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Geachte lezer,

Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en feliciteren u met de aanschaf van dit 
technisch hoogwaardige Fronius product. Alles wat u moet weten over dit apparaat, vindt 
u in deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u deze gebruiksaanwijzing aandachtig leest, leert 
u de vele mogelijkheden van dit Fronius product kennen. Alleen op deze wijze kunt u op-
timaal van de voordelen gebruikmaken.

Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften. Zo zorgt u voor meer veiligheid op de 
plaats waar dit product wordt gebruikt. Als u zorgvuldig omgaat met uw product, kunt u voor 
lange tijd bouwen op kwaliteit en betrouwbaarheid: de belangrijkste voorwaarden voor top-
prestaties.

Verklaring veilig-
heidsaanwijzin-
gen

Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" is afgebeeld, 
is verhoogde opmerkzaamheid vereist.

GEVAAR! Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Wanneer dit gevaar niet 
wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING! Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer deze si-
tuatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg 
hebben.

VOORZICHTIG! Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan hebben. 
Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondin-
gen evenals materiële schade tot gevolg hebben.

OPMERKING! Duidt op het gevaar van minder goede resultaten en mogelijke be-
schadiging van de apparatuur.

BELANGRIJK! Duidt op gebruikstips en andere bijzonder nuttige informatie. Het duidt niet 
op een riskante of gevaarlijke situatie.
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Veiligheidsvoorschriften

Algemeen

Omgevingsvoor-
waarden

Het apparaat is volgens de laatste stand van de techniek conform de officiële 
veiligheidseisen vervaardigd. Onjuiste bediening of misbruik levert echter ge-
vaar op voor
- het leven van de gebruiker of dat van derden,
- het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker,
- het efficiënt werken met het apparaat.
Alle personen die met de ingebruikname, het onderhoud en de reparatie van 
het apparaat te maken hebben, moeten
- beschikken over de juiste kwalificaties,
- kennis hebben over het omgaan met elektrische installaties en
- deze gebruiksaanwijzing volledig lezen en exact opvolgen.
De gebruiksaanwijzing moet worden bewaard op de plaats waar het apparaat 
wordt gebruikt. Naast de gebruiksaanwijzing moet bovendien de overkoepe-
lende en lokale regelgeving ter voorkoming van ongevallen en ter bescher-
ming van het milieu worden nageleefd.
Alle aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat 
- in leesbare toestand houden 
- niet beschadigen 
- niet verwijderen
- niet afdekken, afplakken of overschilderen.
U mag uitsluitend met het apparaat werken als alle veiligheidsvoorzieningen 
volledig operationeel zijn. Zijn de veiligheidsvoorzieningen niet volledig opera-
tioneel, dan levert dit gevaar op voor
- het leven van de gebruiker of dat van derden,
- het apparaat en andere voorwerpen van de exploitant
- het efficiënt werken met het apparaat
Niet volledig operationele veiligheidssystemen moet u voordat het apparaat 
wordt ingeschakeld, door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen.
Veiligheidssystemen nooit omzeilen of buiten werking stellen.
De plaatsen waar de aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op 
het apparaat zijn aangebracht, vindt u in het hoofdstuk 'Algemeen' in de ge-
bruiksaanwijzing van het apparaat.
Storingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dienen vóór het inscha-
kelen van het apparaat te worden verholpen.
Het gaat immers om uw veiligheid!

Gebruik of opslag van het apparaat buiten het aangegeven bereik geldt niet 
als gebruik overeenkomstig de bedoeling. De fabrikant is niet aansprakelijk 
voor hieruit voortvloeiende schade.
Precieze informatie over de toelaatbare omgevingsvoorwaarden kunt u vin-
den in de technische gegevens in de bedieningshandleiding.
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Gekwalificeerd 
personeel

EMV-maatregelen

Verwijdering

Gegevensbe-
scherming

Auteursrecht

De onderhoudsinformatie in deze handleiding is uitsluitend bestemd voor ge-
kwalificeerde vakspecialisten. Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Voer 
geen andere handelingen uit dan de handelingen die in de documentatie zijn 
beschreven. Dit geldt ook als u voor het uitvoeren van dergelijke handelingen 
gekwalificeerd bent.
Alle kabels en leidingen moeten goed vastzitten, onbeschadigd en geïsoleerd 
zijn, en een voldoende dikke kern hebben. Loszittende verbindingen, door hit-
te aangetaste of beschadigde kabels of kabels en leidingen met een te dunne 
kern moet u direct door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen.
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geau-
toriseerd bedrijf worden uitgevoerd.
Mijd niet-originele onderdelen; hiervan kan niet worden gewaarborgd dat ze 
voldoende robuust en veilig zijn geconstrueerd/geproduceerd. Gebruik uitslui-
tend originele vervangingsonderdelen (dit geldt ook voor genormeerde onder-
delen).
Breng zonder toestemming van de fabrikant geen wijzigingen aan het appa-
raat aan.
Onderdelen die niet in onberispelijke staat verkeren, dient u direct te vervan-
gen.

In uitzonderlijke gevallen kan er, ondanks het naleven van de emissiegrens-
waarden, sprake zijn van beïnvloeding van het geëigende gebruiksgebied (bij-
voorbeeld als zich op de installatielocatie gevoelige apparatuur bevindt of als 
de installatielocatie is gelegen in de nabijheid van radio- of televisieontvan-
gers). In dat geval is de gebruiker verplicht afdoende maatregelen te treffen 
om de storing op te heffen.

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur, en de hiervan afgeleide nationale wetten, moe-
ten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en milieu-
vriendelijk worden verwerkt. Retourneer gebruikte apparaten aan uw 
leverancier of breng ze naar een erkend inzamelpunt in uw omgeving. Het ne-
geren van deze EU-directieven heeft mogelijk schadelijke effecten op het mi-
lieu en uw gezondheid!

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens die af-
wijken van de fabrieksinstellingen. Voor schade die ontstaat door gewiste per-
soonlijke instellingen is de fabrikant niet aansprakelijk.

Het auteursrecht op deze handleiding berust bij de fabrikant.
Tekst en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het 
ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze handlei-
ding kan de gebruiker geen rechten ontlenen. Hebt u een voorstel tot verbete-
ring? Ziet u een fout in deze handleiding? Wij zijn u dankbaar voor uw 
opmerkingen.
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Algemeen

Apparaatconcept Constructie:
(1) Deksel
(2) Inverter
(3) Muursteun
(4) Aansluitgedeelte incl. hoofdschake-

laar gelijkstroom (DC)
(5) Datacommunicatiegedeelte
(6) Deksel datacommunicatie

De inverter vormt de door de solarmodules 
opgewekte gelijkstroom om in wissel-
stroom. Deze wisselstroom wordt syn-
chroon aan de netspanning in het openbare 
stroomnet geleverd. 

 De inverter werd uitsluitend voor het gebruik in netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 
ontwikkeld, het van het openbare stroomnet onafhankelijk opwekken van stroom is niet 
mogelijk.

Door zijn constructie en zijn wijze van werken biedt de inverter bij de montage en in bedrijf 
een maximum aan veiligheid.

De inverter bewaakt automatisch het openbare stroomnet. Bij abnormale nettoestanden 
(bijvoorbeeld netuitschakeling, onderbreking, enz.) schakelt de inverter onmiddellijk uit en 
onderbreekt de levering aan het stroomnet. 
De netbewaking vindt plaats door spanningsbewaking, frequentiebewaking en het bewa-
ken van de eilandverhoudingen. 

De inverter werkt volautomatisch. Zodra na zonsopgang voldoende energie van de solar-
modules ter beschikking staat, begint de inverter met de stroomnetbewaking. Bij voldoen-
de zonne-instraling start de inverter met de levering van stroom.
De inverter werkt daarbij zo, dat het maximaal mogelijke rendement door de solarmodules 
wordt geleverd.
Zodra het energieaanbod voor het leveren aan het stroomnet onvoldoende is, onderbreekt 
de inverter de verbinding tussen de vermogenselektronica en het stroomnet volledig en 
schakelt uit. Alle instellingen en opgeslagen gegevens blijven behouden.

Wanneer de temperatuur van de inverter te hoog wordt, verlaagt de inverter automatisch 
het actuele uitgangsvermogen om zichzelf te beschermen.
Oorzaken voor een te hoge temperatuur kunnen een hoge omgevingstemperatuur of een 
te geringe warmteafvoer zijn (bijv. bij montage in schakelkasten zonder adequate warmte-
afvoer).

Gebruik overeen-
komstig de be-
doeling

De solarinverter Fronius is uitsluitend bestemd gelijkstroom van de solarmodules in wis-
selstroom om te vormen en deze aan het openbare elektriciteitsnet te leveren.
Als niet overeenkomstig de bedoeling geldt:
- een ander of afwijkend gebruik
- veranderingen aan de inverter, die niet uitdrukkelijk door Fronius worden aanbevolen
- het inbouwen van onderdelen die niet uitdrukkelijk door Fronius worden aanbevolen 

of verkocht.

(1) (2) (3)

(4)(5)(6)
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De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
Aanspraak op garantie vervalt.

Tot gebruik overeenkomstig de bedoeling behoort ook
- het volledig lezen en opvolgen van alle aanwijzingen, zoals alle aanwijzingen m.b.t. 

de veiligheid en gevaren, die in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven
- het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden
- montage conform de gebruiksaanwijzing

Bij het aanleggen van de fotovoltaïsche installatie erop letten, dat alle componenten van 
de fotovoltaïsche installatie uitsluitend binnen hun toelaatbare werkgebied worden ge-
bruikt.

Alle door de fabrikant van de solarmodule aanbevolen maatregelen voor een duurzaam 
behoud van de eigenschappen van de solarmodule in acht nemen. 

Bepalingen van de energiemaatschappij waaraan energie wordt geleverd in acht nemen.

Waarschuwingen 
op het apparaat

Op en in de inverter bevinden zich waarschuwingen en veiligheidssymbolen. Deze waar-
schuwingen en veiligheidssymbolen mogen noch worden verwijderd noch worden overge-
schilderd. De waarschuwingen en symbolen waarschuwen tegen een verkeerde bediening 
die kan resulteren in ernstig letsel en zware materiële schade.

Tekst van de waarschuwingen:

WAARSCHUWING!
Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Vóór het openen van het apparaat ervoor zorgen 
dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn. Ontlaadtijd 
van de condensatoren afwachten (5 minuten).

Aanwijzingen 
voor testapparaat

Een testapparaat is niet geschikt om tijdens het bedrijf op een fotovoltaïsche installatie te 
worden aangesloten en mag uitsluitend voor demonstratiedoeleinden in bedrijf worden ge-
nomen.

BELANGRIJK! In geen geval bij testapparaten een spanningvoerende DC-kabel op de 
DC-aansluitingen aansluiten.

