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1. A jelen útmutatóval kapcsolatos megjegyzések 

Általános megjegyzések 
A Zeverlution egy transzformátor nélküli szolár inverter egyetlen MPP követővel.  

A fotovoltaikus (PV) körből származó egyenáramot (DC) alakítja át hálózatba 

táplálható váltakozó árammá (AC), és betáplálja a közműhálózatba.  

 

1.1 Érvényességi terület 

A kézikönyv a következő Zeverlution inverterek felszerelését, telepítését, üzembe 

helyezését és karbantartását írja le: Zeverlution 1000S, Zeverlution 1500S, 

Zeverlution 2000S, Zeverlution 3000S. 

Az inverterhez mellékelt összes dokumentációt tekintse át. Megfelelő, bármikor 

elérhető helyen tárolja őket. 

 

1.2 Célcsoport 

A jelen kézikönyv kizárólag képzett villamossági szakembereknek szól, akik 

kötelesek a feladatokat pontosan a leírt módon elvégezni. 

Az inverterek telepítését végző összes személynek az általános biztonság területére 

vonatkozó képzettséggel és tapasztalattal kell rendelkeznie, és ezeket a szabályokat 

a villamos berendezéseken végzett munkálatok közben is be kell tartaniuk. A 

telepítést végző személyzetnek a helyi követelményeket, szabályokat és 

szabályozásokat is ismerniük kell.  
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1.3 A jelen kézikönyvben használt szimbólumok 

A jelen kézikönyvben az alábbi biztonsági óvintézkedéseket és általános információkat 

használjuk: 

 

 

 

 

 

 

Az INFORMÁCIÓ szó tippeket jelöl, amelyek hasznosak lehetnek az inverter optimális 

telepítéséhez és üzemeltetéséhez. 

 

 

A MEGJEGYZÉS szó olyan helyzetet jelöl, amely anyagi károkat okozhat, ha nem előzik 

meg. 

 

 

A FIGYELEM szó olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely kisebb vagy mérsékelt sérülést 

eredményezhet, ha nem előzik meg. 

 

 

A FIGYELMEZTETÉS szó olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely halálos vagy súlyos 

sérülést eredményezhet, ha nem előzik meg. 

 

 

A VESZÉLY szó olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely halálos vagy súlyos sérülést 

eredményez, ha nem előzik meg. 
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2. Biztonság 

2.1 Rendeltetésszerű használat 

1. A Zeverlution készülék a PV körből származó egyenáramot alakítja át hálózatba 

táplálható váltakozó árammá. 

2. A Zeverlution készülék beltéri és kültéri használatra is alkalmas. 

3. A Zeverlution készülék csak az IEC 61730 szabvány, „A” alkalmazási osztálya 

szerinti II. védelmi osztályba tartozó PV mezőkkel (PV modulok és kábelek) 

üzemeltethető. A PV modulokon kívül ne csatlakoztasson más energiaforrásokat 

az inverterre. 

4. A földelésnél nagy kapacitással rendelkező PV modulok csak akkor használhatók, 

ha a csatlakozásuk kapacitása nem haladja meg az 1,0 μ F értéket. 

5. Amikor a PV modulokat napfény éri, ehhez a berendezéshez egyenáram érkezik. 

6. A PV rendszer tervezésekor ügyeljen arra, hogy az értékek mindig megfeleljenek 

az összes alkatrész engedélyezett működési tartományának. A „Zeverplan” 

ingyenes tervezőprogram(http://www.zeverplan.com ) nyújthat ebben segítséget.  

 

2.2 Biztonsági szabványok 

A Zeverlution inverterekmegfelelnek az EU 2006/95/EK alacsony feszültségű 

irányelvének és az elektromágneses összeférhetőség 2004/108/EK irányelvének. A 

Zeverlution inverterek az ausztrál és új-zélandi piacon is megfelelnek a biztonsági és 

elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos követelményeknek. Az inverterek 

CE-jelöléssel és RCM-jelöléssel rendelkeznek.  

A más országokban és régiókban érvényes tanúsítványokkal kapcsolatos 

információkért keresse fel honlapunkat(http:// www.zeversolar.com). 

  

http://www.zeverplan.com/
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2.3 Fontos biztonsági információk 

 

 
 

 

A PV áramkör nagyfeszültségei életveszélyesek 

Ha napfény éri a PV áramkört, akkor veszélyes egyenáramú feszültséget 

generál, amely az egyenáramú vezetőkbe és az inverter feszültség alatt álló 

alkatrészeibe kerül. Az egyenáramú vezetők vagy feszültség alatti alkatrészek 

érintése halálos áramütéssel járhat. Ha terhelés alatt választja le az 

egyenáramú csatlakozókat az inverterről, akkor elektromos ív keletkezhet, ami 

áramütést vagy égési sérüléseket okozhat. 

• Ne érintse meg a nem szigetelt kábelvégeket. 

• Ne érintse meg az egyenáramú vezetőket. 

• Ne érintse meg az inverter feszültség alatt álló alkatrészeit. 

• Az inverter felszerelését, telepítését és üzembe helyezését csak megfelelő 

képességekkel rendelkező, képzett személyek végezzék. 

• Az esetleges hibák javítását csak képzett személyek végezzék. 

• Mielőtt bármilyen munkát végezne az inverteren, a jelen dokumentumban leírt 

módon válassza le az összes feszültségforrásról (lásd: 9. „Az inverter 

leválasztása a feszültségforrásokról” c. szakasz). 

 

•Az inverteren minden munkálatot képzett személyzetnek kell végrehajtania, 

akik elolvasták és teljesen megértették a jelen kézikönyvben található összes 

biztonsági információt. 

• Figyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak ezzel a készülékkel. 



8                                   Telepítési és üzemeltetési utasítások,  V03 

 

 

 

 

 

A PV kör földelése 

• A PV kör földeléséhez tartsa be a helyi rendelkezéseket. Javasoljuk, hogy 

megbízhatóan földelje a PV modulok kereteit. 

• A sztring egyetlen csatlakozóját se földelje.  

 

 

Az elektromágneses sugárzás hatásának következtében egészségkárosodásra 

kerülhet sor 

• Üzem közben tartson legalább 20 cm-es távolságot az invertertől. 

 

A forró hőelnyelő által okozott sérülés veszélye 

• Üzem közben a hőelnyelő felmelegedhet. Ne érintse meg! 

 

Áramütés és szivárgó áram által okozott tűz miatti sérülés veszélye 

• Az anyagi értékek és a személyi biztonság védelme érdekében megbízhatóan 

földelje az invertert. 
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Az elektrosztatikus kisülés károsítja az invertert 

• Az elektromos alkatrészek érintése esetén az elektrosztatikus kisülés 

károsíthatja az invertert, vagy teljesen tönkreteheti azt. 

• Földelje magát, mielőtt megérintené az alkatrészeket. 

 
 

 

A burkolat tömítésének sérülése fagypont alatti hőmérsékleten 

• Ha fagypont alatti hőmérsékleten nyitja fel a burkolatot, akkor megsérülhet a 

burkolat tömítése. Ennek következtében nedvesség juthat az inverterbe. 

• -5 ℃ alatti környezeti hőmérséklet esetén ne nyissa fel az invertert. 

• Ha fagypont alatti hőmérsékletnél jégréteg alakult ki a burkolat tömítésén, 

akkor az inverter felnyitása előtt távolítsa el a jégréteget (például meleg 

levegővel olvassza fel a jeget).Tartsa be a vonatkozó biztonsági 

szabályozásokat.  
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2.4 A címkén található szimbólumok 

Szimbólum Magyarázat 

 

Ügyeljen a nagyfeszültségre és a működési áramerősségre. 
Az inverter nagyfeszültséggel és magas áramerősséggel dolgozik. Az 
inverteren csak képzett és megbízott villamossági szakemberek 
végezhetnek munkálatokat. 

 

Ügyeljen a forró felületekre. 

Üzemelés közben az inverter felmelegedhet. Üzemelés közben kerülje az 

inverterrel való érintkezést. 

 

Az invertert ne háztartási hulladékként kezelje. 

Az ártalmatlanítással kapcsolatos további tudnivalókat lásd a 13. 

„Újrahasznosítás és ártalmatlanítás” c. szakaszban. 

 

CE-jelölés. 

Az inverter megfelel a vonatkozó EK irányelvek követelményeinek. 

 

Tanúsított biztonság 

A terméket a TÜV vizsgálta, és megfelel a német berendezés- és 

termékbiztonsági törvénynek. 

 

RCM-jelölés 

A termék megfelel az Ausztráliában érvényes alacsony feszültségre és 

elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvek összes 

követelményének. 

 

Kondenzátorok kisülése 
A burkolatok nyitása előtt válassza le a hálózatról és a PV körről az 
invertert. Várjon legalább 5 percet, hogy az energiatároló kondenzátorok 
teljesen kiürüljenek. 

 
Lásd az inverterhez mellékelt útmutatót. 

 

Veszély kockázata, figyelmeztetés és intés 
A biztonsági információk fontosak a személyi biztonság miatt. A jelen 
kézikönyvben található biztonsági információk be nem tartása sérülést vagy 
halált okozhat. 
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2.5 Alapvető védelem 

A következő védelmeket biztosítja az inverter: 

1) Túl magas feszültség, túl alacsony feszültség elleni védelem; 

2) Túl magas frekvencia, túl alacsony frekvencia elleni védelem; 

3) Túlmelegedés felügyelete; 

4) Maradék áram felügyelete; 

5) Szigetelés felügyelete; 

6) Szigetüzem elleni védelem; 

7) DC betáplálás felügyelete; 
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3. Kicsomagolás 

3.1 A szállítmány tartalma 

Elem Leírás Mennyiség 

A Inverter 1 darab 

B Falra szerelhető konzol 1 darab 

C 

Felszerelési tartozékok készlete: 
Fali tiplik és hatlapfejű csavarok (2 db) 
M5×12 mm lencsefejű csavar (2 db) 
*M5×14 mm lencsefejű csavar (1 db)  
*Földelő alátét (2 db) 

1 készlet 

D DC csatlakozó 1 pár 

E Dokumentáció 1 készlet 

F WiFi antenna 1 darab (opcionális) 

G Okos mérőeszköz csatlakozója 1 darab (opcionális) 

* Egy tartalék alkatrész a burkolat felszereléséhez 

 
  

A B C 

  
 

 

 D E F G 
Óvatosan ellenőrizze az összes alkatrészt a kartondobozban. Ha bármi hiányzik, 

vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. 

