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Geachte lezer,

Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en feliciteren u met de aanschaf van dit 
technisch hoogwaardige Fronius product. Alles wat u moet weten over dit apparaat, vindt 
u in deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u deze gebruiksaanwijzing aandachtig leest, leert 
u de vele mogelijkheden van dit Fronius product kennen. Alleen op deze wijze kunt u op-
timaal van de voordelen gebruikmaken.

Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften. Zo zorgt u voor meer veiligheid op de 
plaats waar dit product wordt gebruikt. Als u zorgvuldig omgaat met uw product, kunt u voor 
lange tijd bouwen op kwaliteit en betrouwbaarheid: de belangrijkste voorwaarden voor top-
prestaties.
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Veiligheidsvoorschriften

Verklaring veilig-
heidsaanwijzin-
gen

Wanneer u een symbool ziet dat in het hoofdstuk "Veiligheidsvoorschriften" is afgebeeld, 
is verhoogde opmerkzaamheid vereist.

Algemeen

GEVAAR! Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Wanneer dit gevaar niet 
wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING! Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie. Wanneer deze si-
tuatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg 
hebben.

VOORZICHTIG! Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan hebben. 
Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondin-
gen evenals materiële schade tot gevolg hebben.

OPMERKING! Duidt op de mogelijkheid van minder goede resultaten en moge-
lijke beschadiging van de apparatuur.

BELANGRIJK! Duidt op gebruikstips en andere bijzonder nuttige informatie. Het duidt niet 
op een riskante of gevaarlijke situatie.

Het apparaat is volgens de laatste stand van de techniek conform de officiële 
veiligheidseisen vervaardigd. Onjuiste bediening of misbruik levert echter po-
tentieel gevaar op voor:
- het leven van de gebruiker of dat van derden;
- het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker;
- de efficiëntie van het werken met het apparaat.
Alle personen die met ingebruikname, onderhoud en reparatie van het appa-
raat te maken hebben, moeten:
- beschikken over de juiste kwalificaties;
- kennis hebben over het omgaan met elektrische installaties; en
- deze bedieningshandleiding volledig lezen en exact opvolgen.
De bedieningshandleiding moet worden bewaard op de plaats waar het appa-
raat wordt gebruikt. Naast de bedieningshandleiding moet bovendien de over-
koepelende en lokale regelgeving ter voorkoming van ongevallen en ter 
bescherming van het milieu worden nageleefd.
Alle aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat: 
- in leesbare toestand houden; 
- niet beschadigen; 
- niet verwijderen;
- niet afdekken, afplakken of overschilderen.
De plaatsen waar de aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op 
het apparaat zijn aangebracht, vindt u in het hoofdstuk "Algemeen" in de be-
dieningshandleiding van het apparaat.
Storingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dienen vóór het inscha-
kelen van het apparaat te worden verholpen.
Het gaat immers om uw veiligheid!
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Gebruik overeen-
komstig de be-
doeling

Omgevingsvoor-
waarden

Gekwalificeerd 
personeel

Veiligheidsmaat-
regelen op de 
plaats waar het 
apparaat wordt 
gebruikt

Bij de installatie van apparaten met koelluchtopeningen controleren of de koellucht onge-
hinderd door de luchtsleuven kunnen in- en uitstromen. Het apparaat uitsluitend volgens 
de op het kenplaatje aangeduide beschermingsgraad gebruiken.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik overeenkomstig de bedoe-
ling. 
Ieder ander of afwijkend gebruik geldt als gebruik niet overeenkomstig de be-
doeling. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.
Tot gebruik overeenkomstig de bedoeling behoort ook: 
- het volledig lezen en opvolgen van alle aanwijzingen, zoals alle aanwij-

zingen m.b.t. de veiligheid en gevaren, die in de handleiding zijn beschre-
ven;

- het tijdig uitvoeren van alle inspectie- en onderhoudswerkzaamheden;
- montage conform de bedieningshandleiding.
Houd u, indien van toepassing, ook aan het volgende:
- de voorwaarden van uw energiebedrijf voor het leveren van energie aan 

het elektriciteitsnet;
- de instructies van de fabrikant van de solarmodule.

Gebruik of opslag van het apparaat buiten het aangegeven bereik geldt niet 
als gebruik overeenkomstig de bedoeling. De fabrikant is niet aansprakelijk 
voor hieruit voortvloeiende schade.
Precieze informatie over de toelaatbare omgevingsvoorwaarden kunt u vin-
den in de technische gegevens in de bedieningshandleiding.

De onderhoudsinformatie in deze handleiding is uitsluitend bestemd voor ge-
kwalificeerde vakspecialisten. Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Voer 
geen andere handelingen uit dan de handelingen die in de documentatie zijn 
beschreven. Dit geldt ook als u voor het uitvoeren van dergelijke handelingen 
gekwalificeerd bent.
Alle kabels en leidingen moeten goed vastzitten, onbeschadigd en geïsoleerd 
zijn, en een voldoende dikke kern hebben. Loszittende verbindingen, door hit-
te aangetaste of beschadigde kabels of kabels en leidingen met een te dunne 
kern moet u direct door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen.
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geau-
toriseerd bedrijf worden uitgevoerd.
Mijd niet-originele onderdelen; hiervan kan niet worden gewaarborgd dat ze 
voldoende robuust en veilig zijn geconstrueerd/geproduceerd. Gebruik uitslui-
tend originele vervangingsonderdelen (dit geldt ook voor genormeerde onder-
delen).
Breng zonder toestemming van de fabrikant geen wijzigingen aan het appa-
raat aan.
Onderdelen die niet in onberispelijke staat verkeren, dient u direct te vervan-
gen.
8
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Informatie over 

de geluidsemis-
sie

EMV-apparaat-
classificaties

EMV-maatregelen

Netaansluiting

De inverter genereert een maximaal geluidsniveau van < 80 dB (A) (ref. 1 pW) 
bij maximale belasting volgens IEC 62109-1:2010.
De koeling van het apparaat wordt m.b.v. een elektronische temperatuurrege-
ling zo geluidsarm mogelijk verzorgd. Het geluidsniveau is afhankelijk van het 
geleverde vermogen, de omgevingstemperatuur, de mate van vervuiling van 
het apparaat, enz.
Voor dit apparaat kan geen werkplekspecifieke emissiewaarde worden gege-
ven, aangezien het daadwerkelijke geluidsniveau sterk afhankelijk is van de 
montagesituatie, de kwaliteit van het elektriciteitsnet, de omringende muren 
en de algemene omgevingskenmerken.

Apparaten van emissieklasse A:
- zijn uitsluitend bedoeld voor toepassing in industriegebieden;
- kunnen in andere gebieden leidinggebonden storingen of sto-

ringen door straling veroorzaken.
Apparaten van emissieklasse B:
- voldoen aan de emissievereisten voor woon- en industriegebie-

den. Dit geldt ook voor woongebieden waar de energievoorzie-
ning is gebaseerd op het openbare laagspanningsnet.

EMV-apparaatclassificatie volgens kenplaatje of technische gege-
vens.

In uitzonderlijke gevallen kan er, ondanks het naleven van de emissiegrens-
waarden, sprake zijn van beïnvloeding van het geëigende gebruiksgebied (bij-
voorbeeld als zich op de installatielocatie gevoelige apparatuur bevindt of als 
de installatielocatie is gelegen in de nabijheid van radio- of televisieontvan-
gers). In dat geval is de gebruiker verplicht afdoende maatregelen te treffen 
om de storing op te heffen.

Apparaten met een hoog vermogen (> 16 A) kunnen vanwege de hoge stroom 
die de hoofdvoeding nodig heeft, de spanningkwaliteit van het net beïnvloe-
den.
Dit kan voor bepaalde typen apparaten consequenties hebben in de vorm van:
- aansluitbeperkingen
- eisen m.b.t. de maximaal toelaatbare netimpedantie *)
- eisen m.b.t. het minimaal vereiste kortsluitvermogen *)

*)bij de aansluiting op het openbare net

zie technische gegevens
In dat geval moet de eigenaar of gebruiker van het apparaat eerst nagaan of 
het apparaat wel mag worden aangesloten. Indien nodig, dient hiertoe te wor-
den overlegd met de energieleverancier.
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Elektrische instal-
latie

ESD-veiligheids-
maatregelen

Veiligheidsmaat-
regelen bij nor-
maal gebruik

Veiligheidssym-
bolen

Verwijdering

Gegevensbe-
scherming

De elektrische installatie uitsluitend volgens de betreffende nationale en regi-
onale normen en bepalingen uitvoeren.

Gevaar van beschadiging van elektronische componenten door elektrische 
ontlading. Bij het vervangen en installeren van componenten passende ESD-
veiligheidsmaatregelen treffen.

U mag uitsluitend met het apparaat werken als alle veiligheidsvoorzieningen 
volledig operationeel zijn. Zijn de beveiligingssystemen niet volledig operatio-
neel, dan levert dit gevaar op voor
- het leven van de gebruiker of dat van derden;
- het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker
- de efficiëntie van het werken met het apparaat.
Niet operationele beveiligingssystemen moet u voordat het apparaat wordt in-
geschakeld, door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen.
Veiligheidsvoorzieningen nooit omzeilen of buiten werking stellen.

Apparaten met CE-aanduiding voldoen aan de eisen, die in de richtlijn voor 
laagspanningsverdraagzaamheid en elektromagnetische verdraagzaamheid 
worden gesteld. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage of in het hoofd-
stuk Technische gegevens van uw documentatie.

Gooi dit apparaat niet weg als huisvuil! Volgens de Europese richtlijn betref-
fende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en de hiervan af-
geleide nationale wetten, moeten afgedankte elektrische apparaten apart 
worden ingezameld en milieuvriendelijk worden verwerkt. Retourneer gebruik-
te apparaten aan uw leverancier of breng ze naar een erkend inzamelpunt in 
uw omgeving. Het negeren van deze EU-richtlijnen heeft mogelijk schadelijke 
effecten op het milieu en uw gezondheid!

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens die af-
wijken van de fabrieksinstellingen. Voor schade die ontstaat door gewiste per-
soonlijke instellingen is de fabrikant niet aansprakelijk.
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Auteursrecht Het auteursrecht op deze handleiding berust bij de fabrikant.

