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Deze beknopte installatiehandleiding geldt voor de 
volgende modellen omvormers: 
H2.5_210 (Delta-onderdeelnummer RPI252H210000)
H3_210 (Delta-onderdeelnummer RPI302RH210000)
H4A_220 (Delta-onderdeelnummer RPI402H220000)
H5A_220 (Delta-onderdeelnummer RPI502H220000)

met de firmwareversies:  
DSP: 1.33 / RED: 1.03 / COM: 1:16 of hoger

Het Delta-onderdeelnummer bevindt zich op het typepla-
tje van de omvormer. De productversie is af te leiden uit 
de laatste letter van het serienummer dat zich ook op het 
typeplaatje bevindt.  

Delta reviseert zijn handboeken continu om volledige infor-
matie voor de installatie en het gebruik van onze omvor-
mers aan u beschikbaar te stellen. Controleer daarom 
altijd voor aanvang van de installatiewerkzaamheden via 
www.solar-inverter.com of er een nieuwere versie van de 
beknopte installatiehandleiding of het uitgebreide installa-
tie- en gebruikshandboek beschikbaar is.

© Copyright – Delta Electronics (Netherlands) B.V. – Alle 
rechten voorbehouden.

Dit handboek is bedoeld voor installateurs.
Niets uit dit handboek mag worden gereproduceerd zon-
der schriftelijke toestemming van Delta Electronics. De 
informatie in dit handboek mag niet worden gebruikt voor 
doeleinden die niet rechtstreeks verband houden met het 
gebruik van de omvormer.
Alle informatie en specificaties kunnen zonder aankondi-
ging vooraf worden gewijzigd.
Alle vertalingen van dit handboek die niet door Delta Elec-
tronics (Netherlands) B.V. zijn goedgekeurd, moeten wor-
den voorzien van de opmerking "Vertaling van de originele 
gebruikshandleiding".

Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Duitsland

Geautoriseerde vertegenwoordiger voor dit product in de 
EU: 
Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Nederland
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Elementaire veiligheidsinstructies

GEVAAR 
Elektrische schok
Tijdens bedrijf staat de omvormer onder le-
vensgevaarlijke spanning. Nadat de omvor-
mer van alle stroombronnen is gescheiden, 
kan er nog maximaal 60 seconden lang 
spanning in de omvormer aanwezig zijn. 
Voer voorafgaand aan werkzaamheden 
aan de omvormer daarom altijd de volgen-
de stappen uit

1. Scheid de omvormer van alle AC- en 
DC-spanningsbronnen en zorg ervoor 
dat geen van de verbindingen onbe-
doeld opnieuw tot stand kan worden 
gebracht.

2. Wacht ten minste 60 seconden tot-
dat de inwendige condensatoren zijn 
ontladen.

GEVAAR  
Elektrische schok
Op de DC-aansluitingen van de omvormer 
kan levensgevaarlijke spanning staan. Als 
er licht op de zonnepanelen valt, beginnen 
deze meteen stroom op te wekken. Dit 
gebeurt ook wanneer het licht niet recht-
streeks op de zonnepanelen valt.

 ► Scheid de omvormer nooit van de 
zonnepanelen als deze onder belasting 
staan. 

 ► Scheid de omvormer van alle AC- en 
DC-spanningsbronnen. Zorg ervoor dat 
geen van de verbindingen onbedoeld 
opnieuw tot stand kunnen worden ge-
bracht.

 ► Beveilig de DC-kabel tegen onbedoeld 
aanraken.

WAARSCHUWING  
Hoge stroomsterkte

 ► Altijd de plaatselijke voorschriften m.b.t. 
de eisen aan de aardkabel in acht 
nemen.

 ► Ook als er geen plaatselijke voorschrif-
ten zijn, moet de omvormerbehuizing 
altijd worden geaard om de veiligheid te 
verhogen.

 ► Aard de omvormerbehuizing altijd, 
voordat u de omvormer met het net en 
de zonnepanelen verbindt.

 ► De doorsnede van de aardkabel moet 
ten minste 6 mm2 zijn.

LET OP 
Verkeerd gedimensioneerde zonne-
stroominstallatie 
Als een zonnestroominstallatie verkeerd 
gedimensioneerd is, kan dit schade aan de 
omvormer veroorzaken.

 ► Houd bij de berekening van de mo-
dulestrings altijd rekening met de 
technische specificaties (ingangsspan-
ningsbereik, maximale stroomsterkte 
en maximaal ingangsvermogen), zie 
gedeelte “Technische gegevens”.

