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Voorwoord
Dank u voor het kiezen van de SAJ solaromvormer. We zijn blij u te voorzien van eersteklas
producten en kwaliteit van de dienstverlening.
De gebruikershandleiding bevat installatie-, werkings-, onderhouds-, veiligheidsvoorschriften en een
probleemverhelper. Als u de voorschriften in deze gebruikershandleiding volgt, krijgt u professionele
begeleiding en onze oprechte service.
Klantgerichtheid voor altijd is onze belofte. We hopen dat deze gebruikershandleiding voor u een
goede hulp biedt in zonne-energiegeneratie.
Controleer de nieuwste versie op www.saj-solar.com

Guangzhou Sanjing Electric Co., Ltd.

http://www.saj-solar.com
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1. Informatie over deze gebruikershandleiding

1.1 G e l d i g h e i d
Deze gebruikershandleiding beschrijft de instructies en gedetailleerde procedures voor het
installeren, gebruiken, onderhouden en oplossen van problemen van de volgende
SAJ-netgekoppelde omvormers:
Suntrio-TL6K, Suntrio-TL8K, Suntrio-TL10K, Suntrio-TL12K Suntrio-TL15K,
Suntrio-TL17K, Suntrio-TL20K
Houd deze gebruikershandleiding te allen tijde toegankelijk waar het nodig zal zijn.

1.2 D o e l g r o e p
Deze gebruikershandleiding is alleen voor gekwalificeerde elektriciens, die de taken
van deze gebruikershandleiding strikt uitvoeren.

1.3 Gebruikte symbolen

GEVAAR
GEVAAR geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet vermeden wordt,
tot dood of ernstig letsel kan resulteren.

W A A R S C H U WI N G
WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
vermeden wordt, tot dood of ernstig of matig letsel kan resulteren.

ATTENTIE
ATTENTIE geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet vermeden
wordt, in klein of matig letsel kan resulteren.

AANKONDIGING
AANKONDIGING geeft een situatie aan die, indien dit niet vermeden wordt, in
potentiële schade kan resulteren

2. Veiligheid

2.1 Beoogd gebruik
De SuntrioTL-omvormers zijn PV-omvormers, die gelijkstroom van een
PV-reeks omzet in wisselstroom die wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.
De omvormers zijn ontworpen volgensveiligheidsvoorschriften. Oneigenlijk gebruik,
aanpassing of wijziging kan dodelijke gevaren veroorzaken voor de exploitant of derden of
kan resulteren in schade aan de onderdelen en eigendommen. SAJ is niet verantwoordelijk
voor het verlies hiervan en aanspraak op garantie is ongeldig.
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2.1 Veiligheidsvoorzorg

GEVAAR
 GEVAAR als gevolg van elektrische schokken en hoogspanning
 Raak het operationele onderdeel van de omvormer niet aan; dit kan resulteren

in brand of dood.
 Om het risico op elektrische schokken tijdens de installatie en onderhoud te

voorkomen, zorgt u ervoor dat alle wisselstroom- en
gelijkstroomaansluitingen zijn ontkoppeld.

 Raak de oppervlakte van de omvormer niet aan, indien de behuizing nat is. Dit
kan leiden tot elektrische schokken.

 Blijf niet dicht in de buurt van de omvormers tijdens ernstige
weersomstandigheden met inbegrip van storm, onweer, enz.

 Alvorens de behuizing te openen, moet de SAJ-omvormer worden
losgekoppeld van het raster en de PV-generator. U moet tenminste vijf
minuten wachten om de energieopslag van de condensatoren volledig te
laten verdwijnen nadat de krachtbron verbroken is.

W A A R S C H U WI N G
 De installatie, service, recycling en verwijdering van de omvormers moet

worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en alleen in
overeenstemming met nationale en lokale normen en voorschriften.

 Ongeoorloofde acties, waaronder wijziging van de productfunctionaliteit, in
welke vorm dan ook, kan leiden tot dodelijk gevaar voor de bediener, derden
of schade aanbrengen aan onderdelen of eigendommen. SAJ is niet
verantwoordelijk voor het verlies hiervan en ontkent deze garantieclaims.

 Suntrio-omvormers mogen alleen gebruikt worden met een PV-generator.
Sluit geen andere energiebronnen aan op de omvormers.

 Zorg ervoor dat de PV-generator en de omvormer stevig staan met oog op de
bescherming van woningen en personen.

ATTENTIE
 De PV-omvormer wordt tijdens het gebruik heet. Raak de warmte-afleider of

perifere ondergrond tijdens of kort na het gebruik niet aan.
 Schaderisico als gevolg van onrechtmatige wijzigingen.
 Wijzig of beweeg de omvormer of andere onderdelen van het systeem nooit.

Solar-PV-modules
Gelijkstroombreker

Gelijkstroombreker

Wisselstroombreker

Suntrio-netgekoppelde
solaromvormer

Voedingsmeter

Publiek net
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AANKONDIGING
 De PV-omvormer is ontworpen voor wisselstroomvoeding rechtstreeks

aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet. Sluit geen
wisselstroomuitgang van de omvormer aan op particuliere
wisselstroomapparatuur.

2.3 Uitleg symbolen van de omvormer
Symbool Omschrijving

Gevaarlijke elektrische spanning
Deze omvormer is rechtstreeks aangesloten op het openbaar
elektriciteitsnet, zodat alle werkzaamheden, verbonden met de
omvormer, alleen mogen worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel.
LEVENSGEVAAR door hoge elektrische spanning!
Mogelijk zijn er andere stromen in de omvormer vanwege grote
condensatoren. Wacht 5 minuten voordat u het voorste deksel verwijdert.

AANKONDIGING, gevaar!
Dit is direct verbonden met de generatoren en het openbare
elektriciteitsnet.

Gevaar voor heet oppervlak
De onderdelen in de omvormer worden tijdens het gebruik heet. Raak de
metalen plaatbehuizing tijdens het gebruik niet aan.

Er is een fout opgetreden
Ga naar hoofdstuk 9 "Problemen verhelpen" om de fout op te lossen.

Deze omvormer MAG NIET bij het normale afval gedeponeerd worden.
Ga naar Hoofdstuk 8 "Recycling en verwijdering" voor de juiste
behandelingen.

Zonder transformator
Deze omvormer gebruikt geen transformator voor het isoleren.

CE-markering
Apparatuur met CE-markering voldoet aan de fundamentele eisen van de
richtlijn ‘Laag-Spanning en Elektro-magnetische Compatibiliteit’.

3 Productoverzicht

3.1 Productvormgeving
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Figuur 3.1 Overzicht Suntrio-omvormers

3.1 Belangrijke kenmerken
De SAJ Suntrio-omvormer heeft eigenschappen, die de SAJ- solaromvormer, verbonden
met het electriciteitsnet, "Hogere efficiëntie, betrouwbaarheid en lagere kosten” oplevert.
Toonaangevende technologie
 Max. efficiëntie 98.1%
 MPPT-nauwkeurigheid tot 99.9% efficiëntie
Gebruikersvriendelijk
 5 inch-lcd-display met uitgebreide informatie
 Ingebouwde webserverbewaking
 Gemakkelijke installatie
Flexibel
 Configuratie voor meerdere landen
 RS485 / Ethernet / Wifi-communicatie
 Breed aanbod van gelijkstroom-ingangsspanningen
 IP65 voor binnen en buiten

3.3 Terchnischegegevens
Type Suntrio-TL6K Suntrio-TL8K Suntrio-TL10K

Ingang (gelijkstroom)
Max.
Gelijkspanningsvermogenermoge
n [W]

