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A mikroinverter ismertetése
Ez a rendszer háromfázisú mikroinverterek csoportjából áll, amelyek az egyenáramot (DC) váltakozó
árammá (AC) alakítják és a közüzemi hálózatba táplálják. A rendszert úgy tervezték, hogy hat
fotovillamos modulhoz egy mikroinvertert lehessen beépíteni.
Minden egyes mikroinverter önállóan működik, ami garantálja az egyes fotovillamos modulok
maximális áramtermelését. Ez a beállítás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közvetlenül
vezérelje egyetlen fotovillamos modul termelését, ezáltal javítva a rendszer rugalmasságát és
megbízhatóságát.

A felhasználói kézikönyv ismertetése
Ez a kézikönyv a HMT-1800/HMT-2250 mikroinverterre vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza, és a
berendezés telepítése vagy üzembe helyezése előtt teljes egészében el kell olvasni.
A biztonság érdekében ezt a mikroinvertert csak olyan képzett szakember telepítheti és tarthatja
karban a jelen dokumentum útmutatásai szerint, aki a termékkel kapcsolatos oktatásban részesült
vagy bizonyítottan rendelkezik a szükséges ismeretekkel.

Egyéb információ
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A felhasználói kézikönyv gyakran frissül,
ezért kérjük, keresse meg a legújabb változatot a Hoymiles hivatalos weboldalán a www.hoymiles.com
címen.

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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Fontos megjegyzések

1. Fontos megjegyzések
1.1

Termékválaszték

Ez a kézikönyv a következő háromfázisú Hoymiles mikroinverter modell összeszerelését, telepítését, üzembe
helyezését, karbantartását és hibakeresését írja le:
· HMT-1800-6T
· HMT-2250-6T
*Megjegyzés: Az „1800” az 1800 W-ot, a „2250” a 2250 W-ot jelent.

1.2

Mikroinverter tartozékai

A Hoymiles HMT sorozatú háromfázisú mikroinvertert a speciális háromfázisú rendszer tartozékaival kell
használni, beleértve a háromfázisú buszkábelt, a nyitóeszközt, a zárósapkát stb. További információkat a
4.1. fejezetben talál.
Ha a felhasználó szeretné megtekinteni az információkat és a napenergia-termelést a Hoymiles felügyeleti
rendszeren, akkor DTU egységre van szüksége.

1.3

Célcsoport

Ez a kézikönyv csak képzett technikusok számára készült, akik a termékkel kapcsolatos oktatásban részesültek
vagy bizonyítottan rendelkeznek a szükséges ismeretekkel ahhoz, hogy telepíthessék és karban tarthassák
azt a jelen dokumentum útmutatásai szerint.

1.4

Az alkalmazott szimbólumok

A biztonsági szimbólumok ebben a felhasználói kézikönyvben az alábbiak szerint jelennek meg.

Szimbólum

Használat
Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely halálos áramütés, egyéb súlyos testi
sérülés vagy tűzveszélyt okozhat.
Olyan utasításokat jelöl, amelyeket teljes mértékben meg kell érteni és teljes
egészében követni kell a lehetséges biztonsági kockázatok - beleértve a
berendezések károsodását vagy személyi sérülést - elkerülése érdekében.
Azt jelzi, hogy a leírt műveletet nem szabad végrehajtani. A munkát meg kell
szakítani, a felhasználónak óvatosnak kell lennie és teljes mértékben meg kell
értenie a magyarázott műveleteket, mielőtt továbbhaladna.

1.5

Rádióinterferencia nyilatkozat

Ezt a mikroinvertert teszteltük, és megállapítottuk, hogy megfelel a CE EMC határértékeknek, ami megfelelő
védelmet nyújt a káros energiával szemben. Ha azonban a mikroinvertert nem az utasításoknak megfelelően
telepítik, az káros interferenciát okozhat a rádióberendezésekben. Nincs garancia arra, hogy az interferencia
nem fog előfordulni egy adott telepítésben.
Annak ellenőrzésére, hogy a rádió- vagy televízióvételt zavarja-e ez a berendezés, ki- és bekapcsolhatja a
berendezést. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióberendezésben, kérjük,
próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy közülük többel orvosolni:
1) Helyezze át a vevőantennát.
2) Növelje a mikroinverter és a vevőantenna közötti távolságot.
3) Helyezzen árnyékolást a mikroinverter és a vevőantenna közé, például fém / beton tetőt.
4) Forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.
© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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A biztonságról

2. A biztonságról
2.1

Fontos biztonsági utasítások

A HMT-1800/HMT-2250 háromfázisú mikroinvertert a nemzetközi biztonsági követelményeknek
megfelelően terveztük és teszteltük. Az inverter telepítésekor és működtetésekor azonban bizonyos
biztonsági óvintézkedéseket meg kell tenni. A telepítőnek el kell olvasnia és be kell tartania a jelen telepítési
kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést.
•

Minden műveletet, beleértve a szállítást, a telepítést, az üzembe helyezést és a karbantartást,
szakképzett, kioktatott személyzetnek kell végeznie.

•

A telepítés előtt ellenőrizze az egységet, hogy nincs-e rajta olyan szállítás vagy kezelés közben
keletkezett sérülés, amely befolyásolhatja a szigetelés integritását vagy a biztonsági távolságokat.
Gondosan válassza ki a telepítési helyet, és tartsa be a megadott hűtési követelményeket. A
szükséges védelmek jogosulatlan eltávolítása, a nem rendeltetésszerű használat, a helytelen
telepítés és üzemeltetés súlyos biztonsági kockázathoz és áramütés veszélyéhez, vagy a berendezés
károsodásához vezethet.

