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1 XLX M I seeria inverter  

Muu teaveKäesolev juhend on seadme lahutamatu osa. Palun lugege 
carefu kasutusjuhendit 

nende vastavate omanike vara. Tooteinfot võidakse ette teatamata muuta. Ainsta lation, 

operation või hooldus. K ep see juhend edaspidiseks reference.l kaubamärkidele on 

tunnustatud kui ly enne A Autarco© Group B.V.l õiguste reserveerimist. 

Sisukord 

2.1.
 1.61.7

1.41.51.31.1 1.2Sissejuhatus
. Toote kirjeldus. Pakendi sisu. Toote teavitamine. Toote 

identifitseerimine. Selle dokumendiga hõlmatud tooteversioonid
. Lugege seda kõigepealt

. 

Sihtrühm  3 3
3
44654 
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2.12.2Ettevalmistamine 

2.5 

5.4.3. 4.24.13.43.33.23.12.32.62.4Toote käitlemine ja ladustamineKuva ja märgutuled. Toote 
ladustamine. Toote käitlemine. LCD. Klahvistik. Esipaneeli ekraan. LED-oleku märgutuled. 
Inverteri sümbolite selgitused. Sisemine alalisvoolu lüliti. Kasutusteatis. Teade kõrvaldamiseks.  
Ohutusjuhised. Täiendav instalation l ohutusjuhend
 141416999871111131111710121211 

Insta. Inverteri paigaldamine. Inverteri asukoha valimine 
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6.7.36.25.35.2 5.1Start ja peatus. Advanced se. Advanced info - ainult 
tehnikud. Se. Peamenüü. Peatageinverter. Käivitage inverter. Elektriühendused tingid - 
tehnikud ainult18 30 303031313133343748 

Hooldus 

11.10.9.8.7. 7.68.17.47.57.27.16.1OperatsioonTõrkeotsing. AFCI funktsioon. Ventilaatori 
hooldus. TeabespetsifikatsioonidVõrgu standardvalik 49  49505258 
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1 1See juhend sisaldab olulist teavet kasutamiseks instaXLX märgi  ajal Elektrilöögi ohu 

vähendamiseks ja ohutuse tagamisekssta-s.1   

2 Sissejuhatus 



 

5 XLX M I seeria inverter  

3 Lugege seda esimestI seeria Autarco invertereid. 

Kogu selles dokumendis on kujutatud madaldamise ohutussümbolid, mis näitavad nende ohtlike 

tööde latsiooni ja hooldust tingimused ja olulised ohutusjuhised. Autarco inverters, fo 

HOIATUS! Sümbol tähistab olulisi ohutusjuhiseid, mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või 
surma. 

juhised, mis kui mitte coCAUTION, ELEKTRILÖÖGI OHT! Sümbol tähistab olulist 

ohutust foNOTE! Sümbol itähistab olulisi ohutusjuhiseid, mis, kui neid ei 
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koonerdata, võivad põhjustada mõningaid kahjustusi või inverteri hävimist. võib 

põhjustada põletusi. 

1.2Seadme omadused ja functions.in töötavad kõrgepingeseadmed. Operaatoritel peab olema 

ka täielik arusaam sellest edasisest toimingust, operaatorid peavad kõigepealt lugema a
See 

juhend on mõeldud kõigile, kes kasutavad Autarco XLX Mark Sihtrühm-
Kvalifitseeritud personal tähendab isikut, kellel on kohaliku omavalitsuse kehtiv litsents:--

TÄHELEPANU! MÄRKUS! Sümbol tähistab olulisi ohutusjuhiseid,  mis kui mitte co Elektritööde 
tegemisega seotud ohtude analüüsimine ja vähendamine. Insta Aling elektriseadmete ja PV 
elektrisüsteemide (kuni 1000 V) rakendamine.l kehtivad siseohutuse eeskirjad ja olla teadlik 
võimalikest ohukoodidest ning kasutada isikukaitsevahendeid.I seeria ümberpööratult fos.  Enne 
mis tahes madaldamist,  

 

 võib põhjustada mõningaid kahjustusi või inverteri hävimist. 
"S2".  tootekoodis tähendab, et toode on võrguga seotud inverter. Kaubakood ehk SKU wiI.1 on 
Hollandi võrgustandardiga 25kW mudel 
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Tooteinforanty. Meie range kvaliteedikontroll ja testimine on 

facsible. Need inverterid on meie lities guarantl ja cae ry et kõrgeimad 

kvaliteedistandardid po 

1.3
 1.4 1.5

 IM-S2. XLX-Mrahvusvaheline kogemus äärmiselt usaldusväärsete päikeseenergia 

lahenduste pakkumisel. Autarco inverterid ma standard 5 aasta toode wa
wa Palun 

k
usaldusväärsed võrguga seotud inverterid parima hinna kvaliteedi suhtega. Neid on lihtne 

instaSee seeria sisaldab 5 models, mis on loetletud allpool: inverteri korpuse külg. Ärge 
eemaldage seerianumbri silti, kuna see tühimik toote lõpus on lisanumber. Lõplik number viitab 
vaikeruudustikule inverteri standard ja värv.  Näiteks S2. XLX25000-Mas vaikimisi ja Autarco 

sinine kate. Olulised elektrilised spetsifikatsioonid leiate ka sildilt, mille leiate vasakult •Selle 

kasutusjuhendi peamine eesmärk on anda juhised ja üksikasjalikud protseduurid instaFor fu 
jaoksSaate inverteri tuvastada inverteri küljel oleva seerianumbri (S / N) kleebise järgi. Autarco 

XLX Mark Peamised omadused: •••••ranty. ling, Autarco XLX Mark S2 käitamine, hooldamine ja 

tõrkeotsing. XLX30000-MS2. XLX33000-MS2. XLX25000-M Kõrge korpuse kaitse claLow 
käivituspingeWide MPPT pingevahemikMaksimaalne efektiivsus 98,5-98,7%String cupower 

moodulidVähendatud kaal (37kg)l spetsifikatsioonid palun sTooteversioonid, mida 
see dokument hõlmabToote identifitseerimineep see kasutusjuhend 
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available aI-EN-V1.0rent kuni 16A; sobib kõrgete I seeria võrguga seotud inverterite jaoks on 
tipptasemel, kõrge efektiivsusega, vastupidav ja IIIe peatükk 10 s IP66 l korda 

hädaolukorras."Spetsifikatsioonid". ••• •• RS485 sideport WiFi, LAN-i ja GPRS-i jaoks,mida saab 

pikendada kuni 15 aastatStandardne 5-aastane toode waEnable/disable AFCI kaitse; XLX36000-

MS2. XLX40000-M II I seeria inverterid. ranty,  l 4 

•• 
1.6XLX Mark TootekirjeldusI thr e faasi inverter sobib TÜ lity-mõõtkavas PV 

projektidele. 
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Joonis 1.1 Eestvaade 

 Alalisvoolu lüliti vahelduvvoolu väljund 
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1.7XLX-M pakendi sisu I pakendi sisuon loetletud allpool. 

 

2 2.1 Valmistamiseohutusjuhend 

OHT! Ärge puudutage inverteri töötamise ajal ühtegi sisemist komponenti. 
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energia valguse käes ja võib põhjustada ohtliku seisundi. 

Alalisvoolu isolaator on lahti ühendatud. Seda seetõttu, et fotogalvaaniline (PV) a(välk 

jne. OHT! Ärge seiske inverteri lähedal rasketes tingimustes, näiteks OHT! Enne nende 

juhtmestamist veenduge, et katate täielikult adark) materjali pinna või make kindel, et alalisvoolu 

kaitselüliti või samaväärne l PV arays tekitab läbipaistmatu kaitsega elektrikiiri claNOTICE! XLX-

Ms I aI-seeria invertereid tohib kasutada ainult PV-akordantsiga IEC 61730 järgi, cla s A. 
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 jahutusradiaatori või perifeerse pinna kiired võivahetult pärast töötamist. HOIATUS! PV 

inverter wi l muutub töötamise ajal kuumaks; palun ärge puudutage  

elektrivõrk.seadmed. PV-inverter on konstrueeritud nii, et seda teostaksid kvalifitseeritud 

töötajad vastavalt riiklikele ja kohalikele standarditele NOTICE! Ärge ühendage inverteri 

vahelduvvoolu väljundit otse ühegi privaatse vahelduvvoolu hoiatusega! Inverterite insta lation, 

teenindus, ringlussevõtt ja kõrvaldamine peab olema ed vahelduvvoolu toide otse avalikku ut lity 
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 facand määrusesse. Palun võtke ühendust oma 

edasimüüjaga, et saada  teave volitatud remonditööde kohta mis tahes hooldus- või 

remonditööde puhul.  2.2 Täiendav instapõhjustab inverterile tõsiseid kahjustusi. 

HOIATUS! Palun ärge ühendage PV al ohutusjuhistekiirpositiivset (+) või negatiivset (-) 

maapinnaga, see võib  
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 HOIATUS!  Elektriohutusnõuded peavad olema kooskõlas kohalike ja  

 inverteritel on integreeritud alalisvoolulüliti. lahutab ühendused, mis vastavad NEC 

artikli 690 osa kohalikele nõuetele. Nõutav inverteriga ühendatud vooluahelate 
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jaoks. DC OCPD sha
HOIATUS! Tuleohu vähendamiseks 

on üle
 
cu

 l fotogalvaaniline allikas ja output vooluahela juhtmed
sha rent 

kaitseseadmed (OCPD) 
 on I. A l XLX-Ml be instaI thr e faas led per l on osad sees. 
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Suunake hooldus kvalifitseeritud ja aCAUTION! Elektrilöögi oht. Ärge eemaldage 

katet. Ei ole olemas kasutaja hooldatavaid krediteeritud sert-tehnikuid. 

päikesevalgusele. ETTEVAATUST! PV kiir (päikesepaneelid) annab kokkupuutel 
alalispinge 

instaburns, ÄRGE puudutage pinda, kui inverter töötab. Inverter peab olema ETTEVAATLIK! 
Inverteri pinnatemperatuuri saab ainult välja kaevata). WaCAUTION! Elektrilöögi oht inverteri 

kondensaatoritesse salvestatud energiast.  Ärge eemaldage katet 5 minutit pärast 
lahtiühendamist lastele kättesaamatus kohas.  

