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1-1- نکات ایمنی

انــدازی، ســرویس و  از نصــب، راه  بــا محصــول، قبــل  آشــنایی  جهــت 
ــد. در  ــه فرمایی ــت مطالع ــا دق ــتورالعمل را ب ــن دس ــوای ای ــداری، محت نگه
ایــن دســتورالعمل یــا بــر روی محصــول از عالئــم زیــر بــرای هشــدار دادن 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــرات احتمال ــه خط ــبت ب نس

1-2- معرفی
ایــن دســتورالعمل بــرای اینورترهــای خورشــیدی ســه فاز متصل به شــبکه 

مدل هــایGS-20000-T و  GS-25000-T اســتفاده می گردد.
ایــن اینورترهــا بــا ظرفیــت 20 کیلــو وات و 25 کیلــو وات و بــه صــورت 

ســه فــاز می باشــند.

خطر

هشدار

احتیاط

اخطار

توجه

عالمت خطر نشان دهنده وضعیت خطرناکی است که اگر از وقوع آن 
جلوگیری نشود حتما باعث مرگ یا آسیب جدی می گردد.

عالمت هشدار نشان دهنده وضعیت خطرناکی است که اگر از وقوع 
آن جلوگیری نشود ممکن است منجر به مرگ یا آسیب جدی گردد.

عالمت احتیاط نشان دهنده احتمال وقوع یک وضعیت خطرناک است 
که اگر از آن جلوگیری نشود ممکن است باعث آسیب جزئی گردد.

انسـانی  آسـیب  بـه  کـه منجـر  اشـاره دارد  بـه عملیاتـی  اخطـار  عالمـت 
می زنـد. آسـیب  دسـتگاه  بـه  ولـی  نمی شـود 

عالمت توجه برای اطالعاتی استفاده می شود که مکمل اطالعات اصلی 
است و نکات با ارزشی را جهت نصب و عملکرد بهینه ارائه می دهد.

شرحنمادشرحنماد

DCقطب منفی ولتاژ

ACقطب مثبت ولتاژ

خاموش)منبع تغذیه( ارت )زمین(

روشن )منبع تغذیه(ارت حفاظتی

رجوع به دستورالعملبدنه یا ترمینال بدنه

احتیاط
خطرخطر شوک الکتریکی

احتیاط
خطر سطح داغ

هشدار شوک الکتریکی 
زمان تخلیه ذخیره انرژی

 همچنین عالئم زیر در این دستورالعمل و بر روی محصول دیده می شوند1   اطالعات عمومی
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هشدار!
اینورتر تنها در صورت داشتن مجوز اداره برق می تواند به شبکه   

برق متصل گردد. 
همه تاسیسات الکتریکی باید منطبق بر استانداردها و قوانین ملی    

باشد.

هشدار!

فقط افراد دارای صالحیت اجازه انجام عملیات بر روی این دستگاه   
را دارند.

در حین تعمیرات الزم است حداقل دو نفر در محل حاضر باشند.  
کلید ترمینال AC و DC باید حداقل به مدت 10دقیقه قطع باشند،   

تا اجزایی که انرژی ذخیره می کنند کاماًل تخلیه گردند.الزم است این 
مورد با ولت متر چک گردد.

اخطار! ممکن است تماس یا عملیات نامناسب بر روی برد 
مدار چاپی یا دیگر قطعات حساس به الکترواستاتیک منجر 

به آسیب قطعات گردد.

از تماس های غیر ضروری با بردمدار خودداری کنید.  
از یک مچ بند    الکترواستاتیک تبعیت و  از استانداردهای حفاظت 

الکترواستاتیک استفاده کنید.

حداکثــر ولتــاژ DC ورودی 1100 ولــت می باشــد.ولتاژ بیشــتر ممکــن ◄
اســت بــه دســتگاه آســیب برســاند.

اینورتــر بایــد بــه درســتی حمــل، انبارش،مونتــاژ، نصــب، اســتفاده، ◄
تعمیــر و نگهــداری گــردد.