Veiligheidssymbolen:

Gevaar op ernstig lichamelijk letsel en 
zware materiële schade door een onjuis-
te bediening
Gebruik de beschreven functies pas na-
dat de volgende documenten volledig 
zijn gelezen en begrepen:
- deze gebruiksaanwijzing
- alle gebruiksaanwijzingen van de 

systeemcomponenten van de foto-
voltaïsche installatie, in het bijzon-
der de veiligheidsvoorschriften

Gevaarlijke elektrische spanning

Ontlaadtijd van condensatoren afwach-
ten!

5

5

5

5

5
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Het is toegestaan om spanningloze kabels of kabelstukken voor demonstratiedoeleinden 
aan te sluiten.

Een testapparaat is aan het typeplaatje op het apparaat herkenbaar:

Typeplaatje van een testapparaat
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Datacommunicatie en Solar Net

Solar Net en data-
verbinding

Datacommunica-
tiegedeelte

Afhankelijk van de uitrusting kan de inverter met de Fronius Datamanager-insteekkaart zijn 
uitgerust.

Voor individueel gebruik van de systeemuitbreidingen is door Fronius het Solar Net ont-
wikkeld. Het Solar Net is een datanetwerk dat de koppeling van meerdere inverters aan 
de systeemuitbreidingen mogelijk maakt.
Het Solar Net is een bussysteem. Voor communicatie van een of meerdere inverters met 
de systeemuitbreidingen is een enkele kabel voldoende.
Verschillende systeemuitbreidingen worden door Solar Net automatisch herkend.
Om meerdere identieke systeemuitbreidingen te kunnen onderscheiden, moet op de sy-
steemuitbreidingen een individueel nummer worden ingesteld.
Om elke inverter eenduidig in het Solar Net te definiëren, de betreffende inverter even-
eens een individueel nummer toewijzen.
Toewijzen van een individueel nummer volgens rubriek 'De menuoptie SETUP'.
Nadere inlichtingen over de afzonderlijke systeemuitbreidingen staan in de overeenkom-
stige gebruiksaanwijzingen aangegeven of op internet op www.fronius.com.

Meer informatie over de bekabeling van DATCOM-componenten kunt u vinden op 
http://www.fronius.com - Solar Electronics / Info & Support / Document Downloads / Ope-
rating manuals / System monitoring / Guideline cabling Fronius DATCOM.

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

IN    OUT
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Pos. Aanduiding

(1) schakelbare, multifunctionele stroominterface
(bijv. voor vermogensreductiefunctie, interface voor teller, meetingang, enz.)

Meetingang:
max. 20 mA, 100 Ohm meetweerstand

"Voedingsspanning":
max. 15 mA of 16 V DC

Voor de aansluiting op de multifunctionele stroominterface de 2-polige contra-
stekker, die bij de inverter werd geleverd, gebruiken.

De multifunctionele stroominterface wordt nog niet door de software onder-
steund.

(2)
(3)

Aansluiting Solar Net IN
Aansluiting Solar Net OUT
‘Fronius Solar Net‘-ingang en -uitgang, voor de verbinding met andere DATCOM-
componenten (inverter, Sensor Box, enz.)

Bij een koppeling van meerdere DATCOM-componenten moet op elke vrije IN- of 
OUT-aansluiting van een DATCOM-component een eindstekker zijn aangeslo-
ten.
Bij inverters met Fronius Datamanager-insteekkaart worden 2 eindstekkers bij de 
inverter meegeleverd.

(4) LED ‘Solar Net-communicatie‘
geeft aan of voeding voor het Solar Net ter beschikking staat

(5) LED ‘Dataoverdracht‘
knippert bij het opslaan van de logging-data. Gedurende deze tijd mag de USB-
stick niet worden verwijderd.

(6) USB A-bus
voor het aansluiten van een USB-stick met maximale afmetingen van 
65 x 30 mm 

De USB-stick kan als datalogger voor een inverter fungeren. De USB-stick wordt 
niet met de inverter meegeleverd.

(7) potentiaalvrij schakelcontact met contrastekker

max. 250 V AC / 30 V DC
max. 4 A AC / 1 A DC
max. 1,5 mm² kabeldoorsnede

Pin 1 = Openercontact (Gewoonlijk gesloten)
Pin 2 = Wortel (Gemeenschappelijk)
Pin 3 = Sluitercontact (Gewoonlijk open)
(Pinnen van boven naar beneden)

Voor het aansluiten op het potentiaalvrije schakelcontact de met de inverter mee-
geleverde contrastekker gebruiken.

(8) Fronius Datamanager met WLAN-antenne
of
deksel voor vak optionele kaarten

(9) Deksel voor vak optionele kaarten
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Beschrijving van 
de LED ‘Solar 
Net-communica-
tie‘

De LED ‘Solar Net-communicatie‘ brandt:
Voeding voor de datacommunicatie binnen het Fronius Solar Net is in orde

De LED ‘Solar Net-communicatie‘ is uit:
Storing bij de datacommunicatie in het Fronius Solar Net
- Te hoge stroom (een stroom van > 3 A, bijvoorbeeld veroorzaakt door kortsluiting in 

het Fronius Solar Net)
- Te lage spanning (geen kortsluiting, de spanning in het Fronius Solar Net < 6,5 V, bij-

voorbeeld als er in het Fronius Solar Net te veel DATCOM-componenten zijn en de 
voeding onvoldoende is)

In een dergelijk geval is een externe voeding van de DATCOM-componenten via een 
externe voedingseenheid aan een van de DATCOM-componenten noodzakelijk.

Voor het vaststellen van een te lage spanning zo nodig ook andere DATCOM-compo-
nenten op storingen controleren.

De LED ‘Solar Net-communicatie‘ knippert elke 5 seconden kort:
Na uitschakeling vanwege een te hoge stroom of een te lage spanning tracht de inverter, 
zolang de storing blijft bestaan, elke 5 seconden de stroomtoevoer naar het Fronius Solar 
Net te herstellen.

Als de storing is verholpen, wordt de stroomtoevoer naar het Fronius Solar Net binnen 5 
seconden hersteld.

Voorbeeld Registratie en archivering van de inverter- en sensordata met behulp van de Fronius Da-
talogger en de Fronius Sensor Box:

Datanetwerk met 3 inverters en een Fronius Sensor Box:
-  Inverter 1 met Fronius Datamanager
-  Inverter 2 en 3 zonder Fronius Datamanager!

De externe communicatie (Solar Net) vindt plaats door de inverter via de datacommunica-
tiegedeelte. Het datacommunicatiegedeelte heeft twee RS 422-interfaces als in- en uit-
gang. De verbinding komt tot stand via RJ45-stekkers.

BELANGRIJK! Omdat de Fronius Datamanager als datalogger fungeert, mag geen ande-
re datalogger in de Fronius Solar Net Ring aanwezig zijn.
Per Fronius Solar Net Ring slechts één Fronius Datamanager!
Alle overige Fronius Datamanagers uitbouwen en het vrije vak voor optionele kaarten met 
de bij Fronius optioneel verkrijgbare blinde afdekking (42,0405,2020) afsluiten of een in-
verter zonder Fronius Datamanager (light-versie) gebruiken.

= eindstekker

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

Bedieningsele-
menten, aanslui-
tingen en 
afleesfuncties 
van Fronius Data-
logger

Nr. Functie

(1) Schakelaar IP
voor het omschakelen van het IP-adres:
A toegewezen IP-adres ‘169.254.0.180’ 

De ‘Fronius Datamanager’ werkt met het vaste IP-adres 169.254.0.180;
het vaste IP-adres dient voor de directe verbinding met een pc via LAN, 
zonder voorafgaande configuratie van de pc

B toegewezen IP-adres
De ‘Fronius Datamanager’ werkt met een toegewezen IP-adres (fa-
brieksinstelling 192.168.1.180); 
het IP-adres kan op de website van ‘Fronius Datamanager’ worden in-
gesteld.

(2) LED WLAN
- brandt groen: bij bestaande netwerkverbinding
- brandt rood: bij niet bestaande netwerkverbinding

(3) LED verbinding Solar Web
- brandt groen: bij een bestaande verbinding met ‘Fronius Solar.web’
- brandt rood: bij niet bestaande verbinding met ‘Fronius Solar.web’
- brandt niet: wanneer de verbinding met ‘Fronius Solar.web’ op de Datama-

nager gedeactiveerd is
(4) LED verbinding

- brandt groen: wanneer er een ononderbroken verbinding is binnen ‘Froni-
us Solar Net’

- brandt rood: wanneer er een onderbroken verbinding is binnen ‘Fronius 
Solar Net’

(5) LED voeding
- wanneer er voldoende stroom wordt geleverd via ‘Fronius Solar Net’; de 

‘Fronius Datamanager’ is gereed voor gebruik
- wanneer er onvoldoende of geen stroom wordt geleverd via ‘Fronius Solar 

Net’ - is een externe stroomvoorziening nodig
- knippert rood: tijdens een update-procedure

BELANGRIJK! Tijdens een update-procedure de voeding niet onderbre-
ken.

- knippert rood: het update-proces is mislukt
(6) Aansluiting LAN

Blauw gemarkeerde Ethernet-interface, voor de aansluiting van de Ethernet-
kabel

(6)(7)(8)

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
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Fronius Datama-
nager tijdens de 
nacht of bij onvol-
doende beschik-
bare DC-
spanning

De parameter Nachtmodus in de Setup-menuoptie Display-instellingen is in de fabriek op 
UIT ingesteld.
Om deze reden is de Fronius Datamanager tijdens de nacht of bij onvoldoende beschik-
bare DC-spanning niet bereikbaar.

Om de Fronius Datamanager toch te activeren, de inverter aan AC-zijde uit- en weer in-
schakelen en binnen 90 seconden op een willekeurige knop op het display van de inverter 
drukken.

Zie ook het hoofdstuk "De Setup-menuopties", "Display-instellingen" (Nachtmodus).

'Fronius Datama-
nager' installeren 
- overzicht

Op de pc / laptop de netwerkinstellingen voor de ‘Fronius Datamanager‘ aanpassen

bijv. voor Microsoft Windows:

Systeembesturing / Netwerk- en vrijgavecentrum / LAN-verbinding / Eigenschappen 
(algemeen) / Internetprotocol (TCP/IP) / Eigenschappen / ‘Automatisch een IP-adres 
laten toewijzen‘ + ‘Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen‘ activeren

/Internet-browser / Extra's / Internetopties / Verbindingen / LAN-instellingen / ‘Een 
proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken‘ deactiveren

Blauwe Ethernet-kabel op de ‘Fronius Datamanager‘ aansluiten (aansluiting LAN)
Blauwe Ethernet-kabel op de pc / laptop aansluiten
Schakelaar ‘IP‘ op ‘Fronius Datamanager‘ in stand - A - zetten

(7) WLAN-antenne

(8) I/O's
digitale in- en uitgangen

Digitale ingangen: I/O 0 - I/O 3, I 4 - I 9
Spanningspiek: low = min. 0 V - max. 1,8 V; high = min. 3 V - max. 30 V
Ingangsstroom: afhankelijk van ingangsspanning: ingangsweerstand = 46 
kOhm

Digitale uitgangen: I/O 0 - I/O 3
Schakelvermogen bij voeding voor de Datamanager-insteekkaart: 3,2 W, 10,7 
V in totaal voor alle 4 digitale uitgangen

Schakelvermogen bij voeding door een externe voedingseenheid met min. 10,7 
- max. 24 V DC, aangesloten op Uint / Uext en GND: 1 A, 10,7 - 24 V DC (elk 
via externe voedingseenheid) per digitale uitgang

De aansluiting op de I/O's vindt plaats met de meegeleverde contrastekker.

