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Gaminys turi specialų ženklinimą su gamintojo nurodytais identifikacijos ir techniniais duomenimis.
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TRIO-X-TL-OUTD-Y-400

Įrangos ženklinimas NEGALI būti pašalintas, sugadintas, išpurvintas, uždengtas ar kitaip paslėptas.

Jeigu bus reikalaujama slaptažodžio, laukelyje įvesti produkto Serijos Numerį SN: YYWW/SSSSSS, kuris nurodytas ant produkto.

Vartotojo instrukcijose ir/arba tam tikrais atvejais ant produkto korpuso specialiais ženklais yra nurodytos pavojingos zonos.

Visuomet vadovautis varto-
tojo instrukcijomis

Įspėjimas - svarbi saugumo 
informacija Pavojinga įtampa Karštas paviršius

IP65 Įrangos apsaugos laipsnis
   

Temperatūros ribos
 

Be skiriamojo transforma-
toriaus

  Atitinkamai nuolatinė ir 
kintamoji srovė

  
Įėjimo gnybtų teigiamas ir 
neigiamas poliai (DC)

Naudoti apsauginius 
drabužius ir/ar apsaugines 
priemones  

Apsauginio įžeminimo  
laidininko prijungimo taškas

Laikas, per kurį išsikrauna 
įrenginyje susikaupusi 
energija10

01  Inverterio modelis
02  Inverterio Partijos Numeris
03  Inverterio Serijos Numeris
04  Pagaminimo data (savaitė/metai)
05  Pagrindiniai techniniai duomenys

Ši trumpa vartotojo instrukcija yra taikoma inverterio modeliui, kuris gali būti trijų galingumų: 
5.8 kW, 7.5 kW ir 8.5 kW.
Skirtumas tarp vienodo galingumo, bet skirtingų modelių inverterių gali būti tik komplektacijo-
je esantis/nesantis DC pusės atkirtos jungiklis 08 .

TRIO-5.8-TL-OUTD-400 TRIO-5.8-TL-OUTD-S-400

 - Įėjimo kanalų skaičius: 1
 - DC atkirtos jungiklis 08 : Nėra
 - Įėjimo jungtys: varžtinis gnybtų blokas

 - Įėjimo kanalų skaičius: 1
 - DC atkirtos jungiklis 08 : Yra
 - Įėjimo jungtys: greito prijungimo jungtys 
(2 poros)

TRIO-7.5-TL-OUTD-400
TRIO-8.5-TL-OUTD-400

TRIO-7.5-TL-OUTD-S-400
TRIO-8.5-TL-OUTD-S-400

 - Įėjimo kanalų skaičius: 2
 - DC atkirtos jungiklis 08 : Nėra
 - Įėjimo jungtys: varžtinis gnybtų blokas

 - Įėjimo kanalų skaičius: 2
 - DC atkirtos jungiklis 08 : Yra
 - Įėjimo jungtys: greito prijungimo jungtys 
(2 poros kanalui)

Pagrindinės dalys
01 Ekranas 11 Rankenos
02 LED panelė 12 Aušinimo radiatorius
03 Valdymo pultas 13 Laikiklis
04 Priekinis dangtis 14 Užrakinimo varžtas
05 AC išėjimo plokštė 15 AC kabelio sandariklis
06 Valdymo plokštė 16 Aptarnavimo kabelio sandariklis
07 DC įėjimo plokštė 17 Antikondensacinis vožtuvas
08 DC atkirtos jungiklis 18 DC kabelio sandarikliai
09 Laikiklio tvirtinimo vieta 19 Įėjimo jungtys (MPPT1)
10 Inverteris 20 Įėjimo jungtys (MPPT2)
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Nuostatos aplinkai
- Sekite instrukcijas, kuriose nurodyta kokios aplinkos parametrų reikia laikytis
- Inverterio montavimas vietoje, kur gali būti tiesiogiai apšviestas saulės spindulių, gali sukelti:
   1. inverterio galingumo mažėjimą (tai lemtų visos sistemos energijos gamybos sumažėjimą)
   2. priešlaikinį elektrinių/elektromechaninių komponentų keitimą
   3. priešlaikinį mechaninių komponentų (tarpiklių) ir valdymo prietaisų (valdymo ekrano) keitimą
- Nemontuoti mažose patalpose ir patalpose, kuriose nevyksta oro cirkuliacija
- Norint išvengti perkaitimo, įsitikinkite, kad oras aplink inverterį laisvai cirkuliuoja
- Nemontuoti vietose, kur gali atsirasti dujų ar degiųjų medžiagų
- Nemontuoti žmonių ar gyvūnų buvimo patalpose dėl darbo metu sukeliamo triukšmo (~50dB(A) 1m atstumu).
- Venkite elektromagnetinių trikdžių, kurie gali sutrikdyti elektroninės įrangos veikimą ir sukelti pavojingas situacijas. 