6300 8200 10400

Max. Gelijkspanning [V] 1000V
MPPT Spanningsvermogen [V] 240~800 240~800 240~800
Nominale gelijkspanning 600
Beginspanning [V] 300
Min. gelijkpanning [V] 200
Max. Ingangsgelijkstroom PV1 /
PV2 [A] 16 / 16

Aantal MPPT’s 2
Snoer(en) per MPPT 2
Gelijkspanningschakelaar Optioneel
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Capaciteit (AC)
Geschat wisselstroomvermogen
[W](@230V,50Hz) 6000 8000 10000

Max. daadwerkelijk
wisselstroomvermogen [VA] 6000 8000 10000

Geschatte huidige wisselstroom
[A] 8.7 11.6 14.5

Max. Huidige
wisselstroomstroomingang [A] 9.7 12.9 15.8

Nominale wisselspanning /
vermogen 3/N/PE, 220/380V,230/400V,240/415V;180V-280V/312V-485V

Raster frequentie / vermogen 50Hz,60Hz /44Hz-55Hz,54-65Hz
Totale harmonische vormgeving
(THDi) < 3%(bij nominaal vermogen)

Vermogensfactor, instelbaar 0.9 leidend~0.9 vertragend
Voedingsfase / Aansluitingsfase 3 / 3
Efficiëntie
Max. efficiëntie 97.9% 97.9% 98.0%
Euro efficiëntie (at 600Vdc) 97.3% 97.3% 97.5%
MPPT-nauwkeurigheid >99.5%
Beveiliging
Interne overspanningsbeveiliging Geïntegreerd
Isolatiecontrole gelijkstroom Geïntegreerd
DCI-controle Geïntegreerd
GFCI-controle Geïntegreerd
Net-ontrole Geïntegreerd
Kortsluitingsbescherming
wisselstroom Geïntegreerd

Warmtebescherming Geïntegreerd
Toezicht op de
antisplitsingbeveiliging AFD

Interface
Gelijkstroomaansluiting H4/MC4

Lcd-scherm Grafisch LCD scherm, Led-helderheid, Omvormer Parameter en
Boordtabel

Weergavetaal Meertalig
Datalogger & Communicatie RS485, Ethernet (Webserver ingebed), Wifi (Optioneel),
Apparaatgegevens
Topologie Geen transformator
Nachtverbruik [W] <1
Standby-verbruik [W] <12
Gebruikstemperatuur :-20°C tot +60°C(45°C tot 60°C met beperking)
Koelingsmethode Ventilatoren
Omgevingsvochtigheid 0% tot 95% Niet-condenserend
Hoogte Tot 2000m zonder vermogensbeperking
Geluid [dBA] <40dB
IP-bescherming IP65
Afmetingen [LxHxB] [mm] 480×680 ×200
Gewicht [kg] 35
Standaardgarantie [Jaar] 5 / 10 (Optioneel)
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Certificaten
AS4777, AS 3100, VDE0126-1-1/A1, G83-2,G59-2, C10/11, UTE
C15-712-1, TF3.2.1, EN 50438, IEC 62116, IEC 61727,
IEC61000-6-2/3, IEC 62109-1/2

Type Suntrio-TL12K Suntrio-TL15K Suntrio-TL17K Suntrio-TL20
K

Invoer (DC)
Max. gelijkstroomvermogen [W] 12500 15600 17700 20600
Max. gelijkspanning [V] 1000V
MPPT-spanningsvermogen [V] 240~800 240~800 240~800 240~800
Nominale gelijkspanning 600
Start gelijkspanning[V] 300
Min. gelijkspanning[V] 200
Max. Ingangsgelijkstroom PV1 /
PV2 [A] 18/18 22/22 22/22 22/22

Aantal MPPT’s 2
Snoer(en) per MPPT 2 3
Gelijkstroomschakelaar Optioneel
Capaciteit (wisselstroom)
Geschat wisselstroomvermogen
[W](@230V,50Hz) 12000 15000 17000 20000

Max. daadwerkelijk
wisselstroomvermogen [VA] 12000 15000 17000 20000

Geschat huidig
wisselstroominpvoer [A] 17.4 21.7 24.6 29.0

Max. huidige wisselstroom [A] 19.0 25.0 27.0 29.0
Nominaal
wisselspanning/vermogen 3/N/PE,220/380V,230/400V,240/415V;180V-280V/312V-485V

Netfrequentie / vermogen 50Hz,60Hz /44Hz-55Hz,54-65Hz
Totale harmonische vervorming
[THDi] < 3%(bij nominal vermogen)

Vermogensfactor, instelbaar 0.9 leidend~0.9 vertragend
Voedingsfase / Aansluitingsfase 3 / 3
Efficiëntie
Max. Efficiëntie 98.1% 98.1% 98.1% 98.1%
Euro Efficiëntie (bij 600Vdc) 97.4% 97.5% 97.5% 97.5%
MPPT-nauwkerugheid >99.5%
Beveiliging
Interne overspanningsbeveiliging Geïntegreerd
Isolatiecontrole gelijkstroon Geïntegreerd
DCI-controle Geïntegreerd
GFCI-controle Geïntegreerd
Netcontrole Geïntegreerd
Wisselstroom
kortsluitingsbescherming Geïntegreerd

Warmtebescherming Geïntegreerd
Toezicht op de
antisplitsingbeveiliging AFD

Interface
gelijkstroomaansluiting H4/MC4
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Lcd-scherm Grafisch LCD scherm, Led-helderheid, Omvormer Parameter en
Boordtabel

Weergavetaal Meertalig
Datalogger & Communicatie RS485,Ethernet(Webserver ingebed), WiFi(Optioneel),
Apparaatgegevens
Topologie Geen transformator
Nachtverbruik [W] <1
Standby-verbruik [W] <12
Gebruikstemperatuur :-20°C tot +60°C(45°C tot 60°C met beperking)
Koelingsmetode Ventilatoren
Omgevingsvochtigheid 0% tot 95% Niet- condenserend
Hoogte Tot 2000m zonder vermogensbeperking
Geluid (dBA) <45dB(met fan<50dB)
IP-bescherming IP65
Afmetingen [LxHxB] [mm] 480×680 ×200
Gewicht [kg] 42
Standaardgarantie [Jaar] 5 / 10 (Optioneel)

Certificaten
AS4777, AS 3100, VDE0126-1-1/A1, G59-2, C10/11, UTE
C15-712-1, TF3.2.1, EN 50438, IEC 62116, IEC 61727,
IEC61000-6-2/3, IEC 62109-1/2

4 Installatie-instructies

4.1 Uitpakken
Controleer bij levering op volledigheid en zichtbare externe schade. Neem contact op met
uw dealer als iets beschadigd is of ontbreekt.

A B C D E

F G H I
Figuur 4.1 Omvormer en accessoires

Onderdeel Hoeveelheid Omschrijving
A 1 SAJ Suntrio- solaromvormer
B 1 Achterpaneel

C 4 sets voor Suntrio-TL6K/8K/10K/12K
6 sets voor Suntrio-TL15K/17K/20K Verbindingsstuk gelijkstroom

D 7 Expansieschroef M6x50
E 7 Expansieplug

F 1 RS485verbindingsstuk (indien
gekoppeld)

G 4 Cilinderkopschroef en ring M4x12
H 1 Gebruiksaanwijzing, inclusief
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installatiegids

I 1 Garantiekaart
Tabel 4.1 Gedetailleerde informatie over de omvormer en accessoires

4.2 Montage-instructies

Figuur 4.2 Montage-instructies

Montage op een stevige ondergrond, binnen of buiten.
 Montage op een hoogte van minder dan 2.000m boven de zeespiegel
 De montagelocatie moet te allen tijde vrij en veilig toegankelijk zijn, zonder het gebruik

van extra hulpmiddelen, zoals steigers of opheffingsplatformen. Als dit niet het geval
is, kan het servicewerk worden beperkt.

