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Σύνδεση μπαταριών τρίτων κατασκευαστών για το 
Fronius Symo Hybrid

Εξαρτήματα

Fronius 
Checkbox 500V

Το Fronius Checkbox 500V συνδέει το Fronius Symo Hybrid με μπαταρία τρίτων κατασκευ-
αστών. Ο μετατροπέας και η μπαταρία απαγορεύεται να συνδεθούν μεταξύ τους, καθώς 
σε περίπτωση σφάλματος μπορεί να προκύψει υπέρταση, η οποία μπορεί να επιφέρει 
αναπάντεχα αποτελέσματα.

Για την μπαταρία και το Fronius Symo Hybrid υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστα-
σης. Στο συγκεκριμένο έγγραφο εξετάζονται μόνο οι ιδιαιτερότητες κατά τη σύνδεση στο 
Fronius Checkbox 500V. Τα υπόλοιπα βήματα εγκατάστασης μπορείτε να τα βρείτε στις 
οδηγίες εγκατάστασης της εκάστοτε συσκευής. Όλα τα έγγραφα της Fronius είναι διαθέσι-
μα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: www.fronius.com/energy-package-manuals 

Μπαταρίες τρί-
των κατασκευα-
στών

Η Fronius τονίζει σαφώς, ότι οι μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών δεν αποτελούν προϊόντα 
της, καθώς ούτε διανέμονται ή πωλούνται από την εταιρεία. Για αυτόν τον λόγο, η Fronius 
δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν παρέχει εγγύηση για αυτές τις μπαταρίες.

Φ/β πλαίσιο
Παράγει συνεχές ρεύμα

Μετατροπέας - Μετατροπέας Fronius Hybrid
 Μετατρέπει το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα και φορτίζει την μπατα-
ρία. Με την ενσωματωμένη επιτήρηση εγκατάστασης είναι δυνατή η σύν-
δεση του μετατροπέα μέσω WLAN σε δίκτυο. 

Fronius Checkbox 500V
Είναι απαραίτητο για την ασφαλή σύνδεση του μετατροπέα με την μπατα-
ρία. 

Μπαταρία τρίτων κατασκευαστών
Είναι συνδεδεμένη στην πλευρά του συνεχούς ρεύματος με το Checkbox 
και με τον μετατροπέα, και αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια.

Καταναλωτές στο φωτοβολταϊκό σύστημα
 Οι καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο φωτοβολταϊκό σύστημα (1 ή 
3 φάσεων)

Μετρητής - Fronius Smart Meter
για βέλτιστη διαχείριση ενέργειας. Μπορείτε να αναθέσετε στον ηλεκτρολό-
γο σας την τοποθέτηση του μετρητή στον πίνακα ελέγχου. 

Δίκτυο ηλεκτροδότησης

CHECKBOX 500V
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Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά Fronius 
Checkbox 500V

Λυχνία LED κατά-
στασης Fronius 
Checkbox 500V

Όταν οι λυχνίες LED κατάστασης ανάβουν πράσινες, υπάρχει ηλεκτρι-
κή σύνδεση μεταξύ του μετατροπέα και της μπαταρίας.

Συνθήκες περιβάλλοντος
Βαθμός προστασίας (IP) IP65
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -25 °C - +60 °C
Μέγιστο ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασ-
σας

2000 m

Εύρος υγρασίας αέρα 0 - 100% (μη συμπυκνούμενη)
Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Μέγιστη τάση εισόδου
Πλευρά μετατροπέα
Πλευρά μπαταρίας

Udc max in_INV
Udc max out_BAT

1000 V
500 V

Μέγιστο ρεύμα Idc max in / max out 16 A
Ιδιοκατανάλωση @ 450 V 1,9 W
Διαστάσεις και βάρος
Διαστάσεις υ x π x β (χωρίς τη συσκευασία) 26 x 19 x 7,5 cm
Βάρος (χωρίς τη συσκευασία) 1,4 kg
Διαστάσεις υ x π x β (με τη συσκευασία) 36 x 30 x 13 cm
Βάρος (με τη συσκευασία) 1,9 kg
Πρότυπα και οδηγίες
Τηρούμενα πρότυπα και οδηγίες LVD (2014/53/EU), IEC 62109-1
6
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Εγκατάσταση Fronius Symo Hybrid με μπαταρία τρί-
των κατασκευαστών

