SunMaster
ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL
NETGEKOPPELDE OMVORMER VOOR ZONNE-ENERGIE

EN | USER’S AND INSTALLATION MANUAL | P01
NL | GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING | P33
DE | BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG | P65
FR | MANUEL UTILISATEURS ET D’INSTALLATION | P97
ES | MANUAL DEL USUARIO Y DE INSTALACIÓN | P129
IT | MANUALE DI USO E MANUTENZIONE | P161
10000007097/01

34

NL / SunMaster ES

NL / SunMaster ES

OVERZICHT

Display met
bedieningsknoppen

Solar ingang
2 strings parallel

Ventilator

AC connector
DC schakelaar

Wartel voor
communicatiekabels

Error LED
Knop S1: Menu

Afbeelding 0-1: Overzicht van de Sunmaster ES

Knop S2: Source

Knop S3: Info

Knop S4: Select
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1 ALGEN
NEME INFORMAT
TIE
1.1

Omschrijjving van hett apparaat

Ge
efeliciteerd vvoor uw ke
euze voor de SunMasster
De
ES
S3.6/4.6/5.0, vverder aange
eduid als “S
SunMaster”. D
SunMaster is ee
en netgekoppe
elde omvorme
er, geschikt vo
oor
de levering van zonne
e-energie, opgewekt do
oor
pho
otovoltaïsche panelen (PV-panelen), direct aan h
het
ope
enbare elektricciteitsnet
Afh
hankelijk van de toepassing en de plaa
atselijk gelden
nde
bep
palingen is de
e SunMaster in
n diverse mod
dellen leverba
aar.
Zie
e hoofdstuk 3.2 voor een overzicht
o
van de beschikba
are
mo
odellen.
De SunMaster iss niet bedoeld voor autonom
me toepassing
gen
en is dus uitsluiitend bestemd
d om te word
den aangeslotten
op een elektricite
eitsnet.

Dit houdt ond
der meer in dat de insta
allatie door een
ge
ekwalificeerde
e installateur iss uitgevoerd, dat installatie
e en
on
nderhoud volgens deze handleiding en in de ju
uiste
werkvolgorde zijn
z
uitgevoerrd en dat aan de SunMaster
ge
een wijziginge
en of reparatiees zijn uitgev
voerd anders dan
do
oor Mastervoltt.
De garantie be
eperkt zich toot de kosten van reparatie
e of
ve
ervanging van
n het productt door een Mastervolt. Kossten
vo
oor uitwisselin
ng en transpoort van het defecte
d
apparaat
va
allen niet onde
er deze garanttie.
Vo
oor een bero
oep op garanntie kunt u zich
z
rechtstre
eeks
wenden tot uw leverancier onnder vermelding van de kla
acht,
de
e gehanteerd
de werkwijzee, aankoopd
datum, type en
se
erienummer.

1.2
2

1..5

Gebruik van deze han
ndleiding

Aanspra
akelijkheid

Copyright © 201
12 Mastervolt. Alle rechten voorbehoude
en.
On
eproductie, ovverdracht, disttributie of opsllag
nrechtmatige re
van
n dit docume
ent of een ge
edeelte ervan in enige vo
orm
zon
nder voorafg
gaande gescchreven toe
estemming vvan
Ma
astervolt is verrboden.
Deze handleidin
ng dient als richtlijn om de
e SunMaster op
een
n veilige en doelmatige wijze te ins
stalleren en te
geb
bruiken:
 Voor de installateur geeft dez
ze handleidiing
aanwijzingen
n voor het pla
aatsen, bedien
nen en in bed
drijf
stellen.
 Voor de gebrruiker geeft de
eze handleiding aanwijzing
gen
voor bediene
en, onderhoud
den en het ze
elf oplossen vvan
eventuele kle
eine storingen.
 Iedereen die aan of met he
et apparaat werkt,
w
installate
eur
en gebruiker moet van de inhoud van deze
d
handleidiing
op de hoogte zijn en de instructies da
aarin nauwgezzet
opvolgen.
 Bewaar de handleiding op een goe
ed toegankelijjke
plaats in de n
nabijheid van de
d SunMasterr.

Mastervolt
M
houd
dt zich niet aaansprakelijk vo
oor:
 gevolgschad
de ontstaan door het gebruik
g
van de
SunMaster;
outen in bijbehhorende hand
dleiding(en) en
n de
 eventuele fo
gevolgen da
aarvan.

3
1.3

Affbeelding 1-1 geeft aan waaar zich de serienummersticcker
be
evindt. Belangrijke technissche gegeve
ens vereist voor
v
se
ervice, onderh
houd en nalevvering van on
nderdelen kunnen
on
ntleend worde
en aan de serieenummerstick
ker

Geldighe
eid van deze handleiding

Alle
e in deze handleiding beschreven
n voorschrifte
en,
voo
orzieningen e
en instructies gelden uitsluitend voor de
doo
or Mastervolt geleverde sta
andaard uitvo
oeringen van de
SunMaster (zie p
paragraaf 3.2)).

1..6

Wijzigin
ngen aan de S
SunMaster

Wijzigingen
W
aan de SunMasster mogen uitsluitend worrden
do
oorgevoerd na
a schriftelijke ttoestemming van
v Mastervollt.
1..7

Serienu
ummerstickerr

SerienummerS
sticker
s
Afbeelding 1-1

LET
T OP!
1.4
4

Garantie
ebepalingen

Ma
astervolt geefft een produ
uctgarantie van
v
5 jaar na
aan
nkoop, mits tijdens insta
allatie en ge
ebruik van de
SunMaster de in deze handleiding gege
even instructiies
en//of waarschuw
wingen zijn opg
gevolgd.

Verw
wijder nooit dee serienummerrsticker!
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2 VEILIG
GHEIDSV
VOORSCH
HRIFTEN
N EN WA
AARSCHU
UWINGE
EN
2.1

Waarsch
huwingen en symbolen
s

2..2

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen worden in de
eze
han
ndleiding en op het pro
oduct gemark
keerd door de
ond
derstaande picctogrammen
Proce
edures en omstandighed
den
aanda
acht verdienen
n.

die

exxtra

LET O
OP!
Bijzon
ndere gegeve
ens, respectie
evelijk gebod
den
en verboden ten aa
anzien van sch
hadepreventie
e.

WAA
ARSCHUWIN
NG
Een w
waarschuwing
g duidt op eventueel
e
letssel
voor de gebruike
er of omvang
grijke materië
ële
schad
de aan de Su
unMaster indie
en de gebruikker
de pro
ocedures niet (zorgvuldig) uitvoert.
u
Lees deze hand
dleiding vóór installatie
gebruik.

De SunMaste
er is gebouuwd conform
m de geldende
ve
eiligheidstechn
nische richtlij nen. Gebruik
k de SunMaster
uitsluitend in in
nstallaties diee aan de hie
eronder verme
elde
eisen voldoen:
 in vast opge
estelde installaaties;
 aangesloten
n op een aparrte, afschakellbare en geaa
arde
elektrische groep, waaroop geen andere apparaten zijn
aangesloten
n;
 de elektrisch
he installatie m
moet voldoen aan de geldende
normen en voorschriften , correct zijn uitgevoerd en
n in
goede staatt verkeren;
 conform de technische sspecificaties, zoals vermeld
d in
paragraaf 7.1.

WAA
ARSCHUWI NG
Gebrruik de SunM
Master nooit op locaties met
gas- of stofontplofffingsgevaar of
o in de nabijh
heid
van ontvlambare
o
bbrandbare stofffen!.

en

Dit prroduct is overreenkomstig de
d richtlijnen en
standa
aarden van de
e EG verklaard
d.

