1. Zeverrlution er en transform
merfri, foto
ovoltaisk so
olcelleomformer med
d to MPP-trrackere, som
m omdanne
er
jævns
strømmen fra et PV-a
anlæg til ve
ekselstrøm, der er i ov
verensstem
mmelse med forsyning
gsnettet.
2. Zeverrlution er egnet til inde
endørs og udendørs
u
b
brug.
3. Zeverrlution må kun
k anvende
es med PV--anlæg (PV--moduler og -kabler) i beskyttelsesklasse II,
i henh
hold til IEC 61730,
6
anve
endelseskla
asse A.
Tilslu
ut ikke andre energikild
der end PV--moduler til omforme
eren.
4. PV-m
moduler med
d høj kapaciitet til jord må
m kun anv
vendes, hvis
s deres koblingskapacittet ikke ove
erskrider
1,0 uF
F.
5. Når PV-anlægget udsættes
s for sollys, kan det generere farlig jævnspæ
ænding; berø
øring af lede
erne til
strøm eller
jævns
eller strømføren
s
nde kompon
nenter kan medføre
m
fa
atale elektriiske stød.
6. Alle komponente
k
er skal hele
e tiden holde
es inden forr deres tilla
adte driftsområder.
7. Zeverrlution opfy
ylder EU's la
avspænding
gsdirektiv 2006/95/EF
2
F og EMC-diirektiv 2004
4/108/EF.
Zeverrlution opfy
ylder også kravene
k
til sikkerhed
s
og EMC på de australsk
ke og newze
ealandske m
markeder.
Omfo
ormermærk
kater med CE-mærket
C
og RCM-mæ
ærket. Yderrligere oply
ysninger om
m certifikate
er i andre
lande og regione
er kan findes
s på websittet (www.z
zeversolar.com).
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V
Vægbeslag
1×

ømss
Jævnstrø
tik
2×

Pakn
ningsprop
pper
2××

antenne
WiFi-a
( va
algfri )
1×

Smart-energiimålerstitik ( valgfrit )
1×

opmærksom

at

på

kumentation
nen
dok

Gen
nstand Besk
krivelse

Montering
tilbehørssætt
1×

til

- Monterr omformerren i områd
der, hvor man
m ikke kan
n berøre de
en utilsigtett.
- Sørg fo
or gode adg
gangsmulig
gheder til om
mformeren
n ved installlation og
evt. se
ervice.
- Omgive
elsestempe
eraturen sk
kal være un
nder 40 °C for
f at sikre optimal
drift.
- Optima
al drift og fo
orlænget le
evetid sikre
es ved at un
ndgå at uds
sætte
omform
meren for direkte
d
solly
ys, regn og
g sne.
- Monterringsmetod
den, -placerringen og -o
overfladen skal være egnet til
omform
merens væg
gt og dimen
nsioner.
- I tilfæld
de af monte
ering i et be
eboelsesom
mråde anbe
efaler vi, at omformerren monterres på en so
olid overfla
ade;
gipspla
ader og lign
nende materialer kan ik
kke anbefa
ales på grun
nd af
de hørb
bare vibratiioner, der opstår
o
unde
er drift.
- Placer ikke gensta
ande på om
mformeren. Omformerren må ikke
e
kes.
tildækk
- Monterr omformerren vertikalt eller vipp
pet bagud ved
v maks. 15°
1
og det
d elektris
ske
Retnin
ng
Min
nimumafstand
d
tilslu
utningsområde skal ve
ende
Overr
300 mm
nedad.
- Sørrg for, at de
en anbefale
ede afstand
d til vægge,, andre omfformere
Unde
er
300 mm
eller genstande overholldes, så derr sikres en tilstrækkel
t
lig
Sidern
ne
200 mm
1
varrmeafledniing.
2.Der er følgende krav
k
til veks
selstrømsk
kablet:

532-0
08125-0
01

Om
mforme
r
1×

påkræve
et

Doku
umentation
1×

1. B
Brug et Φ10
0 mm bor ttil at bore 2 huller med en dybde
e på ca. 70 m
mm, sæt væ
ægforankrringerne i, og
o
fastgør væg
gbeslaget p
på væggen.