Nr. Functie

OPMERKING! Voor de installatie van de Fronius Datamanager is kennis van net-
werktechnologieën vereist.

OPMERKING! Voor de installatie en ingebruikname van de Fronius Datamana-
ger is een pc / laptop nodig.
Gedetailleerde informatie over de Fronius Datamanager kunt u vinden in de com-
plete versie van de gebruiksaanwijzing Fronius Datamanager (RECERBO) onder 
Solar Electronics / System monitoring op onze homepage op http://www.froni-
us.com. 

1

2
3
4



115

N
L

Inverter aan AC-zijde inschakelen en binnen 90 seconden op een willekeurige knop 
op het display van de inverter drukken
In het menuniveau van de inverter in menuoptie SETUP bij de display-instellingen de 
Nacht modus op ‘ON‘ (‘AAN‘) instellen
Na ca. 1 minuut de browser op de pc / laptop openen en het volgende adres invoeren 
(webserver werkt met Internet Explorer vanaf versie 9, Chrome en Firefox):
http://169.254.0.180

De website van de 'Fronius Datamanager' wordt weergegeven.

Bij de eerste installatie van de ‘Fronius Datamanager‘ wordt de tijd en de datum weerge-
geven.

Op het bericht klikken en tijd en datum instellen

Mocht het bericht niet worden weergegeven:
Instellingen / TIJD/DATUM tijd en datum instellen
Instellingen / Internetverbinding / WLAN - opslaan
Instellingen / WLAN / selecteren:
‘dynamisch‘(hostnaam geven)
of
‘statisch‘ (data invoeren) 
Instellingen / WLAN MANAGEMENT / netwerken actualiseren
Instellingen / SOLAR.WEB / data invoeren, opslaan
Meer informatie over het Fronius Solar.web kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing 
Fronius Solar.web.
Systeeminformatie / datalogger-ID noteren (benodigd voor het aanmelden op So-
lar.web)
Inverter aan AC-zijde uitschakelen
Schakelaar ‘IP‘ op ‘Fronius Datamanager‘ in stand - B - terugzetten
Blauwe Ethernet-kabel van 'Fronius Datamanager' en van pc / laptop loskoppelen
Datacommunicatiedeksel sluiten en inverter inschakelen
In het menuniveau van de inverter in menuoptie SETUP bij de display-instellingen de 
Nacht modus op ‘OFF‘ (‘UIT‘) instellen

OPMERKING! Indien geen verbinding met de ‘Fronius Datamanager‘ tot stand 
wordt gebracht, de netwerkinstellingen controleren (bijv. voor Microsoft Win-
dows):
- Systeembesturing / Netwerk- en vrijgavecentrum / LAN-verbinding / Eigen-

schappen (algemeen) / Internetprotocol (TCP/IP) / Eigenschappen / ‘Auto-
matisch een IP-adres laten toewijzen‘ + ‘Automatisch een DNS-serveradres 
laten toewijzen‘ activeren

- Internetbrowser / Extra / Internetopties / Verbindingen / LAN-instellingen / 
‘Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken‘ deactiveren

5

6

7

8

9
10

1111
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13

14
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18
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Bedieningselementen en aanduidingen

Bedieningsele-
menten en aan-
duidingen

De toetsen zijn capacitieve toetsen, aanraking met water kan de werking van de toetsen 
beïnvloeden. Voor een optimale werking van de toetsen eventueel met een doek droog-
wrijven.

Pos. Beschrijving

(1) Display
voor het weergeven van waarden, instellingen en menu's

Controle- en status-LED's

(2) LED algemene status (rood)
brandt, 
- wanneer op het display een statusaflezing wordt weergegeven
- bij onderbreking van de levering aan het net
- tijdens de behandeling van de storing (de inverter wacht op het verwijderen 

of verhelpen van een opgetreden storing)
(3) Startup-LED (oranje)

brandt, wanneer
- de inverter zich in de automatische opstart- of zelftestfase bevindt (zodra 

de solarmodules na zonsopgang voldoende vermogen leveren)
- de inverter in het Setup-menu in de stand-bymodus werd geschakeld (= 

handmatige uitschakeling van de levering aan het net)
- de software van de inverter geactualiseerd wordt

(4) Bedrijfsstatus-LED (groen)
brandt,     
- wanneer de fotovoltaïsche installatie na de automatische startup-fase van 

de inverter storingvrij werkt
- zolang energie aan het stroomnet wordt geleverd

Functietoetsen - vervullen afhankelijk van procedure verschillende functies:

(5) Toets ‘links/op’
voor navigatie naar links en naar boven

(6) Toets ‘neer/rechts’
voor navigatie naar beneden en naar rechts

(7) Toets ‘Menu / Esc‘
voor het wisselen in het menuniveau
voor het verlaten van het Setup-menu

(8) Toets ‘Enter’
voor het bevestigen van een keuze

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7) (8)
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Display De voeding van het display wordt verzorgd via de AC-netspanning. Afhankelijk van de in-
stelling in het Setup-menu kan het display de gehele dag ter beschikking staan.

Afleesbereiken op het display, afleesmodus

Afleesbereiken op het display, Setup-modus

(*) Schuifbalk
(**) Symbool Energie-Manager

wordt weergegeven wanneer de functie ‘Energie-Manager‘ is geactiveerd
(***) WR-Nr. = Inverter DATCOM-nummer, 

Geheugensymbool - wordt kortstondig weergegeven bij het opslaan van de inge-
stelde waarden,
USB-verbinding wanneer een USB-stick is aangesloten

BELANGRIJK! Het display van de inverter is geen geijkt meetapparaat. Afhankelijk van 
het systeem kan een geringe afwijking van enkele procenten optreden. Voor het opstellen 
van een nauwkeurige afrekening voor het energiebedrijf is daarom een geijkte meter ver-
eist.

Functies van de functietoetsen

volgende menuopties

huidig geselecteerde menuoptie

voorgaande menuopties

Afleesmodi

WR-nr. | Geheugensymb. | USB-verb. (***)

(*)

Energy Manager (**)
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Navigatie op menuniveau

Displayverlich-
ting inschakelen

Op een willekeurige toets drukken

De displayverlichting wordt ingeschakeld.

In de menuoptie SETUP bestaat onder het record ‘Display-instellingen' de mogelijk-
heid de displayverlichting permanent in te schakelen of continu uit te schakelen.

Automatisch Uit-
schakelen van de 
displayverlich-
ting / Overscha-
kelen naar de 
afleesmodus 'NU'

Wordt 2 minuten geen toets ingedrukt,
- dan gaat de displayverlichting automatisch uit en schakelt de inverter de afleesmodus 

'NU' in (indien de displayverlichting op 'Automatisch' is ingesteld).
- Het omschakelen in de afleesmodus 'NU' geschiedt vanuit iedere willekeurige positie 

met uitzondering van de Setup menuoptie 'Standby'.
- Het actueel aan het net geleverde vermogen wordt weergegeven.

Menuniveau op-
roepen

De menuopties
- NU (weergave van huidige waarden)
- LOG (opgeslagen data van de huidige dag, van actueel kalenderjaar en vanaf de eer-

ste ingebruikneming van de inverter)
- GRAFIEK (dag-diagram geeft het verloop van het uitgangsvermogen tijdens de dag 

grafisch weer) De schaal van de tijdas past zich automatisch aan. Druk op de toets 
'Terug' om de weergave te sluiten

- SETUP (Setup-menu)
- INFO (informatie over apparaat en software)

In de menuoptie 
NU weergegeven 
waarden:

1

Toets 'Menu' indrukken

Het display verandert van menuniveau.

Met de behulp van de toets 'links' of 
'rechts' de gewenste menuoptie se-
lecteren
De gewenste menuoptie oproepen 
door de toets 'Enter' in te drukken

1

2

3

Uitgangsvermogen (W) - afhankelijk van apparaattype (MultiString) worden na het in-
drukken van de Enter-toets twee uitgangsvermogens (PV1 / PV2) weergegeven
Netspanning (V) - van de drie fasen L1, L2 en L3
Uitgangsstroom (A) - van de drie fasen L1, L2 en L3
Netfrequentie (Hz)
Solarspanning (V) - van U PV1 en indien aanwezig U PV2
Solarstroom (A) - van I PV1 en indien aanwezig I PV2
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In de menuoptie 
LOG weergege-
ven waarden

Tijd - Tijd op de inverter of in de Fronius Solar Net Ring
Datum - Datum op de inverter of in de Fronius Solar Net Ring

Geleverde energie (kWh / MWh)
tijdens de geobserveerde periode aan het stroomnet geleverde energie 

In verband met verschillende meetmethoden kunnen afwijkingen ten opzichte van aflees-
waarden van andere meetapparaten ontstaan. Voor het verrekenen van de geleverde 
energie zijn alleen de afleeswaarden van de door de elektriciteitsmaatschappij ter be-
schikking gestelde, geijkte meter bindend.
Maximaal uitgangsvermogen (W)
hoogste, tijdens de geobserveerde periode aan het stroomnet geleverd vermogen 
Inkomsten
tijdens de geobserveerde periode bespaard geld (valuta in het Setup-menu instelbaar)

Net als bij de geleverde energie kunnen ook bij Inkomsten afwijkingen ten opzichte van 
andere meetwaarden ontstaan.

Instelling van valuta en verrekentarief wordt in de rubriek 'Het Setup-menu' beschreven. 
De fabrieksinstelling hangt af van de betreffende landspecifieke setup.
CO2-besparing (g / kg)
tijdens de geobserveerde periode bespaarde CO2-emissie 

De waarde voor de CO2-besparing komt overeen met de CO2-emissie, die bij productie 
van de gelijke hoeveelheid stroom in een bestaande energiecentrale zou zijn vrijgeko-
men. De fabrieksinstelling bedraagt 0,53 kg / kWh (bron: DGS - Deutsche Gesellschaft 
für Sonnenenergie).
Maximale netspanning (V)
hoogste, tijdens de geobserveerde periode gemeten netspanning
Maximale solarspanning (V)
hoogste, tijdens de geobserveerde periode gemeten solarspanning
Bedrijfsuren
Bedrijfsduur van de inverter (HH:MM).

BELANGRIJK! Voor de correcte weergave van de dag- en jaarwaarden moet de tijd cor-
rect zijn ingesteld.
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De menuoptie SETUP

Instelling vooraf De inverter is bedrijfsgereed geconfigureerd. Daarom zijn voor de volautomatische leve-
ring aan het net geen instellingen vooraf nodig. 

De menuoptie SETUP maakt een eenvoudige wijziging van de vooraf-instellingen van de 
inverter mogelijk om op de best mogelijke wijze aan uw specifieke wensen en eisen te vol-
doen.