Gebruik
k volgens besstemming

Gebruik van de SunMaster aanders dan onder paragraaff 2.2
ge
enoemd geldt niet als coonform de be
estemming. Voor
V
sc
chade die hiervan
h
het ggevolg kan zijn, accepteert
Mastervolt
M
geen
n enkele aanssprakelijkheid

WAARSCH
HUWING

80 sec

Levensgeva
aar door ho
oge elektriscche
spanningen op de conn
nectoren na h
het
ontkoppelen
n van DC en
e AC. Na 80
connectorren
seconden
zijn
de
spanningsloos

Aandu
uiding dat er geen isola
atietransforma
ator
aanwe
ezig is tussen de DC-inga
ang en de A
ACuitgan
ng van de omvvormer

IP
P65

Besch
hermingsklassse: IP65. Dit
D
product is
besch
hermd tegen het
h binnendrin
ngen van stof en
water vanuit iedere richting
den
Veiligheidsklasse 1. Dit product dient te word
aangesloten op
voorzien van een aardgeleiding,
a
de aardklem aan de
e AC-uitgang

2..3

Organis
satorische maaatregelen

De installateur/g
gebruiker moeet: altijd:
 Over deze handleiding
h
kuunnen beschik
kken;
 Bekend zijn
n met de inhooud van deze
e handleiding. Dit
geldt in het bijzonnder voor het hoofdsstuk
Veiligheidsv
voorschriften een Waarschuw
wingen.
2..4

Installattie, onderhou
ud en reparattie

In
nstallatie, onde
erhoud en re paratie van de
d SunMasterr en
werkzaamheden aan de innstallatie mog
gen alleen door
d
da
aartoe gekwalificeerde pers
rsonen worden uitgevoerd. De
re
eden hiervoor is de levenssgevaarlijk ho
oge spanning die
aa
anwezig is. Aansluitingen
A
en beveiligingen moeten
n in
met
de
plaats
ov
vereenstemming
selijk
geldende
vo
oorschriften worden uitgevooerd.
Vo
olg in geval van
v buitenbed rijfstelling en/of demontage
e de
instructies zoals
s vermeld in hhoofdstuk 4.3.
Gebruik uitsluite
end originele rreserveonderd
delen.

40
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Waarsch
huwingen voo
or bijzondere gevaren

WAA
ARSCHUWIN
NG
Er zijn
n twee primairre energiebron
nnen aanwezig
g:
• zonn
nepanelen (DC
C)
• lichtn
net (AC).
Schakkel beide bro
onnen uit voo
ordat u aan de
de
installatie
gaat
werken. Vergrendel
V
schakkelaar tegen
n onbedoeld
d inschakele
en.
Contro
oleer met een
n geschikt me
eetinstrument of
de DC
C en AC aanslluitingen spanningsvrij zijn.
De sp
panningen aan
n de net- en solarzijde
s
van de
SunM
Master zijn niett aanraakveilig
g.

WAA
ARSCHUWIN
NG
Open nooit de Su
unMaster. Err bevinden ziich
geen vervangbare onderdelen
o
in de SunMaste
er.

NL / SunMaster ES
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3 VOORD
DAT U BEGINT
B
3.1

Uitpakke
en

Naast de SunMa
aster omvat de
e levering:
 Een montage
ebeugel om de
d SunMaster aan de muurr te
bevestigen
 Deze gebruikkershandleidin
ng
 Een AC stekkker
Controleer na het uitpakken de inhoud
d op mogelijjke
sch
hade. Gebruikk het productt niet als het is beschadig
gd.
Neem bij twijfel ccontact op me
et uw leverancier
2
3.2



De SunMa
aster mag binnen en buiten worrden
geïnstalleerd. Bij installattie buiten moe
eten maatrege
elen
worden gettroffen om dee SunMasterr te bescherm
men
tegen ophoping van sneeeuw en ijs aa
an de bovenzzijde
(Afbeelding 4-1)

Landinsttellingen

eisen voor de
Europese lande
en hanteren verschillende
v
nettinterface van omvormers. Vanwege dez
ze verschillen
nde
eisen dient u de SunMaster bij
b de eerste in
ngebruikname
e in
te stellen
s
op de juiste landcode. Zie paragra
aaf 5.5.7.
Bov
vendien word
dt de SunMa
aster met ee
en interne D
DCsch
hakelaar gelevverd. Hiermee
e kunt u de PV-panelen
P
vvan
de omvormer afschakelen. Volgens de
e internationa
ale
sta
andaard IEC60
0364-7-712 is dit verplicht bij
b toepassing
g in
geb
bouwen.
Controleer aan de hand va
an het artikelnummer op de
typ
penummerplaa
at of de versie
e van SunMa
aster geschiktt is
voo
or de beoogde
e toepassing.
Artt. Nummer
131
1503600
131
1504600
131
1505000

Omschrijvin
ng
SunMaster ES
E 3.6 TL
SunMaster ES
E 4.6 TL
SunMaster ES
E 5.0 TL

DC
D schakelaa
ar
Ja
Ja
Ja

Affbeelding 4-2







Monteer de
e SunMaster verticaal, teg
gen een stevvige
wand. Wij raden een lichhtgewicht wan
nd af omdat deze
d
kan leiden to
ot resonantie. (Afbeelding 4-2).
4
Bij installatie in of nabijij een woning
g moet reken
ning
worden geh
houden met een geringe geluidsprodu
uctie
tijdens de werking
w
van heet apparaat
De display is
i het beste uuit te lezen ind
dien men er re
echt
voor of schu
uin onder staaat
Monteer de
e SunMaster oop een hoogte van maxim
maal
2000 m.

WAA
ARSCHUWIN
NG
Gebru
uik de SunMa
aster nooit in een toepassiing
die nie
et overeenkom
mt met de voo
orschriften!

N 4
NH
3.3
3

Installatie-omgeving

NaCl

Neem bij de ke
euze van de installatie-om
mgeving van de
SunMaster de vo
olgende voorw
waarden in ach
ht:
Affbeelding 4-3







Afb
beelding 4-1

Stel de Su
unMaster niett bloot aan direct
d
zonlichtt of
andere warm
mtebronnen (A
Afbeelding 4-3
3).
Stel de Su
unMaster nieet bloot aan overmatig stof.
s
(Afbeelding 4-3).
Stel de Su
unMaster nieet bloot aan een agressiieve
omgeving, bijvoorbeeld lucht met ho
oge concentra
aties
ammonia off zout (Afbeeldding 4-3).
Verontreinig
gingsgraad: PD
D2
Omgevingsttemperatuur: -20 ... 60°C
C; (boven 45°C
treedt vermo
ogensbegrenzzing op)
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3..4

AC aans
sluitingen

AC be
ekabeling
3..4.1
U dient de SunMaster met een vaste ve
erbinding op een
ap
parte elektrisc
che groep in dde huisinstallattie aan te sluiten.
Op deze gro
oep mag geeen andere apparatuur zijn
aa
angesloten.
De bekabeling
g tussen lassdoos of ka
abelgoot en de
Su
unMaster die
ent dubbel geeïsoleerd te zijn. Aanwijzzing:
ge
ebruik een kabeldoorsnedee van 4mm² bij kabellengtess tot
15
5 m lang en 6mm² bij kabelllengtes tot 25
5 m lang. Geb
bruik
vo
oor langere kabels
k
een paassende doorsnede en maak
m
de
eze kleiner bij de omvormerr.
Afb
beelding 4-4



Binnen 10 cm
m rondom de SunMaster mogen
m
zich ge
een
voorwerpen b
bevinden (Afb
beelding 4-4)
Zorg voor vo
oldoende ventilatie om te vo
oorkomen dat de
hete lucht zicch verzamelt.

Aardle
ekschakelaarr (RCD)
3..4.2
De SunMaster heeft een ingeebouwde AC en DC gevoe
elige
aa
ardlekschakela
aar (RCD). H
Het is niet nod
dig om een extra
RCD in het sys
steem op te nnemen. In so
ommige landen is
he
et echter verp
plicht om een extra RCD te
e installeren, kies
k
in dit geval de RCD
R
100mA x aantal omvorrmers groot.
3..5

!