Συμβουλές πριν 
τη θέση σε λει-
τουργία

Η διαδικασία ενημέρωσης του μετατροπέα μπορεί να διαρκέσει έως δύο ώρες. Ο μετατρο-
πέας χρειάζεται μόνο μια σύνδεση AC για την ενημέρωση. Για να εξοικονομήσετε χρόνο 
κατά την εγκατάσταση, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης μπορείτε να εργάζε-
στε σε περιοχή του συστήματος που είναι εκτός τάσης. 
Περισσότερες πληροφορίες για την ενημέρωση υπάρχουν στο κεφάλαιο "Έκδοση 
λογισμικού της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius" στη σελίδα 15

Θέση σε λειτουρ-
γία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η μη τήρηση της σωστής σειράς οδηγεί σε απώλεια της εγγύησης.
Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος βαθιάς εκφόρτισης της μπαταρίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί αμέσως, πρέπει να λη-
φθούν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της βαθιάς εκφόρτισης της μπαταρίας 
(βλέπε οδηγίες εγκατάστασης της μπαταρίας).

Κατά τη θέση σε λειτουργία του συνολικού συστήματος, τηρήστε το συνολικό σχέδιο συν-
δεσμολογίας που συνοδεύει την αντίστοιχη συσκευή!

Για τη συναρμολόγηση του συνολικού συστήματος, τηρήστε την ακόλουθη σειρά:
1. Εγκατάσταση μετατροπέα - Σειρά Fronius Hybrid
2. Εγκατάσταση του μετρητή Fronius Smart Meter
3. Εγκατάσταση Fronius Checkbox και μπαταρίας τρίτων κατασκευαστών

(περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση του Fronius Checkbox θα βρείτε στο 
κεφάλαιο Εγκατάσταση Fronius Checkbox στη σελίδα 9)

4. Εκτέλεση και ολοκλήρωση του βοηθού (Wizard στον μετατροπέα) αρχικής εγκατάστα-
σης

5. Διαμόρφωση επικοινωνίας μεταξύ μπαταρίας και μετατροπέα
6. Εκτέλεση ελέγχου λειτουργίας

Μέγιστες απο-
στάσεις μεταξύ 
των εξαρτημάτων 

max. 1 m max. 9 m
7



Καλωδίωση 
Modbus και αντί-
σταση τερματι-
σμού

Στην καλωδίωση Modbus πρέπει να υπάρχει αντίσταση τερματισμού στα εξωτερικά εξαρ-
τήματα. Η αντίσταση τερματισμού σε μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών έχει σταθερή θέση 
και για αυτόν τον λόγο η μπαταρία δεν μπορεί να τοποθετηθεί στη μέση του Modbus.

*) η αντίσταση τερματισμού R 120 Ohm παραδίδεται μαζί με το Fronius Smart Meter

Δημιουργία δια-
σύνδεσης δεδο-
μένων της 
μπαταρίας τρίτων 
κατασκευαστών

Data (Recommended cable: 
Li2YCY(TP) or CAT6a) 

Data (Recommended cable: 
Li2YCY(TP) or CAT6a) 

OPTION 1OPTION 1

NO OPTIONNO OPTION

OPTION 2OPTION 2

Fronius 
Smart 
Meter

Fronius 
Smart 
Meter

Fronius 
Smart 
Meter 33 34 35

OUTPUT
RS 485
D+ / D- -

120 Ω

*)

OUTPUT
RS 485
D+ / D- -
33 34 35

Battery

Battery

Battery

LG Chem ResuH Fronius Symo Hybrid Fronius Smart Meter
EN GND - (GND) C

ENABLE_H IO 1
RS485_L D- B
RS485_H D+ A
8
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Εγκατάσταση Fronius Checkbox

Ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο εσφαλμένος χειρισμός και η εσφαλμένη εκτέλεση των εργασιών είναι πιθανό να 
προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
Η θέση σε λειτουργία του συστήματος Hybrid πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε εκπαι-
δευμένο προσωπικό και μόνο στο πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών. Πριν την εγκατά-
σταση και τη θέση σε λειτουργία διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης και τις οδηγίες 
χειρισμού του Fronius Symo Hybrid και της μπαταρίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
Κίνδυνος από την τάση DC του μετατροπέα και από την μπαταρία.
► Πριν από οποιαδήποτε εργασία σύνδεσης φροντίστε να μην υπάρχει τάση στον μετα-

τροπέα. 
► Ελέγξτε αν υπάρχει τάση στην μπαταρία. Η μπαταρία δεν πρέπει να έχει τάση, όταν 

παραδίδεται από το εργοστάσιο.
► Η σταθερή σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης επιτρέπεται να πραγματο-

ποιηθεί μόνο από συμβεβλημένο ηλεκτρολόγο.