همــه عملیــات و کابــل کشــی هــا بایــد توســط افــراد دارای صالحیــت ◄
انجــام شــود تــا همــه اتصــاالت الکتریکــی مطابــق بــا اســتانداردهای 
مربوطــه باشــد. بــرای اطمینــان از عملکــرد ایمــن، دســتگاه بایــد بــه 
درســتی بــه ارت متصــل و حفاظــت اتصــال کوتــاه مناســب داشــته 

باشــد.

قبــل از تعمیــر یــا بررســی اینورتــر از عــدم وجــود بــار الکتریکــی بیــن ◄
قســمت AC و DC اطمینــان حاصــل کنیــد.

حتــی اگــر کلیــه اتصــاالت اینورتــر قطــع باشــد ممکــن اســت خــازن ◄
موجــود در اینورتــر باعــث شــوک الکتریکــی گــردد. بنابرایــن بایــد بعــد 
از خامــوش کــردن دســتگاه بــه مــدت 10 دقیقــه صبــر کنیــد و ســپس 

عملیــات تعمیــر و نگهــداری شــروع شــود.

از تماس با اینورتر  در حال کار خودداری نمایید.◄

1-3-  اقدامات ایمنی

هنــگام کار بــا ایــن محصــول نــکات ایمنــی و اقدامــات احتیاطــی را مطابــق 
ایــن دســتورالعمل دنبــال کنیــد. شــرکت گلنــور در قبال پیامدهای ناشــی 
از نقــض مقــررات عمومــی ایمنــی و اســتانداردهای طراحــی تجهیــز، تولیــد و 

کاربــرد هیــچ گونــه مســئولیتی نــدارد.

حفاظــت در برابــر جزیــره ای شــدن: تغییــر فرکانــس اینورتــر از شــرایط ◄
اســمی در غیــاب فرکانــس مرجــع )تغییــر فرکانــس(

موارد زیر شامل گارانتی شرکت گلنور نمی باشند:

آسیب های ناشی از حمل و نقل–•
انبارش، نصب یا استفاده غیر اصولی–•
نصب یا استفاده توسط افراد فاقد صالحیت–•
عدم پیروی از دستورالعمل های نصب و اقدامات ایمنی–•
استفاده در شرایط نامناسب محیطی–•
استفاده خارج از الزامات تعیین شده–•
تغییرات غیر مجاز در محصول یا کد نرم افزاری –•
آســیب دســتگاه در اثــر حــوادث غیــر مترقبــه )ماننــد رعد و بــرق، زلزله، –•

آتــش ســوزی ، طوفــان و ...( 
نصـــب یـــا اســـتفاده در محیـــط هـــای خـــارج از شـــرایط مـــورد تائیـــد در –•

المللـــی بیـــن  اســـتانداردهای 

خطر! ولتاژ باال می تواند منجر به مرگ یا سوختگی شدید شود.
عملیات بر روی اینورتر باید توسط افراد دارای صالحیت انجام شود.  
خطرناک    ولتاژ  است  ممکن  نور  معرض  در  فتوولتائیک  آرایه های 

ایجاد کنند.
در زمان کارکرد سیستم و روشن بودن اینورتر، از تماس با پنل های   

فتوولتائیک خودداری فرمایید.
مالحظات ایمنی این دستورالعمل را با دقت مطالعه کنید.  

خطر! اتصاالت یا ترمینال های متصل به شبکه یا تجهیز، لمس نگردد 
زیرا ممکن است شوک الکتریکی منجر به مرگ یا آتش سوزی گردد.

از تمــاس بــا ترمینــال هــا یــا هــادی هــای متصــل بــه مــدار شــبکه   
گــردد. خــودداری 

تمـام دسـتورالعمل ها و مالحظـات ایمنـی اتصـال به شـبکه را مطالعه   
و درک فرماییـد.

تمام مالحظات ایمنی شبکه قدرت توان پائین را رعایت نمایید.   