Aarding
g

De PE-aansluiting van de SuunMaster dien
nt u aan te slu
uiten
op
p een aarde-g
geleider. Aardding en alle andere
a
bedrad
ding
moeten
m
in overeenstemmingg met de plaatselijk geldende
vo
oorschriften worden uitgevooerd.
Fu
unctionele aarrding van de ppositieve of ne
egatieve pool van
he
et PV-array is niet toegestaaan omdat de SunMaster geen
ga
alvanische scheiding heeftt tussen de DC-ingang
D
en
n de
AC
C-uitgang. Ind
dien aarding aaarding van he
et PV-array no
odig
is, moet een isolatietransfoormator worden gebruikt. Zie
pa
aragraaf 7.1 voor specificatiies.
3..6

Specific
caties van heet zonne-enerrgiesysteem

Het zonne-en
nergiesysteem
m dient aan
n de volgende
sp
pecificaties te voldoen:
 Maximale open
o
klemspaanning bij de laagst mogelijke
temperatuurr van de PV-ppanelen en het maximaal PVvermogen aangesloten
a
opp de omvorme
er

50c
cm

Afb
beelding 4-5


Als u de Sun
nMasters bovven of naast elkaar
e
montee
ert,
moet u een onderlinge afstand
a
van te
enminste 50 ccm
aanhouden. Hiermee voorrkomt u dat de
e ene inverter de
andere opwa
armt (Afbeeldiing 4-5). Als dit niet moge
elijk
is, moeten pa
assende maattregelen worden getroffen o
om
te voorkomen
n dat de ene inverter de and
dere opwarmtt

Model
M
SunMas
ster
ES
S 3.6 TL
ES
S 4.6 TL
ES
S 5.0 TL





Max. sspanning
900 VD
DC
1000 V
VDC
900 VD
DC

Max. vermog
gen
4680 Wp
6000 Wp
6500 Wp

Dubbel geïs
soleerde PV beedrading
Alle bedrad
ding van de string dientt te bestaan uit
dubbelgeïso
oleerde kabelss die reeds voorzien
v
zijn van
MultiContac
ct connectors ((Ø4mm).
Wanneer op
o één SunM
Master twee strings worrden
aangesloten
n, dienen dezze strings van gelijke lengte
e te
zijn.

LET
T OP!
Sluit de SunMasteer niet aan in
ndien het zon
nneenergiesysteem
niet aan de hierbo
oven
aang
gegeven voorw
waarden voldo
oet.

NL / SunMaster ES
3.7
7

DC schakelaar

Afh
hankelijk van de plaatselijkk geldende vo
oorschriften kkan
hett gebruik van een DC schakkelaar tussen de PV-modullen
en de omvorm
mer verplicht zijn. De in
ngebouwde D
DC
sch
hakelaar vold
doet aan de
d
internation
nale standaa
ard
IEC
C60364-7-712
2
8
3.8

String 1

43
3

optioneel
String 2

PV panellen en strings
s

Een zonne-en
nergiesysteem
m bestaat uit meerde
ere
foto
ovoltaïsche zo
onne-energiep
panelen, verde
er aangeduid a
als
“PV
V panelen”. M
Meerdere in se
erie geschake
elde PV panellen
vorrmen samen een z.g. strin
ng. Deze strin
ngs hebben e
een
plu
us (+) en min
n (–) aansluitting, die rech
htstreeks op de
SunMaster aang
gesloten kunne
en worden.
Deze spanning o
op de string moet
m
ongevee
er gelijk zijn a
aan
de open klem
mspanning (V
Voc) per PV
V paneel (zzie
spe
ecificaties
van
het
gebruikte
PV-panee
el),
verrmenigvuldigd met het aantal PV panele
en in serie in de
striing. De gem
meten spann
ning is afhan
nkelijk van de
instraling en tem
mperatuur, ma
aar ligt in de meeste
m
gevalllen
ron
nd de 70-95% van de gespe
ecificeerde spa
anning.
De SunMaster is opgebouwd
d uit een enke
elvoudige MP
PPtrac
cker en tw
wee parallelle stringaan
nsluitingen, zzie
afb
beelding 3-1.

1

DC
AC

2
AC grid
Affbeelding 3-2
3..8.2

DC
AC

Aansluiten van meeer dan twee strings
s
(optioneel)
Wanneer
W
u op één Solar-inggang meer da
an één string wilt
aa
ansluiten, dan dient u ggebruik te maken
m
van z.g.
MultiContact
M
Y-adapters
Y
(ziee bestelinform
matie, hoofdsstuk.
8)).
Sttrings die op dezelfde Solaar-ingang worrden aangeslo
oten
dienen identiek
k te zijn: heet aantal PV--modulen en de
ge
ebruikte typen dienen hetzeelfde te zijn

Afb
beelding 3-1
8.1
Aanslu
uiten van één of twee strin
ngs (standaarrd)
3.8
Tw
wee strings kkunnen directt op de Sun
nMaster word
den
aan
ngesloten, zie paragraaff 3.6 voor het maxima
ale
verrmogen per solar-ingang. Het totale vermogen
v
mo
oet
zov
veel mogelijkk gelijk worde
en verdeeld over de beiide
Solar-ingangen; zie afbeelding
g 3-2.

Affbeelding 3-3: Y-adapter

44
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9

NL / SunMasterr ES
Algemen
ne voorzorgsm
maatregelen m.b.t.
veiligheid en installattie

3..10

Dit heeft u nodig voor de insttallatie van de SunMaster:
 De SunMaster + montageebeugel (meeg
geleverd)
 Acht schroe
even (met pl uggen) om de
d SunMaster te
monteren. Maximale diameter: 5 mm Geb
bruik
montagebes
slag dat gescchikt is om he
et gewicht van
n de
SunMaster te
t kunnen draagen
 Inbussleutel nr. 4 om hett aansluitcompartiment van
n de
SunMaster te
t openen en te sluiten
 AC plug die past in de AC
C connector
 M4 sleutel
 Ethernet kabels (optioneeel)
 RS485 communicatiekabeels (optioneel)

WAA
ARSCHUWIN
NG
Zorg dat gedurend
de de gehele
e installatie a
alle
bedra
ading spanning
gsloos is.

LET O
OP!





Ko
ortsluiting of verwisseling
v
van
v
de polaritteit
en
ka
an
de
Su
unMaster,
bekabeling
b
co
ontactmateriaa
al beschadigen
n
Vo
olg de insta
allatie-instructies op in de
aa
angegeven volgorde.
Ge
edurende de gehele insta
allatie moet de
DC
C-schakelaar in de stand OFF (0) staan

3..11

AC stek
kker

De SunMaster ES wordt gel everd met ee
en AC-stekker die
pa
ast in de AC
C-aansluiting. De stekker is geschikt voor
v
ka
abelkernen tott aan 3x6mm
m². De AC kab
bels moeten door
d
de
e wartel worrden geleid een dan word
den aangeslo
oten
vo
olgens onderstaande afbeellding.
Vo
oor Frankrijk bevelen wee aan een 10mm²
1
kabell te
ge
ebruiken tussen de energi emeter en de
e AC zekeringen
(A
AC zekering en/of
e
aardleksschakelaar) om aan de lokkale
ric
chtlijn UTE C15-712-1 te vvoldoen. Het kabeldeel tusssen
de
e AC zekering
gen en de AC
C stekker van de inverter ka
an 4
off 6 mm² zijn, afhankelijk
a
vann de kabelleng
gte.