Software actuali-
seren

Navigeren in de 
menuoptie SET-
UP

OPMERKING! Naar aanleiding van software-updates kunnen functies op uw ap-
paraat beschikbaar zijn die in deze gebruiksaanwijzing niet zijn beschreven (of 
omgekeerd). Bovendien kunnen enkele afbeeldingen in geringe mate afwijken 
van de bedieningselementen op uw apparaat. De werking van deze bedienings-
elementen is echter gelijk.

De menuoptie SETUP openen

In het menuniveau met de toets 'links' 
of 'rechts' de menuoptie 'SETUP' se-
lecteren
Toets ‘Enter‘ indrukken

Het eerste record van de menuoptie 
SETUP wordt weergegeven:
‘Standby' 

Tussen de records bladeren

Met de toetsen ‘op’ of ‘neer’ tussen de 
beschikbare records bladeren

Een record verlaten

Druk op toets 'Terug' om een record 
te verlaten

Het menuniveau wordt weergegeven

GRAPH 1

2

Standby
DATCOM
USB
Relay
Clock

Standby
DATCOM
USB
Relay
Clock

3

GRAPH 5
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Wordt 2 minuten geen toets ingedrukt, 
- dan schakelt de inverter vanuit iedere willekeurige positie binnen het menuniveau over 

naar de menuoptie 'NU' (uitzondering: Setup menurecord ‘Standby’),
- gaat de displayverlichting uit.
- Het actueel aan het net geleverde vermogen wordt weergegeven.

Setup menure-
cords instellen al-
gemeen

De menuoptie SETUP openen
Met de behulp van de toets 'op' of 'neer' het gewenste record selecteren

Op de toets 'Enter' drukken

Toepassings-
voorbeeld: Tijd 
instellen

De eerste positie van een in te stellen 
waarde knippert:

de ter beschikking staande instellin-
gen worden weergegeven:

M.b.v. de toets ‘op’ of ‘neer’ een getal 
voor de eerste positie kiezen

Op de toets 'Enter' drukken

De tweede positie van de waarde knip-
pert.

Stappen 4 en 5 herhalen tot ...

de complete, in te stellen waarde knippert.
Op de toets 'Enter' drukken

Stappen 4 - 6 zo nodig voor eenhe-
den of andere in te stellen waarden 
herhalen tot de eenheid of de in te 
stellen waarde knippert.
Druk op de toets 'Enter' om de wijzi-
gingen op te slaan en over te nemen.

Om de wijzigingen niet op te slaan de 
toets 'Esc' indrukken.

M.b.v. de toetsen ‘op’ of ‘neer’ de ge-
wenste instelling selecteren

Druk op de toets 'Enter' om de keuze 
op te slaan en over te nemen.

Om de keuze niet op te slaan de toets 
'Esc' indrukken.

Het actueel geselecteerde record wordt 
weergegeven.

Het actueel geselecteerde record wordt 
weergegeven.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

Setup menurecord 'Tijd / Datum' se-
lecteren
Toets ‘Enter‘ indrukken

Standby
DATCOM
USB
Relay
Clock

1

2
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Het overzicht van de instelbare waarden 
wordt weergegeven.

M.b.v. de toetsen ‘op’ of ‘neer’ 'Tijd in-
stellen' selecteren
Toets ‘Enter‘ indrukken

De tijd wordt weergegeven. 
(HH:MM:SS, 24-uurs weergave), 
het cijfer voor de tientallen van de uren 
knippert.

Met de toets 'op' of 'neer' een waarde 
voor de tientallen van de uren selec-
teren
Toets ‘Enter‘ indrukken

Het cijfer voor de eenheden voor de uren 
knippert.

Handeling 5 en 6 voor de eenheden 
van de uren herhalen voor de minu-
ten en seconden tot ...

de ingestelde tijd knippert.

Toets ‘Enter‘ indrukken

De tijd wordt opgeslagen, het overzicht 
van de instelbare waarden wordt weerge-
geven.

Toets ‘Esc‘ indrukken

Het Setup menurecord ‘Tijd / Datum’ 
wordt weergegeven.

3

4

5

6

7

8

4

Standby
DATCOM
USB
Relay
Clock
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Menuopties in het Setup menu

Standby Handmatige activering / deactivering van de Standby-modus

- In de Standby-modus is de vermogenselektronica uitgeschakeld. Er vindt geen leve-
ring aan het net plaats.

- De Startup-LED licht oranje op.
- In de Standby-modus kan geen andere menuoptie in het menuniveau worden opge-

roepen of ingesteld.
- Het automatisch wisselen naar de menuoptie 'NU' wordt niet geactiveerd als geduren-

de 2 minuten geen toets wordt ingedrukt.
- De Standby-modus kan alleen handmatig door het indrukken van de toets 'Enter' wor-

den beëindigd.
- De levering aan het net kan op elk gewenst moment weer worden voortgezet ('Stand-

by' deactiveren).

Standby-modus instellen (handmatig uitschakelen van de levering aan het net):

Record ‘Standby’ selecteren
Toets ‘Enter‘ indrukken

Op het display verschijnt afwisselend ‘STANDBY’ en 'ENTER’.
De Standby-modus is nu geactiveerd.
De Startup-LED licht oranje op.

Levering aan het net weer inschakelen:

In de Standby-modus verschijnt op het display afwisselend 'STANDBY' en 'ENTER'.

Voor het hervatten van de levering aan het net op de toets ‘Enter’ drukken

Het record ‘Standby’ wordt aangegeven.
Parallel daaraan doorloopt de inverter de Startup-fase.
Nadat de levering aan het net weer is ingeschakeld, licht de bedrijfsstatus-LED groen op.

DATCOM Controle van de datacommunicatie, opgave van het inverternummer, DATCOM-nachtmo-
dus, protocolinstellingen

Status
duidt een via Solar Net aanwezige datacommunicatie of een in de datacommunicatie op-
getreden storing aan

Inverternummer
instelling van het nummer (=adres) van de inverter bij een installatie met meerdere aan el-
kaar gekoppelde fotovoltaïsche inverters

1
2

1

Instelbereik Status / Inverternummer / Protocoltype

Instelbereik 00 - 99 (00 = 100. inverter)
Fabrieksinstelling 01

BELANGRIJK! Bij het gebruiken van meerdere inverters in een datacommunicatiesy-
steem moet aan iedere inverter een eigen adres worden toegewezen.
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Protocoltype
egt vast, welk communicatieprotocol de data overbrengt:

USB Opgave van waarden in samenhang met een USB-stick

Hardware veilig verwijderen
Om een USB-stick zonder dataverlies uit de USB A bus van de datacommunicatie-aanslui-
ting te verwijderen.
De USB-stick kan worden verwijderd:
- wanneer het OK-bericht wordt weergegeven
- wanneer de LED 'Data-overdracht' niet meer knippert of brandt

Software-update 
voor het actualiseren van de inverter-software met behulp van een USB-stick.

Werkwijze:

Het update-bestand ‘froxxxxx.upd’ downloaden
(bijv. op http://www.fronius.com; xxxxx staat voor het desbetreffende versienummer)

Het update-bestand in het nieuwste dataveld op de USB-stick opslaan
Datacommunicatiegedeelte openen
USB-stick met het update-bestand in de USB-bus in het datacommunicatiegedeelte 
aansluiten
In het Setup-menu de menuoptie ‘USB’ en dan de parameter ‘Update Software’ (Soft-
ware updaten) selecteren
Toets ‘Enter‘ indrukken
Wachten tot op het display de tegenstellingen met de actueel op de inverter aanwezi-
ge en de nieuwe softwareversie worden weergegeven:
- 1. Bladzijde: Recerbo-software, toetsen controller-software, landspecifieke setup
- 2. Bladzijde: Vermogensmodule software
Na elke bladzijde toets 'Enter' indrukken

De inverter begint met het kopiëren van de data.
De voortgang van ‘UPDATE’ en het geheugen worden in % weergegeven, tot de data voor 
alle elektronische componenten zijn gekopieerd.

Na het kopiëren actualiseert de inverter een voor een de benodigde elektronische compo-
nenten.
De voorgang van ‘UPDATE’, de desbetreffende componenten en het actualiseren worden 
in % weergegeven.

Als laatste stap actualiseert de inverter het display.
Het display blijft gedurende ca. 1 minuut donker, de controle- en status-LED's knipperen.

Instelbereik Solar Net 
Fabrieksinstelling Solar Net

Instelbereik Hardware veilig verwijderen / Software-update / Logging-inter-
val

OPMERKING! Voor het probleemloos actualiseren van de invertersoftware mag 
de hiervoor bestemde USB-stick geen verborgen partities en geen versleuteling 
bevatten (zie hoofdstuk "Geschikte USB-sticks").

1

2
3
4

5

6
7

8
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Nadat het actualiseren van de software is afgesloten, schakelt de inverter over naar de 
startup-fase en vervolgens naar het leveren van energie aan het stroomnet.

Bij het actualiseren van de invertersoftware blijven individuele instellingen in het Setup-
menu behouden.

De aangesloten USB-stick kan vervolgens voor het registreren van logging-data worden 
gebruikt.

Logging-interval
Activeren / deactiveren van de logging-functie, evenals opgave van een logging-interval

BELANGRIJK! Voor een onberispelijke logging-functie moet de tijd correct zijn ingesteld.

Relais Relais activeren, relaisinstellingen, relaistest

* worden alleen weergegeven als onder ‘Signaalmodus‘ de functie ‘E-Manager‘ is 
geactiveerd.

Relaismodus
voor het kiezen van verschillende functies van potentiaalvrije schakelcontacten in de da-
tacommunicatieomgeving:
- Alarmfunctie
- Actieve uitgang
- Energie Manager

Eenheid Minuten
Instelbereik 30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log (Geen log-

boek)
Fabrieksinstelling 30 min

30 min De logging-interval bedraagt 30 minuten; elke 30 minuten wor-
den nieuwe logging-data op de USB-stick opgeslagen.

20 min
15 min
10 min
5 min De logging-interval bedraagt 5 minuten; elke 5 minuten worden 

nieuwe logging-data op de USB-stick opgeslagen.

No Log (Geen logboek) Geen opslag van data

Instelbereik Relaismodus / Relaistest / Inschakelpunt* / Uitschakelpunt*

Instelbereik ALL / Permanent / OFF / ON / E-Manager (ALLE / Permanent / 
UIT / AAN / E-manager)

Fabrieksinstelling ALL (ALLE)

Alarmfunctie:

Permanent / ALL: (Per-
manent / ALLE:)

Schakelen van het potentiaalvrije schakelcontact bij permanen-
te en tijdelijke servicecodes (bijvoorbeeld korte onderbreking 
van de levering aan het net, een servicecode treedt vaker dan 
50 x per dag op)
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Relais Test
(Relaistest) Werkingscontrole, of het potentiaalvrije schakelcontact periodiek schakelt

Inschakelpunt
(alleen bij ingeschakelde functie ‘Energie Manager‘)

voor het instellen van de vermogenslimiet waarbij het potentiaalvrije schakelcontact wordt 
ingeschakeld
Fabrieksinstelling: 1.000 W

Uitschakelpunt
(alleen bij ingeschakelde functie ‘Energie Manager‘)

voor het instellen van de vermogenslimiet waarbij het potentiaalvrije schakelcontact wordt 
uitgeschakeld
Fabrieksinstelling: 0

Energie Manager Met behulp van de functie Energie Manager kan het potentiaalvrije schakelcontact zo wor-
den aangestuurd dat deze als actor fungeert.
Zo kan een op het potentiaalvrije schakelcontact aangesloten verbruiker worden gestuurd 
door het opgeven van een in- of uitschakelpunt dat afhankelijk is van het aan het net gele-
verde vermogen.

