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URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

Urządzenie przeciwprzepięciowe może być zastosowane do wszystkich urządzeń,
niezależnie od tego, czy używany jest 1 czy 2 MPP-trackery. Gdy działa tylko
jeden MPP-tracker (na przykład w Symo Hybrid), jedno z wejść w urządzeniu
przeciwprzepięciowym pozostaje niepodłączone (więcej informacji znajduje się
w „Instrukcji montażu”).
Dzięki zintegrowanej funkcji zdalnej sygnalizacji operator systemu jest
automatycznie powiadamiany za pośrednictwem portalu internetowego Fronius
Solar.Web2) w sytuacji, gdy urządzenie przeciwprzepięciowe zostanie uszkodzone.
Urządzenie zabezpieczające jest dostarczane jako zestaw do montażu i może
zostać zainstalowane w obszarze przyłączenia falownika w ciągu kilku minut.
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1)

Należy pamiętać, że urządzenie przeciwprzepięciowe można zainstalować tylko od następujących numerów seryjnych:			
Fronius Primo: 30408866
Fonius Symo: 30408866
Fronius Symo Hybrid: 30408866

2)

Wymagane jest konto Fronius Solar.web.
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Urządzenie przeciwprzepięciowe typu 1 + 2 do ochrony przed
bezpośrednimi i pośrednimi skutkami wyładowań atmosferycznych
nadaje się do stosowania z falownikami Fronius Symo 3.0 - 8.21),
Fronius Primo 3.0 - 8.2 1), Fronius Symo Hybrid 1), i spełnia wymagania
dot. instalacji ochronnika przepięć w pobliżu falownika.

Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone.
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DO BEZPOŚREDNIEJ INSTALACJI W FALOWNIKACH
/ Fronius Symo 3.0 – 8.2 kW,
/ Fronius Primo 3.0 – 8.2 kW i
/ Fronius Symo Hybrid