 Montage verticaal of gekanteld naar achteren, max. 15°
 Het verbindingsgebied moet naar beneden wijzen.
 Installeer de omvormer nooit naar voren, zijdelings, horizontaal of zelfs ondersteboven.
 Installeer de omvormer op ooghoogte voor gemakkelijke controle van het lcd-scherm en

mogelijke onderhoudsactiviteiten.
 Gegeven het gewicht van het apparaat, zal dit de demontage voor

servicewerkzaamheden vergemakkelijken.
 De omgevingstemperatuur moet, voor een optimale werking, onder de 45°C liggen.

Kies locaties met voldoende ventilatie. Zorg voor extra ventilatie, indien nodig.
 Stel de omvormer niet bloot aan direct zonlicht, omdat dit kan leiden tot

vermogensbeperking, te wijten aan oververhitting.
 Om hoorbare trillingen in de leefruimte te voorkomen, mag u de eenheid niet op

gipsplaatmuren of soortgelijke monteren.

 Observeer de aanbevolen ruimtes op muren, andere omvormers of andere objecten,
zoals wordt weergegeven in het volgende diagram. Dit zorgt voor voldoende
warmteafgifte en geeft u voldoende ruimte voor de ontkoppeling van de PV-connector,
de communicatiepoort en het bedienen van de gelijkspanningsschakelaar.
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Figuur 4.3 Veiligheidsafstand bij één omvormer
 Als meerdere omvormers zijn gemonteerd in een gebied, zijn de onderstaande afstanden

tussen de omvormers aanbevolen. Deze zorgen voor de stroming van de luchtinlaat en
uitlaatopeningen en optimaliseert warmteafvoer.

Figuur 4.4 Veiligheidsafstand bij meerdere omvormers
4.3 Montageprocedure

1) Gebruik het achterpaneel in het pakket als een boormal en boor 7 gaten met een diameter
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van 8mm en een diepgang van 50mm, zoals hieronder aangegeven (eenheden: mm)

Figuur 4.5 Positie van de boorgaten
2) Monteer het achterpaneel op de muur met de uitbreidingsbuizen en

uitbreidingsschroeven.

Figuur 4.6 Montage achterpaneel
3) Gelieve zorgvuldig de accessoires en de originele doos te controleren om ervoor te

zorgen dat, tijdens de installatie, elk noodzakelijk onderdeel wordt gebruikt en er niets
vergeten wordt.
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Figuur 4.7 Monteer de omvormer

4) Nadat geconstateerd is dat de omvormer goed geïnstalleerd is, draait u de omvormer
vast met de Phillips-cilinderkopschroef M4.

Figuur 4.8 Bevestigen van de omvormer
5) Gelieve zorgvuldig de accessoires en de originele doos te controleren om ervoor te

zorgen dat, tijdens de installatie, elk noodzakelijk onderdeel wordt gebruikt en er niets
vergeten wordt.

4.4 Optionele antidiefstalbeveiliging
Om de omvormer tegen diefstal te beschermen, kunt u de omvormer vergrendelen met een
hangslot. Het hangslot moet aan de volgende eisen voldoen:
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Grootte:
A:6mm – 8mm diameter
B:23mm – 29mm
C:23mm – 28mm
D:39mm – 50mm
E:13mm – 18mm

Figuur 4.9 Hangslot met antidiefstalbeveiliging
Installatie van het hangslot
Zet de schakel van het hangslot door het gat en sluit het hangslot, zoals aangegeven in de
volgende afbeelding.

Figuur 4.10 Beveilig de omvormer met hangslot

5 Elektrische aansluiting

5.1 Veiligheid

LET OP
 Interne componenten van de omvormer kunnen beschadigd worden door

elektrische ontlading. Neem maatregelen om elektrische ontlading te
voorkomen tijdens de desbetreffende bewerking.

 Aard uzelf, voordat u eventuele onderdelen aanraakt.
5.2 Overzicht van het aansluitpaneel
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Figuur 5.1 Aansluitpaneel van de Suntrio-TL6K/8K/10K/12K

Figuur 5.2 Aansluitpaneel van de Suntrio-TL15K/17K/20K
Onderdeel Omschrijving

A Gelijkstroomingangen (PV1 en PV2)
B Gelijkstroomschakelaar (optioneel)
C EXT-poort
D Ethernet RJ45-aansluiting
E dekselklem gelijkstroom
F RS485-aansluiting
G Aarde-aansluiting

Tabel 5.1 Omschrijving van het aansluitpaneel
5.3 Vereisten aansluitingskabels

De gebruiker kan de aansluitkabel, op basis van de onderstaande tabel, selecteren.

Model Gelijkstroomkant Wisselstroomkant
doorsnede (cu) Mini doorsnede (cu)

Suntrio-TL6K/8K 4mm2 / 6mm2 4mm2
Suntrio-TL10K/12K 4mm2 / 6mm2 4mm2
Suntrio-TL15K 4mm2 / 6mm2 6mm2

Gelijkstroomsc
hakelaar

AAN

UIT

Gelijkstroomsc
hakelaar

AAN

UIT
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Suntrio-TL17K 4mm2 / 6mm2 6mm2
Suntrio-TL20K 4mm2 / 6mm2 6mm2

Tabel 5.2 Vereisten aansluitkabel
Opmerking: Kabelverlies als gevolg van de doorsnede en de lengte. Om te veel
vermogensverlies te voorkomen, kan de gebruiker de juiste kabel, op basis van de
werkelijke situatie, selecteren. De onderstaande grafiek geeft de relatie aan tussen het
kabelverlies, de doorsnede en de kabellengte.

Figuur 5.3
5.4 Miniatuur beveiligingsschakelaar

GEVAAR
Wanneer meer dan één omvormer parallel is aangesloten op dezelfde
beveiligingsschakelaar, kan de beschermende functie van de
beveiligingsschakelaar niet langer gegarandeerd worden. Dit kan resulteren in
een kabelbrand of beschadiging van de omvormer.
● Sluit nooit meerdere omvormers aan op één miniatuur beveiligingsschakelaar.

Om de omvormer veilig los te koppelen van de PV en het elektriciteitsnetwerk, beveelt SAJ
aan de beveiligingsschakelaars bij de gelijkspanningsingang en wisselstroomuitgang te
installeren, zoals weergegeven in
figuur 2.1.
Spcificatie beveiligingsschakelaar:

Model
Gelijkstroomingang Wisselstroomuitgang

Aanbevolen gelijkstroom-
beveiligingsschakelaar

Aanbevolen wisselstroom-
beveiligingsschakelaar

Suntrio-TL6K DC1000V,C20A,2P AC400V,C20A,4P
Suntrio-TL8K DC1000V,C20A,2P AC400V,C20A,4P
Suntrio-TL10K DC1000V,C20A,2P AC400V,C20A,4P
Suntrio-TL12K DC1000V,C20A,2P AC400V,C25A,4P
Suntrio-TL15K DC1000V,C25A,2P AC400V,C32A,4P
Suntrio-TL17K DC1000V,C25A,2P AC400V,C32A,4P
Suntrio-TL20K DC1000V,C25A,2P AC400V,C40A,4P

Tabel 5.3 Vereisten miniatuur beveiligingsschakelaars

5.5 Aansluiten van het elektriciteitsnet (wisselstroom) 5.5.1Voorwaarden voor de

wisselstroomverbinding

5.5.1 Overblijvende stroomcontrole

Lengte (m)

V
er
lie
s(
%
)
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U moet voldoen aan de verbindingseisen van uw netwerkleverancier.
De omvormer is uitgerust met een voor alle polen gevoelige en geïntegreerde
resterende stroomcontrole-eenheid.
De omvormer kan automatisch onderscheidt maken tussen de resterende stroom
en normale lekstroom.
Indien een externe RCD- of aardlekschakelaar (RCMU-schakelaar) vereist is, dient u een
schakelaar te gebruiken, die uitschakelt bij een reststroom 100mA ≤ Ifn ≤ 300mA.
De externe RCMU-schakelaar moet tussen de omvormer en het raster zijn aangebracht.
Er moet geen rechtstreekse belasting op de omvormer worden aangesloten.
Aansluiting van een tweede aardkabel
In sommige landen, wordt bij installatie een tweede aardkabel vereist om contactstroom, in
geval van mislukking van de oorspronkelijke aardkabel, te voorkomen. (Zie sectie 5.5.3)
IEC-standaard 62109-vereisten:
 De installatie van de aardgeleider bij wisselstroomaansluiting met een doorsnede van

ten minste 10mm (koper) of 16mm (aluminium).
UTE C15-712-1:2010 vereisten:

 De geleidende accessoires van de omvormer moeten worden aangesloten op de
potentiaalvereffening via een geleider met een minimale doorsnede van 6 mm Cu of
gelijkwaardig en de beschermende geleider bij de wisselstroomaansluiting.

