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SMA Solar Technology AG 1 Toelichting bij dit document
Geldigheid
Dit document is geldig voor de volgende apparaattypen:

• SMC 9000TLRP-10
• SMC 10000TLRP-10
• SMC 11000TLRP-10

STSatz_Zielgruppe_Fachkräfte

Doelgroep
Dit document is bedoeld voor vakmensen. De in dit document beschreven werkzaamheden mogen 
uitsluitend door mensen met de juiste kwalificaties worden uitgevoerd (zie Hoofdstuk 2.2 „Kwalificatie 
van de vakmensen”, Pagina 11).
STSatz_Hinw_Weiterführende Informationen

Aanvullende informatie
Links naar pagina's met meer informatie vindt u op www.SMA-Solar.com:

STSatz_Hinw_Symbole

1 Toelichting bij dit document

Documenttitel Documenttype
Driefasige netaansluiting Technische informatie
Leidingbeveiligingsschakelaar Technische informatie
Moduletechniek Technische informatie
Bedrijfsparameter Technische beschrijving
Isolatieweerstand (Riso) van niet galvanisch 
gescheiden PV-installaties

Technische informatie

PV-omvormers – overzicht van landspecifieke 
gegevensrecords

Technische beschrijving
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1 Toelichting bij dit document SMA Solar Technology AG
Symbolen

Markeringen

Terminologie

Symbool Toelichting
Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de 
dood of tot zwaar letsel leidt
Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of 
tot zwaar letsel kan leiden
Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of 
middelzwaar letsel kan leiden
Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële 
schade kan leiden
Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, 
maar niet relevant is voor de veiligheid
Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan
Gewenst resultaat
Eventueel voorkomend probleem

Markering Toepassing Voorbeeld
vet • displaymeldingen

• parameters
• aansluitingen
• poorten
• elementen die u moet 

selecteren
• elementen die u moet 

invoeren

• De omvormer geeft de status 
Balanced aan.

• Selecteer de parameter FanTest 
en stel deze in op 1.

Volledige benaming Benaming in dit document
Electronic Solar Switch ESS
SMA Bluetooth® Wireless Technology Bluetooth
Sunny Mini Central Omvormer, product
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SMA Solar Technology AG 1 Toelichting bij dit document
Afkortingen
Afkorting Benaming Toelichting
AC Alternating Current Wisselstroom
DC Direct Current Gelijkstroom
DSP Digital Signal Processor Digitale signaalbewerking
EEPROM Electrically Eraseable 

Programmable Read-Only 
Memory

Programmeerbaar geheugen dat 
elektrisch kan worden gewist

EG Europese Gemeenschap ‒
Led Light-Emitting Diode Lichtdiode
MPP Maximum Power Point Maximaal vermogenspunt
NAP Nieuw Amsterdams Peil ‒
PC Personal Computer ‒
PE Protective Earth Aardleiding
PV Photovoltaics Fotovoltaïek
RP Reactive Power Blindvermogen
Installatiehandleiding SMC9-11TLRP-IA-nl-51 9



2 Veiligheid SMA Solar Technology AG
Aufgabe_SMC-TLDe Sunny Mini Central is een PV-omvormer zonder transformator die de gelijkstroom van de 
PV-generator omzet in netconforme wisselstroom en deze aan het openbare stroomnet teruglevert.

De Sunny Mini Central is geschikt voor toepassing binnen en buiten. 
De Sunny Mini Central mag uitsluitend met PV-generatoren (PV-modules en bekabeling) met 
beschermingsklasse II worden gebruikt. De gebruikte PV-modules moeten door de moduleproducent 
voor toepassing met deze Sunny Mini Central zijn vrijgegeven. 
PV-modules met een grote capaciteit t.o.v. aarde mogen uitsluitend worden gebruikt als de 
koppelcapaciteit niet groter is dan 1 400 nF. 
Het toegestane werkingsbereik van alle componenten moet altijd in acht worden genomen.
Toelating en vrijgave voor landHet product mag alleen worden gebruikt in landen waarvoor het is toegelaten of waarvoor hij door 
SMA Solar Technology AG en de netwerkexploitant is vrijgegeven. 
STSatz_Best Verwend_Produkt ändernOm veiligheidsredenen is het niet toegestaan het product te wijzigen of onderdelen te monteren die 
hiertoe niet uitdrukkelijk door SMA Solar Technology AG worden aanbevolen of verkocht.
Pas de Sunny Mini Central uitsluitend toe volgens de aanwijzingen in de meegeleverde documentatie. 
Andere toepassingen kunnen tot materiële schade of persoonlijk letsel leiden.
Montage van het product

2 Veiligheid
2.1 Reglementair gebruik

Afbeelding 1: Opbouw van een PV-installatie met 3 Sunny Mini Centrals
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SMA Solar Technology AG 2 Veiligheid
• Monteer het product niet op brandbare materialen.
• Monteer het product niet op plekken waar zich licht ontvlambare stoffen bevinden.
• Monteer het product niet in explosiegevaarlijke omgevingen.

STSatz_Best Verwend_Doku beachten und zugänglichDe meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. 
• Lees de documentatie en neem deze in acht.
• Bewaar de documentatie altijd op een toegankelijke plek.

De in dit document beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen worden 
uitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken:

• kennis over het functioneren en het bedienen van een omvormer
• geschoold in de omgang met de gevaren en risico's bij het installeren en de bediening van 

elektrische apparaten en installaties
• opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties
• kennis van de geldende normen en richtlijnen
• kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen

2.2 Kwalificatie van de vakmensen
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2 Veiligheid SMA Solar Technology AG
Elektrische schokken
SiHiw_Stromschlag durch hohe SpannungenOp de geleidende onderdelen van de omvormer staan hoge spanningen die bij aanraking 
levensgevaarlijke elektrische schokken kunnen veroorzaken.

• Voordat er werkzaamheden aan de omvormer verricht worden, moet deze altijd op de in dit 
document beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld (zie Hoofdstuk 9).

SiHiw_nicht geerdetes PV-ModulAls u een niet geaarde PV-module of het niet geaarde frame van de generator aanraakt, kunnen 
levensgevaarlijke elektrische schokken ontstaan.

• Zorg ervoor dat de PV-modules, het frame van de generator en elektrisch geleidende 
oppervlakken volledig geleidend met elkaar verbonden en geaard zijn. Neem daarbij de ter 
plaatse geldende voorschriften in acht.

Brandwonden
SiHiw_Verbrennungen durch GehäuseteileTijdens het bedrijf kunnen onderdelen van de behuizing heet worden.

• Raak tijdens bedrijf uitsluitend de behuizingsdeksel van de omvormer aan.

Omgevingsinvloeden
SiHiw_ESS_DichtigkeitDe omvormer voldoet in gesloten toestand en met aangesloten ESS aan beschermingsgraad IP65. 
Als de ESS tijdens bedrijf niet of niet correct is aangesloten, kunnen vocht en stof in de omvormer 
binnendringen. Als de ESS niet correct is aangesloten, kunnen de contacten in de ESS slijten of de 
ESS kan naar beneden vallen. Daardoor ontstaan opbrengstverliezen en kan de ESS beschadigd 
raken.

•  Als de ESS niet is aangesloten, moet u de omvormer tegen stof en vocht beschermen.
• Sluit de ESS na alle werkzaamheden aan de omvormer altijd weer op de volgende manier aan:

– Draai de schroef binnenin de ESS niet vast.
– Steek de ESS stevig op de omvormer tot hij gelijk afsluit met de behuizing.
– Zorg ervoor dat de afstand tussen de ESS en de behuizing maximaal 1 mm bedraagt.

Elektrostatische ontlading
SiHiw_Vor Berühren erdenDoor het aanraken van elektronische onderdelen kan de omvormer via elektrostatische ontlading 
(onherstelbaar) worden beschadigd.

• Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.

2.3 Veiligheidsaanwijzingen
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SMA Solar Technology AG 3 Leveringsomvang
STSatz_Lieferumfang_Inhalt prüfenControleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw 
vakhandelaar als de levering niet volledig of beschadigd is.

3 Leveringsomvang

Afbeelding 2: Onderdelen van de levering

Positie Aantal Aanduiding
A 1 Sunny Mini Central
B 2 Ventilatierooster
C 1 Wandsteun
D 1 Electronic Solar Switch
E 5 Positieve DC-connector
F 5 Negatieve DC-connector
G 10 Afdichtplug
H 1 Kabelschroefverbinding
I 1 Contramoer
K 1 Klembeugel
L 2 Borgring*

M 2 Cilinderkopschroef M6x16*

N 1 Jumper
Installatiehandleiding SMC9-11TLRP-IA-nl-51 13



3 Leveringsomvang SMA Solar Technology AG
O 2 Cilinderkopschroef M6x8
P 1 Y-kabel**

Q 1 Installatiehandleiding, gebruiksaanwijzing, 
documentatie met toelichtingen en certificaten, 
aanvullingsblad met de fabrieksinstellingen

* inclusief 1 reserve-exemplaar voor de behuizingsdeksel
** optioneel

Positie Aantal Aanduiding
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SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving
Aufgabe_SMC-TLDe Sunny Mini Central is een PV-omvormer zonder transformator die de gelijkstroom van de 
PV-generator omzet in netconforme wisselstroom en deze aan het openbare stroomnet teruglevert.

4 Productbeschrijving
4.1 Sunny Mini Central 

Afbeelding 3: Opbouw van de Sunny Mini Central

Positie Omschrijving
A Ventilatieroosters
B Typeplaatje
C Electronic Solar Switch (ESS)
D Leds
E Display
F Behuizingsdeksel
G Schroeven van de behuizingsdeksel
Installatiehandleiding SMC9-11TLRP-IA-nl-51 15



4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG
Symbolen op de omvormer
Symbool Omschrijving Toelichting

Kloppen De display kan door middel van kloppen 
worden bediend:

• 1 keer kloppen: displayverlichting 
inschakelen of naar de volgende 
displaymelding bladeren.

• 2 keer na elkaar kloppen: de 
omvormer geeft de displaymeldingen 
van de startfase opnieuw weer.

Na twee minuten gaat de verlichting 
automatisch uit.

Omvormer Dit symbool definieert de functie van de 
groene led. De groene led geeft de 
bedrijfstoestand van de omvormer aan.

Aardlek Dit symbool definieert de functie van de 
rode led. De rode led geeft een aardlek, 
een defecte varistor of een defecte 
stringzekering aan.

Documentatie in acht nemen Dit symbool definieert de functie van de 
gele led. De gele led geeft een fout of een 
storing aan. Lees de handleiding voor 
informatie over het verhelpen van de fout of 
de storing.

Aardleiding Dit symbool markeert de plaats voor de 
aansluiting van een aardleiding.

Levensgevaar door hoge 
spanningen in de omvormer, 
neem de aangegeven 
wachttijd in acht.

Op de geleidende onderdelen van de 
omvormer staan hoge spanningen die 
levensgevaarlijke elektrische schokken 
kunnen veroorzaken. De condensatoren 
hebben 10 minuten nodig om te ontladen. 
Voordat er werkzaamheden aan de 
omvormer verricht worden, moet deze altijd 
op de in dit document beschreven manier 
spanningsvrij worden geschakeld 
(zie Hoofdstuk 9).

QR Code® De QR Code® verwijst naar het 
bonusprogramma van SMA (informatie 
vindt u op www.SMA-Bonus.com).
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SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving
Het typeplaatje identificeert de omvormer eenduidig. Het typeplaatje bevindt zich aan de rechterkant 
van de behuizing.

STSatz_Typenschild_FunktionsbeschreibungDe gegevens op het typeplaatje hebt u nodig voor het veilige gebruik van het product en bij vragen 
aan de SMA Service Line. Het typeplaatje moet permanent op het product zijn aangebracht.

4.2 Typeplaatje

Afbeelding 4: Indeling van het typeplaatje

Positie Toelichting
A Type van de omvormer
B Serienummer van de omvormer
C Specifieke kenmerken van het apparaat
D Veld voor aanvullende informatie, bijv. gegevens m.b.t. normen
E Fabricagedatum van de omvormer (jaar-maand-dag)
Installatiehandleiding SMC9-11TLRP-IA-nl-51 17



4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG
Symbolen op het typeplaatje
SMCTLRP_Tabelle Symbole auf Typenschild

Symbool Omschrijving Toelichting
Levensgevaar door hoge 
spanning

De omvormer werkt met hoge 
spanningen. Alle werkzaamheden aan 
de omvormer mogen uitsluitend door 
geschoold personeel worden 
uitgevoerd.

Verbrandingsgevaar door heet 
oppervlak

De omvormer kan tijdens bedrijf heet 
worden. Vermijd aanraking tijdens 
gebruik. Laat voor alle werkzaamheden 
de omvormer voldoende afkoelen. 
Draag uw persoonlijke 
beschermingsuitrusting, bijv. 
veiligheidshandschoenen.

Documentatie in acht nemen Neem alle documentatie in acht die met 
de omvormer werd meegeleverd.

DC Gelijkstroom

Zonder transformator De omvormer heeft geen transformator.

AC Wisselstroom

Vakkundig afvoeren Geef de omvormer niet met het normale 
huisvuil mee.

CE-markering De omvormer voldoet aan de eisen van 
de toepasselijke EU-richtlijnen.

Beschermingsgraad De omvormer is beschermd tegen het 
binnendringen van stof en waterstralen 
vanuit een willekeurige hoek.

Outdoor De omvormer is geschikt voor 
buitenmontage.

RAL-keurmerk Solar De omvormer voldoet aan de eisen van 
het Duitse instituut voor kwaliteitsborging 
en keurmerken.
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SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving
Australisch keurmerk De omvormer voldoet aan de eisen van 
de toepasselijke Australische richtlijnen.

Koreaans keurmerk De omvormer voldoet aan de eisen van 
de toepasselijke Koreaanse richtlijnen.

Chinees keurmerk De omvormer voldoet aan de eisen van 
de toepasselijke Chinese richtlijnen.

Symbool Omschrijving Toelichting
Installatiehandleiding SMC9-11TLRP-IA-nl-51 19



4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG
De display en de leds van de omvormer bevinden zich op de behuizingsdeksel en geven de 
bedrijfstoestand van de omvormer aan.

Op de display kunt u de actuele bedrijfsgegevens van de omvormer (bijv. status, vermogen, 
ingangsspanning) en fouten of storingen aflezen (zie Hoofdstuk 10.2 „Displaymeldingen”, Pagina 59).
De leds geven de bedrijfstoestand van de omvormer weer en verduidelijken de meldingen op de 
display door verschillende knippercodes (zie Hoofdstuk 10.1 „Ledsignalen”, Pagina 57).