3.2 Szállítási sérülések ellenőrzése 

A kiszállításkor alaposan vizsgálja át a csomagolást. Ha bármilyen olyan sérülést 

talál a csomagoláson, amely az inverter sérülését jelezheti, akkor azonnal 

tájékoztassa a kiszállítást végző vállalatot. Szükség esetén szívesen állunk 

rendelkezésére.  
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4. Felszerelés 

4.1 Környezeti feltételek 

1. Ügyeljen arra, hogy az invertert olyan helyre szerelje fel, ahol gyermekek nem 

érhetik el. 

2. Olyan helyekre szerelje fel az invertert, ahol nem lehet akaratlanul megérinteni. 

3. Gondoskodjon arról, hogy a telepítés és az esetleges szervizelés során könnyen 

hozzá lehessen férni az inverterhez. 

4. A hő megfelelő eloszlásának biztosításához tartsa be a falaktól, másik 

inverterektől és egyebektől tartandó minimális távolságot: 

 
 

 
 

                                                   

Üres tér egy inverterhez 

 
Üres tér több inverterhez 

Irány Min. üres tér (mm) 

felette 300 

alatta 300 

oldalt 200 
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5. Az optimális üzemeltetéshez a környezeti hőmérsékletnek 40 °C alatt kell 

lennie. 

6. Javasoljuk, hogy az invertert az épület árnyékos oldalára szerelje fel, vagy 

szereljen árnyékoló tetőt az inverter fölé.  

7. Az optimális üzemelés és a hosszabb élettartam biztosítása érdekében ne tegye 

ki közvetlen napsütésnek, esőnek és hónak az invertert. 

 

 

8. Az inverter súlyának és méreteinek megfelelő felszerelési módszert, helyet és 

felületet válasszon. 

9. Ha lakónegyedben szereli fel, akkor javasoljuk, hogy erős alapra szerelje az 

invertert. A használat közben hallható rezgések miatt gipszkarton és hasonló 

anyagok használatát nem javasoljuk.  

10. Semmilyen tárgyat ne helyezzen az inverterre.  

11. Ne takarja le az invertert. 
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4.2 A felszerelés helyének kiválasztása 

 

 
1. Az invertert függőlegesen vagy legfeljebb 15°-kal hátrafelé döntve szerelje fel. 

2. Soha ne szerelje fel előre vagy oldalra döntve az invertert. 

3. Soha ne szerelje fel vízszintes helyzetben az invertert. 

4. Az invertert szemmagasságba szerelje fel, hogy könnyű legyen az üzemeltetés 

és a kijelző leolvasása. 

5. Az elektromos csatlakozások lefelé nézzenek. 

 

Tűz vagy robbanás által okozott életveszély 

• Ne szerelje éghető szerkezeti anyagokra az invertert. 

• Ne szerelje fel olyan területekre az invertert, ahol éghető anyagokat tárolnak. 

• Ne szerelje robbanásveszélyes területekre az invertert. 
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4.3 Az inverter felszerelése falra szerelhető konzollal 

Felszerelési eljárás: 
1. A fali konzolt sablonként használva jelölje ki a furatok 

helyét, és 10 mm-es bitfej használatával fúrja ki a 

szükséges 2 darab lyukat. A furatok körülbelül 70 

mm mélyek legyenek. Tartsa a falra merőlegesen a 

fúrót, és a lyukak dőlésének elkerüléséhez tartsa 

erősen a fúrót.  

 
2. Miután kifúrta a lyukakat a falban, helyezzen két tiplit a furatokba, majd az 

inverterrel együtt szállított önmetsző csavarok és alátétek használatával szerelje a 

falra a fali konzolt. 

       

 

Sérülésveszély az inverter lezuhanása miatt 
• A fali kampók behelyezése előtt mérje meg a furatok mélységét és távolságát. 

• Ha a mért értékek nem felelnek meg a furatokkal kapcsolatos követelményeknek, 

akkor fúrjon új lyukakat. 

 

Sérülésveszély az inverter nagy súlya miatt 

• A felszereléskor vegye figyelembe, hogy az inverter súlya kb. 7,5 kg. 
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3. Fogja meg az invertert, és kissé lefelé döntve csatlakoztassa a fali konzolra.  

 
4. A hőelnyelő mindkét oldalát ellenőrizve győződjön meg arról, hogy biztosan a 

helyén van-e. 

 
5. Tolja el az invertert, amennyire lehetséges, és az M5 csavarok használatával 

rögzítse a falra szerelhető konzol mindkét oldalára. 

       

Ha a telepítés helyén egy második védővezetőre van szükség, akkor földelje az 

invertert, és biztosítsa, hogy ne lehessen leemelni a fali konzolról (lásd: 5.4.3 

„Második védő földelő csatlakozás” c. szakasz). 

Az invertert fordított sorrendben szerelje le. 
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5. Elektromos csatlakozás 

5.1 Biztonság 

 

 

 

 

Az elektrosztatikus kisülés károsítja az invertert 
• Az elektromos alkatrészek érintése esetén az elektrosztatikus kisülés károsíthatja az 

invertert, vagy teljesen tönkreteheti azt. 

• Földelje magát, mielőtt megérintené az alkatrészeket. 

 

Áramütés által okozott sérülés veszélye 
• Az inverter telepítését csak képzett és megbízott villamossági szakemberek végezhetik. 

Az összes elektromos telepítést a nemzeti villamossági szabványoknak megfelelően, 
valamint a helyi szabványoknak és irányelveknek megfelelően végezze. 

 

A PV áramkör nagyfeszültségei életveszélyesek 
Ha napfény éri a PV áramkört, akkor veszélyes egyenáramú feszültséget generál, amely 

az egyenáramú vezetőkbe és az inverter feszültség alatt álló alkatrészeibe kerül. Az 

egyenáramú vezetők vagy feszültség alatti alkatrészek érintése halálos áramütéssel 

járhat. Ha terhelés alatt választja le az egyenáramú csatlakozókat az inverterről, akkor 

elektromos ív keletkezhet, ami áramütést vagy égési sérüléseket okozhat. 

• Ne érintse meg a nem szigetelt kábelvégeket. 

• Ne érintse meg az egyenáramú vezetőket. 

• Ne érintse meg az inverter feszültség alatt álló alkatrészeit. 

• Az inverter felszerelését, telepítését és üzembe helyezését csak megfelelő 

képességekkel rendelkező, képzett személyek végezzék. 

• Az esetleges hibák javítását csak képzett személyek végezzék. 

• Mielőtt bármilyen munkát végezne az inverteren, a jelen dokumentumban leírt módon 

válassza le az összes feszültségforrásról (lásd: 9. „Az inverter leválasztása a 

feszültségforrásokról” c. szakasz). 
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5.2 Az integrált egyenáramú kapcsoló nélküli egységek rendszerének 
kialakítása 

A helyi szabványok vagy kódok előírhatják, hogy a PV rendszereket külső 

egyenáramú csatlakozóval kell felszerelni az egyenáram oldalán. Az egyenáramú 

kapcsolónak képesnek kell lennie arra, hogy biztonságosan leválassza a PV kör 

üresjárati feszültségét plusz 20% biztonsági tartalékot. 

Az inverter egyenáramú oldalának szigeteléséhez minden egyes PV sztringhez 

telepítsen egy egyenáramú kapcsolót. A következő elektromos csatlakozások 

használatát javasoljuk: 
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5.3 A csatlakozási terület áttekintése 

 

Elem Leírás 

A DC KAPCSOLÓ (opcionális): PV terhelés be- vagy kikapcsolása. 

B DC bemenet: dugaszoló csatlakozó a sztrings csatlakoztatásához. 

C COM: a felügyeleti készülék összekapcsolása a hálózati kábellel. 

D ANT (opcionális): antenna, WiFi jel küldése és fogadása. 

E AC KIMENET: hálózat csatlakoztatása. 
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5.4 AC csatlakozás 

 
 
5.4.1 A váltakozó áramú csatlakozás feltételei 

A kábelre vonatkozó követelmények 

A hálózati csatlakozás létrehozása három vezetővel (L, N és PE) történik.  

Sodort acélhuzalhoz a következő specifikációkat javasoljuk. 

 
Elem Leírás Érték 

A Külső átmérő 5 mm-től 13mm-ig 

B Vezető keresztmetszete 2,5 mm²-től 6mm²-ig 

C A szigetelt vezetők lecsupaszításának hossza körülbelül 12 mm 

D A váltakozó áramú kábel külső burkának lecsupaszított 

hossza 

körülbelül 70 mm 

Hosszabb kábelekhez nagyobb keresztmetszeteket kell használni. 

A kábel tervezése 

A vezető keresztmetszetét úgy méretezze, hogy megelőzze a névleges kimeneti 

teljesítmény 1%-nál nagyobb veszteségét a kábelekben.  

Kisebb kábel kereztmetszet esetén a megnövekedett hálózati impedancia 

feszültségemelkedést okozhat.  Ha ez az inverter beállítását meghaladja az inverter 

levlik a hálózatról. 

  

 

Az inverter nagyfeszültségei életveszélyesek 

• Az elektromos csatlakozás létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy a 

kismegszakító ki van kapcsolva, és nem lehet visszakapcsolni. 
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A maximális kábelhosszok a vezető keresztmetszetétől függnek, az alábbiak szerint: 
Vezető 

keresztmetsze
te 

Maximális kábelhossz 
Zeverlution 

1000S 
Zeverlution 

1500S 
Zeverlution 

2000S 
Zeverlution 

3000S 
2,5 mm² 46 m 37 m 28 m 17 m 
4 mm² 74 m 59 m 44 m 27 m 
6 mm² 110 m 89 m 67 m 40 m 

A vezető szükséges keresztmetszete függ az inverter teljesítményétől, a környezeti 

hőmérséklettől, az útvonaltól, a kábel típusától, a kábelveszteségektől, a telepítés 

országában alkalmazandó felszerelési követelményektől stb. 
 
5.4.2 Hálózati csatlakozás 

 

 

  

 

A burkolat tömítésének sérülése fagypont alatti hőmérsékleten 

• Ha fagypont alatti hőmérsékleten nyitja fel a burkolatot, akkor megsérülhet a burkolat 

tömítése.Ennek következtében nedvesség juthat az inverterbe. 

• -5 ℃ alatti környezeti hőmérséklet esetén ne nyissa fel az invertert. 

• Ha fagypont alatti hőmérsékletnél jégréteg alakult ki a burkolat tömítésén, akkor az 

inverter felnyitása előtt távolítsa el a jégréteget (például meleg levegővel olvassza fel a 

jeget). Tartsa be a vonatkozó biztonsági szabályozásokat. 

 

Áramütés és szivárgó áram által okozott tűz miatti sérülés veszélye 

• Az anyagi értékek és a személyi biztonság védelme érdekében megbízhatóan földelje az 

invertert. 