2.3••
•inverter instas Inverteril on b

•
lüliti (AC) tuleb  lülitada osolaarpaneeli alalisvoolu isolaatori shaInvert  

kohaldatavate ohutus- ja tehniliste suunistega. Kasutage  f enne, kui päikesepaneeli alalisvoolu 
isolaator shacording vastavalt selles manuas toodud juhistelel.etainult 
madaldusspetsifikatsioonile:l kohaldatavad eeskirjad ja standardid. rect tehnilised kirjeldused.l 
tuleb vahetada o f. 
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• Inverter peab olema insta juhitud a 

2.4jäätmehoolduses vältida võimalikku mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Local reeglid 

eraldatud ja viidud sobivasse coSee toode shaTeade kõrvaldamiseksl ei tohi 

kõrvaldada koos olmeprügiga. Neid tuleks l tuleb austada. Lektsioonipunkt ringlussevõtu 
võimaldamiseks  

 

2.5inverteri boXLX-Mtom. Sisemised alalisvoolulülitiI seeria inverterid on 

varustatud sisemise alalisvoolulülitiga. Selle lüliti leiate aadressilt 2.6 Inverteri  
TÄHELEPANU sümbolite selgitused! See seade on otse ühendatud 

alalisvoolugeneraatorite ja avaliku vahelduvvooluvõrguga. 10 min shacu
DANGER - KÕRGE 

ELEKTRIPINGE! See seade on otse ühendatud avaliku võrguga. Arents inverteris kuni 10 
minutit suurte kondensaatorite tõttu.l tuleb ca riida ainult kvalifitseeritud personali poolt. 
Inverterile võib jääda tööd  



Insta latsioon ja kasutusjuhend 

IM-S2. XLX-M I-EN-V1.0 18 

aluminum korpus töötamise ajal. OHT – KUUMAD PINNAD! Inverteri sees olevad 
komponendid lähevad töötamise ajal kuumaks, ÄRGE puudutage  

informatsioon. TÄHELEPANU! Inverteriga töötamise korral vaadake üksikasjalikku toodet 
alati sellest juhendist 

"Ringlussevõtt ja kõrvaldamine" nõuetekohaseks töötlemiseks. TÄHELEPANU! 

Seda seadet SHA L EI TOHI visata elamujäätmetesse. Palun minge 10. peatükki 

CE-VASTAVUSMÄRGISee seadmed vastavad ELi suuniste põhinõuetele, mis 

reguleerivad madalpinget ja elektromagnetilist ühilduvust. 



 

 

3 3.1 Ekraan ja 
indikaatortuledEsipaneeli ekraan 

 TOIDE OFFON 

3.2 3. Klahvistikku kasutatakse:3 AScroLED-i oleku 
indikaatortulede esipaneelil on neli  klahviLCDKeypad ce OPERATION lingläbi kuvatavate 

valikute (UP ja DOWN klahvid)
ALARM

s reguleeritava seValguse vilkumiseolekumuutmiseks OFFONON K  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3 

3.4•••• foKaherealine vedelkristallekraan (LCD) asub inverteri esipaneelil, mis näitab  1 Alarm 

meService meInverteri tööolekut ja andmehõiveteavet: OperaTori XLX M I seeria inverter  

4  4.1 Allpool Punased ringid tähistavad toote väljalõikeid pakend.1.  inverteri käsitsemise 

juhend. Toote käsitsemine ja ladustamineLükake 

väljalõiked sisse, et moodustada käepidemed inverteri liigutamiseks. Toote käitlemine 

2. Avage karp, seejärel käsitsege inverteri mõlemat külge läbi do ted joone tähistatud ala. 

 

 MÄRKUS! Olge ettevaatlik the verteri tõstmisega. Kaal on umbes 45kg. 
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4.2••tingimused on järgmised:Kui inverter ei tohi olla insta•Hoidke inverterit (invertereid) tasasel, kõval pin

inverteritest kõrge. led kohe, ladustamisjuhised ja keskkonnasõbralikud rosiivsed materjalid, et 
vältida inverteri korpuse kahjustamist.en -40 °C ja 70 °C ning niiskust tuleks panustada tolmu ja 
dirt.ly kontrollida ja testida kvalifitseeritud välisrööpa kõrgendusega en  

•••••mõnel juhul oksüdatsiooni ja tolmu eemaldamine, mis on meie ees seisnud või tehnilisel 

personalil,nt Pärast pikaajalist ladustamist inverter nthe inverter kohe. Kontrollige pakendeid 
regulaarselt. Kui pakend on kahjustatud (märg, kahjurite kahjustus jne), pakendage K ümber 
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• Taaskäivitamine pärast pikka mittekasutamise perioodi nõuab seadmete kontrollimist ja tled 

inside seadmete kasutamist. 

5 5.1
•
Inverteri asukoha valimiseks tuleb foKokkupuude otsese päikesevalgusega veenduge 

alati, et õhuvool inverteri ümber ei oleks blokeeritud. Ära insta Insta Valige 

inverteriasukohtHOIATUS! Tulekahju oht. Vaatamata hoolikale konstruktsioonile võivad 

elektriseadmed põhjustada tulekahjusid. Ärge instaDo ei insta l in smalation l suletud 

ruumides, kus õhk ei saa ringelda fr l inverter potentsiaalses inverteris piirkondades, kus on väga 
tuleohtlikke materjale või gaase. l tõsta inver ter töötemperatuurija võib kaaluda 
madalduskriteeriume: Plahvatusohtlik keskkond. ely. Ülekuumenemise vältimiseks  

•• 

•
 

• inverter instasunlight, kui ümbritseva õhu temperatuur seadme ümber exc Ülekuumenemise 

vältimiseks tuleb päikesevalguse või vihma valimisel arvestada ümbritseva õhu temperatuuriga. 
Autarco soovitab vältida inverteri sattumist raskessekohta. Autarco soovitab kasutada 
päikesevarju, mis minimeerib otseseid eds 40°C.   ning  



 

23 XLX M I seeria inverter  

 

 MÄRKUS! Inverteril ei tohi midagi hoida ega vastu panna. 

 Vertikaalne√ × tahapoole 
≤15° 

√
× 

  Ümberpööratud horisontaalne 

••••Nähtavus maapinnast vähemalt 500 mm.
 Insta Insta

  l inverter vertica l vertikaalsel pinnal ja konstrukts
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5.2Kinnitusklambri mõõtmed:Inverteri paigaldamine 

 
Inverteri paigaldamise astmed on loetletud bInverter sha l tuleb paigaldada vertica ly. e 
 madal. 

 

 1.2.coVeenduge, et kronstein oleks horisontaalasendis ja kinnitusavad oleksid tähistatud 
DriKasutage sobivaid paisumiskruvisid.l augud wa l a t teie märkidesse. kinnitage kronstein wa l. 

IM-S2. XLX-M3.  I-EN-V1.0 16  HOIATUS! Inverter peab olema paigaldatud 

vertica ly. 
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5.4.
  selle prscrews.plaadi kandvusnõuded ja tõstetross tõstetakse läbi kahe tõsteava. Tross 

n
Tõstke inverter üles ja riputage see kronsteinile. Kinnitage inverteri mõlemad küljed lukustusega 

Kui inverteri asend on kõrge, ei saa inverterit otse kinnituspulgale paigaldada.  eds to m et  

 
 5.3Elektriühendus. Il elektriühendused sobivad kohalikele või riiklikele standarditele. nverteri disain 

Elektriühendustel on  kiirühendusklemm, nii et märkides tähendus, mis  asuvad ülemises 

kattes inverteri bo tomei n ed olla on wri avatud  kümme allpool. ed  ajal  

 +-Positiivne 
alalisvoolu sisendterminal

Inverteri elektriühendus peab olema fo1.2.3.  Lülitage võrgutoite pealüliti (AC) VÄLJA. Lülitage 
alalisvoolulüliti VÄLJA. Inverteri PV-sisendpistik. 

  

DC 1 Alalisvoolu sisendterminal 

DC 2 Alalisvoolu sisendterminal 

ALALISVOOLU 
LÜLITI 

Alalisvoolu sisendklemmide lüliti 

..COM RJ45 ja terminaliplokk RS485 sidepordi jaoks 

RUUDUSTIK Võrgu ühendusterminal 
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A 

B 

 5.3.1 Ühendage väline maandusklemm.
Jahutusradiaatori maandusklemmi ühendamiseks 

palun fo
Ühendage vahelduvvoolu maanduskaabel (vt punkt 5.3.3). Et e3.2.1.kaitske inverterit tõhusalt, per  

olemasolevast pingepotentsiaalist, a≥ l inverterid tuleks ühendada16
Langetage alltoodud 

sammud:
e joonis allpool). mm² väljas vasksüdamikuga kaabel.

 
 

klemmi pressimisala) 2mm ~3mm.TÄHTIS
! B (isolatsiooni eemaldamise pikkus) on 2mm ~ 

3mm pikem kui A (OT cable  

 4.Krimpsuta klemm traadi külge (sSisestage eemaldatud traat OT-klemmi pressimispiirkonda ja 
kasutage hüdraulilist klambrit, et näha järgmisel leheküljel).  

C 
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D 

tähtis! Pärast klemmi traadi külge surumist kontrollige ühendust, et veenduda  klemm on traadi kü  

 5.6.maanduskruvi, pöördemoment 3~4Nm (sÜhendage maanduskaabel jahutusradiaatori 
maanduspunktiga ja pingutage Re liigutagekruvi jahutusradiaatori maanduspunktist. e joonis 
allpool).  

 

 instaIMPORTANT! Antiledi parandamiseks on applying s licone või paint prefe-co 

rosion performance.  : pärast  maakaablit on  5.3.  2  Ühendage inverteri PV-
pool inverteri piiridesPV aEnne ühendamist Enne ühendamistvastab inverterile "inverter, palun 
veenduge, et PV aDC+" ja. , palun veenduge, et  "DC-" sümbolite väljundpinge polaarsus  oleks  
.  ray open ahela pinge on  
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 Joonis 5.11 DC+ pistik Joonis 5.12 Alalisvoolupistik 

Palun kasutage  PV-süsteemi  jaoks  heakskiidetud alalisvoolukaablits. 