•

Mielőtt a mikroinvertert az áramelosztó hálózathoz csatlakoztatná, lépjen kapcsolatba a helyi hálózati
áramelosztó társasággal a megfelelő engedélyek beszerzése érdekében. Ezt a csatlakozást csak
szakképzett műszaki szakember végezheti. A telepítő felelőssége a külső leválasztó kapcsolók és
túláramvédelmi eszközök (OCPD) biztosítása.

•

Általában csak egy fotovillamos modul csatlakoztatható az inverter egy bemenetére. Ne
csatlakoztasson akkumulátorokat vagy más áramforrásokat. Az inverter csak akkor használható, ha
az összes műszaki jellemzőjét figyelembe veszik és alkalmazzák.

•

Ne telepítse a berendezést kedvezőtlen környezeti körülmények között, például gyúlékony,
robbanásveszélyes, korrozív, extrém magas vagy alacsony hőmérsékletű és párás környezetben. Ne
használja a berendezést, ha a biztonsági berendezések nem működnek vagy ki vannak kapcsolva.

•

A telepítés során használjon egyéni védőfelszerelést, beleértve a védőkesztyűt és a védőszemüveget.

•

Tájékoztassa a gyártót a nem szabványos beszerelési körülményekről.

•

Ne használja a berendezést, ha bármilyen működési rendellenességet észlel. Kerülje az ideiglenes
javításokat.

•

Minden javítást csak minősített pótalkatrészek felhasználásával szabad elvégezni, amelyeket a
rendeltetésüknek megfelelően és engedéllyel rendelkező vállalkozónak vagy a Hoymiles hivatalos
szervizképviselőjének kell telepítenie.

•

A kereskedelmi alkatrészekből eredő kötelezettségeket a megfelelő gyártókra ruházzuk át.

•

Bármikor, amikor az invertert leválasztották a nyilvános hálózatról, kérjük, legyen rendkívül
óvatos, mivel egyes alkatrészek elegendő töltést őrizhetnek meg ahhoz, hogy áramütésveszélyt
okozzanak. Az inverter bármely részének megérintése előtt győződjön meg arról, hogy a felületek
és a berendezések a megérintés szempontjából biztonságos hőmérsékletűek és biztonságos
feszültségpotenciállal rendelkeznek.

•

Hoymiles nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő működésből eredő károkért.

•

Az elektromos szerelést és karbantartást engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell végeznie, és
ezeknek meg kell felelniük a helyi vezetékezési szabályoknak.

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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2.2

A biztonságról

A szimbólumok magyarázata
Szimbólum

Használat
Hulladékkezelés
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
európai irányelvnek és annak nemzeti jogba való átültetésének való megfelelés
érdekében az élettartamuk végét elérő elektromos berendezéseket külön kell
gyűjteni és engedélyezett újrahasznosító létesítménybe kell visszaszállítani.
Minden olyan készüléket, amelyre már nincs szükség, vissza kell küldeni
egy hivatalos kereskedőnek vagy egy jóváhagyott gyűjtő- és újrahasznosító
létesítménynek.
Vigyázat
Működés közben ne kerüljön hosszabb időn keresztül 20 centiméternél
(8 hüvelyknél) közelebb a mikroinverterhez.
Nagyfeszültségek veszélye
Életveszély a mikroinverterben lévő nagyfeszültség miatt.
Kerülje el a forró felülettel való érintkezést
Működés közben az inverter felmelegedhet. Kerülje a fémfelületekkel való
érintkezést működés közben.
CE-jelölés
Az inverter megfelel az Európai Unió kisfeszültségű irányelve követelményeinek.
Először olvassa el a kézikönyvet
Kérjük, a telepítés, üzemeltetés és karbantartás előtt először olvassa el a telepítési
kézikönyvet.

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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A termék ismertetése

3. A termék ismertetése
3.1

A háromfázisú mikroinverter ismertetése

A világ első háromfázisú mikroinvertere reaktív teljesítményszabályozással, széles körben használható az
általános 230V/400V-os háromfázisú villamos energia elosztásában. Az egyes mikroinverterekhez, legfeljebb
6 fotovillamos modul csatlakoztatható, ami leegyszerűsíti a telepítési folyamatot, és a kereskedelmi és ipari
létesítményekben a legköltséghatékonyabb megoldások egyikét jelenti.

3.2

A Sub-1G technológia ismertetése

A Sub-1G technológia különösen hasznos a fotovillamos mikroinverterek számára, és abban különbözik
például a 2,4 GHz-es technológiáktól, hogy lényegesen nagyobb hatótávolsággal és jobb interferenciaelnyomási teljesítménnyel rendelkezik.
A WiFi-vel és a Zigbee-vel ellentétben, amelyek mindketten a 2,4 GHz-es
A Sub-1G vezeték nélküli

sávban működnek, a Sub-1G a 868 MHz-es vagy a 915 MHz-es sávban

átvitel hatótávolsága:

működik. Általában a Sub-1G vezeték nélküli átvitel 1,5 - 2-szer nagyobb
távolsági lefedettséget biztosít, mint a 2,4 GHz-es spektrum.
A Sub-1G vezeték nélküli kommunikáció jobban kezeli az interferenciát. Ez
azért van így, mert alacsonyabb frekvencián működnek, így jobban tudnak

Interferencia:

kommunikálni a fotovillamos modulok és a tetők között, és különösen
hasznosak egy ipari vagy kereskedelmi fotovillamos erőműben. Így a
mikroinverterek és a DTU egységek közötti kommunikáció stabilabb lesz.

Alacsony

A Sub-1G vezeték nélküli rendszerek általában kevesebb energiát

teljesítményfelvétel:

használnak, mint a WiFi vagy a Zigbee.

A nagy hatótávolság és a jobb interferencia-elnyomási teljesítmény miatt a Sub-1G hálózatok különösen
alkalmasak a tetőre telepített fotovillamos erőművek számára.