LET OP 
Oververhitting van de DC-aansluitingen.
Overschrijding van de maximale stroom-
sterkte kan oververhitting van de DC-aan-
sluitingen en brand veroorzaken.

 ► Houd bij de afmetingen van de zon-
nestroominstallatie altijd rekening met 
de maximale stroomsterkte van de 
DC-aansluitingen.
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Elementaire veiligheidsinstructies

 ● Om te voldoen aan de veiligheidseisen van IEC 
62109-5.3.3 en om lichamelijk letsel en materiële 
schade te voorkomen, moet de omvormer worden ge-
installeerd en gebruikt volgens de veiligheidsinstruc-
ties en werkinstructies in dit handboek. Delta Electro-
nics is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat 
door het niet in acht nemen van de veiligheids- en 
werkinstructies in dit handboek.

 ● De omvormer mag alleen worden geïnstalleerd en in 
gebruik worden genomen door installateurs die zijn 
onderwezen in, en bevoegd zijn tot, het installeren en 
in gebruik nemen van op het net aangesloten omvor-
mers voor zonne-energie.

 ● Alleen Delta Electronics mag reparatiewerkzaam-
heden uitvoeren aan de omvormer. In alle andere 
gevallen komt de garantie te vervallen.

 ● Maak de behuizing van de omvormer nooit open. De 
omvormer bevat geen onderdelen die door de gebrui-
ker of installateur onderhouden moeten worden. Door 
het openen van de behuizing van de vermogensmo-
dule vervalt de garantie. 

 ● Waarschuwingen en waarschuwingssymbolen die 
door Delta Electronics op de omvormer zijn aange-
bracht, mogen niet worden verwijderd.

 ● De omvormer vertoont een hoge zwerfstroomwaar-
de. De aardingskabel moet vóór de inbedrijfstelling 
worden aangesloten.

 ● Koppel geen kabels los wanneer de omvormer onder 
belasting staat, aangezien er gevaar van vlamboog-
vorming bestaat.

 ● Om schade als gevolg van blikseminslag te voorko-
men, dient u zich aan de in uw land geldende bepa-
lingen te houden.

 ● Het oppervlak van de omvormer kan tijdens bedrijf 
zeer heet worden. Raak de behuizing van de omvor-
mer alleen met veiligheidshandschoenen aan.

 ● Om beschermingsgraad IP65 te waarborgen, moeten 
de aansluitkast en alle aansluitingen voldoende zijn 
afgedicht. Sluit ongebruikte aansluitingen af met de 
meegeleverde afdekkappen.



5Beknopte installatiehandleiding voor omvormers H2.5 H3 H4A H5A Flex EU V2 NL 5013254501 01 2018-09-07

Leveringsomvang 

Onderdeel Aantal‹ Afbeelding/beschrijving Onderdeel Aantal Afbeelding/beschrijving

Omvormer 1 AC-stekker 1

Wieland RST25I3S 
(96.031.4154.3)

Montageplaat 1

Beknopte installa-
tiehandleiding en 
elementaire vei-
ligheidsinstructies

1

Installationskurzanleitung

RPI H3 Flex (H3_211)

Deutschland Österreich SchweizBelgien

DC-stekker
H2.5: 1
H3: 1
H4A: 2
H5A: 2

Multi-Contact MC4 
voor DC+ voor 4/6 mm2 

(32.0017P0001-UR)

DC-stekker
H2.5: 1
H3: 1
H4A: 2
H5A: 2

Multi-Contact MC4 
voor DC– voor 4/6 mm2 

(32.0016P0001-UR)

 

Controleer de inhoud van de verpakking op 
volledigheid en controleer of alle compo-
nenten onbeschadigd zijn voordat u aan de 
installatie begint.

Gebruik geen componenten die beschadigd 
zijn.

Bewaar de verpakking.
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Componenten van de omvormer

1

24 3

1 AC-uitgang (net) 3 DC-ingang (zonnepanelen), 1 x MC4
2 Bedieningspaneel met wifi-module 4 DC-scheidingsschakelaar voor zonnepanelen

5 Beugel voor het ophangen aan de montageplaat 6 Montagegat voor bevestiging aan de wand

5

6

5

1

24 3

1 AC-uitgang (net) 3 DC-ingangen (zonnepanelen), 2 x MC4
2 Bedieningspaneel met wifi-module 4 DC-scheidingsschakelaar voor zonnepanelen
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60 seconds

Levensgevaar door elektrische schok

Als de omvormer in bedrijf is, ontstaat er inwendig een potentieel levensgevaarlijke spanning, die tot 
60 seconden na scheiding van alle spanningsbronnen aanwezig blijft.