IP65

2000 m

0 m

> 2000 m

NH3

Πιθανή θέση τοποθέτησης κατά τη χρήση σε υπαίθριο χώρο:
9



Συναρμολόγηση 
και σύνδεση του 
Fronius 
Checkbox 500V

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
Μην μπερδεύετε τις συνδέσεις DC της μπαταρίας και του μετατροπέα.

Κατά τη σύνδεση του Fronius Checkbox, τηρήστε το συνολικό σχέδιο συνδεσμολογίας που 
συνοδεύει την αντίστοιχη συσκευή!

Στερεώστε τη συνοδευτική βάση τοποθέτησης με τα κατάλληλα ούπα και βίδες
Αναρτήστε το Fronius Checkbox, ωθήστε το προς τα κάτω και στερεώστε το με τη συ-
νοδευτική βίδα

1 2

Τοποθετήστε τον 
δακτύλιο φερρίτη 
στη σύνδεση 
αγωγού δεδομέ-
νων

Η σύνδεση αγωγού δεδομένων μεταξύ του μετατροπέα και της μπαταρίας πρέπει να βρί-
σκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά και στα δύο σημεία σύνδεσης και να εξοπλιστεί με έναν 
δακτύλιο φερρίτη. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβο-
λές. 
Ένας δακτύλιος φερρίτη περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης του Fronius Symo 
Hybrid, ενώ και ένας δεύτερος υπάρχει στο πακέτο παράδοσης του Fronius Checkbox (δα-
κτύλιος φερρίτη Würth - κωδικός προϊόντος: 74271132S). 

Εξοπλίστε με έναν δακτύλιο φερρίτη τη σύνδεση αγωγού μπροστά από τα σημεία σύν-
δεσης του μετατροπέα

1
2

1

32 4

6 mm

min 4 mm²

3

3 421- +

+ -

min 2,5 mm²
double insulated

1000 V

only original MC44

1
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Απογυμνώστε τη σύνδεση αγωγού μπροστά από τα σημεία σύνδεσης της μπαταρίας 
και οδηγήστε δύο φορές μέσω του δακτυλίου φερρίτη

2
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Εγκατάσταση και διαμόρφωση της επιτήρησης 
εγκατάστασης Fronius

Ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος από λανθασμένο χειρισμό 
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
► Χρησιμοποιήστε τις περιγραφόμενες λειτουργίες μόνο εφόσον έχετε διαβάσει και κατα-

νοήσει πλήρως τις οδηγίες χειρισμού όλων των εξαρτημάτων του συστήματος:
► Χρησιμοποιήστε τις περιγραφόμενες λειτουργίες μόνο εφόσον έχετε διαβάσει και κατα-

νοήσει όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η εγκατάσταση της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius προϋποθέτει γνώ-
σεις τεχνολογίας δικτύων.

Αρχική εκκίνηση ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Με την εφαρμογή Fronius Solar.web App η αρχική εκκίνηση της επιτήρησης 
εγκατάστασης Fronius διευκολύνεται σημαντικά. Μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή Fronius 
Solar.web App στο εκάστοτε κατάστημα εφαρμογών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για τη δημιουργία σύνδεσης στην επιτήρηση εγκατάστασης Fronius πρέπει 
η εκάστοτε τελική συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, tablet κτλ.) να είναι ρυθμισμένη ως 
εξής:
- Η επιλογή "Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP (DHCP)" πρέπει να είναι ενεργοποιημένη

Ρυθμίστε τη συσκευή στη λειτουργία σέρβις
- Ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης WLAN μέσω του μενού Setup (Ρύθμιση) 

του μετατροπέα 

Ο μετατροπέας δημιουργεί το σημείο πρόσβασης WLAN. Το σημείο πρόσβασης WLAN 
παραμένει ανοικτό για 1 ώρα.