3.3

Legfontosabb jellemzők

•

Háromfázisú kimenet, alkalmasabb a kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz.

•

Minden egyes mikroinverter legfeljebb 6 modult támogat, gyorsabb telepítés és alacsonyabb költség.

•

Akár 2250 VA kimenet, nagy teljesítményű fotovillamos modulokhoz igazítva.

•

Reaktív teljesítmény-szabályozással, megfelel az EN50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, TOR Erzeuger:
2019-12, stb.

•

A Sub-1G vezeték nélküli megoldás stabil kommunikációt tesz lehetővé a kereskedelmi és ipari
állomásokon történő telepítéskor.

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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3.4

Terminálok – Bevezetés

B

3.5

A termék ismertetése

A

C

Objektum

Leírás

A

Sub-1G vezeték nélküli terminál

B

Egyenáramú csatlakozók

C

AC csatlakozó

Méretek (mm)
146.5

140

245

288

500

326

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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Telepítés előkészítése

4. Telepítés előkészítése
4.1

Modul-kompatibilitás

A Hoymiles HMT-1800/HMT-2250 HMT sorozat kompatibilis a legtöbb 60 és 72 cellás fotovillamos modullal.
Más típusú fotovillamos modulok esetén kérjük, győződjön meg arról, hogy azok elektromosan párosítva
vannak a Hoymiles mikroinverterrel. További információkért tekintse meg a jelen felhasználói kézikönyv
Műszaki adatok oldalát.

4.2

AC elágazó áramkör kapacitása

A Hoymiles HMT-1800/HMT-2250 12 AWG vagy 10 AWG AC buszkábellel és a Hoymiles által biztosított AC
buszcsatlakozóval használható. Az előkészítés során ne lépje túl a mikroinverterek maximális számának
12 AWG vagy 10 AWG AC áganként megadott határértékeit az alábbiak szerint.
HMT-1800

HMT-2250

Túláramvédelmi eszközök
maximális száma (OCPD)

Maximális szám 12 AWG
áganként

7 (@230 V AC)

6 (@230 V AC)

20 A

Maximális szám 10 AWG
áganként

11 (@230 V AC)

9 (@230 V AC)

30 A

4.3

Pozíció és helyigény

A mikroinvertert és az összes egyenáramú csatlakozást a fotovillamos modul alá kell telepíteni, hogy elkerülje
a közvetlen napfényt, az esőt, a hófelhalmozódást, az UV-sugárzást stb. A mikroinverter ezüstszínű oldalának
felfelé kell mutatnia, és a fotovillamos modul felé kell néznie.
Hagyjon legalább 2 cm helyet a mikroinverter háza körül a szellőzés és a hőelvezetés biztosítása érdekében.

4.4

Földelési megfontolások

Ez a mikroinverter I. osztályú berendezés, alapszintű leválasztó transzformátorral, és ezt a mikroinvertert
földelni kell. A váltakozó áramú kábelben van egy földelő vezeték, így általában a földelés közvetlenül ezen
a vezetéken keresztül történhet. Ha a közműnek különleges követelményei vannak, a földelés történhet a
tartókonzol és az állványzat összekötésével.

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

08

Háromfázisú Mikroinverter HMT-1800/2250

Mikroinverter telepítése

5. Mikroinverter telepítése
5.1

Tartozékok

A B C

D E

F

H

G

Tétel

Leírás

A

3P-AC buszzáró sapka, IP67

B

3P-AC csatlakozó nyitóeszköze

C

3P-AC buszcsatlakozó

D

3P-buszcsatlakozó nyitóeszköze

E

3P-AC alsapka

F

M8 × 25 csavarok

G

Egyenáramú hosszabbító kábel,1 méter

H

3P-AC buszkábel, 12/10 AWG opcionális

*Megjegyzés: A fenti tartozékokat a csomag nem tartalmazza, azokat külön kell megvásárolni. Az árért
kérjük, forduljon értékesítési képviselőnkhöz (az M8-as csavarokat a telepítőnek kell előkészítenie).

5.2

A beszerelés előtt

A) Tervezze meg a kábel hosszát úgy, hogy a buszkábel igazodjon az egyes fotovillamos
modulokhoz.
B) Telepítse az AC buszzáró sapkát:
•

Használja a 3P-buszcsatlakozó
nyitóeszközét a csatlakozó felső
burkolatának kioldásához;

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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•

Lazítsa meg az öt csavart a
csavarhúzóval. Lazítsa meg a képen
látható anyát, és távolítsa el az extra
kábelt.

•

Kissé csavarja vissza az anyát a testre,
csatlakoztassa a 3P-AC buszzáró
sapkát, majd húzza meg az anyát.

•

Csatlakoztassa vissza a felső
burkolatot a 3P-AC buszcsatlakozóhoz.

5.3

Mikroinverter telepítése

Telepítési lépések

Megjegyzés: A következő telepítési lépések a fotovillamos modulok 2 × 3-as telepítésén alapulnak, más telepítések
esetén több tartozék használata lehet szükséges.

1. lépés Mikroinverter rögzítése a sínre
A) Jelölje meg az egyes panelek hozzávetőleges középpontját a kereten.
B) Rögzítse a csavarokat a sínre.
Megjegyzés: Telepítse a mikroinvertert az ezüstszínű oldallal felfelé és a fotovillamos modul alá. A szellőzés és a
hőelvezetés biztosítása érdekében hagyjon legalább 2 cm helyet a mikroinverter háza körül.