Tekst en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het 
ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze handlei-
ding kan de gebruiker geen rechten ontlenen. Hebt u een voorstel tot verbete-
ring? Ziet u een fout in deze handleiding? Wij zijn u dankbaar voor uw 
opmerkingen.
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Algemeen

Het Fronius Solar 
Net – basis

Het Fronius Solar Net dient als basis voor het onbeperkte, individuele gebruik van de DAT-
COM-componenten. Het Fronius Solar Net is een gegevensnetwerk dat gegevensuitwis-
seling tussen meerdere Fronius-inverters met de DATCOM-componenten mogelijk maakt.  

Het gegevensnetwerk dat het Fronius Solar Net vormt, is opgebouwd als ringvormig bus-
systeem. Voor communicatie van een of meer Fronius-inverters met de DATCOM-compo-
nenten volstaat telkens slechts één gegevensverbinding tussen de afzonderlijke 
componenten. Daarmee wordt de benodigde bekabeling van afzonderlijke DATCOM-com-
ponenten tot een minimum beperkt. 

DATCOM / in-
steekkaartprinci-
pe

De DATCOM-componenten zijn verkrijgbaar als insteekkaarten (vergelijkbaar met kaarten 
voor een pc). Afhankelijk van de landspecifieke set-up zijn de Fronius-inverters voorbereid 
voor het plaatsen van één tot drie insteekkaarten binnen de behuizing.  
Binnen de inverter communiceren de insteekkaarten via het interne netwerk van de inver-
ter. De externe communicatie met het Fronius Solar Net verloopt via de Fronius Com 
Cards.   

DATCOM-compo-
nenten met exter-
ne behuizing

Voor extra flexibiliteit zijn de DATCOM-componenten ook verkrijgbaar in combinatie met 
een externe behuizing (Box).  

DATCOM-componenten met een externe behuizing zijn uitgevoerd volgens bescher-
mingsklasse IP 20. Dit houdt in dat deze componenten uitsluitend geschikt zijn voor ge-
bruik binnenshuis. Voor gebruik buitenshuis moeten ze worden ingebouwd in een hiertoe 
geschikte behuizing. Indien gewenst kan de externe behuizing aan de onderzijde worden 
vastgezet op een in de handel verkrijgbare DIN-rail.

DATCOM-componenten met een externe behui-
zing hebben een ingang "IN" en een uitgang "OUT" 
voor datacommunicatie in het netwerk.

Maximumaantal 
DATCOM-compo-
nenten en inver-
ters

Het maximumaantal DATCOM-componenten en inverters dat u op dit moment kunt com-
bineren tot een volledig systeem (stand: augustus 2016):

- 100 Fronius-inverters (een combinatie van verschillende types is toegestaan)

- 1 Fronius-apparaat met datalogging-functie
(een opsomming van Fronius-apparaten met datalogging-functie volgt in het onder-
12
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staande gedeelte "Kern van het Fronius Solar Net: de datalogger")

- 1 Fronius Power Control Card / Box

- 10 Sensor Cards / Boxes

- 10 Public Display Cards / Boxes

- 1 Interface Card / Box

- 200 Fronius String Controls

Het systeem is echter zo ontworpen dat toekomstige DATCOM-componenten eenvoudig 
achteraf kunnen worden ingebouwd.

Kern van het Fro-
nius Solar Net: de 
datalogger

De kern van het Fronius Solar Net is de datalogger. Deze coördineert het dataverkeer en 
zorgt ervoor dat ook grote hoeveelheden gegevens snel en veilig worden verdeeld. Boven-
dien slaat de datalogger de langetermijngegevens van de hele installatie op.   

De volgende apparaten met datalogging-functie zijn beschikbaar:

Fronius Datalogger pro
De Datalogger pro slaat de gegevens van maximaal 100 inverters en 10 Sensor Cards / 
Boxes op.

Fronius Datalogger easy
De Datalogger easy slaat alleen de gegevens van de inverter en de Sensor Card / Box met 
het adres 1 op.

De Fronius Datalogger easy / pro beschikt over
- twee data-interfaces voor rechtstreekse gegevensoverdracht aan de pc (RS232 en 

USB)
- één data-interface voor gegevensoverdracht aan een externe pc via modem en tele-

foonverbinding (RS232)

Fronius Datalogger Web
De Datalogger Web slaat de gegevens op van maximaal 100 inverters en 10 Sensor Cards 
/ Boxes die via het internet worden ontvangen.

De Fronius Datalogger Web beschikt over een 10/100 MBit ethernet-interface.

Fronius Personal Display DL Box
De Fronius Personal Display DL Box slaat de gegevens van maximaal 100 inverters en 
één Sensor Card / Box op.

Fronius Datamanager, Fronius Datamanager 2.0, Fronius Datamanger Box 2.0
Ethernet-interface, digitale in- en uitgangen, antenne voor WLAN, besturing via Modbus 
mogelijk

BELANGRIJK! In deze handleiding wordt alleen specifiek naar de Datalogger pro, de Da-
talogger easy of de Datalogger Web verwezen als één van de drie uitvoeringen wordt be-
doeld. Wanneer een beschrijving van toepassing is op zowel de Datalogger pro, de 
Datalogger easy als de Datalogger Web, wordt alleen de term "datalogger" gebruikt.
13



Meer informatie over de Fronius Datamanager vindt u in de volgende bedieningshandlei-
dingen:

- 42,0426,0169, xx ... Fronius Datamanager voor de inverters Fronius IG, Fronius IG 
Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus Arc

- 42,0426,0173, xx ... Fronius Datamanager voor de inverters Fronius Galvo, Fronius 
Symo, Fronius Eco, Fronius Primo

- 42,0426,0191, xx ... Fronius Datamanager 2.0 en Fronius Datamanager Box 2.0

Fronius Com 
Cards voor het 
koppelen van een 
inverter aan het 
Fronius Solar Net

Fronius Com Cards maken gegevensoverdracht mogelijk tussen een Fronius-inverter 
enerzijds en het Fronius Solar Net en de daarmee verbonden DATCOM-componenten an-
derzijds. Bovendien zorgen de Fronius Com Cards voor de galvanische scheiding tussen 
de PV-installatie en de inverters. Hiermee vormen ze een zeer belangrijke veiligheidsfac-
tor. Alle inverters die op het Fronius Solar Net zijn aangesloten, moeten een Fronius Com 
Card bevatten. 

Elke Fronius Com Card heeft twee RS-422-interfaces als in- en uitgang. De ingang wordt 
aangeduid met "IN", de uitgang met "OUT".

Een Fronius Com Card is niet vereist als
- de inverter over een Com Card-functie beschikt (bijv. Fronius Galvo, Fronius Symo, 

Fronius Eco, Fronius Primo)
- er een Fronius Datamanager met Com Card-functie aanwezig is.

Voorbeeld van 
een aansluiting 
van systeemcom-
ponenten op het 
Fronius Solar Net

(1) Inverter met Fronius Com Card of geïntegreerde Com Card-functie
(2) Eindstekkers
(3) Datakabels

OPMERKING! Een Fronius Com Card is eveneens vereist als met een datalog-
ger de gegevens van slechts één Fronius-inverter moeten worden geregistreerd. 
In dat geval dient de Fronius Com Card als koppeling tussen het interne netwerk 
van de inverter en de Fronius Solar Net interface van de datalogger.

(2)

(3)

(4)

(2)

IN OUT
IN OUT

IN OUT

IN OUT
IN OUT

(3) (3) (3)

PC
PC RS-232

(5)
(1) (1) (1)
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(4) Datalogger
(5) Sensor Box in externe behuizing

OPMERKING! Potentiaalverschillen kunnen leiden tot storingen of, in het ergste 
geval, tot onherstelbare beschadiging van DATCOM-componenten. De DAT-
COM-componenten in verschillende gebouwen mogen niet met elkaar worden 
verbonden. PV-installaties met inverters en DATCOM-componenten in verschil-
lende gebouwen vereisen gescheiden DATCOM-systemen.
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Algemene aansluitingen en indicatielampjes

Algemeen

Algemene aan-
sluitingen en indi-
catielampjes

(1) Status-LED groen ... brandt bij voldoende stroomvoorziening van de component. 
Als de groene LED niet brandt, moet voor voldoende stroom worden gezorgd (zie 
het gedeelte "Stroomvoorziening"). 

(2) Status-LED rood ... brandt continu wanneer de stroomvoorziening weliswaar vol-
doende is, maar er een fout in de datacommunicatie is opgetreden (bijvoorbeeld: 
twee Sensor Cards met hetzelfde adres).

Brandt ook wanneer de afsluitstekkers niet goed zijn aangesloten.

BELANGRIJK! Als de "Status-LED rood" tijdens het gebruik slechts kort brandt, 
wijst dit niet op een fout. Bij diverse DATCOM-componenten beschikt de "Status-
LED rood" over aanvullende functies.

(3) Specifieke aansluitingen ... afhankelijk van de functionaliteit van de betreffende 
component.

(4) Aansluitbus stroomvoorziening ... voor aansluiting van een voedingseenheid 
voor de stroomvoorziening (zie het gedeelte "Stroomvoorziening").

(5) Ingang datacommunicatie "IN"
(6) Uitgang datacommunicatie "OUT"

BELANGRIJK! In onderstaande afbeelding ziet u als voorbeeld het aansluitgedeelte voor 
DATCOM-componenten bij de Datalogger pro Box. Het gedeelte (5) / (6) is bij andere DAT-
COM-componenten wellicht anders uitgevoerd. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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Stroomvoorziening van de DATCOM-componenten

Algemeen De DATCOM-componenten worden onafhankelijk van de inverter gevoed. Hierdoor is de 
stroomvoorziening ook gewaarborgd als er geen netvoeding is. De DATCOM-componen-
ten worden gevoed via Fronius Com Cards of met stekkervoedingseenheden. Vooral bij 
gebruik van een Fronius Sensor Card wordt hierdoor gegarandeerd dat de datalogger ook 
‘s nachts alle gegevens opslaat.  