• A PE huzal a váltakozó áramú kábel külső köpenyének lehúzásakor legyen 20 mm-rel 

hosszabb. 
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Eljárás: 

1. Kapcsolja ki a kismegszakítót, és biztosítsa akaratlan visszakapcsolás ellen.  

2. Csavarhúzó (T25) használatával oldja ki a burkolat csavarjait, és távolítsa el a 

burkolatot. 

 

 
3. Húzza le a váltakozó áramú kábel szigetelését. Az L, N és PE vezetők mindegyikét 

12 mm-rel csupaszítsa le. Az L és N vezetőket a PE vezetőhöz képest 10 mm-rel 

rövidebbre vágja.  

 
4. Az M20 kábel tömszelencén keresztül vezesse az inverterbe a váltakozó áramú 

kábelt.  

5. Szükség esetén kissé lazítsa meg a kábel tömszelencéjének hollandi anyáját. 

6. Illessze a csupasz vezetőt a sodrott vég csatlakozójába, és krimpelje az érintkezőt.  

 

 

Oldja ki a burkolat csavarjait 

•A burkolat csavarjainak kioldásakor nincs szükség a csavarok és kúpos rugós alátétek 

levételére, mert ezek a burkolaton maradnak, és nem esnek le. 

70 mm 

12 mm 



24                                   Telepítési és üzemeltetési utasítások,  V03 

7. Egy lapos csavarhúzó (fej mérete: 1x5,5 mm) használatával, 1,2 és 1,5 Nm 

közötti nyomatékkal csatlakoztassa a csavaros sorkapocsra a váltakozó áramú 

kábelt. 

• Illessze a földelés jelével ellátott csavaros csatlakozóba a védővezetőt 

(zöld-sárga), és húzza meg a csavart. 

• Illessze az N jelű csavaros csatlakozóba a semleges vezetőt (kék), és húzza 

meg a csavart. 

• Illessze az L jelű csavaros csatlakozóba az L vezetőt (barna vagy fekete), és 

húzza meg a csavart.  

 
 
 
 
 
 
 

8. Győződjön meg arról, hogy a szigetelt vezetők biztonságosan csatlakoznak. 

9. 2 és 2,5 Nm közötti nyomatékkal húzza meg a kábel tömszelencéjének 

hollandi anyáját, és ellenőrizze a szoros rögzülést. 

10. Csavarhúzó (T25) használatával rögzítse a burkolatot az 1-4. lépésekben 

(nyomaték: 2,2 és 2,5 Nm között). 

L  N  PE 
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5.4.3 Második védő földelő csatlakozás 

Szükség esetén a földelő sorkapocs egy második védő vezető csatlakoztatására vagy 

ekvipotenciális csatlakozásként is használható. 

 

Eljárás: 

1. Fogja meg a szállítmány által nem tartalmazott kábel szemessarut, illessze a 

lecsupaszított földelő vezetőt a csatlakozó fülbe, és krimpelje az érintkezőt.  

 

2. Igazítsa egy vonalba a lapos alátétet, a csatlakozó fület a földelő vezetővel és a 

csavaron található földelő alátétet. A földelő alátét fogainak a hőelnyelő felé kell 

állniuk.  

 

3. Illessze be a csavart a hőelnyelő oldalán található lyukba, és szorosan rögzítse a 

fali konzolra (nyomaték: 2,2 és 2,5 Nm között). 

 
 

A földelő alkatrészekkel kapcsolatos információk: 

Elem Leírás 

1 Hőelnyelő 

2 Földelő alátét 

3 M5 csatlakozó fül védővezetővel 

4 M5×12 lencsefejű csavar 

1 
2 

3 
4 



26                                   Telepítési és üzemeltetési utasítások,  V03 

5.4.4 Maradék áram elleni védelem 

Az inverter egy minden pólusra érzékeny maradékáram-felügyelő egységgel  (RCMU) 

van felszerelve, amely integrált különbözetiáram-érzékelővel rendelkezik, és megfelel 

a DIN VDE 0100-712 (IEC60364-7-712:2002) szabvány követelményeinek.  

Ezért nincs szükség külső maradékáram-készülékre (RCD). Ha a helyi szabályozások 

miatt külső RCD telepítésére van szükség, akkor kiegészítő biztonsági intézkedésként A 

vagy B típusú RCD telepíthető. 

A minden pólusra érzékeny maradékáram-felügyelő egység (RCMU) észleli a 

váltakozó áram és az egyenáram különbségeit. Az integrált különbözetiáram-érzékelő 

észleli a semleges vezető és a fázisvezető közötti áramkülönbséget. Ha az 

áramkülönbség hirtelen megemelkedik, akkor az inverter leválik a hálózatról. A 

minden pólusra érzékeny maradékáram-felügyelő egység (RCMU) tesztelését az 

IEC 62109-2 szabványnak megfelelően végeztük. 

 

 

  

 

A külső maradékáram-készülék névleges teljesítménye 

• Ha külső maradékáram-készülékre (RCD) van szükség a TT vagy TN-S rendszerben, 

akkor olyan maradékáram-készüléket telepítsen, amely 100 mA vagy nagyobb 

maradék áram esetén lép működésbe.  

• Minden egyes csatlakoztatott inverterhez biztosítson egy 100 mA-es névleges 

áramerősségű RCD-t. Az RCD névleges maradék áramának legalább a csatlakoztatott 

inverterek névleges maradék áramainak összegével egyenlőnek kell lennie. Ez azt 

jelenti, hogy ha például két transzformátor nélküli invertert csatlakoztat, akkor az RCD 

névleges áramerőssége legalább 200 mA legyen. 
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5.4.5 Túlfeszültség-kategória 

Az inverter az IEC 60664-1 szabványnak megfelelően a III. vagy alacsonyabb 

kategóriába tartozó hálózatokban használható. Ez azt jelenti, hogy tartósan 

csatlakoztatható egy épületen belüli hálózati csatlakozási pontra. Ha a telepítéshez 

hosszú útvonalon kell vezetni a kültéri kábelt, akkor további túlfeszültség-csökkentő 

intézkedésekre van szükség, hogy a túlfeszültség-kategória IV.-ről III.-ra csökkenjen. 

 
5.4.6 A kismegszakító névleges teljesítménye 

 
Ne legyen terhelés a megszakító és az inverter között. A terhelés lekapcsolásához 

terheléslekapcsoló funkcióval rendelkező megszakítókat használjon. A megszakító 

névleges teljesítményének kiválasztása függ a huzalozás kialakításától (huzal 

keresztmetszete), a kábeltípustól, a huzalozás módjától, a környezeti teljesítménytől, 

az inverter maximális áramerősségétől stb. Felmelegedés vagy hőnek való kitettség 

esetén a megszakító névleges teljesítményének csökkentésére lehet szükség. 

Az inverterek maximális kimeneti áramát az alábbi táblázatban találja. 

Típus 
Zeverlution 

1000S 
Zeverlution 

1500S 
Zeverlution 

2000S 
Zeverlution 

3000S 
Max. kimeneti 

áramerősség 
5,5 A 7,5 A 10 A 15 A 

Javasolt 

biztosítéktípus: gL/g

G vagy hasonló 

névleges 

teljesítményű 

megszakító 

16 A 16 A 16 A 25 A 

 

Tűz által okozott életveszély 

• Minden egyes invertert saját kismegszakítóval kell védeni, hogy az inverter 

csatlakozását biztonságosan meg lehessen szüntetni. 
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5.5 DC csatlakozás 

 
5.5.1 Az egyenáramú csatlakozásra vonatkozó követelmények 

 
A sztirng PV moduljaira vonatkozó követelmények: 

• A csatlakoztatott sztring PV moduljainak egyforma típusúnak, elrendezésűnek és 

dőlésűnek kell lenniük. 

• Tartsa be az inverter bemeneti feszültségének és bemeneti áramerősségének 

küszöbértékeit (lásd: 10.1 „A DC bemenet műszaki adatai” c. szakasz). 

• A statisztikai adatok szerinti leghidegebb napon a PV kör üresjárati feszültsége soha 

nem haladhatja meg az inverter maximális bemeneti feszültségét. 

• A PV modulok csatlakozókábeleit a szállítmányban található csatlakozókkal kell 

felszerelni. 

• A PV modulok pozitív csatlakozókábeleihez a pozitív egyenáramú csatlakozókat kell 

csatlakoztatni.• A PV modulok negatív csatlakozókábeleihez a negatív egyenáramú 

csatlakozókat kell csatlakoztatni. 

Y adapterek használata sztring párhuzamos csatlakoztatásához 

Az Y adapterek nem használhatók az egyenáramú kör megszakítására. 

• Ne használja az Y adaptereket az inverter közvetlen közelében.  

Az adapterek nem lehetnek láthatóak vagy szabadon hozzáférhetőek. 

• Az egyenáramú kör megszakítása érdekében az invertert mindig a jelen dokumentumban 

leírt módon válassza le (lásd: 9. „Az inverter leválasztása a feszültségforrásokról” c. 

szakasz). 

 

Az inverter nagyfeszültségei életveszélyesek 

• A PV kör csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az egyenáramú kapcsoló ki van 

kapcsolva, és nem lehet visszakapcsolni. 

• Ne válassza le terhelés közben az egyenáramú csatlakozókat. 
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5.5.2 Az egyenáramú csatlakozók összeszerelése 

 
Az egyenáramú csatlakozókat az alább leírt módon válassza le. Ügyeljen a megfelelő 

polaritásra. Az egyenáramú csatlakozókon „+” és „-” szimbólumok találhatók. 

 

A kábelre vonatkozó követelmények: 

A kábel PV1-F, UL-ZKLA vagy USE2 típusú legyen, és a következő tulajdonságokkal 

rendelkezzen: 

 Külső átmérő: 5 mm és 8 mm között 

 Vezető keresztmetszete: 2,5 mm²-től 6 mm²-ig 

 Vezetők száma: legalább 7 

 Névleges feszültség: legalább 600 V 

Az egyes egyenáramú csatlakozók összeszereléséhez az alábbiak szerint járjon el. 

1. Húzzon le 12 mm-nyit a kábel szigeteléséből. 

 
2. Teljesen vezesse be a lecsupaszított kábelt az egyenáramú csatlakozóba. 

Ügyeljen arra, hogy a lecsupaszított kábel és az egyenáramú csatlakozó 

egyforma polaritással rendelkezzenek.  

 

Az egyenáramú vezetők nagyfeszültségei életveszélyesek 

Ha napfény éri a PV áramkört, akkor veszélyes egyenáramú feszültséget generál, amely 

az egyenáramú vezetőkbe kerül. Az egyenáramú vezetők érintése halálos áramütéssel 

járhat. 