Montavimas 2000m virš jūros lygio.
Atsižvelgiant į dideliame aukštyje esantį oro praretėjimą, gali atsirasti tam tikros sąlygos:
- Dėl mažesnio aušinimo efektyvumo, atsiranda tikimybė didesniems galios nuostoliams, dėl aukštų įrenginio vidaus temperatūrų.
- Dėl oro dielektrinių sąvybių sumažėjimo, esant aukštai įėjimo įtampai (DC), atsiranda sąlygos elektros išlydžiams susidaryti ir taip sugadinti įrangą.
Visi įrangos montavimo atvejai, didesniame nei 2000m aukštyje virš jūros lygio, privalo būti suderinti su ABB aptarnavimo departamentu.

Montavimo padėtis
 - Montuoti ant sienos ar kitos tvirtos konstrukcijos, tinkamos išlaikyti inverterio svorį

- Montuoti saugiose, lengvai prieinamose vietose
- Esant galimybei montuoti akių lygyje, kad būtų matomas valdymo ekranas ir indikacijos  
lemputės (LED)

 - Montavimo aukštį pasirinkti įvertinant inverterio svorį
- Montuoti vertikaliai su didžiausiu nukrypimo laipsniu +/- 5°
- Norint atlikti aptarnavimo darbus, nuimkite priekinį dangtį. Įsitikinkite ar atstumai parinkti taip,
kad inverterį būtų saugu ir patogu valdyti bei aptarnauti
 - Aplink inverterį palikti laisvos erdvės, kaip parodyta paveiksle

- Esant daugiau nei vienam inverteriui, juos montuoti vieną šalia kito
- Jeigu tokiam išdėstymui nepakanka vietos, montuoti taip, kaip parodyta paveiksle (dešinėje su
žalia varnele), kad vieno inverterio atiduodama šiluma nepaveiktų kito inverterio.

Inverterio montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad neuždengtų ar kitaip neapribotų
priėjimo prie bet kokių atjungimo/išjungimo funkciją turinčių prietaisų
Remiantis garantijos sąlygomis, pateiktomis internetiniame tinklalapyje, prašome įvertinti
visas galimas išimtis dėl netinkamo įrangos įdiegimo.

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

50 
cm

50 
cm

15cm 15cmTRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      A
LARM         

GFI        
         

 ESC         
 UP         

 DOWN        E
NTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

50 
cm

50 
cm

15cm 15cmTRIO

POWER      ALARM         GFI                  ESC          UP          DOWN        ENTER

TRIO

POWER      A
LARM        

 GFI       
        

   ESC        
  UP        

  DOWN        
ENTER

LED indikacijų ir MYGTUKŲ įvariomis kombinacijomis galima stebėti inverterio darbo režimus ir atlikti veiksmus, išsamiau aprašytus vartotojo vadove

POWER 
LED

ŽALIA Šviečia, jei inverteris 
veikia teisingai. Mirksi, kol 
jungiamasi prie tinklo arba jei 
nepakanka saulės energijos

ALARM 
LED

GELTONA Inverteris aptiko 
nukrypimą. Nukrypimas vaizduo-
jamas ekrane.

GFI LED
RAUDONA Įžemėjimas 
nuolatinės srovės (DC) pusėje. 
Klaida rodoma ekrane. 

Inverterio darbo režimą galima matyti ekrane 01 : įspėjimai, pavojaus signalai, kanalai, įtampos ir panašiai. 
Vaizdavimo sričių ir simbolių paaiškinimai.

b1 RS485 duomenų perdavimas b13 Pagaminta energija per dieną
b2 RS485 indikacija b14 PV įtampa > Vstart 
b3 Radio indikacija b15 DC įtampos vertė
b4 Bluetooth indikacija (*) b16 DC srovės vertė
b5 WiFi indikacija (*) b17 DC/DC grandinė
b6 Įspėjimas b18 DC/AC grandinė
b7 Temperatūros kritimas b19 AC įtampos vertė
b8 Momentinė galia b20 AC srovės vertė 
b9 MPP skenavimas b21 Prisijungimas prie tinklo
b10 Vaizdinis ekranas b22 Tinklo būsena
b11 Galios grafikas b23 Ciklinis stebėjimas (įj./išj.)
b12 Bendra energija   (*) Negalimas variantas

DC

AC

b1
b2

b3
b4 b6

b7 b9 b10
b17

b16b14
b13

b12
b11 b15 b18

b20 b22
b21

b19
b23b8

b5

POWER    ALARM        GFI               ESC         UP        DOWN     ENTER

DC
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02 01 03

ESC
Mygtukas naudojamas patekti į pagrindinį 
MENIU, grįžti į ankstesnį meniu arba grįžti į 
ankstesnio skaitmens redagavimą.

UP Naudojamas slinkti aukštyn meniu juostą arba 
didinti redaguojamo skaitmens reikšmę

DOWN Naudojamas slinkti žemyn meniu juostą arba 
mažinti redaguojamo skaitmens reikšmę

ENTER
Naudojamas patvirtinti veiksmą, patekti į kitą 
valdymo sluoksnį (pavaizduota > simboliu) 
arba pereiti prie kito redaguojamo skaitmens

Transportavimas ir priežiūra
Įrangos transportavimas, ypač kelyje, turi būti apsaugotas nuo išorinių veiksnių (stiprių smūgių, drėgmės, vibracijų ir panašiai) 
ir išspręstas taip, kad gabenimo metu nenukentėtų įrangos sudedamosios dalys (pavyzdžiui elektronikos komponentai).

