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Afbeelding 0-1: Overzicht van de Sunmaster ES 
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Knop S1: Menu Knop S3: Info Knop S2: Source Knop S4: Select 
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Solar ingang  

2 strings parallel 
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AC connector 

Display met 

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

 
Door op Knop 1 te drukken kunt u kiezen tussen:  
 
►ACTUAL Waarden die op dit moment worden 

gemeten; zie paragraaf 5.5.1. 
►DAY Historische gegevens van vandaag en 

1…30 dagen geleden; zie par. 5.5.2.. 
►TOTAL Cumulatieve energieopbrengst van de 

Solar ingang en AC uitgang; zie par. 5.5.3.. 
►SYSTEM Systeeminformatie van de SunMaster; zie 

paragraaf 5.5.4. 
►ERROR Hier wordt een mogelijke fout getoond; zie 

paragraaf 5.5.6. 
 

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 

Afbeelding 5-2: Actuele meetwaarden 
 
 Source = 

AC GRID 
Source = 
SOLAR 1  

W Vermogen dat aan het 
elektriciteitsnet wordt 
geleverd 

DC vermogen, 
geleverd door de PV-
panelen 

V Netspanning DC spanning van de 
PV-string 

A AC-stroom die aan het 
elektriciteitsnet wordt 
geleverd 

DC stroom die door 
door de PV-panelen 
wordt geleverd. 

Hz Netspanningsfrequentie n.v.t. 
°C Interne temperatuur van de SunMaster 
 

Afbeelding 5-1: Bediening van het LCD-display 

Error LED Knop1 Knop2 Knop3 Knop4 

Knop 3 

 

 [kWh] 

 [h] 

 [V][ 

 A] 

 [Hz] 

 [°C]  

Druk Knop 

1 om te 

kiezen:  

 Actual 

 Day 

 Total 

 System 

 Error 

Knop 2  

om te 

kiezen:  

 Solar 1 

 AC Grid  

Knop 3  

om te 

kiezen: 

 Model 

 Serial 

 Firm 

ware 

De actuele meetwaarden worden getoond 
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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]:  
 
 Source: AC GRID 
kWh Totale energieopbrengst van de geselecteerde dag 

wordt getoond  
h Aantal bedrijfsuren van de geselecteerde dag wordt 

getoond 

 
Afbeelding 5-3: Historische gegeven 
 
Bediening van Knop 3: 
 
Kort drukken Eén dag terug in het verleden  
Lang drukken Dagen vooruit 
 
Voorbeelden: 
 

 
 

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.  

 

 
Afbeelding 5-4 Totale energieopbrengsten 
 
Druk op Knop 4: Select om te kiezen tussen [kWh] en [h]:  
 
 Source: AC GRID Source: SOLAR 1  
kWh Opgewekte energie Totale zonne-energie 
h Aantal uren dat de inverter 

energie heft geleverd aan 
het net 

Totaal aantal 
bedrijfsuren 

 
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. 
 
Druk op Knop 3: Info om te kiezen tussen [Model], [Serial] 
en [Firmw]:  
 
►MODEL Toont het model van de SunMaster. 

“ES3.6TL,  ES4.6TL or ES5.0TL”. 
►SERIAL Serienummer van de SunMaster wordt 

weergegeven, bijvoorbeeld.: B921A0036. 
►FIRMW De versienummers van de software worden 

afwisselend getoond 
 

Historische gegevens worden getoond 

Druk op Knop 3 om een dag in het verleden te kiezen 

Meetwaarden van vandaag 

Meetwaarden van gisteren 

Meetwaarden van een week 
geleden 

Totae energieopbrengsten worden getoond 
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Landcode Toegestaan voor gebruik in 
Germany Duitsland (enkelfase) 
Italy Italië 
Spain Spanje 
France Frankrijk, Franse overzeese 

gebieden  
England Groot Brittanië 
Australia Australië 
Austria Oostenrijk 
Belgium België 
Denmark Denemarken 
Greece Griekenland 
Netherlands Nederland, rest van Europa 
Taiwan Taiwan 
Korea 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. 
 

5.6 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.  
 

 
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  
 
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 5-14 
 

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

 
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 5-17 
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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. 

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

 
Afbeelding 5-19 
 

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 5-20 
 
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 Storingsmelding Betekenis Wat te doen? 

Uit NONE Geen storing Niets, de omvormer werkt normaal 
Uit  Onvoldoende lichtinval 

van de PV-modulen 
Niets, er komt onvoldoende energie uit de PV panelen als 
gevolg van onvoldoende lichtinval (bijvoorbeeld ‘s nachts) 

Uit  Geen energie uit de PV 
modulen 

Raadpleeg een installateur indien de display overdag geen  
informatie weergeeft. Mogelijk is de bedrading tussen de PV 
modulen en de SunMaster defect  

Uit WAIT 0:00  Opstarten 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. 

Uit COUNTRY 
(of naam van 
willekeurig land) 

(Tekst knippert) 
Landcode is nog niet 
ingesteld 

Stel de juiste landcode in. Zie paragraaf 5.5.7. 

Aan TEMP HIGH Interne temperatuur 
van de SunMaster is te 
hoog  

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.. 

Aan SOL HIGH Spanning van de Solar 
ingang is t hoog 

Raadpleeg een installateur. 