• Fedje le a PV modulokat. 

• Ne érintse meg az egyenáramú vezetőket. 
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3. Nyomja le a bilincset, míg hallhatóan a helyére nem pattan. 

 
4. Győződjön meg arról, hogy megfelelő-e a kábel elhelyezése:  

Eredmény Mérés 

Ha a sodrott vezetékek láthatók a 

bilincs kamrájában, akkor megfelelő a 

kábel elhelyezkedése. 

 

• Haladjon tovább az 5. lépéshez. 

 

Ha a sodrott vezetékek nem láthatók 

a bilincs kamrájában, akkor nem 

megfelelő a kábel elhelyezkedése. 

 

• Oldja ki a bilincset. Ehhez illesszen egy 

lapos csavarhúzót (fej szélessége: 3,5mm) 

a bilincsbe, és nyissa szét a bilincset. 

 
• Távolítsa el a kábelt, és térjen vissza a 

2. lépéshez. 

 

5. A menetig tolja fel a hollandi anyát, és húzza meg (nyomaték: 2 Nm). 
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5.5.3 Az egyenáramú csatlakozók szétszerelése 

 
1. Csavarja le a hollandi anyát. 

 
2. Az egyenáramú csatlakozó kioldásához illesszen egy lapos csavarhúzót (fej 

szélessége: 3,5 mm) az oldalsó rögzítő szerkezetbe, és nyissa szét. 

 
3. Óvatosan húzza szét az egyenáramú csatlakozót. 

 
4. Oldja ki a bilincset. Ehhez illesszen egy lapos csavarhúzót (fej szélessége: 3,5 mm)  

a bilincsbe, és nyissa szét a bilincset. 

 

 

 

Az egyenáramú vezetők nagyfeszültségei életveszélyesek 
Ha napfény éri a PV áramkört, akkor veszélyes egyenáramú 
feszültséget generál, amely az egyenáramú vezetőkbe kerül. Az 
egyenáramú vezetők érintése halálos áramütéssel járhat. 
• Fedje le a PV modulokat. 
• Ne érintse meg az egyenáramú vezetőket. 
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5. Távolítsa el a kábelt. 

 

 

5.5.4 A PV áramkör csatlakoztatása 

 
1. Gondoskodjon arról, hogy az egyéni kismegszakító ki legyen kapcsolva, és ne 

lehessen véletlenül visszakapcsolni. 

2. Gondoskodjon arról, hogy az egyenáramú kapcsoló ki legyen kapcsolva, és ne 

lehessen véletlenül visszakapcsolni. 

3. Gondoskodjon arról, hogy ne legyen földelési hiba a PV körben. 

4. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az egyenáramú csatlakozó polaritása. 

Ha az egyenáramú csatlakozót az egyenáramú kábel rossz pólusához 

csatlakoztatja, akkor újra kell szerelni az egyenáramú csatlakozót. Az 

egyenáramú kábelnek mindig az egyenáramú csatlakozóéval megegyező 

polaritással kell rendelkeznie. 

5. Gondoskodjon arról, hogy a PV kör üresjárati feszültsége ne haladja meg az 

inverter maximális DC bemeneti feszültségét. 

6. Csatlakoztassa az inverterhez az összeszerelt egyenáramú csatlakozókat, míg 

hallhatóan a helyükre nem pattannak. 

7. Győződjön meg arról, hogy az összes egyenáramú csatlakozó biztosan a helyén 

 

A túl magas feszültség tönkreteheti az invertert 

Ha a sztring feszültsége meghaladja az inverter maximális DC bemeneti feszültségét, 

akkor a túl magas feszültség miatt meghibásodásra kerülhet sor. Az összes garanciális 

igény érvényét veszti. 

• Ne csatlakoztasson olyan sztringet, amelyek üresjárati feszültsége nagyobb, mint az 

inverter maximális DC bemeneti feszültsége. 

• Ellenőrizze a PV rendszer tervezését. 
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van-e. 

 
  

 

A bejutó nedvesség és por kárt tesz az inverterben 

• Szigetelő dugaszokkal zárja le a használaton kívüli egyenáramú bemeneteket, hogy a 

nedvesség és a por ne juthasson az inverterbe. 

• Győződjön meg arról, hogy az összes egyenáramú csatlakozó megfelelően tömítve 

van-e. 
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6. Kommunikáció 

6.1 A rendszer felügyelete az RS485 használatával 

A többpontos kommunikációhoz az inverter RJ45 interfészekkel rendelkezik. 

Egy ZeverCom/ZeverManager készülék RS485 busz használatával csatlakoztatja az 

invertereket. A hálózati kábel teljes hossza ne haladja meg az 1000 métert. Az 

inverterek felügyeleti rendszerének elrendezése az alábbiak szerint alakul. 

 

A ZeverCom/ZeverManager az RJ45 interfészen keresztül kapcsolódik az inverterhez, 

és Ethernet használatával csatlakozik a routerhez. 

Egy távoli felügyeleti platformot kínálunk, melynek neve „Solarcloud”. A „Solarcloud” 

alkalmazást Android vagy iOS operációs rendszerrel működő okostelefonokra 

telepítheti. 

A rendszerrel kapcsolatos információkat honlapunkon 

(http://solarcloud.zeversolar.com) is megtalálja. 

Az RJ45 aljzat érintkezőinek kiosztása az alábbiak szerint alakul: 



 

Telepítési és üzemeltetési utasítások,   V03                                 35 

1. érintkező------- TX_RS485A 

 
 

2. érintkező-------TX_RS485B 

3. érintkező-------RX_RS485A 

4. érintkező-------GND 

5. érintkező-------GND 

6. érintkező-------RX_RS485B 

7. érintkező-------+7 V 

8. érintkező-------+7 V 

Az EIA/TIA 568A vagy 568B szabványnak megfelelő hálózati kábelnek UV-állónak 

kell lennie, ha kültéren használják. 

Csatlakoztassa a hálózati kábelt: 

 

 

 

 

A bejutó nedvesség és por kárt tesz az inverterben 

• Ha a kábel tömszelencéje nem megfelelően van felszerelve, akkor a bejutó nedvesség 

és por az inverter meghibásodását okozhatja. Az összes garanciális igény érvényét 

veszti. 

• Győződjön meg arról, hogy a kábel tömszelencéje szorosan meg van húzva. 

 

A kommunikáció helytelen huzalozása tönkreteheti az invertert 

• A teljesítményhuzal és a jelhuzal közötti helytelen huzalozás az inverter belső 

alkatrészeinek javíthatatlan károsodását okozhatja. Az összes garanciális igény 

érvényét veszti. 

• Az érintkező krimpelése előtt ellenőrizze az RJ45 csatlakozó huzalozását. 
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1. Csavarhúzó (T25) használatával oldja ki a burkolat csavarjait, és távolítsa el a 

burkolatot. (lásd: 5. „Elektromos csatlakozás” c. szakasz). 

2. Csavarja le a hollandi anyát az M25 kábel tömszelencéről, távolítsa el a dugaszt a 

kábel tömszelencéjéből, és jól őrizze meg. Ha csak egy hálózati kábel van, akkor a 

víz behatolásának megakadályozása érdekében helyezzen egy dugót a 

tömítőgyűrű másik lyukába.  

 
 
3. Az érintkezők kiosztása az EIA/TIA 568 szabvány szerint: 

 

 
4. Az M25 kábel tömszelencén keresztül vezesse az inverterbe a hálózati kábelt, és 

ott csatlakoztassa az RJ45 aljzatba az áram PCBA-ján.  

M25 kábel tömszelence az RJ45 számára 



 

Telepítési és üzemeltetési utasítások,   V03                                 37 

 
Ha az inverter beépített ComBoxszal (Ethernet modullal) rendelkezik, akkor a 

hálózati kábelt a ComBox alappillérének számító RJ45 aljzatba csatlakoztassa. 

 
5. Csatlakoztassa a ZeverCom/ZeverManager készülékhez vagy más kommunikációs 

eszközhöz az invertert a fent megnevezett hálózati kábellel. 

6. A tömítőgyűrűt a hálózati kábellel együtt nyomja a kábel tömszelencéjébe, és a 

hollandi anyával szorosan húzza meg (nyomaték: 2,5 és 3,0 Nm között). 

Gondoskodjon arról, hogy a kábel tömszelencéje megfelelően legyen felszerelve. 

A kábel mozgásának megakadályozása érdekében megfelelően zárja a kábel 

tömszelencéjét.  

 
7. Csavarhúzó (T25) használatával rögzítse a burkolatot (nyomaték: 2,2 és 

2,5 Nm között). 

Fordított sorrendben szerelje szét a hálózati kábelt. 
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6.2 A rendszer felügyelete Ethernet használatával 

A felhasználó az integrált, Ethernet modullal (opcionális) rendelkező ComBox 

használatával felügyelheti az invertert. Alább láthatja az inverter és a hálózati 

kábellel biztosított internet közötti kapcsolat csatlakozási ábráját. 

Internet

LAN

Inverter_1 Inverter_n

Router

Internet
Solarcloud

LAN LAN

Inverter_2  

 
Az invertert úgy csatlakoztathatja a hálózathoz, ha egyszerűen a ComBoxon 

található Ethernet-portra csatlakoztatja a routertől induló hálózati kábelt. A hálózati 

kábel csatlakoztatásához lásd a vonatkozó utasításokat a 6.1 szakaszban.  

 

Az inverter a DHCP-n keresztül automatikusan kap egy IP-címet a routertől, és kijelzi 

azt a kijelzőn. A hálózati csatlakozáshoz szükséges idő a hálózati kommunikáció 

körülményeitől függ. 

 

A DHCP kommunikációs hibát okozhat 

• A routernek támogatnia kell a DHCP szolgáltatásokat, ha aComBox DHCP funkciót 

használ. 

 

A zárt port kommunikációs hibát okozhat 

• A ComBox a #6655 és #80 portokat használva kommunikál a Solarclouddal. Mindkét 

portnak nyitva kell lennie, különben a ComBox nem tud csatlakozni a Solarcloudhoz, és 

nem tud adatokat feltölteni 
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6.3 A rendszer felügyelete WiFi használatával 

A felhasználó az integrált, WiFi modullal (opcionális) rendelkező ComBox 

használatával felügyelheti az invertert. Az inverter és az internetes WiFi kapcsolat 

csatlakozási ábrája alább látható. 

WiFi

SolarcloudWireless Router

Internet Internet

Inverter  
Az antenna felszerelése: 

Fogja meg a szállítmányban található antennát. 