Voeding van de 
DATCOMcompo-
nenten via Froni-
us Com Card 

De DATCOM-componenten worden van stroom voorzien met behulp van Fronius Com 
Cards. De geïntegreerde voedingseenheid van elke Fronius Com Card wordt gevoed via 
speciale contacten in de insteekopening.  Deze voeren ook netspanning wanneer er geen 
netvoeding is. 

Fronius Com Cards vanaf versie 1.7 zijn uitgerust met een schakelbare voedingseenheid. 
Hierdoor zijn ze geschikt voor diverse voedingsspanningen (208 V / 220 V / 230 V / 240 V 
/ 277 V). 

tot versie 1.4B:  
Artikelnummer 4,070,769

(1) Wisselstroomzekering

vanaf versie 1.7: 
Artikelnummer 4,070,913

(1) Jumper

WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar van een 
elektrische schok door ontoereikende dimensionering voor US-specifieke 
netspanningen. Het is niet toegestaan Fronius Com Cards tot versie 1.4B (met ar-
tikelnummer 4,070,769) te gebruiken in combinatie met de Fronius IG Plus      

(1)

(1)
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Een Fronius Com Card kan drie extra DATCOM-componenten voeden, of één extra DAT-
COM-component als zich daaronder een Datalogger Web bevindt. Aangezien de stroom-
voorziening via de datakabel plaatsvindt, worden ook DATCOM-componenten in een 
externe behuizing gevoed.  

Fronius Com 
Cards uitschake-
len

tot versie 1.4B: 
Artikelnummer 4,070,769

(1) Wisselstroomzekering

vanaf versie 1.7: 
Artikelnummer 4,070,913

(1) Jumper

Verwijder bij elke tweede Fronius Com Card de wisselstroomzekering (MST 315 mA 
/ 250 V) of de jumper

Voeding via Fro-
nius Com Card 
controleren 

Nadat de bedrading en de systeemcomponenten zijn geïnstalleerd en de netverbinding 
van alle inverters tot stand is gebracht, moet bij alle Fronius Solar Net-deelnemers de groe-
ne LED branden. Als dit niet het geval is: 
- Controleert u de kabelverbindingen
- Controleert u of alle inverters op het net zijn aangesloten

Als bij afzonderlijke systeemuitbreidingen de groene LED niet brandt, doet u het volgende:
- Sluit een stekkervoedingseenheid aan op de betreffende DATCOMcomponent

OPMERKING! In installaties met meer dan twaalf inverters is het toegestaan de 
stroomtoevoer van individuele Fronius Com Cards uit te schakelen om het 
stroomverbruik van de DATCOM te reduceren.

(1)

(1)

1

BELANGRIJK! Na het inschakelen van de netspanning heeft de Fronius Com Card nog 
ongeveer 10 seconden nodig voordat de groene LED gaat branden.
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Voedingseenheid Alle DATCOM-componenten met externe 

behuizing en de Fronius Com Card be-
schikken over een aansluitbus van 12 V 
voor een voedingseenheid.

Als er een Fronius Datalogger Web of een Fronius Datamanager op het Solar Net is aan-
gesloten, kan de Fronius Com Card nog slechts één extra DATCOM-component van 
stroom voorzien, bijvoorbeeld inverter + Fronius Datalogger Web / Fronius Datamanager 
+ Fronius Sensor Box. Een voedingseenheid kan aan maximaal acht DATCOM-compo-
nenten stroom leveren. Hiervoor zijn geen extra voedingskabels nodig. De stroom wordt 
via de verbindingskabel voor de datacommunicatie tussen de componenten verdeeld.

BELANGRIJK!  Met de voedingseenheid worden netadapters meegeleverd voor de vol-
gende regio's:
- Australië
- EU
- GB
- VS

OPMERKING! Als een installatie 
slechts één inverter maar meer 
dan 3 DATCOM-componenten be-
vat, kan de Fronius Com Card in 
de inverter niet voldoende energie 
voor alle DATCOM-componenten 
leveren. Dat betekent dat de groe-
ne LED dan niet op alle DATCOM-
componenten brandt. Sluit in dat 
geval de extra voedingseenheid 
aan op een van de DATCOM-
componenten waarvan de groene 
LED niet brandt.  

OPMERKING! Alleen de bij Fronius verkrijgbare voedingseenheid is gegaran-
deerd in staat een juiste voeding aan de DATCOM-componenten te leveren. Sluit 
daarom nooit een andere voedingseenheid aan. 
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Bekabeling

Fronius Solar 
Net-deelnemers

Inverter met Fronius Datamanager, Fronius Hybridmanager of Fronius Com Card, DAT-
COM-componenten met externe behuizing of andere DATCOM-componenten worden 
hierna als Fronius Solar Net-deelnemers aangeduid.

Bekabeling van 
de Fronius Solar 
Net-deelnemers

De dataverbinding van de Fronius Solar Net deelnemers vindt plaats via een 1:1-verbin-
ding met 8-polige datakabels en RJ-45 stekkers.
De totale vermogenslengte in een Fronius Solar Net Ring mag max. 1000 m bedragen.

Voorwaarden 
voor de Solar Net 
datakabel

Voor de bekabeling van de Fronius Solar Net-deelnemers mogen uitsluitend geïsoleerde 
CAT5- (nieuw) en CAT5e- (oud) kabels worden gebruikt volgens ISO 11801 en EN50173.

BELANGRIJK! U/UTP kabels volgens ISO/IEC-11801 mogen niet worden gebruikt!

De isolatie moet hierbij op een voor CAT5 goedgekeurde geïsoleerde stekker worden ge-
krimpt.

Aangezien de aderen in de ethernetkabels ook gevlochten zijn, moet rekening gehouden 
worden met de gevlochten aderparen conform de bekabeling volgens TIA/EIA-568B:

Bekabeling volgens TIA/EIA-568B

- Let op de juiste plaatsing van de aderen.
- Bij onafhankelijke aardverbindingen (bijv. in patch-panelen) moet er op worden gelet 

dat de isolatie alleen aan één kant van de kabel is geaard. 

Toelaatbare kabels:
- S/STP
- F/STP
- S/FTP

- F/FTP
- SF/FTP
- S/UTP

- F/UTP
- U/FTP
- U/STP

Contact Fronius Solar Net Paarnr. Kleur

1 +12 V 3 wit / oranje streep

2 GND 3 oranje / witte streep
of oranje

3 TX+ IN, RX+ OUT 2 wit / groene streep

4 RX+ IN, TX+ OUT 1 blauw / witte streep
of blauw

5 RX- IN, TX- OUT 1 wit / blauwe streep

6 TX- IN, RX- OUT 2 groen / witte streep 
of groen

7 GND 4 wit / bruine streep

8 +12 V 4 bruin / witte streep
of bruin
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Over het algemeen worden de volgende normen aangehouden voor een gestructureerde 
bekabeling aanhouden:
- voor Europa EN50173-1
- internationaal ISO/IEC 11801:2002.
- voor Noord-Amerika TIA/EIA 568

Voor het gebruik van koperen kabels gelden bepalingen.

Voorbereide data-
kabels

Bij Fronius zijn de volgende voorbereide datakabels beschikbaar:
- CAT5 kabels   1 m ... 43,0004,2435
- CAT5 kabels   20 m ... 43,0004,2434
- CAT5 kabels   60 m ... 43,0004,2436

Bij de opgegeven kabels betreft het 8-polige 1:1 LAN-netwerkkabels, geïsoleerd en ge-
vlochten, incl. RJ45 stekkers.

BELANGRIJK! De datakabels zijn niet UV-bestendig. Bescherm datakabels daarom bij 
montage buiten tegen direct zonlicht.

Fronius Solar 
Net-deelnemers 
bekabelen

Eindstekkers

Met de Fronius Dataloggers en met alle 
DATCOM-componenten met Datalogger-
functie worden twee eindstekkers meegele-
verd.

Fronius Solar Net-deelnemers bekabelen:

Verbind telkens de bus "OUT" van de voorafgaande Fronius Solar Net-deelnemer met 
de bus "IN" van de volgende deelnemer door middel van de beschreven kabelverbin-
dingen. 
Een eindstekker op de ingang "IN" van de eerste Fronius Solar Net-deelnemer aan-
sluiten
Een eindstekker op de uitgang "OUT" van de laatste Fronius Solar Net-deelnemer 
aansluiten

BELANGRIJK!
- Bij het gebruik van eindstekkers mag de totale lengte van alle afzonderlijke verbin-

dingskabels niet meer dan 1.000 m bedragen.
- Bij systemen met een totale kabellengte van meer dan 1.000 m dient de ring via een 

kabel van de eerste tot de laatste deelnemer te worden gesloten. De lengte tussen 2 
apparaten mag max. 1.000 m bedragen.

OPMERKING! Op alle ingangen "IN" en uitgangen "OUT" van de Fronius Solar 
Net-deelnemers moeten kabelverbindingen of eindstekkers zijn aangesloten.

1

2

3

21



Meer informatie over de bedrading vindt u in onze handleiding voor DAT-
COM-bedrading:

http://www.fronius.com/QR-link/4204101938

(1) Eindstekkers
Bekabeling met eindstekkers
Bekabeling zonder eindstekkers

IN OUT
1 ...

IN OUT
2

IN OUT
n

...

...

...(1) (1)
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Insteekkaarten in de inverter plaatsen

Algemeen Volg bij het plaatsen van een insteekkaart in een inverter altijd de bedieningshandleiding 
van de betreffende inverter. Neem de veiligheidsvoorschriften en -waarschuwingen in de 
bedieningshandleiding van de inverter in acht.    

Veiligheid WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door 
netspanning en gelijkspanning van de solarmodules.
- Het aansluitgedeelte mag uitsluitend worden geopend door elektromonteurs 

die hiertoe zijn bevoegd.
- Het afzonderlijke deel van het vermogensgedeelte mag alleen in spannings-

vrije toestand worden gescheiden van het aansluitgedeelte.
- Het afzonderlijke deel van het vermogensgedeelte mag uitsluitend worden 

geopend door servicepersoneel dat bij Fronius is opgeleid.

Zorg er bij alle aansluitwerkzaamheden voor dat de wisselstroom-en ge-
lijkstroomzijde voor de inverter spanningsvrij zijn. 
Bijvoorbeeld:
- Automatische wisselstroomzekering voor de inverter spanningsvrij maken
- Solarmodule afdekken

Neem de 5 veiligheidsregels in acht.

WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. 
Gevaar door restspanning van condensatoren. 
Ontlaadtijd van condensatoren afwachten.

OPMERKING! Neem bij het werken met insteekkaarten de algemene voorschrif-
ten t.a.v. elektrostatische ontlading (ESD) in acht.
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Systeemcomponenten definiëren in het Fronius So-
lar Net

Algemeen Het Fronius Solar Net herkent verschillende DATCOM-componenten (datalogger, Sensor 
Card e.d.) automatisch. Tussen meerdere identieke DATCOM-componenten wordt echter 
niet automatisch onderscheid gemaakt. Voor een eenduidige identificatie van iedere sys-
teemcomponent (inverter of DATCOM-component) in het Fronius Solar Net moet iedere 
systeemcomponent een eigen nummer (=adres) krijgen.   

Bij de Fronius-inverters kan het adres direct vanaf het display worden ingesteld. Sommige 
uitvoeringen van de Fronius IG-serie beschikken echter niet over een display. In dat geval 
wordt het adres ingesteld met twee toetsen. De overige DATCOM-componenten beschik-
ken over een speciaal instelwieltje voor het adresseren. Hiervoor is een kleine platte 
schroevendraaier nodig.    

Adres instellen 
op de inverter

Raadpleeg voor het instellen van het adres op een inverter de bedieningshandleiding van 
de betreffende inverter.

Adres instellen 
op DATCOM-
componenten

Ga als volgt te werk voor alle DATCOM-componenten (zowel Cards als Boxes):

Draai het instelwieltje (1) met een pas-
sende platte schroevendraaier naar 
het gewenste adres

Voorbeeld:
- Toegestaan: 

Fronius IG „Adres 1“, Sensor Card „Adres 1“
- Niet toegestaan: 

Fronius IG 20 „Adres 1“, Fronius IG 30 „Adres 1“

(1)

BELANGRIJK! Omdat er in een installatie 
altijd slechts één datalogger mag voorko-
men, hoeft het adres van de datalogger niet 
te worden ingesteld. 

1

OPMERKING! In een netwerk mogen twee gelijke apparaten nooit hetzelfde 
adres hebben.
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Gedetailleerde beschrijving van de DATCOM-com-
ponenten

Beschikbare 
DATCOM-compo-
nenten

Op dit moment zijn de volgende DATCOM-componenten beschikbaar (stand: augustus 
2016):
- Fronius Datalogger *
- Fronius Com Card *
- Fronius Sensor Card / Box *
- Fronius Public Display Card / Box *
- Fronius Interface Card / Box *
- Fronius Datalogger Web **
- Fronius String Control **
- Fronius Power Control Box **
- Fronius Power Control Card **
- Fronius Personal Display DL Box **
- Fronius Datamanager **
- Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Datamanager Box 2.0 **

Software
- Fronius Solar.access
- Fronius Solar.web

Overzicht De "Gedetailleerde beschrijving van de DATCOM-componenten" bestaat uit de volgende 
gedeelten:
- Fronius Datalogger Card / Box
- Fronius Com Card
- Fronius Sensor Card / Box
- Fronius Public Display Card / Box
- Fronius Interface Card / Box
- Over- of onderspanningsbeveiliging
- Fronius Solar.web
- Software Fronius Solar.access
- Technische gegevens

* wordt in deze bedieningshandleiding behandeld
** wordt behandeld in de bedieningshandleiding die met het apparaat is meegeleverd

BELANGRIJK! In deze bedieningshandleiding wordt Fronius Solar.access slechts ge-
deeltelijk behandeld. Raadpleeg voor een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteit 
van Fronius Solar.access en Fronius Solar.web de meegeleverde handleiding. 
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Fronius Datalogger Card / Box

Algemeen De datalogger is verkrijgbaar als Card en als Box. Voor het koppelen van meerdere DAT-
COM-componenten en inverters is de datalogger absoluut noodzakelijk.    

De datalogger is de systeemcomponent met een realtime-klok en voert dan ook de sys-
teemcontrole uit. De datalogger controleert voortdurend welke apparaten het systeem be-
vat en regelt het dataverkeer tussen de afzonderlijke systeemcomponenten.    

Ook de verbinding met de externe gegevensverwerking op een pc wordt via de datalogger 
onderhouden.

Uitvoeringen

Datalogger Card Datalogger Box

Datalogger & Interface

De Datalogger is in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar
- Datalogger pro als Card en Box
- Datalogger easy als Card en Box
- Datalogger & Interface als Box
- Datalogger Web

Bovendien slaan de Datalogger pro en de Datalogger & Interface de gegevens van alle in-
verters en Sensor Cards / Boxes in het systeem op.

De bovenstaande Dataloggers zijn niet meer beschikbaar (stand: augustus 2016).

OPMERKING! Het hele netwerk mag niet meer dan één datalogger bevatten.

OPMERKING! De Datalogger easy slaat alleen de gegevens van de inverter en 
de Sensor Card / Box met het adres 1 op. De gegevens van de overige compo-
nenten worden onbeperkt opgeslagen.
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Aantal systeem-

componenten bij 
Datalogger pro en 
bij Datalogger & 
Interface

Het maximale aantal systeemcomponenten dat de Datalogger pro en de Datalogger & In-
terface kunnen beheren en waarvan de operationele gegevens kunnen worden opgesla-
gen, bedraagt:
- 100 Fronius Solar-inverters (het combineren van verschillende types is toegestaan
- 10 Fronius Sensor Cards / Boxes
- 10 Fronius Public Display Cards / Boxes
- 1 Fronius Interface Card / Box
- 200 Fronius String Controls
- 1 Fronius Power Control Card / Box

Aansluitingen De datalogger beschikt over de volgende aansluitingen:
- twee RS-232-interfaces met 9-polige submin-aansluitingen
- één USB-interface

De aansluitingen dienen voor gegevensoverdracht
- aan een rechtstreeks aangesloten pc
- aan een externe pc via modem en telefoonverbinding

De Datalogger & Interface beschikt over een extra RS-232-interface waarmee de operati-
onele gegevens in een andere indeling worden overgedragen. Raadpleeg voor meer infor-
matie het gedeelte „Fronius Interface Card / Box“.

Stekkerbezetting van de verbindingskabel tussen Datalogger Card en pc:

(1) Interface „computer“ op de datalogger 
(2) Seriële interface op de pc

Gebruik voor aansluiting van de Datalogger Box op de pc een USB A/Bkabel.

Gebruik voor de verbinding tussen de datalogger en het modem de kabel die met het mo-
dem wordt meegeleverd. Voor de stekkerbezetting van deze kabel raadpleegt u de bedie-
ningshandleiding van het modem. 

Modem Voor het uitlezen van systeemgegevens via een modem kunt u verschillende modems 
aansluiten op de datalogger. Alle modems die hierna worden beschreven, zijn door Froni-
us getest. De software "Fronius Solar.access" maakt een eenvoudige configuratie moge-
lijk. 

US-Robotics (of 3COM Courier) "V.Everything 56 K"

(2)

(1)

OPMERKING! De 9-polige kabel 
mag niet langer zijn dan 20 m.

BELANGRIJK! De interfacekabel wordt 
niet meegeleverd met de datalogger. Bij 
Fronius is een interfacekabel van 1,8 m ver-
krijgbaar (43,0004,1692). 

OPMERKING! Een goede werking in combinatie met de datalogger wordt alleen 
gegarandeerd wanneer op het modem de functie "automatische beantwoording 
van oproepen" is geactiveerd.
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U activeert de functie "automatische beantwoording van oproepen" als volgt:

Voor Na

- Zet aan de onderzijde van de modem de DIP-schakelaars (5) en (9) in de stand "OFF"
- De LED "AA" van de modem moet branden

Andere 56K-modems
U kunt ook andere 56K-modems aansluiten die de standaard V.90 ondersteunen. Neem 
daarbij het volgende in acht: 
- Uitsluitend voor de volgende modems wordt een goede werking in combinatie met de 

datalogger gegarandeerd
- Bij gebruik van een ander modem moet eventueel de initialisatiereeks worden aange-

past (zie het gedeelte "Software Fronius Solar.access")

Sms'en versturen 
met de datalogger

Als er op de datalogger een modem is aangesloten, kan er een speciale configuratie wor-
den uitgevoerd. In deze configuratie verzendt de datalogger een sms naar maximaal 3 mo-
biele telefoons. Daarbij belt de datalogger automatisch naar het Fronius SMS-
servicecenter (SMSC). Het Fronius SMS-servicecenter genereert een SMS uit de informa-
tie.

Het nummer van het Fronius SMS-servicecenter is 0043 7242 241 8120.

BELANGRIJK! Bij het opgeven van het eigen telefoonnummer moet altijd de landcode 
worden ingevoerd, zodat de Datalogger een SMS aan de mobiele telefoon kan sturen!

Gegevens op-
slaan

De datalogger slaat met bepaalde intervallen de actuele gegevens op van alle op het sys-
teem aangesloten inverters en Sensor Cards / Boxes. Dit interval kan met de pc-software 
„Fronius Solar.access“ worden ingesteld op 5 tot 30 minuten.   

De opgeslagen gegevens worden met de pc uitgelezen (gedownload) voor verdere ver-
werking. Met de pc-software „Fronius Solar.access“ kunnen de gegevens efficiënt en over-
zichtelijk worden bewerkt, gearchiveerd en gevisualiseerd.

Als de installatie slechts één inverter telt, kan de datalogger gegevens van maximaal 3 jaar 
(ongeveer 1.000 dagen) opslaan. Naarmate er meer inverters of Sensor Cards / Boxes op 
het systeem worden aangesloten, neemt de opslagduur van de datalogger op evenredige 
wijze af. Als het Fronius Solar Net 10 inverters of Sensor Cards / Boxes telt, wordt de op-
slagcapaciteit dus verminderd tot één tiende (100 dagen).

Houd rekening met het volgende wanneer u het opslaginterval verkleint met de pc-soft-
ware „Fronius Solar.access“: Als het opslaginterval wordt verkleind van 30 naar bijvoor-
beeld 15 minuten, neemt ook de opslagduur met de helft af (bijvoorbeeld van 1.000 dagen 
naar 500 dagen).

