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Місце та положення для встановлення

Пояснення
попереджень
щодо безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Означає безпосередню небезпеку.
▶ Якщо її не уникнути, вона призведе до загибелі або серйозного

травмування персоналу.

НЕБЕЗПЕЧНО!

Означає потенційно небезпечну ситуацію.
▶ Якщо її не уникнути, вона може призвести до загибелі або серйозного

травмування персоналу.

ОБЕРЕЖНО!

Означає ситуацію, яка може призвести до травмування або
пошкодження майна.
▶ Якщо її не уникнути, вона може призвести до незначного травмування та

(або) пошкодження майна.

УВАГА!

Означає ризик виробничого браку або пошкодження обладнання.

Правила
техніки
безпеки

НЕБЕЗПЕЧНО!

Неправильна експлуатація та помилки під час виконання робіт
становлять загрозу.
Це може призвести до серйозного травмування або пошкодження майна.
▶ Працювати з інвертором можуть лише кваліфіковані співробітники й

тільки з дотриманням відповідних технічних вимог.
▶ Перед встановленням і введенням обладнання в експлуатацію прочитайте

інструкції з експлуатації та монтажу.

НЕБЕЗПЕЧНО!

Неправильне виконання робіт становить загрозу.
Це може призвести до важких травм і пошкодження майна.
▶ Засоби захисту від перенапруги має встановлювати й підключати лише

кваліфікований інженер із обслуговування внутрішньої електропроводки!
▶ Дотримуйтеся правил техніки безпеки.
▶ Перш ніж виконувати встановлення та підключення, переконайтеся, що

інвертор знеструмлено як на боці змінного, так і на боці постійного струму.
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Протипожежна безпека

ОБЕРЕЖНО!

Неналежний або непрофесійний монтаж становить небезпеку.
Це може призвести до пошкодження інверторів та інших системних
компонентів фотовольтаїчних систем, що перебувають під напругою.
Неналежний або непрофесійний монтаж може спричинити перегрівання
кабелів і клемних роз’ємів, а також виникнення дуг. Крім того, це може
призвести до пошкоджень через перегрівання і, як результат, до пожежі.

Дотримуйтеся зазначених нижче вимог під час підключення кабелів змінного
та постійного струму.
▶ Затягніть усі клеми, дотримуючись моменту затягування, який вказано в

інструкціях з експлуатації.
▶ Затягніть усі клеми заземлення (захисне заземлення (PE)/заземлення

(GND)), включно з вільними, дотримуючись моменту затягування, який
вказано в інструкціях з експлуатації.

▶ Не перевантажуйте кабелі.
▶ Перевірте кабелі на наявність пошкоджень і правильність їх прокладання.
▶ Дотримуйтеся вимог інструкцій із техніки безпеки, інструкцій з експлуатації

та всіх місцевих норм щодо підключення.

▶ Використовуйте кріпильні гвинти для надійної фіксації інвертора на
кронштейні, дотримуючись моменту затягування, який вказано в
інструкціях з експлуатації.

▶ Перед запуском інвертора переконайтеся, що кріпильні гвинти надійно
затягнуто!

Завжди дотримуйтеся інструкцій виробника з підключення, монтажу та
експлуатації. Щоб максимально зменшити потенційні ризики, виконуйте всі
роботи з монтажу та підключення належним чином відповідно до інструкцій і
вимог.
Інформацію щодо моментів затяжки для відповідних клемних роз’ємів див. в
інструкціях із монтажу.

Належне
використання

Інвертор призначено виключно для експлуатації з незаземленими сонячними
модулями, до яких він має бути підключений. Заземлення сонячних модулів не
має під’єднуватися до позитивного або негативного полюсу.

Інвертор сонячної енергії призначений виключно для перетворення
постійного струму сонячних модулів на змінний струм, а також для його подачі
в електромережу загального користування.
До використання не за призначенням належить:
- будь-яке інше використання, що відрізняється від зазначеного вище;
- внесення будь-яких змін до інвертора, які прямо не схвалила компанія Fro-

nius;
- встановлення компонентів, які не розповсюджує або прямо не схвалює

компанія Fronius.

Компанія Fronius не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну
внаслідок такого використання.
Гарантія на таку шкоду не поширюється.
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Належне використання передбачає:
- ознайомлення з усіма вказівками, попереджувальним і застережним

маркуванням у цій інструкції з експлуатації.
- виконання всіх передбачених інспекцій і робіт із технічного

обслуговування.
- встановлення відповідно до вказівок у цій інструкції з експлуатації.

Під час проектування фотовольтаїчної системи подбайте про те, щоб робочі
параметри всіх її компонентів завжди перебували в допустимих діапазонах.

Дотримуйтеся всіх заходів, рекомендованих виробником сонячних модулів,
щоб термін використання сонячних модулів був якомога довшим.

Враховуйте вимоги енергокомпаній щодо подачі електроенергії в мережу.

Explanation of
symbols and
choice of locati-
on

 

The inverter is suitable for indoor installation.

   
 The inverter is suitable for outdoor installation.

Because of its IP 65 protection class, the inverter is resistant to wa-
ter jets from any direction and can also be used in damp environ-
ments.

   
 

In order to minimise the heating up of the inverter, do not expose
it to direct insolation. Install the inverter in a protected location,
e.g. in the vicinity of the solar modules or beneath the eaves. 

   
 

Can be used at altitudes of up to 4000 m

IMPORTANT! The inverter must not be installed or used at altitu-
des above 4000 m.
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NH3  Do not install the inverter in:
- Areas where ammonia, corrosive vapours, acids or salts are

present
(e.g. fertiliser stores, ventilation openings from cattle sheds,
chemical plants, tanneries, etc.)

   
 

During certain operating phases the inverter may produce a slight
noise. For this reason it should not be installed close to living are-
as.

   
 Do not install the inverter in:

- Places where there is an increased risk of damage from farm
animals (horses, cattle, sheep, pigs, etc.)

- Stables or adjoining areas
- Storage areas for hay, straw, chaff, animal feed, fertilisers, etc.