Kėlimas
Kur nurodyta ir/ar nustatyta, kėlimo rankenos arba žiediniai varžtai pridedami arba gali būti pridėti į komplektą.
Naudojamos virvės ir kitos priemonės turi būti pritaikytos atlaikyti inverterio svorį.

Išpakavimas
Pakavimo atliekomis privaloma pasirūpinti taip, kaip numatyti valstybės galiojančiose normose.
Atidarius pakuotę, įsitikinkite ar produktas nepažeistas ir ar visos sudedamosios dalys yra komplektacijoje.
Jeigu aptiksite pažeidimų, nustokite pakuoti ir susisiekite su ABB aptarnavimo skyriumi.

Įrangos svoris
Modelis Svoris Kėlimo taškai n°#
TRIO-5.8-TL-OUTD(-S)-400 25 kg 4
TRIO-7.5-TL-OUTD(-S)-400 28 kg 4
TRIO-8.5-TL-OUTD(-S)-400 28 kg 4
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Visų modelių sudedamosios dalys Kiekis

Jungtis konfigūracinei relei 2

Jungtis komunikacijai 2

L-raktas, TORX TX25 1

       
Dviejų skylių tarpinė M25 signalinių kabelių 
sandarikliams ir dangteliams 2 + 2

         
Dviejų skylių tarpinė M20 signalinių kabelių 
sandarikliams ir dangteliams 1 + 1

Dviejų skylių tarpinė M25 DC kabelių sanda-
rikliams ir dangteliams 2 + 4

Laikiklis sieninam montavimui + užrakinimo   
  varžtas 1 + 2

Visų modelių sudedamosios dalys Kiekis

Varžtai ir kaiščiai sieniniam montavimui 4 + 4

In addition to what is explained in this guide, the safety and installation information provided in the installation manual must be read and followed.

The technical documentation and the interface and management software for the product are available at the website.
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ABB solar inverters

  
Trumpa vartotojo instrukcija 1

Papildomos dalys 7.5 / 8.5kW modeliams Kiekis

Trumpikliai skirti lygiagrečių įėjimo 
kanalų konfigūracijai 1 + 1

Papildomos dalys modeliams (-S) su DC atkirtos 
jungikliu 

Kiekis

Jungtys greitam pajungimui (lizdas) 2 (5.8 kW) 
4 (7.5 / 8.5 kW)

Jungtys greitam pajungimui (kištukas) 2 (5.8 kW) 
4 (7.5 / 8.5 kW)

Tvirtinimas prie sienos

Nedėkite inverterio 10  ant paviršiau (žemės) priekiniu dangčiu 
04  į apačią.

 - Pridėkite laikiklį 13  prie sienos ir naudokite jį kaip šabloną tvirtinimo 
skylėms išgręžti. 

 - Išgręžkite 4 skyles naudojant 10mm skersmens grąžtą. Skylės turi 
būti 70mm gylio.

 - Į skyles įkiškite komplekte esančius kaiščius ir prisukite laikiklį 
pridėtais varžtais.

 - Uždėkite inverterį į laikiklio tvirtinimo vietas 13  (paveikslai A1 ir A2).

 - Pritvirtinkite inverterį prie laikiklio prisukdami 2 užrakinimo varžtus 
14  abiejose inverterio pusėse (paveikslas A3).

 -  Išsukite 8 varžtus ir nuimkite priekinį dangtį 04 . Smulki dangčio 
nuėmimo instrukcija pateikta toliau. 

Dangtis pritvirtintas prie slenkančių bėgių, todėl jo nuimti 
negalima. 

6 x  Ø 10 mm

A1

A2

A3
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421 3 5
Priekinis dangtis atkeliamas stumiant jį per 2 
bėgius, pritvirtintus iš vidinės inverterio pusės, 
kaip parodyta tolimesnėje instrukcijoje: 

 - Atsukite 8  varžtus, kurie laiko priekinį dangtį 
04  (žingsnis 1)

 - Atidarykite dangtį traukdami jį link savęs, ir 
kilstelkite aukštyn (žingsniai 2 ir 3). 
Atliekant šiuos veiksmus, dangtis turi likt 
pritvirtintas ant jam skirtų bėgių.

 - Užtvirtinkite dangtį stumdami jį nuo savęs ir po 
to paspausdami žemyn (žingsniai 4 ir 5)

P/N:PPPPPPPPPPP

WO:XXXXXXX

SO:SXXXXXXXX Q1

SN:YYWWSSSSSS WK:WWYY 

01

02

04

03

TRIO-X-TL-OUTD-Y-400

Vartotojas privalo perskaityti saugumo ir įrangos diegimo instrukcijas, kurios
pateiktos vartotojo žinyne, prieš pradedant įrangos diegimą.
Techninė dokumentacija, sąsaja ir valdymo programinė įranga yra pateikta
internetiniame tinklalapyje.
Įrenginys privalo būti naudojamas laikantis šiose taisyklėse nurodytų
reikalavimų. Jeigu nebus laikomasi šių instrukcijų, įrenginys gali veikti nesaugiai.