5.5.2 Aaanlsuitingsprocedure wisselstroom
1) Leg de kabel tot een lengte van 12mm bloot. Wees voorzichtig; snij niet in de geleiders.

2) Gelieve de gestripte kabel in de adereindhulzen te steken en het contact te plooien.

3) Schroef het AC-omhulsel los en steek de 5 draden in het AC-omhulsel in de juiste
volgorde

4) Draai de vijf schroeven van de kabelaansluiting los. Steek vervolgens de 5 draden in de
kabelaansluiting volgens de markeringen op de voorste huls. L1(R), L2(S), L3(T)
vertegenwoordigen 3 stroomkabels, N vertegenwoordigt de Neutrale lijn en PE de
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aarde.

LET OP:
 De PE-geleider moet 5mm langer zijn dan de L en N-leider.
 L en N mogen niet worden verwisseld.
 De draairichting van L1, L2 en L3 is niet relevant.

5) Schroef de wartelmoer van de kabel stevig vast.
5.5.3 Aansluiten van de tweede aardkabel

Indien de installatie dit vereist, kan de aardklem worden gebruikt om een   tweede
aardleiding te verbinden of als equipotentiale verbinding.
Procedure
Onderdelen uit de verpakking halen en de aardleiding in de 'PE' aansluiting steken (gelegen
aan de rechterkant van de omvormer). Draai de schroef vast.

5.6 Aansluiting van de PV-panelen (gelijkstroom)

5.6.1 Voorwaarden voor de gelijkstroomaansluiting

Gelijkstroomscha
kelaar

AAN

UIT

Gelijkstroomschakelaar

AAN
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LET OP:
Suntrio-TL6K/8K/10K/12K: Dubbel MPPT (PV1 en PV2), twee
gelijkstroom-aansluitingsets per MPPT.
Suntrio-TL15K/17K/20K: Dubbel MPPT (PV1 en PV2), drie gelijkstroom-aansluitingsets
per MPPT.
 Om PV1 of PV2 aan te sluiten, moeten de PV-modules aan de volgende eisen voldoen:
- Hetzelfde type
- Hetzelfde aantal in-serie-aangesloten PV-modules
- Identieke richting
- Identieke hellingshoek
- De spanning bij een open stroomkring mag bij elke string nooit meer dan 1000VDC

zijn.
5.6.2 Verbinding procedures door H4:

Verbind de PV-generator en de omvormer met H4verbindingen, als volgt.
Opmerking: Bij gebruik van een MC4-connector, zijn de operationele procedures
vergelijkbaar met die van de H4 –connector.
Het gelijkstroom-verbindingsstuk is vooraf gemonteerd en de doppen zijn losgeschroefd.
Het hele verbindingsstuk zal uit een mannelijke en een vrouwelijke kant bestaan, zoals
hieronder aangegeven:

mannelijke kant verbindingsstuk (M) vrouwelijke kant verbindingsstuk (V)
Aanwijzingen voor de montage:
1) Strip de kabel met een lengte van 0,276 inch ( 9/32 ") - (7mm). Wees voorzichtig; snij

NIET in de geleiders.

2) Gebruik gespecificeerd stripgereedschap in deze stap. Stel de strip en zet de kabel in de
corresponderende uitsparing bij een lengte van 7mm.
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3) Plaats de gestripte kabel in het contactomhulsel en verzeker dat alle geleiders worden
vastgelegd en de geleiders zichtbaar zijn in het observatiegat.

Contactomhulsel observatiegat

Geleiders moeten zichtbaar zijn

Contactomhulsel observatiegat

Geleiders moeten zichtbaar zijn

4) Krimp de contactloop met behulp van de hex krimptang. Zorg dat het vast zit.

Gekrimpt omhulsel
Kabel vereisten

Kabelgrootte Vereisten kabeltrekkracht
4 mm² Min. 400 N.m(90Lbs)
6 mm² Min.450N.m(100Lbs)
10 mm² Min.500N.m(110Lbs)

5) Plaats het contact van de kabelsamenstelling in de achterkant van het mannelijke en
vrouwelijke verbindingsstuk. Een "klik" dient te worden gehoord of gevoeld wanneer
het contact van de kabelsamenstelling correct is geplaatst.
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6) Knevel de kap met behulp van het koppel van de 2.6~2.9N·m.

7) Na de kap strak gekneveld te hebben, lijnt u de 2 halve verbindingsstukken uit en paar ze
met de hand samen tot u een "klik" hoort of voelt.

8) Sluit de positieve en negatieve aansluitingen van de PV-panelen aan de positieve en
negatieve aansluitingen van de PV-omvormer.

Opmerking: Om de omvormer te verzegelen moeten alle gelijkstroomingangen, die niet
nodig zijn, worden gesloten.

5.7 Communicatie- en toezichtinstellingen
SAJ biedt 2 standaard communicatie-interfaces voor Suntrio-TL reeksen solaromvormers:
RS485 en Ethernet RJ45. Alle SAJ-producten die betrokken zijn bij het
zonne-monitoringsysteem zijn:
SAJ-Aangever: data-aangever voor lokale controle en onderhoud van grote
zonne-energiecentrales.
SAJWeb Portal: SAJ Web Portal: gratis controle van de toepassing door middel van
internet, iPhone, iPad en Android App. Er moet gezorgd worden voor toegang tot het
internet voor de netwerkconfiguratie van de omvormer, vóór de SAJ Web Portal dienst

Gelijkstroomscha
kelaar

AAN

UIT
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inschrijving.
SAJ-Web Server: de lokale internet controletoepassing via de webbrowser is ingebouwd in
alle SAJ-omvormers.
Raadpleeg voor meer details, de SAJMonitoring Solution via www.saj-soalr.com

5.7.1 Communicatie via RS485
RS485 wordt gebruikt voor multipuntscommunicatie.
Let op:
1) De RS485 kan maximaal tot 32 omvormers newaken en met deze communiceren.
2) De max. lengte van de communicatiekabel mag niet langer zijn dan 1000m.

Figuur 5.19 SAJ Aangever Multipuntscontrole
PC+SAJ Aangever multipuntscontrole

Figuur 5.20 PC+SAJ Aangever multipuntscontrole

Omvormer 1 Omvormer 2 Omvormer n(n≤32)

SAJ-logger

Omvormer 1 Omvormer 2 Omvormer n(n≤32)

SAJ-logger Router
Internet

http://www.saj-soalr.com/
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Verbindingsprocedures
1) Omvormer 1 maakt verbinding met omvormer 2 via een RS485-kabel; Omvormer 2

maakt verbinding met omvormer 3 via een RS485-kabel. Op dezelfde manier wordt er
met alle omvormers een verbinding gemaakt.