4.3 Display en leds

Afbeelding 5: Indeling van de display

Positie Aanduiding Toelichting
A Display LC-tekstdisplay met 2 regels voor weergave van 

gegevens over de bedrijfstoestand
B Klopsymbool De display kan door middel van kloppen worden 

bediend:
• 1 keer kloppen: displayverlichting 

inschakelen of naar de volgende 
displaymelding bladeren.

• 2 keer na elkaar kloppen: de omvormer 
geeft de displaymeldingen van de startfase 
opnieuw weer.

Na twee minuten gaat de verlichting automatisch 
uit.

C Groene led Geeft de bedrijfstoestand van omvormer aan.
D Rode led Geeft een aardlek, een defecte varistor of een 

defecte stringzekering aan.
E Gele led Geeft een fout of een storing aan. Lees de 

handleiding voor informatie over het verhelpen 
van de fout of de storing.
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SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving
Aufgabe_ESSDe ESS vormt samen met de DC-connectoren een DC-lastscheider.
Er zijn 2 ESS-varianten die ieder een andere stekkeropbouw hebben. Het werkingsprincipe is in beide 
gevallen gelijk.

Funktion_ESSDe ESS vormt in aangesloten toestand een geleidende verbinding tussen PV-generator en omvormer. 
Door de ESS uit de omvormer te trekken wordt de stroomkring onderbroken en door alle 
DC-connectoren los te koppelen wordt de PV-generator volledig van de omvormer gescheiden. 

4.4 Electronic Solar Switch (ESS)

Afbeelding 6: Voorbeeld van de opbouw van de ESS met zichtbare metalen lipjes

Positie Omschrijving Toelichting
A Stekker Afhankelijk van de ESS-variant zijn de 

metalen lipjes in de stekker zichtbaar of 
verborgen in een kunststof behuizing.

B Sticker •  Als de ESS is ingestoken, is de 
DC-stroomkring gesloten.

•  Om de DC-stroomkring te 
onderbreken moet u achtereenvolgens 
stap 1 en stap 2 uitvoeren.

•  Trek de ESS uit de omvormer.
•  Koppel alle DC-connectoren los.
Installatiehandleiding SMC9-11TLRP-IA-nl-51 21



4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG
De SMA Power Balancer is een functie van de Sunny Mini Central die een 3-fasige netaansluiting 
mogelijk maakt.

Met de SMA Power Balancer kunt u 3 Sunny Mini Centrals verbinden tot één 3-fasige 
teruglevereenheid en daardoor een asymmetrische belasting voorkomen. Met asymmetrische 
belasting wordt een asymmetrisch teruggeleverd vermogen bedoeld dat afhangt van de ingestelde 
landspecifieke gegevensrecord en tussen 4,6 kVA en 6 kVA mag bedragen. 
Onder inachtneming van de aansluitvoorwaarden van de plaatselijke netwerkexploitant kunt u met 
de SMA Power Balancer een 3-fasige netspanningsbewaking realiseren. Daardoor worden bij 
netfouten alle 3 Sunny Mini Centrals volledig van het openbare stroomnet gescheiden of wordt het 
vermogen van de Sunny Mini Centrals beperkt.
De aansluitingen voor de SMA Power Balancer zijn galvanisch gescheiden ten opzichte van de 
overige schakeling van de Sunny Mini Central.
Deze Sunny Mini Central beschikt over een bus voor de aansluiting van de SMA Power Balancer aan 
de onderkant van de omvormer. Voor de verbinding van 3 Sunny Mini Centrals van hetzelfde type 
hebt u een speciale Y-kabel nodig. U kunt alleen Sunny Mini Centrals met elkaar verbinden die over 
dezelfde soort aansluiting voor de SMA Power Balancer beschikken. Sunny Mini Centrals met een 
ander soort aansluiting voor de SMA Power Balancer kunnen achteraf worden omgebouwd en met 
de Y-kabel worden verbonden.

Bedrijfsmodi van de SMA Power Balancer
Erläuterung_SMCTLRP_Power BalancerAls de landspecifieke gegevensrecord VDE-AR-N4105-HP is ingesteld, is de SMA Power Balancer bij 
levering geactiveerd en op de bedrijfsmodus PowerGuard ingesteld. Als de SMA Power Balancer 
niet met de andere omvormers via kabels is verbonden, ontbreekt de communicatieve koppeling 
tussen de omvormers aan verschillende fasen en wordt het teruggeleverde vermogen van de 
omvormer op 4,6 kVA begrensd.

4.5 SMA Power Balancer

Afbeelding 7: Opbouw van een 3-fasige teruglevereenheid met 3 Sunny Mini Centrals met SMA Power Balancer
22 SMC9-11TLRP-IA-nl-51 Installatiehandleiding



SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving
Bij alle andere landspecifieke gegevensrecords is de SMA Power Balancer af fabriek gedeactiveerd 
kan alleen worden geactiveerd d.m.v. een SMA communicatieproduct. Om de SMA Power Balancer 
te activeren kunt u kiezen uit 3 bedrijfsmodi.
Bedrijfsmodus Toelichting
Off De SMA Power Balancer is gedeactiveerd (fabrieksinstelling).

Als 1 van de 3 omvormers een netspanningsfout of een 
apparaatstoring signaleert, wordt alleen de desbetreffende 
omvormer van het openbare stroomnet losgekoppeld. De beide 
andere omvormers blijven met vol vermogen terugleveren.

FaultGuard Met deze bedrijfsmodus is het mogelijk een 3-fasige 
netspanningsbewaking te realiseren die tevens op apparaatstoringen 
reageert.

• Als 1 van de 3 omvormers een netspanningsfout signaleert en 
de teruglevering niet voortzet, worden ook de beide andere 
omvormers onmiddellijk van het openbare stroomnet 
losgekoppeld.

• Als 1 van de 3 omvormers een apparaatstoring signaleert en de 
teruglevering niet voortzet, worden de twee andere omvormers 
na 5 minuten eveneens van het openbare stroomnet 
losgekoppeld.

PhaseGuard Met deze bedrijfsmodus is het mogelijk een 3-fasige 
netspanningsbewaking te realiseren.

• Als 1 van de 3 omvormers een netspanningsfout signaleert en 
de teruglevering niet voortzet, worden ook de beide andere 
omvormers onmiddellijk van het openbare stroomnet 
losgekoppeld.

• Als 1 van de 3 omvormers een apparaatstoring signaleert en de 
teruglevering niet voortzet, zetten de andere omvormers de 
teruglevering met vol vermogen voort.

PowerGuard Deze bedrijfsmodus kunt u kiezen als de gehele PV-installatie 
uitsluitend uit 3 Sunny Mini Centrals bestaat en de asymmetrische 
belasting afhankelijk van de ingestelde landspecifieke 
gegevensrecord in geval van een fout moet worden beperkt tot een 
waarde tussen 4,6 kVA en 6 kVA.

• Als 1 van de 3 omvormers een netspanningsfout of een 
apparaatstoring signaleert en de teruglevering niet voortzet, 
begrenzen de twee andere omvormers hun vermogen 
automatisch afhankelijk van de ingestelde landspecifieke 
gegevensrecord tot een waarde tussen 4,6 kVA en 6 kVA.
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4 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG
De omvormer kan worden uitgerust met een SMA communicatie-interface (bijv. RS485). Door een 
communicatie-interface aan te sluiten kan de omvormer communiceren met speciale SMA 
communicatieproducten of andere SMA omvormers (zie www.SMA-Solar.com voor informatie over 
ondersteunde producten). De interface kan achteraf worden gemonteerd of, afhankelijk van de 
besteloptie, bij levering zijn ingebouwd of bij de leveringsomvang zijn inbegrepen. 
De bedrijfsparameters van de omvormer kunnen alleen via SMA communicatieproducten worden 
ingesteld.
Afhankelijk van de vorm van communicatie, RS485 of Bluetooth, worden de parameters en meldingen 
in de communicatieproducten anders weergegeven.

Voorbeeld: weergave van de parameter voor de landspecifieke gegevensrecord
Bij communicatie via RS485: parameter CntrySet
Bij communicatie via Bluetooth: parameter Landnorm instellen

In deze handleiding worden de parameternamen en meldingen van beide communicatievormen 
genoemd.
De weergave van de parameters en meldingen op de display van de omvormer is onafhankelijk van 
de aangesloten communicatie-interface en kan eveneens verschillend zijn.

De omvormer beschikt over functies die een bijdrage aan het energienetbeheer mogelijk maken.
Funktionsweise_Einspeisemanagement-Funktion mit InternetverweisAfhankelijk van de eisen van de netwerkexploitant kunt u deze functies (bijv. het leveren van 
blindvermogen, begrenzing van het werkelijke vermogen) via de bedrijfsparameters activeren en 
configureren (zie de technische beschrijving "Bedrijfsparameters" op www.SMA-Solar.com voor 
informatie over de functies en bedrijfsparameters).

De omvormer is uitgerust met 5 zekeringhouders voor stringzekeringen. Door middel van 
stringzekeringen kan de omvormer de PV-modules beschermen tegen mogelijke tegenstromen.
Of u stringzekeringen in de omvormer moet inbouwen hangt ervan af hoe goed de gebruikte 
PV-modules bestand zijn tegen tegenstroom en hoeveel strings er direct op de omvormer zijn 
aangesloten (zie de technische informatie "Gebruik van stringzekeringen" op www.SMA-Solar.com 
voor meer informatie over stringzekeringen).
Gebruik uitsluitend de door SMA Solar Technology AG aangeboden stringzekeringen 
(zie Hoofdstuk 13 „Toebehoren”, Pagina 92).
Houd er rekening mee dat de stringzekeringen uitsluitend als voorzorgsmaatregel dienen om bijv. het 
brandrisico in het geval van een storing te minimaliseren. Het gebruik van stringzekeringen 
garandeert niet dat de PV-generator tegen gevolgschade is beschermd.

4.6 Communicatie

4.7 Energienetbeheer

4.8 Zekeringhouders voor stringzekeringen
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SMA Solar Technology AG 4 Productbeschrijving
Varistoren zijn spanningsafhankelijke weerstanden die de omvormer beschermen tegen 
overspanning. De omvormer is met thermisch bewaakte varistoren uitgerust.
Varistoren kunnen door veroudering of herhaaldelijke belasting door overspanning slijten en hun 
beschermende werking verliezen. Als een van de varistoren defect is, wordt dit door de omvormer 
herkend en meldt deze een fout (zie Hoofdstuk 10 „Zoeken naar fouten”, Pagina 57).
De varistoren worden speciaal voor het gebruik in de omvormer geproduceerd en zijn niet in de 
handel verkrijgbaar. Nieuwe varistoren moet u rechtstreeks bij SMA Solar Technology AG bestellen.

SMA Grid Guard fungeert als een automatisch schakelpunt tussen een netparallelle 
stroomopwekkingsinstallatie (bijv. PV-installatie of kleine windenergie-installatie) en het openbare 
stroomnet. 
SMA Grid Guard is bovendien een netbewakingsconcept dat door de permanente bewaking van de 
netimpedantie, netspanning en netfrequentie fouten herkent. SMA Grid Guard detecteert 
bijvoorbeeld de vorming van een stand-alone netwerk, waarna de omvormer onmiddellijk van het 
openbare stroomnet wordt losgekoppeld.
In sommige landen vereisen de voorwaarden voor aansluiting op het openbare stroomnet een 
voorziening die netgerelateerde bedrijfsparameters tegen ongeoorloofde veranderingen beschermt. 
Ook deze functie wordt door SMA Grid Guard vervuld.
Sommige landspecifieke gegevensrecords worden na de eerste 10 terugleveruren automatisch 
beveiligd. De beveiligde landspecifieke gegevensrecords kunnen na afloop van de 10 terugleveruren 
alleen nog via een communicatieproduct en na invoer van een persoonlijke toegangscode, de 
SMA Grid Guard-code, worden gewijzigd (voor informatie over het wijzigen van parameters, 
zie handleiding van het communicatieproduct). De SMA Grid Guard-code kunt u aanvragen bij 
SMA Solar Technology AG (zie certificaat "Application for SMA Grid Guard Code" op 
www.SMA-Solar.com voor het aanvraagformulier voor de SMA Grid Guard-code).

De omvormer is uitgerust met een voor alle stroomtypen gevoelige aardlekbewaking met 
geïntegreerde verschilstroomsensor.
De voor alle stroomtypen gevoelige aardlekbewaking herkent verschilstromen aan de gelijk- en de 
wisselstroomzijde. De geïntegreerde verschilstroomsensor registreert bij eenfasige en driefasige 
omvormers het stroomverschil tussen de nulleider en het aantal fasedraden. Als het stroomverschil 
abrupt groter wordt, wordt de omvormer van het openbare stroomnet losgekoppeld.
Als een externe aardlekbeveiliging is voorgeschreven of gepland, gebruik dan een aardlekbeveiliging 
die bij een lekstroom van 100 mA of hoger wordt geactiveerd. Zo zorgt u ervoor dat de voor alle 
stroomtypen gevoelige aardlekbewaking de omvormer niet op grond van afleidstromen die tijdens het 
normale bedrijf van de omvormer ontstaan van het openbare stroomnet loskoppelt. Als het volgens 
de plaatselijk geldende installatievoorschriften is vereist dat een aardlekbeveiliging wordt gebruikt die 
bij een geringere lekstroom wordt geactiveerd, bijv. bij 30 mA, kan deze door afleidstromen die 
tijdens het normale bedrijf van de omvormer ontstaan worden geactiveerd.

4.9 Varistoren

4.10 SMA Grid Guard

4.11 Aardlekbewaking voor alle stroomtypen
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5 Montage SMA Solar Technology AG
Eisen aan de montagelocatie:
WaHiw_Lebensgefahr durch Feuer und Explosion

☐ De montagelocatie mag niet voor kinderen toegankelijk zijn.
☐ De omvormer moet op een vaste ondergrond gemonteerd worden, bijv. beton, metselwerk. 

Als de omvormer op gipskarton of dergelijke materialen wordt gemonteerd, produceert hij 
tijdens het bedrijf hoorbare vibraties die als storend kunnen worden ervaren.

