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PAS PÅ
• Alle de personer, der er ansvarlige for betjeningen, skal som det mindste have læst og
forstået kapitlerne om brugen og sikkerheden i denne vejledning.
• Alle de personer, der er ansvarlige for montering, installation, vedligeholdelse og/eller
reparation skal have læst og forstået denne vejledning.
• Brugeren er under alle omstændigheder ansvarlig for fortolkningen og brugen af denne
vejledning. I tilfælde af spørgsmål om den korrekte fortolkning, kontakt ledelsen eller
lejeren.
• Denne vejledning skal opbevares i nærheden af maskinen og skal være inden for
brugernes rækkevidde.
• Alle vigtige vedligeholdelsesarbejder, justeringer af maskinen og eventuelle
bemærkninger skal samles i en logbog. Det gælder for personer, der har tilladelse til at
udføre disse ting.
• Ændringer på installationen/maskinen er ikke tilladt uden forudgående, skriftlig
godkendelse fra fabrikanten.
• Kontakt fabrikanten med hensyn til specielle vedligeholdelsesarbejder, der ikke er
medtaget i denne vejledning.
• Opfyld til enhver tid sikkerhedskravene som angivet i kapitlet Sikkerhed.
• Korrekt betjening af og sikkerhed ved systemet kan kun garanteres, hvis den anbefalede
vedligeholdelse udføres i tide og korrekt.
• Illustrationerne kan afvige fra Jeres maskine.

Copyright © Bredenoord B.V.2019.
Denne vejledning er godkendt af Bredenoord (original vejledning).
Bredenoord B.V. forbeholder sig ret til at ændre på specifikationer og/eller reservedele uden forudgående varsel.
Indholdet i denne vejledning kan også ændres uden forudgående varsel.
Hvad angår information om opsætning, vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, der ikke er omfattet af denne vejledning, kontakt fabrikantens tekniske
service.
Bredenoord B.V. påtager sig intet ansvar for skader og/eller problemer, der stammer fra brugen af reservedele, der ikke er leveret af Bredenoord B.V.
Denne vejledning er udarbejdet med al mulig omhu. Bredenoord B.V. påtager sig intet ansvar for fejl i denne vejledning og/eller for konsekvenserne af en
fejlagtig fortolkning af instruktionerne.
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, opbevares i en automatiseret database eller offentliggøres på nogen form eller
måde, det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopierede optagelser eller på nigen som helst anden måde uden forudgående skriftligt samtykke fra
Bredenoord B.V. Dette gælder også tilhørende tegninger og diagrammer.

Forord
Dette er vejledningen til Bredenoord Mini-SunBox. Denne vejledning er beregnet til alle, der
installerer og betjener Mini-SunBox.
Illustrationerne i denne vejledning kan afvige fra situationen i praksis.
Vi anbefaler en omhyggelig læsning af denne vejledning før brug, og at følge procedurerne og
vejledningen nøje. Dette sikrer, at du kan få det bedste ud af Mini-SunBox, og at eventuelle ulykker
og alvorlige skader forhindres.

Dokumentationssæt
Følgende dokumenter er tilgængelige og kan leveres af Bredenoord B.V. til dig på forespørgsel:
• Elektriske diagrammer

Opbevaring af vejledningen
Opbevar denne vejledning i nærheden af Mini-SunBox og sørg for, at alle kan slå op i denne
vejledning, når det er nødvendigt.

Begrænsninger ved denne vejledning
Den hollandske version af vejledningen er den originale version. Dette sprog er kontrolleret af
Bredenoord B.V. . Alle andre sprog er oversættelser af den originale hollandske vejledning.
Dette dokument indeholder nyttig og vigtig information om korrekt installation og drift af MiniSunBox. Yderligere indeholder dette dokument også instruktioner for at forhindre mulige skader,
der kan opstå under betjening af Mini-SunBox. Vi har taget alle mulige skridt for at gøre dette
dokument så korrekt og fuldstændigt som muligt. Skulle du opdage fejl eller unøjagtigheder i denne
vejledning, oplys venligst dette så hurtigt som muligt til Bredenoord B.V. . Det vil gøre os i stand til
at forbedre vores dokumentation.

Versionshistorik
I løbet af levetiden for Mini-SunBox kan innovationer og forbedringer føre til et ønske om at tilføje
ændringer til dette dokument. Det er op til Bredenoord B.V., at afgøre, om det skal føre til en ny
revision.
I nedenstående tabel vises versionsnumre, datoerne og ændringer, der forekommer i dette
dokument.

Version

Dato

Ændringer

0.1

2. september 2019

Første design version

0.2

8. oktober 2019

Anden design version

1.0

10. oktober 2019

Første version

1.1

21. oktober 2019

Vægt tilføjet og sproglige
ændringer foretaget

1.2

25. oktober 2019

CE-erklæring tilføjet

Kontaktoplysninger
Bredenoord B.V.
Zutphensestraat 319
7325 WTApeldoorn
00800-55008800
info@bredenoord.com
https://www.bredenoord.com

Ansvarsfraskrivelse
Læs vejledningen omhyggeligt igennem inden Mini-SunBox installeres eller betjenes.
Bredenoord B.V. påtager sig intet ansvar for skader, der forårsages af:
• manglende overholdelse af instruktionerne som beskrevet i denne vejledning.
• ændringer eller reparationer på Mini-SunBox uden forudgående, skriftlig godkendelse fra
Bredenoord B.V..
• brug af Mini-SunBox på en anden måde end den, der beskrevet i vejledningen.
• anvendelse af reservedele og tilbehør, der ikke er standard.

Advarsler, der bruges i denne vejledning
Der anvendes følgende symboler i forbindelse med alle handlinger, hvor brugerens og/eller
teknikerens sikkerhed står på spil, og hvor forsigtighed er påkrævet:
FARE Advarer om en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionen ikke overholdes,
vil føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller endda død og/eller forårsage alvorlig skade på
Mini-SunBox.

ADVARSEL Advarer om en farlig situation, som, hvis sikkerhedsinstruktionen ikke
overholdes, kan føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller endda død og/eller forårsage
alvorlig skade på Mini-SunBox.

PAS PÅ Advarer om en farlig situation, der kan anrette skade på Mini-SunBox. Der er
ingen fare for personskade.

INFO Giver yderligere baggrundsinformation, som kan være nyttig ved udførelse af en
opgave.

Forkortelser og udtryk
Følgende forkortelser og udtryk bruges i denne vejledning:
Aggregat

Aggregat anvender nødstrøm

AGM batteri

Absorbed Glass Mat batteri

MPPT

Maximum Power Point Tracking batterioplader

ESaver

Bredenoord ESaver

PLC

Programmable Logic Controller

Mini-SunBox

Bredenoord Mini-SunBox

Inverter

Fronius Symo 3 - 8,2 kW inverter

AC

Jævnstrøm

DC

Vekselstrøm
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1

Den Bredenoord Mini-SunBox

Mini-SunBox på 3 kWp er specielt udviklet til situationer, hvor der er et relativt begrænset
løbende strømbehov, og hvor strømforsyningen ikke altid er tilgængelig. De tolv solcellepaneler
leverer den krævede energi i kombination med batterier og et styresystem. For at give ekstra
forsyningssikkerhed kan der tilsluttes et aggregat, der først starter op, såfremt solen og batterierne
ikke er tilstrækkelige. Installationen leverer (i Holland) 7,5 kWh i gennemsnit pr. dag.
Mini-SunBox kan placeres på en lav containerramme, en 20 ft container eller en mandskabsvogn
og fastgøres ved hjælp af en twistlock.

Figur 1: Mini-SunBox brug

1.1

Tilsigtet brug

Mini-SunBox kan anvendes på to måder:
1.
2.

Som strømforsyning til en Bredenoord ESaver.
Som strømforsyning til lysnettet.

Anvend kun Mini-SunBox til de formål, som den er udviklet og beregnet til. Ved anden uretmæssig
brug, uden skriftlig tilladelse fra Bredenoord B.V., bortfalder garantien.
ADVARSEL Uretmæssig brug af Mini-SunBox kan føre til alvorlige læsioner og kan
forårsage skade på Mini-SunBox eller den tilsluttede installation.

Den Bredenoord Mini-SunBox
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1.2

Ændringer

Det er ikke tilladt at foretage ændringer i Mini-SunBox uden skriftlig tilladelse fra Bredenoord B.V. .
ADVARSEL Ændringer af Mini-SunBox kan føre til alvorlige læsioner og kan forårsage
skade på Mini-SunBox eller den tilsluttede installation.