2) Omvormer 1 verbindt de SAJ-aangever via een RS485-Lkabel.
3) Verbind de SAJ-aangever met de pc via de router.
4) Open de interne webserver van de SAJ-aangever voor installatie en controle van de

omvormer.
5.7.2 Communicatie via Ethernet RJ45

Wanneer gebruikers voor een Ethernet-communicatieoplossing kiezen, kunnen gebruikers
toegang krijgen tot de actuele omvormerinformatie via het IP-adres van de omvormer of
via het IP-adres van de SAJ-aangever. De configuratie wordt hieronder in figuur 5.21
weergegeven:

Figuur 5.21 Communicatie via Ethernet RJ45
5.7.3 Uitgebreide wifi-oplossing met een Wifii-brug

We kiezen de EW-7228APn van EDIMAX als wifi-brugreferentie.

Alle wifi-bruggen of -versterkers (bijvoorbeeld, Edimax EW-7228APn), die een Ethernet
RJ45-poort hebben, kunnen aangesloten worden op de SAJ- solaromvormers met een
RJ45-kabel en draadloos op een wifi-router. (Raadpleeg voor meer informatie het

Omvormer 1 Omvormer 2 Omvormer n(n≤32)

SAJ-logger

Router

Internet

Router

Suntrio-TL-omvormer

Suntrio-TL-omvormer

Suntrio-TL-omvormer

Wifi-brug/-he
rhaler

Wifi-router

Internet
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document "SAJ Monitoring oplossing met geïntegreerde RJ45 Plus Wi-Fi Bridge.pdf" op
www.saj-solar.com)

5.7.4 Montage-instructies Communicatiekabel montage - Alle kabels
Alle in deze handleiding genoemde kabels zijn 5E-afgeschermde kabels, zoals
weergegeven in
Figuur 5.22.

Kopstations:
Voor verschillende communicatie-oplossingen, benodigen gebruikers ten minste een van
de volgende kopstations. Het zijn 3Pin-verbindingsstuken en RJ45-stekkers, zoals
aangegeven in figuur 5.23 en
figuur 5.2

Figuur 5.23 3Pin-erbindingsstuk

Aansluitklem Contactdoos

Kunststof mouw

Afgeschermde
twisted--pair-kabel

Schildlaag
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Figuur 5.24 RJ45 Plug en Pin Nummer

Gereedschap
Bij het maken van een communicatiekabel, zijn de professionele gereedschappen in figuur
5.25 nodig.

RS485-kabel
Bij het gebruik van RS485 voor controle, moeten gebruikers de RS485-kabels tussen de
omvormers voor multipuntscontrole aansluiten. In dit geval komt er een verbinding met de
3Pin-aansluitingen, zoals getoond in figuur 5.23.
Elke kabel moet worden aangesloten op de verbindingstukken volgens onderstaande tabel
5.4

Verbindingsstuk Nr. Kleur
1 Blauw & wit
2 Blauw
3 Metalen afgeschermde draad
Tabel 5.4 Nr. en kleur van verbindingstuk

RS485-L-kabel
De RS485-L-kabel wordt gebruikt om de omvormer en de SAJ aangever aan te sluiten
wanneer omvormers worden gecontroleerd via RS485. Één uiteinde van de kabel gebruikt
een 3Pin-connector en het andere einde gebruikt de RJ45-stekker. Aansluiting wordt
getoond in tabel 5.5 hieronder:

Draad Verbindingsstuk Nr. RJ45-stekker Pin NO
Blauw & wit 1 5
Blauw 2 4

Tabel 5.5 RS485-L Montagevolgorde kabel
RJ45-kabel
De RJ45-kabel is de standaard kabel voor Ethernet-communicatie. Gebruikers kunnen deze
kabel in een winkel kopen of de RJ45-kabel verzamelen als hieronder:
elk uiteinde van de kabel moet worden aangesloten op een RJ45-stekker volgens tabel 5.6.
Zorg ervoor dat ze goed vastgezet worden.

RJ45 plug Pin NO Één RJ45 plug Draad kleur Één RJ45 plug Draad
kleur

1 Wit & Groen Wit & Oranje
2 Groen Oranje
3 Wit & Oranje Wit & Groen
4 Blauw Blauw
5 Wit & Blauw Wit & Blauw
6 Oranje Groen
7 Wit & Bruin Wit & Bruin
8 Bruin Bruin

Tabel 5.6 RJ45 Volgorde kabelmontage

Kabeltang
Elektrische soldeerbout

Soldeersel

Schroevendraaier
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6 Lcd-bediening

6.1 Overzicht Lcd-scherm

Figuur 6.1 HMI-omvormer (Human Machine Interface)
Onderdeel Omschrijving

A Statusindicator
Geel licht brandt: Stroomsysteem omvormer stroom systeem normaal

B

Omvormer statusindicator:
Knipperend rood licht: omvormer in defecte toestand.
Groen licht brandt: omvormersysteem normaal.
Rood licht en groen licht zijn beide uit: omvormer initialisatiestatus of
omvormer telt af om verbinding te maken met het net.

C Communicatie statusindicator: Knipperend blauw licht: het ontvangen van
gegevens. Knipperend geel licht: het verzenden van gegevens.

D(▲) De cursor verplaatsen / focus omhoog of verhoog de waarde van de
instelling

E( ) De cursor verplaatsen/focus links

F(▼) De cursor verplaatsen/focus naar beneden of verlagen de waarde van de
instelling.

G( ) De cursor verplaatsen /focus rechts
H Start het menu/bevestigen

Tabel 6.1 HMI beschrijving van de Omvormer
Alle lopende informatie, inclusief energierendement, foutrapportage,
communicatie-instellingen en instellingen van de omvormer kunnen worden bekeken
vanuit het Lcd-scherm

6.2 Opstarten van de omvormer
De Suntrio-omvormer kan worden geconfigureerd voor verschillende landen, als het de
eerste keer is dat de omvormer wordt opgestart na de installatie. Dan zal het lcd-scherm
snel overschakelen naar en blijven in de landinstellingsinterface. Alleen als de omvormer is
ingesteld om te voldoen aan een bepaald land, zal het werken en normaal worden
weergegeven. Anders zal het lcd-scherm altijd blijf in de “Please Set The Country
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First”-interface.
Er zijn 28 landen om uit te kiezen
1 Australië 15 Italië
2 Oostenrijk 16 Portugal
3 België 17 China
4 Brazilië 18 Thailand
5 Denemarken 19 Standaard
6 Finland 20 Hongarije
7 Frankrijk 21 Kroatië

8 Luxemburg 22 Tsjechische
Republiek

9 Nederland 23 Duitsland
10 Noorwegen 24 Israël
11 Polen 25 Griekenland
12 Zweden 26 Maleisië
13 Zwitserland 27 Nieuw-Zeeland
14 UK 28 Spanje

Let op: als u het gewenste land niet kunt vinden, kies dan direct 'Standaard’. De
standaardmodus vertegenwoordigt VDE 0126-1-1.
Na de landconfiguratie zal de omvormer bij het opstarten een zelfcontrole uitvoeren. Als
geen storing is gevonden en aan de netverbindingseis wordt voldaan, zal de omvormer naar
het lcd-aftellenscherm gaan, zoals weergegeven in figuur 6.2

Figuur 6.2 Aftellen tot verbindingmet het net.