☐ Montage aan een paal is niet toegestaan.
☐ De montagelocatie moet geschikt zijn voor het gewicht en de afmetingen van de omvormer 

(zie Hoofdstuk 12 „Technische gegevens”, Pagina 83).
☐ De montagelocatie moet te allen tijde vrij en veilig toegankelijk zijn zonder dat er extra 

hulpmiddelen, bijv. steigers of hefplatforms, nodig zijn. Anders zijn eventuele 
onderhoudswerkzaamheden slechts in beperkte mate mogelijk.

☐ De montagelocatie mag niet aan direct zonlicht zijn blootgesteld. Door blootstelling aan direct 
zonlicht kan de omvormer te warm worden. Hierdoor wordt het vermogen van de omvormer 
beperkt.

☐ Er moet worden voldaan aan de klimatologische voorwaarden (zie Hoofdstuk 12 „Technische 
gegevens”, Pagina 83).

☐ Voor een optimale werking van de omvormer moet de omgevingstemperatuur onder 40 °C 
liggen.

5 Montage
5.1 Montagelocatie kiezen

Levensgevaar door vuur of explosie
Ondanks een zorgvuldige constructie kan er bij elektrische apparaten brand ontstaan.
• Monteer de omvormer niet op brandbare materialen.
• Monteer de omvormer niet op plaatsen waar zich licht ontvlambare stoffen bevinden.
• Monteer de omvormer niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
26 SMC9-11TLRP-IA-nl-51 Installatiehandleiding



SMA Solar Technology AG 5 Montage
Afmetingen voor wandmontage:

Afbeelding 8: Afmetingen van de wandsteun en van de gaten in de behuizing van de omvormer voor de optionele 
diefstalbeveiliging
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5 Montage SMA Solar Technology AG
Houd de aanbevolen afstanden aan:

• Houd de aanbevolen afstanden tot muren, andere omvormers of voorwerpen aan. Deze 
garanderen een toereikende warmteafvoer en voldoende ruimte om de ESS uit de omvormer te 
kunnen trekken.

• Als meerdere omvormers in ruimtes met hoge omgevingstemperaturen worden gemonteerd, 
verhoog dan de afstanden tussen de omvormers en zorg ervoor dat er voldoende verse lucht 
wordt toegevoerd.
☑ Daardoor voorkomt u dat de omvormer zijn vermogen wegens te hoge temperatuur reduceert 

(informatie over temperatuur-derating vindt u in de technische informatie "Derating van de 
temperatuur" op www.SMA-Solar.com).

Houd de toegestane montagepositie aan:

• Monteer de omvormer in een toegestane montagepositie. De display moet zich op ooghoogte 
bevinden.
☑ Als de omvormer in een toegestane positie wordt gemonteerd, kan geen vocht 

binnendringen.
☑ Als u de omvormer op ooghoogte monteert, kunt u de displaymeldingen en ledsignalen 

gemakkelijk aflezen.

Afbeelding 9: Aanbevolen afstanden

Afbeelding 10: Toegestane en niet toegestane montageposities 
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SMA Solar Technology AG 5 Montage
Aanvullend vereist montagemateriaal (niet bij de levering inbegrepen):
☐ ten minste 2 schroeven die geschikt zijn voor het gewicht van de omvormer en de ondergrond
☐ ten minste 2 onderlegringen die geschikt zijn voor de schroeven
☐ ten minste 2 pluggen die geschikt zijn voor de ondergrond en de schroeven
☐ ten minste 1 veiligheidsschroef en 1 plug die voor de veiligheidsschroef geschikt is, als u de 

omvormer tegen diefstal wilt beveiligen
WaHiw_Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht

1. Controleer of er in de muur leidingen zitten die tijdens het boren kunnen worden beschadigd.
2. Lijn de wandsteun horizontaal uit aan de wand en markeer de positie van de boorgaten met 

behulp van de wandsteun. Gebruik daarbij ten minste 1 gat aan de rechter- en 1 gat aan de 
linkerkant van de wandsteun.

3. Boor de gaten en steek de pluggen erin.
4. Lijn de wandsteun horizontaal uit en schroef hem met behulp van de schroeven en 

onderlegringen vast.
5. Als u de omvormer tegen diefstal wilt beveiligen, markeer dan het boorgat voor de bevestiging 

van de veiligheidsschroef:

5.2 Omvormer monteren

Risico op lichamelijk letsel door optillen en naar beneden vallen van de omvormer
De omvormer is zwaar (zie Hoofdstuk 12 „Technische gegevens”, Pagina 83). Daarom bestaat er 
gevaar op lichamelijk letsel door verkeerd tillen en door het naar beneden vallen tijdens het 
transport of het inhangen in de wandsteun.
• Transporteer en til de omvormer horizontaal naar 

de montagepositie. Maak daarbij gebruik van een 
stalen stang (diameter: maximaal 30 mm).
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5 Montage SMA Solar Technology AG
• Boor het gat of beide gaten voor de bevestiging van de veiligheidsschroef/-schroeven en 
steek de plug of de pluggen erin.

• Hang de omvormer in de wandsteun.

• Markeer het boorgat links of rechts. Als u de 
omvormer met 2 veiligheidsschroeven wilt 
beveiligen, markeer dan beide boorgaten.

• Til de omvormer verticaal omhoog en neem 
hem van de wandsteun.

6. Hang de omvormer in de wandsteun.
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SMA Solar Technology AG 5 Montage
10. Controleer of de omvormer stevig vastzit.

7. Bevestig de omvormer aan beide zijden met de 
schroeven (M6x8) en een inbussleutel (SW 5) 
aan de wandsteun. Draai de schroeven handvast 
aan. De omvormer kan nu niet van de houder 
worden getild.

8. Sluit de handgrepen af met de ventilatieroosters. 
Let daarbij op de juiste toewijzing. Aan de 
binnenkant van elk ventilatierooster staat de 
juiste zijde van de behuizing aangegeven: de 
linkerkant met links/left en de rechterkant met 
rechts/right.

9. Als de gaten voor de bevestiging van de 
veiligheidsschroef zijn voorgeboord, beveilig 
dan de omvormer met ten minste 1 
veiligheidsschroef door het voorgeboorde gat.
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6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG
Elektrische schokken
SiHiw_Stromschlag durch hohe SpannungDe PV-generator genereert bij lichtinval gevaarlijke gelijkspanning die op de DC-leidingen en 
spanninggeleidende onderdelen van de omvormer staat. Aanraken van de DC-leidingen of 
spanninggeleidende onderdelen kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.

• Raak de DC-leidingen niet aan.
• Raak geen geleidende onderdelen van de omvormer aan.
• Voordat er werkzaamheden aan de omvormer verricht worden, moet deze altijd op de in dit 

document beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld (zie Hoofdstuk 9).

Elektrostatische ontlading
SiHiw_Vor Berühren erdenDoor het aanraken van elektronische onderdelen kan de omvormer via elektrostatische ontlading 
(onherstelbaar) worden beschadigd.

• Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.

6 Elektrische aansluiting
6.1 Veilige elektrische aansluiting
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6.2 Overzicht van het aansluitpaneel
6.2.1 Onderaanzicht

Afbeelding 11: Aansluitingen en openingen in de behuizing aan de onderkant van de omvormer

Positie Omschrijving Toelichting
A Positieve DC-connector met 

blindstop
Voor aansluiting van de positieve 
DC-kabels

B Bus Voor aansluiting van de ESS
C Negatieve DC-connector met 

blindstop
Voor aansluiting van de negatieve 
DC-kabels

D Opening in de behuizing Voor de doorvoer van de 
dataleidingen

E Bus Voor aansluiting van de 
SMA Power Balancer

F Opening in de behuizing Voor de doorvoer van de AC-kabel
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6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG
6.2.2 Binnenaanzicht

Afbeelding 12: Onderdelen en aansluitingen binnenin de omvormer

Positie Omschrijving Toelichting
A Jumperpoort Voor de controle van de ventilatoren
B Aansluitklem Voor de AC-kabel
C Vlakstekkers Voor de aarding van de 

kabelafscherming van de dataleiding
D Schroefmechanisme van de 

schermklem
Voor de aarding van de 
kabelafscherming van de dataleiding
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Kabelvereisten:
☐ aderdoorsnede zonder adereindhuls: maximaal 25 mm²
☐ aderdoorsnede met adereindhuls: maximaal 10 mm²
☐ Bij een aderdoorsnede van 25 mm² moet een flexibele kabel worden gebruikt.
☐ Bij de configuratie van de aderdoorsnede moet met alle invloedsfactoren rekening worden 

gehouden (zie configuratieprogramma "Sunny Design" vanaf softwareversie 2.0 op 
www.SMA-Solar.com).

☐ De aan de aderdoorsnede gerelateerde maximale kabellengte moet worden aangehouden. 
Tip: Als u 3 omvormers bij een symmetrische teruglevering samenvat tot een 3-fasige installatie, 
worden de leidingverliezen gehalveerd. Daardoor wordt de maximale kabellengte verdubbeld.

☐ De buitendiameter van de kabel komt overeen met het klembereik van de 
kabelschroefverbinding: 18 mm … 32 mm.

☐ De kabel moet voldoen aan de plaatselijke en landelijke voorschriften voor kabelafmetingen, 
waaruit specifieke eisen aan de minimale aderdoorsnede kunnen voortvloeien. Grootheden die 
invloed hebben op de kabelafmetingen zijn o.a. de nominale AC-stroom, het soort kabel, de 
legwijze, de mate van opeenhoping, de omgevingstemperatuur en de beoogde maximale 
kabelverliezen (zie voor het berekenen van de kabelverliezen het configuratieprogramma 
"Sunny Design" vanaf versie 2.0 op www.SMA-Solar.com).

Lastscheider en leidingbeveiliging:
WaHiw_Schraubsicherungen als Lasttrenneinrichtung

E Zekering Voor de ESS
F Zekeringhouder Voor inbouw van de stringzekeringen
G Aansluiting en poort Voor communicatie-interfaces

6.3 AC-aansluiting
6.3.1 Voorwaarden voor de AC-aansluiting

Beschadiging van de omvormer door gebruik van schroefzekeringen als lastscheider
Schroefzekeringen (bijv. DIAZED-zekering of NEOZED-zekering) zijn geen lastscheiders.
• Gebruik geen schroefzekeringen als lastscheider.
• Gebruik een lastscheider of leidingbeveiligingsschakelaar als lastscheidingseenheid 

(zie de technische informatie "Leidingbeveiligingsschakelaar" op www.SMA-Solar.com voor 
informatie over en voorbeelden van de configuratie).

Positie Omschrijving Toelichting
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6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG
• Bij installaties met meerdere omvormers moet u elke omvormer met een eigen 
leidingbeveiligingsschakelaar beveiligen. Houd hierbij rekening met de maximaal toegestane 
zekering (zie Hoofdstuk 12 „Technische gegevens”, Pagina 83). Hierdoor voorkomt u dat er na 
het loskoppelen restspanning op de betreffende kabel staat.

• Zorg ervoor dat verbruikers die tussen de omvormer en de leidingbeveiligingsschakelaar worden 
geïnstalleerd, apart beveiligd zijn.

SMC_Fehlerstrom-ÜberwachungseinheitAardlekbewaking:
• Als een externe aardlekbeveiliging is voorgeschreven, installeer dan een aardlekbeveiliging die 

bij een lekstroom van 100 mA of hoger wordt geactiveerd (informatie over de selectie van een 
aardlekbeveiliging vindt u in de technische informatie "Criteria voor de selectie van een 
aardlekbeveiliging" op www.SMA-Solar.com).

SMC Classic_ÜberspannungskategorieOverspanningscategorie:
De omvormer kan aan netwerken van de installatiecategorie III of lager conform IEC 60664-1 
worden gebruikt. Dat betekent dat de omvormer permanent kan worden aangesloten aan de 
oorsprong van het netwerk binnen een gebouw. Bij installaties met lange kabeltrajecten buitenshuis 
zijn aanvullende maatregelen vereist om de overspanningscategorie IV te reduceren op 
overspanningscategorie III.
STP klein SMC_Schutzleiter-ÜberwachungAardleidingsbewaking:
De omvormer is uitgerust met een aardleidingsbewaking. Deze herkent als er geen aardleiding is 
aangesloten en koppelt de omvormer in dat geval los van het openbare stroomnet.

Aansluiting van een aanvullende aarding

In sommige landen is principieel een aanvullende aarding vereist. Neem in elk geval de 
ter plaatse geldende voorschriften in acht.
• Als een aanvullende aarding vereist is, voer dan de aarding van de omvormer uit 

(zie Hoofdstuk 6.3.3 „Behuizing extra aarden”, Pagina 38). Daarbij moet de 
aderdoorsnede overeenkomen met de doorsnede van de oorspronkelijke 
aardleiding. Zo wordt voorkomen dat er contactstroom optreedt als de 
oorspronkelijke aardleiding kapot gaat.
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SMA Solar Technology AG 6 Elektrische aansluiting
Voorwaarden:
☐ De displaytaal moet op de gewenste taal zijn ingesteld (zie Hoofdstuk 7.4 „Displaytaal 

wijzigen”, Pagina 50).
☐ De aansluitvoorwaarden van de netwerkexploitant moeten worden aangehouden.
☐ De netspanning moet binnen het toegestane bereik liggen. Het precieze werkbereik van de 

omvormer is in de bedrijfsparameters vastgelegd (zie de technische beschrijving 
"Bedrijfsparameters" op www.SMA-Solar.com).

1. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar uit en beveilig hem tegen herinschakelen.
2. Draai de schroeven los en verwijder de borgringen van de behuizingsdeksel en verwijder de 

behuizingsdeksel.
3. Verwijder het plakband van de behuizingsopening voor de AC-kabel.
4. Breng de kabelschroefverbinding met de contramoer in de behuizingsopening voor de 

AC-kabel aan.
5. Strip de AC-kabel.
6. Kort L en N elk 5 mm in.
7. Strip L, N en PE elk 18 mm.
8. Steek de AC-kabel door de kabelschroefverbinding in de omvormer. Draai de wartelmoer van 

de kabelschroefverbinding hiervoor indien nodig iets los.
9. Sluit de AC-kabel met een schroevendraaier aan het aansluitblok voor de AC-kabel aan:

• Sluit de aardleiding (PE) aan op de aansluitklem PE.
• Sluit N aan op de aansluitklem N.
• Sluit L aan op de aansluitklem L.