خطر! دستگاه آسیب دیده یا خطای سیستم ممکن است منجر به 
شوک الکتریکی یا آتش سوزی گردد.

قبل از راه اندازی، سیستم را از نظر وجود آسیب یا هر گونه شرایط   
خطرناک دیگر بررسی نمایید.

وضعیت ایمنی دستگاه با اتصال مدار را بررسی نمایید.  
از وضعیت ایمنی دستگاه اطمینان حاصل کنید.  
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ابعادوزناینورتر

20 KW 
25 KW 43 Kg635 mm × 225 mm ×480 mm

GS-20000-TGS-25000-Tمدل

)DC( ورودی

W32500 W 26000ماکزیمم توان ورودی

V 1100ماکزیمم ولتاژ ورودی

2-3- مشخصات مکانیکی 

2-4- مشخصات فنی 

2-1- اجزاء سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه
هــای  پنــل  شــامل  شــبکه  بــه  متصــل  خورشــیدی  هــای  سیســتم 
 ) خورشــیدی، اینورترهــای متصل به شــبکه، دســتگاه انــدازه گیری)کنتور
و شــبکه توزیــع نیــروی بــرق مــی باشــند. از طریق پنــل فتوولتائیک جریان 
DC تولیــد مــی شــود، ســپس از طریــق اینورتــر جریــان DC بــه AC تبدیــل 
مــی گــردد. فرکانــس و فــاز خروجــی اینورتــر  بــا فرکانــس و فــاز شــبکه بــرق 

یکســان اســت.

2  بررسی اجمالی محصول

شرحاجزا
نوع مونو کریستال، پلی کریستال و الیه نازک )Thin film( پنل فتوولتائیک

20و 25کیلوواتاینورتر

) ابزارهای استاندارد جهت اندازه گیری توان خروجی اینورترتجهیز اندازه گیری )کنتور

TT, TN-C, TN-S, TN-C-Sشبکه برق

توضیحموضوعشماره

1LED جهت نشان  دادن وضعیت عملکردی اینورتر و وضعیت نمایشگر
ارتباطی آن

2DC جهت اتصال اینورتر به پنل های فتوولتائیکترمینال های ورودی

3DC و قطع و وصل آنکلید DC جهت کنترل مستقیم ورودی

جهت اتصال Wi-Fi یا دیگر ماژول های ارتباطیترمینال های ارتباطی4

ایجاد تعادل فشار هوای بیرون و دورن محفظهدریچه تهویه5

6 AC جهت تزریق انرژی خروجی اینورتر به شبکهترمینال های خروجی

ی اینورتر 2-2- نمای ظاهر

225mm635 mm

480 mm

V 250ولتاژ راه اندازی

MPPT 950 - 200محدوده ولتاژ V

V 850 - 470محدوده ولتاژ MPPT در بار کامل

2A / 11*2A11*3A / 11*2A*11ماکزیمم جریان ورودی

2A / 12*2A12*3A / 12*2A*12ماکزیمم جریان اتصال کوتاه

MPPT2تعداد ورودی های مستقل

DC تعداد ورودی هایA:2/B:2A:3/B:2

)AC( خروجی

20KW25KWماکزیمم توان خروجی

20KW25KWماکزیمم توان موثر

20KVA25KVAماکزیمم توان ظاهری

A36.3 A 29ماکزیمم جریان خروجی

230V/400V,3W+N+PEولتاژ نامی شبکه

276Vac / 304-480Vac-176محدوده ولتاژ شبکه

Hz 60 / 50فرکانس نامی شبکه

Hz 65 - 55 / 55 - 45محدوده فرکانس شبکه

)توان نامی( %3 >هارمونیک

)توان نامی( 0.99 <ضریب توان

پیش فاز    0.8  ~ پس فاز 0.8ضریب توان قابل تنظیم

1

2
3 4 5 6
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خطر! خطر مرگ به دلیل آتش سوزی یا انفجار
اینورتر را بر روی مصالح ساختمانی آتش زا نصب نکنید.  
می شوند    نگهداری  اشتعال زا  مواد  که  محیط هایی  در  را  اینورتر 

نصب نکنید.
اینورتر را در محیط هایی که احتمال انفجار وجود دارد نصب نکنید.  

