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VOORZICHTIG

• Alle personen die verantwoordelijk zijn voor de bediening moeten minimaal de
hoofdstukken over bediening en veiligheid van deze handleiding volledig lezen en
begrijpen.

• Alle personen die verantwoordelijk zijn voor montage, installatie, onderhoud en/of
reparatie moeten deze handleiding lezen en begrijpen.

• De gebruiker is verantwoordelijk voor de interpretatie en het gebruik van deze
handleiding in alle omstandigheden. Neem in geval van vragen over de juiste
interpretatie contact op met de leidinggevende of de verhuurder.

• Deze handleiding moet in de buurt van de machine bewaard worden en moet binnen
handbereik zijn voor de gebruikers.

• Alle belangrijke onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen aan de machine en
eventuele opmerkingen moeten bijgehouden worden in een logboek. Dit is van
toepassing voor personen die bevoegd zijn om deze uit te voeren.

• Wijzigingen aan de installatie/machine zijn niet toegestaan zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.

• Neem contact op met de fabrikant voor speciale onderhoudswerkzaamheden die niet
opgenomen zijn in deze handleiding.

• Voldoe te allen tijde aan de veiligheidseisen, zoals aangegeven in het hoofdstuk
Veiligheid.

• De correcte bediening en veiligheid van het systeem kunnen alleen gegarandeerd
worden indien het aanbevolen onderhoud op tijd en juist wordt uitgevoerd.

• Illustraties kunnen afwijken van uw machine.
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Deze handleiding is door Bredenoord goedgekeurd (originele handleiding).

Bredenoord B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving specificaties en/of reserveonderdelen te wijzigen.

De inhoud van deze handleiding kan eveneens worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Voor informatie over instelling, onderhoudswerkzaamheden of reparaties waarin deze handleiding niet voorziet, wordt u verzocht contact op te nemen met

de technische dienst van uw fabrikant.

Bredenoord B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of problemen die voortkomen uit het gebruik van reserveonderdelen die niet zijn

geleverd door Bredenoord B.V.

Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld. Bredenoord B.V. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze

handleiding en/of voor de gevolgen van een foutieve interpretatie van de instructies.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

worden gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Bredenoord B.V. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en schema’s.



Voorwoord

Dit is de handleiding van de Bredenoord Mini-SunBox. Deze handleiding is bedoeld voor iedereen
die Mini-SunBox installeert en bedient.

De illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van de situatie in de praktijk.

Wij adviseren u deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door te lezen en de procedures en
instructies strikt op te volgen. Zo zorgt u ervoor dat u het beste uit de Mini-SunBox haalt en dat
mogelijke ongelukken en ernstig letsel worden voorkomen.

Documentatieset

De volgende documenten zijn beschikbaar en kunnen op aanvraag door Bredenoord B.V. aan u
geleverd worden:

• Elektrische schema’s

Bewaren van de handleiding

Bewaar deze handleiding in de nabijheid van de Mini-SunBox en zorg ervoor dat iedereen deze
handleiding, wanneer nodig, kan raadplegen.

Beperkingen van deze handleiding

De Nederlandse versie van de handleiding is de originele versie. Deze taal is door Bredenoord
B.V. gecontroleerd. Alle andere talen zijn vertalingen van de originele Nederlandse handleiding.

Dit document bevat nuttige en belangrijke informatie voor het juist installeren en bedienen van de
Mini-SunBox. Verder bevat dit document instructies om eventueel letsel te voorkomen dat tijdens
het bedienen van de Mini-SunBox kan ontstaan. Wij hebben alle mogelijke stappen ondernomen
om dit document zo correct en compleet mogelijk te maken. Mocht u fouten of onjuistheden
constateren in deze handleiding, maak deze dan zo snel mogelijk kenbaar aan Bredenoord B.V.
Dit stelt ons in staat om onze documentatie te verbeteren.

Versiegeschiedenis

Gedurende de levensduur van de Mini-SunBox kunnen innovaties en verbeteringen leiden tot de
wens om wijzigingen aan te brengen in dit document. Het is aan Bredenoord B.V. om te bepalen of
dit leidt tot een nieuwe revisie.

In de onderstaande tabel zijn de versienummers, data en veranderingen van dit document
weergegeven.



Versie Datum Wijzigingen

0.1 02 september 2019 Eerste ontwerp versie

0.2 08 oktober 2019 Tweede ontwerp versie

1.0 10 oktober 2019 Initiële versie

1.1 21 oktober 2019 Gewicht toegevoegd en
taalkundige wijzigingen
aangebracht

1.2 25 oktober 2019 CE-verklaring toegevoegd

Contactgegevens

Bredenoord B.V.

Zutphensestraat 319

7325 WT Apeldoorn

00800-55008800

info@bredenoord.com

https://www.bredenoord.com

Aansprakelijkheid

Lees vóór het installeren of bedienen van de Mini-SunBox de handleiding goed door.

Bredenoord B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is door:

• het niet naleven van de instructies zoals beschreven in deze handleiding.

• aanpassingen of reparaties aan de Mini-SunBox zonder dat deze door Bredenoord B.V. vooraf
schriftelijk goedgekeurd zijn.

• gebruik van de Mini-SunBox anders dan omschreven in de handleiding.

• toepassing van niet-standaard reserveonderdelen en accessoires.



Waarschuwingen gebruikt in deze handleiding

Voor alle handelingen waarbij de veiligheid van de gebruiker en/of technicus in het geding is en
waarbij voorzichtigheid geboden is, worden de volgende symbolen gebruikt:

GEVAAR  Waarschuwt voor een gevaarlijke situatie die, indien de veiligheidsinstructie
niet wordt nageleefd, zal leiden tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood en/of ernstige
schade zal aanrichten aan het de Mini-SunBox.

WAARSCHUWING  Waarschuwt voor een gevaarlijke situatie die, indien de
veiligheidsinstructie niet wordt nageleefd, kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of zelfs de
dood en/of ernstige schade kan aanrichten aan de Mini-SunBox.

VOORZICHTIG  Waarschuwt voor een gevaarlijke situatie die schade kan aanrichten aan
de Mini-SunBox. Er is geen gevaar voor persoonlijk letsel.

OPMERKING  Geeft extra achtergrondinformatie die nuttig kan zijn voor het verrichten van
een taak.

Afkortingen en termen
De volgende afkortingen en termen worden gebruikt in deze handleiding:

Aggregaat Aggregaat in noodstroombedrijf

AGM accu Absorbed Glass Mat accu

MPPT Maximum Power Point Tracking accu lader

ESaver Bredenoord ESaver

PLC Programmable Logic Controller

Mini-SunBox Bredenoord Mini-SunBox

Inverter Fronius Symo 3 - 8,2 kW inverter

AC Gelijkspanning

DC Wisselspanning
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1    De Bredenoord Mini-SunBox

De 3 kWp Mini-SunBox is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin doorlopend een relatief
beperkte stroomvraag is en netstroom niet altijd voorhanden. De twaalf zonnepanelen leveren in
combinatie met accu’s en een besturingssysteem de benodigde energie. Voor extra zekerheid kan
een aggregaat gekoppeld worden dat alleen aanslaat als zon en accu’s niet toereikend zijn. De
installatie levert (in Nederland) gemiddeld 7,5 kWh per dag.

De Mini-SunBox kan op een laag containerframe, een 20 ft container of een bouwkeet geplaatst
worden en wordt door middel van twistlockbevestiging vastgezet.

Figuur 1: Mini-SunBox gebruik

1.1    Beoogd gebruik

De Mini-SunBox kan op twee manieren worden gebruikt:

1. Als voeding voor een Bredenoord ESaver.

2. Als voeding van het lichtnet.

Gebruik de Mini-SunBox alleen waarvoor hij is ontwikkeld en bedoeld. Bij ander, oneigenlijk
gebruik, zonder schriftelijke toestemming van Bredenoord B.V., vervalt de garantie.

WAARSCHUWING  Oneigenlijk gebruik kan leiden tot ernstige verwondingen en kan
schade veroorzaken aan de Mini-SunBox of de aangesloten installatie.
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1.2    Wijzigingen

Het is zonder schriftelijke toestemming van Bredenoord B.V. niet toegestaan om wijzigingen aan te
brengen aan de Mini-SunBox.