WAA
ARSCHUWIN
NG
Als err licht valt op een PV array
y, levert dit D
DCspann
ning aan de om
mvormer

1

Benodig
gdheden voo
or installatie

2
3
4

Afb
beelding 3-4: A
AC stekker
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrouwe
elijke stekker met
m sluitring
Aandrukschroef, maxx aandraaimom
ment 0.7 Nm
Achterh
huis, max aand
draaimoment 0.7 Nm
Pakking
g
Klemrin
ng
Kabelm
moer, max aandraaimoment 1-2 Nm

5

6
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4 INSTAL
LLATIE
Installatie stap voor stap
s

4.1

4

WAA
ARSCHUWIN
NG
Bestudeer vóór insstallatie eerst hoofdstukken
n 2
en 3

1

Sluit de AC stekkeer aan op de AC
A kabel. De
elding toont dee kabelinserts
s aan de
afbee
achte
erzijde van dee stekker
Zie afbeelding
a
3-5

1

2

WAA
ARSCHUWIN G
Conttroleer of L, N
en PE
P correct zijn
aang
gesloten.

Marke
eer de plaats van
v de montagegaten met
behulp van de mon
ntagebeugel.

Steek de AC
A stekker in dde AC aansluitting.

Afbeelding
A
4-1
1
Afbeelding 4--4

2

Monte
eer de montag
gebeugel op de
d wand.

5

Schrroef de aansluuitmodule los, zie afbeelding
g

Afbeelding
A
4-2
2
Afbeelding 4--5

3

Positioneer de Sun
nMaster iets bo
oven de
agebeugel en laat hem verv
volgens
monta
zakke
en totdat de Su
unMaster vastt klikt in de
monta
agebeugel.

6

Sluitt de communiccatiekabels aa
an

Een verkeerrde aansluitin
ng kan
de installati e beschadige
en
Afbeelding
A
4-3
3

Afbeelding 4-6
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Sluit h
het aansluitcom
mpartiment; stappen:
1 S
Sluit het aanslu
uitcompartime
ent met de
tw
wee kruiskopsschroeven (a).
2 D
Draai de wartel vast (b).

4..2

Inbedrijfstelling na in
nstallatie
Om de juiste weerking van de
d SunMasterr te
kunn
nen controlereen, dient u de inbedrijfstellling
uitslu
uitend overdagg uit te voeren
n.

Inscha
akelen
4..2.1
Vo
olg onderstaande stappen oom de SunMa
aster in gebruik te
ne
emen:
1
(a) (b) (a))

Afbeelding
A
4-7
7

8

2
3

De DC
C-schakelaar moet in de OF
FF stand (0)
staan. Sluit de strin
ngbekabeling aan
a op de
SunM
Master.
4
Strin
ng 1

String 2

4..3

Afbeelding
A
4-8
8

nneControleer of de DC schakelaar van het zon
energiesysteem nog steeeds in de sta
and “OFF” of “O”
staat.
Schakel de
e netspanning (AC) in
Zet de DC schakelaar vvan het zonne
e-energiesyste
eem
in de stand
d “ON” (of in dee stand “I”).
Indien de installatie ccorrect is uittgevoerd zal de
SunMasterr bij voldoennde zoninstraling automatiisch
inschakelen. Het inschaakelen kan enkele
e
seconden
duren.
Bij de eerste ingebruiknaame dient u de
d juiste landccode
in te stellen
n. Zie paragraaaf 5.5.7.
Onderhoud en buite n bedrijf stellen

Err is geen spe
ecifiek onderhooud nodig aa
an de Sunmasster.
La
aat wel regelmatig de inst
stallatie contro
oleren, tenmin
nste
ee
enmaal per jaar. Gebrekeen zoals loss
se schroeven
n of
ve
erbrande draden moeten meeteen verholpen worden.
Gebruik eventtueel een zzachte droge
e doek om de
Su
unmaster sch
hoon te makken. Gebruik nooit vloeibare,
bijjtende of schu
urende middellen!
Vo
olg de onde
erstaande insstructies in de aangege
even
vo
olgorde als he
et nodig is om de SunMaste
er buiten bedrijf te
sttellen:

LET
T OP!
Volg de instructties op in de aangege
even
volgo
orde.
1

Schakel de
e netspanning af door de AC
C distributie in
n de
meterkast uit
u te schakeleen
2 Zet de DC schakelaar in de stand OFF
F
3 Wacht tenm
minste 80 secoonden.
4 Neem de MultiContacct connectorrs los van de
SunMasterr. Gebruik daaarbij de Multico
ontact tool.
5 Neem de AC
A connector llos van de SunMaster
6 Neem de communicatiek
c
kabels los, ind
dien aanwezig.
Nu kunt u de Su
unMaster op eeen veilige wijze demontere
en.
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5 BEDIENING
5.1

Algemee
en

Na installatie zzal bij de ingebruikname de SunMasster
auttomatisch vra
agen om de Landcode in te stellen, zzie
parragraaf 5.3.7. Als de landcode is ing
gevoerd, zal de
SunMaster bij voldoende zoninstraling automatissch
inschakelen. De
e SunMaster werkt geheel automatiscch;
bed
diening is daa
ardoor niet nod
dig. Bij onvold
doende lichtinvval
van
n de zonnepa
anelen, bijvoorbeeld ‘s nachts, schakelt de
SunMaster auto
omatisch uit. Indien
I
uitgesc
chakeld, zal h
het
display geen info
ormatie weerg
geven.

LET O
OP!
Maak tijdens bedrijjf van de SunMaster nooit de
MultiC
Contact conne
ector los!
Wann
neer dit toch gebeurt, kan een vonk of
vlamb
boog ontstaa
an en moeten zowel de
MultiC
Contact conne
ector als het chassisdeel
c
vvan
de Su
unMaster verva
angen worden
n.
5.2
2

Geforcee
erde koeling

De SunMaster heeft passie
eve koeling. De SunMasster
ES
S4.6TL en ES5
5.0TL hebben
n een extra koelventilator o
om
voo
or meer kkoeling te zorgen bij een ho
oge
om
mgevingstempe
eratuur. Dit he
eeft een posittief effect op de
effiiciëntie en leve
ensduur van de
d SunMaster.
3
5.3

Schaduw
w MPP functie
e

De SunMaster heeft een scchaduw MPP
P tracker. De
eze
opttimaliseert de
e prestaties va
an uw systee
em wanneer h
het
PV
V-array deels overschaduwd is. Zie para
agraaf 5.5.5 o
om
dez
ze functie in te
e schakelen.

5..4

Blindvermogen

Met
M ingang van
n 1 januari 20012 moeten PV installatiess in
Duitsland die meer dan 3,68kVA verrmogen leveren,
blindvermogen toevoegen. Blindvermog
gen wordt door
d
ne
etbeheerders gebruikt om dde spanningen
n in het lichtne
et te
re
egelen. Het aa
andeel van eleektrisch vermo
ogen dat doorr PV
installaties wordt geleverd, nneemt ieder ja
aar toe. Hierd
door
wordt het steeds belangrijkeer dat PV ins
stallaties het net
on
ndersteunen zoals
z
conventi onele installatties dat doen.
De SunMaster ES “RP” verssie is ontwikke
eld om te voldoen
aa
an de nieuwe eisen volgenns de VDE-AR
R-4105 norm. De
sp
pecifieke eigenschappen d ie deze norm
m vereist, worrden
au
utomatisch ing
geschakeld alls het land “G
GERMANY” wo
ordt
ingesteld:
 Active Power Derating (A
Afname van actief vermog
gen)
kan door de
e omvormer zzelf worden to
oegepast, of door
d
de netbehee
erder via Teleccommand.
 Reactive
Power
Prrovision
(To
oevoegen
van
blindvermog
gen) kan dooor de omvorm
mer zelf worrden
toegepast, afhankelijk vvan verschillende variabe
elen
(netspanning of uitgangsvvermogen omvormer).
Ac
ctieve netondersteuningsfuuncties beperk
ken de capacciteit
va
an actief verm
mogen. Daarrom moet hie
er rekening mee
m
worden gehoud
den bij het ontw
werpen van een PVsysteem
m.
as
stervolt stelt een
e “Syscalc” ontwerptool beschikbaar
b
om u
bijj te staan met het ontwerpeen van uw sy
ysteem. De too
ol is
grratis beschikba
aar op www.m
mastervoltsolar.com.
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5.5

Display

Aan de voorzijde van de SunMaster heeft standaard een
geïntegreerd LCD-display aan de voorzijde van de
behuizing (afbeelding 5-1).
Met dit display kunt u de prestaties van uw PV-systeem
uitlezen. Hierbij kan de volgende informatie worden
weergegeven:







Meetwaarden van het vermogen, de spanning en de
stroom uit uw PV-systeem;
Meetwaarden van het aan het elektriciteitsnet
geleverde vermogen, de spanning, de stroom en de
frequentie;
Temperatuur
van
de
omvormer,
de
totale
energieopbrengsten en het totaal aantal bedrijfsuren;
Dagelijkse energieopbrengsten van de afgelopen 30
dagen;
Status- en storingsweergave van de omvormer.

