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4.1

(2.) Bezpieczeństwo
ZAGROŻENIE
Niebezpieczne dla życia napięcia panują na zaciskach i w przewodach falownika również po
jego wyłączeniu i odłączeniu!
Dotknięcie przewodów lub zacisków w falowniku może spowodować ciężkie obrażenia bądź śmierć.
Falownik może otwierać, instalować i konserwować tylko wykwalifikowany elektryk, mający pozwolenie operatora sieci energetycznej.
› Podczas pracy falownik musi być zamknięty.
› Nie dokonywać jakichkolwiek zmian w falowniku!

Elektryk jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów.
• Osoby nieupoważnione powinny przebywać z dala od falownika i instalacji fotowoltaicznej.
• W szczególności przestrzegać normy IEC-60364-7-712:2002 „Wymagania dotyczące zakładów pracy, pomieszczeń i
instalacji szczególnego rodzaju – solarne fotowoltaiczne systemy energetyczne”.
• Zapewnić bezpieczeństwo eksploatacyjne poprzez prawidłowe uziemienie, dobór przewodów oraz odpowiednią
ochronę przed zwarciem.
• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zamieszczonych na falowniku oraz w niniejszej instrukcji obsługi.
• Przed rozpoczęciem oględzin bądź prac konserwacyjnych wyłączyć wszystkie źródła napięcia i zabezpieczyć je
przed niezamierzonym włączeniem.
• Podczas pomiarów w falowniku pod napięciem przestrzegać następujących zasad:
– Nie dotykać przyłączy elektrycznych.
– Zdjąć biżuterię z palców i przegubów rąk.
– Stwierdzić bezpieczeństwo stosowanych przyrządów pomiarowych.
• Podczas pracy przy falowniku stać na izolowanym podłożu.
• Zmiany w otoczeniu falownika muszą być zgodne z obowiązującymi normami krajowymi.
• Podczas pracy przy generatorze fotowoltaicznym należy — oprócz odłączenia od sieci — wyłączyć napięcie DC
rozłącznikiem DC.

ZAGROŻENIE
Zagrożenie życia spowodowane przez ogień lub eksplozje!
Ogień powstały w pobliżu falownika wskutek zapłonu materiałów palnych lub wybuchowych może
spowodować ciężkie obrażenia.
› Nie montować falownika w pobliżu obszarów zagrożonych wybuchem ani w pobliżu materiałów
łatwopalnych.

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo oparzenia o gorące części obudowy!
Dotknięcie obudowy może spowodować oparzenia.
› Falownik montować w sposób wykluczający niezamierzone dotknięcie.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie uderzeniem, niebezpieczeństwo rozbicia falownika
› Do transportu zapakować falownik w sposób zapewniający bezpieczeństwo.
› Falownik transportować ostrożnie, używając uchwytów palety.
› Nie poddawać falownika wstrząsom.
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4.2
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(2.1) Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Falownik wykonano zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa w technice. Mimo
to, w przypadku niewłaściwego zastosowania mogą wystąpić zagrożenia zdrowia i życia użytkownika, osób trzecich,
uszkodzenia urządzenia lub innych składników majątku.
Falownik należy eksploatować tylko po podłączeniu na stałe do publicznej sieci elektrycznej.
Inny lub wykraczający poza ten zakres sposób użytkowania stanowi użycie niezgodne z przeznaczeniem. Należą do
tego:
• używanie falownika jako urządzenia przenośnego,
• używanie w pomieszczeniach zagrożonych eksplozją,
• używanie w pomieszczeniach o wilgotności względnej > 95%,
• praca w warunkach innych niż określone w specyfikacji producenta,
• praca autonomiczna.

4.3

(3.1) Sposób działania

Falownik przetwarza wytworzone przez moduły fotowoltaiczne napięcie stałe na napięcie przemienne i doprowadza
je do zasilania sieci elektrycznej. Proces zasilania rozpoczyna się, gdy dostępne jest dostateczne promieniowanie, a
na falowniku panuje określone napięcie minimalne. Jeżeli podczas zapadającego zmroku nastąpi spadek napięcia
poniżej wartości minimalnej, tryb zasilania kończy się, a falownik wyłącza.