10. Sluit de omvormer en aard de behuizingsdeksel:

6.3.2 Omvormer aansluiten op het openbare stroomnet

• Steek op elke schroef 1 borgring. De 
gegroefde zijde van de borgring moet daarbij 
in de richting van de schroefkop wijzen.
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6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG
☑ De vertanding van de borgringen wordt in de behuizingsdeksel gedrukt. Hierdoor wordt de 
behuizingsdeksel geaard.

Als op de plaats van installatie een aanvullende aarding of een potentiaalvereffening vereist is, kunt 
u de behuizing van de omvormer extra aarden. Zo wordt voorkomen dat er contactstroom optreedt 
als de oorspronkelijke aardleiding kapot gaat.
Kabelvereiste:

☐ doorsnede van de aardkabel: maximaal 16 mm²

1. Strip de aardkabel.

• Schroef de behuizingsdeksel in de volgorde 
1 t/m 6 vast (koppel: 6 Nm).

6.3.3 Behuizing extra aarden

2. Plaats de klembeugel over de aardkabel. Zorg 
dat de aardkabel zich aan de linkerkant bevindt.

3. Draai de klembeugel met de cilinderkopschroef 
(M6x16) en de borgring vast (koppel: 6 Nm). 
De vertanding van de borgring moet hierbij in de 
richting van de klembeugel wijzen.
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Funkt.Titel_Anforderungen an die PV-ModuleEisen aan de PV-modules:
☐ Alle PV-modules moeten van hetzelfde type zijn.
☐ Aan alle strings moet een gelijk aantal serieel geschakelde PV-modules zijn aangesloten.
☐ Alle PV-modules moeten dezelfde oriëntatie hebben.
☐ Alle PV-modules moeten dezelfde helling hebben.
☐ De maximale ingangsstroom per string moet worden aangehouden en mag niet hoger zijn dan 

de doorgangsstroom van de DC-connectoren (zie Hoofdstuk 12 „Technische gegevens”, 
Pagina 83).

☐ De drempelwaarden voor de ingangsspanning en de ingangsstroom van de omvormer moeten 
worden aangehouden (zie Hoofdstuk 12 „Technische gegevens”, Pagina 83).

☐ Bij een omgevingstemperatuur van meer dan 10 °C mag de nullastspanning van de 
PV-modules niet meer dan 90 % van de maximale ingangsspanning van de omvormer 
bedragen. Zo wordt voorkomen dat bij lagere omgevingstemperaturen de maximale 
ingangsspanning van de omvormer wordt overschreden.

☐ De positieve aansluitkabels van de PV-modules moeten voorzien zijn van de positieve 
DC-connectoren.

☐ De negatieve aansluitkabels van de PV-modules moeten voorzien zijn van de negatieve 
DC-connectoren.

Wichtig_Parallelschaltung mit Y-Adapter

6.4 DC-aansluiting
6.4.1 Voorwaarden voor de DC-aansluiting

Gebruik van Y-adapters voor parallelschakeling van strings

De Y-adapters mogen niet worden gebruikt om de DC-stroomkring te onderbreken.
• De Y-adapters mogen niet in de directe nabijheid van de omvormer zichtbaar of vrij 

toegankelijk zijn.
• Als u de DC-stroomkring wilt onderbreken, schakel dan de omvormer spanningsvrij 

(zie Hoofdstuk 9).
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Kabelvereisten:
De kabel moet van het type PV1-F, UL-ZKLA of USE2 zijn en aan de volgende eigenschappen 
voldoen:

☐ buitendiameter: 5 mm … 8 mm
☐ aderdoorsnede: 2,5 mm² ... 6 mm²
☐ aantal aders: ten minste 7
☐ nominale spanning: ten minste 1 000 V

Confectioneer iedere DC-connector als volgt.

1. Strip de kabel over 12 mm.

6.4.2 DC-connectoren confectioneren

Afbeelding 13: DC-connectoren

Positie Omschrijving
A Negatieve DC-connector
B Positieve DC-connector

Elektrische schok door hoge spanningen
De PV-generator genereert bij lichtinval gevaarlijke gelijkspanning die op de DC-leidingen staat. 
Aanraken van de DC-leidingen kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
• Raak de DC-leidingen niet aan.

2. Steek de gestripte kabel tot aan de aanslag in de 
DC-connector. Let er daarbij op dat de gestripte 
kabel en de DC-connector dezelfde polariteit 
hebben.

+
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☑ De klembeugel klikt hoorbaar vast.

✖ De draad is niet in de kamer te zien?
De kabel is niet correct aangebracht.

• Verwijder de kabel en begin opnieuw bij punt 2.

3. Druk de klembeugel omlaag.

☑  De draad is in de kamer van de klembeugel 
te zien.

• Maak de klembeugel los. Haak hiervoor een 
schroevendraaier (bladbreedte: 3,5 mm) in 
de klembeugel en wrik de klembeugel open.

4. Schuif de wartelmoer naar de schroefdraad en 
draai hem vast (koppel: 2 Nm).

+

+

+

1

2

+

1

2
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WaHiw_Leerlaufspannung darf max. Eingangsspannung nicht überschreiten

1. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar uit en beveilig hem tegen herinschakelen.

4. Controleer de strings op een aardlek PV-installatie op aardlek controleren.

☑ De DC-connectoren klikken hoorbaar vast.

6.4.3 PV-generator aansluiten

Onherstelbare schade aan de omvormer door te hoge spanning
Als de nullastspanning van de PV-modules de maximale ingangsspanning van de omvormer 
overschrijdt, kan de omvormer door overspanning onherstelbaar beschadigd raken.
• Sluit geen PV-strings op de omvormer aan en controleer de configuratie van de PV-installatie als 

de nullastspanning van de PV-modules de maximale ingangsspanning van de omvormer 
overschrijdt.

2. Als de ESS is aangesloten, trek deze dan uit de 
omvormer.

3. Verwijder de blindstoppen uit alle DC-ingangen 
van de omvormer.

5. Sluit de geconfectioneerde DC-connectoren op 
de omvormer aan.
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7. Controleer of alle DC-connectoren stevig vastzitten.
8. Controleer de ESS op slijtage (zie Hoofdstuk 10.6).

6.
Beschadiging van de omvormer door binnendringend vocht
De omvormer is alleen dicht als alle DC-ingangen die niet worden gebruikt met 
DC-connectoren en afdichtpluggen zijn afgesloten.
• Steek de afdichtpluggen NIET RECHTSTREEKS in de DC-ingangen van de omvormer.
• Druk de klembeugel bij de niet benodigde 

DC-connectoren naar beneden en schuif de 
wartelmoer naar de schroefdraad.

• Steek de afdichtplug in de DC-connector.

• Draai de DC-connector vast (koppel: 2 Nm).

• Steek de DC-connectoren met afdichtpluggen 
in de bijbehorende DC-ingangen op de 
omvormer.

☑ De DC-connectoren klikken hoorbaar vast.

9.
Brandgevaar door vastdraaien van de schroef binnenin de ESS.
Een goed contact tussen ESS en omvormer is alleen gegarandeerd als de stekker van de ESS 
beweeglijk blijft.
• Draai de schroef in de stekker van de ESS niet vast.

+

1

2

+

+
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Voor de aansluiting van het SMA Power Balancer-aansluitsysteem hebt u een speciale Y-kabel nodig. De 
Y-kabel wordt niet standaard meegeleverd. U kunt de Y-kabel bestellen bij SMA Solar Technology AG 
(zie Hoofdstuk 13 „Toebehoren”, Pagina 92).
De Y-kabel is voor afstanden van maximaal 2 m tussen 2 omvormers geconfigureerd. Voor langere 
afstanden tussen de omvormers moet u de Y-kabel verlengen. 
Eisen aan de verlengkabel:

☐ maximale kabellengte: 300 m
☐ verlengkabel voor gebruik binnen: Li2 YCY 1 x 2 x 0,25 mm², afgeschermd, flexibel, 

geïsoleerd, getwist aderpaar
☐ verlengkabel voor gebruik buiten: Li2 YCYv 1 x 2 x 0,25 mm², afgeschermd, flexibel, 

geïsoleerd, getwist aderpaar

Voorwaarden:
☐ Elke omvormer moet aan een fasedraad L1, L2 of L3 van het openbare stroomnet zijn 

aangesloten (zie de technische informatie "Driefasige netaansluiting" op www.SMA-Solar.com 
voor meer informatie over een 3-fasige netaansluiting).

☐ Alle 3 omvormers moeten met het SMA Power Balancer-aansluitsysteem zijn uitgerust. 
Tip: als een omvormer niet is uitgerust met een SMA Power Balancer-aansluitsysteem, kunt u dit 
achteraf bestellen en inbouwen (zie Hoofdstuk 13 „Toebehoren”, Pagina 92). 

☐ De Y-kabel voor het SMA Power Balancer-aansluitsysteem moet beschikbaar zijn.

10.
Beschadiging van de omvormer door binnendringend vocht en stof
Als de ESS tijdens bedrijf niet of niet correct is aangesloten, kunnen vocht en stof in de 
omvormer binnendringen. Als de ESS niet correct is aangesloten, kunnen de contacten in de 
ESS slijten of de ESS kan naar beneden vallen. Daardoor ontstaan opbrengstverliezen en kan 
de ESS beschadigd raken. 
Sluit de ESS altijd op de volgende manier aan:
• Steek de ESS stevig op de omvormer tot hij 

gelijk afsluit met de behuizing.
•  Zorg ervoor dat de afstand tussen de ESS en 

de behuizing maximaal 1 mm bedraagt.

6.5 SMA Power Balancer aansluiten
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1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9). 
2. Om de Y-kabel te verlengen:

• Snijd de Y-kabel in het midden door.
• Verbind de aders en de kabelafscherming in een verbindingsdoos 1:1 met de verlengkabel. 

Neem daarbij de maximale kabellengte van 300 m in acht.

6. Stel de omvormer in bedrijf (zie Hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling”, Pagina 51).
7. Om de functie van de SMA Power Balancer te kunnen gebruiken moet u de 

SMA Power Balancer via een communicatieproduct activeren (zie Hoofdstuk 7.1 „Functie van 
de SMA Power Balancer testen en bedrijfsmodus instellen”, Pagina 47).

3. Draai de draaidop van de bus van elke 
omvormer.

4. Steek de stekker van de Y-kabel met de 
2 kabelingangen in de bus van de middelste 
omvormer en draai hem vast.

5. Steek de andere beide stekkers van de Y-kabel 
ieder in de bus van de andere omvormers en 
draai ze vast.
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Als u voor het eerst stringzekeringen in de omvormer monteert, monteer dan altijd alle 
5 stringzekeringen. Dat geldt ook als u minder dan 5 strings op de omvormer aansluit.
Volg voor de montage van elke stringzekering de aanwijzingen in dit hoofdstuk.
Voorwaarde:

☐ Uitbreidingsset met 5 zekeringen en 5 veiligheidshandgrepen moet beschikbaar zijn.

1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9).

5. Stel de omvormer in bedrijf (zie Hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling”, Pagina 51).

6.6 Stringzekeringen monteren

Beschadiging van de omvormer door slijtage van de stringzekeringen
Bij het gebruik van in de handel verkrijgbare stringzekeringen kan de correcte werking niet worden 
gegarandeerd. In geval van een storing kunnen de stringzekeringen afslijten.
• Gebruik uitsluitend de door SMA Solar Technology AG aangeboden uitbreidingssets met 

stringzekeringen.

2. Trek de kortsluitbrug met een geïsoleerde tang uit 
de zekeringhouder.

3. Plaats de stringzekering in de 
veiligheidshandgreep.

4. Steek de veiligheidshandgreep samen met de 
stringzekering in de zekeringhouder.
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Voorwaarden:
☐ De omvormer moet over een communicatie-interface beschikken.
☐ Er moet een communicatieproduct, datalogger of software beschikbaar zijn dat/die geschikt is 

voor de te gebruiken vorm van communicatie.
☐ De verantwoordelijke netwerkexploitant moet de wijziging van netrelevante parameters 

goedkeuren.
☐ De SMA Grid Guard-code voor het wijzigen van netrelevante parameters moet beschikbaar 

zijn (zie certificaat "Application for SMA Grid Guard Code" op  www.SMA-Solar.com voor het 
aanvragen van de SMA Grid Guard-code).

1. Roep de gebruikersinterface van de datalogger of de software op.
2. Voer de SMA Grid Guard-code in.
3. Selecteer bij alle 3 omvormers de parameter PowerBalancer of Bedrijfsmodus van de 

PowerBalancer en zet deze op PhaseGuard.
4. Controleer of alle omvormers de melding Status MPP weergeven en de groene led op de 

omvormers brandt. 
Als alle omvormers de melding PowerBalance weergeven, controleer dan de aansluiting van 
de SMA Power Balancer.
Als de aansluiting correct is en het probleem nog steeds optreedt, neem dan contact op met de 
SMA Service Line.

5. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar van 1 omvormer uit.
☑ De omvormer met de uitgeschakelde leidingbeveiligingsschakelaar geeft de melding 

Vac-Bfr weer en wordt automatisch losgekoppeld van het openbare stroomnet.
☑ De twee andere omvormers geven de melding PowerBalance weer en worden eveneens 

losgekoppeld van het openbare stroomnet. Vervolgens geven ze de melding 
Balanced weer. 

✖ De omvormers worden niet automatisch losgekoppeld van het openbare stroomnet?
Waarschijnlijk is de aansluiting van de SMA Power Balancer foutief of de parameter 
PowerBalancer is niet ingesteld op PhaseGuard.
• Controleer de aansluiting en de instelling van de SMA Power Balancer. Als de 

aansluiting correct is en de parameter PowerBalancer op PhaseGuard is ingesteld, 
neem dan contact op met de SMA Service Line.

6. Selecteer bij alle 3 omvormers de parameter PowerBalancer of Bedrijfsmodus van de 
PowerBalancer en stel de gewenste bedrijfsmodus in (zie voor de omschrijving van de 
bedrijfsmodi van de SMA Power Balancer (zie Hoofdstuk 4.5)).

7. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar weer in.

7 Configuratie
7.1 Functie van de SMA Power Balancer testen en bedrijfsmodus 

instellen
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De omvormer is bij levering op een bepaalde landspecifieke gegevensrecord ingesteld. Op welke 
landspecifieke gegevensrecord de omvormer is ingesteld vindt u op het meegeleverde 
aanvullingsblad met de fabrieksinstellingen. Als de ingestelde landspecifieke gegevensrecord ter 
plaatse niet geldt, moet u de landspecifieke gegevensrecord wijzigen (zie de technische 
beschrijvingen "Bedrijfsparameters" en "PV-omvormers – overzicht van landspecifieke 
gegevensrecords" op www.SMA-Solar.com voor meer informatie over de bedrijfsparameters).