1.3

Tekniske data

Beskrivelse

Værdi

Serienummer

Se nummeret på typeskiltet

Antal solcellepaneler

12

Solcellepanelernes kapacitet

3,3 kWp

Mål sammenfoldet L * B * H

6000 * 2400 * 700 mm

Mål udfoldet * B * H

6000 * 3900 * 3850 mm

Krævet plads til opstilling L * B

7000 * 4000 mm uden skygge

Vægt

810 kg

Arbejder ved en udetemperatur på

-15 °C til +30 °C

Arbejder ved en relativ luftfugtighed på

0% til 95%

Opbevaring udetemperatur

-15 °C til +30 °C

Opbevaring relativ luftfugtighed

0% til 95%

Nettoeffekt at kunne tilslutte aggregat

40 - 240 kW

1.4

Typeskilt

Typeskiltet er fastgjort på rammen bagpå Mini-SunBox og indeholder følgende information:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontaktoplysninger
Type
Nummer
Vægt
Kontruktionsår

Den Bredenoord Mini-SunBox
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2

Beskrivelse

Oversigt over de enkelte komponenter i Mini-SunBox.

2.1

Beskrivelse af komponenterne

Figur 2: Mini SunBox oversigt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mini-SunBox basisramme
Opbevaringsplads twistlocks (venstre og højre)
Udfoldelig topramme (3x)
Solcellepaneler (12x)
Hejsebeslag (2x)
Trapper (2x)
Faste kæder til løftning (2x)

Beskrivelse
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Figur 3: Mini-SunBox detaljeret beskrivelse inverter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jordspyd
Tilslutningsdåse til solar kabler
Ophængningsstrips til kabler
Gennemførsel solar kabler
Monteringsplade
Inverter
CEE vægstikdåse til 32 A hanstik til udgående spænding til en bruger eller en anden SunBox
Relæ mellem inverter og lysnet/bruger
CEE vægstikdåse til 32 A hunstik til tilslutning af referencespænding og returnering til lysnettet
Y-splitter

Beskrivelse
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Figur 4: Mini-SunBox detaljeret beskrivelse MTTP
1.

MPPT beskyttelsesskab

Beskrivelse
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3

Sikkerhed

Mini-SunBox er omhyggeligt designet og sagkyndigt konstrueret til at fungere sikkert. EFerklæringen (se EF-overensstemmelseserklæring på side 60)bekræfter dette. Der er
dog stadig fare- og sikkerhedsrisici, der ikke kan udelukkes. Maskinens brugsfunktioner og
betjening fra brugerens side bringer disse farer og risici med sig. Dette kapitel beskriver
sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler, der drejer sig om, hvordan brugeren skal være
opmærksom herpå og hvad brugeren skal overholde. Det er yderst vigtigt, at man har godt
kendskab til sikkerhedsinstruktionerne og -forskrifterne og overholder disse under alle
omstændigheder!
ADVARSEL Det kan føre til alvorlig skade, hvis man ikke følger eller ignorerer
sikkerhedsinstruktionerne.

3.1

Generelle sikkerhedsforskrifter
ADVARSEL
• Alle personer, der er ansvarlige for installeringen af Mini-SunBox skal som det mindste
have læst og forstået kapitlet Sikkerhed på side 13 i dets helhed.
• Brug ikke Mini-SunBox, hvis koncentrationen er svækket af for eksempel træthed eller
alkoholindtagelse.
• Vær sikker på, at alle strømforsyninger er slukket ved hjælp af interne procedurer og
tilsyn.
• Mini-SunBox ikke bruges under rengøring, inspektion, reparation og vedligeholdelse og
skal afbrydes fra elforsyningen ved hjælp af hovedafbryderen.
• Alle elektriske forbindelser skal tilsluttes sagkyndigt.
• Et tilsluttet apparat (som f.eks. et aggregat) kan tændes fjernbetjent og kan derfor starte
automatisk.
• Det monterede beskyttelsesudstyr må ikke fjernes.
• Hold ild og andre antændelseskilder væk fra Mini-SunBox.
• Stik aldrig en hånd eller en finger gennem afskærmningerne.

PAS PÅ
• I tilfælde af funktionsfejl skal der tages kontakt til Bredenoord B.V.
• Højtryksrensning er ikke tilladt. Det kan føre til skade på elektronikken og andre
komponenter.
• Træf (personlige) sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af arbejder eller
vedligeholdelse.

Sikkerhed
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3.1.1

Elektriske farer
ADVARSEL
• Solcellepaneler indfanger tilstrækkeligt solskin til at kunne genere en (mulig) farlig
elektrisk spænding, selvom den er lukket.
• Der kan være farlig elektrisk spænding til stede i stikpropper eller beskadigede kabler,
selv med sammenfoldede solcellepaneler.
• Mini-SunBox er placeret udendørs og kan forårsage farlig elektrisk spænding på grund
af fugt.
• Arbejde på den elektriske installation må kun udføres af en person, der er autoriseret
hertil.
• Gå altid ud fra at installationen står under spænding, indtil du selv har slukket for
spændingen.
• Konnektorer må kun kobles fra, hvis det elektriske kredsløb er uden spænding.
• Pas på spændingsførende dele i kontaktskabet.
• Arbejd altid i overensstemmelse med gældende nationale love og bestemmelser.
• Undgå kontakt med beskadigede, elektriske dele.
• Undgå elektriske kabler kommer i kontakt med dieselolie, smøremidler eller akku-syre.

3.1.2

Arbejdsomgivelser
ADVARSEL
• Undgå at uautoriserede personer får adgang til Mini-SunBox.
• Hold overfladerne på Mini-SunBox rene.
• Sørg for, at der ikke efterlades værktøj eller andre genstande i eller på Mini-SunBox efter
arbejder.
• Brug altid passende faldbeskyttelse ved arbejder i højder over 2,5 meter.

3.1.3

Vedligeholdelse

• Udskyd ikke reparations- og vedligeholdelsesarbejder.
• Få Bredenoord B.V. slidte dele udskifte direkte.
• Ved reparation eller udskiftning skal der kun bruges reservedele, der er angivet i
specifikationerne fra Bredenoord B.V.
ADVARSEL Udføres der ikke reparations- eller vedligeholdelsesarbejder rettidigt, kan det
medføre personskade eller beskadigelse af Mini-SunBox eller de tilsluttede installtationer.

Sikkerhed
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3.2

Advarsler under brugen
ADVARSEL
• Før du tager Mini-SunBox i brug, skal du kontrollere, at der ikke er andre, der udfører
arbejde på installationen imens.
• Mini-SunBox er designet til en maksimal vindhastighed på 22 m/s. Ved en højere
vindhastighed må den hverken foldes ud eller være foldet ud.
• Mini-SunBox skal altid fastgøres med twistlocksystemet på hjørneblokkene i en 20 ft
container eller containerramme.
• Containeren eller containerrammen skal have en minimumsvægt på 1440 kg.
• Uautoriserede personer må ikke betjene Mini-SunBox. Det skal kontrolleres af brugeren/
brugerne.
• Start kun Mini-SunBox, når alle sikkerhedsforanstaltninger er overholdt.
• Sæt ikke Mini-SunBox i drift i nærheden af brandfarlige gasser.
• Kontakt Bredenoord B.V. med det samme, hvis der opstår ændringer, f.eks. dårligt
fungerende dele, usædvanlige vibrationer eller usædvanlig støj.
• Kun personer, der er autoriseret til at gøre dette, må udføre arbejder med eller på MiniSunBox.
• Personalet må kun udføre arbejde det er blevet uddannet til. Det gælder
vedligeholdelsesarbejder og normal brug.
• Det operative personale skal være bekendt med alle situationer således der kan handles
hurtigt og effektivt i en nødsituation.
• Hvis en operativ medarbejder opdager fejl eller risici eller ikke er enig i
sikkerhedsforanstaltningerne, skal denne indberette det til sin overordnede. Om
nødvendigt kan den overordnede tage kontakt med Bredenoord B.V..
• Alle skal følge sikkerhedsreglerne for at undgå fare for sig selv og andre. Følg altid
arbejdsinstruktionerne omhyggeligt.