Het potentiaalvrije schakelcontact wordt automatisch uitgeschakeld,
- als de inverter geen stroom levert aan het openbare net,
- als de inverter handmatig in de modus Stand-by wordt gezet,
- als er een vermogen wordt opgegeven dat < 10% van het nominale vermogen be-

draagt,
- bij onvoldoende zoninstraling.

Actieve uitgang:

ON: (AAN:) Het potentiaalvrije schakelcontact is continu ingeschakeld zo-
lang de inverter in bedrijf is (zolang het display verlicht is of iets 
toont).

OFF: (UIT:) Het potentiaalvrije schakelcontact is uitgeschakeld.

Energie Manager:

E-Manager: (E-mana-
ger:)

Raadpleeg voor meer informatie over de functie Energie Mana-
ger het hoofdstuk 'Energie Manager'.

Instelbereik Uitschakelpunt - max. nominaal vermogen van de inverter / W / 
kW / MW

Instelbereik 0 - inschakelpunt / W / kW / MW

Voor het activeren van de functie Energie Manager de optie ‘E-Manager‘ selecteren en 
op de toets ‘Enter‘ drukken.
Als de functie Energie Manager actief is, wordt linksboven op het display het symbool 
'Energie Manager' weergegeven:

bij uitgeschakeld potentiaalvrij schakelcontact (open contact)

bij ingeschakeld potentiaalvrij schakelcontact (gesloten contact)
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Voor het deactiveren van de functie Energie Manager een andere functie selecteren en op 
de toets ‘Enter‘ drukken.

Aanwijzingen voor het instellen van het in- en uitschakelpunt

Een te klein verschil tussen inschakelpunt en uitschakelpunt kan leiden tot veelvuldig op-
tredende schakelcycli. Ook vermogensschommelingen kunnen dit effect hebben.
Om veelvuldig in- en uitschakelen te voorkomen, moet het verschil tussen inschakelpunt 
en uitschakelpunt ten minste 100 - 200 W bedragen.

Houd bij het kiezen van het uitschakelpunt rekening met de vermogensopname van de 
aangesloten verbruiker.

Houd bij het kiezen van het inschakelpunt ook rekening met weersinvloeden en de ver-
wachte zoninstraling. 

Toepassingsvoorbeeld

Inschakelpunt = 2000 W, uitschakelpunt = 1800 W

Als de inverter ten minste 2000 W of meer levert, wordt het potentiaalvrije schakelcontact 
van de inverter ingeschakeld.
Als het vermogen van de inverter daalt tot onder 1800 W, wordt het potentiaalvrije scha-
kelcontact uitgeschakeld.

Mogelijke toepassingen:
Werking van een warmtepomp of een airconditioning met mogelijk veel eigen stroomver-
bruik 

Tijd / datum Instellen van de tijd, de datum en het automatisch omschakelen van de zomer- en winter-
tijd

Tijd instellen
Instellen van de tijd  (hh:mm:ss)

Datum instellen
Instellen van de datum (dd.mm.yyyy)

Zomer-/wintertijd
Activeren / deactiveren van het automatisch omschakelen van zomertijd en wintertijd

BELANGRIJK! Het correct instellen van de tijd en datum is voorwaarde voor de correcte 
weergave van de dag- en jaarwaarden evenals de dag-grafiek.

Instelbereik Tijd instellen / Datum instellen / Omschakelen zomer-/wintertijd

OPMERKING! De functie voor het automatisch omschakelen van de zomer- en 
wintertijd alleen gebruiken, wanneer zich in het Fronius Solar Net Ring geen LAN- 
of WLAN-systeemcomponenten bevinden (bijv. Fronius Datalogger Web, Fronius 
Datamanager).
Bij aanwezige LAN- of WLAN-systeemcomponenten stelt u deze functie op de 
Web-interface van de systeemcomponenten in.

Instelbereik aan / uit
Fabrieksinstelling on
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Display-instellin-
gen

Taal
Instelling van de displaytaal

Nachtmodus
DATCOM-nachtmodus; stuurt de DATCOM- en displayfunctie tijdens de nacht of bij onvol-
doende DC-spanning aan

Contrast
Instelling van het contrast op het display

Omdat het contrast temperatuurafhankelijk is, kunnen wisselende omgevingsvoorwaarden 
de instelling van de menuoptie 'Contrast' noodzakelijk maken.

Verlichting
Instelling van de displayverlichting

De menuoptie 'Verlichting' betreft uitsluitend de achtergrondverlichting van het display.

Instelbereik Taal / Nachtmodus / Contrast / Verlichting

Instelbereik Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans, Tsje-
chisch, Slowaaks, ...

Instelbereik AUTO / AAN / UIT
Fabrieksinstelling UIT

AUTO: De DATCOM-functie is altijd actief zolang een datalogger in een 
actief, niet onderbroken Solar Net is aangesloten.
Het display is tijdens de nacht donker en kan worden geacti-
veerd door op een willekeurige toets te drukken.

AAN: De DATCOM-functie is altijd actief zolang er in het Solar Net 
DATCOM-componenten zijn aangesloten (ook als het Solar Net 
is onderbroken). De inverter stelt de 12 V voor de voeding van 
het Solar Net ononderbroken ter beschikking.
Het display is altijd actief.

BELANGRIJK! Is de DATCOM-nachtmodus bij aangesloten 
Solar Net componenten ingesteld op AAN of op AUTO, dan 
wordt het stroomverbruik van de inverter gedurende de nacht 
verhoogd tot 7,3 W.

UIT: Geen DATCOM-functie tijdens de nacht, de inverter heeft geen 
wisselstroom nodig voor de voeding van het Solar Net.
Het display is 's nachts uitgeschakeld, de Fronius Datamanager 
is niet beschikbaar.

Instelbereik 0 - 10 
Fabrieksinstelling 5

Instelbereik AUTO / AAN / UIT 
Fabrieksinstelling AUTO
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Energieop-
brengst

Instelling
- van een OFFSET-waarde voor de totale energieaflezing 
- van een meet-compensatiefactor voor de dag-, jaar-, en totale energieweergave
- van de valuta
- van het verrekentarief
- van de CO2-factor

Tellerafwijking
Opgave van een waarde voor de opgeslagen energie, die bij de actueel opgeslagen ener-
gie wordt opgeteld (bijvoorbeeld overdrachtswaarde bij het vervangen van de inverter)

Tellerkalibratie
Kengetal van een correctiewaarde, zodat de aflezing op het display van de inverter over-
eenstemt met de geijkte waarde van de elektriciteitsmeter

Valuta
Instelling van de valuta

Verrekentarief
Instelling van valuta en verrekentarief voor de vergoeding van de geleverde energie

CO2-factor
Instelling van de factor voor de CO2-reductie

AUTO De displayverlichting wordt door het indrukken van een wille-
keurige toets ingeschakeld. Wordt 2 minuten lang geen toets in-
gedrukt, dan gaat de displayverlichting weer uit.

AAN De displayverlichting is bij actieve inverter constant ingescha-
keld.

UIT De displayverlichting is constant uitgeschakeld.

Instelbereik Tellerafwijking / Tellerkalibratie / Valuta / Verrekentarief / CO2-
factor / 

Eenheid Wh / kWh / MWh
Instelbereik 5 cijfers
Fabrieksinstelling 0

Eenheid %
Instelbereik -5,0 - +5,0
Fabrieksinstelling 0

Instelbereik 3 posities, A-Z

Instelbereik 2 cijfers, 3 decimaaltekens
Fabrieksinstelling (afhankelijk van de landspecifieke setup)

Eenheid kg/kWh
Instelbereik 0,000 - 2,000
Fabrieksinstelling 0,53

(afhankelijk van de landspecifieke setup)
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Ventilator voor het controleren van de werking van de ventilator

- Gewenste ventilator met de toetsen 'op' en 'neer' selecteren
- Het testen van de geselecteerde ventilator worden door het indrukken van de toets 

'Enter' gestart. 
- De ventilator draait zo lang, tot het menu door het indrukken van de toets 'Esc' wordt 

verlaten.

Instelbereik Test ventilator #1 / Test ventilator #2
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De menuoptie INFO

Meetwaarden 
Status verm.mod. 
Net status

Apparaatinforma-
tie

Voor het weergeven van instellingen die relevant zijn voor een energiebedrijf. De weerge-
geven waarden zijn afhankelijk van de betreffende landspecifieke setup of van apparaat-
specifieke instellingen van de inverter.

Meetwaarden Weergavebereik: PV Iso. /  Fan #1 (Ventilator 1) / U PV1

PV Iso.
Isolatieweerstand van fotovoltaïsche installatie 

Fan #1
(Ventilator 1) Procentuele waarde van het nominale ventilatorvermo-
gen 

U PV 1 / U PV 2
 huidige DC-spanning op de klemmen, ook wanneer de inverter in het 
geheel niet aan het stroomnet levert (van 1e of 2e MPP-tracker)

Status vermo-
gensmodule

Statusweergave van de laatst opgetreden storing in de inverter kan 
worden weergegeven.

BELANGRIJK! Op grond van een zwakke zoninstraling verschijnen 
elke ochtend en avond logischerwijs de statusaflezingen 306 (Power 
low - Voeding laag) en 307 (DC low - DC laag). Aan deze statusafle-
zingen ligt geen fout ten grondslag.

- Na het indrukken van de toets 'Enter' worden de status van de 
vermogensmodule en de laatst opgetreden storing getoond

- Met de behulp van de toets 'op' of 'neer' door de lijst bladeren
- Druk op de toets 'Terug' in om de status- en storingslijst te verla-

ten
Netstatus De 5 laatst opgetreden netstoringen kunnen worden getoond:

- Na het indrukken van de toets 'Enter' worden de 5 laatst opgetre-
den netstoringen getoond

- Met de behulp van de toets 'op' of 'neer' door de lijst bladeren
- Druk op de toets 'Terug' in om melding van de netstoringen te 

verlaten 

Weergavebereik Algemeen / Landinstelling / MPP-tracker / Netbewaking / Net-
spanningsgrenzen / Netfrequentiegrenzen / P-factor / AC-ver-
mogensgrens

Algemeen: Type apparaat
Fam.