5.5.1
Actuele meetwaarden
Wanneer [►ACTUAL] oplicht, toont het LCD-display de
waarden die op dit moment gemeten worden (zie
afbeelding 5-3).
Door op S2: Source te drukken kunt u kiezen tussen:
SOLAR 1 ◄ Meetwaarden van de DC ingang
“SOLAR1”
AC GRID ◄ Meetwaarden aan de AC uitgang van de
SunMaster
Zie Afbeelding 5-2. Dit scherm wordt weergegeven na het
opstarten van de SunMaster. Dit scherm wordt ook
weergegeven wanneer u gedurende 150 seconden geen
enkele toets indrukt. Het LCD-display toont de volgende
informatie:
 Het elektrisch vermogen dat op dit moment door de
zonnepanelen wordt geleverd. Dit wordt aangegeven
door een waaiervormige vermogensbalk (0-100%)
 Energieopbrengsten van vandaag

U bedient het LCD-display met vier toetsen: S1, S2, S3 en
S4. Zie afbeelding 5-1.

Error LED

Knop1

Knop2

Knop3

De actuele meetwaarden worden getoond

Knop4
Druk Knop
1 om te
kiezen:
 Actual
 Day
 Total
 System
 Error

Afbeelding 5-1: Bediening van het LCD-display
Door op Knop 1 te drukken kunt u kiezen tussen:
►ACTUAL
►DAY
►TOTAL
►SYSTEM
►ERROR

Waarden die op dit moment worden
gemeten; zie paragraaf 5.5.1.
Historische gegevens van vandaag en
1…30 dagen geleden; zie par. 5.5.2..
Cumulatieve energieopbrengst van de
Solar ingang en AC uitgang; zie par. 5.5.3..
Systeeminformatie van de SunMaster; zie
paragraaf 5.5.4.
Hier wordt een mogelijke fout getoond; zie
paragraaf 5.5.6.

Knop 2
om te
kiezen:
 Solar 1
 AC Grid

Knop 3
om te
kiezen:
 Model
 Serial
 Firm
ware

Knop 3







[kWh]
[h]
[V][
A]
[Hz]
[°C]

Afbeelding 5-2: Actuele meetwaarden

W

V
A

Hz
°C

Source =
AC GRID
Vermogen dat aan het
elektriciteitsnet wordt
geleverd
Netspanning

Source =
SOLAR 1
DC vermogen,
geleverd door de PVpanelen
DC spanning van de
PV-string
DC stroom die door
AC-stroom die aan het
door de PV-panelen
elektriciteitsnet wordt
wordt geleverd.
geleverd
Netspanningsfrequentie
n.v.t.
Interne temperatuur van de SunMaster

NL / SunMaster ES
5.5.2
Historische gegevens
Wanneer [►DAY] oplicht in de linker bovenhoek, toont de
LCD-display de dagelijkse energieopbrengsten van uw
Sunmaster van de afgelopen 30 dagen. Zie afbeelding 5-4
Druk op Knop 4 om te kiezen tussen [kWh] en [h]:

kWh
h

Source: AC GRID
Totale energieopbrengst van de geselecteerde dag
wordt getoond
Aantal bedrijfsuren van de geselecteerde dag wordt
getoond
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5.5.3
Totale energieopbrengst
Wanneer [►TOTAL] oplicht aan de bovenzijde van het
LCD-display wordt de totale energieopbrengst sinds de
ingebruikname van de SunMaster weergegeven. Zie
afbeelding 5-4.
Druk op Knop 2 om te kiezen tussen:
SOLAR 1 ◄ Totale opbrengst van Solar ingang 1.
AC GRID ◄ Totale hoeveelheid energie die door de
SunMaster aan het elektriciteitsnet is
geleverd.

Historische gegevens worden getoond

Totae energieopbrengsten worden getoond
Afbeelding 5-4 Totale energieopbrengsten
Druk op Knop 3 om een dag in het verleden te kiezen

Druk op Knop 4: Select om te kiezen tussen [kWh] en [h]:

Afbeelding 5-3: Historische gegeven
Bediening van Knop 3:
Kort drukken
Lang drukken

Eén dag terug in het verleden
Dagen vooruit

kWh
h

Source: AC GRID
Opgewekte energie
Aantal uren dat de inverter
energie heft geleverd aan
het net

Source: SOLAR 1
Totale zonne-energie
Totaal aantal
bedrijfsuren

Meetwaarden van vandaag

5.5.4
Systeeminformatie
Wanneer [►SYSTEM] oplicht aan de bovenzijde van het
LCD-display, kunt u diverse informatie over uw SunMaster
uitlezen. Zie afbeelding 5-6.

Meetwaarden van gisteren

Druk op Knop 3: Info om te kiezen tussen [Model], [Serial]
en [Firmw]:

Voorbeelden:

Meetwaarden van een week
geleden

►MODEL
►SERIAL
►FIRMW

Toont het model van de SunMaster.
“ES3.6TL, ES4.6TL or ES5.0TL”.
Serienummer van de SunMaster wordt
weergegeven, bijvoorbeeld.: B921A0036.
De versienummers van de software worden
afwisselend getoond
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5.5
5.5
Instellingen
Op
p het dipslay kkunnen deze in
nstellingen wo
orden aangepa
ast
of bekeken:
b
 Niveau achte
ergrondverlichting,
 Contrastnivea
au,
 Insulatiedetectie aan/uit
 Schaduw MP
PPT aan/uit
 Netwerk IP a
adres
Om
m instellingen
n te kunnen
n doen, kies
st u eerst de
Sys
steempagina (paragraaf 5.5.4). Houd da
an knop 1 en
n 4
ged
durende 3 se
econden ingedrukt. Het dis
splay opent h
het
instellingenmenu
u. Met knop 2 en 3 navig
geert u door de
instellingen, knop 4 bevestigt de
d gekozen in
nstelling.
5.5
5.6

Storing
gen

5..5.7

Instelllen van de lan
ndcode

LET
T OP!
Sluit de SunMastter NOOIT aa
an op een an
nder
elekttriciteitsnet daan ingesteld. Zolang er geen
landc
code is inggesteld, blijft de SunMaster
uitge
eschakeld.
Met
M knop 2 en 3 navigeert u door de ins
stellingen, kno
op 4
be
evestigt de gekozen instellinng.
Als u een verkeerrde landcode heeft ingegevven,
kunt u bovenstaaande procedu
ure herhalen. Dit
doet u door in dde pagina Sy
ysteeminforma
atie,
knop
p 2 en 3 geedurende 3 seconden in
n te
drukken.