4 نصب
4-1- محل نصب

3  بسته بندی و انبارش

راندمان

%98.9ماکزیمم راندمان

%98.5راندمان )اروپایی(

سایر مشخصات

حفاظت ها

حفاظت در برابر جزیره ای شدن، حفاظت افزایش ولتاژ 
خروجی، حفاظت افزایش جریان خروجی، حفاظت جریان 
نشتی، حفاظت از جا به جایی قطب ها، حفاظت نوسان 
عایق  مقاومت  تشخیص   ،DC/AC )ضربان(  شدید 

زمین، سوئیچ DC ، پیشگیری و ترمیم PID)اختیاری(

Iکالس حفاظتی

)II)DC(  /   III)ACطبقه بندی ولتاژ باال

)اختیاری( GPRS ,)اختیاری(Ethernet ,)اختیاری(RS485, Wi-Fiارتباطات

نشانگر Bluetooth ،LED )اختیاری(نمایشگر
1W>مصرف در شب

IP درجه حفاظتIP65

طبیعیتهویه

دیواریروش نصب
آلومینیوم دایکاستجنس بدنه

بدون ترانسفورماتورایزوالسیون

مطابق با  استانداردها
EC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, CEI 0-21, 
EN 50549-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4

رسی بسته بندی 3-1-باز
اگرچه محصول قبل از تحویل ، سختگیرانه تحت آزمون و بازرسی قرار می گیرد اما 
امکان آسیب در حین حمل نیز وجود دارد. در زمان تحویل کاال،  اینورتر  را از نظر 
ظاهری بررسی و محتویات داخل جعبه  را کنترل نمایید. در صورت عدم وجود 

قطعات مطابق با جدول زیر، شرکت حمل و فروشنده خود را مطلع نمایید.

تعداداسمشماره
1 عدداینورتر خورشیدی متصل به شبکه1
 2 جفتکانکتورهای MC4)ترمینال ورودی (2
4جفت کانکتور AC)ترمینال خروجی(3

1 عددماژول ارتباطی  Wi-Fi )اختیاری(4
5M8x70 5عددپیچ های انبساطی

6M5×16  2 عددپیچ  آلن سر استوانه ای

7M4x10 4عددپیچ چهارسو سر شش گوش 

 1 عددپیچ چهارسو سر شش گوش M6x12 )پیچ ارت(8

1 عددبراکت نصب دیواری9

5 عددوایرشو سوزنی10

) C˚(60+~25-           دمای عملکرد

)%(100~0رطوبت نسبی

2000mارتفاع از سطح دریا

3-2- انبارش
اگــر اینورتــر بالفاصلــه مــورد اســتفاده قــرار نمــی گیــرد، بایــد در محیطــی بــا 

شــرایط زیــر انبــار گــردد:

اینورتــر مجــددا در جعبــه اصلــی خــود بســته بنــدی گــردد. دقــت شــود –•
کیســه های رطوبت گیــر داخــل بســته بندی باقــی بماننــد. جعبــه بایــد 

بــا نــوار چســب درزگیــری شــود.
ــار و خوردگــی –• ــز و خشــک دور از گــرد و غب ــر بایــد در مکانــی تمی اینورت

ــرد. ناشــی از بخــار آب قــرار گی
درجـــه –•  +85 تـــا   -30 محـــدوده  در  بایـــد  انبـــارش  محیـــط  دمـــای 

باشـــد.  0%  ~  100% نســـبی  رطوبـــت  و  ســـانتی گراد 
بیش از 5 عدد جعبه اینورتر بر روی هم قرار ندهید.–•
بــه منظــور جلوگیــری از خوردگــی، اینورترهــا را بــه دور از مواد شــیمیایی –•