2. lépés Végezze el a váltakozó áramú csatlakozást
A) Csatlakoztassa a 3P-AC buszkábelt a
szerelősínhez, és rögzítse a kábelt a
kábelkötegelővel.
Megjegyzés: Minimalizálja a mikroinverter és
a 3P-AC buszcsatlakozó közötti távolságot a
kábel lelógásának elkerülése érdekében.
B) Vegye ki a váltakozóáramú csatlakozót
a mikroinverterből, és tolja be a 3P-AC
buszcsatlakozóba, amíg be nem kattan.
C) Ha valamelyik buszport üres, kérjük,
csatlakoztassa a 3P-AC alsapkát a
portba, hogy megvédje a portot a portól
és a víztől.
Megjegyzés: Abban az esetben, ha el kell
távolítani az inverter AC kábelét a 3P-AC
buszcsatlakozóból kérjük, használja a 3P-AC
csatlakozó nyitóeszközét, és az eltávolításhoz
helyezze be a szerszámot az AC port oldalába.

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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Mikroinverter telepítése

3. lépés AC végkábel telepítése
A) Készítse elő a megfelelő hosszúságú
3P-AC végkábelt, és helyezze a kábel
egyik oldalát a tömítőanyába. Illessze
be az L1, L2, L3, N és a földelő vezetéket
a megfelelő nyílásba. Húzza meg a
csavarokat, majd húzza vissza a sapkát a
csatlakozóra. Csatlakoztassa vissza a felső
burkolatot a 3P-AC buszcsatlakozóhoz.
B) Csatlakoztassa a váltakozóáramú végkábel
másik oldalát az elosztódobozhoz, és
csatlakoztassa a helyi energiahálózathoz.

N
PE
L3
L2
L1

4. lépés Készítsen egy telepítési térképet
A) Húzza le a levehető sorozatszámcímkét
minden egyes mikroinverterről (a képen
látható módon).
B) Rögzítse a sorozatszámcímkét a
telepítési térkép megfelelő helyére.

138264700571
138264700571

5. lépés Fotovillamos modulok csatlakoztatása
A) Szerelje fel a fotovillamos modulokat a
mikroinverter fölé.
B) Csatlakoztassa a fotovillamos modulok
egyenáramú kábeleit a mikroinverter
egyenáramú bemeneti oldalához.

6. lépés A rendszer energizálása
A) Kapcsolja be az elágazó áramkör AC megszakítóját.
B) Kapcsolja be aház fő AC megszakítóját. A rendszer néhány perc múlva elkezd áramot termelni.

7. lépés Felügyeleti rendszer beállítása
A DTU telepítéséhez és a felügyeleti rendszer beállításához olvassa el a DTU felhasználói kézikönyvét vagy a
DTU gyors telepítési útmutatóját, valamint a HMP online regisztrációhoz tartozó gyors telepítési útmutatót.

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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Hibaelhárítás

6. Hibaelhárítás
Ez a mikroinverter (sorozatszám:1382xxxxxxxx) csak a következő sorozatszámú új Hoymiles DTU egységgel
(DTU-Pro-S, DTU-Lite-S) működhet.
Modell
DTU-Pro-S
DTU-Lite-S

6.1

Sorozatszám
10FCxxxxxxxx
10FDxxxxxxxx
10D7xxxxxxxx
10D8xxxxxxxx

Hibaelhárítási lista

Riasztási
kód

Riasztási név

Javaslat
1. Ellenőrizze a szellőzést és a környezeti hőmérsékletet a mikroinverter
telepítési helyén.

121

125

126

Túlmelegedés elleni
védelem

Hálózati konfigurációs
paraméter hibája

Szoftverhiba kód 126

2. Ha a szellőzés rossz, vagy a környezeti hőmérséklet meghaladja a
határértéket, javítsa a szellőzést és a hőelvezetést.
3. Ha mind a szellőzés, mind a környezeti hőmérséklet megfelel a
követelményeknek, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles
műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ellenőrizze, hogy a hálózati konfigurációs paraméter helyes-e, és
frissítse újból.
2. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a
Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ellenőrizze, hogy a firmware helyes-e, és frissítse újból.

127

Firmware hiba

2. Ellenőrizze a DTU és a Hoymiles felügyeleti rendszer közötti
kommunikációt, a DTU és a mikroinverter közötti kommunikációt. Ezután
próbálja meg újra.
3. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a
Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.

128

129

Szoftverhiba kód 128

Szoftverhiba kód 129

1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Győződjön meg arról, hogy a mikroinverter normálisan működik.

130

Offline

2. Ellenőrizze a DTU és a Hoymiles felügyeleti rendszer, illetve a DTU és a
mikroinverter közötti kommunikáció állapotát. Ha a kommunikáció rossz,
próbáljon meg javítani rajta.
3. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenül történik, a hálózati feszültség átmenetileg
rendellenes lehet. A mikroinverter automatikusan helyreáll, miután a
hálózati feszültség normalizálódik.

141

Hálózati túlfeszültség

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
az elfogadható tartományon belül van-e. Ha nem, lépjen kapcsolatba a
helyi áramszolgáltatóval, vagy a helyi áramszolgáltató hozzájárulásával
módosítsa a hálózati túlfeszültségvédelmi határértéket a Hoymiles
felügyeleti rendszeren keresztül.
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Riasztási
kód