 Kaabli tüüp Vahemik Ristlõige mm² Soovitatav väärtus 

Sammud a3.2.1-ni. Krimpsuta kontaktnõel traadi külge, kasutades korralikku traadi krimpsu. 
(sSisestage juhe pistiku korgi mutri ja kontakttihvti sisse. (sStrip o f alalisvoolujuhe umbes 7mm, 
semble DC konnektorid on loetletud kui fodisa semble pistikukorgi muter. (aeglustub:   e f igure 
5.14)e f igure 5.15) e figure 5.13)  (s e   

4. joonis 5.16). Sisestage metallpistik pistiku ülaossa ja pingutage mutter pöördemomendiga 
2,5-3 Nm 

5. Cothe co joonis5.17) ja tagada Mõõtke alalisvoolu sisendi PV pingetnecnect alalisvooluga co 
io n s u cnector inverteriga, kuni kuulete kerget klõpsavat heli, mis näitab eded (set iga string e 
joonis e  a5.  multimeeter, kontrollige 1-sid8).  PV pinge on  operatsioonisAlalisvoolu 
sisendkaabli polaarvahemikus the inverter.   

Tööstuse üldine 
fotogalvaaniline plast  

 

4.0~6.0 4.0 

kaabli mudel: PV1-F 12~10AWG 12AWG 
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 Joonis 5. 13 Disa semble the connector c ap nutJoonis 5.14connector cap nu Insert  t  t jache traat ontact 
tihvti sisse  

 Joonis 5.15 Kontaktnõela keeramine traadi külge  PressimistangJoonis 5.16 Pistik, millel on korgimutter  

+ 

1.2.inverter ja viib isegi tulekatastroofini. ETTEVAATUST! Kui alalisvoolu sisendid 

onjoonis 5, väheneb see alla 0,5A. Kasutage klambriga ampermeetrit, et mõõta alalisvoolu stringi 

cu.17 Multimeeter -me, kunateieement on tagurpidi ühendatud, et keerata oCo f alalisvoolulüliti, kui see 

wi cFrect toimingud on: onneigurec 5.tors inverteriga18 Ühendage alalisvool või    inverter on vigane või l 

kahju, et ei tööta korralikult, see EI OLE a 
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 waPlease pange tähele, et valedest toimingutest tingitud kahjustused 3. ranty.ja ühendage PV-stringid 



 

 

5.3.3 Palun veenduge, et vahelduvvoolukaabli takistus on väiksem kui 
1,5 oomi. Vahelduvvooluühenduse jaoks on vaja kasutada 10-35mm Inverteri ² läbimõõduga 

kaabli 
võrgupoolset külge

. 

 Kaabli spetsifikatsioon Vasksüdamikuga kaabel  

Traverse cro s  Range 10~35 
läbilõike pindala 
(mmKaabli 
välisläbimõõt 2) 

Soovitatav 25 

Vahemik 22~32 

(mm) Soovitatav 27 

  

tüüpi pistikud, mis põhinevad juhtmestiku spetsifikatsioonil terminali ühendamiseks. 
MÄRKUS! Usaldusväärse ühenduse tagamiseks soovitage kliendil valida co 
responding Euro 

T1. ta s teps to aStrip vahelduvvoolukaabli isolatsioonisärgi ots umbes 80mm. Seejärel 
eemaldage iga traadi ots, a s näidatud allpool.semble vahelduvvooluvõrgu klemmid on nagu fo 

lows: }N
PE

L S1 

 80MM S2 



 

33 XLX M I seeria inverter  

MÄRKUS! S2 (isolatsiooni eemaldamise pikkus) peaks 
olema sama pikk kui S1 (vahelduvvoolu klemmikaabli komponeerimisala). 

 2.3.soojustatud soojust kokkutõmbuva toru või isoleerlindiga. Eemaldage traadi 
insulatsioonmööda OT-klemmi kaabli pressimispiirkonda, seejärel kasutage klemmi pressimiseks 
hüdraulilist krimpsutööriista. Klemmi pressitud osa peab olemaJätke vahelduvvoolukaitselüliti 
lahtiühendatuks, et see ootamatult ei sulguks.  

23 XLX M I seeria inverter 

4.5. Sisestage kaabel läbi mutri, ümbrise ja vahelduvvoolu klemmi kaane. Ühendage kaabel külge 
Eemaldage inverteri ühenduskarbi 4 kruvi ja eemaldage ühenduskarbi kaas.vahelduvvoolu 
klemmiplokk omakorda pistikupesa mutrivõtme abil. Pingutage terminal ploki kruvid. 

 
5.3.4 

thrthat wiEt kaitsta inverteri vahelduvvooluvõrgu ühendusjuhtmeid, e faasi invertereid. l 

kaitse üle cu
max ülekuma kaitseseadme (

OCPD) rentimise eest. Fo lowing tabel 

määratleb OCPD reitingud XLX Mark Autarco soovitab staling breakers I  
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S2. XLX25000-MInverter I  Nimipinge (V)230/400Nimiväljund cu36.1 rent (A) Cu

 50rent kaitseseade (A) 
5.3.5 

Ühen
dusju
hised 
leiate 
jaotis
est 
Invert
erit 

saab jälgida WiFi või GPRS-i kaudu. 
Inverteri seireühendus

 Autarco l Autarco  monitoring 

sideseadmed on valikulised. device insta lation manuals.   

Nutitelefoni jälgimine 

 GPRS monitooring RuuterWiFi kastInterneti-arvuti jälgimine Veebiserver 

WiFi jälgimine 

WiFi monitohelin 

    

S2. XLX30000-M I 230/400 43.3 63 

S2. XLX33000-M I 230/400 47.6 63 

S2. XLX36000-M I 230/400 52.0 80 

S2. XLX40000-M I 230/400 57.7 80 
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Mitut inverterit saab jälgida RS485 karikakraketi konfiguratsiooniga, 

s5.3.5.1RS485 INInverterMitme inverteri seiresüsteem| VÄLJA 1 RS485 INInverter| VÄLJA 2

 RS485 INInverter| VÄLJARS485RS485GPRS kastWi-Fiterminaliterminal boxRS232e 
allpool.EthernetInternetRuuterPcInternet 

 Joonis 5.21 Mitme inverteri jälgimissüsteem RS485-232converterRS485 RS232  

5.3.5.2Välisläbimõõt 5mm-10mm. Instasoovitas kasutada kaablit kroliga RS485 sidekaablid läbi 

klemmiploki,  nagu on näidatud joonisel 5.22. See on RS485 ühendus s sektsiooni pindala 
betw en 0.2-1.5mm², kaabliga  
 1 2 3 4 
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 NO1. RS485A1 IN Pordi definitsioon Joonis 5.22 RS485 Terminali definitsioon  RS485A1,RS485 diKir

5.3.5.3
5. 3.4.1. pikkus vastavalt joonisele 5.23.Pkruvimiseks o 

Klemmploki ühendus
 f 

inverteril olevad "COM2" ja "COM3" kaaned, nagu on näidatud joonisel 5.24el o f sidekaablite 

isolatsioonikiht teatud tabelisse 
5.2 Pordi definitsioonioon. 

 

 2.Sisestage sidekaablid "COM2" ja "COM3" portidesse. Kinnitage kaablid ühendatud klemmide 
külge, mis on ette nähtud a ce sory pakendis. s selle kinnitamiseks.  

Sobitage ühendatavad klemmid inverteri klemmiplokiga ja tehke eeltööd 

2 RS485B1 SISSE RS485B1,RS485 metsik signaal- 

3 RS485A2 VÄLJA RS485A2,RS485 metssignaaliga+ 

4 RS485B2 VÄLJA RS485B2,RS485 metsik signaal- 
   



 

37 XLX M I seeria inverter  

Pärast kaabli instacase veekahjustusi. palun ärge unustage kinnitada 

vahelduvvoolu klemmi katte kruvisid joonis 5.23 30mm
 

8mm 
Joonis 5.24

   

5.3.6 Funktsioon ja/või 24-tunnine tarbimise jälgimise funktsioon. Inverter võib töötada 

thrNOTE'iga! Nutikas meter ühendus led kas E-faasi nutiarvesti kasutamiseks võrgu poolele 
või Ekspordi energiahalduse funktsioon, nutikas arvesti võib olla koormusepool. Selleks, et 
kasutadaled kasutamist Export Power Managementis  24-tunnise tarbimisvõrgu poolel.   

jälgimisfunktsioon, nutiarvesti saab olla ainult instainsta 

Sest dAllpool on ühendusskeemid Väline CT tüüpi arvesti Autarco XLX Mark etailed se tingsI seeria 

invertereid saab kasutada koos fo-ga, palun vaadake  (DTSD1352 -et nutikas arvesti oleks 

instasVäline CT tüüpektsioon 7.5.12.  )madaldav nutiarvesti,mida juhitakse erinevates 

kohtades.: 

 Eelnevalt valmistatud kaabel arvesti pakendis A21 2B 17 18 19 20  

 2-kontaktiline pistik UaUbUc N I a*IaIb*Ib Ic*Ic 
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 Arvesti DRM Joonis 5.28 Väline CT tüüpi arvesti - "Arvesti võrgus"INV L1INV L2INV L3INV NINV PE 
L1 L2  Koormus  L3 N  PE CT A rida Võrk  L2Grid L3Grid NG  VõrkL1rid PEGrid  
 Eelnevalt valmistatud kaabel arvestis Arvesti DRMpakett 2-Pi n PistikINV L1INV L2INV L3INV NINV PE Grid L1 Grid 
L2Grid  Grid Grid PEL3N  

A
21 2

B
 17 18 19 20 

UaUbUc n Ia*Ia ib*Ib Ic*Ic 

Joonis 5.29 Väline CT tüüpi arvesti - "Koormuse mõõtur"L1 L2Load L3   N PE  

5.3.7 Palun fo interfaceconnection.wiKui lüliti on suletud, on inverter operatecontactorLogic liides 
on vajalik mõnede kohalike eeskirjadega1. l vähendada oma väljundvõimsust nullini 5s jooksul. 
RJ45 klemmi Pin5 ja Pin6 Sisestage võrgukaabelRj45 communicatio n ühendusterminali. (not 

saadaval Lõuna-Aafrikas). Loogilise liidese ühendused s Norma.  Seda saab juhtida lihtsa 
lüliti või ly abil. Lüliti avamisel kasutatakse loogika jaoks  inverterit 

langetage allolevad astmed RJ45 co nectorile.  
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2.RJ45.  Seejärel kasutage võrgukaabli pressimisvahendit, et muuta see 
tihedaks. AUse võrgujuhtme eemaldaja, et eemaldada sidekaabli isolatsioonikiht. juhe standardse 
joonjada juurde Joonisure 5.30 RJ45 sideühenduse termijoonise 5.31, ühendage juhe lõpp-pistikuga 