Zolang de Error-LE
ED niet rood oplicht is er ge
een
sprake
e van een sto
oring en werk
kt de SunMasster
norma
aal!
Bij on
nvoldoende licchtinval van de PV-modullen
(zonnepanelen), bijjvoorbeeld ‘s nachts, schakkelt
de Su
unMaster auto
omatisch uit. Het
H display too
ont
dan o
ook geen info
ormatie. Dit betreft dus ge
een
storing
g!
Hier
H wordt de sstoringsmeldin
ng weergegev
ven

Errorr LED licht op of knippert
Afb
beelding 5-5: w
weergave van
n storingen
De SunMaster wordt door een micropro
ocessor volled
dig
aan
ngestuurd en gecontroleerd
d. Eventuele storingen word
den
doo
or het appara
aat zelf gesign
naleerd door middel van e
een
Errror-LED aan d
de voorzijde va
an de SunMas
ster. De oorza
aak
van
n de storing w
wordt aangedu
uid door een storingsmeldin
s
ng.
Zie
e afbeelding 5
5-7. Zie hoofd
dstuk 6 voor uitleg van de
eze
sto
oringsmeldinge
en.
Affbeelding 5-6: Selectie landdcode
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5.6
Landcode
Germany
Italy
Spain
France
England
Australia
Austria
Belgium
Denmark
Greece
Netherlands
Taiwan
Korea

Toegestaan voor gebruik in
Duitsland (enkelfase)
Italië
Spanje
Frankrijk, Franse overzeese
gebieden
Groot Brittanië
Australië
Oostenrijk
België
Denemarken
Griekenland
Nederland, rest van Europa
Taiwan
Zuid Korea

5.5.8
Vermogensbegrenzing
In enkele toepassingen moet de omvormer op afstand
worden bediend. De vermogensbegrenzing van de ES
omvormer kan via een datalogger zoals de DataControl
Pro worden geactiveerd. Deze dataloggers zijn
aangesloten door midddel van het RS485 netwerk. Als de
netoperator de vermogensbegrenzing activeert, gaan de
omvormers hun vermogen begrenzen tot het ingestelde
percentage. Het display toont “PM” en het vermogen
waartoe de omvormer is begrensd. Bijvoorbeeld PM 80
betekent, dat de omvormer 80% van zijn maximum
vermogen levert. Als er gedurende 10 minuten geen
commando is gegeven tot vermogensbegrenzing, keren de
omvormers terug naar normaalbedrijf.
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Interne webpagina

De SunMaster heeft een Ethernet interface, die kan
worden gebruikt om de SunMaster met een lokaal netwerk
te verbinden of direct met een computer. Met deze
interface kan de interne webpagina van de SunMaster
worden bekeken via een browser als Internet Explorer (IE).
5.6.1
Setup van de point-to-point verbinding
Als er een directe verbinding wordt gemaakt tussen een
computer en de SunMaster, volg dan de volgende stappen
om de verbinding te configureren:
 A cross wired or straight wired network cable may be
used to connect the SunMaster to a computer
 Open de browser (IE in dit voorbeeld) en type
192.168.1.100 in de adresbalk. De webpagina van de
omvormer wordt nu geladen

Afbeelding 5-12
5.6.2
Setup netwerkverbinding
Indien opgenomen in een lokaal netwerk, zal de inverter
automatisch een IP adres verkrijgen. Om het toegewezen
IP-adres te controleren:
 Ga met het display naar het menu Systeeminformatie;
zie paragraaf 5.5.4.
 Eenmaal in dit menu houdt u Knop 1 en knop 4
gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt; zie
paragraaf 5.5.5.
 U komt nu in het SETTINGS menu; doorloop de menu’s
door steeds kort op knoppen 2 en 3 te drukken totdat
‘NETWORK’ wordt getoond. Druk knop 4 om uw keuze
te bevestigen.
 Het display toont nu het IP-adres van de inverter
 Typ the getoonde IP addres in de adresbalk van uw
browser. De interne webpagina van de inverter wordt
nu geladen.
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5.6.3
Webpagina Menu
Bij het openen van de pagina wordt het gebruikersniveau
getoond. Deze pagina bevat alleen het homescherm. Meer
informatie vindt u in het gebruikers+ niveau. Daarvoor moet
u inloggen met als wachtwoord het serienummer van de
SunMaster in hoofdletters. Dit serienummer staat op de
sticker aan de zijkant van de SunMaster.

5.6.3.2
Monitoring
De monitoringpagina toont meer gedetailleerde informatie
over het functioneren van de SunMaster, zoals ingangs- en
uitgangsspanning en de interne temperatuur.

Afbeelding 5-13
Klik op “User” om het wachtwoord in te voeren voor
toegang tot het Gebruiker+ niveau.
In het Gebruiker + niveau zijn de volgende items
beschikbaar:
 Home
 Monitoring
 Geschiedenis
 Update
 Netwerk
 Gebruikersinstellingen

Afbeelding 5-15
5.6.3.3
Geschiedenis
De geschiedenispagina toont informatie over deze dag, de
laatste 30 dagen en een logboek van mogelijke
gebeurtenissen.

5.6.3.1
Home
In het homescherm staat algemene informatie over de
SunMaster. Getoonde parameters zijn:
 Het actuele teruggeleverde vermogen als percentage
en als waarde.
 Vandaag omgezette energie
 Totale energie
 Status van de omvormer

Afbeelding 5-16
5.6.3.4
Update
Indien nodig, kan de omvormer worden geüpdatet via de
Ethernet interface. Informatie over de gebruikte
firmwareversies staat op de updatepagina.

Afbeelding 5-14

Afbeelding 5-17

NL / SunMaster ES
Om de firmware te updaten, kiest u Locale Update in het
menu. U kunt met de browse knop een firmware bestand
dat op de computer staat, selecteren en uploaden.
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5.6.4
Gebruikersinstellingen
Op deze pagina kan de shadow MPP tracker worden
ingesteld. Onder “mode” selecteert u het deel van de dag
waarop u schaduw verwacht. Ochtend: van 10:00 to 14:00
u. Avond: van 14:00 tot 18:00 u. De periode waarin de
schaduwtracking functie actief blijft, kan worden ingesteld
onder “Periode”. De systeemdatum en -tijd worden
ingesteld onder “Tijd”.

Afbeelding 5-18
Afbeelding 5-20
5.6.3.5
Netwerk
Op de netwerkpagina staan de huidige netwerkinstellingen.

Afbeelding 5-19

5.6.4.1
Grid interface and Grid support functions
De omvormer heeft grid interface instellingen, waarmee
deze kan worden aangepast aan landspecifieke
aansluitingsregels. Zo kan de omvormer indien nodig
bijdragen aan het in stand houden van een stabiel net. Als
het land is geselecteerd (paragraaf 5.5.7), worden alle
landspecifieke instellingen automatisch geconfigureerd
tijdens het in bedrijf nemen. Echter, aanpassingen op de
standaardinstellingen kunnen noodzakelijk zijn. De
installateur
mag
de
grid
interface
en
netondersteuningsinstellingen inzien en aanpassen. Een
installateurswachtwoord is verkrijgbaar bij Mastervolt
Technical Support. De volgende parameters kunnen
worden ingesteld:






Landkeuze
Spannings- en frequentiegrenzen
Levering van blindvermogen (Cos phi)
Frequentieafhankelijke vermogensafname
Vermogenstoename na een netfout

Zie Technical Bulletin “20120310 SunMaster ES installer
settings” voor details.
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6 PROBLEMEN OPLOSSEN
Raadpleeg uw installateur indien u de storing niet aan de hand van onderstaande tabel kunt verhelpen.
Error LED
Uit
Uit

Storingsmelding
NONE

Betekenis
Geen storing
Onvoldoende lichtinval
van de PV-modulen
Geen energie uit de PV
modulen