Kézzel szorítsa a WiFicsatlakozó portjába az antennát. Győződjön meg arról, hogy az 

antenna biztonságosan csatlakozik. 

 
A ComBoxra vonatkozó további üzemeltetési információ: 

A megbízható távoli felügyelet eléréséhez keresse fel honlapunkat(http:// 

www.zeversolar.com), és a részletes információkért töltse le a ComBox kézikönyvét. 

Ebben a Solarcloud használatának leírását is megtalálja. 
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6.4Az inverter igényoldali módjai (DRED) 

 

Az inverternek az észlelés mellett reagálnia is kell minden támogatott igényoldali 

parancsra. Az igényoldali módok leírását alább találja: 

Üzemmód Követelmény 

DRM 0 Leválasztó készülék működtetése 

DRM 1 Ne fogyasszon teljesítményt 

DRM 2 Ne fogyasszon többet a névleges teljesítmény 50%-ánál 

DRM 3 
Ne fogyasszon többet a névleges teljesítmény 75%-ánál ÉS a forrás reaktív 

teljesítményénél, ha lehet 

DRM 4 Növelje a teljesítményfelvételt (a többi aktív DRM korlátozásaitól függően) 

DRM 5 Ne generáljon teljesítményt 

DRM 6 Ne generáljon többet a névleges teljesítmény 50%-ánál 

DRM 7 
Ne generáljon többet a névleges teljesítmény 75%-ánál ÉS a nyelő reaktív 

teljesítményénél, ha lehet 

DRM 8 Növelje a teljesítménygenerálást (a többi aktív DRM korlátozásaitól függően) 

Az RJ45 aljzat érintkezői az alábbiak szerint vannak az igényoldali módokhoz 

rendelve: 

1. érintkező--------DRM 1/5 

 
 

2. érintkező------- DRM 2/6 

3. érintkező------- DRM 3/7 

4. érintkező------- DRM 4/8 

5. érintkező------- RefGen 

6. érintkező------- Com/DRM0 

7. érintkező--------N/A 

8. érintkező------- N/A 

A DRMS alkalmazás leírása 

•Csak AS/NZS4777.2:2015 esetén érvényes. 

•DRM0, DRM5, DRM6, DRM7 és DRM8 áll rendelkezésre. 
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Csatlakoztassa a hálózati kábelt: 

1. Csavarhúzó (T25) használatával oldja ki a burkolat csavarjait, és távolítsa el a 

burkolatot. (lásd az 5.4.2 szakaszt) 
2. Csavarja le a hollandi anyát az M25 kábel tömszelencéről, távolítson el egy 

dugaszt a kábel tömszelencéjéből, és jól őrizze meg. Ha csak egy hálózati kábel van, 

akkor a víz behatolásának megakadályozása érdekében helyezzen egy másik dugót a 

tömítőgyűrű másik lyukába.  

 
3.A felső hálózati kártyánál (ComBox) illessze az RJ45 aljzatba a hálózati kábelt. 

 
4. A fent megnevezett hálózati kábellel csatlakoztassa a DRED-hez az invertert. 

5. A tömítőgyűrűt a hálózati kábellel együtt nyomja a kábel tömszelencéjébe, és a 

hollandi anyával szorosan húzza meg. Gondoskodjon arról, hogy a kábel 

tömszelencéje megfelelően legyen felszerelve. A kábel mozgásának 

megakadályozása érdekében megfelelően zárja a kábel tömszelencéjét.  

6. Biztosítsa a burkolatot (csavarhúzó típusa: T25,nyomaték: 2,5 Nm). 

 

A bejutó nedvesség és por kárt tesz az inverterben 

• Ha a kábel tömszelencéje nem megfelelően van felszerelve, akkor a bejutó nedvesség 

és por az inverter meghibásodását okozhatja. Az összes garanciális igény érvényét 

veszti. 

• Győződjön meg arról, hogy a kábel tömszelencéje szorosan meg van húzva. 
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6.5 Aktív teljesítményvezérlés okos mérőeszköz és ComBox használatával 

Az inverter képes az aktív kimeneti teljesítmény szabályozására, ha csatlakoztat egy 
okos mérőeszközt, illetve a Zeversolar inverterbe integrált ComBoxot. Az 
alábbiakban a rendszer csatlakoztatásának módját láthatja. 

 

A fenti SDM120-Modbushoz hasonló okos mérőeszköz csatlakoztatásához és a 
Modbus bitsebességének beállításához lásd az okos mérőeszköz felhasználói 
kézikönyvét. 

Csatlakoztassa az okos mérőeszközt az inverterhez: 

1. A kábelre vonatkozó követelmények: : 

 
 

 

 

 

 

2. Csatlakoztassa a biztosított okos mérőeszköz csatlakozójához a vezetőket, az „A” 

és „B” szimbólumoknak megfelelően. Eközben gondoskodjon arról, hogy a vezetők 

teljesen, a szigetelésig be legyenek dugva a csatlakozó sorkapocsba. 

Elem Leírás Érték 
A Külső átmérő 5 mm-től 8 mm-ig 
B Vezető keresztmetszete 0,14 mm²-től 1,5 mm²-ig 
C A szigetelt vezetők lecsupaszításának hossza körülbelül 9 mm 
D A kábel külső burkának lecsupaszított hossza körülbelül 30 mm 

 

A helytelen csatlakoztatás kommunikációs hibát okozhat 

• A ComBox az aktív teljesítményvezérléshez egyetlen inverter használatát támogatja 

• A ComBox és az okos mérőeszköz közötti kábel teljes hossza nem lehet 1000 m felett 



 

Telepítési és üzemeltetési utasítások,   V03                                 43 

  
3. A kábel tömszelencén keresztül vezesse az inverterbe a kábelt, lásd a hálózati 

kábel csatlakoztatását (6.1 szakasz). 

4. Dugja az érintkező csatlakozójába az összeszerelt okos mérőműszer 

csatlakozóját. 

 
5. Nyomja vissza a kábel tömszelencéjébe a tömítést. Enyhén húzza meg a hollandi 

anyát. 

6. Helyezze a házra a burkolatot, majd a Torx csavarhúzóval húzza meg mind a 4 

csavart (csavarhúzó típusa: T25, nyomaték: 2,2 Nm). 

 

6.6 Kommunikáció harmadik féltől származó készülékekkel 
A Zeverlution inverterek képesek a Solarlog vagy Meteocontrol készülékekkel való 

kommunikációra, azaz a Solarlog vagy Meteocontrol készülékeket használhatja a 

Zeverlution inverterek felügyeletére. További információért tekintse meg ezek 

kézikönyvét.  

 

A helytelen mérőeszköz kommunikációs hibát okozhat 
• Az okos mérőeszköz márkája: EASTRON 
• Támogatott modell: SDM120-Modbus,SDM220-Modbus,SDM230-Modbus    
• A mérőeszköz bitsebességét a Modbushoz 9600 bps értékre állítsa be 

A mérőeszközök további részleteit a http://www.eastron.com.cn vagy 
http://www.eastrongroup.com címen találja. 

http://www.eastron.com.cn/
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7. Üzemeltetés 

Az itt megadott információk a LED-es jelzőfényekre, a vezérlő gombra és a kijelző 

üzeneteire, valamint a nyelv és a biztonsági szabályozás beállítására vonatkoznak. 

7.1 A vezérlőpanel áttekintése 

Az inverter egy szöveges kijelzővel, három LED-del és egy vezérlő gombbal 

rendelkezik. 

 
 
 
 
 

Elem Leírás 

A Normál (zöld LED) 

B Hiba (piros LED) 

C Kommunikáció (sárga LED) 

D Kijelző 

E Vezérlő gomb 

  

A
   

B
   

C
   

E
   

D
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7.1.1 Kijelző 

A kijelzett üzenet 2 sorból, soronként 16 karakterből áll. Az alsó sor mindig az 

aktuális teljesítményt mutatja (Pac = xxxx.xW). A felső sor alapértelmezettként az 

aktuális állapotot mutatja, és a vezérlő gombot megnyomva az alábbiak szerint vált 

különböző állapotinformációkra. Az utolsó tételnél az első sorban a ComBox IP-címe 

(ComBox nélkül 0.0.0.0) látható, az alul kijelzett állapot pedig megmondja, hogy a 

Solarcloud csatlakoztatva van-e. 

1. sor Állapotinformációk  

Napi E Napi energia 

Összes E Az inverter telepítése óta generált energia 

Vpv DC bemeneti feszültség  

Ipv DC bementi áramerősség 

Vac Hálózati feszültség 

Iac Aktuális kimeneti áramerősség 

Frekvencia Hálózati frekvencia 

Modell Típus neve 

Beállított nyelv Kiválasztott nyelv 

Verzió Firmware verzió 

Sorozatsz. Sorozatszám 

IP-cím ComBox IP-címe 

2. sor Pac = xxxx,x W Aktuális kimeneti teljesítmény 

 
Csatlakozás 

állapota 
Solarcloud csatlakoztatása vagy nem 
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7.1.2 Vezérlő gomb 

Az inverter egy vezérlő gombbal rendelkezik, amelyre a mért értékek és adatok 

különböző kijelzői közötti váltáshoz 

A kijelzőmenük körbefutnak, ami azt jelenti, hogy ha az utolsó bejegyzésen állva újra 

megnyomja a gombot, akkor az első bejegyzés jelenik meg. 

 

A képernyőt az alábbi módon fagyaszthatja le: 

Ha a kívánt információ látható, akkor tartsa 5 mp-ig nyomva a gombot, és ne engedje 

el, míg meg nem jelenik a „LOCK” felirat. A kijelző addig mutatja a kiválasztott 

információt, amíg újra meg nem nyomja a gombot, vagy amíg nem változik az inverter 

működési állapota. 

 

Az energiatakarékosság érdekében a kijelző háttérvilágítása 10 mp után 

automatikusan kikapcsol. Aktiváláshoz nyomja meg újra a gombot. 

 
7.1.3 LED-ek 

Az inverter három LED-es jelzőfénnyel - „zöld”, „piros” és „sárga” - rendelkezik, 

amelyek a különböző működési állapotokról nyújtanak tájékoztatást.  
 
Zöld LED: 
A zöld LED akkor világít, ha az inverter megfelelően működik.  
 
Sárga LED: 
A sárga LED villog az egyéb készülékekkel - például ZeverCom/ZeverManager, 

Solarlog stb. - folytatott kommunikáció közben. A sárga LED az RS485 által végzett 

firmware-frissítés közben is villog. 
 
Piros LED: 
A piros LED akkor világít, ha az inverter hiba miatt abbahagyta az áram hálózatba 

táplálását. A vonatkozó hibakód megjelenik a kijelzőn. 
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7.2 A kijelző üzenetei 

A különböző üzemi állapotok mellett különböző üzenetek is megjelenhetnek a 

kijelzőn az alábbiak szerint.  