LT

ABB Saulės inverteriai

Trumpa vartotojo instrukcija
TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
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Contact us
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Perkrovos apsauga (AC atkirtos jungiklis) ir linijos kabelio parinkimas
Siekiant apsaugoti inverterio elektros tiekimo liniją, rekomenduojama parinkti linijos apsaugą, pagal šias charakteristikas:

TRIO-5.8-TL-OUTD TRIO-7.5-TL-OUTD TRIO-8.5-TL-OUTD
Tipas Kombinuotas automatinis jungiklis su skirtuminės srovės apsauga
Įtampos/Srpvės dydis 400V /16A
Magnetinės apsaugos charakteristika B/C
Polių skaičius 3/4
Skirtuminės apsaugos tipas A/AC
Skirtuminės apsaugos jautrumas 300mA

ABB deklaruoja, kad ABB betransformatoriniai inverteriai, dėl jų konstrukcijos, negeneruoja nuolatinės įžemėjimo srovės, todėl nėra poreikio instaliuoti B tipo skir-
tuminės srovės apsaugą pagal standartą IEC 60755 / A 2. 

Kabelio parinkimo būdas ir jo charakteristikos
AC pusėje kabelio gyslos skerspjūvio plotas turi būti parinktas taip, kad dėl galimai didelės kabelio varžos  
neatsirastų nepageidaujami įtampos trukdžiai.

Kabelio gyslos skerspjūvio plotas  (mm2) Didžiausias leistinas kabelio ilgis (m)
TRIO-5.8-TL-OUTD TRIO-7.5-TL-OUTD TRIO-8.5-TL-OUTD

4 55m 40m 35m
6 80m 60m 55m

10 135m 105m 90m
Šios reikšmės yra apskaičiuotos įvertinus normalų darbo režimą, atsižvelgiant, kad:
1. galios nuostoliai linijoje ne daugiau 1%.    2. kabelis varinėmis gyslomis, su HEPR izoliacija, tiesiamas atvirame ore

Max 10mm2

13 ÷ 21 mm

7.5 and 8.5 kW galios inverterių modeliai turi 2 įėjimo kanalus (dviems maksimalios galios sekimo funkcijoms (MPPT) nustatyti), nepriklausomus vienas nuo 
kito, su galimybe sujungti kanalus lygiagrečiai ir nustatyti vieną MPPT funkciją.

Nesujungtų kanalų nustatymas (įpratas režimas)
Šis režimas yra įprastai nustatytas ir galimas nepriklausomas dviejų MPPT funkcijų naudojimas. Tai reiškia, 
kad trumpikliai turi būti išimti tarp dviejų DC įėjimo gnybtų kanalų (teigiamo ir neigiamo). Taip pat, nustaty-
muose SETTINGS turi būti pasirinktas nepriklausomų MPPT režimas.

Lygigrečiai sujungtų kanalų nustatymas
Šis nustatymas apjungia dviejų įėjimo kanalų panaudojimą vienai 
MPPT funkcijai nustatyti. Tai reiškia, kad trumpikliai turi būti įdėti
tarp dviejų DC įėjimo gnybtų kanalų (teigiamo ir neigiamo). Taip pat 
nustatymuose SETTINGS turi būti pasirinktas lygiagretus MPPT 
režimas. 
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Patikrinkite įėjimo grandinės laidininkų poliškumą ir įsitikinkite, kad PV moduliai neturi elektros energijos nutekėjimo į žemę.
PV moduliai, gavę saulės energijos, pradeda generuoti nuolatinę įtampą (DC) grandinės galuose, kuri prijungta prie inverterio.
Atidaryti inverterį galima tik tada, kai įranga yra atjungta nuo tinklo ir nuo PV modulių.
Inverteris turi būti naudojamas su įžemintais PV moduliais, nebent yra instaliuoti įžeminimo priedai. Šiuo atveju privoloma instaliuoti skiriamąjį 
transformatorių sistemos AC pusėje.

Įėjimo grandinių pajungimas Standartiniams modeliams
DC Įėjimo pajungimas inverterio modeliauose, kuriuose nėra DC atkirtos 
jungiklio, gali būti išspręstas dviem būdais (priklausomai nuo įėjimo kanalų 
skaičiaus):

TRIO-5.8 TRIO-7.5 TRIO-8.5
Įėjimo kanalų sk. 1 2 2
DC kabelio sandariklis 2 x M25

Visiems inverterio modeliams DC kabeliai prijungiami prie DC gnybtų bloko 
23  turi būti pravesti per kabelių sandariklius 18 . Didžiausias galimas kabelio 
diametras nuo 10 iki 17 mm, o kiekvieno gnybto didžiausias priimtinas kabelio 
skerspjūvio plotas iki 16mm2 (prisukimo jėga 1.5Nm).
Nusukite sandariklio dangtelį, įkiškite reikiamo skerspjūvio ploto kabelį pro sandariklį ir prijunkite prie DC įėjimo gnybtų.
Komplekte yra pridėtos trijų skylių tarpinės, korios įsistato į sandariklį, norint pravesti 3 atskirus kabelius kurių diametras neviršija 7mm.
Kai tai padarysite, tvirtai užsukite sandariklio dangtelį (prisukimo jėga 7.5Nm) ir patikrinkite ar nėra laisvumo tarp sandariklio ir kabelio

 - Įėjimo grandinių pajungimas modeliams su DC atkirtos jungikliu
Modeliams, turintiems DC atkirtos jungiklius 08  naudojamos jungtys greitam grandinių pajungimui (multicontact arba weidmuller), esančios inverterio apačioje.