142

143

144

Riasztási név

10 perc hálózati
túlfeszültség

Alacsony hálózati
feszültség

Túl nagy hálózati
frekvencia

Hibaelhárítás

Javaslat
1. Ha a riasztás véletlenül történik, a hálózati feszültség átmenetileg
rendellenes lehet. A mikroinverter automatikusan helyreáll, miután a
hálózati feszültség normalizálódik.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
az elfogadható tartományon belül van-e. Ha nem, lépjen kapcsolatba a
helyi áramszolgáltatóval, vagy a helyi áramszolgáltató hozzájárulásával
módosítsa a hálózati túlfeszültségvédelmi határértéket a Hoymiles
felügyeleti rendszeren keresztül.
1. Ha a riasztás véletlenül történik, a hálózati feszültség átmenetileg
rendellenes lehet. A mikroinverter automatikusan helyreáll, miután a
hálózati feszültség normalizálódik.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
az elfogadható tartományon belül van-e. Ha nem, lépjen kapcsolatba a
helyi áramszolgáltatóval, vagy a helyi áramszolgáltató hozzájárulásával
módosítsa a hálózati túlfeszültségvédelmi határértéket a Hoymiles
felügyeleti rendszeren keresztül.
1. Ha a riasztás véletlenül történik, a hálózati frekvencia átmenetileg
rendellenes lehet. A mikroinverter automatikusan helyreáll, miután a
hálózati feszültség normalizálódik.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, ellenőrizze, hogy a hálózati frekvencia
az elfogadható tartományon belül van-e. Ha nem, lépjen kapcsolatba a
helyi áramszolgáltatóval, vagy a helyi áramszolgáltató hozzájárulásával
módosítsa a túl nagy hálózati frekvencia elleni védelem határértékét a
Hoymiles felügyeleti rendszeren keresztül.
1. Ha a riasztás véletlenül történik, a hálózati frekvencia átmenetileg
rendellenes lehet. A mikroinverter automatikusan helyreáll, miután a
hálózati feszültség normalizálódik.

145

Túl kis hálózati frekvencia

2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, ellenőrizze, hogy a hálózati frekvencia
az elfogadható tartományon belül van-e. Ha nem, lépjen kapcsolatba a
helyi áramszolgáltatóval, vagy a helyi áramszolgáltató hozzájárulásával
módosítsa a túl kis hálózati frekvencia elleni védelem határértékét a
Hoymiles felügyeleti rendszeren keresztül.
1. Ha a riasztás véletlenül történik, a hálózati frekvencia átmenetileg
rendellenes lehet. A mikroinverter automatikusan helyreáll, miután a
hálózati feszültség normalizálódik.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, akkor ellenőrizze, hogy a hálózati
frekvencia változásának sebessége az elfogadható tartományon
belül van-e. Ha nem, lépjen kapcsolatba a helyi áramszolgáltatóval,
vagy a helyi áramszolgáltató hozzájárulásával a Hoymiles felügyeleti
rendszeren keresztül módosítsa a hálózati frekvenciaváltozás mértékének
határértékét.

146

Gyorsan változó hálózati
frekvencia

147

Elektromos hálózat
kimaradása

Kérjük, ellenőrizze, hogy van-e kimaradás az elektromos hálózatban.

148

Hálózati lekapcsolás

Kérjük, ellenőrizze, hogy a váltakozóáramú kapcsoló vagy a
váltakozóáramú vezetékek rendben vannak-e.
1. Ha a riasztás véletlenül történik, a hálózati feszültség átmenetileg
rendellenes lehet. A mikroinverter automatikusan helyreáll, miután a
hálózati feszültség normalizálódik.

149

Hálózati sziget észlelve

2. Ha a riasztások gyakran jelentkeznek az állomás összes
mikroinverterén, lépjen kapcsolatba a helyi áramszolgáltatóval, hogy
ellenőrizze, van-e hálózati sziget.
3. Ha a riasztás továbbra is fennáll, forduljon a márkakereskedőhöz vagy
a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.

171

205

Rendellenes
fáziskülönbség a fázisok
között

1. és 2. bemeneti port
túlfeszültsége

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Kérjük, ellenőrizze, hogy az egyes fázisok bekötése mindenben helyes-e.
Ezt a hibát általában a rossz fázis okozza.
1. Ellenőrizze, hogy a fotovillamos modul üresjárati feszültsége kisebb
vagy egyenlő a maximális bemeneti feszültséggel.
2. Ha a fotovillamos modul üresjárati feszültsége a normál tartományon
belül van, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki
támogató csapatához.
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Riasztási
kód