Aan NO GRID Geen netspanning Controleer de netaansluting van de SunMaster. Controleer de 
zekering in de meterkast 

Aan UAC LOW Netspanning te laag Netspanning is te laag. Raadpleeg een installateur. 

Aan UAC HIGH Netspanning te hoog Netspanning is te hoog. Raadpleeg een installateur. 

Aan FAC LOW Netfrequentie te laag Netfrequentie is te laag. Raadpleeg een installateur 

Aan FAC HIGH Netfrequentie te hoog Netfrequentie is te hoog. Raadpleeg een installateur 

Aan INSULATION Isolatiefout Lekstroom tussen PV modules en aarde. Raadpleeg een 
installateur 

Aan DC INJECT Netfout Omvormer heeft een fout in de netaansluiting gedetecteerd. 
Raadpleeg een installateur als het probleem aanhoudt.. 

Aan G QUALITY Fout in netkwaliteit Instabiel elektriciteitsnet 

Aan RC PROTECT Netfout Interne aardlekschakelaar heeft een foutstroom gedetecteerd.  

Aan ISLANDING Eilandbeveiliging De omvormer heeft een eilandsituatie gedetecteerd 

Aan BUS VOLT  Omvormerbeveiliging, omvormer gaat terug naar 
normaalbedrijf. 

Aan OCTP Netfout Uitgangsbeveiliging, omvormer gaat terug naar normaalbedrijf 

Aan OCP Netfout Uitgangsbeveiliging, omvormer gaat terug naar normaalbedrijf 

Aan OOCP Netfout Uitgangsbeveiliging, omvormer gaat terug naar normaalbedrijf 

Aan PV OCP PV fout Ingangsbeveiliging, omvormer gaat terug naar normaalbedrijf 

Aan PV OCTP PV fout Ingangsbeveiliging, omvormer gaat terug naar normaalbedrijf 

Knipperen NTC FAIL Defect onderdeel in de 
SunMaster  

Schrijf de foutmelding exact over. Neem contact op met een 
installateur voor de vervanging van uw SunMaster.. Knipperen RCMU FAIL 

Knipperen RELAY FAIL 

Knipperen FAN FAIL 

Knipperen COM FAIL 

Knipperen ADC FAIL 

Knipperen CT FAIL 

Knipperen ZC FAIL 
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7 SPECIFICATIES 
 
7.1 Technische gegevens  

 
 SunMaster ES3.6 TL SunMaster ES4.6 TL SunMaster ES5.0 TL 
ALGEMEEN 

Artikelnummer: 131503600  131504600  131505000 

Bedrijfstemperatuur: Omgevingstemperatuur -20°C tot 60°C (vol vermogen tot 45 °C omgevingstemperatuur) 

Behuizing: Aluminium met poedercoating 

Beschermingsklasse: IP65 

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 

Opstartvermogen: 10 W  10 W 10 W 

Spanning bij vol vermogen:  290 - 720 V  395 - 800 V  305 - 720 V 

Bedrijfsspanning: 250 - 900 V  210 - 1000 V  210 - 900 V 

Nominale spanning: 670 V  670 V  670 V  

Absolute maximale spanning: 900 V  1000 V 900 V 

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 
  



56 EN / SunMaster ES 
 

 

 
 SunMaster ES3.6 TL SunMaster ES4.6 TL SunMaster ES5.0 TL 
BEVEILIGINGEN 

Eilandbedrijf:  Bewaking van het redundante spannings- en frequentieraam, frequentieverschuiving. 
Beveiligingen DC zijde  Meting van de isolatieweerstand 

 Beveiliging tegen ompoling (diodes) 
 Beveiliging tegen spanningspieken (varistor) 
 Overbelasting (temperatuurgestuurde vermogensreductie) 

Beveiligingen AC zijde  Spannings- en frequentievenster 
 Redundante AC relais 
 Geïntegreerde aardlekschakelaar (DC gevoelig) 
 DC stroominjectiebeveiliging 
 Keramische zekering 
 Beveiliging tegen spanningspieken (varistor) 

SYSTEEMINFORMATIE  
Gebruikersinterface LCD 
Diagnose 30 dagen datalogger en real time klok 
External communicatie  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 Omschrijving 
130362900 Set van twee MultiContact Y-adapters PV-AZS4 (positief) en PV-AZB4 (negatief) 
130394000 Masterlog– Gratis PC Software waarmee u uw PV-systeem kunt monitoren. gebruik van de optionele 

“Mastervolt PC–link” interface is vereist.. 
130391010 PC Link, RS485/232 converter 
130391020 PC Link IndustrialRS485/RS232 interface voor het aansluiten van 10 of meer SunMaster inverters of in 

geval van kabellengtes van meer dan 100 meter. 
130391040 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 
130397100 Data Control ‘Premium’ II remote – Datalogger waarmee u tot 6 SunMaster inverters via het Internet op 

afstand kunt bedienen  
130397200 Data Control ‘Pro’ Analogue – Datalogger waarmee u maximaal 20 SunMaster inverters kunt bedienen, 

zowel plaatselijk als op afstand via het Internet 
130397220 Data Control ‘Pro’ GSM – Datalogger waarmee u maximaal 20 SunMaster inverters kunt bedienen, zowel 

plaatselijk als op afstand via het Interne 
130397230 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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