Værdi

A

Udve
endig diameter

10 mm ttil 14 mm

B

Lede
ertværsnit

4 mm² ttil 6 mm²

C

Afiso
oleringslængd
de for de isolerede ledere

ca. 12 m
mm

D

Afiso
oleringslængd
de for vekse
elstrømskable
ets

mm
ca. 70 m

udvendige kappe
3. Sæt den
d egnede
e
tværs
snitsleder ind i tyllern
ne iht. DIN 46228,
4
og krymp
k
konttakten.
4. Før vekselstrøm
mskablet ge
ennem kabe
elforskruningen.
5. Indsæ
æt PE-, L- og
g N-lederne
e i skrueterm
minalblokke
en, og spæn
nd dem (skrruetrækkerrtype:
blad: 1×5,5, tilspæ
ændingsmo
oment: 1,2 Nm).
N
Anvisn
ningen er i overensstem
o
mmelse me
ed mærkate
et på
kreds
sløbspladen
n.
6. Spæn
nd kabelforrskruningen
ns omløbermøtrik med
d tilspændiingsmomen
nt 2,5 Nm.
7. Fastg
gør dækslett i rækkefølgen 1 til 4 (skruetræk
kkertype: T25,
T
tilspændingsmom
ment: 2,2 Nm).

S omform
meren i væ
ægbeslaget, så omform
meren vend
der lidt neda
ad.
2. Sæt

3. F
Fastgør de udvendige lameller till varmeafle
edningen på
å begge sid
der af vægb
beslaget me
ed skruer (M5) som
v på figurr A.
vist
H
Hvis
der er brug for ek
kstra jordin
ng eller ækv
vipotential binding, skal omform
meren jordes
s som vist på figur
B
B.

Figur A

Fig
gur B

Livsfare
e på grund af højspænding
h
i PV-anlæggett
Når PV--anlægget uds
sættes for sollys, kan det generere
g
farlig
g jævnspænding, som er til stede i ledern
ne til jævnstrøm
m og de
strømfø
ørende kompo
onenter i omformeren. Berøring af lederrne til jævnstrø
øm eller de sttrømførende komponenterr kan medføre
e
fatale elektriske stød. Hvis du frako
obler jævnstrø
ømsstikkene fra
f omformerren under bela
astning, kan de
er opstå en ly
ysbue, der kan
ød og brand.
medførre elektrisk stø
•Afbryd
d ikke jævnstrø
ømsstikkene under
u
belastning.
•Rør ikke
e ved ikke-isollerede kabelen
nder.
•Rør ikke
e ved lederne til jævnstrøm
m.
•Rør ikke
e ved nogen af
a de strømførrende komponenter i omfo
ormeren.
•Kun kva
alificerede perrsoner med de fornødne ko
ompetencer må
m montere, in
nstallere og id
driftsætte omfformeren.
•Hvis de
er opstår fejl, må
m disse kun udbedres
u
af kvalificerede
k
personer.

1. Der er følgende krav til jæv
vnstrømskablet:
2. Før det afisolere
ede kabel hele
h
vejen in
nd i jævnstrrømsstikke
et.
Tryk fastgørelse
f
esbeslagett ned, indtil man kan hø
øre, at det går i indgre
eb.
Skub omløberm
møtrikken mod
m gevinde
et, og spæn
nd stikket
(str. 15,
1 tilspænd
dingsmome
ent: 2,0 Nm
m).
Slut de
d samlede
e jævnstrøm
msstik til om
mformeren
n.
3. Ved ubrugte
u
jæv
vnstrømssttik: Tryk fas
stgørelsesbeslaget ne
ed, og skub
b omløberm
møtrikken m
mod gevind
det.
Indsæ
æt paknings
sproppen i jævnstrømsstikket. Sp
pænd jævn
nstrømsstik
kket (tilspæ
ændingsmom
ment: 2,0 Nm).
N
Indsæ
æt endelig jævnstrømsstikkene med
m pakningspropper i de tilhøre
ende jævnsttrømsindga
ange på
omformeren.

Livsfare på grund af højsspænding i omformeren
o
Før den elekttriske tilslutnin
ng udføres, skkal det sikres, a
at jævnstrøm
mskontakten og
g vekselstrøm
msbelastnings
safbryderen err
slukket og ikkke kan tændess igen.

1. Løsn
L
de fire
e skruer på dækslet med
m en skru
uetrækker (Tx25),
(
og ffjern dækslet.

2
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1. RS
S485 og Eth
hernet-tilslu
utning
K
Kabelkrav
:
- Opfylder
O
sta
andarderne for struktu
ureret
ka
abelføring i overensste
emmelse med
m
E
EIA/TIA-568
.
- Afskærmnin
A
ng.
- CAT-5E
C
ellerr højere.
ig ved uden
- UV-bestand
U
ndørs brug.
- RS485-kabe
R
el maksimall længde 1000 m ,
- Netværkska
N
abel maksim
mal længde 100 m.