6.3 Lcd-hoofdscherm
Wanneer het aftellen van de omvormer is beëindigd en er wordt een evrbdinign met het net
gemaakt., zal het Lcdhoofdscherm dit aangeven, zoals hieronder weergegeven. Het
hoofdscherm bestaat uit een menubalk, het belangrijkste weergavegebied, een extra
weergavegebied en een statusbalk (inclusief omvormerstatus, beschrijving van het
weergavegebied, datum en tijd). Zie tabel 6.2 voor de beschrijving van de omvormerstatus
en tabel 6.3 voor het extra weergavegebied. Informatie in het scherm is afhankelijk van het
gekozen menu. Raadpleeg het volgende gedeelte.
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Figuur 6.3 Lcd-hoofdscherm
6.4 LCD Menustructuur

De menustructuur is weergegeven in Figuur 6.4. Het menu kan worden geselecteerd door te
drukken op ‘▲’, ‘▼’, ‘ ’, ‘ ’ en bevestigd worden door op 'Enter' te drukken,
vervolgens verschijnt op het lcd-scherm de informatie-synchronisatiebron. “Exit” optie in
elk submenu uitgang gekozen menu stat? – DOESN’T MAKE SENSE - LOOKS LIKE A
GOOGLE TRANSLATE TRANSLATION.

Omvormerstatus Verklaring
Init De omvormer is bezig met een zelfcontrole
Wacht De omvormer staat in de standbystatus

Normaal De omvormer staat in de normaal functionerende
status

Fout Er is een fout opgetreden
Update Updaten van software

Table 6.2 Statusbeschrijving omvormer
Gegevensnaam Verklaring Eenheid
Vermogen De omvormer opgewekte energie W
E-Vandaag De opgewekte energie van de huidige dag kWh

E-Totaal De totale energie van de omvormer en de
totale opgewekte energie van het jaar. kWh

T- Vandaag De gebruikstijd van de huidige dag h
T- Totaal Totaal aantal uren bedrijfstijd h

Tabel 6.3 Hulpweergavegebied itembeschrijving

Menubalk

Hoofddisplayg
edeelte

Hulpdisplayge
deelte

Omvormerstatus
Statusbalk

Datum en tijd
Beschrijving van het hoofddisplaygedeelte
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Figuur 6.4 Hoofdstructuur
6.4.1 Lcd-rafiek submenu

Grafiek submenu bestaat uit E-Vandaag, E-Maand, E-Jaar- en E-Totaal. In het Lcd-scherm
verschijnt de bijbehorende informatie na bevestiging van het Grafiek-submenu door op
'Enter' te drukken. In figuur 6.5 hieronder vindt u het E-Maand-scherm. Raadpleeg tabel 6.4
voor de uitleg van de informatie het scherm van E-Vandaag, E-Maand, E-Jaar en E-Totaal.

Figuur 6.5 E-Maandscherm
Onderdeel Verklaring scherminformatie
E-Vandaag Staafgrafiek van energie-opbrengst vandaag

E-Maand Staafgrafiek van energie-opbrengst van elke dag van
deze maand

E-Jaar Staafgrafiek van energie-opbrengst van elke maand
van dit jaar

E-Totaal Staafgrafiek van energie-opbrengst van elk jaar
Tabel 6.4 Verklaring grafiek-submenu

6.4.2 Lcd-submenu instellen
Het submenu bevat de onderstaande instelling van de omvormer:

Startpagina

Invoeren

Invoeren Invoeren
Invoeren

Links

Rechts

Links

Rechts

Links

Rechts

Omh
oog

Omlaag

Omh
oog

Omlaag

Omh
oog

Omlaag
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Ethernet:
Figuur 6.6 is het Ethernet-instellingenscherm. Het IP-adres wordt zowel automatisch als
handmatig verkregen. Het IP-adres weergegeven op het scherm is het huidige IP-adres van
de omvormer. De focus kan worden verplaatst door op ‘ ’, ‘ ’, te drukken en het
IP-adres/ IP-adresmethode kan worden veranderd door op ‘▲’, ‘▼’ te drukken. De
verandering zal opgeslagen worden door op ‘Enter’ te drukken. 'Webserver Port' is de
geïntegreerde webserver van de luisterpoort van de omvormer. De geïntegreerde
webserver van de omvormer zal toezien op twee poorten, de standaard is poort 80.
Hoeu de Web Server kunt bereiken: als de omvormer en uw PC / mobiele telefoon zijn
aangesloten op hetzelfde netwerk, kan de geïntegreerde webserver van de omvormer
worden bezocht door het invoeren van hetIP -adres van de omvormer in de webbrowser.
Een andere luisterpoort kan in het scherm worden gewijzigd. En: de ' webserverpoort ' moet
worden toegevoegd nadat het IP-adres is ingevoerd. Bijvoorbeeld, zoals getoond in figuur
6.6, moet dit adres (http://192.168.1.111:81) in de webbrowser worden getypt en het
scherm Webserver is in figuur 6.7 weergegeven.

Figuur 6.6 LCD Ethernet scherm

Figuur 6.7 Omvormer Web Server Scherm
Taal & Tijd:
Verplaats de focus naar het instellingsonderdeel met ‘ ’, ‘ ’ , en de instelling kan worden
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gewijzigd door op ‘▲’, ‘▼’ te drukken. De instelling wordt opgeslagen door het
verplaatsen van de focus op 'OK' en druk op 'Enter

Figuur 6.8 Taal & Tijd-instellingsscherm
Netstroomtoestemming: (alleen voor SAJ of een SAJ-vertegenwoordiger)
Elk land heeft verschillende netaansluitingsnormen voor de omvormer. De netnaleving van
de omvormer kan worden veranderd door een instelling in het menu, wanneer de omvormer
voor de eerste keer wordt gebruikt of de landselectie verkeerd is.
Ga naar het submenu netwerkovereenstemming en bevestig het wachtwoord, dan kan het
land, waar de omvormer is geïnstalleerd, worden geselecteerd. Na de selectie, drukt u op
‘ ’ beweegt u met de knop de focus naar ‘OK’ en drukt u vervolgens op ‘Enter’.
Duidelijke fouten:
Na het invoeren van de duidelijk submenufouten, zal het lcd-scherm dit weergeven, zoals
hieronder aangeven. Door het verplaatsen van de focus op 'OK’ en op ' Enter ' te drukken,
zal de fout opgeslagen worden in de regelaar en definitief verwijderd worden. Als u af wilt
sluiten, drukt u op ‘ ’ en beweegt u de focus naar ‘Cancel’ en drukt u op ‘Enter’.

Figuur 6.9 Duidelijke fouten scherm
Duidelijke energie:
Na het invoeren van het Duidelijke energie-submenu, zal het lcd-scherm worden
weergeven, zoals in figuur 6.10 aangegeven. De bediening gebeurt door het verplaatsen
van de focus op 'OK en op 'Enter' te drukken.De data van de energieopbrengst wordt in de
regelaar opgeslagen en definitief verwijdert.
Als u af wilt sluiten, drukt u op ‘ ’, beweegt u met de knop van de focus naar ‘Cancel’ en
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drukt u vervolgens op ‘Enter’.

Figuur 6.10 Duidelijke energiescherm.
Lcd-instelling:
De lcdinstelling bevat: de lcd-helderheid en de time-out van delcd-achtergrondverlichting,
zoals te zien is in Figuur 6.11. Druk op ‘ ’, ‘ ’om de focus te verplaatsen en druk op ‘▲’,
‘▼’ om de waarde te veranderen. Na de wijziging, beweegt u de focus naar ‘OK’ endrukt u
op ‘Enter’.