_sisend1 

 Joonis 5.31 Eemaldage isolatsioonikiht ja ühendage RJ45 pistikuga R 45 j 45juhe DRM 

(loogikaliides)  ühendamiseks, vt  1 
-8Lülitage

 DRM(loogikaliides)R 1234567812345678j4peatükk 7.5.9.1, et 
võimaldada loogikaliidese funktsiooni. 5terminalSwitch. _input2 reserved.kasutatakse loogikaliidese jaoks, 

teised tihvtid on RJ45 klemmi CoPin 4: ReservedPin 1: ReservedPin 2: ReservedPin 2: ReservedPin  
respondence betw3: Reserveden the cables ja Pin 5: Switch_input1Pin 7: ReservedPin 8: ReservedPin 6: 
Switch_input2 

3Pärast . Connect  RJ ühendamine  
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6kuni 
1.2.3.4.  

start üles Inverter, on oluline
, et fo  Start & stop inverter wiInto 

tagada, et LCD kuvab teavet INITIALIZING.power. GrSwitch võrk suLülitage alalisvoolu lüliti SISSE. Kui 
PV pinge aAfter 30-3Kui nii alalisvoolu kui ka vahelduvvoolu küljed su Käivitage inverter tia ly, põhjustab 

inverter wipõletusi. HOIATUS l lülitub sisse. Punane toide LED wi0 sekundit (sõltuvalt kohalikest 

nõuetest), inverter wi nad on aen LED wi sees! Ärge puudutage pinda, kui inverter töötab. See võib 

olla kuum ja kihiline pealüliti (AC) ON first.l kontrollige nii selle sisemisi parameetreid kui ka 

vahelduvvooluvõrgu parameetreid, l olema pideval limitsil. Aply inverterile, see on vilgas ja LCD kuvab 

GENEREERIV. kerge. 
madaldusastmed on rangelt fo

kiired on kõrgemad kui käivituspinge, samal ajal 

peab grl olema valmis võimsust genereerima. 
lowed:

l staren LED wi genereerimiseks l välklamp  

T2.3. 1o. sinverteri ülaosas on kohustuslik, et allolevad sammud oleksid fowienergy). Kui  inverter 
Peatage inverter

Kinnitage aWait umbes 30 sekundit (selle aja jooksul on vahelduvvoolu 

külgmised capatsitorid diTurn oSelect "Grid Ol be lit. Lülitage alalisvoolulüliti VÄLJA.f 

vahelduvvoolu l LED-id lülituvad välja (f" Advanced Sesnõid betwsaab en see võib võtta ligikaudu  

alalispinge üle käivitusläve, punane inverter ja inverter LCD ting  . grid. üks minut).madaldatud 

täpselt kirjeldatud järjekorras.sipatingpower LED  

4. 

 ETTEVAATUST! Kuigi inverter DC discoLED-id on Odisco(5) minutit enne inverterkapi avamist. 
Alalisvoolu külgkondensaatorid võivad võtta kuni viis F, operaatorid peavad ootama viis (5) minutit 
pärast seda, kui alalisvoolu toiteallikas on salvestanud l salvestatud energiat. nect lüliti on O F pos tion 
ja a l the en  
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7 Toimimine 

ENTER-klahv annabfNormaalses töös, igure 7.1). Scr ceen saab scro
the 

 s to Main Menu.LCD scr 

en vaheldumisi näitab inverteri võimsust ja tööolekut manua ly, lauldes eelnevalt UP/DOWN 
klahve. Enne laulmist  (s e  

 PeamenüüStart5 sekannab juurdepääsu peamenüüleENTER-klahvi vajutamine Joonis 7.1 Operatsiooni 

ülevaade 0101201401012014PowerStatus:UP/DOWN orautoscro(10 Secprevious menüü genereeriminecaVajutades 3424W) 
12:04  12:04ESC klahvid tagasi thel e figure 7.1):Advanced  seAdvanced Info.InformationUP/ 

DOWNUP/DOWNUP/DOWNSe tingsPeamenüü tings 
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T1.2. 3.4.he re on neli alammenüüd Main menüüs (s Advanced InfoAdvanced Se InformationSe 

tings  tings down. TThhe e teave kuvatakse, valides menüüst "Teave" ja seejärel scro
Autarco 

XLX Mark Information
I inverter s  peamenüü annab ce s operatiivandmetele ja -teabele. 

ling up või  

 Kuva kestuse kirjeldus 
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T
a
b
el 
7
.
1 
T
e
a
b
el
o
e
t

el
u 

  
V_DC01: näitab sisend-alalispinget. 

 V_DC01:i_DC01: 0000.0A 
0000.0V 

10 
sekundit 

I_DC01: näitab sisendit DC cu rent. 

V_A: näitab võrgu pinge väärtust. 
I_ A:V_A: 000.0V 000.0A 10 

sekundit 
I_A: näitab ruudustiku cu rentväärtust. 

V_C: näitab võrgu pinge väärtust. 
V_C:I_ C: 000.0V  
000.0A 

10 
sekundit 

I_C: näitab ruudustiku cu rentväärtust. 

Olek: näitab inverteri kohest olekut. 
Olek:Võimsus: 0000W 

genereerimine 
10 
sekundit 

Toide: näitab kohese väljundvõimsuse väärtust. 

Rea_Power: näitab inverteri reaktiivvõimsust. 
App_Power:Rea_Power: 

0000VA 0000Kus 
10 
sekundit 

App_Power: näitab inverteri näivat võimsust. 

F_GridGrid Sagedus 
00.00Hz 

10 
sekundit 

F_Grid: näitab ruudustiku sageduse väärtust. 

Koguenergia0000000 kwh 10 
sekundit 

Toodetud energia koguväärtus. 

See kuu: Sel kuul toodetud koguenergia. 
Eelmisel kuul: 0000kwhSee 

kuu: 0000kwh 
10 
sekundit 

Eelmisel kuul: eelmisel kuul toodetud energia kokku. 
Täna: Täna toodetud koguenergia. 

 Eile: 00.0kwhTäna:  
00.0kwh  

10 
sekundit 

Eile: Eile toodetud koguenergia. 

0000000000000Inverter 
SN 

10 
sekundit 

Inverteri seeria numbri kuvamine. 

Töörežiim: näitab cu rent töörežiimi. 
DRM NR:0 8Töörežiim: 
NULL 

10 
sekundit 

DRM NO.: näitab DRM-i numbrit. 

I_PV01 : Näitab sisendi 01 cu rendiväärtust. 
I_PV01:I_PV02:I_PV08:.   
+05.0A +04.9A +05.2A 

10 
sekundit 

I_PV02I_PV08. :: Näitab sisendit  02 cu Näitab sisendit 08 cu 
rent value.rent value. 
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2018. 

7.3.1
 7.3 7.2.1

 
järgmine (vasakult paremale). PrePreThe fo2.1.( PrescrThis funktsioon 

aFigure 7.2(kuna UP/DOWN klahvid aja määramiseks ja dateniks, nagu on näidatud ESC-klahvi 

laulmisel, naasevad peamenüüsse. Pre Se Set time 
Lukustusekraani 

komplekt AddreSet 

Timelowing alammenüüd kuvatakse siis, kui Setings) või avaneb (joonis 7.2 (puhub kellaaeg 

ja kuupäev ses figure 7.3.s ESC-klahv seNEXT=<ENT>tingu salvestamiseks. Kui see funktsioon  
on valitud, LCD wi 01012016) scr .  Pre7.3Joonis 7.2en. Set Time OK=<ESC>s on ENTER-klahv, 
et liikuda ühest numbrist  16:37tings menüüsse, on valitud:laulge thtings ja naaske eelmisesse 

menüüsse. e ENTER klahv lukustub ja avab (a) Sc rl ekraani a en LCD(b) 



 

 

Arvudja 

7.3.2addreESC klahvi muudatuse tühistamiseks ja eelmisesse menüüsse naasmiseks. Seda 

funktsiooni kasutatakse addrePre3  i nverteri seadistamiseks on "01".s UP/DOWN klahvid addre 

seadistamiseks Set addre s number võib olla s allkirjastatud vahemikus "01"kuni "99"(s 

YES=<ENT> s kui muSet Address: 01 NO=<ESC>l tiplee inverterid on ühendatud tfigure7.4-ga). 
Vaikimisi lisad  XLX Mtings. Prehe monitor. Iseeria inverteri  s number 

Joonis 7.4 Määra lisad. Sisestage klahv enne seda, kui 
salvestate se 
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7Valige peamenüüst "Täpsem teave". Scr.4 Täpsem info - tehnikud ainult Sisenege 

menüüsse "Täpsem teave" jaNOTE! The a ce s to this area is for fu "Advanced sely qualified and 
aen wi l require the patings" (ainult pakrediteeritud tehnikud. mõõgasõna: n eded).  

1.2.3.4.5.Versioon  

annab aScrfoPärast sisestage coPrelowing teave. s "alla" kursori liigutamiseks, preAlarm 

MeRunning meMonthly Energy Daily Energyceen võib olla scros alammenüüsse. Pre sagerect pa
 salvei

 

EnergyWarning MeCommunication DataDaily Recordsen ja can to aens can be scrosagesing the 

ENTER  celed s  to the key  



 

 

Joonis 7.6 Alarm Me 

7.4.3 7.4.2
 7

IM-S2. XLX-MSee funktsioon on mõeldud maintStandard No.1 jaoks, manuaEkraan 

näitab 100 uusimat alarmi 
me.4.1Alarm

 me Running meVersionly by preen näitab 

inverteri mudeliversiooni. Ja scr sion 2 by pre, laulge  klahve UP/ DOWN. Preetc. 

Scrsalveilaulge samal ajal ÜLES ja ALLA en ens võib olla scroaince inimene, et mind jooksma 

saadaT: 00Alm000: OVGV-00 led manua 00:00  D:ly pre 0000targad up/DOWN klahvid. s en wi  ( 

näiteks sisetemperatuur,s e  f l näitab igure 7.7).    34 

Scrsoftware verI-EN-V1.0 

7.4.4This funktsioon on päevase energia energiatootmise kontrollimiseks  Joonis 7.7 Mudel 
Versioon ja tarkvaraversioonTarkvara versioon: D20001YESSelect: 201901=<ENTModel: 08> 
NO=<valitud ES 01. C> 



Insta latsioon ja kasutusjuhend 

 

20190101: 061.5 

PrePrePre s Es DOWN klahv kursori liigutamiseks päevale, kuule ja aastale, pres UP/DOWN 

klahv ühe kuupäeva teisaldamiseks teisest. Kuu energia NTER pärast kuupäeva on  Joonis 
.10 

Vali kuu kuu energia jaoks1
Joonis 7.8 Vali päevase energiakomplekti kuupäev.

 
 komplekt. 