Állapot Hiba 

kód 

Leírás Okok 

Inicializálá

s 

 Várakozás 

A kezdeti PV feszültség a minimális DC 

bemeneti feszültség és az inverter indítási DC 

bemeneti feszültsége között van. 

 Ellenőrzés 

Az inverter ellenőrzi a betáplálás feltételeit, 
miután az indítási PV feszültség meghaladja az 
inverter kezdeti DC bemeneti feszültségét, 
illetve ellenőrzi, hogy megfelelő-e a hálózati 
feszültség és frekvencia. 

 Újracsatlakozás 
A legutóbbi hiba megoldása után az inverter 

ellenőrzi a betáplálási feltételeket. 

Normál  Normál 
Az inverter megfelelően táplálja be az 

energiát a hálózatba. 

Hiba 

1 SCI hiba 
Sikertelen kommunikáció a mester és szolga 

CPU között. 

2 
EEPROM 

olvasás/írás hiba 
Sikertelen az EEPROM olvasása vagy írása 

3 
Reléellenőrzés 

hibája 
Meghibásodott a kimeneti relé. 

4 DC INJ. High 
A kimeneti DC betáplálás meghaladja a 
megengedett felső határértéket. 

6 High DC Bus 
Az egyenáramú gyűjtősín feszültsége 

meghaladja a megengedett felső határértéket. 

8 AC HCT hiba Rendellenes kimeneti áramerősség 

9 GFCI hiba Rendellenes a földelési hibát érzékelő kör 

33 Fac hiba 
A hálózati frekvencia a megengedett 

tartományon kívül van. 

10 Készülékhiba Ismeretlen hiba 

34 Vac hiba 
A hálózati feszültség a megengedett 

tartományon kívül van. 
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Hiba 

35 
Nincs elérhető 

közüzemi hálózat 

A közmű nem észlelhető, amelyet okozhat a 

közmű hiánya, a leválasztott hálózat, a 

váltakozó áramú kábelek sérülése, a biztosíték 

kiégése vagy aszigetüzemben működő 

hálózat. 

36 
Maradék áram 

hibája 

A maradék áram meghaladja a megengedett 

felső határértéket. 

37 PV túlfeszültség 
A sztring feszültsége meghaladja a 

megengedett felső határértéket. 

38 ISO hiba 

A PV kör szigetelésének földelési ellenállása a 

megengedett érték alatt van, vagy 

meghibásodott az elektromos szigetelés az 

inverter belsejében.  

40 Túlmeleg. 
A belső hőmérséklet meghaladja a 

megengedett értéket. 

41 
Vac és M-S közötti 

eltérés 

A mester és a szolga MCU eltérő hálózati 

feszültséget észlelt. 

42 
Fac és M-S közötti 

eltérés 

A mester és a szolga MCU eltérő hálózati 

frekvenciát észlelt. 

43 

Maradék áram és 

M-S közötti 

eltérés 

A mester és a szolga MCU eltérő maradék 

áramot észlelt. 

44 
DC Inj. és M-S 

közötti eltérés 

A mester és a szolga MCU eltérő egyenáramú 

betáplálást észlelt. 

45 
Fac, Vac és M-S 

közötti eltérés 

A mester és a szolga MCU eltérő hálózati 

frekvenciát és feszültséget észlelt. 

 

47 
Konzisztencia 

hibája 

A mester és a szolga MCU eltérő értéket 

észlelt. 

61 

DRED 

kommunikációs 

hiba 

Sikertelen DRED kommunikáció （S9 nyitva） 

62 
DRED leválasztás 

működtetése 

Leválasztó készülék működtetése (S0 zárva) 



 

Telepítési és üzemeltetési utasítások,   V03                                 49 

A tápfeszültség legfeljebb 3 mp-es megszakadása semmilyen veszteséget nem 

eredményez a hibajelentésekben (a VDE-AR-N 4105 szerint).  

7.3 A nyelv és a biztonsági szabályozás beállítása 

A beállítás előtt kapcsolja be az egyenáramú kapcsolót, és gondoskodjon arról, 

hogy az áramköri megszakító ki legyen kapcsolva, és ne lehessen visszakapcsolni, 

illetve az inverter legyen megbízhatóan földelve. 

 
7.3.1 A nyelv beállítása 

Az inverter két nyelv beállítását teszi lehetővé: angol és német. 

A „Nyelv beállítása” bejegyzésnél tartsa kb. 5 mp-ig nyomva a gombot. Ezzel 

beléphet a nyelvek menüjébe, és kiválaszthatja a kívánt nyelvet. A kijelző 

automatikusan az aktuális állapotinformációra vált, és ugyanakkor megtörténik a 

nyelv beállításának mentése is, hacsak körülbelül 10 másodpercen belül újra meg 

nem nyomja a gombot. 

 
7.3.2 A biztonsági szabályozás beállítása 

Az inverter rendelkezik egy funkcióval, amely a biztonsági szabályozás beállítására 

szolgál. A helyi követelményeknek megfelelően különböző biztonsági szabályozások 

közül választhat. Németországban és Ausztráliában nincs szükség a biztonsági 

szabályozás beállítására, mert az alapértelmezett beállítás megfelel ezen országok 

követelményeinek. Az alább leírt módon állítsa be a biztonsági szabályozást: 

1. lépés: 

Csatlakoztassa az invertert a PV modulokhoz, kapcsolja be az egyenáramú 

kapcsolót, és az LCD-kijelzőn a következő látható: 

 
2. lépés: 

Nyomja meg körülbelül másodpercenként egyszer avezérlő gombot (lásd a 7.1.1 

szakaszt), míg az LCD-kijelzőn ez nem látható: 

Hibakód: 35 
Pac=  0.0W 
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Utána 10 másodpercig tartsa nyomva a vezérlő gombot. Az LCD-képernyőn az 

alábbi módon látható a biztonsági szabályozás: 

A DE VDE-AR-N 4105 a német biztonsági szabályozást (VDE4105) jelöli. 

 
3. lépés: 

Mielőtt a 2. lépés után kialszik az LCD háttérvilágítása, nyomja meg újra, 

másodpercenként egyszer a vezérlő gombot, és így átgörgetheti a különböző 

biztonsági szabályozásokat, mivel a képernyőn folyamatosan változik a kijelzés. 

Ha például Hollandia biztonsági szabályozását választja, akkor addig tartsa nyomva 

a vezérlő gombot, amíg az LCD-kijelzőn az „NL NEN50438” nem jelenik meg az 

alábbi módon: 

 
Várjon körülbelül 10 másodpercet. Ha kialszik az LCD háttérvilágítása, akkor 

befejeződött a biztonsági szabályozás beállítása. 

 
Megjegyzés: 

1. Ha a kijelzőn a „DEFAULT” felirat látható, akkor addig nyomogassa a vezérlő 

gombot, míg a kijelző a kívánt biztonsági szabályozást nem mutatja. 

2. Más biztonsági szabályozások beállításához lásd Hollandia beállításának példáját. 

NL NEN50438 
Pac = 0.0 W 

 

DE VDE-AR-N 4105 
Pac=  0.0W 

ZL ××××S 
Pac=  0.0W 
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8. Üzembe helyezés 

 

8.1 Villamossági ellenőrzések 

Az alábbiak szerint végezze el a fő villamossági tesztet: 

① Multiméterrel ellenőrizze a PE csatlakozást: gondoskodjon arról, hogy az inverter 

borítás nélküli fémes felülete rendelkezzen földelő csatlakozással. 

 

② Ellenőrizze az egyenáramú feszültség értékeit: ellenőrizze, hogy a sztring 

egyenáramú feszültsége nem haladja meg a megengedett határértékeket. Lásd 

a 2.1 „Rendeltetésszerű használat” c. szakaszta PV rendszer legnagyobb 

megengedett DC feszültséghez való tervezéséről. 

③ Ellenőrizze az egyenáram polaritását. Ügyeljen arra, hogy megfelelő legyen az 

egyenáram polaritása. 

④ Multiméterrel ellenőrizze a PV kör földelési szigetelését, és gondoskodjon arról, 

hogy a szigetelés földelési ellenállása 1 Mohm felett legyen. 

 

Életveszély az egyenáramú feszültség jelenléte miatt 

• A PV kör kábeleinél csak a szigetelést érintse meg. 

• Ne érintse meg a PV kör alszakaszainak vagy keretének részeit. 

• Viseljen egyéni védőeszközöket, például szigetelő védőkesztyűt. 

. 
 

 

A helytelen telepítés által okozott sérülés veszélye 

• Kifejezetten javasoljuk, hogy az üzembe helyezés előtt végezzen előzetes vizsgálatokat, 

hogy megakadályozza a készülék hibás telepítés miatti sérüléseit. 
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⑤ Ellenőrizze a hálózati feszültséget: ellenőrizze, hogy az inverter csatlakozási 

pontjánál mért hálózati feszültség megfelel-e az engedélyezett értéknek. 

8.2 Mechanikai ellenőrzések 

A fő mechanikai ellenőrzések végrehajtásával ellenőrizze, hogy vízálló-e az inverter: 

① Győződjön meg arról, hogy az inverter megfelelően van-e felszerelve a falra 

szerelhető konzollal. 

② Győződjön meg arról, hogy a burkolat megfelelően van-e felszerelve. 

③ Gondoskodjon arról, hogy a kommunikációs és a váltakozó áramú kábel 

tömszelencéje megfelelően legyen felszerelve, és jól le legyen zárva.  

8.3 Indítás 

A villamossági és mechanikai ellenőrzések befejezése után egymás után kapcsolja be 

a kismegszakítót és az egyenáramú kapcsolót. Ha megfelelően magas az egyenáram 

bemeneti feszültsége, és teljesülnek a hálózati csatlakozás feltételei, akkor az inverter 

automatikusan működésbe lép. Az üzemeltetés során általában három szakaszt 

különböztethetünk meg: 

 

Várakozás: ha a sztring kezdeti feszültsége nagyobb, mint a minimális DC bemeneti 

feszültség, de kisebb, mint az indítási DC bemeneti feszültség, akkor az inverter a 

megfelelő DC bemeneti feszültségre várakozik, és nem tud áramot táplálni a 

hálózatba. 

 

 

Életveszély a váltakozó áramú feszültség jelenléte miatt 

• A váltakozó áramú kábeleknél csak a szigetelést érintse meg. 