De omvormer mag niet worden geopend.

Lees voorafgaand aan werkzaamheden aan de omvormer het meegeleverde handboek en volg de 
daarin vermelde instructies op.

Hete oppervlakken.

De omvormerbehuizing kan tijdens bedrijf zeer heet worden.

De behuizing van de omvormer moet worden geaard als dit door plaatselijke wetgeving wordt vereist.

De omvormer voldoet aan de Australische norm voor elektrische veiligheid en de EMC-norm. Geldt 
alleen voor Australië en Nieuw-Zeeland. 

WEEE-markering

Voer de omvormer niet via het huishoudelijke afval af, maar overeenkomstig de voorschriften die in 
uw land of regio gelden voor het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur.

Componenten van de omvormer

Informatie op het typeplaatje

Bedieningspaneel

Earth 
Fault / 
alarm

Isola-
tiestoring/
storing

Rode led.

Knippert bij storing E34 Isola-
tiestoring.

Brandt bij alle andere storingen.

Grid Net

Groene led.

Knippert terwijl de omvormer 
wordt gestart.

Brandt wanneer de omvormer 
verbinding heeft gemaakt met het 
net.

Wi-Fi Wi-Fi Brandt wanneer de wifi-module 
gegevens overdraagt.

Tab. 1: Overzicht led-meldingen

Reset

3 tot 10 seconden indrukken Led knippert eenmaal per 0,5 seconde. Wifi-module 
resetten.

10 tot 20 seconden indrukken
Led knippert 1 maal per seconde.  
Wifi-module resetten. Wachtwoord resetten op 'DEL-
TASOL'.

Tab. 2: Functies van de knop Reset
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Montageplaats van de omvormer

Installatie plannen

 ► Breng de omvormer op zo'n manier aan dat de 
led-indicaties op het bedieningspaneel probleemloos 
worden herkend.

 ► De omvormer wordt via de Delta-app MyDeltaSo-
lar ingesteld. Tussen de omvormer en uw mobiele 
apparaat moet een directe verbinding (peer-to-peer) 
via Wi-Fi mogelijk zijn. Let er daarom op dat geen 
afschermende objecten de wifi-verbinding verstoren. 
De afstand tussen het mobiele apparaat en de om-
vormer mag niet meer dan 8 meter bedragen.

 ► De wand of het montagesysteem moet het gewicht 
van de omvormer kunnen dragen.

 ► Gebruik altijd de montageplaat die bij de omvormer 
is meegeleverd.

 ► Gebruik montagemateriaal (pluggen, schroeven 
enz.) dat geschikt is voor de wand of het montage-
systeem en het gewicht van de omvormer.

 ► Monteer de omvormer aan een trillingsvrije wand om 
storingen te voorkomen.

 ► Monteer de omvormer aan een vuurvaste wand.
 ► Monteer de omvormer aan een effen wand. Wanden 

van baksteen kunnen voor problemen zorgen wan-
neer ze te oneffen zijn.

UV

 ► De omvormer heeft beschermingsgraad IP65 en kan 
zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd. Des-
ondanks is het raadzaam de omvormer door middel 
van een dak tegen directe zoninstraling, regen en 
sneeuw te beschermen. Als de omvormer bijvoor-
beeld te warm wordt door de zoninstraling, is het 
vermogen van de omvormer lager. Dat dit gebeurt, 
is normaal en is noodzakelijk om de inwendige elek-
tronica te beschermen.

Installaties buitenshuis
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Installatie plannen

Uitlijning bij de montage
 ► Installeer de omvormer verticaal. 

Montageafstanden en luchtcirculatie

>5
0 

cm

>30 cm >30 cm >30 cm

>5
0 

cm

 ► Zorg voor voldoende luchtcirculatie. Warme lucht 
moet naar boven kunnen ontsnappen. Zorg voor 
voldoende ruimte rondom de omvormer.

 ► Installeer omvormers niet direct boven elkaar, om te 
voorkomen dat zij elkaar onderling verwarmen.