WAARSCHUWING  Wijzigingen aan Mini-SunBox kunnen leiden tot ernstige
verwondingen en kunnen schade veroorzaken aan het Mini-SunBox of de aangesloten
installatie.

1.3    Technische gegevens

Omschrijving Waarde

Serienummer Zie het nummer op het typeplaatje

Aantal zonnepanelen 12

Capaciteit zonnepanelen 3,3 kWp

Afmetingen ingeklapt L * B * H 6000 * 2400 * 700 mm

Afmetingen uitgeklapt L * B * H 6000 * 3900 * 3850 mm

Benodigde ruimte opstelling L * B 7000 * 4000 mm zonder schaduw

Gewicht 810 kg

Operationele omgevingstemperatuur -15 °C tot +30 °C

Operationele relatieve luchtvochtigheid 0% tot 95%

Opslag omgevingstemperatuur -15 °C tot +30 °C

Opslag relatieve luchtvochtigheid 0% tot 95%

Netto vermogen aan te sluiten aggregaat 40 - 240 kW

1.4    Typeplaatje

Het typeplaatje is bevestigd op de achterzijde van het frame van de Mini-SunBox en bevat de
volgende informatie:

1. Contactgegevens

2. Type

3. Nummer

4. Gewicht

5. Bouwjaar
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2    Beschrijving

Overzicht van de afzonderlijke componenten van de Mini-SunBox.

2.1    Beschrijving van de componenten

Figuur 2: Mini SunBox overzicht

1. Mini-SunBox basisframe

2. Opbergplaats twistlocks (links en rechts)

3. Uitklapbaar topframe (3x)

4. Zonnepanelen (12x)

5. Hijsooggaten (2x)

6. Trap (2x)

7. Vaste kettingen voor het hijsen (2x)
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Figuur 3: Mini-SunBox detailopname inverter

1. Aardbout

2. Aansluitdoos solarkabels

3. Ophangband voor kabels

4. Doorvoer solarkabels

5. Montageplaat

6. Inverter

7. CEE-form wandcontactdoos mannelijk 32 A voor uitgaande spanning naar een gebruiker of
een andere SunBox

8. Zekeringautomaat tussen de inverter en het lichtnet/gebruiker

9. CEE-form wandcontactdoos vrouwelijk 32 A voor het aansluiten van de referentiespanning en
het terugleveren aan het lichtnet

10. Y-splitter
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Figuur 4: Mini-SunBox detailopname MTTP

1. Beschermingskast MPPT
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3    Veiligheid

De Mini-SunBox is zorgvuldig ontworpen en vakkundig gebouwd om er veilig mee te werken.
De EG-verklaring (zie EG-verklaring van overeenstemming op pagina 61)bevestigt dat.
Er zijn echter altijd nog gevaren en veiligheidsrisico’s die niet kunnen worden uitgesloten. De
gebruiksfuncties van de machine en de bediening door de gebruiker brengen deze gevaren en
risico’s met zich mee. Dit hoofdstuk gaat over veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen, hoe
u daarop wordt geattendeerd en waaraan de gebruiker moet voldoen. Het is heel erg belangrijk dat
u de veiligheidsinstructies en -voorschriften goed kent en ze onder alle omstandigheden in acht
neemt!

WAARSCHUWING  Het niet opvolgen of negeren van de veiligheidsinstructies kan leiden
tot ernstig letsel.

3.1    Algemene veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

• Alle personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en bediening van de Mini-
SunBox, moeten minimaal het hoofdstuk Veiligheid op pagina 13 volledig lezen en
begrijpen.

• Gebruik de Mini-SunBox niet als de concentratie is verslapt door bijvoorbeeld
vermoeidheid of alcoholgebruik.

• Verzeker uzelf er door middel van interne procedures en toezicht van dat alle
stroomvoorzieningen afgesloten zijn.

• De Mini-SunBox mag niet gebruikt worden tijdens reiniging, inspectie, reparatie en
onderhoud en moet van de elektrische voeding losgekoppeld worden met behulp van de
hoofdschakelaar.

• Alle elektrische verbindingen moeten vakkundig worden aangesloten.

• Een aangesloten apparaat (zoals een aggregaat) kan op afstand ingeschakeld worden
en kan dus automatisch starten.

• De aanwezige beveiligingen mogen niet verwijderd worden.

• Houd vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van de Mini-SunBox.

• Steek nooit een hand of een vinger door de beschermingen.

VOORZICHTIG

• Neem in geval van storingen contact op met Bredenoord B.V.

• Hogedrukreiniging is niet toegestaan. Dit kan schade veroorzaken aan de elektronica en
andere onderdelen.

• Tref (persoonlijke) veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werkzaamheden of
onderhoud.
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3.1.1    Elektrische gevaren

WAARSCHUWING

• Zonnepanelen vangen dichtgeklapt al voldoende licht op om een (mogelijk) gevaarlijke
elektrische spanning op te wekken.

• Er kan gevaarlijke elektrische spanning staan op stekkers of beschadigde kabels, ook
bij dichtgeklapte zonnepanelen.

• De Mini-SunBox wordt geplaatst in de buitenlucht en kan door vocht gevaarlijke
elektrische spanning geleiden.

• Werk aan de elektrische installatie mag uitsluitend uitgevoerd worden door een daartoe
bevoegd persoon.

• Ga er altijd vanuit dat de installatie onder spanning staat totdat u zelf de spanning hebt
uitgeschakeld.

• Connectoren mogen alleen worden losgenomen als het elektrische circuit stroomloos is.

• Pas op voor spanningvoerende delen in de schakelkasten.

• Werk altijd volgens de geldende nationale wetten en voorschriften.

• Vermijd het contact met beschadigde elektrische onderdelen.

• Voorkom contact van dieselolie, smeermiddelen of accuzuur met elektrische kabels.

3.1.2    Werkomgeving

WAARSCHUWING

• Voorkom dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de Mini-SunBox.

• Houd de oppervlakken van de Mini-SunBox schoon.

• Zorg ervoor dat er na werkzaamheden geen gereedschap of andere zaken achterblijven
in of op de Mini-SunBox.

• Gebruik voor het werken bij hoogtes boven de 2,5 meter altijd een passende
valbescherming.

3.1.3    Onderhoud

• Stel reparatie- en onderhoudswerkzaamheden niet uit.

• Laat Bredenoord B.V. versleten onderdelen direct vervangen.

• Gebruik bij reparatie of vervanging alleen reserveonderdelen die aangegeven staan in de
specificaties van Bredenoord B.V.

WAARSCHUWING  Het niet tijdig laten uitvoeren van reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden kan persoonlijk letsel of schade aan de Mini-SunBox of de
aangesloten installatie veroorzaken.
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3.2    Waarschuwingen tijdens gebruik

WAARSCHUWING

• Controleer, voordat de Mini-SunBox in gebruik genomen wordt of er nergens
werkzaamheden worden uitgevoerd aan de installatie.

• De Mini-SunBox is ontworpen voor een maximale windsnelheid van 80km/uur. Bij een
hogere windsnelheid mag het niet opengeklapt worden/zijn.

• De Mini-SunBox moet altijd vastgezet worden met het twistlocksysteem op de
cornerblokken van een 20 ft container of containerframe.

• De container of het containerframe moet een minimale massa hebben van 1440 kg.

• Onbevoegde personen mogen de Mini-SunBox niet bedienen. Dit dient door de
gebruiker(s) gecontroleerd te worden.

• Schakel de Mini-SunBox alleen in wanneer alle veiligheidsmaatregelen in acht zijn
genomen.

• Stel de Mini-SunBox niet in werking in de buurt van brandbare gassen.

• Neem onmiddellijk contact op met Bredenoord B.V. als er zich wijzigingen voordoen
zoals slecht functionerende delen, ongebruikelijke trillingen of ongebruikelijk geluid.

• Alleen personen die hiervoor geautoriseerd zijn, mogen werkzaamheden uitvoeren met
of aan de Mini-SunBox.

• Personeel mag uitsluitend werk uitvoeren waarvoor het is opgeleid. Dit geldt voor
onderhoudswerkzaamheden en normaal gebruik.

• Het bedienend personeel moet bekend zijn met alle situaties zodat in geval van nood
snel en effectief actie ondernomen kan worden.

• Indien een bedienend medewerker fouten of risico’s opmerkt of het niet eens is met
veiligheidsmaatregelen, moet hij dit melden aan zijn leidinggevende. Zijn leidinggevende
kan, zo nodig, contact opnemen met Bredenoord B.V..