Landeninstelling: Setup
ingestelde landspecifieke setup

Versie
Versie van de landspecifieke setup

Groep
Groep voor het actualiseren van de invertersoftware
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Versie Weergave van het versienummer en serienummer van in de inverter ingebouwde printpla-
ten (bijvoorbeeld voor servicedoeleinden)

MPP-tracker: Tracker 1
Tracker 2

Netbewaking: GMTi
Tijd voor opnieuw opstarten van de inverter in s

GMTr
Inschakeltijd in s na een netstoring

ULL
Gemiddelde netspanningwaarde gedurende 10 min. in volt.

LLTrip
Inschakeltijd voor de langdurige spanningsbewaking

Spanningsgrenzen: UILmax
Hoogste interne netspanningwaarde in volt

UILmin
Laagste interne netspanningwaarde in volt

Frequentiegrenzen: FILmax
Hoogste interne netfrequentiewaarde in Hz

FILmin
Laagste interne netfrequentiewaarde in Hz

P-factor: actueel ingestelde vermogensfactor cos phi
(bijv. Constant Cos(phi) / Constant Q / Q(U)-grafiek / enz.)

AC-vermogensgrens: Max. P AC
handmatige vermogensreductie

Weergavebereik Display / Display Software / Checksum SW / Datageheugen / 
Datageheugen #1 / Vermogensmodule / Vermogensmodule 
SW / EMV filter
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Toetsenblokkering in- en uitschakelen

Algemeen De inverter is met een toetsenblokkeerfunctie uitgerust.
Bij geactiveerde ‘Setup Lock‘ functie kan het Setup-menu niet worden opgeroepen, bij-
voorbeeld als beveiliging tegen onbedoeld verstellen van de setup-gegevens.
Voor het activeren / deactiveren van de toetsenblokkeerfunctie moet de code 12321 wor-
den ingegeven.

Toetsenblokke-
ring in- en uit-
schakelen

Toets 'Menu' indrukken

Het menuniveau wordt weergegeven.

De niet-voorgeprogrammeerde toets 
‘Menu / Esc’ 
5 x indrukken

In het menu 'CODE' wordt 'Toegangsco-
de' weergegeven, de eerste positie knip-
pert.

Toegangscode 12321 invoeren: Met 
de toets 'op' of 'neer' een waarde se-
lecteren voor de eerste positie van de 
code
Toets ‘Enter‘ indrukken

De tweede positie knippert.

Handeling 3 en 4 voor de tweede, 
derde, vierde en vijfde positie van de 
code herhalen, tot ...

de ingestelde code knippert.

Toets ‘Enter‘ indrukken

1

2

Toegangscode

3

4

Toegangscode
5

6
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In het menu ‘LOCK’ (‘VERGR’) wordt 
‘Toetsblokkering‘ weergegeven.

M.b.v. de toetsen 'op' of 'neer' de 
toetsblokkering in- of uitschakelen:

ON (AAN) = toetsblokkering is inge-
schakeld (de menuoptie SETUP kan 
niet worden opgeroepen)

OFF (UIT) = toetsblokkering is uitge-
schakeld (de menuoptie SETUP kan 
worden opgeroepen)

Toets ‘Enter‘ indrukken

Toetsenblokkering

7

8
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USB-stick als datalogger en voor het actualiseren 
van de invertersoftware

USB-stick als da-
talogger

Een op de USB A-bus aangesloten USB-stick kan als datalogger voor een inverter funge-
ren.

De op de USB-stick opgeslagen logging-data kunnen te allen tijde
- via het meegelogde FLD-bestand in de software Fronius Solar.access worden geïm-

porteerd,
- via het meegelogde CSV-bestand direct in de programma's van andere aanbieders 

(bijvoorbeeld Microsoft® Excel) worden bekeken.

Oudere versies (tot Excel 2007) hebben een regelbeperking van 65536 tekens.

Meer informatie over 'Data op de USB-stick', 'Datahoeveelheid en opslagcapaciteit' even-
als 'Buffergeheugen' kunt u vinden op onze homepage http://www.fronius.com onder 
Solar Electronics / Info & Support / Document Downloads / Operating Manuals / Grid-con-
nected inverters / Fronius Galvo / Installation Help.

Passende USB-
sticks

Door het grote aantal op de markt zijnde USB-sticks kan niet worden gegarandeerd, dat 
iedere USB-stick door de inverter wordt herkend.

Fronius adviseert uitsluitend gecertificeerde USB-sticks te gebruiken, die geschikt zijn voor 
industrieel gebruik (let op het USB-IF logo!).

De inverter ondersteunt USB-sticks met de volgende bestandssystemen:
- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius raadt aan de gebruikte USB-sticks alleen te gebruiken voor het registreren van log-
gingdata of voor het actualiseren van de inverter-software. De USB-sticks mogen geen an-
dere data bevatten.

USB-symbool op het inverterdisplay, bij-
voorbeeld in de afleesmodus 'NU:

Herkent de inverter een USB-stick, dan 
wordt rechtsboven op het display het 
USB-symbool weergegeven.

Bij het aanbrengen van de USB-stick erop 
letten of het USB-symbool wordt weerge-
geven (kan ook knipperen).

AC Output Power
NOW
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USB-stick voor 
het actualiseren 
van de inverter-
software

Met behulp van de USB-stick kunnen ook eindgebruikers via het Setup-menu de software 
van de inverter actualiseren: het update-bestand wordt van te voren op de USB-stick op-
geslagen en vanaf de USB-stick naar de inverter gekopieerd.

USB-stick verwij-
deren

OPMERKING! Bij toepassingen in de buitenlucht moet erop worden gelet dat de 
werking van conventionele USB-sticks vaak slechts binnen een beperkt tempera-
tuurgebied is gewaarborgd. Bij toepassingen in de buitenlucht ervoor zorgen dat 
de USB-stick bijvoorbeeld ook bij lage temperaturen werkt.

Opmerking m.b.t. de veiligheid voor het verwijderen van een USB-stick:

BELANGRIJK! Om het verlies van data te 
voorkomen, mag een aangesloten USB-
stick alleen onder de volgende voorwaar-
den worden verwijderd:
- alleen via de menuoptie SETUP, 

menurecord 'USB / Hardw. veilig 
verw.'

- wanneer de LED ‘Data-overdracht’ 
niet meer knippert of brandt.

Do not disconnect 
USB-Stick

while LED is flashing!

X
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Het Basic-menu

Algemeen In het Basic-menu worden de volgende voor de installatie en werking van de inverter be-
langrijke parameters ingesteld:

Het Basic-menu 
openen

De Basic-records Het Basic-menu bevat de volgende records:

- MPP-tracker 1
- MPP-tracker 2
- Signaalrelais

- Temperatuurwaarschuwing
- TOTAL Reset (VOLLEDIGE reset)

Toets 'Menu' indrukken

Het menuniveau wordt weergegeven.

De niet-voorgeprogrammeerde toets 
‘Menu / Esc’ 
5 x indrukken

In het menu 'CODE' wordt ‘Access Code‘ 
('Toegangscode') weergegeven, de eer-
ste positie knippert.

Code 22742 invoeren: Met de toets 
'op' of 'neer' een waarde selecteren 
voor de eerste positie van de code
Toets ‘Enter‘ indrukken

De tweede positie knippert.

Handeling 3 en 4 voor de tweede, 
derde, vierde en vijfde positie van de 
code herhalen, tot ...

de ingestelde code knippert.

Toets ‘Enter‘ indrukken

Het Basic-menu wordt getoond.

Met de behulp van de toetsen 'op' of 
'neer' het gewenste record selecteren
Geselecteerd record door het indruk-
ken van de toets 'Enter' bewerken

Druk op de toets 'Esc' om het Basic-
menu te verlaten

1

2

Toegangscode

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 (AAN / UIT) (alleen bij MultiMPP-tracker-apparaten)
- DC-bedrijfsmodus MPP AUTO / FIX / MPP USER (MPP AUTOM. / HERSTELLEN / 

MPP-GEBRUIKER)
- Herstelspanning: voor invoeren van herstelspanning
- MPPT-startspanning: voor invoeren van MPPT-startspanning
USB logboek
Activeren of deactiveren van de functie, alle storingsberichten op een USB-stick opslaan
AUTO / OFF / ON (AUTO / UIT / AAN)
Signaalrelais

- Gebeurtenisvertraging
voor het invoeren van de tijdelijke vertraging, waarmee een SMS verstuurd wordt of 
het relais moet schakelen
900 - 86.400 seconden

- Gebeurtenissenteller:
voor invoeren van aantal gebeurtenissen die tot signalering leiden: 
10 - 255

Temperatuurwaarschuwing
voor het activeren / deactiveren van de temperatuurwaarschuwing per gebeurtenis;
de temperatuurwaarschuwing wordt verstuurd en op het display weergegeven.
ON / OFF (AAN / UIT)
TOTAL Reset
(VOLLEDIGE reset) stelt in de menuoptie LOG de max. en de min. spanningswaarden 
evenals het max. geleverde vermogen naar nul terug.
Het terugstellen van de waarden kan niet ongedaan worden gemaakt.

Om de waarden op nul terug te stellen, toets 'Enter' indrukken.
“CONFIRM“ (“BEVESTIGEN“) wordt weergegeven.
Toets ‘Enter‘ opnieuw indrukken.
De waarden worden teruggesteld, het menu wordt weergegeven
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Statusdiagnose en storingen opheffen

Weergave van 
statusmeldingen

De inverter beschikt over een systeem-zelfdiagnose die een groot aantal mogelijke fouten 
zelfstandig herkent en op het display weergeeft. Hierdoor kunnen defecten van de inverter 
en de fotovoltaïsche installatie alsmede installatie- en bedieningsfouten snel worden op-
gespoord.

Indien de systeem-zelfdiagnose een concrete fout heeft gevonden, wordt de bijbehorende 
statusmelding op het display weergegeven.

Volledig uitvallen 
van het display

Blijft het display langere tijd na zonopgang donker:
- Wisselspanning op de aansluitingen van de inverter controleren:

de wisselspanning moet 230 V (+ 10 % / - 5 %)* bedragen.

* Netspanningtolerantie afhankelijk van de landspecifieke Setup

Statusaflezingen - 
Klasse 1

Statusaflezingen van klasse 1 treden meestal slechts tijdelijk op en worden door het open-
bare stroomnet veroorzaakt.

De inverter reageert in eerste instantie met een scheiding van het net. Vervolgens wordt 
het net gedurende de voorgeschreven bewakingsperiode gecontroleerd. Wordt na deze 
periode geen storing meer vastgesteld, dan zet de inverter de levering van energie aan het 
net weer voort.

Afhankelijk van de landspecifieke setup is de softstart-functie GPIS geactiveerd:
overeenkomstig de nationale richtlijn wordt na een uitschakeling naar aanleiding van een 
AC-storing het uitgangsvermogen van de inverter permanent verhoogd. 

Statusaflezingen - 
Klasse 3

De klasse 3 omvat statusaflezingen die tijdens levering aan het net kunnen optreden, maar 
in principe niet tot een duurzame onderbreking van levering aan het net leiden. 