Voorwaarden:
☐ De omvormer moet over een communicatie-interface beschikken.
☐ Er moet een communicatieproduct, datalogger of software beschikbaar zijn dat/die geschikt is 

voor de te gebruiken vorm van communicatie.
☐ De verantwoordelijke netwerkexploitant moet de wijziging van netrelevante parameters 

goedkeuren.
☐ De SMA Grid Guard-code voor het wijzigen van netrelevante parameters moet beschikbaar 

zijn (zie certificaat "Application for SMA Grid Guard Code" op www.SMA-Solar.com voor het 
aanvragen van de SMA Grid Guard-code).

1. Roep de gebruikersinterface van de datalogger of de software op.
2. Voer de SMA Grid Guard-code in het communicatieproduct (bijv. software) in.
3. Selecteer de parameter Default of Landnorm instellen en stel de gewenste landspecifieke 

gegevensrecord in.

7.2 Landspecifieke gegevensrecord wijzigen

Levensgevaar door hoge spanningen bij uitval van het openbare stroomnet
Als u de omvormer op stand-alone bedrijf OFF-Grid instelt, mag u de omvormer niet op het 
openbare stroomnet aansluiten maar alleen in een stand-alone netwerk gebruiken. Op die manier 
voldoet de omvormer aan de landspecifieke voorwaarden voor aansluiting op het openbare 
stroomnet en wordt veilig losgekoppeld van het openbare stroomnet.
• Als de omvormer op OFF-Grid is ingesteld, mag u de omvormer nooit direct aangesloten op 

het openbare stroomnet gebruiken.
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Voor het bedrijf van de PV-installatie met een externe ontkoppelingsbeveiliging beschikt de omvormer 
over de aanvullende landspecifieke gegevensrecord MVtgDirective of Middenspanningsrichtlijn 
(Duitsland). Door middel van deze landspecifieke gegevensrecord kunt u het werkbereik van de 
omvormer voor spanning en frequentie uitbreiden (zie de technische beschrijvingen 
"Bedrijfsparameters" en "PV-omvormers – overzicht van landspecifieke gegevensrecords" op 
www.SMA-Solar.com voor meer informatie over de bedrijfsparameters en landspecifieke 
gegevensrecords). Deze landspecifieke gegevensrecord mag alleen worden geselecteerd als de 
uitschakeling van de PV-installatie door middel van een externe ontkoppeling gebeurt.

Voorwaarden:
☐ De omvormer moet over een communicatie-interface beschikken.
☐ Er moet een communicatieproduct, datalogger of software beschikbaar zijn dat/die geschikt is 

voor de te gebruiken vorm van communicatie.
☐ De verantwoordelijke netwerkexploitant moet de wijziging van netrelevante parameters 

goedkeuren.
☐ De SMA Grid Guard-code voor het wijzigen van netrelevante parameters moet beschikbaar 

zijn (zie certificaat "Application for SMA Grid Guard Code" op www.SMA-Solar.com voor het 
aanvragen van de SMA Grid Guard-code).

1. Roep de gebruikersinterface van de datalogger of de software op.
2. Voer de SMA Grid Guard-code in.
3. Selecteer de parameter Default en zet deze op MVtgDirective of selecteer de parameter 

Landnorm instellen en zet deze op Middenspanningsrichtlijn (Duitsland).

7.3 Landspecifieke gegevensrecord voor bedrijf met externe 
ontkoppelingsbeveiliging instellen

Elektrische schok bij ontbreken van externe ontkoppelingsbeveiliging
Als u de landspecifieke gegevensrecord MVtgDirective of Middenspanningsrichtlijn 
(Duitsland) instelt, mag u de omvormer alleen met een externe 3-fasige ontkoppelingsbeveiliging 
gebruiken. Zonder externe 3-fasige ontkoppelingsbeveiliging wordt de omvormer bij overschrijding 
van de landspecifieke norm niet van het openbare stroomnet losgekoppeld.
• Installeer een externe 3-fasige ontkoppelingsbeveiliging.
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U kunt de displaytaal van de omvormer wijzigen. Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke 
gegevensrecord zijn verschillende talen beschikbaar.

1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9).
2. Stel de gewenste taal in met behulp van de beide schakelaars:

3. Stel de omvormer in bedrijf (zie Hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling”, Pagina 51).

7.4 Displaytaal wijzigen

Afbeelding 14: 2 schakelaars aan de onderkant van de display-component 

Taal Schakelaar S2 Schakelaar S1
Duits B B
Engels B A
Frans A B
Spaans A A
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Eerste inbedrijfstelling
Als u de omvormer voor de eerste keer in bedrijf neemt, ga dan als volgt te werk.
Voorwaarden:

☐ De leidingbeveiligingsschakelaar moet correct geconfigureerd zijn.
☐ De omvormer moet correct gemonteerd en gesloten zijn.
☐ Alle kabels moeten correct aangesloten zijn.
☐ Alle niet benodigde DC-ingangen moeten met de bijbehorende DC-connectoren en 

afdichtpluggen zijn afgesloten.
☐ De ESS moet stevig zijn aangesloten.

• Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar in.
☑ De startfase begint. Alle 3 leds branden of knipperen.
☑ De groene led brandt en de startfase begint. Daarbij geeft de display achtereenvolgens het 

apparaattype, de firmwareversie, de landspecifieke gegevensrecord en de bedrijfsmodus 
van de SMA Power Balancer weer. Na de startfase worden het actuele vermogen, het 
blindvermogen en de werkelijke waarde van de verschuivingsfactor cos φ weergegeven.

✖ Alle leds zijn gedoofd?
De ESS is niet aangesloten of er is geen DC-ingangsspanning aanwezig.
• Sluit de ESS stevig aan of wacht tot er DC-ingangsspanning aanwezig is.

✖ De groene led knippert?
De DC-ingangsspanning is nog te laag.
• Als er voldoende DC-ingangsspanning is, gaat de omvormer werken.

✖ De gele of rode led brandt of knippert?
Waarschijnlijk is er sprake van een storing of waarschuwing.
• Verhelp de storing of waarschuwing (zie Hoofdstuk 10.1 „Ledsignalen”, Pagina 57).

8 Inbedrijfstelling
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Hernieuwde inbedrijfstelling
Als u de omvormer (bijv. voor het doorvoeren van wijzigingen in de configuratie) spanningsvrij hebt 
geschakeld en weer in bedrijf wilt nemen, ga dan als volgt te werk.

☐ De leidingbeveiligingsschakelaar moet correct geconfigureerd zijn.
☐ De omvormer moet correct gemonteerd zijn.

1. Sluit de omvormer en aard de behuizingsdeksel:

☑ De vertanding van de borgringen wordt in de behuizingsdeksel gedrukt. Hierdoor wordt de 
behuizingsdeksel geaard.

2. Sluit de DC-connectoren op de omvormer aan.
3. Sluit alle DC-ingangen die niet worden gebruikt met de DC-connectoren met afdichtpluggen af.
4. Controleer de ESS op slijtage (zie Hoofdstuk 10.6).

• Steek op elke schroef 1 borgring. De 
gegroefde zijde van de borgring moet daarbij 
in de richting van de schroefkop wijzen.

• Schroef de behuizingsdeksel in de volgorde 
1 t/m 6 vast (koppel: 6 Nm).
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5. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar in.
☑ De startfase begint. Alle 3 leds branden of knipperen.
☑ De groene led brandt en de startfase begint. Daarbij geeft de display achtereenvolgens het 

apparaattype, de firmwareversie, de landspecifieke gegevensrecord en de bedrijfsmodus 
van de SMA Power Balancer weer. Na de startfase worden het actuele vermogen, het 
blindvermogen en de werkelijke waarde van de verschuivingsfactor cos φ weergegeven.

✖ Alle leds zijn gedoofd?
De ESS is niet aangesloten of er is geen DC-ingangsspanning aanwezig.
• Sluit de ESS stevig aan of wacht tot er DC-ingangsspanning aanwezig is.

✖ De groene led knippert?
De DC-ingangsspanning is nog te laag.
• Als er voldoende DC-ingangsspanning is, gaat de omvormer werken.

✖ De gele of rode led brandt of knippert?
Waarschijnlijk is er sprake van een storing of waarschuwing.
• Verhelp de storing of waarschuwing (zie Hoofdstuk 10.1 „Ledsignalen”, Pagina 57).
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Voordat er werkzaamheden aan de omvormer verricht worden, moet deze altijd op de in dit 
hoofdstuk beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld.

1. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar uit en beveilig hem tegen herinschakelen.

9 Omvormer spanningsvrij schakelen

2. Verwijder de ESS.

3. Controleer met een stroommeettang of alle 
DC-kabels stroomvrij zijn.

4. Ontgrendel alle DC-connectoren en trek ze eruit. 
Steek daarbij een sleufschroevendraaier 
(bladbreedte: 3,5 mm) in één van de gleuven 
aan de zijkant en trek de DC-connectoren recht 
naar beneden. Trek hierbij NIET AAN DE 
KABEL.

5.
Levensgevaar door hoge spanningen.
De condensatoren in de omvormer hebben 10 minuten nodig om te ontladen.
• Wacht 10 minuten voordat u de behuizingsdeksel opent.
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6. Controleer met behulp van een geschikt 
meettoestel bij de DC-ingangen van de 
omvormer of deze spanningsvrij zijn.

7. Draai alle schroeven van de behuizingsdeksel 
los en verwijder de deksel.

8. Controleer met een geschikt meettoestel op de 
AC-klem of er geen spanning staat tussen L en N.

9. Controleer met een geschikt meettoestel op de 
AC-klem of er geen spanning staat tussen 
L en PE ( ).
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10.
Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading
Onderdelen in de omvormer kunnen door elektrostatische ontlading onherstelbaar beschadigd 
raken.
• Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.
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De leds geven de bedrijfstoestand van de omvormer weer.

10 Zoeken naar fouten
10.1 Ledsignalen

Omschrijving Status Toelichting
Groene led brandt Omvormer in bedrijf

Op de display wordt de concrete statusmelding 
weergegeven (zie Hoofdstuk 10.2.2 „Statusmeldingen”, 
Pagina 60).

knippert Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor aansluiting 
op het stroomnet.

Rode led brandt Aardlek 
Op de display wordt de concrete fout- of storingsmelding 
weergegeven (zie Hoofdstuk 10.2.3 „Fouten, storingen, 
waarschuwingen”, Pagina 61).

knippert Varistor of stringzekering defect
Op de display wordt de concrete fout- of storingsmelding 
weergegeven (zie Hoofdstuk 10.2.3 „Fouten, storingen, 
waarschuwingen”, Pagina 61).

Gele led brandt Permanente bedrijfsbelemmering
Op de display wordt de concrete fout- of storingsmelding 
weergegeven (zie Hoofdstuk 10.2.3 „Fouten, storingen, 
waarschuwingen”, Pagina 61).

knippert Fout of storing
Op de display wordt de concrete fout- of storingsmelding 
weergegeven (zie Hoofdstuk 10.2.3 „Fouten, storingen, 
waarschuwingen”, Pagina 61).

Alle leds knipperen

Als in de startfase de DC-spanning zeer laag is, doven alle 3 leds en begint de startfase 
opnieuw. Als de instraling zeer zwak is, knipperen alle 3 leds. Dit knipperen geeft een 
normale bedrijfstoestand aan. Er is geen sprake van een fout.

Alle leds zijn gedoofd

Als alle 3 leds zijn gedoofd, is de omvormer uitgeschakeld, omdat de ESS niet is 
aangesloten of geen instraling plaatsvindt.
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Beschadiging van de omvormer door binnendringend vocht en stof
Als de ESS tijdens bedrijf niet of niet correct is aangesloten, kunnen vocht en stof in de omvormer 
binnendringen. Als de ESS niet correct is aangesloten, kunnen de contacten in de ESS slijten of de 
ESS kan naar beneden vallen. Daardoor ontstaan opbrengstverliezen en kan de ESS beschadigd 
raken. 
Sluit de ESS altijd op de volgende manier aan:
• Steek de ESS stevig op de omvormer tot hij gelijk 

afsluit met de behuizing.
•  Zorg ervoor dat de afstand tussen de ESS en de 

behuizing maximaal 1 mm bedraagt.
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Meetkanalen zijn meetwaarden die op de display worden weergegeven. Bovendien kunnen de 
meetkanalen met behulp van een communicatieproduct worden uitgelezen.

10.2 Displaymeldingen
10.2.1 Meetkanalen

Meetkanaal Toelichting
Balancer Geeft de bedrijfsmodus van de omvormer aan die onder de 

bedrijfsparameter PowerBalancer is ingesteld.
E-total Totaal van de teruggeleverde energie
Earthfault Isolatieweerstand van de PV-installatie vóór de aansluiting op het 

openbare stroomnet
Error Aanduiding van de momenteel opgetreden storing of de momentele 

fout
Event-Cnt Aantal opgetreden gebeurtenissen
Fac Netfrequentie
h-On Totaal aantal bedrijfsuren
h-total Totaal aantal bedrijfsuren in de teruglevermodus
Iac-Ist Netstroom
Ipv DC-stroom
Is Schijnstroom
Mode Geeft de actuele bedrijfsmodus aan
Netz-Ein Totaal aantal aansluitingen op het net
Pac Uitgaand AC-vermogen
PF Werkelijke waarde van de verschuivingsfactor cos φ. De 

weergegeven waarde kan in het deellastbereik afwijken van de 
ingestelde gewenste waarde.

Phase Fase waarop de omvormer is aangesloten
Qac Blindvermogen
Sac Schijnbaar vermogen
Seriennummer Serienummer van de omvormer
Upv-Soll Gewenste PV-spanning
Vac Netspanning
Vpv PV-ingangsspanning
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Statusmeldingen worden in de tweede regel van de display weergegeven en beginnen altijd met het 
woord "Mode".
Statusmeldingen geven bedrijfstoestanden aan die geen fout of storing zijn. De omvormer zet de 
teruglevering voort.

10.2.2 Statusmeldingen

Melding Toelichting
Balanced De omvormer heeft zich losgekoppeld van het openbare stroomnet of 

het vermogen wordt tot de over een tijdsbestek van 10 minuten 
gemeten gemiddelde waarde van 4,6 kVA beperkt. De omvormer 
vormt samen met 2 andere omvormers een 3-fasesysteem en is 
voorzien van de SMA Power Balancer ter voorkoming van een 
asymmetrische belasting.