• Iedereen dient de veiligheidsvoorschriften op te volgen om gevaar voor zichzelf en
anderen te voorkomen. Volg de werkinstructies altijd strikt op.

3.3    Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet overeenstemmen met de lokale wet- en
regelgeving.

WAARSCHUWING

• Draag passende valbescherming bij het werken op hoogte (hoger dan 2,5 meter).

• Draag gehoorbescherming bij een geluidsniveau > 85 dB(A).

• Draag beschermende handschoenen bij werkzaamheden aan de Mini-SunBox.

Veiligheid    15



3.4    Standaard veiligheidsvoorzieningen

De Mini-SunBox is voorzien van diverse faciliteiten die een veilige bediening mogelijk maken.
Zo zijn stroomvoerende delen zodanig beveiligd dat ze tijdens normaal gebruik niet aangeraakt
kunnen worden. Op de Mini-SunBox zijn diverse pictogrammen aangebracht die de bediener
attenderen op de restrisico's.

3.4.1    Pictogrammen op de Mini-SunBox

WAARSCHUWING

• Bekijk alle aangebrachte instructies en pictogrammen.

• Zorg ervoor dat alle instructies en pictogrammen schoon en leesbaar blijven.

• Vervang beschadigde pictogrammen direct of meld dit aan Bredenoord B.V.

De volgende instructies en pictogrammen zijn aangebracht op de Mini-SunBox:

Label Locatie Beschrijving
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4    Opstellen van de Mini-SunBox

De Mini-SunBox kan op twee manieren worden opgesteld:

1. Op een 20 ft container.

2. Op een 20 ft containerframe.

WAARSCHUWING  Zet de Mini-SunBox nooit los op de grond.

4.1    Veiligheid

WAARSCHUWING

• Draag beschermende kleding zoals veiligheidsschoenen, handschoenen een helm.

• Gebruik hijsgereedschap dat geschikt is om het bruto gewicht van de Mini Sunbox op te
hijsen.

• Gebruik voor het werken op hoogtes boven de 2,5 meter altijd een passende
valbescherming.

• Ga nooit onder de Mini-SunBox staan als deze gehesen wordt.

• Ga nooit op de Mini-SunBox staan als deze gehesen wordt.

• De Mini-SunBox mag niet worden opgesteld bij windsnelheden boven de 80 km/h.

• Een topframe met zonnepanelen is zwaar. Het uitklappen moet met minimaal 2
personen gebeuren.

• Zonnepanelen kunnen een gevaarlijke spanning generen.

4.2    Opstellen op een 20 ft container

Bij het plaatsen op een 20 ft container moeten de zonnepanelen eerst uitgeklapt voordat de Mini-
SunBox op de container wordt gehesen.

4.2.1    Uitklappen zonnepanelen

VOORZICHTIG

• Let op dat de aansluitkabels niet beklemd raken.

• Let op dat de panelen niet beschadigd worden.

OPMERKING  Zorg dat de Mini-SunBox zo op de grond gepositioneerd is dat er voldoende
vrije ruimte achter en boven het frame beschikbaar is. Een topframe dat opengeklapt
wordt, heeft een draaicirkel van 2020 cm.
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De zonnepanelen zijn gemonteerd op drie deelframes waarvan de bovenkant (topframes) voor
gebruik uitgeklapt moeten worden.

Ga als volgt te werk:

1. Trek de twee grendelpennen van het eerste deelframe uit de slotgaten.

2. Klap een topframe open.

3. Zet het topframe vast met de twee spanhaken aan de onderzijde.

OPMERKING  Een spanhaak moet voldoende voorspanning hebben dat de hendel
vastklikt. Als dit te strak of te los gaat, moet de haak strakker of losser worden
gedraaid.

4. Herhaal bovenstaande stappen voor de overige twee topframes

5. Neem de twistlocks (M20) uit de twee opbergplaatsen van het basisframe en leg deze apart.
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4.2.2    Opstellen op een 20 ft container

VOORZICHTIG

• Let op dat de aansluitkabels niet beklemd raken.

• Let op dat de panelen niet beschadigd worden.

OPMERKING  Gebruik een viersprong met een minimale kettinglengte van 2,4 meter.

Voer de volgende stappen uit om de Mini-SunBox op een 20 ft container te plaatsen:

1. Bevestig deze viersprong aan de 2 vaste kettingen en de 2 hijsooggaten die zich boven aan
het basisframe bevinden.

2. Hijs de Mini-SunBox op en positioneer deze op de container.

3. Zet alle 4 de hoeken van het basisframe vast met de vier twistlocks. Draai deze stevig vast.

4. Koppel de viersprong los van het basisframe.

5. Berg de vaste ketting zodanig op dat de masterlink weer met een lus in de ketting onder de
onderste traptrede vastgehaakt zit.
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OPMERKING  Dit voorkomt beschadiging van de zonnepanelen.

4.3    Opstellen op een containerframe

Bij het plaatsen op een containerframe wordt de Mini-Sunbox eerst uitgeklapt en vervolgens op het
containerframe gehesen.

4.3.1    Opstellen op een containerframe

VOORZICHTIG

• Let op dat de aansluitkabels niet beklemd raken.

• Let op dat de panelen niet beschadigd worden.

OPMERKING  Gebruik een viersprong met een minimale kettinglengte van 2,4 meter.

Voer de volgende stappen uit om de Mini-SunBox op een 20 feet containerframe te plaatsen:

1. Plaats het containerframe op een vlakke, stevige ondergrond. Houd hierbij rekening met de
stand van de Mini-SunBox ten opzichte van de zon.

OPMERKING  Zorg dat het containerframe zo gepositioneerd is dat er voldoende vrije
ruimte achter het basisframe beschikbaar is. Een open te klappen topframe heeft een
draaicirkel van 2020 cm.

2. Bevestig een viersprong aan de 2 vaste kettingen en de 2 hijsooggaten die zich boven aan
het basisframe van de Mini-SunBox bevinden.
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3. Neem de twistlocks (M20) uit de twee opbergplaatsen van het basisframe en leg deze apart.

4. Hijs de Mini-SunBox op en positioneer deze op het containerframe.

5. Zet alle 4 de hoeken van het basisframe vast met de vier twistlocks. Draai deze stevig vast.

6. Koppel de viersprong los van het basisframe.

7. Berg de vaste ketting zodanig op dat de masterlink weer met een lus in de ketting onder de
onderste traptrede vastgehaakt zit.

OPMERKING  Dit voorkomt beschadiging van de zonnepanelen.
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4.3.2    Uitklappen zonnepanelen

VOORZICHTIG

• Let op dat de aansluitkabels niet beklemd raken

• Let op dat de panelen niet beschadigd worden.

De zonnepanelen zijn gemonteerd op drie deelframes waarvan de bovenkant (topframes) voor
gebruik uitgeklapt moeten worden.

Ga als volgt te werk:

1. Trek de twee grendelpennen van het eerste deelframe uit de slotgaten.

2. Klap het topframe open.

3. Zet het topframe vast met de twee spanhaken aan de onderzijde.

OPMERKING  Een spanhaak moet voldoende voorspanning hebben dat de hendel
vastklikt. Als dit te strak of te los gaat moet de haak strakker of losser worden
gedraaid.

4. Herhaal bovenstaande stappen voor de overige twee topframes
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5. Neem de twistlocks (M20) uit het onderframe en leg deze apart.
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5    Installatie van de MPPT in de ESaver

Wanneer de Mini-SunBox wordt aangesloten op een Bredenoord ESaver moet de Esaver worden
voorzien van een MPPT. Deze MPPT is voorgemonteerd op een plaat en wordt meegeleverd bij de
Mini-SunBox.

Figuur 5: MPPT

VOORZICHTIG

De MPPT is vooraf ingesteld voor het gebruik op AGM accu’s. Het grootste deel van alle
ESavers heeft AGM accu’s.

De series R0944 tot en met R0948 zijn hierop een uitzondering. Deze series zijn
voorzien van gelaccu’s.

De instellingen van de MPPT zijn hiervoor op dit moment niet geschikt.

VOORZICHTIG  Wanneer een MPPT vervangen dient te worden, raadpleeg dan voor
gebruik eerst de instructie voor een correcte instelling. Deze instructie is te vinden in het
hoofdstuk Profile in document D0453517.