Kobl omformere
o
n til, før følgende trin
n udføres:
2.3. Åbn WLAN-siden på dit mobile
m
apparrat eller din
n laptop. De
et nye adga
angspunkt med navne
et
ZEVE
ERSOLAR -X
XXXX vises
s.
Vigtiigt: "XXXX" står for de
e sidste 4 cifre
c
i Registtry-ID'et (fiigur F).
2.4. Opre
et en forbin
ndelse til ad
dgangspunktet via dit mobile app
parat eller din laptop. Passworde
et er
"zeverso
olar".
2.5. Starrt webbrow
wseren, gå ind
i på http:://160.190.0.1. Den intterne webside åbnes.
2.6. Vællg en routerr I områdett [Wireless]]. Dialogvin
nduet Passw
word/Securrity åbnes. Indtast rou
uterens
pass
sword (figur G). Når Co
ombox'en er
e forbunde
et med routteren, vil sttatusindikatoren på W
Wireless-sid
den
vise symbolet
(figur H).
H

Forbindelsestildelin
ng til RJ45-ledningsføring

Pin1
Pin2
Pin3

Stik
kbensdefinittio
n
TX
X_RS485A
TX
X_RS485B
RX
X_RS485A

Pin4
Pin5
Pin6
Pin7
Pin8

GN
ND
GN
ND
RX
X_RS485B
+7 V
+7 V

Stikben
nsnr.

Farve
hvid-grøn
grøn
hvid-orang
e
blå
Hvid-b
blå
orange
e
hvid-brun
brun

1.1. Skru
S
omløb
bermøtrikke
en til M25-kabelforsk
kruningen aff, tag tætningsringen af, og fjern
n blindproppen.

Figurr F
Fig
gur G
Figurr H
2.7. Skiftt til et sikke
ert WiFi-password forr at opnå de
en højest mulige
m
sikke
erhed og fo
orhindre uau
utoriseret
adga
ang, se i ma
anualen ved
drørende frremgangsm
måden til sk
kift af passw
word (du kan downlloade manu
ualen
fra Zeversolars
Z
s hjemmesiide, www.zzeversolar.ccom).

1.2. Før netværrkskablet ig
gennem M2
25-kabelforrskruningen ind i omfo
ormeren, o
og tilslut de
et.
Fo
or RS485-ko
ommunikatiionen befind
der RJ45-Ke
eystoner-bø
øsningen sig på den nederste printp
plade (figur C).
Hv
vis omform
meren har et Ethernet--modul, ska
al netværks
skablet tilssluttes RJ45
5-bøsningen på den øv
verste
prrintplade (fiigur D).

2.8. Mon
nitorens serrienummer og registre
eringsnøglen
n er trykt på
p den mærkat, der sidder på siden af
omfo
ormeren, og på garanttikortet.derrmed opretttes senere et
e nyt anlæ
æg i ZeverClo
oud
(www.zevercloud.com).
Figur C

Figur D

1.3. Fastgør be
eklædningen
n med en skrutrækker (T25) (tils
spændingsm
moment 2,,5 Nm).
1.4. Forbindelsesskema fo
or Ethernett-.tilslutningen (Krav: routerens DHCP-funk
ktion er aktiiveret).

Kontroll

-Kontrollér, om derr er jordforrbindelse till omformerrens fritligg
gende meta
aloverflade
er.
-Kontrollér, at strengenes jæv
vnspænding
g ikke overskrider de tilladte
t
værdier.
-Kontrollér, at jævn
nspændinge
en har den rigtige pola
aritet.
-Kontrollér, at isole
eringsmods
standen mo
od referenccepunktet er
e større en
nd 1 MOhm.
-Kontrollér, om nettspændinge
en på omformerens fo
orbindelses
spunkt ligge
er inden forr de tilladte
e værdier.
-Kontrollér, om om
mformeren med vægho
olderen er monteret korrekt.
k
-Kontrollér, om bek
klædningen
n er monterret korrekt.
-Kontrollér, om kom
mmunikatio
onen og AC-kabelforsk
kruningen er
e montere
et korrekt og
o sikret på
å passende vis.