Derating Deze melding kan meerdere oorzaken hebben:
• Overtemperatuur in de omvormer. Het vermogen van de 

omvormer wordt verlaagd zodat het apparaat niet oververhit 
raakt.

• Externe begrenzing van het werkelijke vermogen via de 
Power Reducer Box en Sunny WebBox. De omvormer reduceert 
zijn vermogen automatisch a.d.h.v. de richtwaarden van de 
netwerkexploitant. Daarbij geeft de Power Reducer Box het 
signaal van de netwerkexploitant via de Sunny WebBox door 
aan de omvormer.

disturbance De omvormer heeft een storing herkend. Bovendien wordt de 
concrete storingsmelding weergegeven (zie Hoofdstuk 10.2.3 
„Fouten, storingen, waarschuwingen”, Pagina 61).

Earthfault Meting van de isolatieweerstand van de PV-installatie
Error De omvormer heeft een fout herkend. Bovendien wordt de concrete 

foutmelding weergegeven (zie Hoofdstuk 10.2.3 „Fouten, storingen, 
waarschuwingen”, Pagina 61).

grid mon. Netbewaking. Deze melding verschijnt voordat de omvormer met het 
openbare stroomnet is verbonden, als de instraling gering is en na 
een fout.

MPP De omvormer werkt in MPP-modus. MPP is de standaardweergave bij 
bedrijf met normale instraling.

MPP-Peak De omvormer werkt in MPP-modus boven zijn nominale vermogen.
Mpp-Search De omvormer bepaalt het MPP.
Offset Offset-vergelijking van de meetelektronica
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Fouten, storingen en waarschuwingen worden op de display weergegeven en beginnen in de eerste 
regel met het woord "Error", "Disturbance" of "Warning". In de tweede regel van de display wordt de 
oorzaak van de fout, storing of waarschuwing aangegeven.

Stop Onderbreking van het bedrijf
V-Const Bedrijf met constante spanning
waiting Er is (nog) niet voldaan aan de voorwaarden voor aansluiting op het 

stroomnet.

10.2.3 Fouten, storingen, waarschuwingen

Melding Oorzaak en oplossing
!PV-Overvoltage! 
!DISCONNECT DC! 

Overspanning op de DC-ingang. De omvormer kan onherstelbaar 
beschadigd raken.
Deze melding is tevens te herkennen aan een snel knipperende 
achtergrondverlichting.
Oplossing:

• Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar uit.
• Trek de ESS uit de omvormer.
• Koppel alle DC-connectoren met een schroevendraaier 

(bladbreedte 3,5 mm) los en trek ze eruit:
– Steek de schroevendraaier in een van de zijdelingse 

sleuven.
– Trek de DC-connectoren eruit.

• Controleer of de DC-spanning onder de maximale 
ingangsspanning van de omvormer ligt. Ligt de DC-spanning 
onder de maximale ingangsspanning van de omvormer, sluit de 
DC-connectoren dan opnieuw op de omvormer aan.
Als de DC-spanning hoger is dan de maximale ingangsspanning 
van de omvormer, controleer dan de lay-out van de installatie of 
neem contact op met de installateur van de PV-generator.

• Als deze melding herhaaldelijk voorkomt, schakel de omvormer 
dan spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9) en neem contact op met de 
SMA Service Line.

Melding Toelichting
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ACVtgRPro De over een tijdsbestek van 10 minuten gemeten gemiddelde waarde 
van de netspanning heeft het toegestane bereik verlaten. De 
netspanning of de netimpedantie op het aansluitpunt is te hoog. 
Om de spanningskwaliteit te waarborgen wordt de omvormer van het 
openbare stroomnet losgekoppeld.
Oplossing:

• Controleer of de netspanning op het aansluitpunt van de 
omvormer continu binnen het toegestane bereik ligt.
Als de netspanning bij 253 V of hoger ligt, neem dan contact op 
met de netwerkexploitant. Vraag de netwerkexploitant of de 
spanning op het terugleverpunt kan worden aangepast of de 
grenswaarde "ACVtgRPro" mag worden gewijzigd.
Als de netspanning zich continu binnen het toegestane bereik 
bevindt en deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem 
dan contact op met de SMA Service Line.

CAN Interne communicatiestoring
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 
vaak wordt weergegeven.

Check L-N-PE L en N zijn verwisseld bij de AC-aansluiting of de aardleiding (PE) is 
niet aangesloten.
Oplossing:

• Controleer of de AC-kabel correct is aangesloten 
(zie Hoofdstuk 6.3.2 „Omvormer aansluiten op het openbare 
stroomnet”, Pagina 37).

• Als de AC-kabel correct is aangesloten en deze melding nog 
steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de 
SMA Service Line.

Check Varistor Ten minste één van de varistoren is defect.
Oplossing:

• Controleer de werking van de varistoren (zie Hoofdstuk 10.8).
DC fuse Ten minste één van de stringzekeringen is geactiveerd of defect.

Oplossing:
• Controleer de werking van de stringzekeringen 

(zie Hoofdstuk 10.10).

Melding Oorzaak en oplossing
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Derating De omvormer beperkt zijn vermogen vanwege een te hoge 
temperatuur.
Oplossing:

• Reinig de ventilatoren .
De omvormer reduceert zijn vermogen, omdat de DC-ingangsstroom 
hoger is dan de maximale ingangsstroom van de omvormer.
Oplossing:

• Controleer of de PV-installatie correct is geconfigureerd.
dI-Bfr
dI-Srr

De omvormer heeft een wijziging van de verschilstroom vastgesteld. 
Een wijziging van de verschilstroom kan door een aardingsfout, 
lekstroom of een storing worden veroorzaakt. De omvormer koppelt 
zich van het openbare stroomnet los.
Oplossing:

• Als geen van de genoemde oorzaken van toepassing is en 
deze melding nog steeds wordt weergegeven, controleer dan 
of de PV-installatie correct is geïsoleerd en of er een aardlek 
aanwezig is.

dI-Mess Afwijking in de verschilstroommeting
Als deze melding vaak wordt weergegeven, wordt de permanente 
bedrijfsbelemmering geactiveerd.
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line.
EEPROM Tijdelijke storing tijdens het lezen of schrijven van gegevens uit het 

EEPROM. De gegevens zijn niet relevant voor een veilige werking.
Deze melding dient ter informatie en heeft geen invloed op het 
vermogen van de omvormer.

EEPROM dBh De gegevens van het EEPROM zijn defect. De omvormer wordt 
uitgeschakeld, omdat het verlies van de gegevens belangrijke functies 
van de omvormer buiten werking heeft gesteld.
Oplossing:

•  Neem contact op met de SMA Service Line.
EeRestore Eén van de datarecords die twee keer voorkomt in het EEPROM is 

defect en is zonder verlies van gegevens hersteld.
Deze melding dient ter informatie en heeft geen invloed op het 
vermogen van de omvormer.

Melding Oorzaak en oplossing
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Earthfault De elektrische isolatie van de PV-installatie naar de aarde is defect.
De weerstand tussen de positieve of negatieve DC-aansluiting t.o.v. 
aarde ligt buiten het toegestane bereik.
Oplossing:

• Controleer of de PV-installatie correct is geïsoleerd.
• Controleer of een aardlek aanwezig is PV-installatie op aardlek 

controleren.
Fac-Bfr
Fac-Fast
Fac-Srr

De netfrequentie ligt buiten het toegestane bereik. De omvormer heeft 
zich van het openbare stroomnet losgekoppeld.
Oplossing:

• Controleer of de AC-kabel correct is aangesloten 
(zie Hoofdstuk 6.3.2 „Omvormer aansluiten op het openbare 
stroomnet”, Pagina 37).

• Controleer of de netfrequentie binnen het toegestane bereik ligt.
Als de netfrequentie zich binnen het toegestane bereik bevindt en 
deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op 
met de SMA Service Line.

HW-Signal Interne meetstoring of de hardware is defect.
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 
vaak wordt weergegeven.

Iac-DC_Offs-Srr Er is een te hoge DC-stroom vastgesteld tijdens de teruglevering.
Oplossing:

• Controleer of aan de netvoorwaarden wordt voldaan.
• Neemt contact op met de SMA Service Line als deze melding 

vaak of meerdere keren na elkaar wordt weergegeven.
IGBTs Storing in de vermogenselektronica

Oplossing:
• Neem contact op met de SMA Service Line.

Imax Overstroom aan de AC-zijde. De stroom op de AC-aansluiting is 
groter dan gespecificeerd.
Oplossing:

• Controleer of de PV-installatie correct is geconfigureerd.
• Controleer of aan de netvoorwaarden wordt voldaan.

Melding Oorzaak en oplossing
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NUW-dI
MSD-Fac
MSD-Vac
MSD-Timeout

Interne storing bij de meetvergelijking of hardwaredefect.
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 
vaak wordt weergegeven.

Offset Storing in de meetwaarderegistratie
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 
vaak wordt weergegeven.

PowerBalance 3 omvormers zijn verbonden tot een 3-fasige teruglevereenheid om 
een asymmetrische belasting te voorkomen.
De parameter "PowerBalancer" is ingesteld op de bedrijfsmodus 
"PhaseGuard" of "FaultGuard" (zie voor een beschrijving van de 
bedrijfsmodi van de SMA Power Balancer Hoofdstuk 4.5).

REL_INV_CLOSE
REL_GRID_CLOSE

Een netrelais sluit niet. De omvormer controleert de relais die de 
omvormer met het openbare stroomnet verbinden voordat de 
omvormer aan het openbare stroomnet teruglevert.
Als de netrelais niet correct functioneren, wordt de omvormer niet op 
het openbare stroomnet aangesloten.
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line.
REL_INV_OPEN
REL_GRID_OPEN

Een netrelais opent niet. De omvormer controleert de relais die de 
omvormer met het openbare stroomnet verbinden voordat de 
omvormer aan het openbare stroomnet teruglevert.
Als de netrelais niet correct functioneren, wordt de omvormer niet op 
het openbare stroomnet aangesloten.
Als deze melding vaak wordt weergegeven, wordt de permanente 
bedrijfsbelemmering geactiveerd.
Oplossing:

• Verhelp de storing met behulp van een communicatieproduct.
• Als de storing niet met behulp van een communicatieproduct 

kan worden verholpen, neem dan contact op met de 
SMA Service Line.

Riso-Sense De isolatiemeting is mislukt.
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 
vaak wordt weergegeven.

Melding Oorzaak en oplossing
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ROM De firmware van de omvormer bevat fouten.
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 
vaak wordt weergegeven.

SD-DI-Wandler De omvormer heeft een isolatiefout aan de DC-zijde herkend.
Oplossing:

• Controleer of de PV-installatie correct is geïsoleerd.
• Controleer of een aardlek aanwezig is PV-installatie op aardlek 

controleren.
SD-Imax De omvormer heeft een overstroom aan de DC-zijde herkend. Hij 

wordt om veiligheidsredenen losgekoppeld van het openbare 
stroomnet en probeert vervolgens opnieuw verbinding te maken met 
het openbare stroomnet.
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 
vaak wordt weergegeven.

SD-WR-Bruecke De omvormer heeft een storing in de vermogenselektronica herkend. 
Hij wordt om veiligheidsredenen losgekoppeld van het openbare 
stroomnet en probeert vervolgens opnieuw verbinding te maken met 
het openbare stroomnet.
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 
vaak wordt weergegeven.

Shutdown Tijdelijke storing van de omvormer
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line.
STM Timeout Interne storing programmaverloop

Oplossing:
• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 

vaak wordt weergegeven.

Melding Oorzaak en oplossing
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UpvMax
Upv-Max

Overspanning op de DC-ingang 
De omvormer kan onherstelbaar beschadigd raken.
Oplossing:

• Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar uit.
• Trek de ESS uit de omvormer.
• Ontgrendel alle DC-connectoren en trek ze eruit. Steek daarbij 

een sleufschroevendraaier (bladbreedte: 3,5 mm) in één van de 
gleuven aan de zijkant en trek de DC-connectoren recht eruit. 
Trek hierbij NIET AAN DE KABEL.

• Controleer of de DC-spanning binnen het toegestane bereik ligt.
• Als de DC-spanning hoger is dan de maximale ingangsspanning 

van de omvormer, controleer dan de lay-out van de installatie of 
neem contact op met de installateur van de PV-generator.

• Ligt de DC-spanning onder de maximale ingangsspanning van 
de omvormer, sluit de DC-connectoren dan opnieuw op de 
omvormer aan.

• Als deze melding herhaaldelijk voorkomt, schakel de omvormer 
dan spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9) en neem contact op met de 
SMA Service Line.

UZWK-Max
UzwkMax

De interne hardwarebewaking heeft een overspanning in het 
tussencircuit van de omvormer vastgesteld.
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 
vaak wordt weergegeven.

Melding Oorzaak en oplossing
Installatiehandleiding SMC9-11TLRP-IA-nl-51 67



10 Zoeken naar fouten SMA Solar Technology AG
Vac-Bfr
Vac-Srr

De netspanning heeft het toegestane bereik verlaten. De omvormer is 
om veiligheidsredenen losgekoppeld van het openbare stroomnet. 
Dit kan de volgende oorzaken hebben:

• De leidingbeveiligingsschakelaar is uitgeschakeld.
• De AC-kabel is onderbroken.
• De AC-kabel is hoogohmig.

Oplossing:
• Controleer of de AC-kabel correct is aangesloten 

(zie Hoofdstuk 6.3.2 „Omvormer aansluiten op het openbare 
stroomnet”, Pagina 37).

• Controleer of de netspanning binnen het toegestane bereik ligt.
• Vraag de netwerkexploitant of hij akkoord gaat met een 

wijziging van de parameters Uac-Min en Uac-Max.
Als de AC-kabel correct is aangesloten, de netspanning binnen het 
toegestane bereik ligt en deze melding nog steeds wordt 
weergegeven, neem dan contact op met de SMA Service Line.

Watchdog
Watchdog Srr

Interne storing programmaverloop
Oplossing:

• Neem contact op met de SMA Service Line als deze melding 
vaak wordt weergegeven.

Melding Oorzaak en oplossing
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Reinig iedere ventilator als volgt.
1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9).
2. Wacht tot de ventilatoren niet meer draaien.
3. Controleer of het ventilatorrooster onder het stof zit of sterk vervuild is.