3.3

Personligt beskyttelsesudstyr

Brugen af personlige værnemidler skal være i overensstemmelse med lokale love og
bestemmelser.
ADVARSEL
• Brug passende faldbeskyttelse ved arbejde i højden (højere end 2,5 meter).
• Bær høreværn ved et støjniveau på > 85 dB(A).
• Bær beskyttelseshandsker, når der arbejdes på Mini-SunBox.

3.4

Standardsikkerhedsfunktioner

Mini-SunBox er udstyret med diverse faciliteter, der muliggør en sikker betjening. Således er
strømførende dele beskyttet på en sådan måde, at de ikke kan berøres under normalt brug.

Sikkerhed
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På Mini-SunBox er der placeret forskellige piktogrammer, der gør operatøren opmærksom på
resterende risici.

3.4.1

Piktogrammer på Mini-SunBox
ADVARSEL
• Gennemse alle opslåede instruktioner og piktogrammer.
• Sørg for, at alle instruktioner og piktogrammer bliver ved med at være rene og læselige.
• Udskift beskadigede piktogrammer med det samme eller indberet disse til Bredenoord
B.V.

Følgende instruktioner og piktogrammer er anbragt Mini-SunBox:
Mærkat

Placering

Beskrivelse

Sikkerhed
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4

Opstilling af Mini-SunBox

Mini-SunBox kan opstilles på to måder:
1.
2.

På en 20 ft container.
På en 20 ft containerramme.
ADVARSEL Anbring aldrig Mini-SunBox direkte på jorden.

4.1

Sikkerhed
ADVARSEL
•
•
•
•
•
•
•

Bær beskyttelsesbeklædning såsom sikkerhedsko, handsker og hjelm.
Brug løfteudstyr, der er egnet til at løfte bruttovægten af Mini Sunbox op.
Brug altid passende faldbeskyttelse ved arbejder i højder over 2,5 meter.
Stå aldrig under Mini-SunBox, når den løftes.
Stå aldrig ovenpå Mini-SunBox, når den løftes.
Mini-SunBox må aldrig stilles op ved vindhastigheder over 22 m/s.
En topramme med solcellepaneler er tung. Udfoldningen skal derfor udføres med mindst
2 personer.
• Solcellepaneler kan generere en farlig spænding.

4.2

Opstilling på en 20 ft container

Når Mini-Sunbox skal placeres på en 20 ft-container, skal solcellepanelerne først foldes ud, før den
løftes op på containeren.

4.2.1

Uddfoldning solcellepaneler
PAS PÅ
• Pas på at forbindelseskablerne ikke bliver klemt.
• Pas på at panelerne ikke bliver beskadigede.

INFO Sørg for, at Mini-SunBox er placeret på jorden således, at der er tilstrækkelig med
plads til rådighed bagved og over rammen. En udfoldet topramme har en drejekreds på
2020 cm.
Solpanelerne er monteret på tre delrammer, hvis øverste del (toprammer) skal foldes ud før brug.
Gør som følger:

Opstilling af Mini-SunBox
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1.

Træk de to låsestifter i den første underramme ud af lukkehullerne.

2.

Fold en topramme ud.

3.

Fastgør den øverste ramme med de to spændkroge i bunden.

INFO Der skal være tilstrækkelig forspænding på spændkrogen således at grebet
klikker fast. Hvis dette går for stramt eller for løst, skal krogen drejes strammere eller
løsere.
4.

Gentag ovenstående trin for de øvrige toprammer

5.

Tag twistlocksene (M20) ud af de to opbevaringsholdere på basisrammen, og læg dem til side.

Opstilling af Mini-SunBox
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4.2.2

Opstilling på en 20 ft container
PAS PÅ
• Pas på at forbindelseskablerne ikke bliver klemt.
• Pas på at panelerne ikke bliver beskadigede.

INFO Anvend et 4-delt kædesæt med en kædelængde på mindst 2,4 meter.

Udfør følgende trin for at placere Mini-SunBox på en 20 ft container eller containerramme:
1.

Fastgør det 4-delte kædesæt til de 2 faste kæder og de 2 hejsebeslag, der er placeret øverst
på basisrammen.

2.

Løft Mini-SunBox op og placer den i rette position på containeren.

3.

Fastgør basisrammens 4 hjørner med de fire twistlocks. Drej dem stramt til.

4.

Det 4-delte kædesæt frakobles fra basisrammen.

5.

Opbevar den faste kæde således at endestykket hægtes fast med en løkke i kæden under det
nederste trappetrin.

Opstilling af Mini-SunBox
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INFO Derved undgås beskadigelse af solcellepanelerne.

4.3

Opstilling på en containerramme

Når Mini-Sunbox skal placeres på en containerramme, foldes den først ud. Herefter løftes den op
på rammen.

4.3.1

Opstilling på en containerramme
PAS PÅ
• Pas på at forbindelseskablerne ikke bliver klemt.
• Pas på at panelerne ikke bliver beskadigede.

INFO Anvend et 4-delt kædesæt med en kædelængde på mindst 2,4 meter.

Udfør følgende trin for at placere Mini-SunBox på en 20 ft container:
1.

Placer containerrammen på et jævnt, stabilt underlag. Tag højde for placeringen af MiniSunBox i forhold til solen.
INFO Sørg for, at containerrammen er placeret således, at der er tilstrækkelig med
plads til rådighed bagved basisrammen. En topramme, der kan udfoldes, har en
drejekreds på 2020 cm.

2.

Fastgør det 4-delte kædesæt til de 2 faste kæder og de 2 hejsebeslag, der er placeret øverst
på Mini-SunBox basisrammen.

Opstilling af Mini-SunBox
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3.

Tag twistlocksene (M20) ud af de to opbevaringsholdere på basisrammen, og læg dem til side.

4.

Løft Mini-SunBox op og placer den i rette position på containerrammen.

5.

Fastgør basisrammens 4 hjørner med de fire twistlocks. Drej dem stramt til.

6.

Det 4-delte kædesæt frakobles fra basisrammen.

7.

Opbevar den faste kæde således at endestykket hægtes fast med en løkke i kæden under det
nederste trappetrin.

INFO Derved undgås beskadigelse af solcellepanelerne.

Opstilling af Mini-SunBox
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4.3.2

Uddfoldning solcellepaneler
PAS PÅ
• Pas på at forbindelseskablerne ikke bliver klemt
• Pas på at panelerne ikke bliver beskadigede.

Solpanelerne er monteret på tre delrammer, hvis øverste del (toprammer) skal foldes ud før brug.
Gør som følger:
1.

Træk de to låsestifter i den første underramme ud af lukkehullerne.

2.

Udfold den øverste ramme.

3.

Fastgør den øverste ramme med de to spændkroge i bunden.

INFO Der skal være tilstrækkelig forspænding på spændkrogen således at grebet
klikker fast. Hvis dette går for stramt eller for løst, skal krogen drejes strammere eller
løsere.
4.

Gentag ovenstående trin for de øvrige toprammer

Opstilling af Mini-SunBox
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5.

Fjern twistlocksene (M20) fra bundrammen, og læg dem til side.

Opstilling af Mini-SunBox
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5

Installering af MPPT til ESaver

Når Mini-SunBox er tilsluttet en Bredenoord ESaver skal Esaverén være udstyret med en MPPT.
Denne MPPT er formonteret på en plade og bliver leveret sammen med Mini-SunBox.

Figur 5: MPPT
PAS PÅ
MPPT er på forhånd indstillet til at anvende AGM-batterier. De fleste ESavers har AGMbatterier.
Serierne R0944 til og med R0948 er en undtagelse fra dette. Disse serier er udstyret
med gelbatterier.
Indstillingerne på MPPT er ikke egnede til dette i øjeblikket.

PAS PÅ Hvis en MPPT skal udskiftes, skal du læse instruktionen omkring korrekt
indstilling grundigt før brug. Denne instruktion findes i kapitlet Profil i dokument D0453517.

5.1

Sikkerhed
ADVARSEL
• Kun autoriserede personer må indbygge og tilslutte MPPT (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).
• Antag altid, at der er spænding på installationen, indtil du er sikker på, at dette ikke er
tilfældet.
• Bær beskyttelsesbeklædning.
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• Sørg for, at det nødvendige værktøj og materialer er ved hånden.

5.2

Indbygning af MPPT i Esaver

Montering af MPPT i ESaver:
1.

Sluk ESaver helt ved at dreje betjeningstilstandskontakten på skabet på 0 = OFF.

2.

Vent, indtil PLC (og skærmen) er helt slukket.

3.

Afbryd om nødvendigt netspændingen.

4.

Sluk for strømmen til inverterne ved at tænde for den højre relækontakt.