   
 Do not install the inverter in:

- Places and environments subject to a heavy build-up of dust
- Places and environments in which a heavy build-up of dust

containing conductive particles (e.g. iron chips) is likely

   
 Do not install the inverter in:

- Greenhouses
- Storage or processing areas for fruit, vegetables or viticulture

products
- Areas used in the preparation of grain, green fodder or animal

feeds

Положення під
час
установлення

Інвертор призначено для встановлення вертикально на
вертикальній стіні або стійці.

Інвертор призначено для встановлення в горизонтальному
положенні.

Інвертор можна встановлювати на похилій поверхні.
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Інвертор заборонено встановлювати на похилій поверхні
роз’ємами догори.

Інвертор заборонено встановлювати під кутом на вертикальній
стіні або стійці.

Інвертор заборонено встановлювати горизонтально на
вертикальній стіні або стійці.

Не встановлюйте інвертор на вертикальній стіні або стійці
роз’ємами догори.

Не встановлюйте інвертор так, щоб він нависав, роз’ємами
догори.

Не встановлюйте інвертор так, щоб він нависав, роз’ємами
донизу.

Інвертор заборонено встановлювати на стелі.

General
comments re-
garding choice
of location

Please note the following criteria when choosing a location for the inverter:

Only install on a solid, non-flammable surface
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Max. ambient temperatures:
-40 °C / +55 °C
Relative humidity:
0-100%
The airflow within the inver-
ter is from the left and right
to the top (cold air taken in
from the left and right, hot
air dissipated out of the top).
The exhaust air can reach a
temperature of 70 °C.

If the inverter is installed in a switch cabinet or a similar sealed area, then forced-
air ventilation must be provided to ensure adequate heat dissipation.
If the inverter is to be installed on the outer wall of a cattle shed, maintain a mini-
mum all-round clearance of 2 m between the inverter and all ventilation and other
openings in the building.
The installation location must not be exposed to ammonia, corrosive vapours,
salts or acids.
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Приєднання кронштейна

Безпека НЕБЕЗПЕЧНО!

Торкатися конденсаторів небезпечно з огляду на залишкову напругу.
Це може призвести до ураження електричним струмом.
▶ Дочекайтеся, поки конденсатори розрядяться. Розряджання триває п’ять

хвилин.

ОБЕРЕЖНО!

Наявність води або бруду на клемах і контактах зони підключення
інвертора може становити загрозу.
Це може призвести до пошкодження інвертора.
▶ Під час свердління переконайтеся, що клеми та контакти в зоні

підключення сухі та чисті.
▶ Використання кронштейна без силового блока суперечить положенням

класу захисту інвертора, тому встановлювати кронштейн без силового
блока заборонено.

▶ Під час встановлення необхідно забезпечити захист кронштейна від
вологи та бруду.

Примітка! Пристрій відповідає класу захисту IP 65 лише у таких випадках:
- якщо інвертор розташовано на кронштейні та прикріплено гвинтами;
- якщо кришку зони обміну даними прикріплено до інвертора гвинтами.

Монтажний кронштейн без інвертора та вентиляційного каналу відповідає
вимогам класу захисту IP 20.

Вибір дюбелів і
гвинтів для
настінного
кріплення

Важливо! Для фіксації кронштейна можуть знадобитися різні кріпильні деталі
залежно від типу основи поверхні. Кріпильні деталі не входять до комплекту
поставки інвертора. За вибір належного типу кріпильних деталей відповідає
монтажник.

Рекомендовані
типи гвинтів

Для встановлення інвертора виробник рекомендує використовувати сталеві
або алюмінієві гвинти діаметром 6–8 мм.

Відкривання
інвертора НЕБЕЗПЕЧНО!

Неправильне з’єднання із заземленням становить небезпеку.
Це може призвести до серйозного травмування або пошкодження майна.
▶ Гвинти корпусу забезпечують достатнє з’єднання корпусу із заземленням, і

їх ЗАБОРОНЕНО замінювати на будь-які інші гвинти, що не відповідають
таким вимогам.

11

U
K



1 2

3 4

Не згинайте й
не деформуйте
кронштейн

Примітка! Під час приєднання кронштейна до стіни переконайтеся, що він
рівний і не деформований.
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Приєднання
кронштейна до
стіни

Порада. Встановіть інвертор так, щоб його
дисплей був розташований на рівні очей.

1 2

3 Примітка! Під час монтажу
кронштейна на стіні переконайтеся,
що він рівний і не деформований.

Attaching the
mounting bra-
cket

1 2
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3

Mounting the in-
verter on a mast

Example of a mast fixing kit

When mounting the inverter on a mast
or a vertical carrier, Fronius recom-
mends the use of a standard mast fixing
kit.

This kit enables the inverter to be
mounted on round or rectangular masts
with various cross-sections.

Приєднання
кронштейна до
металевих
опор

Необхідно надійно закріпити кронштейн щонайменше у чотирьох точках.

1
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Підключення інвертора до електромережі
спільного користування (на боці змінного
струму)

Правила
техніки
безпеки

НЕБЕЗПЕЧНО!

Неправильна експлуатація та неякісне виконання робіт можуть
призвести до серйозного травмування персоналу або пошкодження
майна.
Працювати з інвертором можуть лише кваліфіковані спеціалісти й лише з
дотриманням відповідних технічних вимог. Перед встановленням і введенням
обладнання в експлуатацію прочитайте інструкції з експлуатації та монтажу.

НЕБЕЗПЕЧНО!

Ураження електричним струмом може мати летальні наслідки.
Фотовольтаїчні модулі, що перебувають під дією прямих сонячних променів,
становлять небезпеку з огляду на мережеву напругу або напругу постійного
струму.
▶ Перш ніж виконувати підключення, переконайтеся, що інвертор

знеструмлено як на боці змінного, так і на боці постійного струму.
▶ Підключати це обладнання до електромережі загального користування

може тільки кваліфікований інженер-електрик.

НЕБЕЗПЕЧНО!

Ураження електричним струмом може мати летальні наслідки.
Фотовольтаїчні модулі становлять небезпеку з огляду на мережеву напругу або
напругу постійного струму.
▶ Вимикач мережі постійної напруги слід використовувати лише для

знеструмлення силового блоку. Зона підключення перебуває під напругою
навіть після вимкнення перемикача мережі постійної напруги.

