5 A
14 A for alle spændinger < 420 V

Maks. kortslutningsstrøm for solcellemodulerne 
(ISC PV) (MPP1 / MPP2)

40,5 / 24,8 A

Maks. tilbageførselsstrøm4) 40,5 / 24,8 A (RMS)5)

Udgangsdata

Nominel udgangseffekt (Pnom) 10000 W 12500 W

Maks. udgangseffekt 10000 W 12500 W

Nominel netspænding 3 ~  NPE 220/230 V / 380/400 V

Min. netspænding 150 V / 260 V

Maks. netspænding 280 V / 485 V

Nominel udgangsstrøm ved 220 / 230 V 15,2 / 14,5 A 18,9 / 18,1 A

Maks. udgangsstrøm 20 A

Nominel frekvens 50 / 60 Hz 1)

Klirfaktor < 2 %

Effektfaktor cos phi 0 - 1 ind./kap.2)

Maks. udgangsfejlstrøm pr. tidsenhed 960 A / 4,22 ms

Generelle data

Maksimal virkningsgrad 97,8 %

Europ. virkningsgrad UDCmin / UDCnom / UDCmax 95,4 / 97,3 / 96,6 % 95,7 / 97,5 / 96,9 %

Effektforbrug om natten 0,7 W & 117 VA

Køling Reguleret varmeafledning

Tæthedsklasse IP 66

Mål h x b x d 725 x 510 x 225 mm

Vægt 34,8 kg

Tilladt omgivelsestemperatur - 25 °C - +60 °C

Tilladt luftfugtighed 0 -  100 %

EMC-emissionsklasse B

Overspændingskategori DC / AC 2 / 3

Tilsnavsningsgrad 2

Lydemission 65 dB(A) (ref. 1pW)

Beskyttelsesanordninger

DC-isolationsmåling  integreret

Reaktion ved DC-overbelastning Arbejdspunktsforskydning, effektbegrænsning

DC-afbryder integreret

RCMU integreret
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Fronius Symo 15.0-3-M 17.5-3-M 20.0-3-M

Indgangsdata

MPP-spændingsområde 320 - 800 V DC 370 - 800 V DC 420 - 800 V DC

Maks. indgangsspænding
(ved 1000 W/m² / -10° C i tomgang)

1000 V DC

Min. indgangsspænding 200 V DC

Maks. indgangsstrøm (MPP1 / MPP2) 33,0 / 27,0 A

Maks. kortslutningsstrøm for solcellemodu-
lerne (ISC PV) (MPP1 / MPP2)

49,5 / 40,5 A

Maks. tilbageførselsstrøm4) 49,5 / 40,5 A

Udgangsdata

Nominel udgangseffekt (Pnom) 15000 W 17500 W 20000 W

Maks. udgangseffekt 15000 W 17500 W 20000 W

Nominel netspænding 3 ~  NPE 220/230 V / 380/400 V

Min. netspænding 150 V / 260 V

Maks. netspænding 280 V / 485 V

Nominel udgangsstrøm ved 220 / 230 V 22,7 / 21,7 A 26,5 / 25,4 A 30,3 / 29 A

Maks. udgangsstrøm 32 A

Nominel frekvens 50 / 60 Hz 1)

Klirfaktor < 2 %

Effektfaktor cos phi 0 - 1 ind./kap.2)

Maks. udgangsfejlstrøm pr. tidsenhed 960 A / 4,22 ms

Generelle data

Maksimal virkningsgrad 98 %

Europ. virkningsgrad UDCmin / UDCnom /
UDCmax

96,2 / 97,6 / 97,1 % 96,4 / 97,7 / 97,2 % 96,5 / 97,8 / 97,3 %

Effektforbrug om natten 0,7 W & 117 VA

Køling Reguleret varmeafledning

Tæthedsklasse IP 66

Mål h x b x d 725 x 510 x 225 mm

Vægt 43,4 kg / 43,2 kg

Tilladt omgivelsestemperatur - 25 °C - +60 °C

Tilladt luftfugtighed 0 -  100 %

EMC-emissionsklasse B

Overspændingskategori DC / AC 2 / 3

Tilsnavsningsgrad 2

Lydemission 65 dB(A) (ref. 1pW)

Beskyttelsesanordninger

DC-isolationsmåling  integreret

Reaktion ved DC-overbelastning Arbejdspunktsforskydning, effektbegrænsning

DC-afbryder integreret

RCMU integreret
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D
A
Fronius Symo 

Dummy

Forklaring til fod-
noterne

1) De angivne værdier er standardværdier; afhængigt af kravene afskærmes inverte-
ren specifikt efter det respektive land.

2) Afhængigt af lande-setup eller apparatets specifikke indstillinger
(ind.  = induktiv; cap. = kapacitiv)

3) PCC = grænseflade til det offentlige net

4) Maksimal strøm fra inverteren til solcellemodulet ved fejl i inverteren

5) Sikres af inverterens elektriske opbygning

6) Strømspids ved tilkobling af inverteren

Opfyldte standar-
der og direktiver

CE-mærkning
Alle nødvendige og gældende standarder samt direktiver som led i det gældende EU-di-
rektiv, så apparaterne er forsynet med CE-mærket.

Kredsløb til forebyggelse af ødrift
Inverteren har et kredsløb, der er godkendt til forebyggelse af ødrift. 

Netafbrydelse
Måle- og sikkerhedsmetoderne, som er integreret standardmæssigt i inverteren, sørger 
for, at forsyningen straks afbrydes ved netafbrydelse (f.eks. ved frakobling på grund af 
energiforsyningen eller ledningsskader). 

Indgangsdata Dummy 3 - 10 kW Dummy 10 - 20 kW

Nominel netspænding 1 ~  NPE 230 V

Netspændingstolerance +10 / -5 % 1)

Nominel frekvens 50 - 60 Hz 1)

Generelle data

Tæthedsklasse IP 65 IP 66

Mål h x b x d 645 x 431 x 204 mm 725 x 510 x 225 mm

Vægt 11 kg 22 kg
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Garantibetingelser og bortskaffelse

Fronius fabriks-
garanti

Ved udlevering af Fronius-vekselretterne gælder Fronius-fabriksgarantien på 60 måneder 
verden over fra installationsdatoen, og den kan forlænges ved ekstrabetaling.
I løbet af denne garantiperiode garanterer Fronius, at vekselretteren fungerer korrekt.
Detaljerede, nationale garantibetingelser kan rekvireres hos installatøren af anlægget eller 
på internettet på følgende adresse: 
http://www.fronius.com/Solar/Warranty

For at stille krav om Fronius-fabriksgarantien skal regningen, som hører til produktet, og 
garantibetingelserne og det eventuelt erhvervede garanticertifikat til forlængelse af garan-
tiydelsen forelægges.

Derfor anbefaler Fronius, at der udskrives et ekstra eksemplar af garantibetingelserne efter 
opstart af vekselretteren.

Bortskaffelse Hvis vekselretteren skal udskiftes, tager Fronius det udtjente apparat tilbage og sørger for 
korrekt genanvendelse.
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