Na de automatische scheiding van het net en de voorgeschreven netbewaking probeert de 
inverter de levering aan het net weer te starten.

BELANGRIJK! Kortstondig aangegeven statusmeldingen kunnen gevolg zijn van het re-
gelgedrag van de inverter. Werkt de inverter vervolgens storingsvrij verder, dan is geen 
fout aanwezig.

Code Beschrijving Gedrag Opheffen

102 AC spanning te hoog

Zodra de netcondities na uit-
voerige controle het toelaatba-
re gebied weer hebben bereikt, 
begint de inverter opnieuw met 
de levering aan het net.

Netaansluitingen controleren;
Treedt de statusaflezing 
steeds weer op, neem dan 
contact op met uw installatie-
monteur

103 AC-spanning te laag
105 AC-frequentie te hoog
106 AC-frequentie te laag
107 AC-net niet aanwezig
108 Eilandfunctie herkend
112 Fout RCMU
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**) Storing wordt automatisch opgeheven;Treedt de statusaflezing steeds opnieuw op, 
neem dan contact op met uw installatiemonteur

Statusaflezingen - 
Klasse 4

Statusaflezingen van klasse 4 vereisen voor een deel ingrijpen door een door Fronius ge-
schoolde servicemonteur.

Code Beschrijving Gedrag Opheffen

301 Overstroom (AC) Kortstondige onderbreking van 
de levering aan het net. 
De inverter begint opnieuw met 
de opstartfase.

**)
302 Overstroom (DC)

303 Te hoge temperatuur vermogensmo-
dule

Kortstondige onderbreking van 
de levering aan het stroomnet.
De inverter begint opnieuw met 
de opstartfase.

Koelluchtgleuf en koelli-
chaam uitblazen; **)304 Inwendige temperatuur te hoog

305 Geen stroomvoeding ondanks geslo-
ten relais

Kortstondige onderbreking van 
de levering aan het stroomnet.
De inverter begint opnieuw met 
de opstartfase.

**)

306

Power low
 (Voeding laag) Tussencircuitspan-
ning te laag voor levering aan stroom-
net

Kortstondige onderbreking van 
de levering aan het stroomnet
De inverter begint opnieuw met 
de opstartfase.

op voldoende zoninstra-
ling wachten; 
**)

307
DC low
 (DC laag) DC-ingangsspanning te 
laag voor levering aan het stroomnet

BELANGRIJK! Op grond van een zwakke zoninstraling verschijnen elke ochtend en avond logischerwijs de sta-
tusaflezingen 306 (Power low - Voeding laag) en 307 (DC low - DC laag). Aan deze statusaflezingen ligt geen 
fout ten grondslag.
308 Spanning tussencircuit te hoog Kortstondige onderbreking van 

de levering aan het stroomnet
De inverter begint opnieuw met 
de opstartfase.

**)
309 DC-ingangsspanning te hoog

Code Beschrijving Gedrag Opheffen

406 Temperatuursensor van vermogensmo-
dule defect

Zo mogelijk herstelt de in-
verter de levering aan het 
net na het automatisch op-
nieuw inschakelen

*)407 Inwendige temperatuursensor defect
408 Te hoge DC in voedingsnet gemeten

412

Het herstelspanningsbedrijf is in plaats 
van het MPP-spanningsbedrijf geacti-
veerd en herstelspanning is op een te 
lage of te hoge waarde ingesteld.

- **)

415 Veiligheidsuitschakeling door optionele 
kaart of RECERBO is geactiveerd

De inverter levert geen 
stroom aan het net.

*)

416

Communicatie tussen vermogensmodu-
le en besturingseenheid niet mogelijk.

Zo mogelijk herstelt de in-
verter de levering aan het 
net na het automatisch op-
nieuw inschakelen

*)

443 Relais defect De inverter levert geen 
stroom aan het net.

*)
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*) Indien de statusaflezing continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde onder-
houdsmonteur waarschuwen

**) Treedt de statusaflezing steeds weer op, neem dan contact op met uw installatiemon-
teur

Statusaflezingen - 
Klasse 5

Statusaflezingen van klasse 5 verhinderen over het algemeen niet de levering aan het net, 
maar kunnen beperkingen bij de levering tot gevolg hebben. De statusaflezing wordt weer-
gegeven tot deze met een druk op de toets wordt bevestigd (op de achtergrond werkt de 
inverter echter normaal).

445

- Compatibiliteitsfout (bijvoorbeeld na 
het vervangen van een printplaat)

- ongeldige configuratie van vermo-
gensmodule

De inverter levert geen 
stroom aan het net.

Firmware inverter actua-
liseren; *)

447 Isolatiestoring De inverter levert geen 
stroom aan het net.

*)
450 Guard kan niet worden gevonden
451 Opslagstoring gedetecteerd

Zo mogelijk herstelt de in-
verter de levering aan het 
net na het automatisch op-
nieuw inschakelen

*)

452 Communicatie tussen de processoren
453 Netspanning en vermogensmodule 

stemmen niet overeen
454 Netfrequentie en vermogensmodule 

stemmen niet overeen
456 Anti-Islanding-functie wordt niet meer 

correct uitgevoerd
457 Netrelais blijft kleven

De inverter levert geen 
stroom aan het net. *)

458 Er is tijdens het registreren van het meet-
signaal een storing opgetreden!

459 Storing bij het registreren van het meet-
signaal voor de isolatietest

460
Referentie spanningsbron voor de digita-
le signaalprocessor (DSP) werkt buiten 
de toleranties

461 Storing in DSP-datageheugen
462 Er is tijdens het bewaken van de DC-

voeding een storing opgetreden!
463 Polariteit AC verwisseld
474 RCMU-sensor defect

De inverter levert geen 
stroom aan het net. **)

475 Isolatiestoring (verbinding tussen solar-
module en aarding)

476 Voedingsspanning van stuurprogram-
mavoeding te laag

482 Setup werd na eerste inbedrijfname af-
gebroken De inverter levert geen 

stroom aan het net.

Setup na resetten van 
AC (beveiligingsschake-
laar kabel uit- en inscha-
kelen) opnieuw 
opstarten

Code Beschrijving Gedrag Opheffen
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*) Indien de statusaflezing continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde onder-
houdsmonteur waarschuwen

**) Treedt de statusaflezing steeds weer op, neem dan contact op met uw installatiemon-
teur

Statusaflezingen - 
Klasse 7

Statusaflezingen van klasse 7 betreffen de regeling, de configuratie en de dataregistratie 
van de inverter en kunnen de levering aan het net direct of indirect beïnvloeden.

Code Beschrijving Gedrag Opheffen

515 Communicatie met filter niet 
mogelijk

Waarschuwing op dis-
play

*)

516 Communicatie met de opsla-
gunit niet mogelijk

Waarschuwing van de 
opslagunit

*)

517
Vermogens-derating in ver-
band met een te hoge tempe-
ratuur

bij optredende vermo-
gens-derating wordt op 
het display een waar-
schuwing weergegeven

ook koelluchtgleuf en koellichaam uit-
blazen;
Storing wordt automatisch verholpen; 
**)

518 Interne DSP-storing Waarschuwing op dis-
play

*)

519 Communicatie met de opsla-
gunit niet mogelijk

Waarschuwing van de 
opslagunit

*)

522 DC low String 1 (DC laag reeks 
1)

Waarschuwing op dis-
play

*)

523 DC low String 2 (DC laag reeks 
2)

560 Vermogens-derating i.v.m. te 
hoge frequentie

Wordt bij verhoogde net-
frequentie weergege-
ven. Het vermogen 
wordt verminderd.

Zodra de netfrequentie weer in het 
toelaatbare bereik is en de inverter 
weer normaal werkt, wordt de fout au-
tomatisch verholpen; **)

Code Beschrijving Gedrag Opheffen

701 - 
716

Geeft informatie over de status 
van de interne processor Waarschuwing op display *)

721 EEPROM werd opnieuw geïni-
tialiseerd Waarschuwing op display Statusaflezing bevestigen; *)

722 - 
730

Geeft informatie over de status 
van de interne processor Waarschuwing op display *)

731 Initialisatiefout - USB-stick 
wordt niet ondersteund

Waarschuwing op display

USB-stick controleren of ver-
vangen
Bestandssysteem van USB-
stick controleren; *)732 Initialisatiefout - te hoge 

stroom op USB-stick

733 Geen USB-stick aangesloten Waarschuwing op display USB-stick aansluiten of contro-
leren; *)

734 Update-bestand wordt niet her-
kend of is niet aanwezig Waarschuwing op display

Update-bestand controleren 
(bijvoorbeeld op correcte be-
standsbenaming)
*)

735
niet bij het apparaat passende 
update-bestanden, te oude up-
date-bestanden

Waarschuwing op display, up-
date-procedure wordt afgebro-
ken

Update-bestand controleren, 
zo nodig het voor het apparaat 
geschikt update-bestand op-
halen (bijvoorbeeld op http://
www.fronius.com); *)
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736 Schrijf- of leesfout opgetreden Waarschuwing op display

USB-stick en de daarop bevin-
dende bestanden controleren 
of de USB-stick vervangen
USB-stick alleen verwijderen 
wanneer de LED ‘Gegevens-
overdracht' niet meer knippert 
of brandt.; *)

737 Bestand kan niet worden ge-
opend Waarschuwing op display USB-stick verwijderen en weer 

aansluiten

738

Opslaan van een Log-bestand 
niet mogelijk (bijvoorbeeld: 
USB-stick is tegen schrijven 
beveiligd of is vol)

Waarschuwing op display

Opslagplaats creëren, schrijf-
beveiliging verwijderen, zo no-
dig USB-stick controleren of 
vervangen; *)

739
Initialisatiefout (bijv.: USB-stick 
is tegen schrijven beveiligd, is 
vol of defect)

Waarschuwing op display *)

740 Initialisatiefout - Storing in be-
standssysteem van de USB-
stick

Waarschuwing op display
USB-stick controleren; op pc 
opnieuw formatteren op 
FAT12, FAT16 of FAT32 

741 Fout bij het registreren van de 
logging-data Waarschuwing op display

USB-stick verwijderen en weer 
aansluiten, zo nodig USB-stick 
controleren of vervangen

743 Fout tijdens het updaten opge-
treden Waarschuwing op display Update-procedure herhalen, 

USB-stick controleren; *)

745 Update-bestanden defect
Waarschuwing op display, up-
date-procedure wordt afgebro-
ken

Update-bestand opnieuw 
downloaden; *)

746 Fout tijdens het updaten opge-
treden

Waarschuwing op display, up-
date-procedure wordt afgebro-
ken

Update na een wachttijd van 
ca. 2 minuten opnieuw starten;  
*)

747 Overdrachtsfout of defect up-
date-bestand

Waarschuwing op display, up-
date-procedure wordt afgebro-
ken

Update-bestand controleren, 
geschikt update-bestand 
downloaden; *)

748
Schrijf- of leesfout tijdens de 
update-procedure opgetreden

Waarschuwing op display, up-
date-procedure wordt afgebro-
ken

Update-bestand controleren, 
geschikt update-bestand 
downloaden; *)

749
Bestand kon tijdens de update-
procedure niet worden ge-
opend

Waarschuwing op display, up-
date-procedure wordt afgebro-
ken

Update na een wachttijd van 
ca. 2 minuten opnieuw starten;  
*)

750
Communicatie met vermo-
gensmodule tijdens de update-
procedure niet mogelijk

Waarschuwing op display, up-
date-procedure wordt afgebro-
ken

Update na een wachttijd van 
ca. 2 minuten opnieuw starten;  
*)

751 Tijd verloren gegaan Waarschuwing op display Tijd en datum op de inverter 
opnieuw instellen

752 Real Time Clock-module com-
municatiestoring Waarschuwing op display Tijd en datum op de inverter 

opnieuw instellen; *)

753
Interne storing: Real Time 
Clock-module in de noodmo-
dus

geen exacte tijd, verlies tijdsin-
stelling mogelijk (levering aan 
stroomnet normaal)

Tijd en datum op de inverter 
opnieuw instellen

754 - 
755

Geeft informatie over de status 
van de interne processor Waarschuwing op display *)

Code Beschrijving Gedrag Opheffen
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*) Indien de statusaflezing continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde onder-
houdsmonteur waarschuwen

Statusaflezingen - 
Klasse 10 - 12

Klantenservice

Bedrijf in omge-
vingen met een 
sterke stofontwik-
keling

Bij werking van de inverter in omgevingen met sterke stofontwikkeling:
zo nodig de koellichamen en ventilatoren aan de achterzijde van de vermogensmodule 
met schone perslucht uitblazen.

756 Logging-modus werd niet ge-
activeerd

Bij geactiveerd registreren van 
logging-data op de USB-stick 
werd de tijd op een tijdstip vóór 
het inschakelen teruggesteld. 
Bij het optreden van de storing 
wordt het registreren van de 
logging-data uitgeschakeld.

Data van de USB-stick wissen 
en het registreren van de log-
ging-data weer activeren.

757 Hardware-storing in de Real 
Time Clock-module

Waarschuwing op display, de 
inverter levert geen stroom aan 
het stroomnet *)

760 Interne hardware-fout Storing op display
761 - 
765

Geeft informatie over de status 
van de interne processor Waarschuwing op display

*)
766

Vermogensbegrenzing noodsi-
tuatie werd geactiveerd (max. 
750 W)

Storing op display

767 Geeft informatie over de status 
van de interne processor

Waarschuwing op display *)
768

Vermogensbegrenzing in de 
hardware-modules verschil-
lend

772 Opslagunit niet beschikbaar

773 Software-update groep 0 (on-
geldige landspecifieke setup)

775 PMC-vermogensmodule niet 
beschikbaar Waarschuwing op display Toets 'Enter' indrukken om de 

storing te bevestigen; *)
776 Ongeldig apparaattype
781 - 
794

Geeft informatie over de status 
van de interne processor Waarschuwing op display *)

Code Beschrijving Gedrag Opheffen

1000 - 1299- Geeft informatie over de programmastatus van de interne processor
Beschrijving Is bij een onberispelijke werking van de inverter niet denkbaar 

en verschijnt alleen in de Setup parameter "Status LT". Bij een 
werkelijke storing ondersteunt deze statusaflezing de Fronius 
TechSupport bij de storingsanalyse.

BELANGRIJK! Neem contact op met uw Fronius leverancier of een door Fronius ge-
schoolde servicemonteur, wanneer
- een storing vaak of permanent optreedt
- een storing optreedt die niet in de tabellen is vermeld
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Technische gegevens

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

Ingangsgegevens

MPP-spanningsbereik 150 - 800 V DC
Max. ingangsspanning
(bij 1.000 W/m² / -10 °C in nullastbedrijf)

1.000 V DC

Min. ingangsspanning 150 V DC
Max. ingangsstroom 16 A
Max. kortsluitingsstroom van solarmodule 
(ISC PV)

24 A

Max. retourstroom4) 32 A (RMS)5)

Uitgangsgegevens

Nominaal uitgangsvermogen (Pnom) 3.000 W 3.700 W 4.500 W
Max. uitgangsvermogen 3.000 W 3.700 W 4.500 W
Nominale netspanning 3 ~  NPE 220/230 V / 380/400 V
Min. netspanning 150 V
Max. netspanning 275 V
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V 4,5 / 4,3 A 5,6 / 5,4 A 6,8 / 6,5 A
Max. uitgangsstroom 7,5 A
Nominale frequentie 50 / 60 Hz 1)

Vervormingsfactor < 3%
Vermogensfactor cos phi 0,7 - 1 ind./cap.2)

Inschakelstroominpuls6) en duur 38 A / 2 ms
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijds-
duur

- - 21,4 A (RMS)

Algemene gegevens

Maximaal rendement 98%
Europ. rendement 96,2% 96,7% 97%
Eigen verbruik 's nachts < 0,7 W en < 3 VA
Koeling Geregelde geforceerde ventilatie
Beschermingsklasse IP 55
Afmetingen h x b x d 645 x 431 x 204 mm
Gewicht 16 kg
Toelaatbare omgevingstemperatuur - 25 °C - +60 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid 0 - 100%
EMV-emissieklasse B
Overspanningscategorie DC / AC 2 / 3
Geluidsemissie < 60 dB
Veiligheidsvoorzieningen

DC-isolatiemeting  Geïntegreerd
Gedrag bij DC-overbelasting Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzing
DC-scheidingsschakelaar Geïntegreerd
RCMU Geïntegreerd
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Fronius Symo 8.2-3-M

Ingangsgegevens

MPP-spanningsbereik (PV1 / PV2) 150 - 800 V DC
Max. ingangsspanning
(bij 1.000 W/m² / -10 °C in nullastbedrijf)

1.000 V DC

Min. ingangsspanning 150 V DC
Max. ingangsstroom (I PV1 / I PV2) 2 x 16 A
Max. kortsluitingsstroom van solarmodule (ISC PV) 2 x 24 A
Max. retourstroom4) 48 A (RMS)5)

Uitgangsgegevens

Nominaal uitgangsvermogen (Pnom) 8.200 W
Max. uitgangsvermogen 8.200 W
Nominale netspanning 3 ~  NPE 220/230 V / 380/400 V
Min. netspanning 150 V
Max. netspanning 275 V
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V 12,4 / 11,9 A
Max. uitgangsstroom 13,5 A
Nominale frequentie 50 / 60 Hz 1)

Vervormingsfactor < 3%
Vermogensfactor cos phi 0,7 - 1 ind./cap.2)

Inschakelstroominpuls6) en duur 38 A / 2 ms
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijdsduur 17,1 A (RMS)
Algemene gegevens

Maximaal rendement 98%
Europ. rendement 97,5%
Eigen verbruik 's nachts < 0,7 W en < 3 VA
Koeling Geregelde geforceerde ventilatie
Beschermingsklasse IP 55
Afmetingen h x b x d 645 x 431 x 204 mm
Gewicht 22 kg
Toelaatbare omgevingstemperatuur - 25 °C - +60 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid 0 - 100%
EMV-emissieklasse B
Overspanningscategorie DC / AC 2 / 3
Geluidsemissie < 60 dB
Veiligheidsvoorzieningen

DC-isolatiemeting  Geïntegreerd
Gedrag bij DC-overbelasting Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzing
DC-scheidingsschakelaar Geïntegreerd
RCMU Geïntegreerd
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Fronius Symo 
Dummy

De vermelde technische gegevens zijn voorlopige waarden die nog kunnen worden gewij-
zigd.

Verklaring van de 
voetnoten

1) Vermelde waarden zijn standaard waarden; afhankelijk van de bestelling wordt de 
inverter speciaal op het betreffende land afgestemd.

2) Afhankelijk van landspecifieke setup of apparaatspecifieke instellingen
(ind. = inductief; cap. = capacitief)

3) PCC = aansluiting op het openbare net
4) Max. stroom van inverter naar solarmodule bij storing in inverter
5) veiliggesteld door de elektrische constructie van de inverter
6) Piekstroom bij inschakelen van de inverter

Aangehouden 
normen en richt-
lijnen

CE-aanduiding
Aan alle vereiste en geldende normen en richtlijnen ten aanzien van de geldende EU-richt-
lijn wordt voldaan, zodat de apparatuur het CE-aanduiding draagt.

Net-interface
- ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712
- VDE 0126-1-1/A1
- VDE-AR-N 4105

Parallelbedrijf van zelfopwekkingsinstallaties
De inverter voldoet aan de
- 'Richtlijn voor aansluiting en parallelbedrijf van zelfopwekkingsinstallaties met het 

laagspanningsnet', uitgegeven door de Vereniging van Duitse Elektriciteitswerken 
(VDEW)  

- 'Technische richtlijnen voor het parallelbedrijf van zelfopwekkingsinstallaties met ver-
delernetwerken', uitgegeven door het Verbond van de Oostenrijkse Elektriciteitswer-
ken

Schakeling ter voorkoming van eilandwerking
De inverter beschikt over een door de VDE conform VDE-AR-N 4105 goedgekeurde scha-
keling ter voorkoming van eilandwerking. 

Netuitval
De standaard in de inverter geïntegreerde meet- en veiligheidsprocedures ervoor dat bij 
een netuitval (uitschakeling door het energiebedrijf of leidingschade) de levering aan het 
net onmiddellijk wordt onderbroken. 

Ingangsgegevens

Nominale netspanning 1 ~ NPE 230 V
Tolerantie netspanning +10% / -5% 1)

Nominale frequentie 50 - 60 Hz 1)

Algemene gegevens

Beschermingsklasse IP 55
Afmetingen h x b x d 645 x 431 x 204 mm
Gewicht 11 kg

- IEC 62109-1:2010
- EN 61000-3-3:2008
- EN 62233:2008

- IEC 62109-2:2011
- EN 61000-6-2:2005

- EN 61000-3-2:2006
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011
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Garantiebepalingen en verwijdering

Fronius-fabrieks-
garantie

Bij levering van een Fronius-inverter geldt wereldwijd de Fronius-fabrieksgarantie van 60 
maanden gerekend vanaf de installatiedatum. Deze fabrieksgarantie kan tegen betaling 
worden verlengd.
Gedurende de garantieperiode garandeert Fronius een goede werking van de inverter.
Voor gedetailleerde, landspecifieke garantiebepalingen raadpleegt u de verantwoordelijke 
installateur of de volgende webpagina: 
http://www.fronius.com/Solar/Warranty

Om aanspraak te kunnen maken op de Fronius-fabrieksgarantie moeten de bij het product 
behorende factuur en garantiebepalingen (en indien van toepassing het aangeschafte 
aanvullende garantiecertificaat voor het verlengen van de garantie) worden overlegd.

Fronius raadt u bovendien aan om na het in bedrijf nemen van de inverter een exemplaar 
van de geldende garantiebepalingen af te drukken.

Recycling Als uw inverter een keer vervangen moeten worden, neemt Fronius het oude apparaat te-
rug en zorgt voor een vakkundig recycling.