206

215

207

208

216

Riasztási név

3. és 4. bemeneti port
túlfeszültsége

5. és 6. bemeneti port
túlfeszültsége

1. és 2. bemeneti port
alacsony feszültsége

3. és 4. bemeneti port
alacsony feszültsége

5. és 6. bemeneti port
alacsony feszültsége

209

1. port nincs bemenet

210

2. port nincs bemenet

211

212

217

3. port nincs bemenet

4. port nincs bemenet

5. port nincs bemenet

Hibaelhárítás

Javaslat
1. Ellenőrizze, hogy a fotovillamos modul üresjárati feszültsége kisebb
vagy egyenlő a maximális bemeneti feszültséggel.
2. Ha a fotovillamos modul üresjárati feszültsége a normál tartományon
belül van, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki
támogató csapatához.
1. Ellenőrizze, hogy a fotovillamos modul üresjárati feszültsége kisebb
vagy egyenlő a maximális bemeneti feszültséggel.
2. Ha a fotovillamos modul üresjárati feszültsége a normál tartományon
belül van, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki
támogató csapatához.
1. Ellenőrizze, hogy a fotovillamos modul üresjárati feszültsége kisebb
vagy egyenlő a maximális bemeneti feszültséggel.
2. Ha a fotovillamos modul üresjárati feszültsége a normál tartományon
belül van, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki
támogató csapatához.
1. Ellenőrizze, hogy a fotovillamos modul üresjárati feszültsége kisebb
vagy egyenlő a maximális bemeneti feszültséggel.
2. Ha a fotovillamos modul üresjárati feszültsége a normál tartományon
belül van, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki
támogató csapatához.
1. Ellenőrizze, hogy a fotovillamos modul üresjárati feszültsége kisebb
vagy egyenlő a maximális bemeneti feszültséggel.
2. Ha a fotovillamos modul üresjárati feszültsége a normál tartományon
belül van, forduljon a márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki
támogató csapatához.
1. Ellenőrizze, hogy ez a port a fotovillamos modulhoz van-e
csatlakoztatva;
2. Ha a fotovillamos modul csatlakoztatva van, ellenőrizze az egyenáramú
kábel csatlakozását a port és a fotovillamos modul között.
1. Ellenőrizze, hogy ez a port a fotovillamos modulhoz van-e
csatlakoztatva;
2. Ha a fotovillamos modul csatlakoztatva van, ellenőrizze az egyenáramú
kábel csatlakozását a port és a fotovillamos modul között.
1. Ellenőrizze, hogy ez a port a fotovillamos modulhoz van-e
csatlakoztatva;
2. Ha a fotovillamos modul csatlakoztatva van, ellenőrizze az egyenáramú
kábel csatlakozását a port és a fotovillamos modul között.
1. Ellenőrizze, hogy ez a port a fotovillamos modulhoz van-e
csatlakoztatva;
2. Ha a fotovillamos modul csatlakoztatva van, ellenőrizze az egyenáramú
kábel csatlakozását a port és a fotovillamos modul között.
1. Ellenőrizze, hogy ez a port a fotovillamos modulhoz van-e
csatlakoztatva;
2. Ha a fotovillamos modul csatlakoztatva van, ellenőrizze az egyenáramú
kábel csatlakozását a port és a fotovillamos modul között.
1. Ellenőrizze, hogy ez a port a fotovillamos modulhoz van-e
csatlakoztatva;

218

6. port nincs bemenet

213

PV-1 és PV-2
Rendellenes kábelezés

Ellenőrizze, hogy az 1. és 2. porton lévő egyenáramú csatlakozások
megfelelőek-e.

214

PV-3 és PV-4
Rendellenes kábelezés

Ellenőrizze, hogy az 3. és 4. porton lévő egyenáramú csatlakozások
megfelelőek-e.

219

PV-5 és PV-6
Rendellenes kábelezés

Ellenőrizze, hogy az 5. és 6. porton lévő egyenáramú csatlakozások
megfelelőek-e.
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2. Ha a fotovillamos modul csatlakoztatva van, ellenőrizze az egyenáramú
kábel csatlakozását a port és a fotovillamos modul között.
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Riasztási
kód

Riasztási név

221

Hálózati nullavezeték
rendellenes kábelezése

301

302

Hardverhiba kód 301

Hardverhiba kód 302

303

Hardverhiba kód 303

304

Hardverhiba kód 304

305

306

307

308

309

310

311

Hardverhiba kód 305

Hardverhiba kód 306

Hardverhiba kód 307

Hardverhiba kód 308

Hardverhiba kód 309

Hardverhiba kód 310

Hardverhiba kód 311
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Hibaelhárítás

Javaslat
Kérjük, ellenőrizze, hogy a mikroinverterek hálózati nullavezetékei
helyesen vannak-e csatlakoztatva a hálózat nullavezetékéhez.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
1. Ha a riasztás véletlenszerűen jelentkezik, és a mikroinverter továbbra
is normálisan működik, nincs szükség különleges kezelésre.
2. Ha a riasztás gyakran jelentkezik, és nem állítható helyre, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a Hoymiles műszaki ügyfélszolgálatához.
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6.2

Hibaelhárítás

Állapotjelző LED

A LED indításkor ötször villog. Villogó zöld (1 másodperces időköz) normál indítást jelez.

LED
(1) Indítási folyamat
•

Ötször zölden villogó (0,3 másodperces időköz): Az indítás sikeres

•

Ötször pirosan villogó (0,3 másodperces időköz): Indítási hiba

(2) Futtatási folyamat
•

Gyorsan villogó zöld (1 mp-es időköz): Áramtermelés.

•

Lassan villogó zöld (2 mp-es időköz): Áramot termel, de az egyik bemenet rendellenes.

•

Lassan villogó zöld (4 mp-es időköz): Áramot termel, de nincs kommunikáció a DTU-val.

•

Villogó piros (1 mp-es időköz): Nem termel áramot, az AC hálózat érvénytelen (feszültség vagy
frekvencia a tartományon kívül).

•

Villogó piros (0,5 mp-es időköz): Hiba áll fenn, kivéve a hálózat rendellenességét.

(3) Egyéb állapot
•

Felváltva villogó piros és zöld: A firmware sérült.

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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6.3

Hibaelhárítás

Helyszíni ellenőrzés (csak szakképzett telepítő számára)

A nem működő mikroinverter hibaelhárításához kövesse a lépéseket az alábbi sorrendben.
1

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és frekvencia a mikroinverter műszaki adatai
függelékben megadott tartományokon belül van-e.
Ellenőrizze az áramszolgáltató hálózatához való csatlakozást. Ellenőrizze, hogy a szóban
forgó inverteren van-e hálózati tápellátás a váltakozó, majd az egyenáramú tápellátás

2

eltávolításával. Soha ne válassza le az egyenáramú vezetékeket, amíg a mikroinverter
áramot termel. Csatlakoztassa újra az egyenáramú modul csatlakozóit, a LED-nek ötször
röviden villognia kell.
Ellenőrizze az összes mikroinverter közötti AC elágazó áramkör összekapcsolását.

3

Ellenőrizze, hogy minden egyes invertert a közüzemi hálózat táplál-e az előző lépésben
leírtak szerint.

4
5
6
7

Győződjön meg arról, hogy minden váltakozóáramú megszakító megfelelően működik és
zárva van.
Ellenőrizze a mikroinverter és a fotovillamos modul közötti egyenáramú kapcsolatot.
Ellenőrizze, hogy a fotovillamos modul egyenfeszültsége a jelen kézikönyv Műszaki adatok
függelékében megadott megengedett tartományon belül van-e.
Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, hívja a Hoymiles ügyfélszolgálatot.
Ne próbálja megjavítani a mikroinvertert. Ha a hibaelhárítás sikertelen, kérjük, küldje vissza
a mikroinvertert a gyárba cserére.