ON ON
 

BELANGRIJK! Zelfs wanneer het maximumaantal van 100 inverters en 10 Sensor Cards 
wordt benut, heeft de datalogger nog een opslagduur van 1000/110 = ca. 9 dagen (bij een 
opslaginterval van 30 minuten). 
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BELANGRIJK! Wanneer het geheugen van de datalogger vol is, worden niet onmiddellijk 
alle gegevens gewist. De oudste gegevens worden allengs overschreven door de meest 
recente gegevens. De gegevens die het laatst met de pc zijn gedownload, blijven dus nog 
gedurende de volledige opslagduur in de datalogger bewaard.
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Fronius Com Card

Algemeen Fronius Com Cards maken gegevensover-
dracht mogelijk tussen een inverter enerzi-
jds en het Fronius Solar Net en de daarmee 
verbonden DATCOM-componenten ander-
zijds. Daarom zijn de Fronius Com Cards 
uitsluitend verkrijgbaar als insteekkaarten. 
In elke inverter is een Fronius Com  Card 
vereist. 

Aansluitingen De Fronius Com Card heeft twee RS-422-interfaces voor gegevensoverdracht:
- Ingang datacommunicatie „IN“
- Uitgang datacommunicatie „OUT“

Voeding met Fro-
nius Com Card

Een belangrijke taak van de Fronius Com Cards is het voeden van de DATCOM-compo-
nenten. Hiertoe zijn de Fronius Com Cards uitgerust met een geïntegreerde voedingseen-
heid. De geïntegreerde voedingseenheid wordt gevoed via speciale contacten in de 
insteekopening. Deze contacten voeren ook netspanning wanneer er geen netvoeding is. 
Een Fronius Com Card met een geïntegreerde voedingseenheid kan drie extra DATCOM- 
componenten voeden, of één extra DATCOM-component als zich daaronder een Datalog-
ger Web bevindt.    

Iedere DATCOM-component heeft een LED; deze brandt groen wanneer er voldoende 
stroom wordt geleverd. Bij de Fronius Com Cards die hier worden beschreven, geeft het 
groene licht aan dat de geïntegreerde voedingseenheid werkt. 

Is dit niet het geval, dan kan er sprake zijn van de volgende fouten:
- De Fronius Com Card is niet goed geplaatst.
- De inverter is aan de wisselstroomzijde niet aangesloten.
- De verbindingskabels naar de andere systeemcomponenten maken kortsluiting.
- De Fronius Com Card moet meer dan drie DATCOM-componenten voeden.

Als er te veel DATCOM-componenten worden gevoed door één Fronius Com Card, gaat 
u als volgt te werk:
- Sluit een stekkervoedingseenheid aan op een DATCOM-component waarvan de 

groene LED niet brandt.

BELANGRIJK! De stroomvoorziening voor extra DATCOM-componenten werkt ook wan-
neer deze zich in een andere inverter of in een externe behuizing bevinden.

OPMERKING! Als er een Fronius Com Card is geplaatst en de inverter aan de 
wisselstroomzijde is aangesloten, moet de groene LED na uiterlijk 10 seconden 
gaan branden.
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Zie ook het gedeelte „Voeding van de DATCOM-componenten“.

Vermogen van 
een Fronius Com 
Card

Het uitgangsvermogen van een Fronius Com Card met geïntegreerde voedingseenheid 
voor de stroomvoorziening van extra DATCOM-componenten bedraagt maximaal ca. 3 W 
(afhankelijk van de netspanning).  

OPMERKING! Als een installatie slechts één inverter maar meer dan drie DAT-
COM-componenten bevat, kan de Fronius Com Card in de inverter niet voldoen-
de energie voor alle DATCOM-componenten leveren. Dat betekent dat de groene 
LED dan niet op alle DATCOM-componenten brandt. Sluit in dat geval de extra 
voedingseenheid aan op een van de DATCOM-componenten waarvan de groene 
LED niet brandt.     

OPMERKING! Bij zeer zwakke netaansluitpunten (wisselstroomspanning is lager 
dan 200 V) kan het voorkomen dat een Fronius Com Card slechts twee extra 
DATCOM-componenten kan voeden, of slechts één extra DATCOM-component 
als het een Datalogger Web betreft.  
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Fronius Sensor Card / Box

Algemeen De Fronius Sensor Card is verkrijgbaar als Card en als Box. Voor het aansluiten van meer-
dere sensoren biedt de Fronius Sensor Card / Box ingangen voor in totaal zes meetsigna-
len:
- Twee analoge ingangen voor twee temperatuursensoren PT1000
- Eén analoge ingang voor de analyse van het spanningssignaal van een instralings-

sensor
- Twee digitale ingangen, bijvoorbeeld voor een stroomverbruiksensor en een wind-

snelheidsensor
- Eén analoge ingang voor de analyse van een stroomsignaal (0 tot 20 mA; 4 tot 20 mA)

Aansluitingen

Fronius Sensor Card

Fronius Sensor Box

(1) Aansluitgedeelte voor de meetsignaalingangen 
De sensorkabels worden aangesloten met schroefklemmen

Overzicht van 
meetsignaalin-
gangen

Voor het meten van omgevingstemperatuur, moduletemperatuur, instraling, windsnelheid 
en energie biedt Fronius kant-en-klare sensoren aan.

(1)

(1)

OPMERKING! De doorsnede van de sensorkabels bij de schroefklemmen mag 
niet groter zijn dan 1,5 mm² (AWG 17).
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Kalibreerfactoren voor Fronius windsensoren:
km/h ... 1,45 Hz
m/s   ... 5,22 Hz

OPMERKING! Elke meetsignaalingang moet vooraf met de pc-software Fronius 
Solar.access worden vrijgeschakeld en geconfigureerd. Verbind vrijgeschakelde 
ingangen altijd met een bijbehorende sensor. Anders worden vrije ingangen ook 
geregistreerd door de datalogger. Het gevolg is een misleidende waarde voor de 
parameter, waaraan geen meetsignaal ten grondslag ligt.
Bij gebruik van een Fronius Datamanager met de software > V 3.3.1-x functio-
neert de configuratie niet meer via Fronius Solar.access - gebruik Fronius So-
lar.service.

OPMERKING! Bij Fronius-instralingssensoren is de kalibreerfactor op de achter-
zijde van de sensor aangegeven.

(1) Voeding +5 V voor digitaal kanaal
(2) Digitaal ingangskanaal D1
(3) Digitaal ingangskanaal D2
(4) GND voor digitaal kanaal
(5) Analoge ingang voor stroomsignaal
(6) Temperatuurmeting T1
(7) Temperatuurmeting T2
(8) Analoge ingang voor spanningssignaal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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Digitale ingangen De digitale ingangskanalen (2) en (3) dienen voor analyse van spanningsimpulsen (bij-
voorbeeld van een stroommeter). De sensorgegevens worden geanalyseerd met de soft-
ware Fronius Solar.access.  

Is er op een van de digitale kanalen (2) of (3) een sensor aangesloten, dan kan het signaal 
ook op het display van de inverter worden geanalyseerd.

Voorbeeld van kanaalbezetting:
- Kanaal D1 (2) voor stroommeter
- Kanaal D2 (3) voor windsnelheidssen-

sor

Sluit sensoren zonder eigen spannings-
voorziening aan op:
- D1 (2) of D2 (3)
- "+5 V" (1)

Sluit sensoren met een eigen spannings-
voorziening aan op:
- D1 (2) of D2 (3)
- "GND" (4)

Werkingsprincipe van bijvoorbeeld een 
stroommeter:
- De Fronius Sensor Card / Box telt de 

impulsen van de stroommeter
- De Fronius Sensor Card berekent uit 

het aantal impulsen het verbruikte kWh

Daarvoor is de invoer van de omreken-
factor met behulp van de pc-software 
Fronius Solar.access vereist (bijv. 
10240 impulsen komen overeen met 
één kWh)

Bij gebruik van een Fronius Datamana-
ger met de software > V 3.3.1-x functi-
oneert de configuratie niet meer via 
Fronius Solar.access - gebruik Fronius 
Solar.service.

Werkingsprincipe van bijvoorbeeld een windsnelheidssensor:
- De Fronius Sensor Card telt de impulsen van de windsnelheidssensor
- De Fronius Sensor Card berekent uit het aantal impulsen per seconde de windsnel-

heid

Daarvoor is de invoer van de omrekenfactor via de pc-software Fronius Solar.access 
vereist (bijv. 7 impulsen/seconde komen overeen met één km/h)

Eerste voorbeeld voor opbouw en ingebruikname:
Meting van de verbruikte energie door stroommeter in kanaal D1 (2)

Installeer de stroommeter op de betreffende wisselstroomleidingen
Sluit de impulsuitgang van de stroommeter aan op kanaal D1 (2) en "+5 V" (1)

(1) (2) (3) (4)

1
2
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Activeer kanaal D1 (2) met de pc-software Fronius Solar.access
- Gewenste kanaalnaam toewijzen (bijv. "Energieverbruik")
- Selecteer een eenheid (bijvoorbeeld "kWh")
- Geef de omrekenfactor op
Bij gebruik van een Fronius Datamanager met de software > V 3.3.1-x functioneert de 
configuratie niet meer via Fronius Solar.access - gebruik Fronius Solar.service.

Eerste voorbeeld voor opbouw en ingebruikname:
Meting van de windsnelheid door een windsnelheidssensor in kanaal D2 (3)

Monteer de windsnelheidssensor op een geschikte plaats
Sluit de windsnelheidssensor op kanaal D2 (3) en "+5 V" (1) of "GND" (4) aan
Activeer kanaal D2 (3) met de pc-software Fronius Solar.access
- Gewenste kanaalnaam toewijzen (bijv. "Windsnelheid")
- Selecteer een eenheid (bijvoorbeeld "km/h")
- Geef de omrekenfactor op

Analoge ingang 
voor stroomsig-
naal

De analoge ingang (5) dient voor de aansluiting van een sensor met een gestandaardi-
seerde 20 mA-stroominterface. De gegevens kunnen alleen met de pc-software Fronius 
Solar.access worden geanalyseerd.  