Greito pajungimo jungčių skaičius kinta priklausomai nuo įėjimo kanalų skaičiaus.
Paprastai, kiekvienas įėjimo kanalas turi dvi poras jungčių dviems DC grandinėms.

TRIO-5.8 TRIO-7.5 TRIO-8.5
Įėjimo kanalų sk. 1 2
Greito pajungimo jungčių sk. 4 (2 poros) 4 + 4 (2 poros vienam MPPT)

Prijunkite visas esamas DC grandines ir patikrinkite ar jungtys tvirtai priveržtos.
Jeigu panaudotos ne visos įėjimo jungtys, uždėkite jiems skirtus dangtelius. To reikia, dėl 
hermetiškumo ir tvirtumo užtikrinimo, kad nebūtų pažeistos įrenginio įėjimo jungtys ir dėl 
panaudojimo ateityje
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TRIO 5.8kW (1 MPPT)
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TRIO 7.5/8.5kW (2 MPPT)

Lentelėje pavaizduoti pagrindiniai valdymo plokštės sudedamieji elementai ir jungimo galimybės. Kiekvienas valdymo kabelis, prijungiamas prie plokštės gnybtų 
turi būti pravestas per 3 sandariklius 16 . 

Detalesnė informacija apie komunikacijos plokštės jungimus ir funkcijas pateikta vartotojo vadove.

Atlikus visus reikalingus jungimus ir nustatymus, inverterio priekinis apsauginis dangtis turi būti 
uždėtas ir pritvirtintas varžtais. (prisukimo jėga 2.4 Nm).
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24 J14 SLOT 3 - Jungtis WIFI moduliams (NEAKTYVUS)
a01 A2 Inverterio duomenų kortelės lizdas

25 A1 SD kortelės lizdas
a02 S2 Jungiklis inverterio serviso arba normaliam režimui nustatyti
a03 BT1 Baterijos vieta

26 J2

Gnybtų blokas, prie kurio prijungiama daugiafunkcinė relė, kuri 
leidžia prijungti išorinį prietisą ir pagal pasirinktą režimą MENU 
SETTINGS>Alarm, galima nustatyti, pavyzdžiui, garsinio signalo 
aktyvavimą. Galimi režimai:
-Gamyba      -Signalas         -Signalas (valdomas)        -Prietema

30 J7 e J11 RJ45 jungtys RS485 (PC) linijos pajungimui
1

27 J9 Jungtis radio modulio arba Ethernet plokštės montavimui
28 J3 SLOT 2 - jungtis PMU plokštei

a04 A3 RS485 (PC) lizdas komunikacijos plokštei

29 J4

Gnybtų blokas, prie kurio jungiama:
- PC RS485 jungtis (vietinės arba nuotolinės stebėjimo 
sistemos prijungimas)
- Nuotolinis valdymas ON/OFF 
- Tachometro signalo (WIND version) jungtis

a05 S2 Jungiklis RS485 (PC) linijos užtrumpinimui

Norint sujungti inverterį su tinklu, galimi du jungimo būdai: žvaigžde (3 fazės + neutralė) arba trikampiu (3 fazės).
Inverterio įžeminimas yra privalomas bet kokiu atveju.
Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų nuo elektros smūgio, visi jungimai turi būti atliekami atjungus 
inverterį nuo tinklo. Atkirtos jungiklis privalo būti išjungtas (tinklo pusėje) ir užrakintas.

Visuose inverterio modeliuose, jungiant AC kabelį į jam skirtus gnybtus 31  jis privalo būti pravestas pro sandariklį 15 .
Didžiausias galimas kabelio diametras nuo 13 iki 21 mm, o kiekvieno gnybto didžiausias priimtinas kabelio skerspjūvio plotas iki 10mm2 
(prisukimo jėga 1.5Nm).

Nusukite sandariklio dangtelį, įkiškite reikiamo skerspjūvio ploto kabelį pro sandariklį ir prijunkite jo 
laidininkus prie gnybtų 31  (Neutralė, R, S, T ir Žemė).
Būkite atidūs! Nesumaišykite vienos iš fazių (R, S, T) su neutrale (N)!
Prijungus kabelį, tvirtai užsukite sandariklio dangtelį (prisukimo jėga 8.0Nm) ir patikrinkite ar nėra 
laisvumo tarp sandariklio ir kabelio.
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Inverterio eksploatavimas:
 - Įjunkite AC atkirtos jungiklį, kad būtų gaunama įtampa iš tinklo
 - Įjunkite DC atkirtos jungiklį, kad būtų gaunama įtampa iš PV modulių.