خورنــده نگهــداری کنید.
در حیــن انبــارش، بازرســی منظــم و دوره ای نیــاز اســت و بســته بندی –•

بایــد در صــورت آســیب بــه موقــع تعویــض گــردد.
جعبه اینورتر را مورب یا برعکس قرار ندهید.–•
ــر نبایــد قبــل از بازرســی جامــع –• ــارش طوالنــی مــدت، اینورت بعــد از انب

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــنل دارای صالحی ــط پرس ــت توس و تس

بــه منظــور اطمینــان از کارکــرد صحیــح اینورتــر الزامــات محیــط 
ــد: ــر باش ــرح زی ــه ش ــد ب ــب بای نص

اینورتــر جهــت اســتفاده در محیــط هــای بیرونــی بــا درجــه حفاظــت –•
IP65 در نظــر گرفتــه شــده اســت. محــل نصــب بایــد خنــک و دارای 
تهویــه مناســب باشــد. اینورتــر را در معــرض آفتــاب مســتقیم قــرار 
ندهیــد در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت دمــای داخــل اینورتــر بســیار 
افزایــش یابــد و عملکــرد مدارهــای حفاظتــی دچــار اختــالل گــردد و 

احتمــال خاموشــی اینورتــر هــا در ایــن حالــت وجــود دارد.
بــارش بــاران و بــرف مــی توانــد بــر روی طــول عمــر اینورتــر تاثیــر گــذار –•

باشــد، بنابرایــن اینورتــر را در معــرض بــاران و بــرف نصــب نکنیــد یــا 
ســایه بانــی بــرای آن در نظــر بگیریــد.

بــا توجــه بــه سیســتم تهویــه طبیعــی اینورتــر، از نصــب آن در فضــای –•
بســته خــودداری نماییــد. در غیــر ایــن صــورت اینورتــر حیــن کار بســیار 
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محدوده دمای محیط باید بین 25-  تا 60+ درجه سانتیگراد باشد. در 
خارج از این محدوده توان خروجی اینورتر تغییر می کند.

رطوبت نسبی محیط باید در محدوده % 100 ~ % 0 باشد.

4-2- نصب اینورتر

4-2-1 موقعیت نصب
توجــه: اینورتــر را فقــط در حالــت عمــودی یــا بــا شــیب کمتــر از 15 درجــه بــه 
ســمت عقــب نصــب کنیــد. از نصــب اینورتــر بــه صــورت افقــی خــودداری 
نماییــد. ترمینــال هــای ورودی و خروجــی بایــد بــه ســمت پاییــن باشــند.

احتیاط !

300mm

50
0m

m

300mm

1000mm

100
0m

m

جهــت ایجــاد تهویــه مناســب در زمــان نصــب اینورتــر فاصلــه حداقــل 30 
ســانتیمتر از اطــراف و 50 ســانتیمتر از بــاال رعایــت گــردد. بــا رعایــت ایــن 
فواصــل کار بــا اینورتــر و مشــاهده نمایشــگر بــرای کاربــر مطلــوب خواهــد 
بــود. همــه کابــل هــا از ســمت پاییــن بدنــه اینورتــر بــه بیــرون هدایــت 
مــی شــوند، بنابرایــن حداقــل فاصلــه 50 ســانتیمتر در ایــن قســمت نیــز 

رعایــت گــردد.

گــرم مــی شــود و ممکــن اســت آســیب ببینــد.
ــوان –• ــه ت ــزی ک ــا فل ــده ی ــت ش ــی تقوی ــوار بتن ــر روی دی ــد ب ــر بای اینورت

ــل  ــردد. مح ــب گ ــودی نص ــورت عم ــه ص ــر را دارد ب ــل وزن اینورت تحم
ــود. ــاش ش ــار ارتع ــد دچ ــب نبای نص

محــل نصــب بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه نشــانگرهای LED بــه راحتی –•
ــر در  ــراف اینورت ــی اط ــه کاف ــت فاصل ــد.بهتر اس ــاهده باش ــل مش قاب
نظــر گرفتــه شــود تــا تهویــه، نصــب، تعمیــر، نگهــداری و دسترســی 

ایمــن امــکان پذیــر باشــد.
نصــب اینورتــر در محیــط هــای دارای بخــار و غبــار نمــک ســبب خوردگــی –•

و در نهایــت آتــش ســوزی مــی گــردد.