                                                             

1 Th.4.5On funktsioon on kontrollida energiatootmist JAH=<Vali: 2019ENT> EI =<01 

PrePre s Es DOWN klahv kursori liigutamiseks päevale ja kuule, preNTER pärast kuupäeva on  



 

 

20190101:  051.3Joonis 7.9 Päevane energia EkWhkWhSCvalitud kuu.s UP  võti numbri 
muutmiseks. > UP võti numbri muutmiseks.    

                                                                                                                                                           

Eelnevalt35s ÜLES/ALLA klahv ühe kuupäeva teisaldamiseks teisest. Joonis 7.11 Kuu 
energia201901: 0610201901: 0510kWhkWh XLX M I seeria inverter 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7. 4.6This funktsioon on energiatootmise kontrollimine 
aasta jooksul 

 valitud 

aastal. 

PrePre s Es DOWN klahv kursori liigutamiseks päevale ja aastale, preNTER pärast kuupäeva on 
Joonis 7.12 Valige aasta energiakomplekti jaoks aasta. JAHJoonis 7.13 Aastane energia2014: 

01658792015: 0017513=<Vali: 20ENT> NO15=<kWhkWhESCs UP võti numbri muutmiseks. >  

7.4.7 7.4.8PreThe scrThe scrs UP/DOWN võti ühe kuupäeva teisaldamiseks 

teisestr.SideandmedPäevakirje en näitab en näitab chang-i ajaloo siseandmeidJoonis   7.14 

Sideandmed 01 ed10: C2 B5 E4 9D 05: 01 25 E4 9D AA seinverter (nõelab. Ainult mainte f 



 

 XLX M I seeria inverter  

igure 7.14), mis on mõeldud ainult teenindamiseks55 enance personnel.   tehnikud. 

 06 

7 Ekraanil kuvatakse 100
viimast hoiatust 

manua.4.9Hoiatage mind
ly, lauldes 

eelnevalt UP/ DOWN klahve. Presage ing me sages (ss ESC 

võti, et naasta eelmisesse menüüsse.e 
 

f igure 7.15). Scr 
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ens saab olla scro led Joonis 7.15 Hoiatus Me T: 00Msg000: -

00  00:00 D:0000salvei  

7.54.5. 
Se

3.2.1.  Advanced seGrid ON/OFFPalun foNOTE! T tings peamenüüst a 

hemadal 7.4, et siseneda pa a  cetings - tehnikud ainults sellesse piirkonda on 

fu10.11.8.9.  mõõksuguhaigusele. Režiim SeSpecial SeHMI UpdateExternal EPM setInternal 

EPM Set Restore Sely kvalifitseeritud ja a ce tings ce tings s the fotingss see menüü.  Lowing 
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valikud:ainult krediteeritud tehnikud.16.17. 15.Debug  ParameterCompensation SetDSP 

värskendus lect Advanced Se 

7.6. 

7.5.1Seda funktsiooni kasutatakse ruudustiku võrdlusstandardi valimiseks (s02Pre, CQC380A, 
ENEL, UL-380V, MEX-CFE, C10/11 ja "User-Def" funktsioon). s ESC-klahv muudatuste 
tühistamiseks ja naaseb previous menüüsse.s ENTER-klahv, et kinnitada ses UP/DOWN klahvid 
standardi valimiseks (G59/3, UL-480V, VDE0126, AS4777-15, AS4777-Standardi 

valimine
Kalibreerige

energiavõimsuse juhtimineReset PaClear Energy24Select Standard H Lülitid   J
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PrePre 

MÄRKUS: See funktsioon on mõeldud ainult tehnikutele. 

OVGV1T: 1S 37 

Menüü "User-Def" valimine wiaNOTElowed kohaliku energiatarnija poolt. ! Funktsioon "User-
Def" võib l provi de  OVGV1: 260V aFigure 7.17ce ainult  s fobe'ile, mida kasutab teenuse 
enginlowing alammenüü (s e f  igure 7.17), er ja peab olema   
manuaBelow on se OV-G-V1:220OV-G-V1-T: 0,01ly. ting vahemik "User-Def" jaoks. -374-300V S 

Seda 
funktsiooni 
lauldes 
saab piire 
muuta  OV-  

OV-G-V2: 220-374V OV-G-F2: 50.1-65Hz 

OV-G-V2-T: 0.01 -300S OV-G-F2-T: 0.01 -300S 

UN-G-V1: 110 -277V UN-G-F1: 45-59,9Hz 

UN-G-V1-T: 0.01 -300S UN-G-F1-T: 0.01 -300S 

UN-G-V2: 110-277V UN-G-F2: 45-59,9Hz 

UN-G-V2-T: 0.01 -300S UN-G-F2-T: 0.01 -300S 

Käivitus-T: 10-600S Taasta-T: 10-600S 
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G-F1:  50.1-65HzOV-G-F1-T: 0.01 -300S 

seitem. Eeltööd. Eelneb UP/DOWN klahvidele, et uuesti UP/DOWN klahve scrosida, et muuta 

sefor details.to kohalikke nõudeid. Kahtluse korral konsulteerige NOTE! s ESC-klahv 

muudatuste tühistamiseks ja naaseb eelmisesse menüüsse. Di Tabel .
12 Se ferent

riigid, 

                                                             

1 Seda funktsiooni kasutatakse järgmiste seadmete energiatootmise käivitamiseks või 

peatamiseks. .5.2Võrk on sisse lülitatud/o 
f 

ning inverter (s e figure 7.18). 
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ruudustiku standard nl läbi üksuste. Kasutaja-Def
(L-N)s eeljaotusvahemikud

 enter-klahv 

esiletõstetud  tingu redigeerimiseks. Preeds tuleb seadistada kui ENTER-klahv, et salvestada 

Autarco hooldustehnikud nööri  

                                                                                                                                                          

Scrto salvestada seen võib olla scroting. Eeltöödeldud manuas ESC-võtit, et naasta eelmisele 
menu.ly preFigure laulge klahve UP/DOWN. Enne7.18 Ruudustiku sisse/välja lülitamine Grid 
ON Grid OFF s sisestusklahvi (ENTER) 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7.5.3See funktsioon juhib 24-tunnist tarbimisfunktsiooni24
H

, et lubada või keelata (s e figure 7.19). 

Joonis 7.19 Komplekt 24H ON/OFF
DisableEnable

 

Kuni päikesetõusuni lülitas süsteem sisse LED-tule. Kui võrgus on öösel rike, ei saa süsteem 
taastuda isegi pärast seda, kui võrk on normaliseerunud, kuid tarbimisandmed wiNOTE! Kui see 

on lubatud, hakkab inverter LCD wiAutarco seiresüsteem koormustarbimise andmete 

kalibreerimiseks.l uuesti tööle, samal ajal kui arvesti andmed võivad olla l sti l be l stiON öösel  
koos võimsus l registreeritakse arvestis.  

7.5.4Clear Energy võib lähtestada inverteri Clear energy ajaloo saagise   .  wiNeid kahte 

funktsiooni rakendavad ainult hooldustöötajad, vale töö l takistab inverteri nõuetekohast 
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töötamist.   7. teave" (sSeda funktsiooni kasutatakse uue  pa   5.5 
Reset pa

 e e figure 7.20 

seadistamiseks).  
mõõgamõõk 

menüü "Täpsem teave" ja "Täpsem  

võti eelmisesse menüüsse naasmiseks. PrekursorSisestage parempoolne pas UP klahv 
väärtuse muutmiseks. Pre,mõõk enne seJoonis 7.20 Määra uus pa YES=<ENT> NO=<ESC>ting 
parool: 0000s ENTER klahv se uue pa mõõga täitmiseks. Eessõnad DOWN-klahvi move ting. 
ESC eellugu  
3. 

7.5.6 7. kasutatakse seire veebisaitifunktsioon võib aMaintenance või asendamine võib 
kustutada või põhjustada diActive ja reaktiivvõimsust saab seadistada läbi Seal on 5 punkti 1.2. 

5.7 Võimsuse juhtimineKalibreerige energiaOut_P RestoreSetS et Reactive 
PowerOutput See funktsioon on rakendatav ainult hoolduspersonalile, vale töö wi l takistab 
inverteri maksimaalse võimsuse saavutamist.madal inP see alammenüü: owerkasutajal muuta 
koguenergia väärtus samaks väärtuseks kui varem. Kui t he , andmed wi JAH=<ENT> 
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NO=<ESC>Energy:0000000kWhl olema sünkroonne selle se 
koguenergia võimsuse seferentväärtus. Kasutamine5.4. ting buSelect PF CurveRea_P 
Restorton.ting automaticae ly.  sellest  

7.5.8 

7.täita se1.3.Pre2. Seal on 5 se 5. 9s DOWN-klahv kursori liigutamiseks, PreSTD režiim 
seSpecial seTöörežiimPower Rate limiFreq. Derate setSee funktsioon on rakendatav ainult 
hoolduspersonalile, vale töö witakistab inverteril maksimaalse võimsuse saavutamist. Seda 
funktsiooni saavad kasutada ainult hooldustöötajad, vale töö takistab inverteril maksimaalse 
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võimsuse saavutamist. tings all STD alammenüü:ting. Pretingst tingss ESC-klahvi, et naasta 
eelmisesse menüüsse. Joonis 7.21 Kalibreerige energiad UP-klahviga väärtuse muutmiseks. 
Pre4.5.  10Initial Semins OV-G-V set.tingss ENTER võti l l  

 
7.5.9.1discoinverteri väljundvõimsus wiDRM-i lubamiseks. DRM vaikimisi seKui 

valigeloogikaliidese funktsiooni kasutamiseks standard G 98 või G99, siis palun fo1. Valige Innected to the sw

7. 5.10Taastada seScr2. Esialgses ses ses on 5 üksust Valige DRM ja määrake see "ON" 

en näitab, nagu allpoolRestore se ting  võiks seada a  tingsl üksused .5. (spetsiaalne se:

 ting alammenüü. 7 8 Kas olete kindel, et tings) vaikimisi. ? 
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   Lülitage vahelduvvoolu   lüliti 
VÄLJA.P

re ss1 HMIvärskendus 

EnterESC klahvivõti  , et  naasta salvestage  se eelmiseleJoonis 7.22 Taasta SetingYES=<ENT> 

NO=<ESC>.   mehed
u
.  tings 

7
Pre

Seda funktsiooni kasutatakse LCD-programmi värskendamiseks.
 .
5.