5.1    Veiligheid

WAARSCHUWING

• Alleen bevoegde personen mogen de MPPT inbouwen en aansluiten (let op de
wettelijke voorschriften).
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• Ga er altijd vanuit dat er spanning op de installatie staat totdat u er zeker van bent dat
dit niet het geval is.

• Draag beschermende kleding.

• Zorg ervoor dat de nodige gereedschappen en middelen aanwezig zijn.

5.2    Inbouw MPPT in de ESaver

Montage van de MPPT in de ESaver:

1. Schakel de ESaver volledig uit door de bedrijfskeuzeschakelaar op de kast op 0 = OFF te
zetten.

2. Wacht tot de PLC (en het beeldscherm) volledig uit zijn.

3. Koppel, indien nodig, de netspanning af.

4. Schakel de voeding naar de inverters uit door de rechter lastscheider te openen.

VOORZICHTIG  Open de linker lastscheider niet. Hierdoor kan de accumonitor van
slag raken.

5. Neem de montageplaat met de MPPT uit de beschermingskast van de Mini-SunBox.

6. Verwijder de twee M8 bouten van de tussenwand rechts onder de inverters.
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7. Plaats de montageplaat met de MPPT aan de tussenwand en bevestig deze met de twee M8
bouten.

De MPPT kan nu elektrisch worden aangesloten.

5.3    Aansluiten MPPT in de ESaver

Als de MPPT correct is gemonteerd in de ESaver mag deze elektrisch worden aangesloten.

1. Demonteer de afdekplaat van de middelste inverter van de ESaver.

2. Toon de spanningsloosheid aan op de dikke aansluitingen van de 48V kabels.

WAARSCHUWING  In de inverters zitten grote condensatoren die een elektrische
schok kunnen veroorzaken. Wacht minimaal 5 minuten totdat ze volledig ontladen zijn.
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3. Voer de beide kabels van de MPPT in aan de onderzijde van de inverter.

4. Sluit de beide kabels van de MPPT aan naast aanwezige 48V kabels op de inverter.

VOORZICHTIG  Let goed op de polariteit: rood+ en blauw-

5. Monteer de afdekplaat terug op de inverter.

6. Schakel, met een gecontroleerde beweging, de rechter lastscheider weer in.

OPMERKING  Bij het contact maken, worden de interne condensatoren opgeladen.
Hierdoor kan kort een hoge stroom vloeien. Er kan een vonk te zien zijn, gepaard
met een licht knallend geluid. Als gevolg hiervan kunnen er zwarte vlekken op de
contactpunten van de messen te zien zijn.

7. Voer een algemene controle uit op de ESaver om zijn werking te controleren.
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6    Aansluiten van de Mini-SunBox op de Esaver

Na het installeren en aansluiten van de MPPT lader in de Esaver en het opstellen van de Mini-
SunBox mogen beide op elkaar worden aangesloten.

6.1    Veiligheid

WAARSCHUWING

• Alleen bevoegde personen mogen de Mini-SunBox aansluiten (let op de wettelijke
voorschriften).

• Ga er altijd vanuit dat er spanning op de installatie staat totdat u er zeker van bent dat
dit niet het geval is.

• Draag beschermende kleding.

• Zorg ervoor dat de nodige gereedschappen en middelen aanwezig zijn.

• Volg altijd de procedure voor het Veiligschakelen.

6.2    Mini-SunBox aansluiten op ESaver

OPMERKING

• Zorg ervoor dat de MPPT is gemonteerd in de ESaver.

• Zorg er voor dat de Mini-SunBox correct is opgesteld en uitgeklapt.

1. Schakel de ESaver volledig uit door de bedrijfskeuzeschakelaar op de kast op 0 = OFF te
zetten.

2. Wacht tot de PLC (en het beeldscherm) volledig uit zijn.

3. Koppel, indien nodig, de netspanning af.

4. Schakel de voeding naar de inverters uit door de rechter lastscheider te openen.
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VOORZICHTIG  Open de linker lastscheider niet. Hierdoor kan de accumonitor van
slag raken.

5. Neem de solarkabel van de Mini-SunBox en voer deze bij de ESaver naar binnen via de
kabeldoorvoer.

6. Sluit de aardkabel aan op de messing aardbout van de MPPT montageplaat.

7. Stuit de 4 stuks MC4 stekker aan op de MPPT lader.
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7    Mini-SunBox in gebruik nemen ESaver

De Mini-SunBox mag nu in gebruik worden genomen.

Controleer de volgende zaken:

• MPPT lader correct gemonteerd en aangesloten in de ESaver.

• Mini-SunBox correct gemonteerd.

• Mini-SunBox correct aangesloten op de ESaver.

7.1    ESaver in gebruik nemen

Volg onderstaande stappen om de ESaver in gebruik te nemen:

1. Schakel, met een gecontroleerde beweging, de rechter lastscheider in.

OPMERKING  Bij het contact maken, worden de interne condensatoren opgeladen.
Hierdoor kan kort een hoge stroom vloeien. Er kan een vonk te zien zijn, gepaard
met een licht knallend geluid. Als gevolg hiervan kunnen er zwarte vlekken op de
contactpunten van de messen te zien zijn.

2. Schakel de bedrijfskeuzeschakelaar op de kast op 1 = ON.
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3. Druk nadat het scherm is aangegaan op Start.

De Esaver is nu gestart.

Bij voldoende zon en geen belasting is een laadstroom naar de accu te verwachten.

OPMERKING  Hoewel de Mini-SunBox de accu’s van de ESaver oplaadt, is dat geen
garantie dat er altijd voldoende energie beschikbaar is. De ESaver dient daarom altijd
gekoppeld te zijn aan een aggregaat zodat, in het geval dat de accu’s leeg raken, deze
automatisch weer opgeladen worden.
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8    Aansluiten van de Mini-SunBox op het lichtnet

De Mini-SunBox kan direct op het lichtnet worden aangesloten. Op deze manier wordt de
opgewekte stroom teruggeleverd aan het lichtnet.

De Mini-SunBox is hiervoor voorzien van:

• Een inverter die de gelijkspanning omzet naar 3-fase netspanning die maximaal 3kW terug kan
leveren aan het lichtnet.

• CEE form wandcontactdoos mannelijk 32 A voor uitgaande spanning naar gebruikers.

• CEE form wandcontactdoos vrouwelijk 32 A voor het aansluiten referentie spanning /
terugleveren.

• Zekeringautomaat inverter naar het lichtnet / gebruiker.

8.1    Veiligheid

WAARSCHUWING

• Bij het gebruik van een inverter worden de zonnepanelen van de Mini-SunBox in serie
geschakeld om zo een hoge spanning op te wekken. Deze spanning is levensgevaarlijk.

• Alleen bevoegde personen mogen de Mini-SunBox aansluiten (let op de wettelijke
voorschriften).

• Ga er altijd vanuit dat er spanning op de installatie staat, totdat u deze zelf heeft
gecontroleerd.

• Draag beschermende kleding.

• Zorg ervoor dat de nodige gereedschappen en middelen aanwezig zijn.

• De beide CEE-form wandcontactdozen zijn elektrisch met elkaar verbonden. Na het
aansluiten op het lichtnet staat er spanning op beide contactdozen. Zie Bedrading
inverter op pagina 64 voor een schematische weergave.

• De aansluiting aan het lichtnet is niet afgezekerd in de Mini-SunBox. Dit dient extern
gebeuren bij de lichtnetaansluiting. Zie Blokschema van de Mini-SunBox op pagina
65 voor een schematische weergave.

VOORZICHTIG  Sluit de inverter nooit aan op de uitgang van een ESaver. De accu’s van
de ESaver zullen overladen worden en defect raken.

OPMERKING

• De leverancier van de inverter heeft een verklaring afgegeven dat een maximale DC
foutstroom op een lichtnetaansluiting onder de 6mA blijft waardoor een voorbeveiliging
met aardlek type A is toegestaan.

• De inverter is voorzien van spanning- en frequentiebewakingen conform de netcode
welke bij een netstoring het apparaat netjes zal afschakelen.

• De installatie is extra beveiligd door middel van een isolatiebewaking in de inverter.
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8.2    Aansluiten van de Mini-SunBox op het lichtnet

VOORZICHTIG

• De lichtnetaansluiting dient minimaal 3 fase 10A te zijn.