Jeigu inverteris turi DC atkirtos jungiklį, (-S modeliai), nustatykite DC atkirtos jungiklį 14  į ON poziciją.
 - Kai inverteris yra įjungtas, ekrane pasirodys nuorodos reikalingiems nustatymams atlikti. Paspauskite ENTER šiems nustatymams atlikti:

Config. Wizard
ENTER to START

Time hh:mm
Date DD MMM YYYY

Input Mode
PARALLEL/INDEP

GRID=
Lang=

ENTER

Atlikus šiuos nustatymus, inverteris persikraus kitų parametrų nustatymui 
 - Kai inverteris yra įjungtas, pirmiausia reikia patikrinti įėjimo įtampą:
1. Jeigu DC įėjimo įtampa yra mažesnė negu Vstart įtampa (įtampa, reikalinga inverterio susijungimui su tinklu) b14 simbolis neįsijungia, kol žinutė “Waiting 
sun” rodoma ekrane b10.
2. Jeigu DC įėjimo įtampa  yra didesnė negu Vstart įtampa, b14 simbolis įsijungia ir inverteris pereina prie kito veikimo etapo.

 - Abiem atvejais įėjimo įtampa ir srovė yra vaizduojama b15 ir b16 laukeliuose.
 - Inverteris atlieka tinklo kontrolę. Tinklas gali būti atvaizduotas skirtingom būsenom b22 laukelyje:
3. tuščia, jeigu nėra maitinimo įtampos.
4. mirksi, jeigu yra maitinimo įtampa, bet neatitinka nustatytam valstybėje galiojančiam standartui.
5. įsijungia, jeigu yra maitinimo įtampa ir tinklo parametrai atitinka nustatytam valstybėje galiojančiam standartui. Reikalinga tokia inverterio būsena tolime-
sniam jungimuisi prie tinklo.

 - Lygiagretaus arba nepriklausomo 
įėjimo kanalų režimo nustatymas

-Inverterio laikas ir data - Kalbos ir valstybėje galiojančių tinklo 
standartų nustatymas

Programinė inverterio įranga gali būti atnaujinama naudojant SD kortelę (4GB max.)
Naujausios atnaujinimų versijos yra pateiktos parsisiuntimų skiltyje internetiniame tinklalapyje arba paprašius ABB atstovo.
Programinės įrangos atnaujinimo aktyvavimą atlikite švarioje, esant geroms apšvietimo sąlygoms patalpoje.

 - Suformatuokite SD kortelę naudodami “FAT32”  
failo sistemą 

 - Išsaugokite (.tib) atnaujinimo failą SD kortelėje. Failas negali būti suspaustas ar įdėtas į bylą (folder).
 -  Fiziškai atjunkite inverterį nuo AC ir DC tinklo pusių, taip pat ir bet kokią įtampą, prijungtą prie daugiafunkcinės relės. Tada atsukite  
varžtus nuo inverterio priekinės pusės ir atkelkite priekinį dangtį.
 - Įdėkite SD kortelę į jai skirtą lizdą 25 . Kortelės pusė su nuopjova turi būti priekyje.
 - Toliau atlikite 14 šių instrukcijų punkte nurodytus veiksmus
 - Inverterio ekrane atsiras informacija dėl atnaujinimo aktyvavimo
 - Atnaujinimo procesas prasidės automatiškai. Nenaudokite inverterio jo atnaujinimo proceso metu.

Priedus galima įsigyti atskirai. Juos gali sumontuoti kvalifikuotas ABB specialistas arba vartotojas.
Detalią priedų montavimo informaciją galima rasti pridėtoje dokumentacijoje prie papildomos detalės.

PMU IŠPLĖTIMO PLOKŠTĖ ETHERNET IŠPLĖTIMO PLOKŠTĖ PVI-RADIO MODULIS NEIGIAMO ĮŽEMINIMO RINKINYS
Papildomos ypatybės:
 - PMU - aktyvios/reaktyvios galios 
valdymas
 - 2 analoginiai ir 1 PT100/ PT1000 įėjimai.
 - Analoginio sensoriaus maitinimas (24 V)
 - RS485 (ModBus protokolas)
 - RS485 (Aurora protokolas) 

Papildomos ypatybės:
 - Ethernet jungtis, skirta:
1. Vietiniam stebėjimui (vidinis web 
serveris) 
2. Nuotoliniam stebėjimui  (“Aurora 
Vision/Easy View” portalai)

Papildomos ypatybės:
 - Bevielė (radio) komunikacijos linija 
duomenų perdavimui PVI-DESKTOP 
stebėjimui įrenginiui.

Papildomos ypatybės:
 - Neigiamas įėjimo įžeminimas.

Ši plokštė yra privaloma, jeigu 
sistemoje naudojami PV moduliai, 
kuriems reikalingas neigiamo poliaus 
įžeminimas.

Ekrane 01  yra sritis b10 (vaizdinis ekranas), kurioje matosi meniu struktūra, naudojant LED panelės mygtukus 02 . Sritis b10 susideda iš 2 eilių po 16 parinkčių:

GENERAL INFORMATION parinktys yra 
rodomos ratu. Ši informacija apima įėjimo ir 
išėjimo parametrus ir inverterio identifikaci-
jos parametrus.
Paspaudus ENTER mygtuką, galima 
užrakinti ekrano vaizdą ir jis negalės būti 
pakeistas.