▶ Перш ніж виконувати будь-які ремонтні роботи чи технічне
обслуговування, переконайтеся, що силовий блок від’єднано від зони
підключення.

▶ Силовий блок слід від’єднувати від монтажного кронштейна тільки після
знеструмлення.

▶ Ремонт і технічне обслуговування силового блоку дозволено виконувати
тільки кваліфікованим сервісним працівникам, які пройшли належну
підготовку в компанії Fronius.

ОБЕРЕЖНО!

Неналежне затягування клем може призвести до пошкодження
інвертора.
Неправильно затягнуті клеми можуть спричинити пошкодження інвертора
через перегрівання і, як результат, виникнення пожежі. Під час підключення
кабелів змінного та постійного струму переконайтеся, що всі клеми затягнуто з
дотриманням вказаного моменту затяжки.

ВАЖЛИВО! Щоб гарантувати належне заземлення, під час установлення
інвертора всі три клеми заземлення PE необхідно затягнути до заданого
моменту.
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Моніторинг
електричної
мережі

Щоб забезпечити оптимальний моніторинг електричної мережі, потрібно
максимально зменшити опір у кабелях вводу/виводу, що приєднані до клем на
боці змінного струму.

AC terminals PE Ground conductor / earthing
L1 Phase conductor
N Neutral conductor

Max. cross-section of each conductor
cable:
16 mm²

Min. cross-section of each conductor ca-
ble:
in accordance with the fuse rating on
the AC side, but at least 2.5 mm²

The AC cables can be connected to the
AC terminals without ferrules.

IMPORTANT! When using ferrules for AC cables with a cross-section of 16 mm², the
ferrules must be crimped with a right-angled cross-section.
The use of ferrules with insulating collars is only permitted up to a max. cable cross-
section of 10 mm².

Тип кабелю
змінного
струму

До клем змінного струму інвертора можна підключити типи кабелів змінного
струму, зазначені нижче.

- Мідний або алюмінієвий: суцільна жила кабелю із
круговим перерізом

- Мідний: високоякісна жила кабелю із круговим перерізом
(клас 4)

Підготовка
алюмінієвих
кабелів до
підключення

Клеми на боці змінного струму підходять для підключення одинарних
алюмінієвих кабелів із круговим перерізом. У результаті реакції алюмінію з
повітрям утворюється непровідна оксидна плівка, тому в разі підключення
алюмінієвих кабелів необхідно враховувати таке:
- зменшену номінальну силу струму для алюмінієвих кабелів;
- умови підключення, зазначені нижче.

Завжди дотримуйтеся інструкцій виробників, якщо використовуєте алюмінієві
кабелі.

Під час вибору перерізу кабелю необхідно враховувати місцеві нормативні
вимоги.

Умови підключення

1 Обережно видаліть оксидну плівку з неізольованого кінця кабелю,
скориставшись ножем.
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ВАЖЛИВО! Не використовуйте для видалення оксидної плівки щітки, напилки
або наждачний папір, оскільки це призводить до появи дрібних частинок
алюмінію та їх перенесення на інші провідники.

2 Після видалення оксидної плівки натріть кінець кабелю нейтральним
мастилом, наприклад некислотним і нелужним вазеліном.

3 Відразу ж підключіть кінець кабелю до клеми.

ВАЖЛИВО!Повторіть процедуру, якщо кабель було від’єднано і його потрібно
під’єднати повторно.

Вимоги до
нульового
проводу

Примітка!
- Переконайтеся, що нульовий провід електричної мережі заземлено. Це

може не стосуватися мереж ІТ (ізольованих електричних мереж без
заземлення), оскільки в такому разі використовувати інвертор буде
неможливо.

- Для використання інвертора потрібно підключити нульовий провід.
Нульовий провід із занадто малим поперечним перерізом може негативно
впливати на процес подавання енергії від інвертора в електричну мережу.
Тому розмір нульового проводу має відповідати розміру інших проводів
під напругою.

Connecting the
inverter to the
public grid (AC)

1 2

Note! Observe the torque values marked on the side
underneath the terminals.

3 4
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Routing the AC
cables

Note!
- Form loops with the AC cables when connecting them to the AC terminals.
- When securing the AC cables using a metric screw joint, ensure that the loops

do not protrude beyond the connection area.
Otherwise, under certain circumstances it may no longer be possible to close
the inverter.

IMPORTANT! The PE ground conductor of the AC cable must be laid in such a way
that it is the last to be disconnected in the event that the strain-relief device should
fail.
This can be ensured, for example, by making it somewhat longer and by laying it in
a loop.

If AC cables are laid over the shaft of the DC main switch or across the connection
block of the DC main switch, they may be damaged when the inverter is swung in,
or they may even prevent the inverter from being swung in.

IMPORTANT! Do not lay AC cables over the shaft of the DC main switch or across
the connection block of the DC main switch.

If overlength AC or DC cables are to be
laid in loops in the connection area, at-
tach the cables with cable ties to the
eyelets provided on the top and bottom
of the connection block.
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Maximum fuse
rating on alter-
nating current
side

Inverter Phases Max. output
Max. output over-
current protection

Fronius Primo 3.0-1 1 3000 W 1 x C 63 A
Fronius Primo 3.5-1 1 3500 W 1 x C 63 A
Fronius Primo 3.6-1 1 3600 W 1 x C 63 A
Fronius Primo 4.0-1 1 4000 W 1 x C 63 A
Fronius Primo 4.6-1 1 4600 W 1 x C 63 A
Fronius Primo 5.0-1 AUS 1 5000 W 1 x C 63 A
Fronius Primo 5.0-1 1 5000 W 1 x C 63 A
Fronius Primo 5.0-1 SC 1 5000 W 1 x C 63 A
Fronius Primo 6.0-1 1 6000 W 1 x C 63 A
Fronius Primo 8.2-1 1 8200 W 1 x C 63 A

NOTE!

Local regulations, the energy company or other factors may require a residual
current protective device (RCD) in the AC connection lead.
For this situation, a type A residual current protective device is generally adequate.
In particular cases, and depending on local factors, however, the type A residual
current protective device may trip at the wrong time.
For this reason, Fronius recommends that an RCD suitable for frequency converters
be used.