Voorbeeld van kanaalbezetting:
- Aansluiting van een luchtvochtigheids-

sensor met stroomsignaal op de analo-
ge ingang (5)

Werkingsprincipe:
- Een luchtvochtigheidssensor met 

stroomsignaal is een actieve sensor 
die meer stroom levert naarmate de 
luchtvochtigheid toeneemt.  

- De Fronius Sensor Card / Box meet de 
stroom tussen de beide aansluitingen 
van de analoge ingang (5). 

- De luchtvochtigheid kan direct uit de 
gemeten stroom worden afgeleid

OPMERKING! Voor een zuiver meetresultaat mag de sensorkabel niet langer 
zijn dan 30 m. 

3

1
2
3

(5)
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Kengetallen:
De Fronius Sensor Card / Box beschikt bij de analoge ingang (5) over twee meetbereiken. 
Kies met de pc-software Fronius Solar.access uit deze meetbereiken:
- Meetbereik 1 ... 0 tot 20 mA
- Meetbereik 2 ... 4 tot 20 mA

Bij gebruik van een Fronius Datamanager met de software > V 3.3.1-x functioneert de con-
figuratie niet meer via Fronius Solar.access - gebruik Fronius Solar.service.

Voorbeeld voor opbouw en ingebruikname:
Meting van de luchtvochtigheid door luchtvochtigheidssensor in analoge ingang (5)

Monteer de luchtvochtigheidssensor op een geschikte plaats
Sluit de luchtvochtigheidssensor aan op de analoge ingang (5)
Activeer de analoge ingang (5) met de pc-software Fronius Solar.access
- Kanaalnaam toewijzen (bijv. "Luchtvochtigheid")
- Selecteer een eenheid (bijvoorbeeld "%")
- Stel het meetbereik in
- Geef de omrekenfactor op

Temperatuurka-
nalen

De kanalen T1 (6) en T2 (7) dienen voor temperatuurmeting met PT1000-temperatuursen-
soren.  

De gegevens kunnen zowel op het display van de inverter worden geanalyseerd, als met 
de pc-software Fronius Solar.access. Hierbij dient kanaal T1 voor de solarmoduletempe-
ratuur en kanaal T2 voor de omgevingstemperatuur. 

BELANGRIJK! Geef met de pc-software Fronius Solar.access de omrekenfactor op, zo-
dat de Fronius Sensor Card / Box de mA-waarde naar de gewenste eenheid kan omreke-
nen. 
De omrekenfactor is afhankelijk van de sensor en wordt vermeld bij de technische specifi-
caties van de sensor. 

1
2
3

OPMERKING! PT100-temperatuursensoren zijn niet toegestaan.
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Voorbeeld van kanaalbezetting:
- Kanaal T1 (6) voor de solarmodule-

temperatuur
- Kanaal T2 (7) voor de omgevingstem-

peratuur

Werkingsprincipe:
- De temperatuursensoren bestaan uit 

weerstanden waarvan de weerstands-
waarde verandert wanneer de tempe-
ratuur verandert  

- De Fronius Sensor Card / Box meet 
het spanningsverval op de weerstand 
als er een constante stroom doorheen 
loopt 

- Met dit spanningsverval berekent de 
Fronius Sensor Card de temperatuur

Voorbeeld voor opbouw en ingebruikname:
De temperatuur wordt bij de solarmodules gemeten met temperatuursensor PT1000 op 
aansluiting T1 (15)

Temperatuursensor PT1000 aan zonnepaneel bevestigen
Sluit de temperatuursensor PT1000 aan op kanaal T1 (6)
Activeer kanaal T1 (6) met de pc-software Fronius Solar.access
- Gewenste kanaalnaam toewijzen (bijv. "Moduletemperatuur")
- Selecteer een eenheid (°C / °F)

Bij gebruik van een Fronius Datamanager met de software > V 3.3.1-x functioneert de con-
figuratie niet meer via Fronius Solar.access - gebruik Fronius Solar Service.

Analoge ingang 
voor spannings-
signaal

De analoge ingang (8) dient voor de analyse van het spanningssignaal van een instralings-
sensor. De gegevens kunnen zowel op het display van de inverter worden geanalyseerd, 
als met de pc-software Fronius Solar.access.   

Bij gebruik van een Fronius Datamanager met de software > V 3.3.1-x functioneert de con-
figuratie niet meer via Fronius Solar.access - gebruik Fronius Solar Service.

(6) (7)

OPMERKING! Voor een zuiver meetresultaat mag de sensorkabel niet langer 
zijn dan 20 m.

1
2
3
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Voorbeeld van kanaalbezetting:
- Instralingssensor op solarmodule-ni-

veau

Werkingsprincipe:
- Een instralingssensor met spannings-

signaal is een actieve sensor die meer 
spanning afgeeft naarmate de instra-
ling toeneemt.

- De Fronius Sensor Card / Box meet de 
spanning tussen de beide aansluitin-
gen van de analoge ingang (8).

- De instraling kan direct worden afge-
leid uit de gemeten spanning.

Kengetallen:
De Fronius Sensor Card beschikt bij de analoge ingang (8) over drie meetbereiken.
Selecteer met de pc-software Solar.access een meetbereik:
- Meetbereik 1 ... 0 tot 100 mV
- Meetbereik 2 ... 0 tot 200 mV
- Meetbereik 3 ... 0 tot 1.000 mV

Bij gebruik van een Fronius Datamanager met de software > V 3.3.1-x functioneert de con-
figuratie niet meer via Fronius Solar.access - gebruik Fronius Solar Service.

Voorbeeld voor opbouw en ingebruikname:
De temperatuur wordt bij de solarmodules door de instralingssensor bij de analoge ingang 
(8) gemeten

Monteer de instralingssensor parallel aan de solarmodules
Sluit de instralingssensor op de analoge ingang (8) aan
Activeer de analoge ingang (8) met de pc-software Fronius Solar.access
- Gewenste kanaalnaam toewijzen (bijv. "Instraling")
- Stel het meetbereik in
- Geef de omrekenfactor op

(8)

BELANGRIJK! Geef met de pc-software Fronius Solar.access de omrekenfactor op, zo-
dat de Fronius Sensor Card de mV-waarde in de gewenste eenheid kan omrekenen. De 
omrekenfactor is afhankelijk van de instralingssensor en wordt vermeld bij de technische 
specificaties van de sensor (bijv. 70 mV komt overeen met 1.000 W/m2).   

OPMERKING! Voor een zuiver meetresultaat mag de sensorkabel niet langer 
zijn dan 30 m.

1
2
3
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Fronius Public Display Card / Box

Algemeen De Fronius Public Display Card is verkrijgbaar als Card en als Box. De Fronius Public Dis-
play Card / Box dient voor aansluiting van verschillende grote displays. De algemene aan-
sluitingen hebben dezelfde functie als bij de andere DATCOM-componenten (instelwieltje 
voor adresseren, bus voor stekkervoedingseenheid, LED's). 
In een PV-installatie kunnen maximaal 10 Fronius Public Display Cards / Boxes zijn geïn-
stalleerd. Dat houdt in, dat de installatie maximaal 10 verschillende displays kan hebben.

Voor het gebruik van de Fronius Public Display Card / Box in combinatie met de inverters 
Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo en Fronius Eco dient de Fronius Public Dis-
play Card / Box minimaal over de softwareversie 1.00.11 of hoger te beschikken.

Aansluitingen De Fronius Public Display Card / Box heeft een RS-232-interface met een 9-polige submin-
stekker. De 9-polige submin-stekker dient voor aansluiting van een groot display.

Fronius Public 
Display Card

Fronius Public 
Display Box

Fronius Public 
Display Card / 
Box configureren

De Fronius Public Display Card / Box kan met de software "Fronius Solar.access" voor 
twee verschillende displaytypes worden geconfigureerd. 

Bij gebruik van een Fronius Datamanager met de software > V 3.3.1-x functioneert de con-
figuratie niet meer via Fronius Solar.access - gebruik Fronius Solar.service.
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Displaytype A: 
Als op de Fronius Display Card / Box een alfanumeriek display van Fronius of een display 
van de firma Rico is aangesloten, moet "Displaytype A" worden ingesteld. 
De Fronius Public Display Card / Box is ontworpen voor automatische herkenning van het 
aangesloten display. Er hoeven dus niet meer instellingen te worden opgegeven.

Met behulp van de software "Fronius Solar.access" zijn ook andere (niet zonder meer 
noodzakelijke) instellingen mogelijk. Meer informatie over deze instelmogelijkheden leest 
u in het gedeelte "Software Fronius Solar.access". 

Displaytype B:
Als de instelling "Displaytype B" is gekozen, geeft de Fronius Public Display Card / Box een 
gedefinieerde datarecord weer via de seriële interface.

Interfaceparameters:
- 2.400 Baud
- 8 databits
- 1 Stop-Bit
- Geen pariteit
- Geen handshake

De datarecord bevat de volgende waarden:
- Totale energie (kWh)
- Energie per dag (kWh)
- Huidig vermogen (kW)
- Instraling (W/m²) .... is alleen beschikbaar als er ook een bijbehorende sensor op de 

Fronius Sensor Card / Box met het adres 1 is aangesloten.

De datarecord heeft de volgende indeling:
- Totale energie: 6 cijfers, zonder decimalen, in kWh
- Energie per dag: 4 cijfers, zonder decimalen, in kWh
- Actueel vermogen: 4 cijfers, waarvan 2 voor de komma en 2 decimalen, in kW (waarbij 

de komma altijd op dezelfde positie staat)
- Instraling: 4 cijfers, zonder decimalen, in W/m²

Voorafgaande nullen worden niet onderdrukt.

BELANGRIJK! Als u wilt dat het display waarden voor de instraling, solarmoduletempera-
tuur of omgevingstemperatuur weergeeft, moeten de bijbehorende sensoren op de Froni-
us Sensor Card / Box met adres 1 zijn aangesloten.

BELANGRIJK! Bij de Fronius Public Display is de Fronius Public Display Card al in het 
display geïntegreerd. Hierdoor is er aanzienlijk minder bedrading nodig.