Als het ventilatorrooster onder het stof zit, reinig het dan met een stofzuiger.
Als het ventilatorrooster sterk vervuild is, verwijder en reinig het dan.

• Neem het ventilatorrooster voorzichtig eruit.
• Reinig het ventilatorrooster met een zachte borstel, kwast, doek of met perslucht.

4. Controleer of de ventilator vuil is.
Demonteer de ventilator als deze vuil is:

10.3 Ventilatoren reinigen

• Druk de twee vergrendelingen aan de 
rechterkant van het ventilatorrooster met een 
schroevendraaier naar rechts en maak ze los 
van de houder.

• Druk de twee vergrendelingen aan de 
rechterkant van het ventilatorrooster met een 
schroevendraaier naar rechts en maak ze los 
van de houder.
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• Neem het ventilatorrooster voorzichtig eruit.

• Neem de ventilator voorzichtig uit de omvormer.

7. Plaats de ventilator in de omvormer totdat hij hoorbaar vastklikt.
8. Druk het ventilatorrooster in de houder tot het hoorbaar vastklikt.
9. Stel de omvormer weer in bedrijf (zie Hoofdstuk 8). 

10. Controleer of de ventilator correct werkt (zie Hoofdstuk 10.4).

• Druk de vergrendelingen van de ventilator 
naar het midden van de ventilator.

• Ontgrendel de stekker van de ventilator en trek 
deze eruit.

5.
Beschadiging van de ventilator door perslucht
• Reinig de ventilator met een zachte borstel, kwast of vochtige doek.

6. Steek de stekker van de ventilator in de bus tot de 
stekker vastklikt.
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U kunt de werking van de ventilatoren op 2 manieren controleren:
• parameters met een communicatieproduct instellen

of
• jumper in de omvormer steken

Parameters met een communicatieproduct instellen
1. Roep de gebruikersinterface van de datalogger of de software op.
2. Voer het installateurswachtwoord in.
3. Selecteer de parameter Fan-Test en zet deze op 1 of selecteer de parameter Ontluchtingstest 

en zet deze op Aan.
4. Controleer of er lucht uit de ventilatieroosters komt en of de ventilatoren geen abnormale 

geluiden maken.
Als er geen lucht uit de ventilatieroosters komt of de ventilatoren abnormale geluiden maken, 
zijn de ventilatoren waarschijnlijk niet correct gemonteerd. Controleer de montage van de 
ventilatoren.
Als de ventilatoren correct zijn gemonteerd, neem dan contact op met de SMA Service Line.

5. Selecteer de parameter Fan-Test en zet deze op 0 of selecteer de parameter Ontluchtingstest 
en zet deze op Uit.

Jumper plaatsen
1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9).

3. Stel de omvormer in bedrijf (zie Hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling”, Pagina 51).
4. Controleer of er lucht uit de ventilatieroosters komt en of de ventilatoren geen abnormale 

geluiden maken.
Als er geen lucht uit de ventilatieroosters komt of de ventilatoren abnormale geluiden maken, 
zijn de ventilatoren waarschijnlijk niet correct gemonteerd. Controleer de montage van de 
ventilatoren.
Als de ventilatoren correct zijn gemonteerd, neem dan contact op met de SMA Service Line.

5. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9).
6. Trek de jumper uit de poort 150 rechts naast de display.
7. Stel de omvormer in bedrijf (zie Hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling”, Pagina 51).

10.4 Ventilatoren controleren

2. Steek de jumper in de poort 150 rechts naast de 
display.
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3. Reinig de ventilatieroosters met een zachte borstel, een kwast of met perslucht.

10.5 Ventilatieroosters reinigen
1. Verwijder de ventilatieroosters naar de zijkant 

toe.

2.
Beschadiging van de omvormer door vreemde voorwerpen
• De ventilatieroosters mogen niet langdurig worden verwijderd, omdat anders vreemde 

voorwerpen de behuizing kunnen binnendringen.

4. Sluit de handgrepen af met de ventilatieroosters. 
Let daarbij op de juiste plaatsing. Aan de 
binnenkant van elk ventilatierooster staat de 
juiste zijde van de behuizing aangegeven: de 
linkerkant met links/left en de rechterkant met 
rechts/right.
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Afhankelijk van de ESS-variant kunt u de slijtage herkennen aan de metalen lipjes of aan de kunststof 
van de ESS.

2. Controleer de metalen lipjes of de kunststof binnen in de ESS.

Als de metalen lipjes een bruine kleur hebben of zijn doorgebrand resp. als de kunststof 
beschadigd is, is de ESS versleten. Daardoor kan de ESS de PV-generator niet meer 
betrouwbaar van het stroomnet loskoppelen. Bestel een nieuwe ESS en vervang de 
beschadigde ESS (zie Hoofdstuk 13 „Toebehoren”, Pagina 92).

10.6 ESS op slijtage controleren

1. Trek de ESS uit de omvormer.

De metalen lipjes resp. de kunststof mogen niet 
verkleurd of beschadigd zijn.

3.
Brandgevaar door vastdraaien van de schroef binnenin de ESS.
Een goed contact tussen ESS en omvormer is alleen gegarandeerd als de stekker van de ESS 
beweeglijk blijft.
• Draai de schroef in de stekker van de ESS niet vast.
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5. Stel de omvormer in bedrijf (zie Hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling”, Pagina 51).

EinlSatz_PV-Anlage auf Erdschluss prüfenAls de rode led brandt en de omvormer de melding Riso weergeeft, heeft de PV-generator een 
aardlek. De elektrische isolatie van de PV-installatie t.o.v. aarde is defect of onvoldoende. 

4.
Beschadiging van de omvormer door binnendringend vocht en stof
Als de ESS tijdens bedrijf niet of niet correct is aangesloten, kunnen vocht en stof in de 
omvormer binnendringen. Als de ESS niet correct is aangesloten, kunnen de contacten in de 
ESS slijten of de ESS kan naar beneden vallen. Daardoor ontstaan opbrengstverliezen en kan 
de ESS beschadigd raken. 
Sluit de ESS altijd op de volgende manier aan:
• Steek de ESS stevig op de omvormer tot hij 

gelijk afsluit met de behuizing.
•  Zorg ervoor dat de afstand tussen de ESS en 

de behuizing maximaal 1 mm bedraagt.

10.7 PV-installatie op aardlek controleren

Levensgevaar door elektrische schok
Bij een aardlek kunnen hoge spanningen aanwezig zijn.
• Pak de kabels van de PV-generator uitsluitend aan de isolatie vast.
• Raak de onderdelen van de onderconstructie en het frame van de PV-generator niet aan.
• Sluit geen PV-strings met een aardlek op de omvormer aan.

Onherstelbare schade aan het meettoestel door te hoge spanning
• Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1 000 V.
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Controleer iedere string van de PV-installatie op een aardlek door de volgende stappen te volgen.
1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9).
2. Meet de volgende spanningen:

• Meet de spanningen tussen de pluspool en de aardpotentiaal (PE).
• Meet de spanningen tussen de minpool en de aardpotentiaal (PE).
• Meet de spanningen tussen de plus- en minpool.

Als de volgende resultaten tegelijkertijd worden gemeten, is er sprake van een aardlek in de 
PV-installatie.

– Alle gemeten spanningen zijn stabiel.
– De som van de twee spanningen ten opzichte van de aardpotentiaal (PE) is ongeveer gelijk 

aan de spanning tussen de plus- en minpool.
• Bepaal aan de hand van de verhouding tussen de twee gemeten spanningen de positie van 

het aardlek.
• Verhelp het aardlek.

Als er geen sprake is van een aardlek en de melding nog steeds wordt weergegeven, neem 
dan contact op met de SMA Service Line.

Voorbeeld: positie van het aardlek
Het voorbeeld toont een aardlek tussen de tweede en derde PV-module.

3. Stel de omvormer weer in bedrijf (zie Hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling”, Pagina 51).
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Als de rode led knippert en de omvormer de melding Check Varistor weergeeft, kan een van de 
varistoren defect zijn. Controleer de werking van elke varistor zoals hieronder beschreven.
Positie van de varistoren

10.8 Werking van de varistoren controleren

Afbeelding 15: Varistoren binnenin de omvormer

Positie Omschrijving
A Linker aansluitdraad met lus
B Middelste aansluitdraad
C Rechter aansluitdraad

Onherstelbare schade aan de omvormer door te hoge spanning
Als de varistoren ontbreken, is de omvormer niet meer beveiligd tegen overspanning.
• Gebruik de omvormer niet zonder varistoren in installaties met een groot risico op 

overspanning.
• Neem de omvormer pas weer in bedrijf als de defecte varistoren zijn vervangen.

Onherstelbare schade aan het meettoestel door te hoge spanning
• Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1 000 V.
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1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9).

Als er geen geleidende verbinding bestaat, is de varistor defect. SMA Solar Technology AG 
adviseert alle varistoren onmiddellijk te vervangen.
• Bestel nieuwe varistoren en plaatsingsgereedschap (zie Hoofdstuk 13 „Toebehoren”, 

Pagina 92).
• Vervang alle varistoren, zodra de nieuwe varistoren beschikbaar zijn (zie Hoofdstuk 10.9).
Als er een geleidende verbinding aanwezig is, neem dan contact op met de SMA Service Line.

Vervang elke varistor als volgt.
1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9).

2. Meet met een multimeter of er een geleidende 
verbinding bestaat tussen de middelste en de 
rechter aansluitdraad.

10.9 Varistoren vervangen

2. Steek het plaatsingsgereedschap in de 
klemcontacten van het aansluitblok.

3. Trek de varistor uit het aansluitblok.
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5. Trek het plaatsingsgereedschap uit de klemcontacten van het aansluitblok.
6. Stel de omvormer in bedrijf (zie Hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling”, Pagina 51).

Als de rode led knippert en de omvormer de melding DC fuse weergeeft, kan ten minste een van de 
stringzekeringen geactiveerd of defect zijn. Elke stringzekering is toegewezen aan een string. 

4. Steek de nieuwe varistor in de aansluitklemmen. 
Steek daarbij de aansluitdraad met de lus in de 
linker aansluitklem.

10.10 Werking van de stringzekeringen controleren

Afbeelding 16: Toewijzing van de stringzekeringen aan de strings
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Controleer de werking van elke stringzekering als volgt.
1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9). 

Als de stringzekering niet geleidend is, dan is de stringzekering defect. Vervang in dat geval 
onmiddellijk alle stringzekeringen.
• Bestel nieuwe stringzekeringen (zie Hoofdstuk 13 „Toebehoren”, Pagina 92).
• Laat alle strings met een defecte stringzekering controleren door de installateur van de 

PV-generator. Als de strings zijn gecontroleerd, kunt u de omvormer weer in bedrijf stellen 
(zie Hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling”, Pagina 51).

• Vervang alle stringzekeringen zodra de nieuwe stringzekeringen beschikbaar zijn 
(zie Hoofdstuk 10.11).

2. Trek de veiligheidshandgreep met de 
stringzekering uit de zekeringhouder.

3. Neem de stringzekering uit de 
veiligheidshandgreep.

4. Meet met behulp van een doorgangsmeter of de 
stringzekering geleidend is.
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Voorwaarden:
☐ Er moet een set van 5 vervangende stringzekeringen en 5 veiligheidshandgrepen beschikbaar 

zijn.
☐ Alle stringzekeringen moeten zijn verwijderd.

Vervang elke stringzekering als volgt.
1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9).

4. Stel de omvormer in bedrijf (zie Hoofdstuk 8 „Inbedrijfstelling”, Pagina 51).

10.11 Stringzekeringen vervangen

Beschadiging van de omvormer door slijtage van de stringzekeringen
Bij het gebruik van in de handel verkrijgbare stringzekeringen kan de correcte werking niet worden 
gegarandeerd. In geval van een storing kunnen de stringzekeringen afslijten.
• Gebruik uitsluitend de door SMA Solar Technology AG aangeboden stringzekeringen voor de 

omvormer.

2. Plaats een nieuwe stringzekering in een nieuwe 
veiligheidshandgreep.

3. Steek de veiligheidshandgreep met de 
stringzekering in de zekeringhouder.

10.12 Omvormer reinigen

Beschadiging van de display door het gebruik van reinigingsmiddelen
• Als de omvormer vuil is, reinig dan de behuizingsdeksel, de display en de leds uitsluitend met 

water zonder zeep en een doek.
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1. Schakel de omvormer spanningsvrij (zie Hoofdstuk 9).
2. Verwijder de AC-kabel uit de omvormer.
3. Als er een dataleiding is aangesloten, verwijder dan de dataleiding uit de omvormer.
4. Als er een SMA Power Balancer is aangesloten, verwijder dan de kabel van de 

SMA Power Balancer.
5. Sluit de omvormer:

☑ De vertanding van de borgringen wordt in de behuizingsdeksel gedrukt. Hierdoor wordt de 
behuizingsdeksel geaard.

11 Buitenbedrijfstelling
11.1 Omvormer demonteren

• Steek op elke schroef 1 borgring. De 
gegroefde zijde van de borgring moet daarbij 
in de richting van de schroefkop wijzen.

• Schroef de behuizingsdeksel in de volgorde 
1 t/m 6 vast (koppel: 6 Nm).

6. Verwijder de ventilatieroosters naar de zijkant 
toe.
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1. Verwijder de kabelschroefverbindingen van de omvormer.
2. Trek de ESS uit de omvormer.
3. Verpak de omvormer, de kabelschroefverbindingen en de ESS. Gebruik hiervoor de originele 

verpakking of een verpakking die geschikt is voor het gewicht en de grootte van de omvormer 
(zie Hoofdstuk 12 „Technische gegevens”, Pagina 83).

• Voer de omvormer volgens de ter plaatse geldende afvoervoorschriften voor elektronisch afval af.
of
Stuur de omvormer op eigen kosten terug naar SMA Solar Technology AG (zie Hoofdstuk 14 
„Contact”, Pagina 93). Breng daarbij de vermelding "ZUR ENTSORGUNG" (TER AFVOER) op 
de verpakking aan.

7. Draai de schroeven tussen omvormer en 
wandsteun aan beide kanten los.

8. Draai de veiligheidsschroeven los als de 
omvormer tegen diefstal is beveiligd.

9. Til de omvormer verticaal omhoog en neem hem 
van de wandsteun. Maak daarbij gebruik van de 
handgrepen aan de zijkanten of van een stalen 
stang (diameter: maximaal 30 mm). 
Transporteer de omvormer daarbij horizontaal.