PAS PÅ Tænd ikke for den venstre relækontakt. Dette vil kunne give forstyrrelser på
batterimonitoren.
5.

Fjern monteringspladen med MPPT fra beskyttelsesskabet på Mini-SunBox.

6.

Fjern de to M8 bolte fra skillevæggen til højre under inverteren.

Installering af MPPT til ESaver
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7.

Placer monteringspladen med MPPT på skillevæggen, og fastgør den med de to M8-bolte.

MPPT kan nu tilsluttes elektrisk.

5.3

Tilslutning af MPPT i ESaver

Når MPPT er korrekt monteret i ESaver, kan den tilsluttes elektrisk.
1.

Fjern dækpladen fra den midterste inverter på ESaver.

2.

Check at der ikke er spænding på 48V kablernes tykke tilslutninger.

ADVARSEL Der er store kondensatorer i inverterne, der kan forårsage et elektrisk
stød. Vent mindst 5 minutter, indtil de er helt afladede.
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3.

Indfør begge kablerne fra MPPT i bunden af inverteren.

4.

Tilslut begge kablerne på MPPT ved siden af de eksisterende 48V kabler på inverteren.

PAS PÅ Vær opmærksom på polariteten: rød+ og blå-

5.

Monter dækpladen på inverteren igen.

6.

Tænd højre relækontakt med en kontrolleret bevægelse igen.

INFO Ved at skabe kontakt oplades de interne kondensatorer. Herved kan der skabes
en stærk strøm kortvarigt. Der vil kunne ses en gnist sammen med en let knallende
lyd. Som følge heraf vil der kunne ses sorte pletter øverst på kontaktsættene.

7.

Gennemfør en generel kontrol af ESaver for at kontrollere at den virker korrekt.
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6

Tilslutning af Mini-SunBox til Esaver

Efter at MPPT-opladeren er installeret og tilsluttet Esaver, og Mini-Sunbox er opstillet, kan begge
forbindes til hinanden.

6.1

Sikkerhed
ADVARSEL
• Kun autoriserede personer må tilslutte Mini-SunBox (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).
• Antag altid, at der er spænding på installationen, indtil du er sikker på, at dette ikke er
tilfældet.
• Bær beskyttelsesbeklædning.
• Sørg for, at det nødvendige værktøj og materialer er ved hånden.
• Følg altid proceduren for Sikkerhedsafkobling.

6.2

Tilslutning af Mini-SunBox til ESaver
INFO
• Sørg for, at MPPT er monteret i ESaver.
• Sørg for, at Mini-SunBox er korrekt opstillet og foldet ud.

1.

Sluk ESaver helt ved at dreje betjeningstilstandskontakten på skabet på 0 = OFF.

2.

Vent, indtil PLC (og skærmen) er helt slukket.

3.

Afbryd om nødvendigt netspændingen.

4.

Sluk for strømmen til inverterne ved at tænde for den højre relækontakt.
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PAS PÅ Tænd ikke for den venstre relækontakt. Dette vil kunne give forstyrrelser på
batterimonitoren.
5.

Tag solar kabelet fra Mini-SunBox, og før det ind i ESaver via kabelgennemførslen.

6.

Tilslut jordkablet til messingjordspydet på MPPT monteringspladen.

7.

Tilslut det 4 stk MC4-stik til MPPT opladeren.

Tilslutning af Mini-SunBox til Esaver
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Mini-SunBox ibrugtagning af Esaver

Mini-SunBox kan nu tages i brug.
Kontroller følgende:
• MPPT oplader er korrekt monteret og tilsluttet i ESaver.
• Mini-SunBox er korrekt monteret.
• Mini-SunBox korrekt tilsluttet til ESaver.

7.1

Ibrugtagning af ESaver

Følg nedenstående trin for at begynde at bruge ESaver:
1.

Tænd højre relækontakt med en kontrolleret bevægelse.

INFO Ved at skabe kontakt oplades de interne kondensatorer. Herved kan der skabes
en stærk strøm kortvarigt. Der vil kunne ses en gnist sammen med en let knaldende
lyd. Som følge heraf vil der kunne ses sorte pletter øverst på kontaktsættene.

2.

Drej betjeningstilstandskontakten på skabet på 1 = ON.

3.

Når skærmen er startet op, skal du trykke på Start.
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Esaver er nu startet.
Med tilstrækkelig sol og uden belastning kan der forventes en ladestrøm til batteriet.
INFO Selvom Mini-SunBox oplader batterierne i ESaver, er det ingen garanti for, at der
altid er tilstrækkelig energi til rådighed. ESaver skal derfor altid tilsluttes til et aggregat, så
der automatisk genoplades, såfremt batterierne løber tør.

Mini-SunBox ibrugtagning af Esaver
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Tilslutning af Mini-SunBox til lysnettet

Mini-SunBox kan tilsluttes direkte til lysnettet. På denne måde returneres den producerede
elektricitet tilbage til lysnettet.
Mini-SunBox er hertil udstyret med:
• En inverter, der konverterer den jævnspændingen til 3-faset netspænding, der maksimalt kan
returnere 3 kW til lysnettet.
• CEE vægstikdåse til 32 A hanstik til udgående spænding til brugere.
• CEE vægstikdåse til 32 A hunstik til tilslutning af referencespænding / returnering.
• Relæ til inverteren ved udgang til lysnettet / brugeren.

8.1

Sikkerhed
ADVARSEL
• Ved brug af en inverter, bliver solcellepanelerne på Mini-SunBox serieforbundet for at
kunne generere en høj spænding. Denne spænding er livsfarlig.
• Kun autoriserede personer må tilslutte Mini-SunBox (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).
• Antag altid, at der er spænding på installationen, indtil du selv har kontrolleret det.
• Bær beskyttelsesbeklædning.
• Sørg for, at det nødvendige værktøj og materialer er ved hånden.
• De to CEE vægstikdåser er elektrisk forbundet med hinanden. Efter tilslutning til
lysnettet er der spænding på begge stikdåser. Se Ledningsføring inverter på side 63
for at få et diagramoverblik.
• Tilslutningen til lysnettet er ikke afsikret i Mini-SunBox. Dette skal udføres eksternt
ved tilslutningen til lysnettet. Se Mini-SunBox blokdiagram på side 64 for at få et
diagramoverblik.

PAS PÅ Tilslut aldrig inverteren til Esaverens udgang. Esavers batterier vil blive
overopladede og gå i stykker.

INFO
• Leverandøren af inverteren har udstedt en erklæring om, at den maksimale
jævnstrømsfejlstrøm på en lysnetforbindelse vil være mindre end 6 mA, så et HPFI-relæ
type A må gerne anvendes.
• Inverteren er udstyret med spændings- og frekvensovervågning i overensstemmelse
med netværkskoden, der i tilfælde af fejl på lysnettet afbryder apparatet korrekt.
• Installationen er ekstra beskyttet ved hjælp af isoleringsovervågning i inverteren.
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8.2

Tilslutning af Mini-SunBox til lysnettet
PAS PÅ
• Tilslutningen til lysnettet skal minimuml være 3- faset 10A.

INFO Sørg for, at Mini-SunBox er korrekt opstillet og foldet ud.

Udfør følgende trin for at tilslutte Mini-SunBox til lysnettet:
1.

Tilslut netspænding til CEE vægstikdåsen (han) ved hjælp af et 32 A CEE kontrastik.

2.

Tænd for betjeningsafbryderen på undersiden af inverteren.

3.

Produktionen kan kontrolleres på inverterens skærm, såfremt der er tilstrækkeligt med sollys.

• Såfremt inverteren har en funktionsfejl, se Statusdiagnose og fejlafhjælpning på inverteren
på side 48.

• Hvis der ikke registreres nogen netspænding, skal relæet på siden af inverteren
kontrolleres. Denne skal stå øverst på ON.
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4.