 ► Neem het bedrijfstemperatuurbereik zonder afrege-
ling en het bedrijfstemperatuurbereik in acht. Als het 
bedrijfstemperatuurbereik zonder afregeling wordt 
overschreden, regelt de omvormer het AC-vermo-
gen dat aan het stroomnet wordt geleverd. Als het 
bedrijfstemperatuurbereik wordt overschreden, zet 
de omvormer de voeding aan het stroomnet stop. 
Dat dit gebeurt, is normaal en is noodzakelijk om de 
inwendige elektronica te beschermen.
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Afmetingen
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De omvormer monteren

1. Bevestig de montageplaat met 4 M6-schroeven en 
onderlegringen aan de wand of aan het montage-
systeem.

2. Hang de omvormer in de montageplaat.

3. Markeer de boring voor het montagegat aan de 
onderkant van de omvormer en haal de omvormer 
er weer af.
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De omvormer monteren

4. Boor het gat.

5. Hang de omvormer weer op en schroef deze aan de 
onderkant vast.

6. Schroef de aardkabel aan de omvormer. Moer, 
veerring, onderlegring en getande ring zijn al op de 
omvormer gemonteerd. 

7. Voer een continuïteitstest van de aardaansluiting 
uit. Als de geleidende verbinding niet voldoende is, 
dient u de lak van de omvormerbehuizing te krabben 
voor een beter elektrisch contact.

 þ De montage van de omvormer is voltooid.
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Net (AC) aansluiten

GEVAAR
Elektrische schok

 ► Draai de DC-scheidingsschakelaar in de 
stand OFF (UIT).

 ► Sluit de AC-kabel eerst op de omvormer 
aan en vervolgens op het stroomnet.

Belangrijke veiligheidsinformatie

 ► Houd u altijd aan de specifieke voorschriften in uw 
land of regio.

 ► Houd u altijd aan de specifieke voorschriften van uw 
energieleverancier.

 ► Installeer alle voorgeschreven veiligheids- en beveili-
gingsvoorzieningen (bijvoorbeeld installatieautomaten 
en/of overspanningsbeveiligingen).

 ► Bescherm de omvormer met een geschikte, voorge-
schakelde installatieautomaat:

Voorgeschakelde installatieautomaat

H2.5 / H3 20 A

H4A / H5A 25 A

G N L

N

L

PE

op de omvormer

Aardlekschakelaar
De omvormer is zo ontworpen dat hij geen DC-lekstroom 
aan het net kan leveren. De omvormer voldoet daarmee 
aan DIN VDE 0100-712.
Eventuele storingen zijn door Delta onderzocht in over-
eenstemming met de huidige installatienormen. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat er geen gevaar ontstaat als de 
omvormer wordt gebruikt in combinatie met een voorge-
schakelde aardlekschakelaar (FI-aardlekschakelaar, RCD) 
type A. Het gebruik van een aardlekschakelaar type B is 
niet nodig.

Minimale aanspreekstroom van aardlek-
schakelaar type A 30 mA

De vereiste aanspreekstroom van de aard-
lekschakelaar hangt in eerste instantie af 
van de kwaliteit van de zonnepanelen, de 
omvang van het zonnestroomsysteem en 
de omgevingsfactoren (bijv. luchtvochtig-
heid). De aanspreekstroom mag echter niet 
lager zijn dan de gespecificeerde minimale 
aanspreekstroom.

België: De omvormer kan in een 3-fasig net worden 
gebruikt als de spanning tussen twee fasen 230 V 
bedraagt.

Geïntegreerde lekstroombewaking
De geïntegreerde, voor wisselstromen en pulserende en 
niet-pulserende gelijkstromen gevoelige lekstroombewa-
king (RCMU) is gecertificeerd in overeenstemming met 
VDE 0126 1-1:2013-08 §6.6.2.

Aarden van de omvormer
De omvormer moet worden geaard via de PE-geleider. 
Sluit daarvoor de PE-geleider van de AC-kabel aan op de 
pool van de AC-stekker.
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Vereisten AC-kabel 
De AC-stekker, die met de omvormer wordt meegeleverd, 
bezit de volgende technische kenmerken:

AC-stekker Wieland RST25I3S 
(96.031.4154.3)

Nominale stroom ≤ 25 A

Min./max. Kabeldiameter 10 ... 14 mm

Min./max. Draaddiameter 0.75 / 6 mm2

Adereindhulzen vereist

 ● Kabel met dunne dra-
den tot 4 mm2 ja

 ● Kabel met dunne dra-
den 6 mm2 nee

Aansluitingstype Schroefcontact

Aanbevolen aanhaalmoment 

 ● Aansluitschroeven 0,8 ... 1 Nm

 ● Schroefverbinding 4 + 1 Nm

Aanbevolen crimptang Wieland 95.101.1300.0

 ► Lees en volg de instructies die bij de AC-stekker wor-
den geleverd.

 ► De AC-stekker kan met een flexibele (met adereind-
hulzen) of starre koperen kabel worden gebruikt.

 ► De adereindhulzen vierkant crimpen
 ► Bij leidingen met 6 mm2 moet rekening worden gehou-

den met de trek- en buigkrachten aan de stekker en 
moeten die indien nodig met geschikte maatregelen 
worden gecompenseerd.

 ► Zie voor meer informatie over de AC-stekker https://
eshop.wieland-electric.com.

 ► Houd bij de berekening van de kabeldiameter reke-
ning met de volgende belangrijke factoren: 

 – Kabelmateriaal
 – Temperatuursomstandigheden
 – Kabellengte
 – Installatietype
 – Spanningsval
 – Vermogensverlies in de kabel

 ► Houd u aan de installatievoorschriften voor AC-kabels 
in uw land.

 ► Duitsland: De installatievoorschriften van VDE 0100-
712 in acht nemen. Deze norm bevat voorschriften 
voor de minimale kabeldiameters en het voorkomen 
van oververhitting als gevolg van hoge stromen. 

Net (AC) aansluiten
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Net (AC) aansluiten

8 mm

25 mm

8 mm

30 mm (PE)

1. Verwijder de isolatie van de kabel en de draden. De 
draadeinden niet twisten, omdat daardoor het con-
tactoppervlak met de adereindhulzen kleiner wordt.

2. De adereindhulzen op de draaduiteinden plaatsen 
en aancrimpen.

3. Draai de moer van de AC-stekker los.

3.
5 

m
m

3,
5 

m
m

4. Ontgrendel de behuizing met een 3,5mm-platkop-
schroevendraaier en koppel deze los.

5. Trek de moer en behuizing over de kabel.
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Net (AC) aansluiten

L N

= PE LET OP
Neem bij het aansluiten van de AC-ka-
bel op de AC-stekker de fasetoewijzing 
in acht. Een verkeerde bedrading kan 
de omvormer beschadigen. 

6. Schuif de draden van de AC-kabel in de aansluitin-
gen van het businzetstuk en draai deze vast (aan-
haalmoment 0,8 tot 1,0 Nm).

PZ1
0,8 ... 1 Nm

CLICK

7. Schuif de behuizing in het businzetstuk tot deze 
vastklikt.
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4 + 1 Nm

8. Schroef de moeren aan de behuizing vast.

CLICK

9. Steek de AC-stekker in de AC-aansluiting van de 
omvormer.

 þ De werkzaamheden aan de AC-aansluiting zijn 
afgerond.

De AC-stekker ontgrendelen en afkoppelen

3.
5 

m
m

3,
5 

m
m

1

2

 ► Om de AC-stekker los te maken van de omvormer, 
de vergrendeling aan de AC-contactdoos naar onde-
ren drukken.

Net (AC) aansluiten
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GEVAAR 
Elektrische schok
Op de DC-aansluitingen van de omvormer 
kan levensgevaarlijke spanning staan. Als 
er licht op de zonnepanelen valt, beginnen 
deze meteen stroom op te wekken. Dit 
gebeurt ook wanneer het licht niet recht-
streeks op de zonnepanelen valt.

 ► Scheid de omvormer nooit van de 
zonnepanelen als deze onder belasting 
staan. 

 ► Draai de DC-scheidingsschakelaar in de 
stand OFF (UIT).

 ► Verbreek de verbinding met het net, 
zodat de omvormer geen energie aan 
het net kan leveren. 

 ► Scheid de omvormer van alle AC- en 
DC-spanningsbronnen. Zorg ervoor dat 
geen van de verbindingen onbedoeld 
opnieuw tot stand kunnen worden ge-
bracht.

 ► Beveilig de DC-kabel tegen onbedoeld 
aanraken.

LET OP 
Oververhitting van de DC-aansluitingen.
Overschrijding van de maximale stroom-
sterkte kan oververhitting van de DC-aan-
sluitingen en brand veroorzaken.

 ► De maximale nullastspanning van het 
PV-veld mag niet hoger zijn dan 600 
VDC!

H2.5 Flex
H3 Flex

+

–

H4A Flex
H5A Flex

+

–

+

–

De negatieve pool van de string van zonnepanelen op 
DC– aansluiten en de positieve pool op DC+.

Zonnepanelen (DC) aansluiten

Voor de H4A_220 is de stroomlimiet voor 
elke DC-ingang 11 A. In de som van beide 
DC-ingangen is de stroomlimiet van de 
H4A_220 echter 18 A!

Overweeg deze huidige beperking in pro-
jectplanning als u beide DC-ingangen wilt 
gebruiken (ofwel één DC-string per DC-in-
gang of extern parallel aangesloten)!
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Zonnepanelen (DC) aansluiten

Houd altijd rekening met de Maximale retourstroomcapaci-
teit van de zonnepanelen bij de keuze van beschermings-
voorzieningen (bijvoorbeeld zekeringen).
Houd u bij de keuze van beschermingsvoorzieningen altijd 
aan de plaatselijke veiligheidsbepalingen.

Vereisten DC-kabel
De DC-stekkers voor alle DC-aansluitingen worden bij de 
omvormer meegeleverd.
Raadpleeg de specificaties in onderstaande tabel als u wilt 
bijbestellen of een ander formaat nodig hebt.

a

b

DC-aansluitingen op 
de omvormer

DC-stekker voor 
DC-kabel

DC–

^

DC+

a b
Multi-Contact

mm2 mm

1,5/2,5
3–6 32.0010P0001-UR

5,5-9 32.0012P0001-UR

4/6
3–6 32.0014P0001-UR

5,5-9 32.0016P0001-UR 1)

1,5/2,5
3–6 32.0011P0001-UR

5,5-9 32.0013P0001-UR

4/6
3–6 32.0015P0001-UR

5,5-9 32.0017P0001-UR 1)

1) Bij de omvormer meegeleverd

Speciaal gereedschap

De veiligheidskappen vergrendelen de 
DC-stekkers zodat die alleen met de 
montagesleutel van de DC-aansluitin-
gen kunnen worden gescheiden. 

 ► Neem de plaatselijke voorschrif-
ten voor het gebruik van veilig-
heidskappen in acht.

Montagesleutel voor het scheiden van 
de DC-stekker en de veiligheidskap-
pen van de DC-aansluitingen. Ver-
krijgbaar bij Multi-Contact.
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Zonnepanelen (DC) aansluiten

1. Gebruik voor DC+ een rode kabel, voor DC– een 
zwarte kabel.
Controleer met een spanningsmeter de polariteit.

2. Draai de DC-scheidingsschakelaar in de stand OFF 
(UIT).

3. Verwijder de afdichtingskappen van de DC-aanslui-
tingen en berg deze op. 
Verwijder bij ongebruikte DC-aansluitingen de af-
dichtingskappen niet.
Berg de afdichtingskappen op.

4. Steek de DC-stekkers met de DC-kabels in de 
DC-aansluitingen op de omvormer.

 þ De werkzaamheden aan de DC-aansluiting zijn 
afgerond.



21Beknopte installatiehandleiding voor omvormers H2.5 H3 H4A H5A Flex EU V2 NL 5013254501 01 2018-09-07

Om de aanwijzingen van dit en van volgend 
gedeelte uit te kunnen voeren, moet u ofwel 
een eindgebruiker- ofwel een installateurac-
count bij MydDeltaSolar Cloud hebben.

Als u nog geen account hebt, volg dan de 
aanwijzingen voor registreren, die als aparte 
documenten eveneens bij de omvormer 
worden meegeleverd. 

Zodra de omvormer via de AC-aansluiting van AC-span-
ning wordt voorzien, wordt de wifi-module automatisch 
ingeschakeld.

De omvormer wordt via Wi-Fi ingesteld met behulp van 
een mobiel apparaat (zoals een smartphone of tablet). De 
omvormer en het mobiele apparaat communiceren uitslui-
tend via een directe wifi-verbinding (peer-to-peer). Er kan 
altijd maar één mobiel apparaat met de omvormer verbon-
den zijn. Hiervoor biedt Delta een speciale app voor iOS 
en Android (Windows Mobile wordt niet ondersteund). 

1. Download de app MyDeltaSolar op het mobiele appa-
raat.

2. Activeer Wi-Fi op het mobiele apparaat:
 – iOS: Instellingen > Wi-Fi

 – Android: Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi

3. Activeer Wi-Fi direct op het mobiele apparaat:
 – iOS: niet nodig
 – Android: Selecteer Wi-Fi direct.

4. Selecteer DELTA-xxxxxxxxxxxxx in de verbindings-
lijst. 
De xxxxxxxxxxxxx staan voor de SSID. De SSID is 
de letter-/cijfercombinatie van 13 tekens die op het 
typeplaatje onder de barcode staat.

5. Voer het standaardwachtwoord DELTASOL in (alles in 
hoofdletters).

6. Start de app MyDeltaSolar. 
 → Wanneer het mobiele apparaat met de omvormer 
is verbonden, laadt de app automatisch de gege-
vens van de omvormer.

7. Volg de instructies in de app.

Verander het standaardwachtwoord in de 
app!

Wifi-communicatie instellen
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De omvormer via de app instellen

Om de aanwijzingen van dit gedeelte uit te 
kunnen voeren, moet u ofwel een eindge-
bruiker- ofwel een installateuraccount bij 
MydDeltaSolar Cloud hebben.

Als u nog geen account hebt, volg dan de 
aanwijzingen voor registreren, die als aparte 
documenten eveneens bij de omvormer 
worden meegeleverd. 

In dit gedeelte worden de standaardinstel-
lingen beschreven die moeten worden uit-
gevoerd. De overige installatie-instellingen 
kunnen alleen met een installateuraccount 
worden gerealiseerd.

Om de omvormer via de app te kunnen 
instellen, moet de omvormer van AC-span-
ning worden voorzien.

1. Zorg ervoor dat de wifi-communicatie tussen het 
mobiele apparaat en de omvormer werkt, zie “Wi-
fi-communicatie instellen”, pag. 21.

2. De app MyDeltaSolar wordt geopend.

Het startscherm van de app wordt weergegeven.

Na ongeveer 5 seconden verschijnt de melding First 
connect detected (Eerste verbinding gevonden).

3. Tik op OK.
 → Het venster Installatie-instellingen wordt geo-
pend.
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4. Tik bij Country /Grid type (Land/Type net) op de 
optie Default (Standaard).

5. Selecteer voor Duitsland de optie Germany LV 
(Duitsland laagspanning conform VDE AR-N 4105).

 → In de installatie-instellingen wordt nu onder 
Country / Grid type (Land/type net) Germany 
LV weergegeven.

6. Tik op de knop Set (Instellen) om de installatie-in-
stellingen op te slaan.

De installatie-instellingen zijn opgeslagen.

7. Om de datum- en tijdinstelling van de omvormer met 
het mobiele apparaat te synchroniseren, tikt u in 
het gedeelte Inverter Time Sync (Tijdsynchronisatie 
omvormer) op de knop Time Sync (Tijdsynchroni-
satie).

De omvormer via de app instellen
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De omvormer via de app instellen

De datum- en tijdinstellingen van de omvormer zijn 
gesynchroniseerd.

8. Draai de DC-scheidingsschakelaar in de stand ON 
(AAN).

 → De omvormer wordt gestart en gesynchroniseerd 
met het net. Hierbij knippert de led Grid.

 → Zodra de omvormer met het net is verbonden, 
brandt de led Grid continu.

Wanneer de zonnepanelen energie opwekken, wordt het 
actueel opgewekte vermogen op het startscherm van de 
app weergegeven.
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Technische gegevens

Ingang (DC) H2.5_210 Flex H3_210 Flex H4A_220 Flex H5A_220 Flex

Aanbevolen maximaal PV-vermogen 3200 WP 3600 WP 5000 WP 
1) 6300 WP 

1)

Nominaal vermogen 2500 W 3000 W 4000 W 5000 W

Maximaal ingangsvermogen 2600 W 3190 W 4320 W 5280 W

Ingangsspanningsbereik bedrijf 30 ... 500 VDC 30 ... 550 VDC

Maximale ingangsspanning 500 VDC 600 VDC

Nominale spanning 350 VDC

Inschakelspanning 35 VDC

MPP-ingangsspanningsbereik 30 ... 550 VDC

MPP-ingangsspanningsbereik met maxi-
maal vermogen

 ● Symmetrische uitvoering – 240 ... 500 VDC

 ● Asymmetrische uitvoering – 380 ... 500 VDC 380 ... 500 VDC

Maximale ingangsstroom (totaal / per 
string) 11 A (11 A) 18 A (11 A) 2) 22 A (11 A)

Maximale kortsluitstroom in geval van een 
storing 13,9 A

Aantal DC-ingangen 1 2

Asymmetrische uitvoering 3) – 100/0% ; 0/100% 94/6% ; 6/94%

Aantal MPP-trackers 1 2

Galvanische scheiding Geen

Overspanningscategorie 4) II

Uitgang (AC) H2.5_210 Flex H3_210 Flex H4A_220 Flex H5A_220 Flex

Maximaal schijnbaar vermogen 5) 2500 3000 VA 4000 VA 5000 VA

Nominaal schijnbaar vermogen 2500 3000 VA 4000 VA 5000 VA

Nominale spanning 6) 230 -20%/+22%, 1-fasig (L, N, PE)

Nominale stroomsterkte 10,9 A 13 A 17,4 A 22 A

Maximale stroomsterkte 13,9 A 14,3 A 18,6 A 24 A

Maximale inschakelstroom 30 A / 1 ms

Maximale lekstroom (rms) 16 A 16 A 20 A 25 A

Nominale frequentie 50 / 60 Hz

Frequentiebereik 6) 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz

Vermogensfactor > 0,99 bij nominaal vermogen

Totale vervormingsfactor < 3%

Overspanningscategorie 4) III

1) Bij bedrijf met symmetrische DC-ingangen (50/50 %)
2) Denk bij het plannen van het project aan de huidige beperking van de H4A_220 tot 18 A als u beide DC-ingangen wilt gebruiken (ofwel één DC-string 

per DC-ingang of extern parallel aangesloten)!
3) Maximaal ingangsvermogen per DC-ingang: H4A_220: 4220 W; H5A_220: 4700 W
4) IEC 60664-1, IEC 62109-1
5) Het maximale schijnbare AC-vermogen geeft het vermogen aan dat een omvormer kan leveren. Dit maximale schijnbare vermogen hoeft niet noodza-

kelijk te worden bereikt.
6) AC-spanning en frequentiebereik worden aan de hand van de desbetreffende landelijke bepalingen geprogrammeerd.
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Mechanische uitvoering H2.5_210 Flex H3_210 Flex H4A_220 Flex H5A_220 Flex

Afmetingen (b x h x d) 380 x 318 x 130 mm

Gewicht 10 kg 11 kg 12 kg

Koeling Natuurlijke convectie

Type AC-verbinding Wieland RST25I3S (96.031.4154.3)

Type DC-aansluiting Multi-Contact MC4

Communicatie-interfaces Wi-Fi

Mechanische DC-scheidingsschakelaar Ja

Algemene specificaties H2.5_210 Flex H3_210 Flex H4A_220 Flex H5A_220 Flex

Delta-modelnummer H2.5_210 H3_210 H4A_220 H5A_220

Delta-onderdeelnummer RPI252H210000 RPI302H210000 RPI402H220000 RPI502H220000

Maximaal rendement 97,5% 98,3%

Rendement EU 96,8% 98,0%

Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... +60 °C

Bedrijfstemperatuurbereik zonder afrege-
ling -25 ... +40 °C

Opslagtemperatuurbereik -25 ... +60 °C

Relatieve luchtvochtigheid 0 ... 95%, niet-condenserend

Maximale bedrijfshoogte 2000 m boven zeeniveau

Normen en richtlijnen H2.5_210 Flex H3_210 Flex H4A_220 Flex H5A_220 Flex

Beschermingsgraad IP65

Beschermingsklasse I

Vervuilingsgraad II

Gedrag bij overbelasting Stroomsterktelimiet, vermogenslimiet

Veiligheid IEC 62109-1/-2, CE-conformiteit

EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Storingsvastheid IEC 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -8

Vervormingsfactor EN 61000-3-2

Schommelingen en flikkeringen EN 61000-3-3

Richtlijnen inzake netaansluitingen Zie www.solar-inverter.com

Technische gegevens
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Klantenservice Europa

België support.belgium@solar-inverter.com 0800 711 35 (gratis)

Bulgarije support.bulgaria@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Denemarken support.danmark@solar-inverter.com 8025 0986 (gratis)

Duitsland service.deutschland@solar-inverter.com 0800 800 9323 (gratis)

Frankrijk support.france@solar-inverter.com 0800 919 816 (gratis)

Griekenland support.greece@solar-inverter.com +49 7641 455 549

Groot-Brittannië support.uk@solar-inverter.com 0800 051 4281 (gratis)

Israël supporto.israel@solar-inverter.com 800 787 920 (gratis)

Italië supporto.italia@solar-inverter.com 800 787 920 (gratis)

Nederland ondersteuning.nederland@solar-inverter.com 0800 022 1104 (gratis)

Oostenrijk service.oesterreich@solar-inverter.com 0800 291 512 (gratis)

Polen support.poland@solar-inverter.com +48 22 335 26 00

Portugal suporte.portugal@solar-inverter.com +49 7641 455 549

Slovenië podpora.slovenija@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Slowakije podpora.slovensko@solar-inverter.com 0800 005 193 (gratis)

Spanje soporto.espana@solar-inverter.com 900 958 300 (gratis)

Tsjechië podpora.czechia@solar-inverter.com 800 143 047 (gratis)

Turkije support.turkey@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Zwitserland support.switzerland@solar-inverter.com 0800 838 173 (gratis)

Andere Europese landen support.europe@solar-inverter.com +49 7641 455 549

© Copyright – Delta Energy Systems (Duitsland) GmbH – Alle rechten voorbehouden.
Alle informatie en specificaties kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.
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