• Viseljen egyéni védőeszközöket, például szigetelő védőkesztyűt. 
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Ellenőrzés: ha a sztring kezdeti feszültsége meghaladja az indítási DC bemeneti 

feszültséget, akkor az inverter azonnal ellenőrzi a betáplálási feltételeket. Ha az 

ellenőrzés során bármilyen hibát tapasztal, akkor az inverter „Hiba” üzemmódba 

kapcsol. 

 

Normál: az ellenőrzés után az inverter „Normál” állapotba kapcsol, és áramot 

táplál a hálózatba. 

 

Az alacsony sugárzású időszakokban folyamatos lehet az inverter elindulása és 

leállása. Ezt a PV kör által generált áram elégtelen mennyisége okozza.  

Ha gyakran jelentkezik ez a hiba, akkor hívja fel a szervizt. 

 

 
 
9 Az inverter leválasztása a feszültségforrásokról 

Mielőtt bármilyen munkát végezne az inverteren, a jelen dokumentumban leírt módon 
válassza le az összes feszültségforrásról. Mindig szigorúan tartsa be az előírt 
menetet.  

 
Eljárás: 

1. Válassza le a kismegszakítót, és biztosítsa újracsatlakoztatás ellen.  

2. Válassza le az egyenáramú kapcsolót, és biztosítsa újracsatlakoztatás ellen.  

 

A túl magas feszültség a mérőkészülék meghibásodását okozza 

• Csak 600 V vagy magasabb DC bemeneti feszültségtartománnyal rendelkező 

mérőeszközöket használjon. 

 

 

Gyors hibaelhárítás 

Ha az inverter „Hiba” üzemmódban van, akkor lásd a 11. „Hibaelhárítás” szakaszt. 
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3. Árammérő műszerrel ellenőrizze, hogy nincs-e áram az egyenáramú 

kábelekben.  

4. Oldja ki és távolítsa el az összes DC csatlakozót. Illesszen egy lapos vagy ferde 

csavarhúzót (fej szélessége: 3,5 mm) az egyik oldalsó résbe, és lefelé húzza 

ki az egyenáramú csatlakozókat. Ne húzza a kábelt.  

 
5. Győződjön meg arról, hogy nincs feszültség az inverter egyenáramú 

bemeneteinél.  

 
6. Csavarhúzó (T25) használatával oldja ki a burkolat csavarjait, és távolítsa el a 

burkolatot. 

 
7. Megfelelő mérőeszköz használatával ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség az 

egyenáramú csavaros sorkapcsoknál az L és N, illetve L és PE között.  

8. Csavarja le a csavaros sorkapocs csavarjait és a hollandi anyát az M20 kábel 

tömszelencéről, és távolítsa el a váltakozó áramú kábelt.  

9. Csavarhúzó (T25) használatával rögzítse a burkolatot (nyomaték: 2,2 és 

2,5 Nm között). 

 

Az elektrosztatikus kisülés károsítja az invertert 

• Az elektromos alkatrészek érintése esetén az elektrosztatikus kisülés károsíthatja az 

invertert, vagy teljesen tönkreteheti azt. 

• Földelje magát, mielőtt megérintené az alkatrészeket. 

 

A nagyfeszültségek életveszélyesek 

Az inverterben található kondenzátoroknak 5 percre van szükségük a kisüléshez. 

• A burkolat felnyitása előtt várjon 5 percet. 
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10. Műszaki adatok 

10.1 DC bemeneti adatok 

Bemenet (DC) 
Zeverlution 

1000S 

Zeverlution 

1500S 

Zeverlution 

2000S 

Zeverlution 

3000S 

DC átalakítható teljesítmény 

(cosφ=1 esetén) 
1150 W 1750 W 2350 W 3150 W 

Max. bemeneti feszültség 500 V 600 V 

MPP 

feszültségtartomány / 
70 és 450 V között 

70 és 

520 V 

között 

Névleges bemeneti 

feszültség 
360 V 

Min. indítási feszültség 80 V 

Min. betáplált teljesítmény 6 W 

MPPT-nkénti max. 

bemeneti áramerősség 
11 A 

MPPT-k száma 1 

Független MPP bemenetek 

száma 
1 
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10.2AC kimeneti adatok 

Kimenet (AC) 
Zeverlution 

1000S 

Zeverlution 

1500S 

Zeverlution 

2000S 

Zeverlution 

3000S 

Névleges hatásos 

teljesítmény 
1000 W 1500 W 2000 W 3000 W 

Max. látszólagos AC 

teljesítmény 
1100 VA 1650 VA 2200 VA 3000 VA 

Névleges AC feszültség / 

tartomány 
220 V, 230 V, 240 V / 180 V─280 V 

AC áram frekvenciája / 

tartománya 
50, 60 / ±5Hz 

Névleges áram frekvenciája 

/ névleges hálózati 

feszültség 

50 Hz / 230 V 

Max. kimeneti áramerősség 5,5 A 7,5 A 10 A 15 A 

Teljesítménytényező 

(névleges teljesítménynél) 
1 

Állítható eltolódási 

teljesítménytényező (csak 

VDE4105 esetén) 

0,95 induktív─ 0,95 kapacitív 

Állítható eltolódási 

teljesítménytényező 
0,8 induktív─ 0,8 kapacitív 

Betáplálási fázisok / 

csatlakozási fázisok 
1 / 1 

Harmonikus torzítás (THD) 

névleges teljesítménynél 
< 3% 
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10.3 Általános adatok 

Általános adatok 
Zeverlution 

1000S 

Zeverlution 

1500S 

Zeverlution 

2000S 

Zeverlution 

3000S 

Kommunikációs 
interfészek: 

RS485 / RS4851) és 

Ethernet +WIFI 

( a.RJ452)(DRED) 

● / ○ 

Kijelző 16 x 2 karakter 

Méretek 

(Sz x Ma x Mé) 
346 x 346 x 132 mm 

346 x 346 x 

146 mm 

Súly 6,5 kg 6,8 kg 

Hűtés kialakítása hőáramlás 

Zajkibocsátás (jellemző érték) < 15 dB(A) 1 m-en 

Telepítés beltér és kültér 

Felszerelési információk falra szerelhető konzol 

DC csatlakozási technológia SUNCLIX 

AC csatlakozási technológia csavaros sorkapcsok 

Üzemeltetési hőmérséklet 

tartománya 
-25 ℃-tól +60 ℃-ig / -13 F-től +140 F-ig 

Relatív páratartalom (nem 

kondenzálódó) 
0% ─ 100% 

Max. üzemeltetési magasság 4000 m (3000 m felett csökkennek a névleges értékek) 

Védettség (az IEC 60529 

szerint) 
IP65 

Éghajlati kategória (az IEC 

60721-3-4 szerint) 
4K4H 

Topológia H5 

Saját fogyasztás (éjszaka) < 1 W 

Készenléti teljesítmény < 6 W 

●—alapértelmezett       ○—opcionális     -—N/A 

1) 0-export okos mérőeszközzel   2) csak Ausztráliában és Új-Zélandon 
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10.4 Biztonsági szabályozások 

Védőkészülékek 
Zeverlution  

1000S 

Zeverlution  

1500S 

Zeverlution 

2000S 

Zeverlution 

3000S 

DC szigetelő ○ 

PV iso / hálózatfelügyelet ● / ● 

DC fordított polaritás elleni 

védelem / AC rövidzárlati áram 

lehetősége 

● / ● 

Maradék áram felügyeleti 

funkciója (GFCI) 
● 

Földelési hiba riasztása felhő alapú, hallható és látható (AU) 

Védelmi osztály (az IEC 62103 

szerint) / túlfeszültség 

kategóriája (az IEC 60664-1 

szerint) 

I / II (DC), III (AC) 

Belső túlfeszültség elleni 

védelem 
Integrált 

DC betáplálás felügyelete Integrált 

Szigetüzem védelme Integrált 

EMC immunitás EN61000-6-1, EN61000-6-2 

EMC kibocsátás EN61000-6-3, EN61000-6-4 

Közmű interferenciája EN61000-3-2, EN61000-3-3 

●—alapértelmezett       ○—opcionális       -—N/A 
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10.5 Hatékonyság 

A három bemeneti feszültség (Vmppmax, Vdc,r és Vmppmin) működési hatékonysága 

grafikusan van ábrázolva. A hatékonyság mindegyik esetben a szabványosított 

kimeneti teljesítményre vonatkozik (Pac/Pac,r). (az EN 50524 (VDE 

0126-13): 2008-10, 4.5.3 cikk szerint).  

Megjegyzés: az értékek alapja a névleges hálózati feszültség és cos (phi) = 1, 

valamint 25 ℃-os környezeti hőmérséklet. 

A Zeverlution 1000S hatékonysági görbéje 

 

 
Ha az alapértelmezett VDE-AR-N 4105 beállítást használja, tekintse meg az 

alábbi információkat! 

• Ha egy központi NS védőkészüléket használ, akkor az U>1,1Un feszültségvédelem értéke 

az integrált NS védelemben jelszóval módosítható. 

• A cos(phi) eltolódási tényező értékének nem kell állíthatónak lennie, ha az áramfejlesztő 

rendszernél Σ SAmax≤3,68 kVA teljesül, és alapértelmezettként 1 beállítást kapott az 

inverter beágyazott szoftverében. Ha azonban az áramgeneráló rendszerre 3,68 kVA 

<Σ SAmax≤13,8 kVA igaz, akkor a VDE-AR-N 4105 által meghatározott cos(phi) 

jelleggörbét kell alkalmazni a ZeverCom/ZeverManager készülékkel. 



60                                   Telepítési és üzemeltetési utasítások,  V03 

 
Hatékonyság 

 
Max. hatékonyság / európai súlyozott hatékonyság 95,8% / 94,4% 

MPPT hatékonysága 99,50% 

 
A Zeverlution 1500S hatékonysági görbéje 

 

 
Hatékonyság 

 
Max. hatékonyság / európai súlyozott hatékonyság 97,1% / 96,4% 

MPPT hatékonysága 99,50% 
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A Zeverlution 2000S hatékonysági görbéje 

 

Hatékonyság 
 

Max. hatékonyság / európai súlyozott hatékonyság 97,2% / 96,6% 

MPPT hatékonysága 99,50% 
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A Zeverlution 3000S hatékonysági görbéje 

 

Hatékonyság 
 

Max. hatékonyság / európai súlyozott hatékonyság 97,4% / 97% 

MPPT hatékonysága 99,50% 
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10.6 A teljesítmény csökkenése 

Az inverter biztonságos körülmények közötti üzemeltetése érdekében a készülék 

automatikusan csökkentheti a kimenő teljesítményt. 

A teljesítménycsökkenés számos üzemi paramétertől függ, beleértve a környezeti 

hőmérsékletet és a bemeneti feszültséget, a hálózati feszültséget, a hálózati 

frekvenciát és a PV modulokból elérhető áramot. Ezen paraméterek alapján a 

készülék bizonyos napszakokban csökkentheti a kimeneti teljesítményt.  