4-2-2 مراحل نصب
1. براکــت نصــب را بــر روی یــک دیــوار مناســب قــرار دهیــد و بــا یــک تــراز 

آن را تنظیــم و محــل ســوراخکاری هــا را نشــانه گــذاری نماییــد.

2. محل های مشخص شده را سوراخ نمایید.

3. براکــت نصــب را بــا اســتفاده از پیــچ هــای انبســاطی  M8x70 بــر روی 
دیــوار نصــب نماییــد. پیــچ هــا را بــا حداقــل گشــتاور 30 نیوتــن متــر  

ــد. ــم کنی محک

ــت  ــر روی براک ــای M5×16 و M4*10 ب ــچ ه ــتفاده از پی ــا اس ــر را ب 4.اینورت
دیــواری نصــب کنیــد.

از استحکام پیچ ها در جای خود اطمینان حاصل نمایید.
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خطر!

قبل از اتصال الکتریکی، کلید قسمت DC را قطع نمایید.

DC 5-3- اتصاالت

این محصول یک اینورتر غیر ایزوله است، قطب های منفی و مثبت 
پنل های خورشیدی نمی توانند زمین شوند در غیر این صورت خطای 
PV ISOنمایش داده می شود.در این صورت اینورتر کارکرد صحیحی 

نخواهد داشت و حتی ممکن است آسیب ببیند.

خطر!
سیم کشی نامناسب ممکن است باعث مرگ اپراتور یا آسیب غیر قابل 
می توانند  صالحیت  دارای  پرسنل  فقط  گردد.  اینورتر  به  جبران 
سیم کشی را انجام دهند. الزم است در حین انجام عملیات،کلیدهای 

DC و AC در وضعیت قطع قرار گیرند.

هشدار!
الزم است در زمان طراحی سیستم فتوولتائیک، محدودیت های ولتاژ 

و جریان اینورتر مد نظر قرار گیرد.

جهت حفظ درجه حفاظت اینورتر معادل IP65 استفاده از کانکتورهای 
موجود در جعبه بسته بندی الزامی می باشد.

هشدار!
از مطابقت اتصاالت الکتریکی با استانداردهای ملی اطمینان حاصل نمایید.

کابل ها   بندی  عایق  و  استحکام  از  آسیب،  هرگونه  از  جلوگیری  جهت 
اطمینان حاصل نمایید.

اینورتر فقط باید بعد از اخذ مجوز از اداره برق محلی به شبکه برق متصل گردد.

5 اتصاالت الکتریکی
5-1- اقدامات ایمنی

5-2- الزامات کابل

را  مناســب  ســایز  زیــر  جــدول  توصیه هــای  مطابــق  کاربــر،  اســت  الزم 
کنــد: انتخــاب 

احتیاط! 

احتیاط! 

ولتاژ معادل 1100 احتیاط!  بیشینه  پنل های فتوولتائیک  آرایه های  در طراحی 
ولت و بیشینه جریان اتصال کوتاه معادل 12 آمپر در نظر گرفته گردد.

توجه
این اینورتر دارای دو ورودی MPPT و هر ورودی قابلیت اتصال دو 

رشته را دارد.

(کابل) mm2(کابل سایز )قطر
)-DC+,DC( 4<ترمینال های ورودی پنل mm2

        AC8 ≤           ترمینال های خروجیAWG)8.37mm2(

)8AWG)8.37mm2 ≤نول شبکه برق

)8AWG)8.37mm2 ≤سیم زمین

طبق مراحل زیر کابل DC را به ترمینال اینورتر متصل نمایید:

 توجــه: در زمــان کابــل کشــی، از دو رنــگ متفــاوت جهــت قطــب مثبــت و 
منفــی اســتفاده نماییــد. )L3,L2,L1(

هشدار!