4.3.1

(3.2) Budowa falownika
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Rysunek 1: Budowa falownika
Objaśnienia
1

Panel obsługowy

4

Złącze DC (połączenie wtykowe DC)

2

Pokrywa skrzynki przyłączeniowej

5

Złącze AC (5-pinowe połączenie wtykowe)

3

Rozłącznik DC

4.4

(6.) Montaż
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek dużej masy falownika!
› Należy zwrócić uwagę na masę, wysoko położony środek masy i obszary podnoszenia urządzenia.
› Dobrać odpowiednie miejsce montażu i podłoże.
› Do montażu falownika używać materiałów mocujących dołączonego w komplecie albo stosownego do podłoża.
› Falownik powinien być zawsze transportowany co najmniej przez 2 osoby.
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Pomieszczenie
• możliwie suche, dobrze klimatyzowane, ciepło odpadowe musi być odprowadzane z falownika,
• niezakłócona cyrkulacja powietrza,
• podczas montażu w szafie rozdzielczej zapewnić wystarczające odprowadzenie ciepła przez wentylację wymuszoną,
• Jeżeli falownik jest narażony na działanie agresywnych gazów, to należy go montować w sposób zapewniający
stałą widoczność.
• blisko podłogi, dobry dostęp od przodu i z boków bez dodatkowych pomocy,
• w przypadku eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń zapewnić ochronę przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym,
• aby zapewnić łatwą obsługę, należy podczas montażu zwrócić uwagę na to, by wyświetlacz znajdował się lekko
poniżej linii wzroku.

Ściana
•
•
•
•
•

o dostatecznej nośności,
dostępna do prac montażowych i konserwacyjnych,
z materiału odpornego na wysokie temperatury (do 90 C),
z materiału trudno palnego,
przestrzegać minimalnych odstępów montażowych.

WSKAZÓWKA
Dostęp dla personelu konserwacyjnego wykonującego prace serwisowe
Dodatkowymi nakładami poniesionymi wskutek niedogodnych warunków budowlanych wzgl. montażowych obciążymy klienta.

<20°

Rysunek 2: Przepisy dotyczące montażu naściennego
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Rysunek 3: Falownik przy instalacji zewnętrznej
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Rysunek 4: Odległości minimalne / zawieszanie falownika
Objaśnienia
1

Pokrywa skrzynki przyłączeniowej

4

Kołki rozporowe (3x)

2

Śruby mocujące (2xTorx)

5

Śruby montażowe (3x)

3

Wieszaki

6

Otwór na zabezpieczenie falownika

Montaż falownika
1. Zaznaczyć na ścianie pozycję górnych wywiercanych otworów zgodnie z obmiarem na rysunku 8 lub za
pomocą wieszaków na tylnej stronie obudowy.
WSKAZÓWKA: Zachować minimalne odstępy między falownikami (700 mm) lub falownikiem a sufitem/podłożem (500 mm) oraz odstępy boczne (150 mm i 250 mm).
2. Wstawić korki rozporowe.
3. Górne śruby montażowe wkręcić w ścianę zgodnie z podaną odległością (3 mm).
4. Zawiesić falownik na wieszakach w śruby.
5. Wykręcić śruby mocujące na pokrywie dla skrzynki przyłączeniowej.
6. Opuścić pokrywę skrzynki przyłączeniowej.
7. Wariant 1: Zaznaczyć pozycję dolnego otworu.
8. Zdjąć falownik i włożyć kołek rozporowy w celu zabezpieczenia falownika.
9. Zawiesić falownik z powrotem w górnych śrubach i zamocować na ścianie za pomocą dolnej śruby montażowej.
10. Wariant 2: Usunąć zasuwę. (Patrz rysunek 7 na stronie 6)
11. Wywiercić otwór zgodnie z wielkością kołka rozporowego i zamocować na ścianie za pomocą śruby do montażu.
12. Włożyć zasuwę.
13. Nałożyć pokrywę na obudowę.
14. Wkręcić śruby mocujące dla pokrywy.
» Falownik jest zamontowany. Kontynuować instalację.
Strona 32

Skrócona instrukcja montażu KACO blueplanet 3.0-4.6 TL1

Skrócona instrukcja montażu (Polski)
Elektryk

4.5

(7.1) Otwieranie pokrywy skrzynki przyłączeniowej

1

3

2

Rysunek 5: Zdemontować pokrywę

Rysunek 6: Usunąć pokrywę

PL

Rysunek 7: Usunąć zasuwę

Objaśnienia
1

Śruby mocujące (2x)

2

Pokrywa skrzynki przyłączeniowej 3

Zasuwa

Otwieranie skrzynki przyłączeniowej
ඣ Falownik jest zamontowany na ścianie.
1. Ustawić rozłącznik DC w pozycji „OFF”.
2. Wykręcić śruby mocujące na pokrywie dla skrzynki przyłączeniowej.
3. Opuścić pokrywę.
4. Wyciągnąć zasuwę do góry.
» Skonfigurować połączenie wtykowe dla przyłącza.

1.5.1

(7.1.1) Konfiguracja połączenia wtykowego AC
1,97 In
(50mm)
0,47 In
(12mm)

0,31 In
(8mm)

przyłączu
1-fazowym

1

2

4

3

przyłączy
3-fazowym

5

Rysunek 8: Połączenie wtykowe AC

Rysunek 9: Odizolować kabel

4

Rysunek 10: Podłączyć żyły

CLICK !

30
6,5 Nm

1 Nm

przyłączu
1-fazowym

1 Nm

CLICK !

przyłączy
3-fazowym
Rysunek 11: Dokręcić śruby

Rysunek 12: Wcisnąć nośnik stykowy
w obudowę
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Rysunek 13: Dociągnąć przepust
kablowy
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Legenda dla Rysunek 8 do Rysunek 10
1

Przepust kablowy

2

Uszczelka

4

Wtyk kontaktowy

2

Uszczelka

3

Obudowa

5

Długości kabli

WSKAZÓWKA
› Jeśli operator sieci lub zakład energetyczny wymaga 3-fazowego monitoringu sieci, konieczne jest
3-fazowe (pięciobiegunowe) przyłącze do sieci. Ponadto w menu „Parametry” należy aktywować
monitoring 3-fazowy. Przed instalacją należy zapytać się u swojego operatora sieci lub w zakładzie
energetycznym o wymagane przyłącze do sieci.

PL

Konfiguracja połączenia wtykowego AC
ඣ Skrzynka przyłączeniowa otwarta.
1. Nasunąć przepust kablowy na kabel.
2. Wybrać uszczelkę w zależności od średnicy użytego kabla (8 ... 12 mm/ 12 ... 16 mm/ 16 ... 21 mm).
3. Nasunąć obudowę z uszczelką na kabel.
4. Zająć płaszcz z kabla na długości 50 mm.
5. Żyły N, L1 w przyłączu 1-fazowym lub żyły N, L1, L2, L3 w przyłączy 3-fazowym skrócić o 8 mm.
6. Zdjąć 12 mm izolacji żył (N, L1, PE w przyłączu 1-fazowym lub żyły N, L1, L2, L3 w przyłączy 3-fazowym).
7. Na żyłach elastycznych muszą znajdować się tulejki końcowe według normy DIN 46228.
8. Żyły wprowadzić w styk zgodnie z oznaczeniem na nośniku stykowym.
9. Dokręcić śruby na nośniku stykowym siłą 1 Nm.
10. Wcisnąć nośnik stykowy w obudowę aż do słyszalnego kliknięcia.
11. Przytrzymać obudowę kluczem maszynowym płaskim (30).
Dokręcić przepust kablowy z momentem obrotowym 6,5 Nm.
» Podłączyć falownik do instalacji elektrycznej.

4.6

(7.2) Podłączanie falownika do instalacji elektrycznej

Podłączyć falownik do generatora fotowoltaicznego i do sieci przez złącze wtykowe na dolnej stronie obudowy.

DC

1

2

3

Rysunek 14: Skrzynka przyłączeniowa: Przyłącze elektryczne
Objaśnienia
1

Rozłącznik DC

3

2

Połączenie wtykowe DC dla generatora fotowoltaicznego

5
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4.6.1

(7.2.1) Podłączenie falownika do sieci zasilającej

Typ urządzenia

Przekrój przewodu

Bezpiecznik: bezpieczniki topikowe gL albo
porównywalne bezpieczniki automatyczne

KACO blueplanet 3.0-4.6 TL1

6,0 mm²

25 A przy przekroju przewodu 4,0 mm²

Tabela 4:

Zalecane przekroje poprzeczne przewodów i bezpieczniki przewodów NYM
WSKAZÓWKA
W przypadku wysokiej rezystancji przewodów, tj. przy dużej długości przewodów po stronie sieci,
zwiększa się napięcie na zaciskach sieciowych falownika podczas pracy w trybie zasilania. Falownik
monitoruje to napięcie.
Jeżeli napięcie przekroczy specyficzną dla danego kraju wartość przepięcia w sieci, to nastąpi
wyłączenie falownika.
› Zwracać uwagę na dostatecznie duże przekroje przewodów wzgl. na ich małe długości.

Podłączanie do sieci
ඣ Połączenie wtykowe AC skonfigurowane.
1. Połączyć skonfigurowane połączenie wtykowe z połączeniem wtykowym urządzenia poprzez wzębienie.
2. Położyć fachowo przewody.

»

Falownik jest podłączony do sieci elektrycznej.

Rysunek 15: Wzębić połączenie wtykowe AC w połączenie wtykowe urządzenia.