De datarecord bestaat uit ASCII-tekens (97 byte) en is als volgt opgebouwd:
- Start: #
- Totale energie: 6 bytes
- Energie per dag: 4 bytes
- Vermogen: 4 bytes
- Leeg veld: 16 bytes, 20 hex
- Leeg veld: 2 bytes, 30 hex
- Instraling: 4 bytes
- Leeg veld: 2 bytes, 30 hex
- Leeg veld: 56 bytes, 20 hex
- Einde: CR LF
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BELANGRIJK! Voor "Instraling" geldt: Als de bijbehorende sensor niet aanwezig is, wordt 
deze waarde verwerkt alsof er "0 W / m²" is gemeten.
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Fronius Interface Card / Box

Algemeen De Fronius Interface Card / Box is verkrijgbaar als Card en als Box, en dient voor de over-
dracht van verschillende installatiegegevens in een vrij toegankelijke indeling. De commu-
nicatie-interface is uitgevoerd als RS- 232 met een 9-polige subminstekker. 

In een installatie kan het volgende worden geïntegreerd: 
- een Fronius Interface Card / Box of
- één Datalogger & Interface

Een volledige beschrijving van het protocol vindt u op www.fronius.com.

Instelbare baudrates via de schakelaar „Baud“ op het apparaat:

Pinbezetting RS-232
2: RxD 
3: TxD 
5: GND

Interface Card

Overdraagbare gegevens (seriële interface), 
Inverters:  Pac, Uac, Iac, fac, Udc, Idc, Eac
Sensoren:  de waarden van de temperatuur-, instralings- en digitale kanalen van 

alle Fronius Sensor Cards / Boxes in het systeem

Instelling schakelaar Snelheid (Baud)
0 2400
1 4800
2 9600
3 14400
4 19200

BELANGRIJK! Bij de instellingen 5 - 9 van de schakelaar „Baud“ bedraagt de snelheid 
2.400 Baud.
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Uitschakeling bij te hoge stroom of te lage spanning

Algemeen De Fronius Com Card, de Fronius Sensor Box, de Fronius Public Display Box en de Fro-
nius Interface Box beschikken over een uitschakelfunctie, die de stroomtoevoer naar het 
Fronius Solar Net onderbreekt:
- bij een te hoge stroom, bijvoorbeeld in geval van kortsluiting
- bij een te lage spanning

Werkingsprincipe De uitschakeling bij een te hoge stroom of een te lage spanning is niet afhankelijk van de 
richting waarin de stroom vloeit. Meet een van de tevoren opgegeven DATCOM-compo-
nenten in het Fronius Solar Net een stroom van > 3 A of een spanning van < 7 V, dan wordt 
de stroomtoevoer naar het Solar Net onderbroken. 
Het herstellen van de stroomtoevoer kan automatisch of handmatig plaatsvinden.      

Veiligheid

Stroomtoevoer 
automatisch her-
stellen (fa-
brieksinstelling)

Fronius Com Card, Fronius Sensor Box, Fronius Public Display Box en Fronius Interface 
Box zijn standaard ingesteld op het automatisch herstellen van de stroomtoevoer. De jum-
per is in de stand „Auto“ gezet.

- Na uitschakeling vanwege een te hoge stroom of een te lage spanning probeert de 
DATCOM-component elke 5 seconden de stroomtoevoer naar het Fronius Solar Net 
te herstellen, zolang bijvoorbeeld de kortsluiting nog bestaat.

- De LED „Power OK“ knippert daarbij elke 5 seconden kort.
- Bij normale stroomtoevoer brandt de LED „Power OK“ constant groen. 

Wanneer er geen sprake van kortsluiting is en de LED „Power OK“ niet brandt, is de 
stroomtoevoer vanwege een te lage spanning uitgeschakeld. In een dergelijk geval is een 
externe voeding van de DATCOM-componenten door middel van een extern netdeel nood-
zakelijk.  

Stroomtoevoer 
handmatig her-
stellen

Het handmatig herstellen van de stroomtoevoer ondersteunt de installateur bij de storings-
diagnose en het opheffen van storingen in het Fronius Solar Net.

WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door ge-
lijkstroomspanning van de solarmodules. 
- Zorg er vóór alle aansluit- en onderhoudswerkzaamheden aan een inverter 

voor dat de in- en uitgangszijden van het apparaat spanningsvrij zijn!
- Aansluit- en instelwerkzaamheden mogen uitsluitend door elektro-installa-

teurs met een licentie worden uitgevoerd!
- Houd u aan de veiligheidsvoorschriften in de bedieningshandleiding van de 

inverter.

Standen van de jumpers:
Auto stroomtoevoer automatisch herstellen (fabrieksinstelling)
Man stroomtoevoer handmatig herstellen
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Jumper op stand „Man“ en LED „Power OK“ op de Fro-
nius Com Card 

Jumper op stand „Man“ en LED „Power OK“ op de 
printplaat van de Fronius Sensor Box

Jumper op stand „Man“ en LED „Power OK“ op de 
printplaat van de Fronius Public Display Box / Fronius 
Interface Box

Om bij de Fronius Sensor Box, Fronius Public Display Box en Fronius Interface Box de 
jumper in een andere stand te zetten, moet de externe behuizing van het DATCOM-com-
ponent worden geopend. 

Voor het handmatig herstellen van de stroomtoevoer moet de jumper (2) in de stand „Man“ 
worden gezet.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

- Na het uitschakelen vanwege van een te hoge stroom of een te lage spanning zijn 
er 2 mogelijkheden om de stroomtoevoer handmatig te herstellen:

a) Datacommunicatiekabel van de RJ-45-aansluitingen IN en OUT loskoppe-
len en weer aansluiten; indien aanwezig, de kabel voor externe voeding los-
koppelen  

b) De LED „Power OK“ (1) gedurende 0,5 - max. 2 seconden afschermen 
(houd bijvoorbeeld uw vinger erop) 
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Wanneer er geen sprake van kortsluiting is en de LED „Power OK“ (1) niet brandt, is de 
stroomtoevoer vanwege een te lage spanning uitgeschakeld. In een dergelijk geval is ex-
terne voeding van de DATCOM-componenten door middel van een extern netdeel nood-
zakelijk. 

Om ervoor te zorgen dat de LED „Power OK“ (1) het afschermen herkent, 
moet er sprake zijn van een bepaalde lichtsterkte. Zijn de lichtomstandighe-
den ter plekke onvoldoende, dan reageert de LED niet. In dit geval de LED 
bijvoorbeeld met een zaklantaarn verlichten en vervolgens afschermen.

- Bij normale stroomtoevoer brandt de LED „Power OK“ (1) constant groen.
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Fronius Solar.web

Algemeen Met de internettoepassing Fronius Solar.web kan 
- de PV-installatie gratis worden bewaakt,
- de garantie voor een Fronius-apparaat worden geregistreerd,
- de bedieningshandleiding worden geraadpleegd.

Fronius Solar.web staat als volgt ter beschikking:
- als internettoepassing

www.solarweb.com
- als gratis app voor Android, Apple en Blackberry
- in de PRO-uitvoering als betaalde app voor Android en Apple

Meer informatie over Fronius Solar.web vindt u op de beschikbare online-hulp.

Fronius So-
lar.web oproepen

www.solarweb.com

Startpagina Fronius Solar.web
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Fronius Solar.service

Algemeen Fronius Solar.service toont diverse informatie over uw PV-installatie. Deze informatie helpt 
de installateur alsmede de technische dienst bij het zoeken naar fouten.

Fronius Solar.Service is op de homepage van Fronius beschikbaar:
www.fronius.com
Solar Energy - Info & Support - Software Downloads - Software - Fronius Solar.Service 1.2

Bedieningshand-
leiding Fronius 
Solar.service

Nadere informatie over Fronius Solar.service vindt u in de volgende bedieningshandlei-
ding:

http://www.fronius.com/QR-link/4204101935
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Software "Fronius Solar.access"

Algemeen De pc-software Fronius Solar.access is bedoeld voor PV-installaties met de volgende in-
verters:
- Fronius IG
- Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius IG Plus A
- Fronius IG-TL
- Fronius Agilo

Fronius Solar.access is de gebruikersinterface voor uw PV-installatie en communiceert op 
de volgende manier met uw PV-installatie
- via Ethernet via Datalogger Web
- via USB- RS 232 of analoog modem met behulp van Datalogger easy / pro

"Fronius Solar.access" kan voor uw PV-installatie
- de parameters van alle inverters en DATCOM-componenten wijzigen
- de actuele gegevens van alle inverters, sensoren en String Controls visualiseren
- opgeslagen archiefgegevens van de datalogger downloaden en op een heldere wijze 

grafisch weergeven

Bij gebruik van Fronius Datamanager met software > V 3.3.1-x kan Fronius SolarAccess 
slechts beperkt worden gebruikt:
instellingen van componenten en Datamanager zijn niet mogelijk.

Eigenschappen - Grafische weergave van geanalyseerde archiefgegevens
- Grafische weergave van actuele gegevens:

   Algemeen overzicht 
 Vergelijkend overzicht 
 Inverter detailoverzicht 
 String Control
 Sensoroverzicht
 Componentenoverzicht

- Totaaloverzicht van alle installaties / vergelijkend overzicht van installaties
- Automatisch downloaden
- Archiefgegevens exporteren als Excel-bestand
- Energierapport automatisch per e-mail versturen als Excel-bestand
- Rendementsvergelijkingen / servicemeldingen per e-mail versturen
- Doorsturen van gedownload bestand aan Fronius Solar.web
- Configuratie voor inverters (uitgezonderd de inverters Fronius Galvo, Fronius Symo, 

Fronius Primo en Fronius Eco)
- DATCOM-componenten
- Configuratie voor sensoren (uitgezonderd: installaties met Datamanager)

Systeemvereisten Minimale vereisten:
- 600 MByte vrij schijfgeheugen
- CD-ROM-station
- Datalogger Web: Ethernet-aansluiting
- Datalogger easy / pro: USB, RS232 of analoog modem
- MS Windows-compatibele muis

Geschikte besturingssystemen:
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
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Aanbevolen specificaties:
- PC met Pentium 4 (1,3 GHz)
- 1024 MByte werkgeheugen

Modem installe-
ren

Als u de datalogger via een modem wilt uitlezen, moet u op uw pc een analoog modem 
installeren. Indien u al een analoog modem op uw pc hebt geïnstalleerd, kunt u deze stap 
overslaan.  