11.2 Omvormer verpakken

11.3 Omvormer afvoeren
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DC-ingang

12 Technische gegevens
12.1 DC/AC
12.1.1 Sunny Mini Central 9000TL met Reactive Power Control

Maximaal DC-vermogen bij cos φ = 1 9 300 W
Maximale ingangsspanning*

* * De maximale nullastspanning die bij een celtemperatuur van − 10 °C kan optreden, mag de waarde van de maximale
ingangsspanning niet overschrijden.

700 V
MPP-spanningsbereik 333 V … 500 V
Nominale ingangsspanning 350 V
Minimale ingangsspanning 333 V
Start-ingangsspanning 400 V
Maximale ingangsstroom 28 A
Maximale ingangsstroom per string**

** Maximaal toegestane stroom die over 1 DC-connector mag stromen

28 A
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen 1
Strings per MPP-ingang 5
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AC-uitgang

Rendement

Nominaal vermogen bij 230 V, 50 Hz 9 000 W
Maximaal schijnbaar AC-vermogen 9 000 VA
Nominale netspanning 230 V
Nominale AC-spanning 220 V / 230 V / 240 V
AC-spanningsbereik 180 V … 265 V
Nominale AC-stroom bij 220 V 40 A
Nominale AC-stroom bij 230 V 40 A
Nominale AC-stroom bij 240 V 37,5 A
Maximale uitgangsstroom 40 A
Vervormingsfactor van de uitgangsstroom bij 
vervormingsfactor AC-spanning < 2 % en 
AC-vermogen > 50 % nominaal vermogen

≤ 3 %

Nominale netfrequentie 50 Hz
AC-netfrequentie 50 Hz / 60 Hz
Werkbereik bij AC-netfrequentie 50 Hz 44 Hz … 55 Hz
Werkbereik bij AC-netfrequentie 60 Hz 54 Hz … 65 Hz
Verschuivingsfactor, instelbaar 0,8inductief … 0,8capacitief
Terugleverfasen 1
Aansluitfasen 1
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 III

Maximaal rendement, nmax 97,7 %
Europees rendement, nEU 97,3 %
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DC-ingang
12.1.2 Sunny Mini Central 10000TL met Reactive Power Control

Maximaal DC-vermogen bij cos φ = 1 10 350 W
Maximale ingangsspanning*

* De maximale nullastspanning die bij een celtemperatuur van − 10 °C kan optreden, mag de waarde van de maximale 
ingangsspanning niet overschrijden.

700 V
MPP-spanningsbereik 333 V … 500 V
Nominale ingangsspanning 350 V
Minimale ingangsspanning 333 V
Start-ingangsspanning 400 V
Maximale ingangsstroom 31 A
Maximale ingangsstroom per string**

** Maximaal toegestane stroom die over 1 DC-connector mag stromen

31 A
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen 1
Strings per MPP-ingang 5
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AC-uitgang

Rendement

Nominaal vermogen bij 230 V, 50 Hz 10 000 W
Maximaal schijnbaar AC-vermogen 10 000 VA
Nominale netspanning 230 V
Nominale AC-spanning 220 V / 230 V / 240 V
AC-spanningsbereik 180 V … 265 V
Nominale AC-stroom bij 220 V 44 A
Nominale AC-stroom bij 230 V 44 A
Nominale AC-stroom bij 240 V 41,7 A
Maximale uitgangsstroom 44 A
Vervormingsfactor van de uitgangsstroom bij 
vervormingsfactor AC-spanning < 2 % en 
AC-vermogen > 50 % nominaal vermogen

≤ 3 %

Nominale netfrequentie 50 Hz
AC-netfrequentie 50 Hz / 60 Hz
Werkbereik bij AC-netfrequentie 50 Hz 44 Hz … 55 Hz
Werkbereik bij AC-netfrequentie 60 Hz 54 Hz … 65 Hz
Verschuivingsfactor, instelbaar 0,8inductief … 0,8capacitief
Terugleverfasen 1
Aansluitfasen 1
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 III

Maximaal rendement, nmax 97,7 %
Europees rendement, nEU 97,2 %
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DC-ingang
12.1.3 Sunny Mini Central 11000TL met Reactive Power Control

Maximaal DC-vermogen bij cos φ = 1 11 400 W
Maximale ingangsspanning*

* De maximale nullastspanning die bij een celtemperatuur van − 10 °C kan optreden, mag de waarde van de maximale 
ingangsspanning niet overschrijden.

700 V
MPP-spanningsbereik 333 V … 500 V
Nominale ingangsspanning 350 V
Minimale ingangsspanning 333 V
Start-ingangsspanning 400 V
Maximale ingangsstroom 34 A
Maximale ingangsstroom per string**

** Maximaal toegestane stroom die over 1 DC-connector mag stromen

34 A
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen 1
Strings per MPP-ingang 5
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AC-uitgang

Rendement

Nominaal vermogen bij 230 V, 50 Hz 11 000 W
Maximaal schijnbaar AC-vermogen 11 000 VA
Nominale netspanning 230 V
Nominale AC-spanning 220 V / 230 V / 240 V
AC-spanningsbereik 180 V … 265 V
Nominale AC-stroom bij 220 V 48 A
Nominale AC-stroom bij 230 V 48 A
Nominale AC-stroom bij 240 V 45,8 A
Maximale uitgangsstroom 48 A
Vervormingsfactor van de uitgangsstroom bij 
vervormingsfactor AC-spanning < 2 % en 
AC-vermogen > 50 % nominaal vermogen

≤ 3 %

Nominale netfrequentie 50 Hz
AC-netfrequentie 50 Hz / 60 Hz
Werkbereik bij AC-netfrequentie 50 Hz 44 Hz … 55 Hz
Werkbereik bij AC-netfrequentie 60 Hz 54 Hz … 65 Hz
Verschuivingsfactor, instelbaar 0,8inductief … 0,8capacitief
Terugleverfasen 1
Aansluitfasen 1
Overspanningscategorie conform IEC 60664-1 III

Maximaal rendement, nmax 97,7 %
Europees rendement, nEU 97,2 %
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12.2 Algemene gegevens
Breedte x hoogte x diepte met 
Electronic Solar Switch

468 mm ⨯ 653 mm ⨯ 242 mm

Gewicht 35 kg
Lengte x breedte x hoogte van de verpakking 390 mm ⨯ 800 mm ⨯ 580 mm
Transportgewicht 40 kg
Klimaatklasse conform IEC 60721-3-4 4K4H
Milieucategorie Buiten
Vervuilingsgraad buiten de behuizing 3
Vervuilingsgraad binnen de behuizing 2
Bereik bedrijfstemperatuur − 25 °C … +60 °C
Toegestane maximale waarde voor de relatieve 
vochtigheid, niet condenserend

100 %

Maximale hoogte boven NAP 3 000 m
Normale geluidsemissie bij SMC 9000TLRP-10 ≤ 42 dB(A)
Normale geluidsemissie bij SMC 10000TLRP-10 ≤ 45 dB(A)
Normale geluidsemissie bij SMC 11000TLRP-10 ≤ 46 dB(A)
Vermogensverlies in nachtmodus 0,15 W
Topologie Zonder transformator
Koelprincipe SMA OptiCool
Ventilatoraansluiting Uitvoering als veilige scheiding conform 

DIN EN 50178:1998-04
Beschermingsgraad elektronica conform 
IEC 60529

IP65

Beschermingsklasse conform IEC 62103 I
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Conform IEC 60721-3-4, opstelling type C, klasse 4K4H

Conform IEC 60721-3-4, transport type E, klasse 2K3

12.3 Veiligheidsvoorzieningen
DC-ompolingsbeveiliging Kortsluitdiode
Vrijschakelpunt aan ingangszijde Electronic Solar Switch
DC-overspanningsbeveiliging Thermisch bewaakte varistoren
AC-kortsluitvastheid Stroomregeling
Netbewaking SMA Grid Guard 2.1
Maximaal toegestane zekering 80 A
Aardlekbewaking Isolatiebewaking: Riso > 280 k Ω
Aardlekbewaking die gevoelig is voor alle 
stroomtypen

aanwezig

12.4 Toelatingen
Landspecifieke norm, 
stand 11/2012

SMC 9000TLRP-10 SMC 10000TLRP-10 SMC 11000TLRP-10

VDE 0126-1-1 ✓ ✓ ✓
VDE-AR-N 4105 ✓ ✓ ✓
UTE C15-712-1 ✓ ✓ ✓
C10/C11 ✓ ✓ ✓
PPDS ✓ ✓ ✓
RD 1663 ✓ ✓ ✓
RD 661 ✓ ✓ ✓
EN 50438*

* EN 50438: geldt niet voor alle nationale normafwijkingen.

✓ ✓ ✓
GBT19939-2005 ✓ ✓ ✓
CGC GF001-2009 ✓ ✓ ✓

12.5 Klimatologische omstandigheden 

Uitgebreid temperatuurbereik − 25 °C … +60 °C
Uitgebreid luchtvochtigheidsbereik 0 % … 100 %
Uitgebreid luchtdrukbereik 70,0 kPa … 106 kPa

Temperatuurbereik − 25 °C … +70 °C
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12.6 Uitrusting
DC-aansluiting DC-connectoren SUNCLIX
AC-aansluiting Schroefklem
Display LC-tekstdisplay
Bluetooth optioneel
RS485, galvanisch gescheiden optioneel

12.7 Electronic Solar Switch
Elektrische levensduur in geval van kortsluiting, 
met nominale stroom van 35 A

Ten minste 50 schakelingen

Maximale schakelstroom 35 A
Maximale schakelspanning 800 V
Maximaal PV-vermogen 12 kW
Beschermingsgraad in aangesloten toestand IP65
Beschermingsgraad in niet-aangesloten toestand IP21
Zekering voor de ESS F200, 600 V/4 A, snel 

(gelast, niet vervangbaar)

12.8 Koppels
Schroeven behuizingsdeksel 6,0 Nm
Aanvullende aardklem 6,0 Nm
Cilinderkopschroef voor borging van de 
behuizing aan de wandsteun

6,0 Nm

SUNCLIX wartelmoer 2,0 Nm
Schroefklem AC-aansluiting 2,5 Nm
Aansluiting RS485-communicatie 1,5 Nm

12.9 Verdeelsystemen
TN-C-systeem geschikt
TN-S-systeem geschikt
TN-C-S-systeem geschikt
TT-systeem, als UNPE < 30 V geschikt
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13 Toebehoren SMA Solar Technology AG

STSatz_ZubehörIn het volgende overzicht vindt u toebehoren en reserveonderdelen voor uw product. U kunt deze bij 
SMA Solar Technology AG of bij uw vakhandelaar bestellen.

13 Toebehoren

Aanduiding Korte beschrijving SMA-bestelnummer
Bluetooth uitbreidingsset Bluetooth 

communicatie-interface
BTPBINV-NR

Electronic Solar Switch ESS als reserveonderdeel ESS-HANDLE:04*

* Geef bij de bestelling van een Electronic Solar Switch ook het serienummer van de omvormer aan.

Plaatsingsgereedschap voor het 
vervangen van de varistoren

Plaatsingsgereedschap voor 
varistoren

SB-TVWZ

Vervangende varistoren Set van 2 thermisch bewaakte 
varistoren incl. 
plaatsingsgereedschap

MSWR-TV 7

Ventilatieroosters Set ventilatieroosters (rechts en 
links) als reserveonderdeel

45-7202

RS485 uitbreidingsset RS485 interface 485PB-SMC-NR
SMA Power Balancer Y-kabel Verbindingskabel (2 x 2 m) 

voor Power 
Balancer-aansluitsysteem 

PBL-YCABLE-10

Stringzekeringen 8 A Uitbreidingsset met 5 stuks 
zekeringen 8 A incl. 
veiligheidshandgrepen

FUSEKIT 8A-NR

Stringzekeringen 10 A Uitbreidingsset met 5 stuks 
zekeringen 10 A incl. 
veiligheidshandgrepen

FUSEKIT 10A-NR

Stringzekeringen 12 A Uitbreidingsset met 5 stuks 
zekeringen 12 A incl. 
veiligheidshandgrepen

FUSEKIT 12A-NR

Stringzekeringen 16 A Uitbreidingsset met 5 stuks 
zekeringen 16 A incl. 
veiligheidshandgrepen

FUSEKIT 16A-NR

Stringzekeringen 20 A Uitbreidingsset met 5 stuks 
zekeringen 20 A incl. 
veiligheidshandgrepen

FUSEKIT 20A-NR

SUNCLIX DC-connector Veldstekker voor aderdoorsnede 
2,5 mm² … 6 mm²

SUNCLIX-FC6-SET
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STSatz_Kontakt_Benötigte DatenNeem bij technische problemen met onze producten contact op met de SMA Service Line. Wij 
hebben de volgende gegevens nodig om u efficiënt te kunnen helpen:

• type van de omvormer
• serienummer van de omvormer
• firmwareversie van de omvormer
• eventueel landspecifieke instellingen van de omvormer
• type en aantal aangesloten PV-modules
• montageplaats en montagehoogte van de omvormer
• ledsignaal en displaymelding van de omvormer
• optionele uitrusting, bijv. communicatieproducten

SMA Benelux bvba/sprl
Generaal de Wittelaan 19B
2800 Mechelen
Tel. +32 15 28 67 30
Fax +32 15 28 67 36
Service@SMA-Benelux.com
www.SMA-Benelux.com 
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Juridische bepalingen

De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar Technology AG. Voor de publicatie ervan, geheel of gedeeltelijk, 
dient SMA Solar Technology AG vooraf schriftelijk toestemming te verlenen. Binnen het bedrijf van de klant mogen deze 
documenten voor de evaluatie of voor het correcte gebruik van het product gereproduceerd worden zonder toestemming.

SMA-fabrieksgarantie
De actuele garantievoorwaarden worden met het apparaat meegeleverd. Indien gewenst kunt u deze ook downloaden via 
www.SMA-Solar.com of de papieren versie via de gebruikelijke commerciële kanalen aanvragen.

Handelsmerken
Alle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet apart zijn gekenmerkt. Als het kenmerk ontbreekt, betekent dat niet dat een 
product of handelsmerk vrij is.
Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door 
SMA Solar Technology AG onder licentie gebruikt.
QR Code® is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Duitsland
Tel. +49 561  9522 -0
Fax +49 561  9522 -100
www.SMA.de
E-mail: info@SMA.de
© 2004-2013 SMA Solar Technology AG. Alle rechten voorbehouden.
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