Uit

WAIT 0:00

Opstarten

Uit

Aan

COUNTRY
(of naam van
willekeurig land)
TEMP HIGH

(Tekst knippert)
Landcode is nog niet
ingesteld
Interne temperatuur
van de SunMaster is te
hoog

Aan

SOL HIGH

Aan

NO GRID

Spanning van de Solar
ingang is t hoog
Geen netspanning

Aan
Aan
Aan
Aan
Aan

UAC LOW
UAC HIGH
FAC LOW
FAC HIGH
INSULATION

Netspanning te laag
Netspanning te hoog
Netfrequentie te laag
Netfrequentie te hoog
Isolatiefout

Aan

DC INJECT

Netfout

Aan
Aan
Aan
Aan

G QUALITY
RC PROTECT
ISLANDING
BUS VOLT

Fout in netkwaliteit
Netfout
Eilandbeveiliging

Aan
Aan
Aan
Aan
Aan
Knipperen
Knipperen
Knipperen
Knipperen
Knipperen
Knipperen
Knipperen
Knipperen

OCTP
OCP
OOCP
PV OCP
PV OCTP
NTC FAIL
RCMU FAIL
RELAY FAIL
FAN FAIL
COM FAIL
ADC FAIL
CT FAIL
ZC FAIL

Netfout
Netfout
Netfout
PV fout
PV fout
Defect onderdeel in de
SunMaster

Uit

Wat te doen?
Niets, de omvormer werkt normaal
Niets, er komt onvoldoende energie uit de PV panelen als
gevolg van onvoldoende lichtinval (bijvoorbeeld ‘s nachts)
Raadpleeg een installateur indien de display overdag geen
informatie weergeeft. Mogelijk is de bedrading tussen de PV
modulen en de SunMaster defect
Niets. Nadat de SunMaster (weer) is aangesloten op het
elektriciteitsnet voert deze enkele testen uit. Dit kan maximaal
5 minuten duren. Daarna wordt de SunMaster ingeschakeld
en gaat normaal werken.
Stel de juiste landcode in. Zie paragraaf 5.5.7.

Wordt de luchtstroom door de SunMaster geblokkeerd?
Paragraaf 3.3 geeft richtlijnen voor een correcte installatie. Als
het probleem blijft aanhouden, roep dan de hulp in van een
installateur..
Raadpleeg een installateur.
Controleer de netaansluting van de SunMaster. Controleer de
zekering in de meterkast
Netspanning is te laag. Raadpleeg een installateur.
Netspanning is te hoog. Raadpleeg een installateur.
Netfrequentie is te laag. Raadpleeg een installateur
Netfrequentie is te hoog. Raadpleeg een installateur
Lekstroom tussen PV modules en aarde. Raadpleeg een
installateur
Omvormer heeft een fout in de netaansluiting gedetecteerd.
Raadpleeg een installateur als het probleem aanhoudt..
Instabiel elektriciteitsnet
Interne aardlekschakelaar heeft een foutstroom gedetecteerd.
De omvormer heeft een eilandsituatie gedetecteerd
Omvormerbeveiliging, omvormer gaat terug naar
normaalbedrijf.
Uitgangsbeveiliging, omvormer gaat terug naar normaalbedrijf
Uitgangsbeveiliging, omvormer gaat terug naar normaalbedrijf
Uitgangsbeveiliging, omvormer gaat terug naar normaalbedrijf
Ingangsbeveiliging, omvormer gaat terug naar normaalbedrijf
Ingangsbeveiliging, omvormer gaat terug naar normaalbedrijf
Schrijf de foutmelding exact over. Neem contact op met een
installateur voor de vervanging van uw SunMaster..
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7 SPECIFICATIES
7.1

Technische gegevens

SunMaster ES3.6 TL
SunMaster ES4.6 TL
SunMaster ES5.0 TL
ALGEMEEN
131503600
131504600
131505000
Artikelnummer:
Omgevingstemperatuur -20°C tot 60°C (vol vermogen tot 45 °C omgevingstemperatuur)
Bedrijfstemperatuur:
Aluminium met poedercoating
Behuizing:
IP65
Beschermingsklasse:
Klimaatklasse
4K4H
Verontreinigingsgraad:
PD2
Maximale hoogte:
2000m
Relatieve luchtvochtigheid:
Max. 100% niet condenserend
Veiligheidsklasse:
Klasse I, metalen behuizing, met randaarde (PE)
Galvanische isolatie
Geen
Gewicht:
21 kg
21kg
21kg
Afmetingen, hxbxd:
461 x 549 x 195 mm
461 x 549 x 195 mm
461 x 549 x 195 mm
Koeling
Natuurlijke convectie
Natuurlijke convectie + vervangbare ventilator
SOLAR INGANG (DC)
PV vermogensbereik:
3000-4700 Wp
3900 - 6000 Wp
4300 - 6500 Wp
10 W
10 W
10 W
Opstartvermogen:
Spanning bij vol vermogen:
290 - 720 V
395 - 800 V
305 - 720 V
250 - 900 V
210 - 1000 V
210 - 900 V
Bedrijfsspanning:
670 V
670 V
670 V
Nominale spanning:
900 V
1000 V
900 V
Absolute maximale spanning:
Overspanningscategorie:
OVC klasse 2
OVC klasse 2
OVC klasse 2
Aantal ingangen:
1 MPP Tracker / 2 parallelle ingangen (2 x 2 Multi-Contact 4mm connectors)
Nominale stroom:
13.0 A
12.2 A
17.0 A
Maximale kortsluitstroom:
Isc = 19.5 A
Isc = 18.3 A
Isc = 15.5 A
Max. stroomterugkoppeling:
Stroomterugkoppeling van de inverter naar het PV-array is verwaarloosbaar
Typische stringconfiguraties:
5 inch: 2 strings per ingang; 6 inch: 1 / 2 strings per ingang
PV array aarding:
Voor aarding van het array is een aparte transformator nodig.
NETUITGANG (AC)
Spanning:
230 Vac enkelfase +15% / -20%
Overspanningscategorie:
OVC klasse 3
OVC klasse 3
OVC klasse 3
Nominaal vermogen:
3.6kVA @ 230 Vac +/- 10% 4.6kVA @ 230 Vac +/- 10% 5.0kVA @ 230 Vac +/- 10%
Maximaal vermogen:
3680 VA
4600 VA
5000 VA*
Maximale fasestroom:
16 A
24 A
24 A
Maximale overstroombeveiliging:
16 A
24.5 A
24.5 A
Inschakelstroom:
101A <2 µs
101A <2 µs
101A <2 µs
Frequentie:
50 Hz modellen: 47 - 53 Hz, 60 Hz modellen: 57 – 63 Hz
Vermogensfactor
0.9 Leading – 0.9 Lagging
Blindvermogenregeling:
Ja
Harmonische vervorming:
< 3%
Beveiliging tegen DC injectie:
Yes
Stand-by vermogen
< 0.5 W
< 0.5 W
< 0.5 W
EU rendement:
> 97.0 %
> 97.0 %
> 97.0 %
Maximaal rendement
> 97.5 %
> 97.5 %
> 97.5 %
AC connector:
Meegeleverde IP67 enkelfase AC stekker, geschikt voor 4 mm² en 6 mm²
Zekering:
Geïntegreerde PCB-zekeringen
*Begrenst tot 4600VA voor Duitsland; begrenst tot 5250VA voor Italië
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BEVEILIGINGEN
Eilandbedrijf:
Beveiligingen DC zijde

Beveiligingen AC zijde

SunMaster ES4.6 TL

SunMaster ES5.0 TL

Bewaking van het redundante spannings- en frequentieraam, frequentieverschuiving.
 Meting van de isolatieweerstand
 Beveiliging tegen ompoling (diodes)
 Beveiliging tegen spanningspieken (varistor)
 Overbelasting (temperatuurgestuurde vermogensreductie)
 Spannings- en frequentievenster
 Redundante AC relais
 Geïntegreerde aardlekschakelaar (DC gevoelig)
 DC stroominjectiebeveiliging
 Keramische zekering
 Beveiliging tegen spanningspieken (varistor)