19

U
K



Підключення батарей сонячних модулів до
інвертора

Правила
техніки
безпеки

НЕБЕЗПЕЧНО!

Неправильна експлуатація та помилки під час виконання робіт
становлять загрозу.
Це може призвести до серйозного травмування або пошкодження майна.
▶ Працювати з інвертором можуть лише кваліфіковані спеціалісти й лише з

дотриманням відповідних технічних вимог.
▶ Перед встановленням і введенням обладнання в експлуатацію прочитайте

інструкції з експлуатації та монтажу.

НЕБЕЗПЕЧНО!

Фотовольтаїчні модулі, що перебувають під дією прямих сонячних
променів, становлять небезпеку з огляду на мережеву напругу або
напругу постійного струму.
Це може призвести до ураження електричним струмом.
▶ Перш ніж виконувати підключення, переконайтеся, що інвертор

знеструмлено як на боці змінного, так і на боці постійного струму.
▶ Підключати це обладнання до електромережі загального користування

може тільки кваліфікований інженер-електрик.

НЕБЕЗПЕЧНО!

Якщо заземлення сонячного модуля не виконано або виконано
неналежним чином, існує ризик ураження електричним струмом.
Ураження електричним струмом може мати летальні наслідки.
▶ Відповідно до вимог стандарту IEC 62109-2:2011, будь-яке заземлення

сонячного модуля, яке згідно з технічними умовами виробника слід
здійснити в межах структури інвертора, повинне бути виконане з
використанням зазначеного вище запобіжника.

НЕБЕЗПЕЧНО!

Ризик ураження електричним струмом з огляду на напругу постійного
струму у фотовольтаїчних модулях.
Ураження електричним струмом може мати летальні наслідки. Якщо
фотовольтаїчні модулі заземлені, моніторинг стану ізоляції інвертора
вимикається.
▶ Переконайтесь, що заземлені фотовольтаїчні модулі змонтовані таким

чином, що їх ізоляція відповідає вимогам до класу захисту ІІ
▶ Розмістіть наклейку з відповідним маркуванням безпеки на

фотовольтаїчній системі так, щоб маркування було добре помітно
▶ Налаштуйте інвертор таким чином, щоб у разі спрацювання запобіжника

відображалося повідомлення про помилку.
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НЕБЕЗПЕЧНО!

Фотовольтаїчні модулі становлять небезпеку з огляду на мережеву
напругу або напругу постійного струму.
Це може призвести до ураження електричним струмом.
▶ Вимикач мережі постійної напруги слід використовувати лише для

знеструмлення силового блоку. Зона підключення перебуває під напругою
навіть після вимкнення перемикача мережі постійної напруги.

▶ Перш ніж виконувати будь-які ремонтні роботи чи технічне
обслуговування, переконайтеся, що силовий блок від’єднано від зони
підключення.

▶ Силовий блок в окремому корпусі слід від’єднувати від зони підключення,
лише коли він повністю розрядиться.

▶ Ремонт і технічне обслуговування силового блоку дозволено виконувати
тільки кваліфікованим сервісним працівникам, які пройшли належну
підготовку в компанії Fronius.

НЕБЕЗПЕЧНО!

Неправильне з’єднання із заземленням становить небезпеку.
Це може призвести до серйозного травмування або пошкодження майна.
▶ Гвинти корпусу забезпечують достатнє з’єднання корпусу із заземленням, і

їх ЗАБОРОНЕНО замінювати на будь-які інші гвинти, що не відповідають
таким вимогам.

ОБЕРЕЖНО!

Наявність води або бруду на клемах і контактах зони підключення може
становити загрозу.
Це може призвести до пошкодження інвертора.
▶ Під час свердління переконайтеся, що клеми та контакти в зоні

підключення чисті та сухі.
▶ Використання кронштейна без силового блока суперечить положенням

класу захисту інвертора, а тому заборонене. Під час встановлення
необхідно забезпечити захист кронштейна від забруднень і вологи.

ОБЕРЕЖНО!

Неналежне затягування клем становить небезпеку.
Це може призвести до пошкоджень інвертора через перегрівання і, зрештою,
до пожежі.
▶ Під час підключення кабелів змінного та постійного струму переконайтеся,

що всі клеми затягнуто з дотриманням вказаного моменту затяжки.

ОБЕРЕЖНО!

Перевантаження становить небезпеку.
Це може призвести до пошкодження інвертора.
▶ Максимальна сила струму в разі підключення до однієї клеми постійного

струму становить 36 A.
▶ Підключіть кабелі DC+ і DC- до клем DC+ і DC- на інверторі, дотримуючись

полярності.

ПРИМІТКА! Якщо заземлення фотовольтаїчних модулів здійснюється за
рахунок вбудованого захисного пристрою інвертора, то в той час, коли
вимикач мережі постійної напруги перебуває в положенні OFF (Вимк.),
фотовольтаїчні модулі залишаються не заземленими.
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ПРИМІТКА! Під час підключення алюмінієвих кабелів:
- дотримуйтеся місцевих і міжнародних правил щодо їх підключення;
- дотримуйтесь інструкцій виробника кабелю;
- щороку перевіряйте, чи надійно закріплені кабелі з дотриманням

вказаного моменту затягування.

ПРИМІТКА! Сонячні модулі, підключені до інвертора, повинні відповідати
стандарту IEC 61730 (клас A).

ПРИМІТКА! Якщо фотовольтаїчні модулі перебувають під дією прямих
сонячних променів, вони подають струм на інвертор.

ПРИМІТКА! Під час підключення кабелів постійного струму стежте за
дотриманням полярності.

ПРИМІТКА! Під час заземлення рамок або стійок сонячних модулів необхідно
враховувати відповідні специфікації виробника сонячних модулів і чинні в
країні нормативні вимоги.

ПРИМІТКА! Відповідно до нормативних вимог Австралії або Нової Зеландії
(необхідний стандарт: AS4777.2:2020), під час встановлення у цих країнах
застосовуються наступні вимоги:
- Функціональне заземлення заборонено
- Інвертор заборонено використовувати в трифазних системах, оскільки

між інверторами відсутній канал зв’язку.