2.W
WiFi-forbinde
else
2.1. Tag
T tætning
gsskærmen
n af, og fasttgør antenn
nen til WiFi--interfacet. (Figur E),

2
1

Figur E

Opstartt

Efter tils
slutningen af
a den elekttriske og mekaniske
m
k
kontrol
skal AC-belasttningsafbry
yderen og d
derefter
DC-afbry
yderen tilko
obles.
Sørg for, at de korrrekte sikkerrhedsindstiillinger er valgt
v
for regionen.

2.2. Forbindelssesskemaett for WiFi-fforbindelse
en.

Hvis DC--indgangsspændingen
n og effek
kten er tils
strækkelig høje, ogne
ettilslutning
gsbetingelsserne opfy
yldes,
4

Zev
verlution 36
680

Z
Zeverlution 4
4000

Zeverlution
n 5000

(@
@cosφ=1)

3900 W

4650 W

5300 W

M
Maks.
indgan
ngsspænding
g (jævnstrøm
m)

600 V

M spændin
MPP
ngsområde

100-520 V

M startspæ
Min.
ænding (jævn
nstrøm)

80 V

M
Maks.
indgan
ngsstrøm (jæ
ævnstrøm)

11 A/11 A

A
Antal
uafhæn
ngige MPP-in
ndgange

2

S
Strenge
pr. M
MPP-indgang
g

1

Fabrikan
ntgaranti
Garantikortet leverres sammen
n med omformeren. Garantibetin
G
ngelserne kan
k findes på
p følgende
e adresse:
www.zev
versolar.co
om/service
e/warranty

U
Udgangseffe
ekt (vekselsttrøm)
N
Nominel
virke
eeffekt
M
Maks.
tilsyne
eladende
vekselstrømseffekt

3680 W

4000 W

5000 W

3680 VA

4400 VA
A

5000 VA
V

N
Nominel
strø
ømfrekvens
16 A

Linje-belastningsafbryde
er

B25

H
Harmonisk
fo
orvrængning
g (THD) på
nominel udga
angseffekt

Storkina
Tlf.: 400
0 801 9996
6
E-mail: service.ch
hina@zeversolar.com

220/230 V

M
Maks.
udgang
gsstrøm (ve
ekselstrøm))
In
ndstillelig forskydningse
effektfaktorr

egionalserv
vice kontakttes som føllger:
Vores re
Australie
en
Tlf.: +61 13 00 10 18
8 83
s
c@zeverso
olar.com
E-mail: service.apac

50/60 Hz

N
Nominel
netsspænding

20 A

23 A
B32

<3%

E
Region Europa
Phone: +49 221 48 48 52 70
E-mail: service.eu@
s
@zeversolarr.net

●/●

Resten af
a verden
E-mail: service.row
s
w@zeversollar.com

0,8 IInd ...1…0,8 kkondensator

G
Generelle
datta
P
PV-ISO
/ neto
overvågning
g
G
GFCI-funktion
n

5

I tilfælde
e af problem
mer med vo
ores produ
ukter skal du
d kontakte
e kundeserv
vice.
Vi skal bruge følgen
nde data fo
or at kunne give Dem målrettet
m
h
hjælp:
- Omform
merens app
parattype
- Omform
merens serrienummer
- Type og
g antal af tilsluttede PV-module
P
r
- Fejlkod
der
- Opstillingssted
- Garantiikort

Jæ
ævnstrømsiindgang
M
Maks.
jævnsttrømskonve
ertibel effek
kt

taget om
mformeres automatisk
k i drift.

●

K
Kommunikat
tionsinterfacce: RS485 /
Ethernet / W
WIFI
D
Dimensioner
(B x H x D)
V
Vægt

Find yderligere info
ormationer ved at hente betjening
gsvejlednin
ngen og de tekniske do
okumentatiioner på
internets
siden www
w.zeversolarr.com.

●/○/○
34
41 x 395x 172
2 mm
11 kg

S
Støjemission
(typisk)
Jæ
ævnstrømsttilslutning

< 25 dB(A)@
@1m
SUNC
CLIX jævnstrrømsstik

V
Vekselstrøm
mstilslutning

Sk
kruetermina
alblok

D
Driftstemper
raturområde
e

--25 ℃…+60
0℃

R
Relativ
fugtig
ghed (ikke-ko
ondenserende)
M
Maks.
driftsh
højde
B
Beskyttelses
sniveau

0 % … 100
0%
40
000 m(>3000 m belasstningsreduk
ktion)
IP65

(i henhold til IIEC 60529)
● standard

○ valgfri
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