6.4

Rutinszerű karbantartás

1. A karbantartási műveleteket csak az arra felhatalmazott személyek végezhetik, és ők felelősek az esetleges
rendellenességek jelentéséért.
2. A karbantartási műveletek elvégzésekor mindig használja a munkáltató által biztosított egyéni
védőfelszerelést.
3. Normál működés közben ellenőrizze, hogy a környezeti és logisztikai feltételek megfelelőek-e. Győződjön
meg arról, hogy a körülmények idővel nem változtak, és hogy a berendezés nincs kitéve kedvezőtlen időjárási
körülményeknek, és nem borították be idegen testek.
4. NE használja a berendezést, ha bármilyen problémát észlel, és a hiba elhárítása után állítsa vissza a normál
állapotot.
5. Végezze el a különböző alkatrészek éves ellenőrzését, és porszívóval vagy speciális kefékkel tisztítsa meg a
berendezést.
Ne próbálja meg szétszerelni a mikroinvertert, és ne végezzen semmilyen belső javítást! A biztonság
és a szigetelés integritásának megőrzése érdekében a mikroinvertereket nem úgy tervezték, hogy
lehetővé tegyék a belső javításokat!
A váltakozó áramú kimeneti kábelköteg (a mikroinverteren lévő váltakozó áramú kábel) nem cserélhető
ki. Ha a vezeték megsérült, a berendezést le kell selejtezni.
A karbantartási műveletek során a berendezést le kell választani a hálózatról (hálózati kapcsoló nyitva),
és a fotovillamos modulokat le kell fedni vagy el kell szigetelni, hacsak nincs másképp megadva.
A tisztításhoz ne használjon szálas anyagból készült rongyokat vagy maró hatású termékeket, amelyek
a berendezés részeit korrodálhatják vagy elektrosztatikus töltéseket hozhatnak létre.
Kerülje az ideiglenes javításokat. Minden javítást csak eredeti pótalkatrészekkel szabad elvégezni.

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

17

Háromfázisú Mikroinverter HMT-1800/2250

Hibaelhárítás

Minden ágnak rendelkeznie kell egy áramköri megszakítóval, de nincs szükség központi védelmi
egységre.

6.5

Mikroinverter cseréje

a. A mikroinverter eltávolítása
•

Áramtalanítsa a váltakozó áramú áramkör megszakítóját.

•

Vegye le a fotovillamos panelt az állványzatról, és fedje le a panelt.

•

Mérőműszerrel mérve győződjön meg arról, hogy a panel és a mikroinverter közötti egyenáramú
vezetékekben nem folyik áram.

•

Az egyenáramú csatlakozók eltávolításához használja az egyenáramú leválasztó szerszámot.

•

A váltakozóáramú csatlakozók eltávolításához használja a váltakozóáramú csatlakozókat leválasztó
szerszámot.

•

Csavarja ki a mikroinverter tetején lévő rögzítőcsavart, és vegye le a mikroinvertert a fotovillamos
állványról.

b. A mikroinverter cseréje
•

Kérjük, jegyezze fel az új mikroinverter SN-számát.

•

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az AC elágazó áramkör megszakítója ki van-e kapcsolva, és kövesse
a mikroinverter telepítési lépéseit a csereegység telepítéséhez.

•

Menjen a felügyeleti platformra (ha az ügyfél már regisztrálta ezt az állomást online), lépjen be az
„Eszközlista” oldalra, és keresse meg a készüléket, amelyet most cserélt ki. Kérjük, kattintson az oldal
jobb oldalán található szerkesztés gombra, és válassza az „Eszköz cseréje” lehetőséget. Adja meg az új
mikroinverter sorozatszámát, és kattintson az „OK” gombra az állomásváltás befejezéséhez.

© 2022 Hoymiles Power Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
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Leszerelés

7. Leszerelés
7.1

Leszerelés

Válassza le az invertert a DC bemenetről és az AC kimenetről, majd távolítsa el az összes csatlakozókábelt a
mikroinverterről, és vegye le a mikroinvertert a keretről.
Kérjük, csomagolja a mikroinvertert az eredeti csomagolásába vagy használjon 5 kg teherbírású és teljesen
lezárható kartondobozt, ha az eredeti csomagolás már nem áll rendelkezésre.

7.2

Tárolás és szállítás

A Hoymiles megfelelő módon csomagolja és védi az egyes alkatrészeket, hogy megkönnyítse a szállítást és
a későbbi kezelést. A berendezés szállítása, különösen közúti szállítás esetén, az alkatrészek (különösen az
elektronikus alkatrészek) erőszakos, ütésektől, nedvességtől, rezgéstől stb. való védelmére alkalmas módon
kell történjen. Kérjük, hogy a csomagolóelemekhulladékkezelését megfelelően végezze a váratlan sérülések
elkerülése érdekében.
Az ügyfél felelőssége megvizsgálni a kiszállított alkatrészek állapotát. A mikroinverter átvételét követően
ellenőrizni kell a konténert, hogy nincs-e rajta külső sérülés, és ellenőrizni kell, hogy megérkezett-e az
összes elem. Ha sérülést vagy hiányt észlel, azonnal hívja a szállítót. Ha a vizsgálat az inverter sérülését
mutatja, forduljon a szállítóhoz vagy a hivatalos forgalmazóhoz, hogy javítást/visszavételt kérjen, és kérjen
utasításokat az eljárásra vonatkozóan.
A mikroinverter tárolási hőmérséklete -40 °C és +85 °C között van.

7.3
•

Hulladékkezelés
Ha a berendezést nem használják azonnal, vagy hosszabb ideig tárolják, akkor ellenőrizze, hogy
megfelelően van-e csomagolva. A berendezéseket jól szellőző, zárt helyiségben kell tárolni, amely
nem rendelkezik olyan jellemzőkkel, amelyek károsíthatják a berendezés alkatrészeit.

•

Hosszú idő vagy hosszabb leállás utáni újraindításkor végezzen teljes körű ellenőrzést.

•

Kérjük, hogy a környezetre potenciálisan káros berendezések selejtezés utáni hulladékkezelését az
üzembe helyezés országában érvényes előírásoknak megfelelően végezze.
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Műszaki adatok

8. Műszaki adatok
Figyelmeztetés: A Hoymiles mikroinverter rendszer telepítése előtt feltétlenül ellenőrizze a
következőket.
Ellenőrizze, hogy a fotovillamos modul feszültség- és áramjellemzői megegyeznek-e a
mikroinverterével.
A fotovillamos modul maximális üresjárati feszültségének a mikroinverter működési
feszültségtartományán belül kell lennie.
Az MPP esetében ajánlott, hogy a maximális névleges áramerősség egyenlő vagy kisebb
legyen, mint a maximális bemeneti egyenáram. A maximális rövidzárlati áramnak azonban
egyenlőnek vagy kisebbnek kell lennie, mint a maximális bemeneti egyenáramú rövidzárlati
áram.
A fotovillamos modul kimenő egyenáramú teljesítménye NE haladja meg a mikroinverter
kimenő váltakozó áramú teljesítményének 1,35-szorosát. További információkért lásd
„A Hoymiles garanciális feltételei” című részt.

8.1

DC bemenet
Modell

HMT-1800-6T

HMT-2250-6T

Általánosan használt
modulteljesítmény (W)

Max. 405
(egy panel)

Max. 505
(egy panel)

MPPT feszültségtartomány
csúcsteljesítmény (V)

29 és 48 között

36 és 48 között

Indítófeszültség (V)

22

22

Működési feszültségtartomány (V)

16 és 60 között

16 és 60 között

Maximális bemeneti feszültség (V)

60

60

Maximális bemeneti áram (A)

6 × 11,5

6 × 11,5

Maximális bemeneti rövidzárlati áram (A)

6 × 15

6 × 15

8.2

MPPT-k száma

3

Bemenetek száma MPPT-nként

2

Maximális visszatáplált áram a
fotovillamos tömbbe (A)

0

AC kimenet
Modell

HMT-1800-6T

Hálózati csatlakozás

HMT-2250-6T
Három fázis

Névleges kimeneti teljesítmény (VA)

1800

2250

Névleges kimeneti áram (A)

3 × 2,73@220 V
3 × 2,61@230 V

3 × 3,41@220 V
3 × 3,26@230 V

Névleges kimeneti feszültség (V)

220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 3W+N+PE

Névleges frekvencia (Hz)

50/60

Teljesítménytényező

> 0,99 alapértelmezett
0,8 vezető……0,8 lemaradó

Kimeneti áram harmonikus torzítása

< 3%

< 3%

Egységek maximális száma 12 AWG
áganként

7@220 V
7@230 V

5@220 V
6@230 V
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Modell

HMT-1800-6T

HMT-2250-6T

Egységek maximális száma 10 AWG
áganként

11@220 V
11@230 V

8@220 V
9@230 V

Modell

HMT-1800-6T

HMT-2250-6T

Csúcshatékonyság

96,50%

96,50%

Névleges MPPT-hatékonyság

99,80%

99,80%

Éjszakai energiafogyasztás (mW)

<100

<100

Modell

HMT-1800-6T

HMT-2250-6T

Környezeti hőmérséklet-tartomány (°C)

-40 és +65 között

-40 és +65 között

Tárolási hőmérséklet-tartomány (°C)

-40 és +85 között

-40 és +85 között

Méretek (szélesség × magasság ×
mélység mm)

330 × 250 × 35

330 × 250 × 37

Tömeg (kg)

5,5

6,0

8.3

8.4

8.5

Hatékonyság, biztonság és védelem

Mechanikai adatok

A készülékház minősítése

Kültéri IP67

Hűtés

Természetes konvekció - ventilátorok nélkül

Szennyezési fok

PD3

Funkciók
Modell

HMT-1800-6T

HMT-2250-6T

Topológia

Nagyfrekvenciás szigetelt transzformátorok

Kommunikáció

Sub-1G

Felügyelet

S-Miles Cloud
(Hoymiles DTU használata kötelező)

Jótállás

12 év standard, 25 év opcionális

Megfelelőség

VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019, TOR Erzeuger: 2019-12,
IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-3-2/-3, IEC/
EN-61000-6-1/-2/-3/-4

*Megjegyzés: A feszültség- és frekvenciatartományok a névleges értéken túl is kiterjeszthetők, ha a közművek igénylik.
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ÁG ZÁRÓSAPKÁJA

ETHERNET-KAPCSOLAT A
SZÉLESSÁVÚ ROUTERHEZ

MAX. 9 HMT-2250 mp 10 AWG AC
ELÁGAZÓ ÁRAMKÖRÖNKÉNT
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CSATLAKOZÁS A DTU HÁLÓZATI
ADAPTERHEZ

DTU
MAX. 16 HMT-2250 mp

MÉRŐBERENDEZÉS

NULLA

FÖLDELÉS

AC ELOSZTÓ PANEL VAGY ALPANEL

AC ÁG KÁBELE
BARNA - L1
FEKETE -L2
SZÜRKE - L3
KÉK – N
SÁRGA / ZÖLD - G
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2. függelék:
KÁBELEZÉSI RAJZ – 230 V AC / 400 V AC HÁROMFÁZISÚ:
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