Paspauskite ESC, kad patektumėte į trijų 
pagrindinių meniu langą:
- STATISTICS>Vaizduoja statistiką;
- SETTINGS>Inverterio nustatymų keitimas
- INFO>Gamintojo duomenų ir informacijos 
peržiūra

 

Detalesnė meniu valdymo infor-
macija pateikta vartotojo vadove.

 Riso    X.XM©
 Ileak     XmA

  Inverter OK

 STATISTICS

 Total 

 Partial

 Today

 Last 7 days 

 Last month 

Last 30 days

Last 365 days

 User Period 

 SETTINGS

 Address

 Display Set. 

 Service

 New PW 

 Cash

 Time

 Language

 V Start 

 Autotest 

 Alarm

 Remote ON/OFF

 Sleep Mode

 UV Prot. Time 

 Power Reduction 

 Input mode

 PMU Board

 INFORMATION

 Part No. 

 Serial No. 

 Firmware 

 Country Select 

Press
ESC

*1

*1  Available only for grid standard CEI-021

GENERAL INFORMATION
(cycle view)

Structure of the main menu

password 0000 
  Date Time 

 Type OUTD
 P/N -XXXX- 

 SN XXXXXX
 Fw rel. XXXX 

 E-day  XXX.XkWh
 $-day   XX.XEUR

 Pout   XXXXXW

 E-tot XXXXXXkWh
 E-par XXXXXXkWh

 COSp  X.XXX
Tipo regolazione

 Tint    XX.X°C
 Tboost  XX.X°C

 Ppk     XXXXXW
 PpkDay  XXXXXW

 VoutR     XXXV
 Vout avg  XXXV

 VoutS     XXXV
 Vout avg  XXXV

 VoutT     XXXV
 Vout avg  XXXV

 VoutRS    XXXV

 VoutST    XXXV

 VoutTR    XXXV

 IoutR   XX.XA
 FoutR  XX.XXHz

 IoutS   XX.XA
 FoutS  XX.XXHz

 IoutT   XX.XA
 FoutT  XX.XXHz

 Vin1     XXXV
 Iin1    XX.XA

 Vin2     XXXV
 Iin2    XX.XA

 Pin1   XXXXXW 

 Pin2   XXXXXW 

 Vbulk    XXXV
 Vbulk_m  XXXV

*3

*2

*3  Available only with Ethernet board installed
*2  Available only with PMU board installed

 Reactive Power 

 MPPT 

 Scheda PMU Pot. Reattiva  Ethernet Board

TRIO-5.8-TL-OUTD TRIO-7.5-TL-OUTD TRIO-8.5-TL-OUTD
Įėjimas
Absoliuti maksimali įėjimo įtampa (Vmax,abs) 1000 V
Inverterio aktyvavimo įtampa (Vstart) 350 V  (adj. 200...500 V)
Inverterio veikimas esant įėjimo įtampai ribose (Vdcmin...Vdcmax) 0.7 x Vstart...950 V
Nominali DC įėjimo galia (Pdcr) 5950 Wp 7650 Wp 8700 W
Nepriklausomų MPPT skaičius 1 2 2

Maksimali galia kiekvienam MPPT (PMPPT max)
6050 W Linijinis galios 

sumažėjimas nuo MAX iki nulio 
[800V≤VMPPT≤950V]

4800 W 4800 W

Įėjimo įtampos ribos vienam MPPT (VMPPT min,f ... VMPPT max,f) at Pacr 320…800 V - -
DC Įėjimo įtampos ribos esant lygiagrečiai sujungtiems MPPT prie Pacr galios - 320…800 V 320…800 V
DC Galios mažėjimas esant lygiagrečiai sujungtiems MPPT - Linijinis galios sumažėjimas nuo MAX iki nulio 

[800V≤VMPPT≤950V]
DC galios apribojimo pavyzdys kiekvienam MPPT esant nepriklausomai 
sujungtiems MPPT, kai Pacr,max nesubalansuotas -

4800 W  [320V≤VMPPT≤800V]  
kitas kanalas: Pdcr-4800W  

[215V≤VMPPT≤800V]

4800 W [320V≤VMPPT≤800V]  
kitas kanalas: Pdcr-4800W  

[290V≤VMPPT≤800V]
Maksimali DC įėjimo srovė (Idc max) / kiekvienam MPPT (IMPPT max) 18.9 A 30 A / 15 A 30 A / 15 A
Maksimali “Backfeed” srovė (iš AC pusės į DC pusę) Nereikšminga
DC įėjimo porų skaičius kiekvienam MPPT 2 ((-S Version)
DC įėjimo jungčių tipas Tool Free PV Connector WM / MC4 (Varžtiniai gnybtai Standard Versijai)
PV modulių tipas, kurie gali būti prijungti pagal IEC 61730 Classe A
Įėjimo apsauga
Apsauga nuo poliškumo sumaišymo Taip, nuo riboto srovės šaltinio
Įėjimo viršįtampių apsauga kiekvienam MPPT - Varistoriai 2
Maksimali įėjimo trumpo jungimo srovė kiekvienam MPPT 24.0 A 20.0 A 20.0 A 
PV modulių izoliacijos kontrolė Pagal vietinį standartą
DC pusės atkirtos jungiklio charakteristika kiekvienam MPPT (Versija su DC 
atkirtos jungikliu) 13 A /1000 V 23 A / 800 V
Išėjimas
AC prijungimas prie tinklo Trys fazės 3W arba 4W+PE
Nominali išėjimo įtampa (Vacr) 400 V
AC Voltage Range 320...480 V (1)