Загальні
зауваження
стосовно
сонячних
модулів

Щоб мати можливість вибрати оптимальні сонячні модулі та максимально
ефективно використовувати інвертор, важливо враховувати таке:
- якщо сонячне випромінення постійне, а температура знижується, напруга

холостого ходу сонячних модулів збільшується.
- Дотримуйтеся температурних коефіцієнтів, указаних у паспорті сонячного

модуля.
- Точні значення, необхідні для вибору сонячних модулів, можна отримати

за допомогою спеціальних програм обчислення, як-от Fronius Solar.creator
(creator.fronius.com).

УВАГА!

Перед підключенням сонячних модулів переконайтеся, що напруга для
сонячних модулів, вказана виробником, відповідає фактичній виміряній
напрузі.

Ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки та правилами щодо заземлення,
наданими виробником сонячного модуля.
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DC terminals Max. cross-section of each DC cable:
16 mm²

Min. cross-section of each DC cable:
2.5 mm²

The DC cables can be connected to the
DC terminals without ferrules.

NOTE!

To ensure effective strain relief of the
solar module strings, only use cables
with identical cross-sections.

IMPORTANT! When using ferrules for DC cables with a cross-section of 16 mm², the
ferrules must be crimped with a right-angled cross-section.
The use of ferrules with insulating collars is only permitted up to a max. cable cross-
section of 10 mm².

Підключення
алюмінієвих
кабелів

Клеми на боці постійного струму підходять для підключення одинарних
алюмінієвих кабелів із круговим перерізом. У результаті реакції алюмінію з
повітрям утворюється непровідна оксидна плівка, тому в разі підключення
алюмінієвих кабелів необхідно враховувати таке:
- зменшену номінальну силу струму для алюмінієвих кабелів;
- умови підключення, зазначені нижче.

Примітка! Завжди дотримуйтеся інструкцій виробників, якщо використовуєте
алюмінієві кабелі.

Примітка! Під час вибору перерізу кабелю необхідно враховувати місцеві
нормативні вимоги.

Умови підключення

1 Обережно видаліть оксидну плівку з неізольованого кінця кабелю,
скориставшись ножем.

ВАЖЛИВО! Не використовуйте для видалення оксидної плівки щітки, напилки
або наждачний папір, оскільки це призводить до появи дрібних частинок
алюмінію та їх перенесення на інші провідники.

2 Після видалення оксидної плівки натріть кінець кабелю нейтральним
мастилом, наприклад некислотним і нелужним вазеліном.

3 Відразу ж підключіть кінець кабелю до клеми.

ВАЖЛИВО! Повторіть процедуру, якщо кабель було від’єднано і його потрібно
під’єднати повторно.
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Solar module
strings - che-
cking the polari-
ty and voltage

CAUTION!

Danger due to incorrect polarity and
voltage.
This may result in damage to the inver-
ter.
▶ Check the polarity and voltage of

the solar module strings before ma-
king the connection

Примітки щодо
тестових
пристроїв

Тестовий пристрій не можна підключати до фотовольтаїчної системи в
експлуатаційному режимі. Його слід використовувати лише в демонстраційних
цілях. Тестові пристрої мають відповідне позначення на заводській табличці.

ВАЖЛИВО! Ніколи не підключайте кабелі постійного струму до роз’ємів
постійного струму на тестових пристроях.

Підключати знеструмлені кабелі або ділянки кабелю в демонстраційних цілях
дозволено.

Do not earth so-
lar modules

The inverter is designed to be connec-
ted and used exclusively in conjunction
with ungrounded solar modules. The
solar modules must not be grounded at
either the positive or negative pole.

Inverter DC con-
nection

Only break out as many target break points as the number of cables that are provi-
ded (e.g. if there are 2 DC cables, then break out 2 recesses).
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9

Cable routing in
the DC area

If DC cables are laid over the shaft of
the DC main switch or across the con-
nection block of the DC main switch,
they may be damaged when the inver-
ter is swung in or they may even pre-
vent the inverter from being swung in.

IMPORTANT! Do not lay DC cables over
the shaft of the DC main switch or
across the connection block of the DC
main switch.

Multi MPP tra-
cker inverters -
Fronius Primo
3.0 - 8.2

In the case of inverters with multiple MPP trackers, there are two independent DC
inputs (MPP trackers) available. These can be connected to an unequal number of
solar modules.
There are two terminals for DC+ available per MPP tracker. In total there are four
terminals for DC-.
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Connecting two to four strings in multiple MPP tracker mode:

Connecting two solar module fields to an inverter
with multiple MPP trackers

Divide the strings between the two MPP
tracker inputs (DC+1/DC+2). The DC-
terminals can be used however you
wish, as they are internally connected.
When starting for the first time, set MPP
TRACKER 2 to "ON" (this can also be do-
ne later in the Basic menu).

Single MPP tracker mode on an inverter with multiple MPP trackers:

Connecting multiple interconnected solar module
fields to an inverter with multiple MPP trackers using
one lead

If the strings are connected using a
string collection box and only one bus is
used for connection to the inverter, the
connection DC+1 (pin 2) and DC+2 (pin
1) must be jumpered.
The cable cross-section of the DC con-
nection lead and the jumpering must be
the same. Jumpering of the DC- terminal
is not necessary, as these terminals are
jumpered internally.

When starting for the first time, set MPP
TRACKER 2 to "OFF" (this can also be
done later in the Basic menu).

If the inverter with multiple MPP tra-
ckers is operated in single MPP tracker
mode, the currents from the connected
DC leads are divided evenly across both
inputs.
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Single MPP tracker mode with only one string on an inverter with multiple
MPP trackers:

Connecting only one string to an inverter with multi-
ple MPP trackers

If only one string is used for connection
to the inverter, the connection DC+1
(pin 2) and DC+2 (pin 1) must be jumpe-
red.
The cable cross-section of the DC con-
nection lead and the jumpering must be
the same. Jumpering of the DC- terminal
is not necessary, as these terminals are
jumpered internally.

When starting for the first time, set MPP
TRACKER 2 to "OFF" (this can also be
done later in the Basic menu).