WSKAZÓWKA
W ostatecznej instalacji należy przewidzieć rozłącznik po stronie AC. Rozłącznik ten należy zamontować w sposób zapewniający w każdej chwili nieograniczony dostęp.
Jeżeli przepisy dotyczące instalacji wymagają zastosowania wyłącznika różnicowoprądowego, to
należy zastosować wyłącznik typu A.

4.6.2

(7.3) Podłączenie generatora fotowoltaicznego
ZAGROŻENIE
Zagrożenie ze strony występujących napięć dotykowych!
› Zgodnie z IEC62109-1 §5.3.1 uziemianie podłączonych modułów fotowoltaicznych lub obwodów jest
zasadniczo zabronione.

WSKAZÓWKA
Podłączone moduły fotowoltaiczne należy zwymiarować zgodnie z IEC 61730, klasa A, stosownie do
przewidzianego napięcia systemowego DC, jednakże co najmniej do wartości napięcia sieci AC.

ZAGROŻENIE
Zagrożenie ze strony występujących napięć dotykowych!
› Podczas montażu: Odłączyć biegun dodatni i ujemny DC od potencjału ziemi (PE).
› Odłączyć falownik od generatora fotowoltaicznego zintegrowanym rozłącznikiem DC.
› Rozłączyć połączenie wtykowe.
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Sprawdzić, czy nie ma zwarcia do ziemi
1. Określić napięcie stałe i opór na generatorze fotowoltaicznym między:
– przewodem ochronnym (PE) a przewodem dodatnim
– przewodem ochronnym (PE) a przewodem ujemnym
Jeżeli mierzone napięcia są stabilne, to zwarcie do ziemi ma miejsce w generatorze wzgl. w jego okablowaniu.
Wzajemny stosunek zmierzonych napięć informuje o lokalizacji tego błędu.
Ponadto należy pamiętać o tym, żeby sumaryczna rezystancja izolacji generatora fotowoltaicznego była większa
od 2,0 megaomów, ponieważ przy niższym oporze izolacji falownik nie będzie zasilać.
2.

Przed podłączeniem generatora DC usunąć ewentualne błędy.

PL

WSKAZÓWKA
Podłączone moduły fotowoltaiczne należy zwymiarować zgodnie z IEC 61730, klasa A, stosownie do
przewidzianego napięcia systemowego DC, jednakże co najmniej do wartości napięcia sieci AC.

A

B

1

2

Rysunek 16: Przyłącza bieguna dodatniego i ujemnego DC
Objaśnienia
A

Tracker MPP A

B

Tracker MPP B

1

Przyłącza bieguna dodatniego i ujemnego DC

2

Przyłącza bieguna dodatniego i ujemnego DC

WSKAZÓWKA
Moc całkowita urządzenia jest nadal ograniczona. Jeżeli na wejściu podłączona moc przekracza
P(DCmax)/2, to maksymalna moc wejściowa 2. wejścia zmniejsza się odpowiednio. Zwracać uwagę
na to, by nie przekroczyć maksymalnej mocy wejściowej.
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4.6.2.1

(7.3.3) Układ

ZAGROŻENIE
Zagrożenie życia wskutek przebicia prądu (łuk elektryczny)!
Błędne podłączenie trackera MPP może być przyczyną poważnego uszkodzenia falownika.
Ciężkie obrażenia albo śmierć wskutek dotknięcia przyłączy pod napięciem.
› Zapewnić możliwość odłączenia wszystkich biegunów każdego trackera MPP.
› Zachować zalecany układ.
B
2

Tracker A
1

B
2

PL

UMPP

UMPP

Tracker A
1

n1

=

n2

n1

Rysunek 17: Zalecany układ standardowy

Rysunek 18: Układ z nieużywanymi trackerami MPP B

Podłączanie generatora fotowoltaicznego
1. Zdjąć kapturki ochronne z wtyków przyłączeniowych DC.
2. Podłączyć generator fotowoltaiczny do spodu obudowy.
3. Zabezpieczyć nieużywane złącza wtykowe kapturkami ochronnymi.
» Falownik jest połączony z generatorem fotowoltaicznym.

4.7

Telefoniczne numery serwisowe
Rozwiązywanie problemów technicznych

Doradztwo techniczne

Falowniki

+49 (0) 7132/3818-660

+49 (0) 7132/3818-660

Rejestracja danych i akcesoria

+49 (0) 7132/3818-690

+49 (0) 7132/3818-690

Pomoc dla klienta

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00

WSKAZÓWKA
Dalsze informacje dotyczące danych technicznych, podłączania złączy, obsługi, konserwacji i usuwania usterek zawarte są w angielskojęzycznej instrukcji obsługi.
Pełną dokumentację w innych językach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://kaconewenergy.com. (Mapa świata w dziale „Download”)
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