 Seda funktsiooni 

saavad kasutada ainult hooldustöötajad, vale töö wi l takistab inverteri maksimaalse võimsuse 

saavutamist. 

 

 
7.5.12 EPM-i sisemine komplektPalun vaadake üksikasjalikke ühendusskeeme punktist 
5.3.6. MÄRKUS! See jaotis sisaldab kahte nutiarvesti.süsteemiga seotud funktsiooni. 
Nullsissepritse on saavutatav.ruudustiku pool VÕI koormuse pool. Funktsioon 1: sisemine 
ekspordi toitehalduse funktsioonInverters saab töötada nutika arvestiga Dynamicagrid 
side.meter, et jälgida kogu päeva koormustarbimise andmeid ja andmeid, mida kuvatakse 
funktsioonil 2: 24-tunnine tarbimise jälgimise funktsioonAinult juhul, kui  Autarco 
Autarcoseiresüsteem.  kasutatakse seiresüsteemi. Nutikas arvesti võib olla insta  Nutikas arvesti 
saab  olla ainult instaly lim Verterites saab töötada nutika it-ga led either led on l be   

 

 
MÄRKUS! Palun vaadake allpool toodud juhiseid di 5. sammu kohta: Konfigureerige jaotis 

7.5.12.4 töörežiimi muutmiseks (kui see on vajalikSamm 3: Konfigureerige jaotis 7.5.12.2
aStep 4 



Insta latsioon ja kasutusjuhend 

IM-S2. XLX-M I-EN-V1.0 62 

seadistamiseks: Konfigureerige jaotis 7.5.12.3, et lubada funktsioon f ailsafe (kui see on vajalik 
stsenaarium 1. Nõutav on ainult funktsioon 1: 1. etapp: vt punkti 5.3.6, et koonus 2. 
etapp: Valige jaotise 7.5.12.1 režiim Valige 2. valikuna (koormusmõõtur) või 3. valikuna (arvesti 

võrgus) juhtmega. ct nutikas arvesti võrgu  poolel või koormuse poolel. 
ferentsed kasutaja 

stsenaariumid.
 madaldatud tagasivoolu võimsus.sary).sary). 

1. etapp: vaadake punkti 5.3.6, et ühendada nutiarvesti võrgupoolsele küljele. 2. 

samm: valige jaotis 7.5.12.1 režiim Valige valikuna 3Stsenaarium 2. Nii funktsioon 1 

kui ka 2 on vajalikud Jälgimisseadme kasutamine). 5. samm: konfigureerige jaotis 

7.5.12.3 failsafe-funktsiooni lubamiseks (6. samm: 3. sammu konfigureerimine: 



 

63 XLX M I seeria inverter  

valige jaotise 7.5.3 24H lüliti kui "Luba". 4. samm: 

konfigureerige jaotis 7.5.12.2 seadistama a s mart meter:  valige 2. sammus režiim 

kui "consumption monitor" ja jätke samm 4-5 vahele."tagasivoolu võimsus" inverteri 

maksimaalsele väljundvõimsusele sammus 4 VÕI lihtsalt Kui klient ei soovi 

ekspordivõimsuse juhtimise funktsiooni lubada, palun muutke Autarco 
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jälgimissüsteemi (plowed backflow power.lease vt juhendit  (Meter in Gridif nece). 

 Sary). 

Koormuse mõõtur: 

7.5.12.17.5.12.2Valige EPM Se1.2.Seal on 4 sepower seConsumption Monitor: Autarco 

nutiarvesti on covaikimisi kui 0W). Arvesti võrgus: 1.2.OFF: Funktsioonid on keelatudSeMode 
SelectBackflow PowerOFFMeter laadimisvahemikus on kihlvedu, et määratleda ating ei 

olerežiim selectBackflow võimsusAutarcoAutarcotings selles menüüs nagu allpool:tings 
peamenüüst  s plicable).  smart mart en 00000W mm eter on ühendatud võrgu liitumispunktis 

(Joonis eter on ühendatud koormusharu ahelas. 
ure 7,23

vähendas ekspordivõimsust võrku. 

>Seadistage tagasivoolu võimsus 4.3.4.3. JAH=<ENT>ja võimsus:00000W  Setarbimisarvesti 
GridBackflow töös ebaõnnestub ohutu ON/OFF 29900W.  ce NO=<ESC>nected in the grid co s 
fobackflowlowing  power  nection point (tagasivoolu režiimthe tagasivoolu 
  võimsus on  
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7.5.12.3PreThen prePresystem kaotab kontrolli. See ses ESC-klahv 

ses-i salvestamiseks UP/DOWN klahve dtingu seadistamiseks kasutatakse alarmi andmiseks 

(peatab kursori liigutamiseks DOWN-klahvid, preFail safe on/o f Joonis 7.25 Seadistage tingid 

ja naaske eelmisesse menüüsse. Ata.  See võib takistada potentsiaalset tagasivoolu elektrit 
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võrku, kui  PreFigure 7.24s on ENTER-klahv s-inverteri genereerimiseks, kuna wes UP numbri 

muutmiseks.  NO=<ESC> Fail Safe ON/OFFset backflow power.l), kui   meter ühendus töö 

ajal katkeb. JAH=<ENT>Fail Safe Set:ON 
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7.5.12.4Seda alammenüüd kasutatakse seBackflow 

töörežiimiväljundvõimsuse jaoks viimase hetkena, kui CT/Meter on sti restart, inverter wi 

inverter wiNOTE! Kui failsafe'i funktsioon on SEES ja CT/Meter on kuidagi lahti ühendatud, 

peatab l genereerimise ja annab LCD-l alarmi "Failsafe".  ting joonis7.26 Seadistage tagasivoolu 

töörežiimkliendidkliendid saavad funktsiooni vastavalt soovile lubada või keelata. l väljund 

fu
YES=<ENT

>>Backflow töörežiimi tagasivoolu töörežiim: 01, 02. "01" on vaikerežiim. 
Joonis 
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7.27Režiim:01
l piiramatu võimsus. 

 NO=<ESC>
. 

 
Tjuhtis Ühendkuningriigis tänu G100 

väljundvõimsusele iga ühendatud l. Pärast a  Kui failsafe l k ep määrus. Teiste piirkondade puhul 

on selle funktsiooni sisselülitamine kohustuslik ainult siis, kui inverter on insta 

funktsioon on VÄLJAS ja CT/Meter on kuidagi lahti ühendatud, inverter wi 

faas on thrvõimsuse keskmine thr režiimis "01", a
s on näidatud joonisel 7.28, 

e phases. 

 e-faasi koormusvõimsus ja see on rohkem kui madalaima faasi on  keskmine 

piiramisrežiimInverter 
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Joonis 7.28 

teatud faas. võimsus, mis võrdub režiimiga "02", as on näidatud joonisel 7. thr29, on e-faasi 

koormusvõimsus faasi piirangurežiimInverters mis on a madalaim koormusvõimsus.  Tta inverter genereerib

Meeter 
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1.5.13
Kaks võimalust on 

saadavalSee se ting tuleks sisse lülitada ainult siis, 

kui 
Väline EPM-i komplekt

ning 5G-EPM ja 

                                                             

1 Failsafe Option tuleks sisse lülitada, kui kasutatakse 2G-seeria EPM-seadeaktiveeritud 5ThG-

EPM Failsafe .5.14On funktsioonTaaskäivitage HMIeest takistada inverteri maksimaalse 
võimsuse saavutamist. See funktsioon on rakendatav ainult hoolduspersonali poolt, vale 
tööaeg. On Kasutadaoption tuleb sisse lülitada, kui kasutatakse 5G seeria EPM 
seadet eest Taaskäivitageing kohta ning HMI. . Ainult üks võimalus võib olla . Muud-EPM 
l  

Meeter 
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teised-

EPM.
Fig

Autarco 
Sündinudja 7.2

kasutatakse välist 

EPM-seadet.
9 

>5GEPM muudEPMJoonis 7.30 

 
7.5.15Seda funktsiooni kasutatakse ainult tootja hoolduspersonali jaoks. 

Silumisparameeter 
 7.5.16 Ventilaatori test

Seda osa 
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kohaldatakse ainult hoolduspersonali suhtes. Selecting "Fan Test" kuvab 

allpool näidatud alammenüü: 

Ventilaatori test on tehase testfunktsioon.s ESC-klahv eelmisesse menüüsse naasmiseks. DSP 
värskendustakistab inverteri maksimaalse võimsuse saavutamist. ing DSP.  PreYES=<ENT> 

NO=<ESC> on ENTER-klahv testi alustamiseks. Oled sa kindel? Joonis 7.31 l  

7.5.17PreThis funktsiooni kasutatakse updati jaoksSeda funktsiooni rakendavad ainult 
hooldustöötajad, vale töö wi 
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7.5.18 Kompensatsioonikomplekttakistab inverteri 
maksimaalse võimsuse saavutamist. Seda funktsiooni saavad kasutada ainult hooldustöötajad, 
vale töö wi l  

 
7. 5.19Seda funktsiooni kasutatakse iga PV stringi I/V karakteristikute kõverate 

skannimiseks. 
I/

V kõver I/V 
 

kõvera skaneerimisekomplekt I/V kõver 

7.5. 19.1See se ting saab määrata skaneerimispinge alguspunkti ja pingeintervalli. 

Komplekt I/V kõver Joonis 7.33 Komplekt I/V kõver Joonis 7.32 I /V kõver850010VV 

Kokku saab skaneerida 60 andmepunkti. Interval_V: skaneerimispinge intervall (reguleeritav 
vahemikus 1-100V) Start_V: I/V kontrolli käivituspinge (reguleeritav vahemikus 300V-1000V) 
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Enne7.5.19.2s "ENT" I/V kõvera skaneerimise alustamiseks. I/V kõvera skaneerimine Joonis 
7.36 I/V Kõvera skaneerimine (3)Joonis 7.34 I/V kõvera skaneerimine (1)Joonis 7.35 I/V kõvera 

skaneerimine (2)l   ekraan "Scan OK" ja wiSelect String No.: 01Scanning.01 
9.44

9.56AAl seejärel 

sisestage fo lowing sektsiooni.  

Kui see on lõpule viidud, on scr en wi 
Tee: täiustatud SeFunktsiooni AFCI saab lubada fo-s 

7.6. 7.6.1ja tulekahju vältimiseks sulgeda inverter. Autarco  Luba AFCI funktsioon AFCI 
funktsiooni inverteritel on sisseehitatud AFCI funktsioon, mis suudab tuvastada 
alalisvooluahela kaare vea, ei vastuta volitamata modifikatsiooniioonide põhjustatud 
täiendavate kahjustusteeest.tundlikkus muidu see wi HOIATUS! ting > Pa AFCI LevelAFCI 
ON/OFF"AFCI tase" on reserveeritud mõõga >  Joonis 7.31 Set Special Se põhjustab 
sagedasi valehäireid või talitlushäireid. lowing.tings > AFCI Set > AFCI ON/OFF > ON A F 
Autarco CIONOFF technicians ONLY. Ärge muutke Autarcot 
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kontrollige AFCI-funktsiooni ON/OFF olekut. MÄRKUS! Se 
ting co vastab cu rent staatusele, kuna me l mida saab kasutada  

7.ja oodake, kuni inverter taaskäivitub. Kui alalisvooluahel iKui tavaline operatsioon, kui 

tuvastatakse alalisvoolukaar, siis inverter wiI6.2madaldusalarm: nsta Arc rikeler n eds 
alalisvooluahela põhjalikuks kontrollimiseks, et veenduda, et asue'l on b RestartJoonis 7.32 Arc 
Fault ARCFAULT enfixed või on kinnitatud, et see on OK, pre Press ESC 3s l kaablid on välja 
lülitatud ja välja s  " ESC" 3s co rectly   

8 Hooldus 

Eemaldatud pehme harjaga. theAutarco XLX-M jahutusradiaator wiCAUTION! Ärge puudutage 

inverteri pinda, kui see töötab. Mõned I  l abi th e inverter to di i nverter s ei  vaja regulaarset 
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hooldust. Tolmu puhastamine aga vähendab kuumust ja pikendab selle eluiga. Tolm võib olla f 

inverter (vt punkt 6.2) ja  Thto on e L CD-d ja LED-oleku märgutulesid saab  puhastada  niiske 

lapiga, kui need on liiga määrdunud. Enne hooldus- või puhastustoiminguid oodake 

jahtumisperioodi.inverter võib olla kuum ja põhjustada põletusi. Pöörake oNOTE! Ärge kunagi 

kasutage inverteri puhastamiseks lahusteid, abrasiive ega lõhnavaid materjale. 
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FO6. e4.5.3. Kui1.2. tfl heoctive inverteri töö. Seetõttu on see vajalik 

ventilaator ei tööta korralikult, inverter wiws:
Ventilaatori hooldus

Asetage inverter 

platvormile. Ühendage aWait lahti vähemalt 10 minutit. Ühendage vahelduvvoolu toide lahti. 
Pöörake alalisvoolusügelemine asendisse "VÄLJAS". Eemaldage ventilaatoriplaadi 4 kruvi ja pul 
elektriühendused.  l ei tohi jahutada el ventilaatorit välja, et puhastada või asendada katkine 
ventilaator nii efektiivselt ja see võib olla sama aeglane.  fect  

98.7.Autarco soovitab kontrollida välise ventilaatori tööd üks kord aastas.. ConnectClean või 
asendage ventilaator. ADisco n nec thet ventilaatori pistik carefu elektrijuhe  ja th reinstaly ae fal 
siis tn riiulil.  fanake o a u semblyt ventilaator. .  Taaskäivitage inverter.   
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9 Probleemid 

   

Võimu pole Inverteril pole LCD-l toidet 1.3.2. Kontrollige, kas (Kontrollige, kas ühefaasiline 
>120V, thrDCPV sisendpinge +/-  on peaplaadil 

ümberpööratudnector võie-faasi >350V) võimsus 

LCD näitab, et 
initsialiseerib a l aeg 

Ei saa käivitada 1.2.fikseeritud. plaat on fikseeritud. Vastupidav 
vahelduvvoolukaabel on tKontrollige, kas DSP co
nector to power boardo kõrge. Muuda bi  ger on  

OV-G-V01/02/03/04 
UN-G-V01/02 

Üle võrgupinge 
Võrgupinge all 

2.suuruses võrgukaabli ettevõte. Adjus kaitsepiir, kui see 
on madaldatud  

OV-G-F01/02 Üle võrgu sagedus  1.piirake, kui see on aUse kasutaja määratlege 
funktsioon, mida elektriettevõte soovib. kaitse  

1.Kontrollige koonuseidja võrgulülitit. 

UN-G-F01/02 Võrgu sageduse all 

G-IMP Kõrge võrgu impedants 

  

VÕRGUTA
OV-

DC01/02/03/04 

Võrgupinge puudub Üle 
alalispinge 

 1.2.Vähendage mooduli numbrit järjestikkuKontrollige 
võrgupinget inverteri klemmi sees. 

OV-BUSS Üle alalisvoolu siini pinge 
1.Kontrollige inverteri induktiivpooli co nektsiooni 

UN-BUS01/02 Alalisvoolu siini pinge all  2.Kontrollige draiveri conectioni 

GRID-INTF01/02 Võrgu häired 

OV-G-I Üle võrgu cu rent 1.1.2. Taaskäivitageinverter Restart inverterChange 

toiteplaat IGBT-OV-I Üle IGBT cu rent 

DC-INTF 
 

IGFOL-FOV-DCA-I DC sisend overcuGrid cu rent 
tracking failrent 

 3.2.Toiteplaadi vahetamineTuvastage ja eemaldage 
stringi viga M PT  

IG-AD Võrgukuuri proovivõtt 1.Taaskäivitage inverter või võtke ühendust insta leriga. 



 

 

mealarm mullemitu testi, et tagada selle optimaalne töö ja reliabInverter on konstrueeritud aelektromagnetilises 
kompatibAlarm Mesalvei. Sellisel juhul võib inverter peatada fsages on loetletud allpool. salvei lity nõuded. 
Enne kliendile tarnimist on inverter-l bRikke kirjeldusvastavus kõige olulisematele rahvusvahelistele võrguga seotud 

standarditele ning ohutusele  ja võrgule jõudmisele. Rikete kirjeldused ja nende kooslus.  Juhul oLahendus1.   rike, 

LCD-scrKontrollige PV sisendühendusi en wi l kuvage an alarm en allutatud reageerimisele   

ebaõnnestub 

SEE-VIGA Initsialiseerimissüsteemi viga 

DSP-B-VIGA 
Comm. failure betw en main 1.Taaskäivitage inverter või võtke ühendust insta leriga. 

12Võimsus-RIKE 

12ja orja DSPV toiteallika viga 
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IM-S2. XLX-M IN-EN-V1.0 50 

   

OV-TEM Üle temperatuuri 2.1.ilm. Kontrollige, kas kuumas on inverteril otse päikest 
Eemaldage l DC sisend, reconect ja taaskäivitage inverter  

PV ISO-PRO 

ILeak-PRO01/02 

PV isolatsioonikaitse 
Lekkekaitse 

 2.1.ükshaaval.nööri eraldamine. Tehke kindlaks, milline 
string põhjustab vea, ja kontrollige vahelduvvoolu ja 
alalisvoolu co nektsiooni 

TeatejooksChk-
FAIL01/02/03/04 Relee kontroll ebaõnnestub 

 2.Kontrollige inverterit kaabli sees . 

DCinj-VIGA 
Kõrge alalisvoolu sissepritse 
cu rent 

1.Taaskäivitage inverter või võtke ühendust insta leriga. 

AFCI enesetuvastus 
 

(moodul) 
Kaarkaitsemudel 
AFCI-ga 

AFCI moodul tuvastab vea ise 1.Taaskäivitage inverter või conec tehnik. 

(moodul) mudel 
AFCI-ga 

Tuvastage kaar 
alalisvooluahelas 

1.Taaskäivitage inverter. Kontrollige inverterkoonust,
 kas kaar on olemas ja  

Scrwith DC applieden 
OFF 

Inverter interna ly kahjustatud 1.2. inverter. kinnitage stringi cuclip-on ampermeeter ja lülitag

 3.Toimingud ei ole seadmega WA hõlmatud 



 

 

 Alarm Me salvei Rikke kirjeldus 1. LahendusKontrollige inverter su 
ümardamise ventilatsiooni. 
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teave enne meiega ühenduse võtmistVõtke ühendust oma kohaliku edasimüüja või 

teeninduskeskusega.taaskäivitage see (inverteri käivitamiseks vaadake jaotist 6.1). Kui rike 

püsib, palun inverterit (inverteri peatamiseks vaadake punkti 6.2) ja oodakeenne MÄRKUST 5 

miinust es! Kui inverter kuvab häiresignaali meTable 9.1 Viga mulle : salvei ja kirjeldused, nagu 



 

 

on loetletud jaotises  Palun olgevõimeline 9.1; palun pöörduge o 

valmis fo lowing  f 516.5.4. LED-oleku märgutuled. Muud teabe alammenüüst saadud näidud (vt 

punkt 6.2) wiPV aTeie kontaktandmedProbleemi kirjeldus (st häire meInstaLevitaja/edasimüüja 

Lation dateray configura seriaalnumber (nt paneelide arv, paneelide maht, stringide arv jne) l ole ka 
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abiks.) Autarco Autarco IInverter nverter (kui see on olemas) kuvatakse LCD-ekraanil ja olek XLX M

 I seeria inverter  

3.2.1. 

10FoSpetsifikatsioonidemadalduslehtedelt leiate spetsifikatsioonid sh et 

inverteri mudeli kohta. 