If the inverter with multiple MPP tra-
ckers is operated in single MPP tracker
mode, the currents from the connected
DC leads are divided evenly across both
inputs.
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інтерфейси обміну даними

Прокладання
кабелів
передачі даних

ВАЖЛИВО! Використовувати інвертор з однією додатковою платою та двома
від’єднаними роз’ємами додаткової плати заборонено.
Щоб забезпечити дотримання такої вимоги, компанія Fronius створила
додаткову відповідну заглушку (42,0405,2020).

ВАЖЛИВО! Якщо кабелі передачі даних підключено до інвертора,
дотримуйтеся таких вимог:
- залежно від кількості та поперечного розрізу кабелів передачі даних

вийміть відповідні заглушки з ущільнювальної вставки та вставте кабелі
передачі даних;

- у вільні отвори ущільнювальної вставки необхідно вставити відповідні
заглушки.

1 2

3 4

Встановлення
Datamanager на
інверторі

НЕБЕЗПЕЧНО!

Залишкова напруга на конденсаторах становить небезпеку.
Це може призвести до ураження електричним струмом.
▶ Дочекайтеся, поки конденсатори розрядяться. Розряджання триває п’ять

хвилин.
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НЕБЕЗПЕЧНО!

Неправильне з’єднання із заземленням становить небезпеку.
Це може призвести до серйозного травмування або пошкодження майна.
▶ Гвинти корпусу забезпечують достатнє з’єднання корпусу із заземленням, і

їх заборонено замінювати на будь-які інші гвинти, що не забезпечують
надійного з’єднання із заземленням.

ВАЖЛИВО! Дотримуйтеся вимог аварійного відключення під час експлуатації
додаткових плат.

ВАЖЛИВО! Для кожного кільця Fronius Solar Net дозволено використовувати
лише один пристрій Fronius Datamanager, що працює в основному режимі.
Перемкніть інші пристрої Fronius Datamanager у підпорядкований режим або
видаліть їх.
Герметично закрийте незайнятий роз’єм додаткової плати, встановивши
заглушку (артикул 42,0405,2094), або використовуйте інвертор без Fronius Data-
manager (спрощена версія).

ВАЖЛИВО! Виконуйте роз’єднання
лише одного отвору на платі під час
встановлення Datamanager на
інверторі.

1 2
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Захисні шланги для кабелів (Австралія)

Герметизація
захисних
шлангів

Переконайтеся, що захисні шланги для кабелів надійно загерметизовано.

Герметизація
трубопроводів

УВАГА!

Утворення конденсату в
трубопроводах може пошкодити
інвертор або компоненти
фотовольтаїчної системи.

Щоб запобігти небажаній циркуляції
повітря й утворенню конденсату в
трубопроводах:
▶ герметично закрийте всі

трубопроводи, які
використовуються, ізоляційним
матеріалом, що не втрачає
еластичності з часом;

▶ закрийте всі вхідні та вихідні
трубопроводи;

▶ закрийте обидва кінці
трубопроводів.
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Conduit

Conduit
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Permanently elastic sealant

Seal all used conduits!

Seal every incoming and every outgoing conduit!

Seal both conduit ends!
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Приєднання інвертора до кронштейна

Приєднання
інвертора до
кронштейна

НЕБЕЗПЕЧНО!

Неправильне з’єднання із заземленням становить небезпеку.
Це може призвести до серйозного травмування або пошкодження майна.
▶ Гвинти корпусу забезпечують достатнє з’єднання корпусу із заземленням, і

їх ЗАБОРОНЕНО замінювати на будь-які інші гвинти, що не відповідають
таким вимогам.

Бічні панелі кришки корпусу можна використовувати як ручки, щоб зручно
тримати та переносити пристрій.

Примітка! Із міркувань безпеки інвертор оснащений фіксатором, який
запобігає підвішуванню інвертора на кронштейн, якщо вимикач мережі
постійної напруги не вимкнений.
- Ніколи не приєднуйте інвертор до кронштейна та не підвішуйте його, якщо

вимикач мережі постійної напруги не вимкнений.
- Не застосовуйте силу для приєднання або підвішування інвертора.

Кріпильні гвинти, розташовані в зоні передачі даних інвертора,
використовуються для фіксації інвертора на кронштейні. Щоб забезпечити
необхідний контакт між інвертором і кронштейном, слід належним чином
затягувати кріпильні гвинти.

ОБЕРЕЖНО!

Неналежне затягування кріпильних гвинтів становить небезпеку.
Це може призвести до виникнення дуг під час експлуатації інвертора, і,
зрештою, до пожежі.
▶ Завжди дотримуйтеся вказаного моменту затягування кріпильних гвинтів.

1 2
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Перший запуск

Starting the in-
verter for the
first time

WARNING!

Danger due to incorrect operation and incorrectly performed work.
This can result in serious injury and damage to property.
▶ Only qualified personnel are authorised to commission your inverter and only

within the scope of the respective technical regulations.
▶ Read the Installation and Operating Instructions before installing and commis-

sioning the equipment.

When starting the inverter for the first time, it is necessary to select various setup
settings.

If setup is interrupted before it is complete, it can be restarted by means of an AC
reset. An AC reset can be carried out by switching the automatic circuit breaker off
and on again.

The country setup can only be set when using the inverter for the first time. If the
country setup needs to be changed at a later date, please contact your Technical
Support team.

1

1 2

2

Select Country

1 2

50 Hz
International 50 Hz

3
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* Country setup examples

The available country setups may change during a software update. Therefore, the following list may
not exactly match the display on the inverter.