OPMERKING  Zorg ervoor dat de Mini-SunBox correct is opgesteld en uitgeklapt.

Voer de volgende stappen uit om de Mini-SunBox aan te sluiten op het lichtnet:

1. Sluit een netspanning aan op de mannelijke CEE-form wandcontactdoos door middel van de
een CEE-form 32 A contrastekker.

2. Schakel de werkschakelaar aan de onderzijde van de inverter in.

3. Bij voldoende zon is op het scherm van de inverter de productie te controleren.

• Indien de inverter een storing geeft zie Statusdiagnose en storingen opheffen van de
inverter op pagina 48.

• Indien geen netspanning wordt herkend, controleer dan de zekeringautomaat aan de
zijkant van de inverter. Deze moet naar boven op ON staan.
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4. Sluit een eventuele afnemer of andere SunBox aan op de vrouwelijke CEE-form
wandcontactdoos door middel van de een CEE-form 32 A stekker.

Aansluiten van de Mini-SunBox op het lichtnet    34



9    Ombouw van de Mini-SunBox

Koppeling met een ESaver

Wanneer de Mini-SunBox wordt gebruikt voor een koppeling met een ESaver, zijn de
zonnepanelen in vier stringen van elk drie panelen parallel geschakeld. Er wordt op deze manier
een vrij lage spanning van 93V tot 113V opgewekt. Deze spanning wordt aangebonden aan de
MPPT. De stringen zijn door middel van zekeringen gekoppeld. Zie Schema MPPT bekabeling op
pagina 63.

Koppeling aan het lichtnet

Wanneer de Mini-SunBox op het lichtnet wordt aansloten, zijn de panelen in serie geschakeld. Op
deze manier wordt een spanning van 372V tot 450V opgewekt. De inverter kan met deze spanning
werken. Bij deze hogere spanning wordt de Mini-SunBox extra beveiligd door middel van een
isolatiebewaking in de inverter. Zie Schema inverter bekabeling op pagina 62.

Ombouw

Afhankelijk van hoe de Mini-SunBox bij een vorige klant gebruikt is, kan het zijn dat deze
omgebouwd moet worden van Esaver naar lichtnet gebruik of omgekeerd. Zie:

• Ombouw van ESaver naar lichtnetgebruik op pagina 35.

• Ombouw van lichtnet naar ESaver gebruik op pagina 38.

9.1    Ombouw van ESaver naar lichtnetgebruik

Bij het ombouwen van Esaver naar lichtnetgebruik moeten de zonnepanelen van parallel naar
serie geschakeld worden en moet de inverter worden gemonteerd in het frame van de Mini
Sunbox.

9.1.1    Ombouw van parallel- naar serieschakeling

WAARSCHUWING

• Zorg ervoor dat er geen lader of ESaver is aangesloten op de Mini-SunBox. Ontkoppel,
indien nodig, deze volgens de instructie.

• Een topframe met zonnepanelen is zwaar. Het inklappen moet met minimaal 2
personen gebeuren.

• Ook bij indirect licht kunnen de zonnepanelen altijd nog de nominaalspanning opwekken
die bij serieschakeling gevaarlijk kan zijn. Klap deze bij het werken aan de Mini Sunbox
zoveel mogelijk in.

• Let op dat aansluitkabels niet beklemd raken.

De volgende stappen beschrijven het ombouwen van de zonnepanelen van parallel- naar
seriegebruik.

1. Klap de zonnepanelen van de Mini-SunBox in.
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2. Rol de kabel die gebruikt wordt voor het aansluiten van de Mini-SunBox naar MPPT in de
ESaver op en hang deze aan het daarvoor bedoelde bandje.

3. Koppel de 4 gelabelde stekker met codering O-, R-, M-. en L- los van de Y-splitter. De
stekkers zijn voorzien van kleine clips om te ontgrendelen.

4. Koppel de 4 rode kabels met codering: O+, R+, M+ en L+ los van de stekkerverbindingen. De
stekkers zijn voorzien van kleine clips om te ontgrendelen.

5. Verbind de volgende stekkers met elkaar:

Zwart L- met Rood M+

Zwart M- met Rood R+

Zwart R- met Rood O+

De zonnepanelen zijn nu van parallel- naar serieaansluiting omgebouwd.

De inverter kan nu gemonteerd worden in het frame van de Mini-SunBox.
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9.1.2    Montage inverter in de Mini-SunBox

OPMERKING  Zorg ervoor dat de zonnepanelen in serie zijn aangesloten.

De volgende stappen beschrijven het inbouwen van de inverter in de Mini-SunBox:

1. Til met 2 personen de montageplaat met de hierop gemonteerde inverter op en laat deze van
bovenaf door het frame in de Mini-SunBox zakken.

2. Zet de montageplaat vast.

3. Sluit de rode draad van de inverter aan op Rood L-. Sluit de zwarte draad van de inverter aan
op de Zwart O-.

4. Verbind de aardkabel van de inverter met de aardbout op de Mini-SunBox.
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5. Sluit de ongelabelde rode kabels aan op de onderzijde van de Y-splitter om vervuiling in de
stekkers te voorkomen.

6. Klap de zonnepanelen weer uit. Zie Uitklappen zonnepanelen op pagina 17.

De inverter is nu aangesloten op de Mini-SunBox.

9.1.3    Werking Mini-SunBox testen

De installatie kan getest worden door een 32 A netvoeding aan te sluiten op de apparaatdoos.

1. Schakel de zwarte schakelaar in onder de
inverter.

2. Druk op de derde knop om in het menu te
komen.

3. Ga met knop 1 of 2 tot men keuzemenu
“NU” heeft bereikt.

4. Druk op knop 4 om het “NU” menu te
openen.

5. Ga met de knop 1 of 2 naar de uitlezing
“SolarSpanning”.

6. Voor deze installatie behoort de spanning
tussen de 372 V tot 450 V. Is de spanning
lager dan 350 V controleer dan of de
serieschakeling correct is uitgevoerd.

9.2    Ombouw van lichtnet naar ESaver gebruik

9.2.1    Ombouw van serie- naar parallelschakeling

WAARSCHUWING  Zorg ervoor dat er geen netvoeding is aangesloten op de Mini-
Sunbox. Ontkoppel, indien nodig, deze volgens de instructie.

De volgende stappen beschrijven het ombouwen van de zonnepanelen van serie- naar
parallelgebruik:

1. Klap de zonnepanelen van de Mini-SunBox zoveel mogelijk in. Op deze manier wekken ze zo
weinig mogelijk vermogen op.
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WAARSCHUWING  Ook bij indirect licht kunnen de zonnepanelen altijd nog de
nominale spanning opwekken die bij seriegeschakelde zonnepanelen gevaarlijk kan
zijn.

2. Koppel de volgende verbindingen los:

Zwart L- van Rood M+

Zwart M- van Rood R+

Zwart R- van Rood O+

Rood inverter van Rood L-

Zwart inverter van Zwart O-

3. Sluit de 4 gelabelde stekker met codering O-, R-, M-. en L- op de Y-splitter aan.

4. Sluit de 4 stekkerverbindingen in de rode kabels met codering O+, R+, M+ en L+ aan op de
rode draden die naar de zekeringautomaat gaan. De stekkers zijn voorzien van kleine clips
om te ontgrendelen.

5. Neem de aardkabel van de inverter los van de aardbout op de Mini-SunBox.
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6. Rol de bekabeling van de inverter op en hang deze aan het daarvoor bedoelde beugeltje.

De inverter kan nu worden gedemonteerd uit het frame van de Mini-SunBox.

9.2.2    Demontage inverter uit de Mini-SunBox

Zorg ervoor dat de inverter elektrisch is afgekoppeld.

1. Neem de montageplaat los.

2. Til met 2 personen de montageplaat met de inverter boven uit de Mini-SunBox .
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10    Demontage van de MPPT uit de ESaver

Na gebruik moet de MPPT uit de ESaver worden gedemonteerd en teruggeplaatst in de
beschermingskast van de Mini-SunBox.

10.1    Veiligheid

WAARSCHUWING

• Alleen bevoegde personen mogen de MPPT uitbouwen en afsluiten (let op de wettelijke
voorschriften).

• Ga er altijd vanuit dat er spanning op de installatie staat totdat u er zeker van bent dat
dit niet het geval is.

• Draag beschermende kleding.

• Zorg ervoor dat de nodige gereedschappen en middelen aanwezig zijn.

• Volg altijd de procedure voor het Veiligschakelen.

10.2    Afkoppelen van de MPPT in de ESaver

Voer onderstaande stappen uit om de MPPT elektrisch af te koppelen van de inverter in de
ESaver:

1. Schakel de ESaver volledig uit door de bedrijfskeuzeschakelaar op de kast op 0 = OFF te
zetten.

2. Wacht tot de PLC (en het beeldscherm) volledig uit zijn.

3. Koppel, indien nodig, de netspanning af.

4. Schakel de voeding naar de inverters uit door de rechter lastscheider te openen.
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VOORZICHTIG  Open de linker lastscheider niet. Hierdoor kan de accumonitor van
slag raken.

5. Indien de solarbekabeling nog is aangesloten aan de MPPT ontkoppel deze dan eerst via de
MC4 stekkers. Deze zijn voorzien van kleine clips om te ontgrendelen.

6. Demonteer de afdekplaat van de middelste inverter.

7. Toon de spanningsloosheid aan op de dikke aansluitingen van de 48 V kabels.

WAARSCHUWING  In de inverters zitten grote condensatoren die een elektrische
schok kunnen veroorzaken. Wacht minimaal 5 minuten totdat ze volledig ontladen zijn.

8. Neem de kabels van de MPPT op de inverter los.
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9. Verwijder de beide kabels van de MPPT aan de onderzijde van de inverter.

10. Monteer de afdekplaat terug op de inverter.

10.3    Uitbouw van de MPPT uit de ESaver

Voer onderstaande stappen uit om de MPPT uit de ESaver te bouwen:

1. Verwijder de twee M8 bouten waarmee de montageplaat met MPPT zit gemonteerd in de
ESaver.

2. Verwijder de montageplaat met MPPT van de tussenwand.

3. Plaats de twee M8 bouten terug in de Esaver.

4. Plaats de montageplaat met MPPT terug in de beschermingskast van de Mini-SunBox, zie
Beschrijving van de componenten op pagina 10 voor de locatie.

5. Schakel met een gecontroleerde beweging de rechter lastscheider weer in.
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OPMERKING  Bij het contact maken, worden de interne condensatoren opgeladen.
Hierdoor kan kort een hoge stroom vloeien. Er kan een vonk te zien zijn, gepaard
met een licht knallend geluid. Als gevolg hiervan kunnen er zwarte vlekken op de
contactpunten van de messen te zien zijn.

6. Voer een algemene controle uit op de ESaver om zijn werking te controleren.
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11    Demontage van de Mini-SunBox

11.1    Veiligheid

WAARSCHUWING

• Draag beschermende kleding zoals veiligheidsschoenen, handschoenen een helm.

• Gebruik hijsgereedschap dat geschikt is om het bruto gewicht van de Mini Sunbox op te
hijsen.

• Gebruik voor het werken op hoogtes boven de 2,5 meter altijd een passende
valbescherming.

• Ga nooit onder de Mini-SunBox staan als deze gehesen wordt.

• Ga nooit op de Mini-SunBox staan als deze gehesen wordt.

• De Mini-SunBox mag niet worden gedemonteerd bij windsnelheden boven de 80 km/h.

• Een topframe met zonnepanelen is zwaar. Het inklappen moet met minimaal 2
personen gebeuren.

• Zonnepanelen kunnen een gevaarlijke spanning generen.

11.2    Demontage van een 20 ft container of containerframe

VOORZICHTIG

• Let op dat de aansluitkabels niet beklemd raken.

• Let op dat de panelen niet beschadigd worden.

OPMERKING  Gebruik een viersprong met een minimale kettinglengte van 2,4 meter.

Voer de volgende stappen uit om de Mini-SunBox van een 20 ft container of containerframe te
demonteren:

1. Bevestig deze viersprong aan de 2 vaste kettingen en de 2 hijsooggaten die zich bovenaan
het frame bevinden.

2. Draai de 4 twistlocks helemaal los.
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3. Hijs de Mini-SunBox op en zet deze op de grond.

4. Koppel de viersprong los van de Mini-SunBox.

5. Berg de vaste ketting zodanig op dat de masterlink weer met een lus in de ketting onder de
onderste traptrede vastgehaakt zit.

OPMERKING  Dit voorkomt dat de vaste ketting de zonnepanelen kan beschadigen.

6. Berg de twistlocks op in het onderframe.

11.3    Inklappen zonnepanelen

VOORZICHTIG

• Let op dat de aansluitkabels niet beklemd raken.

• Let op dat de panelen niet beschadigd worden.

De zonnepanelen zijn gemonteerd op drie deelframes waarvan de bovenkant (topframes) bij
gebruik uitgeklapt zijn.

Voer de volgende stappen uit om de zonnepanelen in te klappen:

1. Maak de twee spanhaken aan de onderzijde van het frame los.
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2. Klap het topframe voorzichtig in. Houd hierbij rekening met het gewicht.

3. Zet het deelframe vast door de twee grendelpennen in de slotgaten te duwen.

4. Herhaal bovenstaande stappen voor de overige twee topframes.
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12    Probleemoplossing

Er zijn enkele verstoringen die eenvoudig op te lossen zijn door de installateur van de Mini
Sunbox. In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen met de meest voorkomende storingen, de
bijbehorende oorzaken en oplossingen. Als de Mini-SunBox daarna nog steeds niet werkt, neem
dan contact op met Bredenoord B.V..

12.1    Statusdiagnose en storingen opheffen van de inverter

Weergave van statusmeldingen

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

Indien de systeemzelfdiagnose een concrete fout heeft gevonden, wordt de bijbehorende
statuscode op het display weergegeven.

OPMERKING  Kortstondig aangegeven statuscodes kunnen het gevolg zijn van het
regelgedrag van de inverter. Werkt de inverter vervolgens storingsvrij dan is geen fout
aanwezig.

Volledig uitvallen van het display

Indien het display langere tijd na zonsopgang donker blijft, controleer dan de AC spanning op
de aansluiting van de inverter. De AC spanning moet 220/230 V (+ 10% / - 5%) respectievelijk
380/400 V (+ 10% / - 5%) bedragen.

Statusaflezingen - Klasse 1

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

Voorbeeld: De netfrequentie is te hoog en de inverter mag op basis van een standaard
geen energie aan het net leveren. Er is geen storing in het apparaat opgetreden. De inverter
reageert vervolgens 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 set-up is de softstartfunctie GPIS geactiveerd: overeenkomstig
de nationale richtlijn wordt na een uitschakeling naar aanleiding van een AC-storing het
uitgangsvermogen van de inverter permanent verhoogd.
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

102 AC spanning te hoog

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

Zodra de netcondities na
uitvoerige controle het
toelaatbare gebied weer
hebben bereikt, begint de
inverter opnieuw met de
levering aan het net.

Netaansluitingen controleren;
indien de statusaflezing
continu wordt weergegeven,
neem dan contact op met uw
installatiemonteur.

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.

Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

301 Te hoge stroom (AC)

302 Te hoge stroom (DC)

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

*)

303 Te hoge temperatuur in DC-
module

304 Te hoge temperatuur in AC-
module

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

Koelluchtgleuf en
koellichaam uitblazen; **)

305 Geen stroomvoeding
ondanks gesloten relais

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

**)

306 Er is te weinig PV-vermogen
voor levering aan het net
beschikbaar

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

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

Op voldoende zoninstraling
wachten; **)

OPMERKING  Op grond van een zwakke zoninstraling verschijnen elke ochtend en
avond logischerwijs de statusaflezingen 306 (Power low) en 307 (DC low). Aan deze
statusaflezingen ligt geen fout ten grondslag.
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

308 Spanning tussencircuit te
hoog

309 DC-ingangsspanning MPPT
1 te hoog

311 DC-strings omgepoold

313 DC-ingangsspanning MPPT2
te hoog

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

**)

314 Time-out kalibrering van
stroomsensor

315 Fout in AC-stroomsensor

316 InterruptCheck fail (Fout in
interruptcontrole)

325 Te hoge temperatuur in
aansluitgedeelte

326 Fout in ventilator 1

327 Fout in ventilator 2

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

*)

*) Indien de statusaflezing continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde
onderhoudsmonteur waarschuwen.

**) Storing wordt automatisch opgeheven: treedt de statusaflezing steeds opnieuw op, neem dan
contact op met uw installatiemonteur.