Megjegyzés: az értékek alapja a névleges hálózati feszültség és cos (phi) = 1. 

 
Teljesítménycsökkenés megnövekedett környezeti hőmérséklettel (Zeverlution 

1000S) 

 
Teljesítménycsökkenés megnövekedett környezeti hőmérséklettel (Zeverlution 

1500S) 
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Teljesítménycsökkenés megnövekedett környezeti hőmérséklettel (Zeverlution 

2000S) 

 
Teljesítménycsökkenés megnövekedett környezeti hőmérséklettel (Zeverlution 

3000S) 

 

 
A teljesítménycsökkenés görbéjének tesztelése normál légnyomás mellett 

történik! A különböző levegőnyomások különböző teszteredményekkel járnak 
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10.7 Szerszámok és nyomatékok 

A telepítéshez és elektromos csatlakozásokhoz szükséges szerszámok és 

nyomatékok. 

Szerszámok, modell Cél Nyomaték 

Nyomatékhatárolós csavarhúzó, 
T25 

A burkolat csavarjai 

2,2 és 2,5 

Nm között 

Csavar a második védő földelő 
csatlakozáshoz 

Csavarok az inverter és a falra 
szerelhető konzol csatlakoztatásához 

Lapos csavarhúzó, 
1x5,5 mm-es fejű 

Csavaros sorkapocs a váltakozó áramú 
kábelhez 

1,2 és 1,5 Nm 

között 

Lapos csavarhúzó, 
3,5 mm-es fejű 

Sunclix DC csatlakozó  

 Antenna  
Kézi 

meghúzás 

Dugókul
cs 

Nyitott végű, 30 mm M25 kábel tömszelence hollandi anyája 
Kézi 

meghúzás 

Nyitott végű, 24 mm M20 kábel tömszelence hollandi anyája 
Kézi 

meghúzás 

Nyitott végű, 15 mm Sunclix csatlakozó hollandi anyája 2,0 Nm 

Nyitott végű, 10 mm Fali konzol hatlapfejű csavarjai 
Kézi 

meghúzás 

Huzalcsupaszító Kábelköpenyek lehúzása  

Krimpelő szerszámok Áramkábelek krimpelése  
Ütvefúró, 

10 mm átmérőjű fúróbit 
Lyukak fúrása a falba  

Gumikalapács Fali csatlakozók beütése a lyukakba  

Kábelvágó Áramkábelek vágása  

Multiméter Az elektromos csatlakozás ellenőrzése  

Filctoll A furatok pozícióinak megjelölése  

ESD kesztyű 
Az inverter felnyitásakor viseljen ESD 
kesztyűt  

Biztonsági szemüveg 
Lyukak fúrása közben viseljen 
biztonsági szemüveget.  

Porvédő maszk 
Viseljen porvédő maszkot a lyukak 
fúrása közben. 
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11. Hibaelhárítás 

Ha nem megfelelően működik a PV rendszer, akkor a gyors hibaelhárításhoz a 

következő megoldásokat javasoljuk. Ha hiba jelentkezik, akkor felgyullad a piros LED. 

A vonatkozó okok leírását a 7.2 „A kijelző üzenetei” c. szakaszban találja. A 

megfelelő javító intézkedések a következők: 

Elem Hibakód Javító intézkedések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételezett 

hiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

• Ellenőrizze a sztring üresjárati feszültségeit, és gondoskodjon 
arról, hogy azok az inverter maximális DC bemeneti feszültsége 
alatt legyenek. 
• Ha a bemeneti feszültség a megengedett tartományban van, 
és a hiba továbbra is jelentkezik, akkor lehetséges, hogy a 
belső áramkör hibásodott meg. Vegye fel a kapcsolatot a 
szervizzel. 

33 

 • Ellenőrizze a hálózati frekvenciát, és figyelje meg, hogy 
milyen gyakran jelentkezik nagyobb ingadozás. 
Ha a hibát a gyakori ingadozás okozza, akkor a hálózat 
üzemeltetőjének tájékoztatása után próbálja meg módosítani 
az üzemeltetési paramétereket. 

34 

• Ellenőrizze a hálózati feszültséget és az inverteren lévő hálózati 
csatlakozót. 
• Az inverter csatlakozási pontjánál ellenőrizze a hálózati 
feszültséget. 
Ha a helyi hálózati körülmények miatt a hálózati feszültség a 
megengedett tartományon kívül van, akkor az áramszolgáltató 
értesítése után próbálja meg módosítani a felügyelt üzemeltetési 
határértékeket. 
Ha a hálózati feszültség a megengedett tartományban van, és ez 
a hiba továbbra is jelentkezik, akkor hívja a szervizt. 

35 

• Ellenőrizze a biztosítékot és a megszakító működésbe 
lépését az elosztó dobozban. 
• Ellenőrizze a hálózati feszültséget és a hálózat 
használhatóságát. 
• Ellenőrizze a váltakozó áramú kábelt és az inverter hálózati 
csatlakozását. 
Ha még mindig látható ez a hiba, akkor vegye fel a kapcsolatot 
a szervizzel. 

36 

• Győződjön meg arról, hogy megbízható-e az inverter földelő 
csatlakozása. 
• Szemrevételezéssel ellenőrizze az összes PV kábelt és 
modult. 
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Feltételezett 

hiba 

Ha még mindig látható ez a hiba, akkor vegye fel a kapcsolatot 
a szervizzel. 

37 

• Ellenőrizze a sztring üresjárati feszültségeit, és 
gondoskodjon arról, hogy azok az inverter maximális DC 
bemeneti feszültsége alatt legyenek. 
Ha a bemeneti feszültség a megengedett tartományban van, 
és a hiba továbbra is jelentkezik, akkor hívja a szervizt.  

38 

•Ellenőrizze a PV kör földelési szigetelését, és gondoskodjon 
arról, hogy a szigetelés földelési ellenállása 1 Mohm felett 
legyen. Egyébként szemrevételezéssel ellenőrizze az összes 
PV kábelt és modult. 
• Győződjön meg arról, hogy megbízható-e az inverter földelő 
csatlakozása. 
Ha gyakran jelentkezik ez a hiba, akkor vegye fel a kapcsolatot 
a szervizzel. 

40 

• Ellenőrizze, hogy nem akadályozott-e a hőelnyelő 
levegőáramlása. 
• Ellenőrizze, hogy nem túl magas-e az inverter körüli 
környezeti hőmérséklet. 

41, 42 

43, 44 

45 47 

• Válassza le az invertert a hálózatról és a PV körről, és 
3 perc elteltével csatlakoztassa vissza.  
Ha még mindig látható ez a hiba, akkor vegye fel a kapcsolatot 
a szervizzel. 

61 62 Ellenőrizze a DRED készülék kommunikációját vagy 
működését 

Tartós hiba 

1, 2,3, 

4,5,6, 

8,9 

• Válassza le az invertert a hálózatról és a PV körről, és az 

LCD és LED kikapcsolása után csatlakoztassa vissza. Ha a hiba 

még mindig látható, akkor vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. 

Ha a táblázatban nem szereplő hibát talál, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. 
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12. Karbantartás 

Normál esetben az inverter nem igényel karbantartást vagy kalibrálást. 

Rendszeresen ellenőrizze az invertert és a kábeleket, hogy nincsenek-e rajtuk 

látható sérülések. Tisztítás előtt minden áramforrásról válassza le az invertert. Egy 

puha kendővel tisztítsa meg a házat és a kijelzőt. Ügyeljen arra, hogy a hőelnyelő és 

az inverter hátoldala ne legyen lefedve. 

12.1 Az egyenáramú kapcsoló érintkezőinek tisztítása 

Évente tisztítsa meg az egyenáramú kapcsoló érintkezőit. A kapcsolót 

5 alkalommal „1” és „0” állásba kapcsolva tisztítsa meg a kapcsolót. Az 

egyenáramú kapcsoló a ház bal alsó részén található. 

12.2 A hőelnyelő tisztítása 

 

A hőelnyelőt sűrített levegővel vagy egy puha kefével tisztítsa meg. Ne használjon 

agresszív vegyszereket, tisztítóoldatokat vagy erős tisztítószereket.  

A helyes működés és a hosszú élettartam érdekében gondoskodjon a levegő szabad 

áramlásáról a hőelnyelő körül. 

 
  

 

A forró hőelnyelő által okozott sérülés veszélye 

• Üzem közben a hőelnyelő 70 ℃feletti hőmérsékletre is felmelegedhet. Üzem közben 

ne érintse meg a hőelnyelőt. 

• A tisztítás előtt várjon kb. 30 percet, hogy lehűljön a hőelnyelő. 

• Földelje magát, mielőtt megérintené az alkatrészeket. 
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INFORMÁCIÓ 

• A terméket ne a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa, hanem tartsa be a 

telepítés helyén az elektronikai hulladék ártalmatlanítására vonatkozó 

szabályozásokat. 

13. Újrahasznosítás és ártalmatlanítás 

A csomagolást és a kiszerelt alkatrészeket a készülék telepítésének 

helyszínén érvényes nemzeti szabályoknak megfelelően 

ártalmatlanítsa. 

A Zeverlution invertert ne háztartási hulladékként kezelje. 
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14. Garancia 

A gyári jótállási jegyet a csomaghoz mellékeltük. Jól őrizze meg ezt a jótállási 
jegyet. A garancia feltételei szükség esetén a www.zeversolar.com/service/warranty/ 

oldalról tölthetők le. Ha a garanciális időszakban a vásárlónak garanciális 

szolgáltatásra van szüksége, akkor a vásárlónak be kell mutatnia a számla másolatát 

és a gyári jótállási jegyet, és gondoskodnia kell arról, hogy az inverter villamossági 

címkéje olvasható legyen. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a Zeversolar 

vállalatnak joga van az adott garanciális szolgáltatás megtagadására. 

 

15. Kapcsolat 

Ha termékeinkhez kapcsolódóan bármilyen problémája adódik, vegye fel a 

kapcsolatot a zeversolar szervizzel. Ahhoz, hogy a megfelelő segítséget tudjuk 

nyújtani Önnek, a következő adatokra van szükségünk: 

• Az inverter készüléktípusa 

• Az inverter sorozatszáma 

• A csatlakoztatott PV modulok típusa és száma 

• Hibakód 

• Felszerelés helye 

• Telepítés dátuma 

• Jótállási jegy 

 

Jiangsu Zeversolar New Energy Co., Ltd. 
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Fax: +86 512 6937 0630 

Web: www.zeversolar.com 
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