احتیاط!

Positive (+)

Negative (-)

DC 5-3-1  کابل کشی سمت
ــی  ــیم مس ــد. س ــدا نمایی ــر ج ــدازه 8 میلیمت ــه ان ــل DC را ب ــش کاب 1. روک
کابــل را وارد هســته فلــزی کانکتــور نماییــد و بــا یــک ابــزار مناســب فشــار 

دهیــد.

2. درپــوش کانکتــور را برداریــد و کابــل را از داخــل درپــوش عبــور دهیــد. 
مغــزی فلــزی را از شــیار کانکتــور عبــور دهیــد تــا صــدای قــرار گرفتــن مغــزی 

در محــل مناســب شــنیده شــود. ســپس درپــوش ترمینــال را ببندیــد.

3. ولتــاژ هــر رشــته را بــه وســیله ولــت متــر انــدازه گیــری نماییــد. اطمینــان 
حاصــل فرماییــد ولتــاژ مــدار بــاز  از مشــخصات فنــی تجاوز نکنــد. در دمای 
پاییــن متناســب بــا ضریــب دمایــی پنــل، آرایه هــای فتوولتائیــک افزایــش 

ولتــاژ خواهد داشــت.

را  فتوولتائیــک  پنل هــای  ورودی  کابــل  و  کنیــد  قطــع  را   DC کلیــد   .4
کنیــد. متصــل  اینورتــر  بــه  جداگانــه 
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از تطابق اتصاالت الکتریکی با استانداردهای ملی اطمینان حاصل کنید.

قسمت های فلزی بدون بار الکتریکی در سیستم فتوولتائیک شامل 
سازه پنل های فتوولتائیک و بدنه فلزی اینورتر می باشند که باید مطابق 

الزامات استاندارد، به زمین متصل شوند.
سیستم زمین تمامی اینورتر ها و پنل های فتوولتائیک یک سامانه باید 
به یک شبکه ارت یکسان متصل شوند تا اتصال هم پتانسیل مطمئن 

برقرار شود.

طبق الزامات EN50178، یک ارت ثانویه با مشخصات پیچ M4×8 به 
همراه واشر فنری و واشر تخت در نظر گرفته شده است.

هشدار!

هشدار!

احتیاط!

طــول مناســبی از کابــل را از درپــوش کانکتــور ضــد آب عبــور دهیــد. . 1
ایــن عملیــات فقــط بــر روی ســیم مســی چنــد رشــته ای اعمــال شــود. 
طــول ســیم ارت بایــد 5 میلــی متــر بیشــتر از ســیم هــای فــاز و ســیم نــول 
باشــد. حــدود 10 میلیمتــر از عایــق هــر رشــته ســیم را روکش بــرداری کنید 

و وایرشــوی مربوطــه را مونتــاژ کنیــد. 

AC 5-4-1 کابل کشی قسمت 

AC 5-4- اتصاالت

درپــوش کانکتــور را برداریــد و کابــل را از داخــل درپــوش عبــور دهیــد. . 2
ســیم های  N,L3,L2,L1 و PE را بــه ترمینــال AC متصــل نماییــد و از 

اتصــال صحیــح ســیم PE اطمینــان حاصــل نماییــد.

ترمینال خروجیAC را بوسیله پیچ های M4x10 ببندید. 3

50 10

 51.7   7mm  N

 51mm            R

 50.5mm         T

 50mm             S

 51.7mm     PE

مشکی:

قرمز:

آبی:

زرد:

سبز:

جهت جلوگیری از بروز شوک الکتریکی، از اتصال سیم نول به عنوان 
سیم PE به محفظه خودداری نمایید.

نقطه PE در ترمینال خروجی فقط به عنوان یک نقطه PE استفاده می 
شود و نمی تواند جایگزین پیچ ارت ثانویه روی محفظه شود.