Sluit „Fronius Solar.access“ af
Klik met de rechtermuisknop op het 
pictogram (1) van Solar Net Server en 
sluit Solar Net Server af

Fronius Solar.ac-
cess installeren

De software "Fronius Solar.access" wordt grotendeels automatisch geïnstalleerd en ver-
eist geen speciale expertise. 

Sluit alle toepassingen en programma's op uw pc
Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de datalogger, in het cd-rom-station *
Open de map "Fronius Solar.access" *
Start het bestand "setup.exe" in die map *
Volg de stappen van de installatiewizard

Het selectievenster voor de vereiste database verschijnt

Neem de aanbevolen database uit het keuzemenu over

* De software Fronius Solar.acces is beschikbaar op de homepage van Fronius:
www.fronius.com - Solar Energy - Info & Support - Software Downloads - Software 
- Fronius Solar.access

Verbinding tus-
sen datalogger en 
pc tot stand bren-
gen

Sluit de datalogger aan via een seriële of USB-interface op uw pc

(1)

OPMERKING! Als u „Fronius So-
lar.access“ al hebt geïnstalleerd, 
gaat u als volgt te werk:

1
2

BELANGRIJK! Wanneer u een modem hebt geïnstalleerd, kunt u alle functies van „Froni-
us Solar.access“ ook op grote afstand gebruiken.

1
2
3
4
5

6

1
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Geef dit pad op voor de installatie van het stuurprogramma en volg de aanwijzingen 
van de wizard.

De USB-interface is geïnstalleerd en de software Fronius Solar.access is gereed voor ge-
bruik.

Fronius Solar.ac-
cess starten

U start Fronius Solar.access als volgt:
- "Start\Programma's\Fronius Product Group\Fronius Solar.access"

U kunt Fronius Solar.access ook vanaf uw bureaublad starten.

PV-installatie in-
stellen

Om een nieuwe PV-installatie te installeren, opent u het menu "beheer \ installaties \ 
installatie installeren"

alle met * gemarkeerde velden zijn verplicht

Datalogger Web / Fronius Datamanager:

BELANGRIJK! Voordat de datalogger met de USB-interface wordt verbonden, moet 
het USB-stuurprogramma zijn geïnstalleerd.

- Als de datalogger met de USB-interface is verbonden, wordt het venster 
"Nieuwe hardware gevonden" weergegeven.

- Volg de aanwijzingen van de wizard voor het zoeken naar nieuwe hardware.
- Download het USB-stuurprogramma van de Fronius homepage:

www.fronius.com - Solare Energy - Info & Support - Software Downloads - 
Stuurprogramma - USB-stuurprogramma voor Fronius Datalogger easy/pro 
& Fronius-updateprogramma

2

1

2
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Stel als verbindingstype "Ethernet" in
Voer in het veld "IP-adres" de volgende instelling voor Datalogger Web / Fronius Da-
tamanager in:
- IP-adres (bijv. "192.168.1.180")
- of de hostnaam + domeinnaam (bijvoorbeeld "voorbeeldinstallatie.fronius.com")

Datalogger easy / pro - USB:
Datalogger aansluiten
Installeer het USB-stuurprogramma
Stel als verbindingstype "USB" in
Selecteer in het veld "USB-verbindingen" de Datalogger

Datalogger easy / pro - RS232:
Datalogger aan seriële interface aansluiten
Kies de juiste COM-poort (bijvoorbeeld COM1, COM2, COM3, enz.)

Datalogger easy / pro - modem:
Roepnaam van PV-installatie invoeren
U kunt diverse typen modems gebruiken; het modem moet op de pc zijn geïnstalleerd

Met de installatie 
verbinden 

Geef het menu „Anlagen“ weer en selecteer een van de geïnstalleerde fotovoltaïsche 
installaties
Klik op de gewenste fotovoltaïsche installatie. Er wordt automatisch verbinding ge-
maakt met de installatie

Uitzondering: Als u gebruikmaakt van een modem, moet de verbinding met de fotovolta-
ïsche installatie handmatig tot stand worden gebracht.

Help Raadpleeg voor een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteit van „Fronius So-
lar.access“ de daarmee meegeleverde Help.

3
4

3
4
5
6

3
4

3
4

1

2
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Technische gegevens

Datalogger Card / 
Box

Datalogger & In-
terface

Datalogger Card / Box
Opslagcapaciteit 540 kBytes
Opslagduur ca. 1.000 dagen
(1 Fronius IG- of Fronius IG Plus, opslagcyclus 30 minuten)
Voedingsspanning 12 V DC
Energieverbruik 0,4 W
-  met Wireless Transceiver Box: max. 0,6 W
Beschermingsklasse Box IP 20
Afmetingen (l x b x h)
-  Datalogger Card: 140 x 100 x 26 mm
-  Datalogger Box: 190 x 115 x 53 mm
Interfaces Datalogger Card Bus: Omschrijving:
-  USB: USB „USB“
-  RS 232: 9-polige submin „PC“
-  RS 232: 9-polige submin „Modem“
Interfaces Datalogger Box
-  USB: USB „USB“
-  RS 232: 9-polige submin „PC“
-  RS 232: 9-polige submin „Modem“
-  RS 422: RJ 45 „IN“
-  RS 422: RJ 45 „OUT“

Datalogger & Interface (Box)
Opslagcapaciteit 540 kByte
Opslagduur ca. 1.000 dagen
(1 Fronius IG- of Fronius IG Plus, opslagcyclus 30 minuten)
Voedingsspanning 12 V DC
Energieverbruik   2,8 W
Beschermingsgraad Box IP 20
Afmetingen (l x b x h) 210 x 110 x 72 mm
Interfaces Bus: Omschrijving:
-  USB: USB „USB“
-  RS 232: 9-polige submin „PC“
-  RS 232: 9-polige submin „Modem“
-  RS 232: 9-polige submin „Data“
-  RS 422: RJ 45 „IN“
-  RS 422: RJ 45 „OUT“
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Sensor Card / Box

Com Card

Sensor Card / Box
Voedingsspanning 12 V DC
Energieverbruik
-  Sensor Card:
-  Sensor Box:

1,1 W
1,3 W

Beschermingsklasse Box IP 20
Afmetingen (l x b x h)
-  Sensor Card:
-  Sensor Box:

140 x 100 x 26 mm
197 x 110 x 57 mm

Interfaces  
(alleen Sensor Box)

Bus: Omschrijving:

-  RS 422: RJ 45 „IN“
-  RS 422: RJ 45 „OUT“
Kanalen T1, T2
-  Sensoren:  PT1000
-  Meetbereik:       -25 °C – +75 °C; -13 °F – +167 °F
-  Precisie:  0,5°C; 0,8°F
-  Stappen van: 1 °C; 1 °F
Kanaal instraling
-  Meetbereiken: 0 – 100 mV 

0 – 200 mV 
0 – 1 V

-  Precisie:  3 %
Kanalen D1, D2
-  max. spanningsniveau 5,5 V
-  max. frequentie 2500 Hz
-  minimale impulsduur 250 us
-  Schakeldrempel „UIT“ („LOW“): 0 – 0,5 V
-  Schakeldrempel „AAN“ („HIGH“): 3 – 5,5 V
Kanaal stroomingang
-  Meetbereiken: 0 – 20 mA

4 – 20 mA
-  Precisie:  5%

Com Card tot versie 1.4B (4,070,769)
Voedingsspanning 230 V (+10% / -15%)
Afmetingen (l x b x h)
-  alleen als insteekkaart: 140 x 100 x 33 mm
Interfaces Bus:  Omschrijving:
-  RS 422: RJ 45 „IN“
-  RS 422: RJ 45 „OUT“
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Public Display 
Card / Box

Interface Card / 
Box

Com Card vanaf versie 1.7 (4,070,913)
Voedingsspanning 208 V / 220 V / 230 V / 240 V / 277 V (+10% / -15%)
Afmetingen (l x b x h)
-  alleen als insteekkaart: 140 x 100 x 28 mm
Interfaces Bus: Omschrijving:
-  RS 422: RJ 45 „IN“
-  RS 422: RJ 45 „OUT“

Public Display Card / Box
Voedingsspanning 12 V DC
Energieverbruik
-  Public Display Card: 1,2 W
-  Public Display Box: 1,6 W
Beschermingsklasse Box IP 20
Afmetingen (l x b x h)
-  Public Display Card: 140 x 100 x 26 mm
-  Public Display Box: 197 x 110 x 57 mm
Interfaces Bus: Omschrijving:
-  RS 232  9-polige submin „Display“
-  Public Display Box bovendien:
   RS 422: RJ 45 „IN“
   RS 422: RJ 45 „OUT“

Interface Card / Box
Voedingsspanning  12 V DC
Energieverbruik
-  Interface Card: 1,2 W
-  Interface Box: 1,6 W
Beschermingsklasse Box IP 20
Omgevingsvoorwaarden Interface Box 0°C - +50°C

+32°F - +122°F
Afmetingen (l x b x h)
-  Interface Card: 140 x 100 x 26 mm
-  Interface Box: 197 x 110 x 57 mm
Interfaces Bus: Omschrijving:
-  RS 232 9-polige submin „Data“
-  Interface Box extra:
   RS 422 RJ 45 „IN“
   RS 422 RJ 45 „OUT“
Instelbare baudrates met schakelaar „Baud“:
-  2400, 4800, 9600, 14400, 19200
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Fronius fabrieksgarantie

Fronius-fabrieks-
garantie

Gedetailleerde, landspecifieke garantievoorwaarden zijn beschikbaar op internet: 
www.fronius.com/solar/warranty

Om de volledige garantieperiode voor uw nieuw geïnstalleerde Fronius-inverter of -opslag 
te krijgen, registreert u zich op: www.solarweb.com.
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Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses

Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!

Fronius International GmbH
4600 Wels, Froniusplatz 1, Austria
E-Mail: pv-sales@fronius.com
http://www.fronius.com

Fronius USA LLC Solar Electronics Division
6797 Fronius Drive, Portage, IN 46368
E-Mail: pv-us@fronius.com
http://www.fronius-usa.com