I 

 

  

Nimialalispinge (voltides) 600 

Käivituspinge (voltides)  

MPPT pingevahemik (voltides)  

Maksimaalne sisend cu rent (amprid) 

 
Maksimaalne lühise sisend cu rent (amprid)  

MPPT number / maksimaalne sisendstringide arv  

Nimiväljundvõimsus (Wa ts) 25000 

Maksimaalne väljundvõimsus (Wa ts) 27500 

Maksimaalne näiv väljundvõimsus (VA) 27500 

Võrgu nimipinge (voltides) 3/N/EP, 220/380, 230/400 

Nimivõrgu väljund cu rent (amprid) 38. 0/36. 1 

Maksimaalne väljund cu rent (amprid) 41. 8 

Võimsustegur (nimiväljundvõimsusel) 0,8 ~0,8 mahajäämus 

THDi (nimiväljundvõimsusel) <3% 

Nimivõrgu sagedus (Hertz) 50/60 

Max.efektiivsus 98.5% 

ELi tõhusus 98.1% 

Mõõdud (W*H*D) 647*629*252mm 

Kaal 37kg 

Topoloogia Trafo s 

Omatarbimine (öösel) 1W 

Ümbritseva õhu temperatuurivahemik -25°C °C ~+60 

Suhteline õhuniiskus 0~100% 

Ingre s kaitse IP66 

Jahutuse kontseptsioon Inte ligent üleliigne ventilaatori jahutus 

Max.operatsiooni kõrgus merepinnast 4000 m jooks 

 G98 või G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 
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Võrguühenduse standard 
Safty/EMC standard 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, 

CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, IEC 61683, 
EN 50530 

IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 
Alalisvoolu ühendus MC4 pistik 

Vahelduvvoolu ühendus OT Terminal 

Kuvada LCD, 2×20 Z 

Sideühendused RS485, valikuline: Wifi, GPRS, USB* 

Kärntõbine 5 aastat (pikendatakse 15 aastani) 

  



I 

 

MudelMaksimaalne alalisvoolu sisendpinge (voltides) S2.XLX25000-M1100 
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53 XLX M I seeria inverter 

  

Nimialalispinge (voltides) 600 

Käivituspinge (voltides) 180 

MPPT pingevahemik (voltides) 200~1000 

Maksimaalne sisend cu rent (amprid) 3*32 

Maksimaalne lühise sisend cu rent (amprid) 3*40 

MPPT number / maksimaalne sisendstringide arv 3/6 

Nimiväljundvõimsus (Wa ts) 30000 

Maksimaalne väljundvõimsus (Wa ts) 33000 

Maksimaalne näiv väljundvõimsus (VA) 33000 

Võrgu nimipinge (voltides) 3/N/EP, 220/380, 230/400 

Nimivõrgu väljund cu rent (amprid) 45.6/43.3 

Maksimaalne väljund cu rent (amprid) 50.2 

Võimsustegur (nimiväljundvõimsusel) 0,8 ~0,8 mahajäämus 

THDi (nimiväljundvõimsusel) <3% 

Nimivõrgu sagedus (Hertz) 50/60 

Max.efektiivsus 98.5% 

ELi tõhusus 98.1% 

Mõõdud (W*H*D) 647*629*252mm 

Kaal 37kg 

Topoloogia Trafo s 

Omatarbimine (öösel) 1vatt 

Ümbritseva õhu temperatuurivahemik -25°C °C ~+60 

Suhteline õhuniiskus 0~100% 

Ingre s kaitse IP66 

Jahutuse kontseptsioon Inte ligent üleliigne ventilaatori jahutus 

Max.operatsiooni kõrgus merepinnast 4000 m jooks 

 G98 või G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 

Võrguühenduse standard 
Safty/EMC standard 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, 

CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, IEC 61683, 
EN 50530 

IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 
Alalisvoolu ühendus MC4 pistik 



I 

 

MudelMax alalisvoolu sisendpinge (voltides) S2. XLX30000-M1100 I 

Vahelduvvoolu ühendus OT Terminal 

Kuvada LCD, 2×20 Z 

Sideühendused RS485, valikuline: Wifi, GPRS, USB* 

Kärntõbine 5 aastat (pikendatakse 15 aastani) 
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Nimialalispinge (voltides) 600 

Käivituspinge (voltides) 180 

MPPT pingevahemik (voltides) 200~1000 

Maksimaalne sisend cu rent (amprid) 3*32 

Maksimaalne lühise sisend cu rent (amprid) 3*40 

MPPT number / maksimaalne sisendstringide arv 3/6 

Nimiväljundvõimsus (Wa ts) 33000 

Maksimaalne väljundvõimsus (Wa ts) 36300 

Maksimaalne näiv väljundvõimsus (VA) 36300 

Võrgu nimipinge (voltides) 3/N/EP, 220/380, 230/400 

Nimivõrgu väljund cu rent (amprid) 50.1/47.6 

Maksimaalne väljund cu rent (amprid) 55.1 

Võimsustegur (nimiväljundvõimsusel) 0,8 ~0,8 mahajäämus 

THDi (nimiväljundvõimsusel) <3% 

Nimivõrgu sagedus (Hertz) 50/60 

Max.efektiivsus 98.6% 

ELi tõhusus 98.2% 

Mõõdud (W*H*D) 647*629*252mm 

Kaal 37kg 

Topoloogia Trafo s 

Omatarbimine (öösel) 1W 

Ümbritseva õhu temperatuurivahemik -25°C °C ~+60 

Suhteline õhuniiskus 0~100% 

Ingre s kaitse IP66 

Jahutuse kontseptsioon Inte ligent üleliigne ventilaatori jahutus 

Max.operatsiooni kõrgus merepinnast 4000 m jooks 

 G98 või G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 

Võrguühenduse standard 
Safty/EMC standard 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, 

CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, IEC 61683, 
EN 50530 

IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 
Alalisvoolu ühendus MC4 pistik 

Vahelduvvoolu ühendus OT Terminal 

Kuvada LCD, 2×20 Z 



I 

 

Sideühendused RS485, valikuline: Wifi, GPRS, USB* 

Kärntõbine 5 aastat (pikendatakse 15 aastani) 
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MudelMax alalisvoolu sisendpinge (voltides) S2.XLX33000-M1100 



I 

 

5 XLX M I seeria inverter 

  

Nimialalispinge (voltides) 600 

Käivituspinge (voltides) 180 

MPPT pingevahemik (voltides) 200~1000 

Maksimaalne sisend cu rent (amprid) 4*32 

Maksimaalne lühise sisend cu rent (amprid) 4*40 

MPPT number / maksimaalne sisendstringide arv 4/8 

Nimiväljundvõimsus (Wa ts) 36000 

Maksimaalne väljundvõimsus (Wa ts) 39600 

Maksimaalne näiv väljundvõimsus (VA) 39600 

Võrgu nimipinge (voltides) 3/N/EP, 220/380, 230/400 

Nimivõrgu väljund cu rent (amprid) 54.7/52.0 

Maksimaalne väljund cu rent (amprid) 60.2 

Võimsustegur (nimiväljundvõimsusel) 0,8 ~0,8 mahajäämus 

THDi (nimiväljundvõimsusel) <3% 

Nimivõrgu sagedus (Hertz) 50/60 

Max.efektiivsus 98.7% 

ELi tõhusus 98.3% 

Mõõdud (W*H*D) 647*629*252mm 

Kaal 37kg 

Topoloogia Trafo s 

Omatarbimine (öösel) 1W 

Ümbritseva õhu temperatuurivahemik -25°C °C ~+60 

Suhteline õhuniiskus 0~100% 

Ingre s kaitse IP66 

Jahutuse kontseptsioon Inte ligent üleliigne ventilaatori jahutus 

Max.operatsiooni kõrgus merepinnast 4000 m jooks 

 G98 või G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 

Võrguühenduse standard 
Safty/EMC standard 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, 

CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, IEC 61683, 
EN 50530 

IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 
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MudelMax alalisvoolu sisendpinge (voltides) S2. XLX36000-M1100 I 

Alalisvoolu ühendus MC4 pistik 

Vahelduvvoolu ühendus OT Terminal 

Kuvada LCD, 2×20 Z 

Sideühendused RS485, valikuline: Wifi, GPRS, USB* 

Kärntõbine 5 aastat (pikendatakse 15 aastani) 

  



I 

 

  

Nimialalispinge (voltides) 600 

Käivituspinge (voltides) 180 

MPPT pingevahemik (voltides) 200~1000 

Maksimaalne sisend cu rent (amprid) 4*32 

Maksimaalne lühise sisend cu rent (amprid) 4*40 

MPPT number / maksimaalne sisendstringide arv 4/8 

Nimiväljundvõimsus (Wa ts) 40000 

Maksimaalne väljundvõimsus (Wa ts) 44000 

Maksimaalne näiv väljundvõimsus (VA) 44000 

Võrgu nimipinge (voltides) 3/N/EP, 220/380, 230/400 

Nimivõrgu väljund cu rent (amprid) 60.8/57.7 

Maksimaalne väljund cu rent (amprid) 66.9 

Võimsustegur (nimiväljundvõimsusel) 0,8 ~0,8 mahajäämus 

THDi (nimiväljundvõimsusel) <3% 

Nimivõrgu sagedus (Hertz) 50/60 

Max.efektiivsus 98.7% 

ELi tõhusus 98.3% 

Mõõdud (W*H*D) 647*629*252mm 

Kaal 37kg 

Topoloogia Trafo s 

Omatarbimine (öösel) 1W 

Ümbritseva õhu temperatuurivahemik -25°C °C ~+60 

Suhteline õhuniiskus 0~100% 

Ingre s kaitse IP66 

Jahutuse kontseptsioon Inte ligent üleliigne ventilaatori jahutus 

Max.operatsiooni kõrgus merepinnast 4000 m jooks 

 G98 või G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, 

Võrguühenduse standard 
Safty/EMC standard 

RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, 
EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, 
EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, 

CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, IEC 61683, 
EN 50530 

IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 
Alalisvoolu ühendus MC4 pistik 

Vahelduvvoolu ühendus OT Terminal 
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Kuvada LCD, 2×20 Z 

Sideühendused RS485, valikuline: Wifi, GPRS, USB* 

Kärntõbine 5 aastat (pikendatakse 15 aastani) 

  



I 

 

MudelMaksimaalne alalisvoolu sisendpinge (voltides) S2.XLX40000-M1100 
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57 XLX M I seeria inverter 

1 11Võrgu standardvalik 

MÄRKUS! Palun kontrollige, kas võrgukood se ting vastab kohalikele nõuetele. 

Täpsemaid Se
Üksikasjalikke kaitsepiiranguid saab vaadata koodi valimisel. Uue võrgukoodi 

määramiseks valige "Salvesta ja saada". Kui kliendil on kahtlusi või ebakindlust, pöörduge 

Autarco tugiosakonna poole 
See juhend näitab, kuidas võrgukoodi muuta.

 kinnitus. CoFor 

diinverter LCD määramiseks mferentsetele riikidele ja piirkondadele, corect ruudustiku koodile, 
sisestage fotings > Paet kohaliku võrguteenuse pakkuja nõuded. mõõk > Valige Standardvastus 

võrgukood nlowing path: 
eds tuleb valida 
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