Εναλλακτικά μπο-
ρείτε να επισκε-
φθείτε τη 
διεύθυνση
https://wizard.solarweb.com .

1

Relay

Standby
WiFi Access Point
Relay
Clock
Display Setting
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Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Βοηθού αρχικής εγκατάστασης.

Αν εκτελεστεί ο Βοηθός τεχνικού, σημειώστε οπωσδήποτε τον κωδικό πρόσβασης σέρβις 
που εκχωρείται. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης σέρβις απαιτείται για τη ρύθμιση των στοι-
χείων μενού "Επισκόπηση εγκαταστάσεων", "Editor παρόχου ενέργειας" και "Σύνθετες 
ρυθμίσεις μπαταρίας".
Αν ο Βοηθός τεχνικού δεν εκτελεστεί, δεν ορίζονται προεπιλογές για τη μείωση ισχύος και 
δεν πραγματοποιείται υβριδική λειτουργία (φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας)

Εκτελέστε τον Βοηθό τεχνικού και ακολουθήστε τις οδηγίες

Εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής 
Solar.web App

Εγκατάσταση μέσω προγράμματος 
περιήγησης Web

Κατεβάστε την εφαρμογή Fronius 
Solar.web App

Εκτελέστε την εφαρμογή Fronius 
Solar.web App

Συνδέστε την τελική συσκευή με το 
σημείο πρόσβασης WLAN

SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4-8 
χαρακτήρες)
- Αναζητήστε ένα δίκτυο με όνομα 

FRONIUS_239.xxxxx
- Δημιουργήστε σύνδεση με αυτό 

το δίκτυο
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό 

πρόσβασης 12345678
(ή συνδέστε την τελική συσκευή και 
τον μετατροπέα μέσω καλωδίου 
Ethernet)
Στο πρόγραμμα περιήγησης πλη-
κτρολογήστε:
http://datamanager
ή
192.168.250.181 (διεύθυνση IP για 
σύνδεση WLAN)
ή
169.254.0.180 (διεύθυνση IP για σύν-
δεση LAN)

2

3

2

3

4
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Κίνδυνος από βαθιά εκφόρτιση λόγω μπαταρίας που δεν έχει ενεργοποιηθεί
Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στην μπαταρία. 
► Το Solar Web Assistent πρέπει να εκτελεστεί, ώστε να ενεργοποιηθεί η μπαταρία και 

ενδεχομένως το Smart Meter.

Εκτελέστε τον Βοηθό Solar Web και ακολουθήστε τις οδηγίες

Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του Fronius Solar.web
ή
εμφανίζεται η ιστοσελίδα της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius.

Πληροφορίες για 
την εκτέλεση του 
Βοηθού τεχνικού

Αν ο μετατροπέας διαθέτει έκδοση λογισμικού παλαιότερη από τη 1.9.x-x, ο Βοηθός τεχνι-
κού θα αποκλίνει από την παρακάτω περιγραφή. Η αντιστοίχιση ΙΟ και η αντιστοίχιση μπα-
ταρίας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Μόνο μετά την ενημέρωση λογισμικού (βλ. 
"Εκτέλεση ενημέρωσης υλικολογισμικού μέσω Web" στη σελίδα 16), υπάρχει δυνατό-
τητα πρόσβασης στις ρυθμίσεις στη διασύνδεση Web στο μενού "Αντιστοίχιση ΙΟ" (βλ. 
"Δημιουργία αντιστοίχισης εισόδου/εξόδου" στη σελίδα 18) και στο μενού "Επιτήρηση 
εγκατάστασης" (βλ. "Ρυθμίσεις στην επιτήρηση εγκατάστασης" στη σελίδα 18).

Η εκτέλεση του Βοηθού τεχνικού γίνεται σε 5 βήματα:

1. Γενικά
Εδώ καταχωρίζονται γενικά δεδομένα της εγκατάστασης (π.χ.: το όνομα της εγκατάστα-
σης)

2. Κωδικός πρόσβασης Service
Εισαγάγετε και απομνημονεύστε τον κωδικό πρόσβασης Service!