Figuur 6.11 Lcdinstellingsscherm
Fabirekinstelling herstellen: (alleen voor SAJ of een SAJ-vertegenwoordiger)
De gebruiker kan de omvormer terugzetten naar de fabrieksinstellingen en alle gegevens,
die zijn opgeslagen in de omvormer, bijvoorbeeld foutrapportages en energie, worden
verwijderd. Hier is een wachtwoord voor nodig. Na het invoeren van het wachtwoord,
beweegt u de focus naar ‘OK’ en drukt u op ‘Enter’.
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Figuur 6.12 Fabrieksinstellingen scherm
Wachtwoord wijzigen (alleen voor SAJ of een SAJ-vertegenwoordiger)
SAJ of SAJ-vertegenwoordigers kunnen het wachtwoord voor ‘Toestemming etstroom’ en
‘Fabrieksinstellingen’ veranderen. In het menu, zal om het oude wachtwoord gevraagd
worden. Na het invoeren van het oude wachtwoord ter verificatie, zal het lcd-scherm dit
weergeven, zoals aangegeven in Figuur 6.13.

Figuur 6.13 Verandering wachtwoord scherm
■Uitvoeringsinformatie
Wisselstroomparameters:
De uitvoergegevens van de wisselstroom van de omvormer zullen weergegeven worden,
zoals aangegeven in Figuur 6.14.
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Figuur 6.14 Wiiselstroomparameter-scherm
Gelijkstroomparameters:
De gelijkstroomgegevens zullen weergegeven worden, zoals aangegeven in Figuur 6.15.

Figuur 6.15 Gelijkstroomparameter-scherm
Foutrapportages:
Foutrapportages van de omvormer zullen weergegeven worden, zoals aangegeven in
Figuur 6.16. Het scherm kan bewogen worden door op ‘▲’, ‘▼’ te drukken.
Foutrapportages kunnen over elkaar heen bewogen worden door op de knop ‘Vorige’ of
‘Volgende’ te drukken endan op ‘Enter’ te drukken. Raadpleeg hoofdstuk 8 voor
foutomschrijvingen en hulp.
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Figuur 6.16 Foutrapportages

Over
Als u de focus naar “Over” beweegt, drukt u op “Enter” om het “Over-scherm” te
activeren , zoals aangegeven in Figuur 6.17. Raadpleeg Tabel 6.5 voor de betreffende
onderdelen.

Figuur 6.17 Over-scherm
Onderdeel Omschrijving
Omvormer type Omvormer model
Omvormer SN: Omvormer serienummer
Omvormer PC Omvormer productcode
HMI SW: Human Machine Interface Softwareversie
Master Ctrl. SW (Control Board Master MCU Software Versie)
Slave Ctrl. SW (Control Board Slave MCU Software Versie)

Portal ID

Portal ID. De Portalaccount-id voor de Webportalregistratie:
http://webportal.saj-solar.com. De omvormer moet aangesloten zijn
op het internet, anders zal het scherm ‘Ophalen…’, Als de
omvormer contact heeft met het internet, maar het scherm blijft
aangeven ‘Ophalen…’, sluit u de ‘Over’-interface en start u deze
opnieuw op om het account-id te verkrijgen. Let op: als de
omvormer correct opstart, kan de Portal-id na twee minuten
verkregen worden.
Tabel 6.5 OmschrijvingOver-scherm

6.5 Foutrapportagmechanisme en hulp
Als er een fout is in het solarsysteem of de omvormer zelf, zal er een
foutrapportage-scherm oplichten, zoals weergegeven in Figuur 6.18. Raadpleeg de
foutomschrijving en de hulp in hoofdstuk 8.

http://webportal.saj-solar/
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Figuur 6.18 Foutrapportage-scherm

7 Recycling en verwijdering
WAARSCHUWING

Deze omvormer mag niet bij het normale afval gedeponeerd
worden.

Om te voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de uitvoering ervan als nationale recht, moeten elektrische
apparaten het einde van hun levensduur bereikt hebben, apart worden ingezameld en
teruggestuurd naar een erkend recyclingbedrijf. Elke omvormer, die u niet meer nodig
heeft, moet worden teruggestuurd naar de leverancier of naar een goedgekeurd
inzamelings- en recyclingbedrijf in uw omgeving.
Het negeren van deze EU-richtlijn kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en uw
gezondheid.
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8. Problemen verhelpen
Foutcode Boodschap lcd-scherm Fenomeen en mogelijke oorzaak Oplossing

1 Relais fout M

1 ) Er is een fout opgetreden in het
relais (Suntrio serie heeft 8 relais
aan de wisselstroomzijde van de
omvormer) als de omvormer zelf de
fout detecteert tijdens het opstarten.
2 ) De netspanning op beide zijden
van het relais wordt verstoord
wanneer het relais aan- en uitgaat.

Als deze fout vaak
optreedt, neem dan
contact op met de lokale
agent of de
SAJ-servicelijn.

2 Eeprom fout M De EEPROM apparaat fout.

Als deze fout vaak
optreedt, neem dan
contact op met de lokale
agent of de
SAJ-servicelijn.

3 Temp. hoog fout M

1) De thermische weerstand is
defect.
2) De omgevingstemperatuur is te
hoog of te laag

Als de thermische
weerstand defect is,
verandert u deze.
Controleer de
omgevingsomstandighe
den en de installatie. Als
de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ servicelijn.

4 Temp. laag fout M

5 Verloren communicatie.
M<->S M

Communicatie tussen Master en
Slave Micro-controllers mislukt.

Neem contact op met de
lokale agent of de
SAJ-servicelijn.

6 GFCI apparaat fout M

De interne sensor heeft
gedetecteerd dat de
aardlekschakelaar buiten werking
is.

Neem contact op met de
lokale agent of de
SAJ-servicelijn.

7 DCI apparaat fout M
De interne sensor heeft
gedetecteerd dat het DCI-apparaat
buiten werking is.

Neem contact op met de
lokale agent of de
SAJ-servicelijn.

8 Curr Sensor fout M
Er is een fout opgetreden in een of
meer huidige sensoren van de
omvormer.

Neem contact op met de
lokale agent of de SAJ-
service lijn.

9 L1 Voltage hoog M

De lokale netspanning is buiten het
toegestane bereik.
De verbinding tussen de
netspanning en de omvormer heeft
problemen.

Controleer de
netspanning van de
omvormer (Duitsland,
Italië, Australië,
Denemarken, België,
Nederland, enz.) en de
netspanning. Als de fout
nog actief is, neem dan
contact op met de lokale
agent of de
SAJ-servicelijn.

10 L1 Voltage laag M
11 L2 Voltage hoog M
12 L2 Voltage laag M
13 L3 Voltage hoog M

14 L3 Voltage laag M

15 L1 Volt 10Min hoog M Gemiddelde van de
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Foutcode Boodschap lcd-scherm Fenomeen en mogelijke oorzaak Oplossing

uitgangsspanning buiten bereik.16 L2 Volt 10Min hoog M
17 L3 Volt 10Min hoog M
18 L1 Freq hoog M

De lokale netfrequentie ligt buiten
het toegestane bereik.
De verbinding tussen de
netspanning en de omvormer heeft
een probleem.

Controleer de
netspanning van de
omvormer (Duitsland,
Italië, Australië,
Denemarken, België,
Nederland, etc.) en de
netfrequentie. Als de
fout nog actief is, neem
dan contact op met de
lokale agent of de
SAJ-servicelijn.

19 L1 Freq laag M
20 L2 Freq hoog M
21 L2 Freq laag M
22 L3 Freq hoog M

23 L3 Freq laag M

24 L1 Geen netspanning fout
M

De verbinding tussen de
netspanning en de omvormer
heeftproblemen of ontbreekt.

Controleer de
wisselstroomaansluiting
. Als deze fout vaak
optreedt, neem dan
contact op met de lokale
agent of de
SAJ-servicelijn

25 L2 Geen netspanning fout
M

26 L3 Geen netspanning fout
M

27 GFCI fout M Een aardlek is opgetreden aande
gelijkstroom- of wisselstroomzijde.

Controleer de isolatie
van de modules en de
externe
overspanningsbeveiligi
ng. Controleer de
omgevingsomstandighe
den (vochtigheid kan de
kans op deze fout
verhogen). Controleer
de interne aarding. Als
de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

28 L1 DCI fout M De DCI-waarde van de
uitgangsstroom is over de limiet.
De snelle variatie van de
uitgangsstroom veroorzaakt een
probleem.