Statuscodes - Klasse 4

Statuscodes van klasse 4 vereisen voor een deel ingrijpen door een door Fronius geschoolde
servicemonteur.

Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

401 Communicatie met
vermogensfasedeel niet
mogelijk

406 Temperatuursensor AC-
module defect (L1)

407 Temperatuursensor AC-
module defect (L2)

408 Te hogeDC in elektriciteitsnet
gemeten

Zo mogelijk herstelt de
inverter de levering aan
het net na het automatisch
opnieuw inschakelen.

*)
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

412 Het fix-spanningsbedrijf
is in plaats van het MPP-
spanningsbedrijf geactiveerd
en fix-spanning 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
stroomnetwerk.

*)

416 Communicatie tussen
vermogensfasedeel en
besturingseenheid niet
mogelijk.

Zo mogelijk herstelt de
inverter de levering aan
het net na het automatisch
opnieuw inschakelen.

*)

417 ID-probleem van hardware

419 Unique_ID conflict

420 Communicatie met Fronius
Datamanager niet mogelijk

421 Storing HID-bereik

425 Communicatie met
vermogensfasedeel niet
mogelijk

426
-
428

Mogelijk hardware-defect

Zo mogelijk herstelt de
inverter de levering aan
het net na het automatisch
opnieuw inschakelen.

Inverterfirmware bijwerken; *)

431 Probleem met software De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

AC resetten (automatische
zekering uit- en inschakelen);
firmware van inverter
bijwerken; *)

436 Incompatible functies
(één of meer printplaten
in de inverter zijn niet
compatibel met elkaar, bijv.
na het vervangen van een
printplaat)

437 Probleem met
vermogensfasedeel

Zo mogelijk herstelt de
inverter de levering aan
het net na het automatisch
opnieuw inschakelen.

Inverterfirmware bijwerken; *)
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

438 Incompatible functies
(één of meer printplaten
in de inverter zijn niet
compatibel met elkaar, bijv.
na her vervangen van een
printplaat)

Zo mogelijk herstelt de
inverter de levering aan
het net na het automatisch
opnieuw inschakelen.

Inverterfirmware bijwerken; *)

443 Tussenkringspanning te laag
of niet symmetrisch

De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

*)

445 • Compatibiliteitsfout (bijv.
na het vervangen van een
printplaat)

• Ongeldige configuratie
van vermogensfasedeel

De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

Inverterfirmware bijwerken; *)

447 Isolatiestoring

448 Neutrale draad is niet
aangelsoten

450 Guard kan niet worden
gevonden

De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

*)

451 Opslagstoring gedetecteerd

452 Communicatie tussen de
processoren

453 Netspanning en
vermogensfasedeel stemmen
niet overeen

454 Netfrequentie en
vermogensfasedeel stemmen
niet overeen

456 Anti-Islanding-functie wordt
niet meer correct uitgevoerd

Zo mogelijk herstelt de
inverter de levering aan
het net na het automatisch
opnieuw inschakelen.

*)

457 Netrelais zit vast of spanning
tussen neutrale draad en
aarde is te hoog

De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

Aarding controleren
(spanning tussen neutrale
draad en aarde moet minder
dan 30 V zijn), *)

458 Er is tijdens het registreren
van het meetsignaal een
storing opgetreden

De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

*)
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

459 Storing bij het registreren
van het meetsignaal voor de
isolatietest

460 Referentiespanningsbron
voor de digitale
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 omgekeerd, AC-
verbindingsstekker verkeerd
aangesloten

474 Sensor lekstroombeveiliging
defect

475 Isolatiestoring (verbinding
tussen zonnepaneel en
aarding)

476 Voedingsspanning van
stuurprogrammavoeding te
laag

De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

**)

479 Tussenkringspanningsrelais
is uitgeschakeld

Zo mogelijk herstelt de
inverter de levering aan
het net na het automatisch
opnieuw inschakelen.

*)

480,
481

Incompatibele functies
(één of meer printplaten
in de inverter zijn niet
compatibel met elkaar, bijv.
na het vervangen van een
printplaat)

De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

Inverterfirmware bijwerken; *)

482 Set-up is na eerste
ingebruikneming afgebroken

De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

Setup na resetten van AC
(automatische zekering uit-
en inschakelen) opnieuw
opstarten

483 Spanning UDCfix bij MPP2-
string ligt buiten geldige
bereik

De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

MPP-instellingen controleren;
*)
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

485 CAN-verzendbuffer is vol De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

AC resetten (automatische
zekering uit- en inschakelen);
*)

489 Permanente overspanning bij
de tussenkringcondensator
(5x na elkaar statuscode
479)

De inverter levert
geen stroom aan het
stroomnetwerk.

*)

*) Indien de statuscode continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde onderhoudsmonteur
waarschuwen.

**) Treedt de statusaflezing steeds opnieuw op, neem dan contact op met uw installatiemonteur.

Statuscodes - Klasse 5

Statuscodes van klasse 5 verhinderen over het algemeen niet de levering aan het net, maar
kunnen beperkingen bij de levering tot gevolg hebben. De statuscode wordt weergegeven tot deze
met een druk op de toest wordt bevestigd (op de achtergrond werkt de inverter echter normaal).

Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

502 Isolatiestoring bij de
solarmodules

Waarschuwing wordt op
display weergegeven

**)

509 Geen levering aan het net de
afgelopen 24 uur

Waarschuwing wordt op
display weergegeven

Statuscode verwijderen;
controleer of aan alle
voorwaarden voor een
storingsvrije levering aan het
stroomnet is voldaan (bijv.
of de solarmodules niet met
sneeuw zijn bedekt); **)

515 Communicatie met filter niet
mogelijk

Waarschuwing op display *)

516 Communicatie met
opslagunit niet mogelijk

Waarschuwing van de
opslagunit

*)

517 Vermogensverlaging in
verband met een te hoge
temperatuur

Bij optredende
vermogensverlaging
wordt op het display een
waarschuwing weergegeven

Ook koelluchtgleuf en
koellichaam uitblazen;

Storing wordt automatische
verholpen; *)

518 Interne DSP-storing Waarschuwing op display *)

519 Communicatie met de
opslagunit niet mogelijk

Waarschuwing van de
opslagunit

*)
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

520 Geen levering aan het net
de afgelopen 24 uren door
MPPT1

Waarschuwing wordt op
display weergegeven

Statuscode verwijderen;
controleer of aan alle
voorwaarden voor een
storingsvrije levering aan het
stroomnet is voldaan (bijv.
of de solarmodules niet met
sneeuw zijn bedekt); **)

522 DC low String 1 (DC laag
string 1)

523 DC low String 2 (DC laag
string 2)

Waarschuwing op display *)

558,
559

Incompatibele functies
(één of meer printplaten
in de inverter zijn niet
compatibel met elkaar, bijv.
na het vervangen van een
printplaat)

Waarschuwing op display Inverterfirmware bijwerken; *)

560 Vermogensverlaging in
verband met een te hoge
frequentie

Wordt bij verhoogde
netfrequentie weergegeven.
Het vermogen wordt
verminderd.

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

564 Incompatibele functies
(één of meer printplaten
in de inverter zijn niet
compatibel met elkaar, bijv.
na het vervangen van een
printplaat)

Waarschuwing op display Inverterfirmware bijwerken; *)

566 Arc Detector uitgeschakeld
(bijv. bij externe
vlamboogbewaking)

De statuscode wordt elke
dag weergegeven tot de Arc
Detector weer geactiveerd
wordt.

Geen storing!

Statuscode door indrukken
van de toets 'Enter'
bevestigen
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

568 Foutief ingangssignaal
op multifunctionele
stroominterfact

De statuscode wordt
weergegeven bij een
foutief ingangssignaal
op de multifunctionele
stroominterface en bij de
volgende instelling: menu
Basic / Signaalingang /
Werkwijze = Ext. Signal
(Ext. sig.), Type activering =
Warning (Waarschuwing)

Statuscode verwijderen;

Controleer de op
de multifunctionele
stroominterface aangesloten
apparaten; **)

572 Vermogensbeperking door
vermogensmodule

Vermogen wordt door
vermogensmodule beperkt

*)

573 Waarschuwing voor te lage
temperatuur

Waarschuwing op display *)

581 Set-up "Special Purpose
Utility-Interactive"(SPUI) is
geactiveerd

De inverter is niet meer
compatibel met de norm
IEEE1547 en IEEE1574.1,
omdat de eilandfunctie
gedeactiveerd is, een
frequentiegerelateerde
vermogensverlaging
geactiveerd is en
de frequentie- en
spanningslimiet gewijzigd
worden

Geen storing!

Statuscode door indrukken
van de toets 'Enter'
bevestigen

*) Indien de statuscode continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde onderhoudsmonteur
waarschuwen.

**) Treedt de statuscode steeds opnieuw op, neem dan contact op met uw installatiemonteur.

Statusaflezingen - Klasse 6

Statusaflezingen van klasse 6 vereisen voor een deel ingrijpen door een door Fronius geschoolde
servicemonteur.

Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

601 CAN-bus is vol De inverter levert geen
stroom aan het net.

Inverterfirmware bijwerken; *)

603 Temperatuursensor AC-
module defect (L3)

604 Temperatuursensor DC-
module defect

Zo mogelijk herstelt de
inverter de levering aan
het net na het automatisch
opnieuw inschakelen.

*)
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

607 RCMU-fout De inverter levert geen
stroom aan het net.

Statusmelding door
indrukken van toets 'Enter'
terugstellen. De inverter
levert weer aan het net.
Als de statusmelding
opnieuw verschijnt, moet
de gehele betreffende PV-
installatie op schade worden
gecontroleerd; *)

608 Incompatibele functies
(één of meer printplaten
in de inverter zijn niet
compatibel met elkaar, bijv.
na het vervangen van een
printplaat)

De inverter levert geen
stroom aan het net.

Inverterfirmware bijwerken; *)

*) Indien de statusaflezing continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde
onderhoudsmonteur waarschuwen.

**) Storing wordt automatisch opgeheven: treedt de statusaflezing steeds opnieuw op, neem dan
contact op met uw installatiemonteur.

Statuscodes - Klasse 7

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

Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

701
-
704

Geeft informatie over
de status van de interne
processor

Waarschuwing op display *)

705 Conflict bij het instellen van
het inverternummer (bijv.
nummer dubbel versterkt)

- Inverternummer in het menu
Set-up corrigeren

706
-
716

Geeft informatie over
de status van de interne
processor

Waarschuwing op display *)

721 EEPROM werd opnieuw
geïnitialiseerd

Waarschuwing op display Statuscode bevestigen; *)

722
-
730

Geeft informatie over
de status van de interne
processor

Waarschuwing op display *)
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

731 Initialisatiefout - USB-stick
wordt niet ondersteund

732 Initialisatiefout - te hoge
stroom op USB-stick

Waarschuwing op display USB-stick controleren of
vervangen

Bestandssysteem van USB-
stick controleren; *)

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

734 Updatebestand wordt niet
herkend of is niet aanwezig

Waarschuwing op display Update-bestand controleren
(bijvoorbeeld op correcte
bestandsbenaming); *)

735 Niet bij het apparaat
passende updatebestanden,
te oude updatebestanden

Waarschuwing op display,
update-procedure wordt
afgebroken

Updatebestand controleren,
zo nodig het voor het
apparaat beschikte
update-bestand ophalen
(bijvoorbeeld op http://
www.fronius.com); *)

736 Schrijf- of leesfouten
opgetreden

Waarschuwing op display USB-stick en de zich daarop
bevindende bestanden
controleren of de USB-stick
vervangen

USB-stick alleen verwijderen
wanneer de LED
'Dataoverdracht' niet meer
knippert of brandt.; *)

737 Bestand kan niet worden
geopend

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

738 Opslaan van logbestand niet
mogelijk (bijv.: USB-stick is
tegen schrijven beveiligd of is
vol)

Waarschuwing op display Opslagplaats creëren,
schrijfbeveiliging verwijderen,
zo nodig USB-stick
controleren of vervangen; *)

740 Initialisatiefout - Storing in
bestandssysteem 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
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

743 Fout tijdens het updaten
opgetreden

Waarschuwing op display Updateprocedure herhalen,
USB-stick controleren; *)

745 Updatebestand bevat fouten Waarschuwing op display,
update-procedure wordt
afgebroken

Update-bestand opnieuw
downloaden; USB-stick
controleren of vervangen; *)

746 Fout tijdens het updaten
opgetreden

Waarschuwing op display,
update-procedure wordt
afgebroken

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

751 Tijd niet meer ingesteld

752 Communicatiefout Real Time
Clock-module

Waarschuwing op display Tijd en datum op de inverter
opnieuw instellen; *)

753 Interne fout: Real Time
Clock-module in de
noodmodus

Geen exacte tijd, verlies
tijdsinstelling mogelijk
(teruglevering 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 *)

757 Hardwarefout in de Real
Time Clock-module

Foutmelding op display, de
inverter levert geen stroom
aan het stroomnetwerk

*)

758 Interne fout: Real Time Clock
module in de noodmodus

Geen exacte tijd, verlies
tijdsinstelling mogelijk
(teruglevering aan stroomnet
normaal)

Tijd en datum op de inverter
opnieuw instellen

760 Interne hardwarefout Foutmelding op display *)

761
-
765

Geeft informatie over
de status van de interne
processor

Waarschuwing op display

766 Vermogensbegrenzing
noodsituatie werd
geactiveerd (max. 750 W

Foutmelding op display

*)

767 Geeft informatie over
de status van de interne
processor

768 Vermogensbegrenzing
in de hardwaremodules
verschillend

772 Opslagunit niet beschikbaar

Waarschuwing op display *)
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Code Beschrijving Gedrag Verhelpen

773 Software-update groep 0
(ongeldige landspecifieke
setup)

775 PMC-vermogensfasedeel
niet beschikbaar

776 Ongeldig type apparaat

Waarschuwing op display Toets 'Enter' drukken om de
storing te bevestigen; *)

781
-
794

Geeft informatie over
de status van de interne
processor

Waarschuwing op display *)

*) Indien de statuscode continu wordt weergegeven: door Fronius geschoolde onderhoudsmonteur
waarschuwen

Statusaflezingen - Klasse 10 - 12

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 Set-up parameter "Status LT". Bij een werkelijk
storing ondersteunt deze statusaflezing de Fronius TechSupport bij de
storingsanalyse.

Bedrijf in omgevingen met een sterke stofontwikkeling

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.

VOORZICHTIG  Als er storingen zijn die niet opgelost kunnen worden met behulp van
deze tabel, neem dan contact op met Bredenoord B.V..
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Bijlagen

De bijlagen bevat informatie die nodig kunnen zijn bij het installeren van de Mini-SunBox. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Bredenoord.

EG-verklaring van overeenstemming

Deze machine voldoet volledig aan de wettelijke eisen die in de Europese Machinerichtlijn zijn
opgesteld over geïntegreerde veiligheid. Wij kunnen dan ook onderstaande CE-verklaring afgeven
voor uw machine.

Het CE-typeplaatje op de machine en de onderstaande Verklaring van
overeenstemming geven aan dat de fabrikant aan de "beginselen van
geïntegreerde veiligheid" volgens de Machinerichtlijn heeft voldaan.

Dit houdt in:

1. de risico's uitsluiten of zoveel mogelijk verminderen bij het ontwerp.

2. de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen voor risico's die niet kunnen worden
uitgesloten.

3. de gebruiker informeren (middels deze handleiding en stickers) over de restrisico's.

EG-verklaring van overeenstemming

CONFORM BIJLAGE II SUB A VAN RICHTLIJN 2006/42/EG

Wij: Bredenoord B.V.

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Merk: Bredenoord

Type: 1012248

Model: Mini-SunBox

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de bepalingen van de navolgende richtlijn:

2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn

en in overeenstemming is met de navolgende normen en/of andere normatieve documenten:

NEN-EN IEC-61439-1 Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen

NEN 1010 Laagspanningsrichtlijn

Opgemaakt: Bredenoord B.V. Zutphensestraat 319, Apeldoorn, Nederland

September 2018

H. Keurhorst (technisch directeur)
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1    Schema inverter bekabeling
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2    Schema MPPT bekabeling
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3    Bedrading inverter

Bijlagen    64



4    Blokschema van de Mini-SunBox
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Bredenoord B.V.
Zutphensestraat 319
7325 WT Apeldoorn
Nederland
00800-55008800
https://www.bredenoord.com
info@bredenoord.com