5-5- اتصال ارت حفاظتی ثانویه

احتیاط!

خطر!

پیــچ ارت ثانویــه در قســمت زیریــن اینورتــر موجــود اســت. کاربــر بایــد 
اینورتــر را از طریــق  پیــچ M6*12 هماننــد شــکل زیر بــه زمین متصل نماید.

  6  نصب ماژول ارتباطی
ماژول Wi-Fi را به COM1 در قسمت زیرین اینورتر متصل نمایید.
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LEDتوضیحاتوضعیت نمایش
ماژول ارتباطی وصل استروشن

ماژول ارتباطی قطع استخاموش
اینورتر در وضعیت تولید توان متصل به شبکه استروشن

اینورتر منتظر اتصال به شبکه یا وضعیت شروع استچشمک زن با فواصل 1 ثانیه

خطای اینورترروشن
خطای شبکهچشمک زن با فواصل 0.2 ثانیه
خطای ورودی پنل های فتوولتائیکچشمک زن با فواصل 1 ثانیه

7عملیات راه اندازی
وشن کردن 7-1- ر

1. قبل از روشن کردن اینورتر موارد زیر را بررسی نمایید:
اینورتـر صحیـح و محکـم در محـل خود مونتاژ شـده باشـد.محل نصـب اینورتر –•

بـه گونـه ای باشـد کـه عملیـات نصب و تعمیـرات راحت انجـام گردد.
ماژول ارتباطی به صورت صحیح متصل شده باشد.–•
ویژگـی هـای الکتریکـی قطـع کننـده AC مطابـق الزامـات در نظـر گرفتـه –•

شـود.
اتصال تمام  کابل ها بصورت صحیح صورت گرفته باشد.–•
در قسـمت هـای دارای الکتریسـته سـاکن عایـق بنـدی صـورت گرفتـه –•

باشـد.
برچسب های ایمنی و هشدار قابل رؤیت و واضح باشند.–•
ولتاژ قسمت شبکه و قسمت DC مطابق الزامات اینورتر باشد.–•

در  ورودی  ولتـاژ  دهید.اگـر  قـرار  روشـن  وضعیـت  در  را   DC کلیـد   .2
محدوده مجاز باشـد، نشـانگر LED سـبز به صورت چشـمک زن روشـن 

مـی گـردد.
3. کلید قسمت AC را روشن کنید.

4. در صورتیکـه شـرایط مطابـق الزامـات کاری اینورتـر باشـد اینورتـر بـه 
صـورت خـودکار تـوان تولیـدی را بـه شـبکه تزریـق مـی نمایـد. در ایـن 

حالـت نشـانگر LED بـه صـورت دائـم روشـن خواهـد مانـد.

مـی  خامـوش  اتوماتیـک  صـورت  بـه  اینورتـر  خطـا  وقـوع  صـورت  در   .5
شـود. در ایـن حالـت نشـانگر LED قرمـز، روشـن مـی شـود. بـه بخـش 
7-3 بـرای توضیـح نشـانگرهای LED مراجعـه کنیـد. بعـد از رفـع عیـب، 

اینورتـر بـه صـورت خـودکار مجـددا راه انـدازی مـی شـود.

7-2- خاموش کردن
زمانـی کـه تابـش خورشـید به اندازه کافی نباشـد اینورتر به صورت . 1

خودکار خامـوش می گردد.

اتوماتیـک . 2 صـورت  بـه  را  خطـا  کـد  اینورتـر  مشـکل  بـروز  صـورت  در 
نشان خواهد داد. جهت خاموشی اضطراری کلید AC و DC را قطع 

نمایید.
توجــه: چشــمک زدن همزمــان LED  ســبز و قرمــز نشــانگر بروزرســانی 

ــد. ــی نکنی ــچ اقدام ــانی هی ــل بروزرس ــا تکمی ــت. ت ــه اس برنام

LED 7-3- نشانگرهای
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