Išėjimo įtampos ribos (Vacmin...Vacmax) 5800 W 7500 W 8500 W
Maksimali pilnutinė išėjimo galia (Sacmax) 5800 VA 7500 VA 8500 VA
Maksimali išėjimo srovė(Iacmax) 10.0 A 12.5 A 14.5 A
Pridėtinės srovės klaida 12.0 A 14.5 A 16.5 A
Įėjimo srovė Nereikšminga
Absoliuti maksimali išėjimo srovė <20Arms(100mS)
Nominalus išėjimo dažnis (fr) 50 Hz / 60 Hz
Išėjimo dažnio ribos (fmin...fmax) 47...53 Hz / 57…63 Hz (2)

Nominalus galios koeficientas (Cosphiac,r) ir reguliuojamos ribos
>0.995, adj.±0.9 with 

Pacr=5.22kW, 
adj. ± 0.8 su max 5.8kVA

>0.995, adj.±0.9 with 
Pacr=6.75kW, 

adj. ± 0.8 su max 7.5kVA

>0.995,adj.±0.9 with 
Pacr=7.65kW, 

adj. ± 0.8 su max 8.5kVA
Bendras srovės harmonikų iškraipymas (THDi) < 2%
AC jungčių tipas Varžtiniai gnybtai, maksimalus gyslos skerspjūvio plotas 10 mm2

Išėjimo apsauga
Anti-Islanding apsauga Pagal vietinį standartą
Maksimalūs viršsroviai AC pusėje 10.5 A 12.0 A 15.0 A
Išėjimo viršįtampių apsauga - Varistoriai 4 plius dujų ribotuvas
Veikimo efektyvumas
Maksimalus efektyvumas (ηmax) 98.0%
Efektyvumas (EURO/CEC) 97.4% / - 97.5% / - 97.5% / -
Galios suvartojimas nominaliu režimu 32 W 36 W 36 W
Galios vartojimas budėjimo režimu < 15 W
Komunikacija
Vietinis stebėjimas (laidinis) Ethernet korta su web serveriu (opt.), PVI-USB-RS232_485 (opt.), PVI-DESKTOP (opt.)
Nuotolinis stebėjimas Ethernet korta (opt.), PVI-AEC-EVO (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
Vietinis stebėjimas (bevielis) PVI-DESKTOP (opt.) with PVI-RADIOMODULE (opt.)
Vartotojo sąsaja Grafinis ekranas
Aplinkos sąlygos
Aplinkos temperatūros ribos -25...+60°C /-13...140°F su galios mažinimu nuo  50°C/122°F
Santykinė drėgmė 0...100% 
Sukeliamas triukšmas < 45 db(A) @ 1 m
Maksimalus veikimo aukštis virš jūros lygio be galios mažėjimo 2000 m / 6560 ft
Išorinės aplinkos teršimo klasifikavimas 3
Aplinkos kategorija Išorinė
Fiziniai duomenys
Apsaugos laipsnis IP 65
Aušinimo sistema Natūrali
Viršįtampių kategorija pagal IEC 62109-1 II (DC įėjimas) III (AC išėjimas)
Matmenys (H x W x D) 641mm x 429mm x 220mm /  25.2” x 16.9” x 8.7”

855mm x 429mm x 237mm / 33.7” x 16.9” x 9.3” su atidaryti priekiniu dangčiu
Svoris  25.0 kg / 55.1 lb 28.0 kg / 61.7 lb 28.0 kg / 61.7 lb 
Tvirtinimo sistema Sieninis laikiklis
Saugumas
Saugumo klasė I
Izoliacijos tipas etransformatorinis (TL) 
Markė CE (50Hz tik)
1. AC įtampos ribos gali būti skirtingos priklausomai nuo valstybėje galiojančio tinklo standarto Pastaba. Produktas neturi sąvybių, kurios neaprašytos šiame dokumente.
2. Dažnio ribos gali būti skirtingos priklausomai nuo valstybėje galiojančio tinklo standarto

Jeigu įėjimo įtampa ir tinklo įtampa yra inverterio veikimo ribose, inverteris pradės jungtis prie tinklo. Inverteriui prisijungus prie tinklo, simbolis 
laukelyje b21 išliks matomas.
Kai tik prisijungimas bus baigtas, inverteris pradės veikti. Esant tokiam darbo rėžimui, inverteris turi išskleisti garsą ir LED panelėje 02  turi šviesti 
žalia LED.

Patikrinkite ar nėra programinės įrangos atnaujinimų internetiniame tinklalapyje
Jeigu yra naujausias programinės įrangos atnaujinimas, sekite toliau nurodytas instrukcijas.

Jei inverteris užtiks tam tikrų įspėjimų ar klaidų, jos bus rodomos ekrane 01 . Esant šiai būsenai, suveiks daugiafunkcinė relė (esant nustaty-
mams MENU SETTINGS>Alarm), kuri aktyvuos prijungtą išorinį prietaisą.connected.
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