SYSTEEMINFORMATIE
Gebruikersinterface
Diagnose
External communicatie

LCD
30 dagen datalogger en real time klok
2 RS485 aanslutingen (RJ45) t.b.v. DataControl Professional
1 x Ethernetaansluiting (RJ45)
SPECIFICATIES ISOLATIETRANSFORMATOR (indien vereist, zie paragraaf 3.5)
Spanning (primair / secundair)
230V L+N / 230V L+N
230V L+N / 230V L+N
230V L+N / 230V L+N
Frequentie:
50 / 60Hz
50 / 60Hz
50 / 60Hz
Vermogen:
≥3700VA
≥4600VA
≥5300VA
Type:
Veiligheidstransformator, Isolatieklasse ≥F
Normen en reguleringen:
IEC61558-2-4, plaatselijk geldende reguleringen en normen zijn van toepassing.
7.2

Afmetingen

Afbeelding 7-1: Afmetingen in mm [inch] van de SunMaster
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8 BESTELINFORMATIE
Artikelnummer
130362900
130394000
130391010
130391020
130391040
130397100
130397200
130397220
130397230

Omschrijving
Set van twee MultiContact Y-adapters PV-AZS4 (positief) en PV-AZB4 (negatief)
Masterlog– Gratis PC Software waarmee u uw PV-systeem kunt monitoren. gebruik van de optionele
“Mastervolt PC–link” interface is vereist..
PC Link, RS485/232 converter
PC Link IndustrialRS485/RS232 interface voor het aansluiten van 10 of meer SunMaster inverters of in
geval van kabellengtes van meer dan 100 meter.
PC Link Industrial, RS485/USB interface voor het aansluiten van 10 of meer SunMaster inverters of in
geval van kabellengtes van meer dan 100 meter
Data Control ‘Premium’ II remote – Datalogger waarmee u tot 6 SunMaster inverters via het Internet op
afstand kunt bedienen
Data Control ‘Pro’ Analogue – Datalogger waarmee u maximaal 20 SunMaster inverters kunt bedienen,
zowel plaatselijk als op afstand via het Internet
Data Control ‘Pro’ GSM – Datalogger waarmee u maximaal 20 SunMaster inverters kunt bedienen, zowel
plaatselijk als op afstand via het Interne
Data Control ‘Pro’ Ethernet – Datalogger waarmee u maximaal 20 SunMaster inverters kunt bedienen,
zowel lokaal als op afstand via het Internet

Mastervolt biedt een breed scala aan producten voor zowel netgekoppelde als autonome elektrische installaties. Op onze
website www.mastervolt.com vindt u een volledig overzicht van al onze producten
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9 ITALY SELF TEST
ALGEMEEN
De Italië-zelftest is bedoeld om de boven- en
ondergrens van de AC-spanning en AC
frequentie te controleren waarmee de omvormer
loskoppelt van het net. Als het testresultaat FAIL
is, mag de omvormer niet voeden aan het net.
Na het aftellen, als de test langer duurt dan 40
seconden, is het resultaat ook FAIL.
Om de zelftest Italië uit te voeren, selecteert u
het “Systeem / Model” menu in het display. Zie
Afbeelding 9-0.
Als het model Italy is, drukt u op de rechter twee
knoppen gedurende 3 seconden. Het scherm
moet in de “Model”-modus blijven. U komt in het
Italy-test menu.
De tekst ITALY TEST knippert. Druk op de
rechter knop om te bevestigen. Eerst wordt de
Uac Hoge off limiet weergegeven.
Gedurende de zelftest worden de volgende tests
in deze volgorde uitgevoerd:
 UH (Hoog uit AC spanningslimiet);
 UL (Laag uit AC spanningslimiet)
 FH(Hoog uit AC frequentielimiet);
 FL (Laag uit AC frequentielimiet).
Na elke test moet u op Confirm klikken voordat
de inverter de reclosure tijd gaat aftellen en de
verbinding met het net herstelt.
Opmerking: de standaard reclosure tijd van 300
sec is ingekort om de test te versnellen. Dit is
geen fout.
Na de test en opnieuw verbinden met het net,
gaat de omvormer verder in normaalbedrijf.
De testresolutie is beter dan 1V/ 0.1Hz als
netspanning en frequentie stabiel zijn.
Afbeelding 9-0
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Figure 9--1
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UH
H-TEST
Zie
e Afbeelding 9-2.
9 Start de UH test met “Sttart”.
He
et scherm toon
nt:


(links) UG = gemeten netspanning;

(rechts) UH = hoge spann
ningslimiet.
Afn
name hoge spanningslimiet (rate -11.5V
V/sec) tot dez
ze UG bereiktt.
Om
mvormer koppelt af, rode errror LED branddt.


230 265

SP 10
00MS

R 083MS

SP 276

R 275.9

UH PASS
P

Na
a de UH-test ziet u achtereenvolgens S
Setpoint time (SP),
(
Test trip
p
tim
me (R) SP en R
R is de
e gemeten wa
aarde van UH
H.
Afbeelding 9-2

UL-T
TEST
Zie a
afbeelding 9-3. Start de UL test
t
door op “S
Start” te drukk
ken.
Het sscherm toont:
(b
boven) TIME

= testtijd indicatie, 1 segm
ment = 1 secon
nde;



(llinks) UG

n
= gemeten netspanning;



(rrechts) UL

= lage span
nningslimiet

nningstoenam
me 11.5V/sec to
ot deze UG beerekt.
Span
Omvvormer koppeltt af, rode error LED brandt

230 184

SP 20
00MS



R 112MS

SP 184

R 184.1

Na d
de UL-test, zie
et u achtereen
nvolgens Timee, UG, UT.
R is de gemeten waa
arde van UL.

Afbeelding 9-3

UL PASS
P

EN / SunMaster ES

61

FH
H-TEST
Ziie afbeelding 9-4.
9 Start de FH
F test met “S
Start”.
He
et scherm too
ont nu:


(boven) TIM
ME

= testtijd indicatie, 1 seegment = 1 seconde;



(links) FG

en netfrequenttie;
= gemete



(rechts) FH

= hoge frrequentielimiiet omvormerr.

H neemt af me
et -0.05 Hz/se
ec tot FG. Omvvormer koppe
elt af, rode erro
or
FH
LE
ED brandt

Na
a de FH-test, ziet
z u achteree
envolgens Tim
me, FG, FT.
R is de
e gemeten wa
aarde van FH
H.

Afbeellding 9-4

FL
L-TEST
Zi e Afbeelding 9-5.
9 Start de FL
F test met “St
Start”.
He
et scherm toont:
(boven) TIM
ME

= testtijd indicatie, 1 seegment = 1 sec
conde;



(links) FG

en netfrequenttie;
= gemete



(rechts) FL

= lage fre
equentielimieet omvormer.

uring the test FL is increase
Du
ed by 0.05 Hz//sec until it rea
aches FG.
Th
he inverter will disconnect th
hen and the reed error LED illuminates.

50.00 49.70

SP 10
00MS



R 089MS

SP 49.70

R 49.80

FL PASS
P

Na
a de FL-test, ziet
z u achteree
envolgens Tim
me, FG, FT
.
R is de
d gemeten waarde
w
van FL
L.

Afbeellding 9-5
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Ma
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Mastervolt International B.V.
B
Snijdersberg
gweg 93
1105 AN Am
msterdam
The Netherlands
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nsibility that the product:
Artticle number
131
1503600
131
1504600
131
1505000

Product na
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ES5.0
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200
04/108/EC
200
06/95/EC
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e following ha
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EN
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06+A1:2009
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C 61000-4-11::2004
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