50Hz International 50 Hz
60Hz International 60 Hz
AUS1 Australia AUS1 - AS/

NZS4777.2
AUS2 Australia AUS2 - VIC
AUS3 Australia AUS3 - NSW

Ausgrid
AUS4 Australia AUS4 - QLD
AUS5 Australia AUS5 - SA
AUS6 Australia AUS6 - WA - WP
AUS7 Australia AUS7 - WA - HP
AUA Australia Region A 2020
AUB Australia Region B 2020
AUC Australia Region C 2020
BE Belgique / België
BR2 Brasil: ≤ 6 kVA
BR3 Brasil: > 6 kVA
BR5 Brasil 240V: ≤ 6 kVA
BR6 Brasil 240V: > 6 kVA
CH Schweiz / Suisse / Svizze-

ra / Svizra
CL Chile
CY Κύπρος / Kıbrıs / Cyprus
CZ Česko
DE1F Deutschland (≤ 4,6 kVA) -

konst. cosPhi(1)

DE1P Deutschland (≤ 4,6 kVA) -
cosPhi(P) 0,95

DE2F Deutschland (> 4,6 kVA) -
konst. cosPhi(1)

DE2P Deutschland (> 4,6 kVA) -
cosPhi(P) 0,9

DE2U Deutschland (> 4,6 kVA) -
Q(U)

DKA1 West Denmark - 125kW
DU1 Dubai < 10 kW
EE Estonia
ES España
ESA España - Type A
ESOS Territorios españoles en

el extranjero (Spanish
Oversea Islands)

EULV EU - low voltage
EUMV EU - medium voltage
FRLV France
G98 Great Britain GB - G98
G99 Great Britain GB - G99
GB Great Britain
GR Ελλάδα
HR Hrvatska
HU Magyarország
IE Éire / Ireland
IN India

IT6 Italia ≤ 11,08 kVA 2019
IT7 Italia > 11,08 kVA 2019
JO98 Jordan G98
JO99 Jordan G99
LK Sri Lanka
MG50 Microgrid 50 Hz
MG60 Microgrid 60 Hz
NI98 Northern Ireland G98
NI99 Northern Ireland G99
NIE1 Northern Ireland <16A
NIE2 Northern Ireland >16A
NL Nederland
NO Norge
NZ New Zealand
NZ1 New Zealand 2020
PL Poland
PT Portugal
RO România
SA Saudi Arabia
SE Sverige
SI Slovenija
SK Slovensko
TH M Thailand MEA
TH P Thailand PEA
TR Türkiye
UA Україна
ZA South Africa / Suid-Afrika

CONFIG4

21

5

21

6

21

BASIC

MPP TRACKER 2

7
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Примітки щодо оновлень програмного
забезпечення

Примітки щодо
оновлень
програмного
забезпечення +

3

54 4

1

2 2

Якщо інвертор постачається разом із
USB-накопичувачем, необхідно
оновити програмне забезпечення
інвертора відразу після введення
його в експлуатацію.

1 Вставте USB-накопичувач у роз’єм
у зоні передачі даних на
інверторі.

2 Відкрийте меню налаштування.
3 Виберіть у меню пункт USB.
4 Виберіть Software Update

(Оновлення програмного
забезпечення).

5 Оновіть програмне забезпечення.
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Використання USB-накопичувача як
реєстратора даних і засобу для оновлення
програмного забезпечення інвертора

Використання
USB-
накопичувача
як реєстратора
даних

Якщо USB-накопичувач підключений до роз’єму USB A, його можна
використовувати як реєстратор даних для інвертора.

Дані реєстрації, що зберігаються на USB-накопичувачі, можна переглядати в
будь-який час за допомогою програм сторонніх виробників (наприклад, Micro-
soft® Excel), одночасно використовуючи зареєстрований CSV-файл.

Попередні версії Excel (до версії Excel 2007) мають обмеження у 65 536 рядків.

Дані на USB-
накопичувачі

Якщо USB-накопичувач використовують як реєстратор даних, три вказані далі
файли буде створено автоматично.

- Системний файл FRONIUS.sys
У ньому зберігається інформація від інвертора, яка не стосується клієнта.
Файл не можна видалити окремо. Усі три файли (sys, fld, csv) видаляються
одночасно.

- Файл журналу DALO.fld
Це файл журналу для зчитування даних у програмі Fronius Solar.access.

Додаткова інформація щодо програми Fronius Solar.access міститься в
інструкції з експлуатації «Відомості DATCOM» на сайті http://www.froni-
us.com.

- Файл журналу DATA.csv
Файл журналу для зчитування даних у програмі для роботи з
електронними таблицями (наприклад, Microsoft® Excel)

Структура даних на USB-накопичувачі

(1) Кореневий каталог USB-
накопичувача

(2) Інвертори Fronius (Fronius Gal-
vo, Fronius Symo, Fronius Primo
або Fronius Eco)

(3) Номер інвертора можна задати
в меню налаштування на
вкладці DATCOM

За наявності кількох інверторів з
одним номером три файли буде
збережено в одну папку. До назви
файла буде додано цифру у вигляді
індексу (наприклад, DALO_02.fld).
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Структура CSV-файлу

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8) (9)

(1) Ідентифікатор
(2) № інвертора
(3) Тип інвертора (код DATCOM)
(4) Інтервал реєстрації в секундах
(5) Енергія у Вт/с, вказана для інтервалу реєстрації
(6) Індуктивна реактивна потужність
(7) Ємнісна реактивна потужність
(8) Середні значення під час інтервалу реєстрації (напруга змінного струму,

змінний струм, напруга постійного струму, постійний струм)
(9) Додаткова інформація

Обсяг даних і
ємність пам’яті

USB-накопичувач із ємністю пам’яті 1 ГБ може здійснювати реєстрацію даних
протягом приблизно семи років з інтервалом реєстрації у п’ять хвилин.

CSV-файл
У CSV-файлах може зберігатися лише 65 535 рядків (записів даних). Обмеження
чинне для версій до Microsoft® Excel 2007; пізніші версії не мають такого
обмеження.
За п’ятихвилинного інтервалу реєстрації 65 535 рядків будуть записуватися
протягом приблизно семи місяців (розмір даних CSV-файлів становить близько
8 МБ).
Щоб запобігти втраті даних, слід створити резервну копію CSV-файлу на ПК та
видалити його з USB-накопичувача протягом семи місяців. Якщо для інтервалу
реєстрації задане більше значення, такі часові рамки буде розширено
відповідно.

FLD-файл
Розмір FLD-файлу не повинен перевищувати 16 МБ. Це забезпечить достатню
ємність пам’яті приблизно на шість років, якщо інтервал реєстрації становить
п’ять хвилин.
Якщо розмір файлу перевищує 16 МБ, слід створити його резервну копію на ПК
та видалити всі дані на USB-накопичувачі.

Після резервного копіювання та видалення даних можна відразу виконувати
повторне підключення USB-накопичувача для поновлення запису реєстрації
даних; жодні подальші дії не потрібні.
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Примітка! Використання заповненого USB-накопичувача може призвести до
втрати або перезаписування даних. Під час використання USB-накопичувачів
переконайтеся у наявності достатньої ємності пам’яті на них.

УВАГА!

Заповнення пам’яті USB-накопичувача може бути ризикованим.
Це може призвести до втрати або перезаписування даних.
▶ Під час використання USB-накопичувачів переконайтеся у наявності

достатньої ємності пам’яті на них.

Буферна
пам’ять

У разі відключення USB-накопичувача (наприклад, для створення резервних
копій даних) дані реєстрації записуються до буферної пам’яті інвертора.
Після повторного підключення USB-накопичувача дані буде автоматично
скопійовано із буферної пам’яті на накопичувач.

У буферній пам’яті може зберігатися до шести точок реєстрації. Дані
реєструються, лише якщо інвертор увімкнений (значення потужності
перевищує 0 Вт). Для інтервалу реєстрації задано постійне значення –
30 хвилин. Час записування даних до буферної пам’яті становить три години.

У разі заповнення буферної пам’яті дані, записані в пам’ять першими, буде
перезаписано наступним набором даних.

ВАЖЛИВО! Для буферної пам’яті потрібна постійна подача енергії.
У разі вимкнення джерел живлення під час роботи інвертора усі дані в
буферній пам’яті буде втрачено. Щоб запобігти втраті даних уночі, необхідно
вимкнути пристрій автоматичного нічного відключення (для параметра
налаштування Night Mode (Нічний режим) задайте значення ON (УВІМКН.)
(див. інструкції з експлуатації для Datamanager 2.0, розділ «Налаштування та
відображення пунктів меню», «Перегляд і коригування параметрів у пункті
меню DATCOM»)).
Крім того, на пристроях Fronius Eco і Fronius Symo 15.0-3 208 буферна пам’ять
також працює лише від джерела постійного струму.

Сумісні USB-
накопичувачі

Через наявність на ринку великої кількості різних USB-накопичувачів
неможливо гарантувати розпізнавання інвертором кожного USB-
накопичувача.

Компанія Fronius рекомендує використовувати лише сертифіковані професійні
USB-накопичувачі (з логотипом USB-IF).

Інвертор підтримує USB-накопичувачі з такими файловими системами:
- FAT12;
- FAT16;
- FAT32.

Компанія Fronius рекомендує використовувати USB-накопичувачі лише для
запису даних журналу або оновлення програмного забезпечення інвертора.
USB-накопичувачі не повинні містити інших даних.
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Символ USB на дисплеї інвертора, наприклад у режимі відображення NOW
(ПОТОЧНИЙ)

AC Output Power

NOW

У разі розпізнавання інвертором USB-
накопичувача символ USB
відобразиться в правому верхньому
куті дисплея.

Під час підключення USB-
накопичувача переконайтеся, що
відображається символ USB (також
він може блимати).

Примітка! Зверніть увагу: звичайні USB-накопичувачі, які використовуються
поза приміщеннями, будуть гарантовано працювати лише в обмеженому
діапазоні температур.
Якщо потрібно скористатися USB-накопичувачем на відкритому повітрі,
переконайтеся, що він працює належним чином, зокрема за низьких
температур.

USB-
накопичувач
для оновлення
програмного
забезпечення
інвертора

Завдяки USB-накопичувачу кінцеві користувачі також можуть оновлювати
програмне забезпечення інвертора, скориставшись пунктом USB в меню SET-
UP (НАЛАШТУВАННЯ): спочатку файл оновлення буде збережено на USB-
накопичувачі, а потім – перенесено на інвертор. Файл оновлення потрібно
зберегти в кореневому каталозі на USB-накопичувачі.

Виймання USB-
накопичувача

Нижче наведено інструкцію з техніки безпеки, якої слід дотримуватися під
час виймання USB-накопичувача.

Do not disconnect 

USB-Stick

while LED is flashing!

X
 ВАЖЛИВО! Щоб уникнути втрати

даних під час виймання USB-
накопичувача, потрібно
дотримуватися таких правил:
- перш ніж виймати USB-

накопичувач, обов’язково
виберіть пункт Safely remove
USB / HW (Безпечне виймання
USB/апаратного забезпечення)
у меню SETUP
(НАЛАШТУВАННЯ);

- дочекайтеся, поки
світлодіодний
індикатор «Передавання
даних» припинить блимати або
горіти безперервно.
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Примітки щодо обслуговування

Обслуговуванн
я

Примітка! Якщо інвертор встановлений поза приміщеннями у
горизонтальному положенні, раз на рік виконуйте перевірку гвинтів на
щільність затягування!

Ремонт і технічне обслуговування можуть здійснювати лише кваліфіковані
сервісні працівники Fronius.

Очищення Очищуйте інвертор належним чином за допомогою вологої тканини.
Не використовуйте для очищення інвертора мийні засоби, абразивні
розчинники або подібні речовини.
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Інформаційна мітка із серійним номером для
користувачів

Інформаційна
мітка із
серійним
номером для
користувачів

Серійний номер інвертора вказано на
заводський табличці в нижній частині
інвертора.
Залежно від положення для
встановлення інвертора може бути
утруднений доступ до серійного
номера інвертора або його
прочитання (наприклад, якщо
інвертор встановлено в погано
освітлений зоні або в приміщенні без
освітлення).

В інструкції з монтажу інвертора
вкладено дві мітки із вказаними
серійними номерами:
* 57 x 20 мм
** 67 x 20 мм

Вони призначені для того, щоб клієнт
розташував їх на видимому місті,
наприклад на передній панелі
інвертора або в інструкціях із
експлуатації.

Приклад застосування.
Інформаційна мітка із серійним
номером в інструкціях із експлуатації
або на передній панелі інвертора

Лише для Австралії.
Розташуйте мітку DRM Australia у зоні
Datamanager.
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https://www.fronius.com
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools
https://www.fronius.com/contact