Als de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

29 L2 DCI fout M

30 L3 DCI fout M

31 ISO fout M Een aardlek is opgetreden aan de
gelijkstroomzijde.

Controleer de isolatie
van de modules en de
externe
overspanningsbeveiligi
ng. Controleer de
omgevingsomstandighe
den (vochtigheid kan
waarschijnlijk deze fout
veroorzaken).
Controleer de interne
aarding. Als de fout nog
actief is, neem dan
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contact op met de lokale
agent of de
SAJservicelijn.

32 Bus Volt Bal.fout M

1) De spanning van de BUS op het
middelste punt is minder dan de
helft van de BUS-spanning.
2) Indien willekeurig, een
mogelijke oorzaak is de snelle
variatie van de netspanning.

Als de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

33 Bus Volt hoog M

1) De nullastspanning van de
PV-generator is hoger dan de
maximaleingangsgelijkspanning
van de omvormer.
2) Plotselinge hoge
gelijkstroomgolf.

Als de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

34 Bus Volt laag M

1) Boost MOSFET / IGBT
beschadigd of de PV-string
configuratie is niet correct.
2) Gebeurt tijdens zonsondergang.
Kan dagelijks herhaald worden.

Als de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

35 L1 actueel hoog M De uitgangsstroom is hoger dan de
beperkte waarde van de firmware.
Indien willekeurig, een mogelijke
oorzaak is de snelle variant van de
netspanning.
Repetitieve fout betekent
firmwarefout (Iac-sensor).

Controleer de spanning
van de netspanning en
wisselstroomaansluiting
. Als de fout nog actief
is, neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

36 L2 actueel hoog M

37 L3 actueel hoog M

38 HWBus Volt hoog M

1) De spanning van
PV-stringaansluiting op de
omvormer is hoger dan de
HW-beperkte waarde.
2) Plotselinge hoge
gelijkstroomgolf.

Controleer de P V s t r
i n g c o n f i g u r a t i e .
De SAJ-ontwerper kan
u helpen. Als de fout
nog actief is, neem dan
contact op met de lokale
agent of de
SAJ-servicelijn.

39 HWPV1 actueel hoog M

Invoer spanningvoelcircuit
beschadigd of verkeerde
snaarconfiguratie.

Controleer de P V -s t r
i n g c o n f i g u r a t i e .
De SAJ-ontwerper kan
u helpen. Als de fout
nog actief is, neem dan
contact op met de lokale
agent of de
SAJ-servicelijn.

40 HWPV2 actueel hoog M

41 HWL1 actueel hoog M De uitgangsstroom is hoger dan de
HW beperkte waarde.
Indien willekeurig, een mogelijke
oorzaak is de snelle variant van de
netspanning.
Repetitieve fout betekent
HW-storing (Iac-sensor)

Controleer de P V s t r
i n g c o n f i g u r a t i e .
De SAJ-ontwerper kan
u helpen. Als de fout
nog actief is, neem dan
contact op met de lokale
agent of de

42 HWL2 actueel hoog M

43 HWL3 actueel hoog M
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SAJservicelijn.
44 Reserved(bit 46) M

45 Ventilator1 fout M Ventilator vastgelopen of
beschadigd

Controleer de
ventilatoren van de
omvormer. Als de fans
vuil zijn, reinigt u deze.
Als de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-serviclijn.

46 Ventilator 2 fout M
47 Ventilator 3 fout M

48 Ventilator 4 fout M

49 Gereserveerd(bit 52) M

50 Verloren comm. M<->S S Communicatie tussen Master en
Slave Micro-controllers mislukt.

Neem contact op met de
lokale agent of de
SAJ-servicelijn

51 L1 Volt fout S
De redundante meting van het
HW-circuit van de netspanning
heeft problemen.

Als de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJservicelijn.

52 L2 Volt fout S

53 L3 Volt fout S
54 L1 Freq fout S De redundante meting HW circuit

van de netspanningsfrequentie
heeft problemen.

Als de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

55 L2 Freq fout S

56 L3 Freq fout S

57 GFCI fout S
De redundante meting van het
HW-circuit van de GFCI heeft
problemen

Als de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

58 L1 DCI fout S
De redundante meting van het HW-
circuit van de DCI heeft problemen

Als de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJservicelijn.

59 L2 DCI fout S

60 L3 DCI fout S

61 L1 Voltage hoog S

1)De lokale netfrequentie ligt
buiten het toegestane bereik.
2)De verbinding tussen de
netspanning en de omvormer heeft
een probleem.

Controleer de
netspanning van de
omvormer (Duitsland,
Italië, Australië,
Denemarken, België,
Nederland, enz.) en de
netspanning. Als de fout
nog actief is, neem dan
contact op met de lokale
agent of de
SAJ-servicelijn.

62 L1 Voltage laag S
63 L2 Voltage hoog S
64 L2 Voltage laag S
65 L3 Voltage hoog S

66 L3 Voltage laag S

67 L1 Freq hoog S

1)De lokale netfrequentie ligt
buiten het toegestane bereik.
2)De verbinding tussen de
netspanning en de omvormer heeft
een probleem.

Controleer de
netspanning van de
omvormer (Duitsland,
Italië, Australië,
Denemarken, België,
Nederland, etc.) en
netspanning voltage.
Als de fout nog actief is,
neem dan contact op

68 L1 Freq laag S
69 L2 Freq hoog S
70 L2 Freq laag S
71 L3 Freq hoog S

72 L3 Freq laag S
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met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

73 L1 Nr netspanningsfout S

De verbinding tussen de
netspanning en de omvormer heeft
een probleem of ontbreekt.

Controleer de
wisselstroomaansluiting
. Als de fout nog actief
is, neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

74 L2 Nr netspanningsfout S

75 L3 Nr netspanningsfout S

76 PV1 Volt hoog S
1) De nullastspanning van de
PV-generator is hoger dan de
maximale ingangsgelijkspanning
van de omvormer.
2) Plotselinge hoge
gelijkspanningsgolf.

Controleer de P V -s t r
i n g c o n f i g u r a t i e .
De SAJ-ontwerper kan
u helpen. Als de fout
nog actief is, neem dan
contact op met de lokale
agent of de SAJ
servicelijn.

77 PV2 Volt hoog S

78 PV1 Actueel. hoog S 1) De PV-ingangsstroom is buiten
de max . stroom van de invoer . De
waarde wordt opgegeven in de
datasheet van de omvormer.
2) De interne huidige sensor is
beschadigd.

Als de fout nog actief is,
neem dan contact op
met de lokale agent of
de SAJ-servicelijn.

79 PV2 Actueel hoog S

80 PV Voltage laag S De spanning van de PV-ingang is te
laag.

Controleer de P V -s t r
i n g c o n f i g u r a t i e .
De SAJ-ontwerper kan
u helpen. Als de fout
nog actief is, neem dan
contact op met de lokale
agent of de
SAJ-servicelijn.

81 Verloren comm. D<->C D Communicatie tussen besturing en
display mislukt.

Controleer de
verbinding tussen de
besturings- en de
displaykaart. Als de fout
nog actief is, neem dan
contact op met de lokale
agent of de SAJ-
servicelijn.

9 Garantieservice
Raadpleeg de garantiekaart.

10 SAJ Contacteren
Als u technische problemen met onze producten heeft, neem dan contact op met de SAJ-
servicelijn.
Technical Support & Service: International Service & Technical Support
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SAJ Europe Service Center
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Tel: +32 484 945 445
E-mail: service.europe@saj-solar.com
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