5
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3. Αντιστοίχιση IO
Καταχωρίστε ρυθμίσεις για τη διεπαφή IO (βλ. επίσης Δημιουργία αντιστοίχισης 
εισόδου/εξόδου στη σελίδα 18)

4. Επισκόπηση εγκατάστασης
Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις για ολόκληρο το φωτοβολταϊκό σύστημα (βλ. επίσης Ρυθμίσεις 
στην επιτήρηση εγκατάστασης στη σελίδα 18)

5. Δυναμική ισχύς
Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις για τη δυναμική μείωση της ισχύος

Έκδοση λογισμι-
κού της επιτήρη-
σης 
εγκατάστασης 
Fronius

Για την υποστήριξη της μπαταρίας τρίτων κατασκευαστών είναι απαραίτητη η έκδοση λο-
γισμικού που είναι τουλάχιστον 1.9.x-x. Για τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης πρέ-
πει να υπάρχει online σύνδεση. Η τρέχουσα έκδοση της επιτήρησης εγκατάστασης είναι 
εμφανής μέσω του συμβόλου πληροφοριών: 
15



Ανεξάρτητα από την έκδοση λογισμικού, η οποία εμφανίζεται στη διασύνδεση Web, η ανα-
βάθμιση στην τελευταία έκδοση λογισμικού ενδέχεται να απαιτεί περισσότερα από ένα 
στάδια ενημέρωσης. Κατά τη διαδικασία της ενημέρωσης μπορούν να ενημερωθούν τόσο 
ο μετατροπέας όσο και η μπαταρία.

Εκτέλεση ενημέ-
ρωσης υλικολογι-
σμικού μέσω Web

Άνοιγμα της ιστοσελίδας της επιτήρησης εγκατάστασης Fronius μέσω προγράμματος 
περιήγησης Web
Άνοιγμα στην ενημέρωση υλικολογισμικού σέρβις
Επιλέξτε Update via Web (Ενημέρωση μέσω Web)
Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση ενημέρωσης
Εμφανίζεται η ερώτηση ασφαλείας για την ενημέρωση
Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι
Η ενημέρωση εκτελείται και, η πρόοδος ενημέρωσης εμφανίζεται σε μορφή μπάρας 
και ως ποσοστιαία τιμή.

Αν η σύνδεση στον διακομιστή αποτύχει:
- Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας όσο διαρκεί η ενημέρωση
- Δοκιμάστε ξανά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αν για τη σύνδεση στο Internet χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης:
- Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα επιλογής "Χρήση διακομιστή μεσολά-

βησης για ενημέρωση μέσω Web"
- Πρέπει να καταχωρίσετε τα απαιτούμενα δεδομένα

Εκτελέστε την 
ενημέρωση λογι-
σμικού της μπα-
ταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην μπαταρία! Σε περίπτωση διακοπής της διαδικα-
σίας ενημέρωσης λογισμικού, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία.
Για να το αποφύγετε, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης:
► Μην απενεργοποιείτε τον μετατροπέα
► Μην απενεργοποιείτε την μπαταρία
► Φροντίστε η μπαταρία να είναι στην προτεινόμενη κατάσταση φόρτισης (SoC), δηλαδή 

πάνω από το 50%
► Διασφαλίστε την τροφοδοσία ρεύματος
► Φροντίστε να μην διακοπεί/να διασφαλιστεί η επικοινωνία του Modbus

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην μπαταρία! Σε περίπτωση που παρά τα προλη-
πτικά μέτρα η διαδικασία ενημέρωσης διακοπεί, ακολουθήστε τα απαιτούμενα βή-
ματα για την απενεργοποίηση της μπαταρίας που προτείνονται από τον 
κατασκευαστή και ειδοποιήστε αμέσως τον εμπορικό αντιπρόσωπο του τρίτου κα-
τασκευαστή της μπαταρίας.
Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθούν μόνιμες βλάβες. Αν μια μπαταρία πα-
ραμένει σε λειτουργία αναμονής (Standby) μπορεί να υποστεί μόνιμη βλάβη μέσα σε λίγες 
μέρες λόγω της αυτοεκφόρτισης.

1
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Μόλις το λογισμικό μπαταρίας ενημερωθεί, εμφανίζεται ειδοποίηση στην ιστοσελίδα επιτή-
ρησης εγκατάστασης.