Tilslut en eventuel aftager eller en anden SunBox til på CEE vægstikdåsen (hun) ved hjælp af
et 32 A CEE stik.
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Ombygning af Mini-SunBox

Tilkobling til en ESaver
Når Mini-SunBox bruges til sammenkobling med en ESaver, er solcellepanelerne forbundet
parallelt til hinanden i fire strenge for hver tre paneler. På denne måde bliver der dannet en relativt
lav spænding på mellem 93 V og 113 V. Denne spænding overføres til MPPT. Strengene er
forbundet til hinanden ved hjælp af sikringer. Se Diagram MPPT kabling på side 62.
Tilslutning til lysnettet
Når Mini-SunBox er tilsluttet lysnettet, er panelerne serieforbundet. På denne måde bliver der
dannet en spænding på mellem 372V og 450V. Inverteren kan arbejde med denne spænding. Ved
denne højere spænding bliver Mini-SunBox ekstra beskyttet ved hjælp af en isoleringsovervågning
i inverteren. Se Diagram inverter kabling på side 61.
Ombygning
Afhængigt af hvordan Mini-SunBox blev brugt hos den forrige kunde, kan det være nødvendigt at
ombygge Esaver til lysnet-brug eller omvendt. Se:
• Omstilling fra ESaver til lysnettet på side 35.
• Omstilling af brug fra lysnettet til Esaver på side 38.

Omstilling fra ESaver til lysnettet

9.1

Ved omstilling fra Esaver til lysnettet skal solcellepanelerne skiftes fra parallel til serieforbindelse,
og inverteren skal monteres i rammen på Mini Sunbox.

9.1.1

Omstilling fra parallel- til serieforbindelse
ADVARSEL
• Sørg for, at der ikke er tilsluttet nogen oplader eller Esaver til Mini-Sunbox. Om
nødvendigt frakobles den i henhold til instruktionen.
• En topramme med solcellepaneler er tung. Sammenfoldningen skal derfor udføres med
mindst 2 personer.
• Selv med indirekte lys kan solcellepanelerne altid generere den nominelle spænding,
der kan være farlig med serieforbindelser. Fold dem så langt ind som muligt, når der
arbejdes på MiniSunBox.
• Pas på at forbindelseskabler ikke bliver klemt.

Følgende trin beskriver omstillingen af solcellepanelerne fra parallel til seriel brug.
1.

Fold solcellepanelerne på Mini-SunBox ind.

2.

Kabelet, der bruges til at tilslutte Mini-SunBox til MPPT i Esaveren, rulles sammen, og
fastgøres med den dertil beregnede strop.
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3.

Stikproppen med de 4 stik mærket med koderne O-, R-, M-. og L- frakobles Y-splitteren.
Stikkene er udstyret med små clips, der skal lukkes op først.

4.

De 4 røde kabler med koderne: O+, R+, M+ en L+ frakobles stikpropforbindelserne. Stikkene
er udstyret med små clips, der skal lukkes op først.

5.

Følgende stikpropper forbindes med hinanden:
Sort L- med Rød M+
Sort M- med Rød R+
Sort R- med Rød O+

Solpanelerne er nu omstillet fra en parallel til en seriel forbindelse.
Inverteren kan nu monteres i rammen på Mini-SunBox.

9.1.2

Montering af inverter i Mini-SunBox
INFO Sørg for, at solcellepanelerne er serietilsluttede.
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Følgende trin beskriver indbygningen af inverteren i Mini-SunBox:
1.

Monteringspladen med inverteren løftes op af 2 personer og sænkes herefter ned gennem
rammen i Mini-SunBox ovenfra.

2.

Fastgør monteringspladen.

3.

Tilslut den røde ledning fra inverteren til Rød L-. Tilslut den sorte ledning fra inverteren til Sort
O-.

4.

Forbind jordkablet fra inverteren til jordspydet på Mini-SunBox.

5.

Tilslut de røde kabler uden markeringer til bunden af Y-splitteren for at forhindre at stikkene
bliver snavsede.
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6.

Fold solcellepanelerne ud igen. Se Uddfoldning solcellepaneler på side 17.

Inverteren er nu tilsluttet til Mini-SunBox.

9.1.3

Virkemåde test af Mini-SunBox

Installationen kan testes ved at tilslutte en 32 A netforsyning til kassen på apparatet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tænd for den sorte kontakt under
inverteren.
Tryk på den tredje knap for at åbne
menuen.
Fortsæt med knapperne 1 eller 2, indtil
valgmenuen "NU" nåes.
Tryk på knap 4 for at åbne menuen "NU".
Brug knap 1 eller 2 for at gå til
”SolcelleSpænding” -aflæsningen.
Spændingen er på mellem 372 V og 450 V
for denne installation. Hvis spændingen er
lavere end 350 V, skal det kontrolleres, om
serieforbindelsen er udført korrekt.

9.2

Omstilling af brug fra lysnettet til Esaver

9.2.1

Omstilling fra serie- til parallelforbindelse
ADVARSEL Sørg for, at strømmen ikke er tilsluttet til Mini-Sunbox. Om nødvendigt
frakobles den i henhold til instruktionen.

Følgende trin beskriver omstillingen af solcellepanelerne fra seriel til parallel brug:
1.

Fold solcellepanelerne på Mini-SunBox så langt ind som muligt. Derved producerer de så lidt
strøm som muligt.
ADVARSEL Selv med indirekte lys kan solcellepanelerne altid generere den
nominelle spænding, der kan være farlig med serieforbundne solcellepaneler.
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2.

Frakobl følgende forbindelser:
Sort L- fra Rød M+
Sort M- fra Rød R+
Sort R- fra Rød O+

Rød inverter fra Rød LSort inverter fra Sort O-

3.

Tilslut kablet med de 4 stik mærket med koderne O, R, M-. og L- til Y-splitteren.

4.

Tilslut de 4 stikforbindelser i de røde kabler med koderne O +, R +, M + og L + til de røde
ledninger, der fører til relæet. Stikkene er udstyret med små clips, der skal lukkes op først.

5.

Frakobl inverterens jordkabel fra Mini-SunBoxéns jordspyd.
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6.

Rul inverterens kabel sammen, og hæng det op på det dertil beregnede beslag.

Inverteren kan nu afmonteres fra rammen på Mini-SunBox.

9.2.2

Demontering af inverter fra Mini-SunBox

Sørg for, at inverteren er frakoblet elektrisk.
1.

Løsn monteringspladen.

2.

Herefter kan 2 personer løfte monteringspladen med inverteren ovenud af Mini-SunBox.
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Afmontering af MPPT fra ESaver

Efter brug skal MPPT afmonteres fra ESaver og anbringes tilbage i beskyttelseskassen på MiniSunBox.

10.1

Sikkerhed
ADVARSEL
• Kun autoriserede personer må afmontere og frakoble MPPT (vær opmærksom på de
lovmæssige forskrifter).
• Antag altid, at der er spænding på installationen, indtil du er sikker på, at dette ikke er
tilfældet.
• Bær beskyttelsesbeklædning.
• Sørg for, at det nødvendige værktøj og materialer er ved hånden.
• Følg altid proceduren for Sikkerhedsafkobling.

10.2

Afmontering af MPPT i ESaver

Udfør nedenstående trin for at afbryde MPPT elektrisk fra inverteren i ESaver:
1.

Sluk ESaver helt ved at dreje betjeningstilstandskontakten på skabet på 0 = OFF.

2.

Vent, indtil PLC (og skærmen) er helt slukket.

3.

Afbryd om nødvendigt netspændingen.

4.

Sluk for strømmen til inverterne ved at tænde for den højre relækontakt.
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PAS PÅ Tænd ikke for den venstre relækontakt. Dette vil kunne give forstyrrelser på
batterimonitoren.
5.

Hvis solarkabelet stadig er tilsluttet MPPT, skal du først afbryde forbindelsen via MC4stikkene. Disse er udstyret med små clips, der skal lukkes op først.

6.

Fjern dækpladen fra den midterste inverter.

7.

Check at der ikke er spænding på 48 V kablernes tykke tilslutninger.

ADVARSEL Der er store kondensatorer i inverterne, der kan forårsage et elektrisk
stød. Vent mindst 5 minutter, indtil de er helt afladede.
8.

Frakobl MPPT kablerne på inverteren.
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9.

Fjern begge MPPT kabler fra bunden af inverteren.

10. Monter dækpladen på inverteren igen.

10.3

Afmontering af MPPT fra Esaver

Følg nedenstående trin for at afmontere MPPT fra ESaver:
1.

Fjern de to M8-bolte, som monteringspladen med MPPT er monteret med i ESaver.

2.

Fjern monteringspladen med MPPT fra skillevæggen.

3.

Sæt de to M8 bolte på plads i Esaver.

4.

Placer monteringspladen med MPPT tilbage i beskyttelseskassen på Mini-SunBox, se
Beskrivelse af komponenterne på side 10 for nøjagtig placering.

5.

Tænd højre relækontakt med en kontrolleret bevægelse.
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INFO Ved at skabe kontakt oplades de interne kondensatorer. Herved kan der skabes
en stærk strøm kortvarigt. Der vil kunne ses en gnist sammen med en let knaldende
lyd. Som følge heraf vil der kunne ses sorte pletter øverst på kontaktsættene.

6.

Gennemfør en generel kontrol af ESaver for at kontrollere at den virker korrekt.
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Demontering af Mini-SunBox

11.1

Sikkerhed
ADVARSEL
•
•
•
•
•
•
•

Bær beskyttelsesbeklædning såsom sikkerhedsko, handsker og hjelm.
Brug løfteudstyr, der er egnet til at løfte bruttovægten af Mini Sunbox op.
Brug altid passende faldbeskyttelse ved arbejder i højder over 2,5 meter.
Stå aldrig under Mini-SunBox, når den løftes.
Stå aldrig ovenpå Mini-SunBox, når den løftes.
Mini-SunBox må aldrig afmonteres ved vindhastigheder over 22 m/s.
En topramme med solcellepaneler er tung. Sammenfoldningen skal derfor udføres med
mindst 2 personer.
• Solcellepaneler kan generere en farlig spænding.

11.2

Afmontering fra en 20 ft container eller containerramme
PAS PÅ
• Pas på at forbindelseskablerne ikke bliver klemt.
• Pas på at panelerne ikke bliver beskadigede.

INFO Anvendt et 4-delt kædesæt med en kædelængde på mindst 2,4 meter.

Udfør følgende trin for at afmontere Mini-SunBox fra en 20 ft container eller containerramme:
1.

Fastgør det 4-delte kædesæt til de 2 faste kæder og de 2 hejsebeslag, der er placeret øverst
på rammen.

2.

De 4 twistlocks skrues helt af.
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3.

Løft Mini-SunBox op og placer den på jorden.

4.

Det 4-delte kædesæt frakobles fra Mini-Sunbox.

5.

Opbevar den faste kæde således at endestykket hægtes fast med en løkke i kæden under det
nederste trappetrin.

INFO Derved undgås det, at den faste kæde beskadiger solcellepanelerne.

6.

Twistlocks opbevares i underrammen.

11.3

Indfoldning solcellepaneler
PAS PÅ
• Pas på at forbindelseskablerne ikke bliver klemt.
• Pas på at panelerne ikke bliver beskadigede.

Solpanelerne er monteret på tre delrammer, hvis øverste del (toprammer) er foldet ud under brug.
Udfør følgende trin for at folde solcellepanelerne ind:
1.

Løsn de to spændkroge i bunden af rammen.
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2.

Fold forsigtigt toprammen ind. Tag vægten i betragtning.

3.

Fastgør delramme ved at skubbe de to låsestifter ind i lukkehullerne.

4.

Gentag ovenstående trin for de øvrige toprammer.

Demontering af Mini-SunBox

47

12

Fejlfinding

Der er enkelte fejl på Mini-SunBox, der er nemme at løse af installatøren. I dette kapitel er der en
tabel med de hyppigst forekommende fejl, de tilhørende årsager og løsninger. Hvis Mini-SunBox
stadig ikke fungerer efterfølgende, tag da kontakt med Bredenoord B.V..

12.1

Statusdiagnose og fejlafhjælpning på inverteren

Visning af statusmeddelelser
Inverteren kan selv foretage en systemdiagnose, der genkender et stort antal mulige fejl, og viser
dem på displayet. Derved kan fejl på inverteren og PV-installationen samt øvrige installations- og
driftsfejl hurtigt spores.
Såfremt systemdiagnosen finder en konkret fejl, bliver den tilhørende statuskode vist på displayet.
INFO Derkan kortvarigt vises statuskoder som følge af inverterens kontroludførelse. Hvis
inverteren fortsat fungerer upåklageligt, er der ikke konstateret fejl.
Displayet virker ikke
Hvis displayet stadig er mørkt længe efter solopgang, skal vekselstrømsspændingen på
invertertilslutningen kontrolleres. Vekselstrømspændingen skal være henholdsvis 220/230 V (+
10% / - 5%) og 380/400 V (+ 10% / - 5%).
Statusmeldinger - Klasse 1
Klasse 1 statusmeldinger forekommer normalt kun midlertidigt og er forårsaget udefra af elnettet.
Eksempel: Netfrekvensen er for høj, og inverteren tillades ikke at levere energi til nettet på grund
af en norm. Der er ikke fundet fejl på apparatet. Inverteren reagerer herefter med at afbryde
forbindelsen til nettet. Herefter kontrolleres nettet i den foreskrevne overvågningsperiode. Hvis
der ikke registreres flere fejl efter denne periode, begynder inverteren igen med at levere energi til
nettet.
Afhængigt af den specifikke opsætning for hvert enkelt land, er GPIS softstart-funktionen aktiveret:
i overensstemmelse med de nationale retningslinier øges inverterens udgangseffekt permanent
efter en nedlukning på grund af en vekselstrømsfejl.
Kode Beskrivelse
102
103
105
106
107

Reaktion

Vekselstrømspænding for høj Når netforholdene er indenfor
det tilladte område igen efter
Vekselstrømspænding for lav
en udførlig kontrol, starter
Vekselstrømfrekvens for høj inverteren igen med levering
til nettet.
Vekselstrømfrekvens for lav

Afhjælpning
Kontroller netforbindelserne;
Hvis statusaflæsningen vises
vedvarende, skal du kontakte
din montør.

Vekselstrømsnet ikke
tilgængeligt
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Kode Beskrivelse
108

Ø-funktion genkendes

112

RCMU-fejl

Reaktion

Afhjælpning

Statusmeldinger - Klasse 3
Klasse 3 omfatter statusmeldinger, der kan forekomme under levering til nettet, men som
grundlæggende ikke fører til en varig afbrydelse af forsyningen til nettet.
Efter den automatiske frakobling af nettet og den foreskrevne netovervågning vil inverteren forsøge
at genoptage forsyningen til nettet.
Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

301

Overstrøm (Vekselstrøm)

*)

302

Overstrøm (Jævnstrøm)

Kortvarig afbrydelse
af levering til nettet.
Inverteren starter forfra med
opstartfasen.

303

For høj temperatur i
Jævnstrøms-modul

Blæs køleluftåbningen og
kølelegemet ud; **)

304

For høj temperatur i
Vekselstrøms-modul

Kortvarig afbrydelse af
levering til strømnettet.
Inverteren starter forfra med
opstartfasen.

305

Ingen forsyning trods lukket
relæ

Kortvarig afbrydelse af
levering til strømnettet.
Inverteren starter forfra med
opstartfasen.

**)

306

Der er for lidt PV-effekt til
rådighed til forsyningsdriften

Vent, til solstrålingen er
tilstrækkelig kraftig; **)

307

DC low (DC-lav)
Jævnstrømsindgangsspænding er for lav
til levering til nettet

Kortvarig afbrydelse af
levering til strømnettet.
Inverteren starter forfra med
opstartfasen.

INFO På grund af den svage solstråling vises statusmeddelelserne 306 (Power low) og
307 (DC low) hver morgen og aften. Disse statusmeddelelser er ikke baseret på fejl.
308
309

311

Mellemkredsspænding for høj Kortvarig afbrydelse af
levering til strømnettet.
JævnstrømsInverteren starter forfra med
indgangsspænding MPPT 1
opstartfasen.
for høj

**)

Der er byttet om på
jævnstrøms-strengenes poler
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Kode Beskrivelse
313

Jævnstrømsindgangsspænding MPPT2
for høj

314

Timeout strømsensorkalibrering

315

Vekselstrøms sensor-fejl

316

InterruptCheck fail
((afbrydelse/kontrol
mislykket)

325

For høj temperatur i
tilslutningsområdet

326

Ventilator 1 fejl

327

Ventilator 2 fejl

Reaktion

Afhjælpning

Kortvarig afbrydelse af
levering til strømnettet.
Inverteren starter forfra med
opstartfasen.

*)

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker.
**) Fejlen afhjælpes automatisk:Hvis statusmeldingen vises vedvarende, bedes du kontakte
montøren.
Statusmeldinger - Klasse 4
Statusmeldinger af klasse 4 kræver, at en uddannet Fronius-servicetekniker foretager indgreb.
Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

401

Kommunikation med
effektdelen ikke mulig

*)

406

Temperatursensor
vekselstrøms-modul defekt
(L1)

Hvis muligt, starter
inverteren leveringen til
nettet efter et nyt automatisk
tilkoblingsforsøg.

407

Temperatursensor
vekselstrøms-modul defekt
(L2)

408

For høj jævnstrømsandel målt
i elnettet

412

Den faste spændingsdrift
er valgt i stedet for MPPspændingsdriften, og den
faste spænding er indstillet
på en værdi, der er for lav
eller for høj.

-

**)
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Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

415

Sikkerhedsfrakoblingen er
udløst via optionskortet eller
RECERBO.

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

*)

416

Kommunikation mellem
effektdelen og styringen ikke
mulig.

Hvis muligt, starter
inverteren leveringen til
nettet efter et nyt automatisk
tilkoblingsforsøg.

*)

417

ID-problem for hardwaren

Opdatér inverterfirmwaren; *)

419

Unique_ID konflikt

420

Kommunikation med Fronius
Datamanager ikke mulig

Hvis muligt, starter
inverteren leveringen til
nettet efter et nyt automatisk
tilkoblingsforsøg.

421

Fejl HID-range

425

Kommunikation med
effektdelen ikke mulig

426
–
428

Mulig hardwaredefekt

431

Softwareproblem

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

Udfør vekselstrømsreset (sluk og tænd for
effekt-relæet); opdatér
inverterfirmwaren;*)

436

Funktionsinkompatibilitet
(en eller flere printplader i
inverteren er ikke kompatible
med hinanden, f.eks. efter
printplade-udskiftning)

Hvis muligt, starter
inverteren leveringen til
nettet efter et nyt automatisk
tilkoblingsforsøg.

Opdatér inverterfirmwaren; *)

437

Problem med effektfasedel

438

Funktionsinkompatibilitet
(en eller flere printplader i
inverteren er ikke kompatible
med hinanden, f.eks. efter
printplade-udskiftning)

Hvis muligt, starter
inverteren leveringen til
nettet efter et nyt automatisk
tilkoblingsforsøg.

Opdatér inverterfirmwaren; *)

443

Mellemkreds-spænding for
lav eller usymmetrisk

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

*)

445

Inverteren leverer ikke strøm
• Kompatibilitetsfejl (f.eks.
på grund af en printplade- til nettet.
udskiftning)
• Ugyldig effektfasedelskonfiguration

Opdatér inverterfirmwaren; *)
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Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

447

Isoleringsfejl

*)

448

Nulleder ikke tilsluttet

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

450

Guard kan ikke findes

451

Lagringsfejl registreret

*)

452

Kommunikationsfejl mellem
processorerne

Hvis muligt, starter
inverteren leveringen til
nettet efter et nyt automatisk
tilkoblingsforsøg.

453

Netspænding og
effektfasedel stemmer ikke
overens

454

Netfrekvens og effektfasedel
stemmer ikke overens

456

Anti-Islanding-funktion
udføres ikke længere korrekt

457

Netrelæet hænger fast, eller Inverteren leverer ikke strøm
spænding mellem nulleder og til nettet.
jord er for høj

Kontrollér jordforbindelsen
(spændingen mellem
nulleder og jord skal være
under 30 V), *)

458

Fejl ved målesignalregistrering

*)

459

Fejl ved registrering
af målesignalet for
isolationstesten

460

Reference-spændingskilden
for den digitale
signalprocessor (DSP)
arbejder uden for de
tolererede grænser

461

Fejl i DSP-datalageret

462

Fejl ved overvågningsrutinen
for jævnstrømsforsyningen

463

Byttet om på
vekselstrømspolerne,
vekselstrømsforbindelsesstikket sat forkert
i

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

Fejlfinding

52

Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

474

RCMU-sensor defekt

**)

475

Isolationsfejl (forbindelse
mellem solcellepanelet og
jordforbindelse)

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

476

Styreprogramforsyningens
forsyningsspænding for lav

479

Mellemkreds-spændingsrelæ Hvis muligt, starter
er frakoblet
inverteren leveringen til
nettet efter et nyt automatisk
tilkoblingsforsøg.

*)

480, Funktionsinkompatibilitet
Inverteren leverer ikke strøm
481 (en eller flere printplader i
til nettet.
inverteren er ikke kompatible
med hinanden, f.eks. efter
printplade-udskiftning)

Opdatér inverterfirmwaren; *)

482

Setup efter første opstart er
blevet afbrudt

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

Start setup igen efter
vekselstrøms-reset (sluk og
tænd for ledningsrelæet)

483

Spændingen UDCfix på
MPP2-strengen ligger uden
for det gyldige område

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

Kontrollér MPPindstillingerne; *)

485

CAN sende-buffer er fuld

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

Udfør vekselstrøms-reset
(sluk og tænd for effektrelæet); *)

489

Permanent overspænding på Inverteren leverer ikke strøm
mellemkreds-kondensatoren til nettet.
(statusmelding 479 5x efter
hinanden)

*)

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker.
**) Hvis statusmeldingen vises vedvarende, bedes du kontakte montøren.
Statusmeldinger - Klasse 5
Statusmeldinger i klasse 5 hindrer ikke leveringen til nettet generelt, men kan medføre
begrænsninger i leveringen. Statusmeldingerne vises indtil der kvitteres med tryk på tasten (i
baggrunden arbejder inverteren dog normalt).
Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

502

Advarselsmelding vises på
displayet

**)

Isolationsfejl på
solcellemodulerne
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Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

509

Ingen levering i løbet af de
sidste 24 timer

Advarselsmelding vises på
displayet

Slet statusmeldingen;
Kontrollér, om alle betingelser
for fejlfri levering er opfyldt
(f.eks. om solcellemodulerne
er dækket af sne); **)

515

Kommunikation med filter
ikke mulig

Advarselsmelding på
displayet

*)

516

Kommunikation med
lagerenheden ikke mulig

Advarselsmelding fra
lagerenheden

*)

517

Nedgang i effekten på grund
af for høj temperatur

Hvis der forekommer
nedgang i effekten, vises
der en advarselsmelding på
displayet

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

518

Intern DSP-fejlfunktion

Advarselsmelding på
displayet

*)

519

Kommunikation med
lagerenheden ikke mulig

Advarselsmelding fra
lagerenheden

*)

520

Ingen levering fra MPPT1 i
løbet af de sidste 24 timer

Advarselsmelding vises på
displayet

Slet statusmeldingen;
Kontrollér, om alle betingelser
for fejlfri levering er opfyldt
(f.eks. om solcellemodulerne
er dækket af sne); **)

522

DC low String 1

*)

523

DC low String 2

Advarselsmelding på
displayet

558, Funktionsinkompatibilitet
Advarselsmelding på
559 (en eller flere printplader i
displayet
inverteren er ikke kompatible
med hinanden, f.eks. efter
printplade-udskiftning)

Opdatér inverterfirmwaren; *)

560

Nedgang i effekten på grund
af for høj frekvens

Vises ved forhøjet
netfrekvens. Effekten
reduceres.

Når netfrekvensen er inden
for det tilladte område igen,
og inverteren er i normaldrift,
afhjælpes fejlen automatisk;
**)

564

Funktionsinkompatibilitet
Advarselsmelding på
(en eller flere printplader i
displayet
inverteren er ikke kompatible
med hinanden, f.eks. efter
printplade-udskiftning)

Opdatér inverterfirmwaren; *)
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Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

566

Arc Detector frakoblet
(f.eks. ved ekstern
lysbueovervågning)

Statusmeldingen vises hver
dag, indtil Arc Detector
aktiveres igen.

Ingen fejl!

Forkert indgangssignal
på multifunktionelt strøminterface

Statusmeldingen vises ved
et forkert indgangssignal på
det multifunktionelle strøminterface og ved den følgende
indstilling: Grundlæggende
menu / Signalindgang /
Arbejdsmetode = Ext. Signal
(Ext. sig.), Aktiveringstype =
Warning (Advarsel)

Slet statusmelding;

572

Effektbegrænsning via
effektmodulet

Effekten begrænses via
effektmodulet

*)

573

Undertemperatur advarsel

Advarselsmelding på
displayet

*)

581

Setup "Special Purpose
UtilityInteractive" (SPUI) er
aktiveret

Inverteren er ikke
Ingen fejl!
længere kompatibel
Bekræft statusmeldingen ved
med normen IEEE1547
tryk på tasten 'Enter’
og IEEE1574.1, da
øfunktionen er deaktiveret,
en frekvensbetinget
effektreduktion er
aktiveret, og frekvens- og
spændingsbegrænsningerne
ændret

568

Bekræft statusmeldingen ved
tryk på tasten 'Enter’

Kontroller apparaterne, der er
tilsluttet det multifunktionelle
strøm-interface; **)

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker.
**) Hvis statusmeldingen vises vedvarende, bedes du kontakte montøren.
Statusmeldinger - Klasse 6
Statusmeldinger af klasse 6 kræver, at en uddannet Fronius-servicetekniker foretager indgreb.
Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

601

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

Opdatér inverterfirmwaren; *)

CAN bus er fuld
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Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

603

Temperatursensor
vekselstrøms-modul defekt
(L3)

*)

604

Temperatursensor
jævnstrøms-modul defekt

Hvis muligt, starter
inverteren leveringen til
nettet efter et nyt automatisk
tilkoblingsforsøg.

607

Fejl RCMU

Inverteren leverer ikke strøm
til nettet.

Nulstil statusmeldingen
ved tryk på tasten 'Enter’.
Inverteren leverer igen
strøm til nettet. Hvis
statusmeldingen vises
flere gange, skal hele PVinstallationen kontrolleres for
eventuelle skader; *)

608

Funktionsinkompatibilitet
Inverteren leverer ikke strøm
(en eller flere printplader i
til nettet.
inverteren er ikke kompatible
med hinanden, f.eks. efter
printplade-udskiftning)

Opdatér inverterfirmwaren; *)

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker.
**) Fejlen afhjælpes automatisk:Hvis statusmeldingen vises vedvarende, bedes du kontakte
montøren.
Statusmeldinger - Klasse 7
Statusmeddelelser af klasse 7 vedrører inverterens styring, konfiguration og dataregistrering og
kan påvirke tilbageleveringen til nettet direkte eller indirekte.
Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

701
–
704

Giver informationer om den
interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

*)

705

Konflikt ved indstilling af
inverter-nummeret (f.eks. at
nummeret er tildelt to gange)

Korrigér inverter-nummeret i
setup-menuen

706
–
716

Giver informationer om den
interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

*)

721

EEPROM er initialiseret på
ny

Advarselsmelding på
displayet

Bekræft statusmeddelelsen;
*)
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Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

722
–
730

Giver informationer om den
interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

*)

731

Initialiseringsfejl - USB-stik
understøttes ikke

Advarselsmelding på
displayet

Kontrollér USB-stikket, eller
udskift det

732

Initialiseringsfejl - overstrøm
på USB-stikket

733

Intet USB-stik sat i

Advarselsmelding på
displayet

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

734

Update-fil registreres ikke
eller forefindes ikke

Advarselsmelding på
displayet

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

735

Update-fil passer ikke til
apparatet, for gammel
update-fil

Advarselsmeddelelse på
Kontrollér update-filen,
displayet, update-proceduren find en update-fil, der
afbrydes
passer til apparatet om
nødvendigt (f.eks. på http://
www.fronius.com); *)

736

Skrive- eller læsefejl opstået

Advarselsmelding på
displayet

Kontrollér USB-stikkets
filsystem; *)

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 kan ikke åbnes

Advarselsmelding på
displayet

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

738

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

Advarselsmelding på
displayet

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

740

Initialiseringsfejl - fejl i
USBstikkets filsystem

Advarselsmelding på
displayet

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

741

Fejl ved registrering af
loggingdata

Advarselsmelding på
displayet

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

743

Fejl opstået under
opdateringen

Advarselsmelding på
displayet

Gentag opdateringsforløbet,
kontrollér USB-stikket: *)

Fejlfinding

57

Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

745

Update-fil med fejl

Advarselsmeddelelse på
Download update-filen igen,
displayet, update-proceduren kontrollér USB-stikket, eller
afbrydes
udskift det. *)

746

Fejl opstået under
opdateringen

Advarselsmeddelelse på
Start update igen efter en
displayet, update-proceduren ventetid på 2 minutter; *)
afbrydes

751

Klokkeslæt er ikke længere
indstillet

Advarselsmelding på
displayet

Indstil tid og dato på
inverteren igen; *)

752

Real Time Clock-modul
kommunikationsfejl

753

Intern fejl: Real Time Clock
Modul er i nødmodus

Upræcis tid, indstillingen
af klokkeslæt kan muligvis
mistes (tilbagelevering til
nettet er normal)

Indstil tid og dato på
inverteren igen

754
–
755

Giver informationer om den
interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

*)

757

Hardware-fejl i Real Time
Clock-modulet

Fejlmeddelelse på displayet,
inverteren leverer ikke strøm
til nettet

*)

758

Intern fejl: Real Time Clock
Modul er i nødmodus

Upræcis tid, indstillingen
af klokkeslæt kan muligvis
mistes (tilbagelevering til
nettet er normal)

Indstil tid og dato på
inverteren igen

760

Intern hardware-fejl

Fejlmeddelelse på displayet

*)

761
–
765

Giver informationer om den
interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

*)

766

Nød-effektbegrænsning er
aktiveret (maks. 750 W

Fejlmeddelelse på displayet

767

Giver informationer om den
interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

768

Forskel på effektbegrænsning
i hardware-modulerne

772

Lagerenhed ikke til rådighed

773

Software-opdatering gruppe
0 (ugyldig opsætning for
hvert enkelt land)

*)

Fejlfinding

58

Kode Beskrivelse

Reaktion

Afhjælpning

775

PMC-effektfasedel ikke til
rådighed

Advarselsmelding på
displayet

Tryk på tasten 'Enter' for at
bekræfte fejlen; *)

776

Ugyldigt type apparat

781
–
794

Giver informationer om den
interne processorstatus

Advarselsmelding på
displayet

*)

*) Hvis statusmeldingen vises vedvarende: Kontakt en Fronius-uddannet servicetekniker
Statusmeldinger - Klasse 10 - 12
1000 - 1299- Giver informationer om programstatus for den interne processor
Beskrivelse

Forekommer ikke, hvis inverteren fungerer korrekt, og vises kun i setupparameteret "Status LT". Hvis der virkelig forekommer en fejl, understøtter
denne statusmeddelelse Fronius TechSupport ved fejlanalysen.

Drift i omgivelser med kraftig støvudvikling
Ved drift af inverteren i omgivelser med kraftig støvudvikling: blæs kølelegemerne og ventilatorerne
på bagsiden af inverteren ud med ren trykluft efter behov.
PAS PÅ Hvis der er fejl, der ikke kan løses ved hjælp af denne tabel, tag da kontakt med
Bredenoord B.V..
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Bilag
Bilagene indeholder oplysninger, der kan være påkrævet, når Mini-SunBox skal installeres. For
mere information kan du kontakte Bredenoord.

EF-overensstemmelseserklæring
Denne maskine opfylder fuldt ud de lovkrav, der er fastlagt i det europæiske maskindirektiv om
integreret sikkerhed. Vi kan derfor også udstede nedenstående CE-erklæring til din maskine.
CE-typeskiltet på maskinen og nedenstående overensstemmelseserklæring
viser, at fabrikanten har overholdt "principperne om integreret sikkerhed" i
overensstemmelse med maskindirektivet.
Det betyder:
1.
2.
3.

udeluk risici eller mindsk dem så meget som muligt ved designet.
træf de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for risici, der ikke kan udelukkes.
information til brugeren (gennem denne vejledning og klistermærker) om de resterende risici.
EF-overensstemmelseserklæring
I OVERENSSTEMMELSE MED BILAG II, SUB A, I DIREKTIV 2006/42/EF

Vi:

Bredenoord B.V.

erklærer helt og under eget ansvar, at produktet:
Mærke:

Bredenoord

Type:

1012248

Model:

Mini-SunBox

som erklæringen vedrører, er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv:
2014/35/EF

Lavspændingsdirektivet

og overholder følgende standarder og/eller andre normative dokumenter:

Udgivet af:

NEN-EN IEC-61439-1

Lavspændingsafbrydere og fordelingsenheder

NEN 1010

Lavspændingsdirektivet

Bredenoord B.V.

Zutphensestraat 319, Apeldoorn, Holland

September 2018
H. Keurhorst (technisk direktør)
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1

Diagram inverter kabling

Bilag
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2

Diagram MPPT kabling

Bilag
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3

Ledningsføring inverter

Bilag
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4

Mini-SunBox blokdiagram

Bilag
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Bredenoord B.V.
Zutphensestraat 319
7325 WT Apeldoorn
Holland
00800-55008800
https://www.bredenoord.com
info@bredenoord.com