Πατήστε πάνω στην ειδοποίηση, που σχετίζεται με την ενημέρωση του λογισμικού 
μπαταρίας

Εμφανίζεται μια σελίδα με διάφορες δυνατότητες ρύθμισης. 
Στην ενότητα Update (Ενημέρωση) επιλέξτε Local (Τοπικά) και πατήστε Run update 
(Έναρξη ενημέρωσης)

Η ενημέρωση ξεκινά και βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 
έως και μία ώρα.
Περιμένετε μέχρι το τέλος της ενημέρωσης. 

Εμφανίζεται μια ειδοποίηση, ότι η ενημέρωση ήταν επιτυχής.
Επιβεβαιώστε το μήνυμα ειδοποίησης πατώντας OK. 

1
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Ρυθμίσεις στην επιτήρηση εγκατάστασης Fronius

Ρυθμίσεις στην 
ιστοσελίδα της 
επιτήρησης εγκα-
τάστασης Fronius

Αν εγκατασταθεί η μπαταρία εκ των υστέρων στο σύστημα ή αν γίνει ενημέρωση του με-
τατροπέα στην έκδοση λογισμικού 1.9.x-x μετά τη θέση σε λειτουργία, πρέπει να πραγμα-
τοποιηθούν ορισμένες ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα της επιτήρησης εγκατάστασης. Στην 
περιοχή αντιστοίχισης εισόδου/εξόδου πρέπει κάτω από τον συσσωρευτή ενέργειας να 
επιλεχθεί ένα Pin και στην περιοχή επισκόπησης εγκατάστασης πρέπει να επιλεχθεί η 
μπαταρία.

Δημιουργία αντι-
στοίχισης εισό-
δου/εξόδου

Στις ρυθμίσεις αντιστοίχισης εισόδου/εξόδου ενεργοποιήστε την επιλογή "Εξωτερικός 
συσσωρευτής". Η αντιστοίχιση του Pin πρέπει να ταιριάζει με την καλωδίωση.

Ρυθμίσεις στην 
επιτήρηση εγκα-
τάστασης

Επιλέξτε κάτω από τις ρυθμίσεις - επιτήρηση εγκατάστασης στο πεδίο Μπαταρία 
"RESU7H / RESU10H"
Επιλέξτε "ενεργοποιημένο" στο πεδίο Μετρητής. Επίσης, κάτω από τις ρυθμίσεις πρέ-
πει να επιλεχθεί η θέση μετρητή ανάλογα με την εγκατάσταση (διακλάδωση κατανά-
λωσης ή σημείο τροφοδότησης)
Όταν το Checkbox έχει εγκατασταθεί σωστά, τσεκάρετε το πεδίο "Fronius Checkbox 
500V, εγκατεστημένο"

1
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Αντιμετώπιση σφαλμάτων

Αναζήτηση σφαλ-
μάτων

Η μπαταρία παραμένει μόνιμα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (μήνυμα 
σφάλματος 65000)
ΣυμπεριφοράΗ μπαταρία μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και δεν μπο-

ρεί να ενεργοποιηθεί πια από τον μετατροπέα
ΑντιμετώπισηΕλέγξτε αν ο γενικός διακόπτης DC της μπαταρίας είναι ενεργοποιημένος
ΑντιμετώπισηΕλέγξτε αν ο γενικός διακόπτης DC του μετατροπέα είναι ενεργοποιημένος
ΑντιμετώπισηΕλέγξτε την καλωδίωση μεταξύ μετατροπέα, Checkbox και μπαταρίας
ΑντιμετώπισηΕκτελέστε επανεκκίνηση Datalogger (από την ιστοσελίδα για την επιτήρηση 

εγκατάστασης μεταβείτε στο Πληροφορίες συστήματος, πατήστε το κουμπί 
"Επανεκκίνηση Datalogger" - η λυχνία LED ON πάνω στην μπαταρία γίνεται 
πράσινη. Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης-απενεργοποίησης παρατηρή-
στε αν η πράσινη λυχνία LED του Checkbox ανάβει.

ΑντιμετώπισηΘέστε τον μετατροπέα μέσω της οθόνης για δέκα δευτερόλεπτα σε λειτουρ-
γία αναμονής (Standby) - η λυχνία LED ON πάνω στην μπαταρία γίνεται πρά-
σινη. Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης-απενεργοποίησης παρατηρήστε αν 
η πράσινη λυχνία LED του Checkbox ανάβει.
20
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FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach, Austria

E-Mail: sales@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations


