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bedieningshandleiding.
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Deze handleiding wordt meegeleverd met onze producten en is bestemd voor gebruik door de 
eindgebruiker. 
De in deze handleiding voorkomende technische aanwijzingen en illustraties dienen vertrouwelijk 
te worden behandeld en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de service-
ingenieurs van Delta Energy Systems noch in hun geheel noch gedeeltelijk worden verveelvou-
digd. De eindgebruiker mag de hierin aanwezige informatie niet aan derden doorgeven of deze 
handleiding voor andere doeleinden dan het waarborgen van een reglementair gebruik van de 
producten gebruiken.

Alle informatie en alle specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande aankon-
diging.
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1 Over deze bedieningshandleiding
Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van de SOLIVIA Gateway M1 G2.
Deze handleiding helpt u erbij, zich met dit product vertrouwd te maken. Neem de vei-
ligheidsvoorschriften van de afzonderlijke landen in acht. Een voorzichtig gebruik van 
uw product draagt ertoe bij om de levensduur ervan te verlengen en de betrouwbaar-
heid te verhogen.

1.1 Doel van deze bedieningshandleiding 
Deze bedieningshandleiding is een deel van het product en geldt alleen voor de 
SOLIVIA Gateway M1 G2. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats. Lees deze 
bedieningshandleiding zorgvuldig door en volg de aanwijzingen in deze handleiding. 
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke informatie voor de installatie en het 
gebruik van de gateway. 

Neem de informatie voor het veilige gebruik in acht (zie hoofdstuk 3).

Zowel de installateur als de exploitant moeten toegang hebben tot deze bedieningshan-
dleiding en met de veiligheidsaanwijzingen vertrouwd zijn.

1.2 Waarschuwingen en symbolen
Hier vindt u de verklaring van de waarschuwingen en symbolen in deze bedienings-
handleiding:

AANWIJZING Geeft een gevaarlijke situatie aan die materiële schade 
zou kunnen veroorzaken.

LET OP Geeft een gevaarlijke situatie aan. Wanneer deze niet 
wordt voorkomen, zouden bij een ongeval mensen mid-
delzwaar of licht gewond kunnen raken.

GEVAAR Geeft een gevaarlijke situatie aan. Wanneer deze niet 
wordt verhinderd, zullen bij een ongeval mensen overli-
jden of zwaar gewond raken.

WAAR-SCHUWING
Geeft een gevaarlijke situatie aan. Wanneer deze niet 
wordt verhinderd, kunnen bij een ongeval mensen over-
lijden of zwaar gewond raken.

Dit symbool waarschuwt voor gevaar door elektrische 
schokken door hoge elektrische spanning.
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2  Bedoeld gebruik
De SOLIVIA Gateway is de interface tussen uw SOLIVIA Solar Inverter en het SOLIVIA 
Monitor Webportal. Het draagt alle relevante gegevens over van uw SOLIVIA Solar 
Inverter (bijv. het geleverde AC-vermogen van de dag, de daadwerkelijke AC-stroom, 
enkele foutbytes enz.) naar het SOLIVIA Monitor Webportal. Het stelt u in staat uw PV-
installatie permanent te bewaken, overal waar u toegang heeft tot het internet.

De SOLIVIA Gateway mag alleen worden gebruikt in gesloten ruimtes met IP20 omgev-
ings- omstandigheden worden gebruikt.
De SOLIVIA Gateway mag alleen volgens het vastgelegde gebruiksdoeleinde worden 
gebruikt.

3 Algemene veiligheidsvoorschriften
Neem de veiligheidsvoorschriften van de afzonderlijke landen in acht. Een voorzichtig 
gebruik van uw product draagt ertoe bij om de levensduur ervan te verlengen en de 
betrouwbaarheid te verhogen. Dit zijn fundamentele voorwaarden voor een optimaal 
gebruik van uw product.
• Ondoelmatig gebruik kan letsel en materiële schade veroorzaken!
• Verwijder geen waarschuwingen die door de fabrikant op de SOLIVIA Gateway  
 zijn aangebracht.
• Neem alle punten in deze bedieningshandleiding in acht!
 

Om materiële schade of persoonlijk letsel te voorkomen 
mogen alleen gekwalificeerde, geschoolde elektriciens 
aan het apparaat werken. De gekwalificeerde elektricien 
dient zich met deze bedieningshandleiding vertrouwd te 
maken.

Dit symbool waarschuwt voor een algemeen gevaar.

Voer elektrische apparaten niet af met het gewone huis-
vuil, maak gebruik van de openbare verzamelpunten.
Vraag bij uw gemeentebestuur na waar deze verzamel-
punten zich bevinden. Als elektrische apparaten onge-
controleerd worden afgevoerd, kunnen door verwering 
gevaarlijke stoffen in het grondwater, en zo in de voedsel-
keten terecht komen, of kunnen flora en fauna op lange 
termijn worden vergiftigd. Wanneer u het apparaat door 
een nieuw vervangt is de verkoper wettelijk verplicht om 
het oude apparaat kosteloos aan te nemen voor afvoer.
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• Reparatiewerkzaamheden aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd  
 door de fabrikant.
•  Voor een veilig en normaal gebruik van de SOLIVIA Gateway is het absoluut 

noodzakelijk dat de Gateway overeenkomstig deze bedieningshandleiding wordt 
geïnstalleerd en gebruikt (zie IEC 62109-5.3.3). 

•  Delta Energy Systems is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt 
doordat de gebruiks- en installatie-aanwijzingen in deze bedieningshandleiding 
niet in acht zijn genomen.

4 Leveringsomvang
• SOLIVIA Gateway M1 G2
•  Netstekker (3 adapters voor gebruik in verschillende landen)
• Bedieningshandleiding
• Label

5 Planning
5.1 Voor de installatie benodigde onderdelen/benodigd gereedschap
De volgende onderdelen en het volgende gereedschap zijn voor de installatie benodigd 
maar zijn niet inbegrepen in het pakket van de SOLIVIA Gateway. Zorg ervoor dat deze 
voor het begin van de installatie beschikbaar zijn.

• 1 standaard dubbeldraad ethernetkabel

• 

AANWIJZING
De ethernet-kabel moet overeenkomen met of boven de standaard CAT5 liggen en 
mag niet langer dan 100 m zijn. Deze standaard dubbeldraad-kabels zijn in de 
elektrohandel en in de vakhandel voor kantoorbenodigdheden verkrijgbaar. De Gate-
way vereist een beschermde kabel STP, FTP, S/FTP of S/STP.

1 RS485-communicatie-interfacekabel

• 

AANWIJZING
De RS485-kabel moet voldoen aan de beschermingsklasse IP65. Wij bevelen het 
gebruik van de RS485-kabel van Harting aan (onderdeelnummer: 09 45 145 1560). 
Kabellengtes mogen niet meer dan 1200 m bedragen als de baudrate 19200 is (stan-
daardwaarde). De vereiste kabelkwaliteit is dezelfde als voor de ethernetverbinding: 
minstens beschermde (STP, FTP, S/FTP of S/STP) Cat 5-kabel of beter.

2 schroeven zijn nodig om de Gateway direct aan de wand te monteren:
 » Nominale diameter: 4 mm
 » Maximale kopdiameter: 9 mm
 » Maximale kophoogte: 3 mm

•  Schroevendraaier (indien de Gateway aan de wand dient te worden gemonteerd); 
de grootte van de schroevendraaier hangt af van de gebruikte schroeven.



NL

7Bedieningshandleiding SOLIVIA Gateway M1 G2

5.2 Verdere vereisten

AANWIJZING
De SOLIVIA Gateway mag alleen worden geïnstalleerd in gesloten ruimten die 
voldoen aan beschermingsklasse IP20.

•  Indien meer dan een inverter op een streng wordt aangesloten, zorg er dan voor 
dat aan elke inverter in de installatie een specifieke ID is toegewezen. 

•  Een handleiding voor het selecteren van de inverter-ID vindt u in de bediening-
shandleiding van de Solar Inverter.

•  Binnen een omtrek van 2 meter dient een contactdoos aanwezig te zijn.

AANWIJZING
Controleer of DHCP op de router is geactiveerd, zodat het IP-adres van uw Gateway 
automatisch wordt gevonden. Indien DHCP op uw router is gedeactiveerd, gebruikt de 
Gateway de standaard IP-configuratie. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 10.3.

6 Aansluitingen

GW

STATUS

RESET RS485
EXT. CONTROL

1 2 3 4 5 6 7 8 A B LAN INPUT
5V 

Status-LED
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NAAM VAN DE AANSLU-
ITING BESCHRIJVING

RESET Uitvoerige informatie vindt u in hoofdstuk 7.8

RS485 Aansluiting van uw SOLIVIA Solar Inverter op de 
SOLIVIA Gateway.

EXT. CONTROL Rondstuurontvangers besturen de vermogensbegrenzing en de 
vermogensfactor (cos φ).

LAN Verbinding van uw SOLIVIA Gateway met een met het internet 
verbonden netwerkpunt.

INPUT 5V Gateway netaansluitingsbus.

7 Installatieprocedure
7.1 Registratie
Meld u eerst aan voor een SOLIVIA Monitor gebruikersaccount op het internet onder: 
http://register.solivia-monitor.com. Na de registratie ontvangt u per mail een gebruikers-
naam, een wachtwoord en een link naar een configuratieassistent, die het inrichten en 
bewaken van uw PV-installatie via het SOLIVIA Monitor Webportal mogelijk maakt. Sluit 
de inrichting van de configuratie-assistent af voordat u de bewakingshardware instal-
leert. OP die manier kunt u na de installatie van de hardware naar het Webportal gaan 
en controleren of alles correct werkt. 

AANWIJZING
Controleer op de plaats van installatie of de internetverbinding actief is, door een 
laptop op het met het internet verbonden netwerkpunt aan te sluiten en met een webb-
rowser de internetpagina www.solar-inverter.com te bezoeken. 

7.2 Montage
Monteer de SOLIVIA Gateway op een plaats met geschikte AC-stroomvoorziening 
zoals beschreven in hoofdstuk 5.2. U heeft de mogelijkheid de SOLIVIA Gateway op 
een DIN-rail of direct aan de wand te monteren.

7.2.1 Montage op een DIN-rail
De Gateway kan op volgende DIN-rails worden gemonteerd:
• DIN-rail conform EN60715 TH35-15
• DIN-rail conform EN60715 TH35-7.5
De Gateway dient horizontaal, met de aansluitingen onderaan, te worden gemonteerd.

Laat voor de montage de Gateway op de DIN-rail vastklikken zoals weergegeven in 
afbeelding 1:
1.  Trek het palletje van de DIN-rail van de Gateway ERUIT.
2.  Kantel het apparaat lichtjes naar boven, haak het bovenste gedeelte op de DIN-

rail vast en duw het naar beneden tot het stopt.
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3.  Plaats het onderste voorste gedeelte tegen de DIN-rail tot het op de DIN-rail is 
vastgeklikt.

4.  Duw het palletje van de DIN-rail NAAR BINNEN om te vergrendelen.

2

1

2

3

4

 Afbeelding 1: Montage van de Gateway op een DIN-rail

Om de Gateway te demonteren het palletje van de DIN-rail ERUIT trekken. Kantel dan 
het onderste gedeelte van het apparaat eruit, duw het apparaat omhoog en trek het van 
de DIN-rail af.

7.2.2 Montage direct aan de wand
Monteer de Gateway met geschikte schroeven aan de wand. Gebruik beide in hoofd-
stuk 5.1 vermelde schroeven om de Gateway met de DIN-rail aan de wand te mon-
teren. De midden-tot-midden-afstand tussen de twee boorgaten bedraagt 70 mm. 

70 mm

 Afbeelding 2: Montage van de Gateway direct aan de wand

7.3 RS485-aansluiting
Sluit de RS485-aansluiting aan op de SOLIVIA Gateway en de RS485-aansluiting op 
de SOLIVIA Solar Inverter met een standaard CAT-kabel. Zie stap 1 in afbeelding 4 
hieronder.
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7.4 Ethernet-aansluiting
Verbind de SOLIVIA Gateway en het voor internet geschikte netwerkpunt met een 
ethernet-netwerkkabel. Zie stap 2 in tabel 4.

7.5  Aansluiting van de rondstuurontvangers
U kunt de digitale ingangen met een bepaalde functie verbinden. Dit betreft de controle 
over het vermogen dat de Solar Inverter naar het net toevoert (vermogensbegrenzing) 
en de controle over de vermogensfactor (controle reactief vermogen). 

Indien uw openbare netbeheerder de mogelijkheid van vermogensderating van op 
afstand vereist kunt u deze met behulp van een rondstuurontvanger implementeren. 
Sluit de rondstuurontvanger aan zoals weergegeven in afbeelding 3. Na de configura-
tie zoals weergegeven in hoofdstukken 10.5 en 10.6 heeft de netbeheerder de mogeli-
jkheid het maximale vermogen dat door de SOLIVIA Solar Inverters naar het openbare 
net wordt toegevoerd van op afstand te beperken.

De rondstuurontvanger die de vermogensbegrenzing bestuurt moet op de ingangen 
1 tot 4 worden aangesloten. De ontvanger die de vermogensfactor (cos φ) bestu-
urt moet op de ingangen 5 tot 8 worden aangesloten. Na het aansluiten van de 
rondstuurontvanger(s) dient de Gateway te worden geconfigureerd om de vereiste 
besturing van de SOLIVIA Solar Inverter uit te voeren. Meer informatie vindt u in 
hoofdstukken 10.5 en 10.6.
Natuurlijk is het ook mogelijk om slechts één rondstuurontvanger aan te sluiten, 
bijvoorbeeld diegene die de vermogensbegrenzing bestuurt.

 Afbeelding 3: Schakelschema van de rondstuurontvanger
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AANWIJZING
De verbindingskabels tussen SOLIVIA Gateway en rondstuurontvanger(s) moeten 
overeenkomen met de volgende specificaties:
• Max. draaddoorsnede: 0,5 mm2 (AWG20)
• Min. draaddoorsnede: 0,14 mm2 (AWG26)
• Aanhaalmoment: 0,12 – 0,15 Nm
• Max. kabellengte: 2 m

7.6 Stroomaansluiting
Sluit de stroombron aan op de SOLIVIA Gateway (stap 3 in afbeelding 4) en con-
troleer de SOLIVIA Gateway-LEDs. Als de inrichting correct is brandt de status-LED 
gedurende ca. 5 seconden continu groen. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 8.

Controleer of uw inrichting correct is door naar het SOLIVIA Monitor Webportal onder: 
http://www.solivia-monitor.com te gaan en zich aan te melden zodat uw PV-installatie 
wordt weergegeven.

 

Internet 

RS485 

RESET RS485
EXT. CONTROL

1 2 3 4 5 6 7 8 A B LAN INPUT
5V 

GW

STATUS

2

3

1

 Afbeelding 4: Aansluitschema
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WAARSCHUWING
Levensgevaar of risico op zware verwondingen door 
gevaarlijke spanning

 ► Reparaties aan defecte kabels mogen uitsluitend door gekwali-
ficeerde elektriciens worden uitgevoerd!

 ► Alleen aanbevolen en/of in de gebruikelijke kabels mogen 
worden gebruikt.

7.7 Feedback na installatie

AANWIJZING
Deze functie is alleen voor SOLIVIA Solar Inverters van de 4e generatie beschikbaar.

Na de installatie controleert de Gateway of de verbinding met het ethernet en met de 
inverter aanwezig is. 
•  Indien de verbinding met het ethernet (verbinding met het internet of met het Web-

portal) voorhanden is, verstuurt de Gateway een melding naar de Solar Inverter. 
De volgende  melding verschijnt op het display van de inverter: "Portal 
Connection ok".

•  Indien geen verbinding met het ethernet voorhanden is verschijnt de volgende 
melding op het display van de inverter: "No Portal Connection". 

Beide meldingen worden 120 seconden lang weergegeven.

Wanneer de melding "No Portal Connection" verschijnt, de ethernetverbinding van de 
Gateway en uw internetverbinding controleren.
Indien geen melding verschijnt, de RS485-verbinding tussen de Gateway en de inverter 
controleren en nagaan of alle inverters een eigen RS485-bus-ID hebben.

8 LED-status
De Gateway beschikt over één enkele zichtbare LED, bovenaan op de behuizing. Na 
het inschakelen start meteen het scannen naar aangesloten Solar Inverters. Daarbij 
brandt de LED constant totdat het scannen is beëindigd. 

Daarna gedraagt de LED zich als volgt:

KLEUR EN TOESTAND BESCHRIJVING
Brandt voortdurend 
(geen knipperen) Geen verbinding met het ethernet, noch met de Solar Inverter.

Snel knipperen (300 ms) Verbinding met het ethernet maar niet met de Solar Inverter.

Langzaam knipperen (1 s) Geen verbinding met het ethernet maar wel verbinding met de 
Solar Inverter.
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KLEUR EN TOESTAND BESCHRIJVING
Knipperen 200 ms aan, 
1800 ms uit Ethernet- en Solar Inverter-verbinding zijn online.

Extreem snel knipperen Geeft een seconde lang aan dat de reset-toets is ingedrukt.

9 Oplossing fouten RS485/ethernet-communicatie
Indien een verbinding (ethernet of RS485) functioneert, proberen de kabels te wisselen. 
Als de andere interface nu functioneert, is het zeer waarschijnlijk dat een kabel defect 
is.

10	 Configuratie	via	webserver
De HTTP-server implementeert een browsergebruikersoppervlak dat u toelaat de Gate-
way te configureren en verschillende soorten informatie weer te geven.  
De functies zijn de volgende:
• Aanmelden
• Configuratie
• Informatie over Solar Inverters weergeven

10.1	 Toegang	tot	de	configuratie-webserver
Om toegang te krijgen tot het configuratietool moet u het softwareprogramma 
"IP-Resolver" installeren; u kunt dit downloaden via onze website www.solar-inverter.
com.

AANWIJZING
Zorg ervoor dat er verbinding is met het internet!

Start het programma door dubbelklikken zodra het geïnstalleerd is. 

Het volgende venster wordt geopend:

Indien het IP-adres niet onmiddellijk 
wordt gevonden, op de knop "rescan" 
drukken. Dubbelklik vervolgens op het 
IP-adres in de "IP Resolver" om de web-
server te openen. 
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Het aanmeldvenster wordt geopend:

Indien uw netwerk niet met DHCP werkt gaat u als volgt te werk:
1.  Configureer de instellingen van uw computer handmatig op 192.168.0.199
2.  Open uw webbrowser 
3.  Voer het IP-adres http://192.168.0.200/ in 
4.  Lees nu in hoofdstuk 10.3 hoe u het IP-adres van de SOLIVIA Gateway kunt con-

figureren.

10.2 Eerste aanmelding
Voer wanneer u zich de eerste keer bij de configuratie-webserver aanmeldt de vol-
gende aanmeldingsgegevens in:
• standaard-gebruikersnaam: Delta
• standaard-wachtwoord: 000000

Klik vervolgens op de knop "Log in".

AANWIJZING
Als u de server gedurende meer dan vijf minuten niet gebruikt, wordt u automatisch 
afgemeld en bij elke toegang wordt u weer naar de aanmeldingspagina geleid. 

Aangezien u zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt u verzocht om veiligheidsre-
denen uw aanmeldingsgegevens te wijzigen.

Het volgende venster wordt automatisch geopend:
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•  Wijzig uw aanmeldingsgegevens door de aanwijzingen op te volgen en op de knop 
"Submit" te klikken.

•  Nadat uw nieuwe gegevens zijn doorgegeven bevestigt de volgende melding de 
wijzigingen: "Operation successfully completed!" 

10.3 Netwerkinstellingen
Indien uw router DHCP niet ondersteunt dient u het IP-adres van uw SOLIVIA Gateway 
handmatig in te voeren.

Klik op "Network Settings" aan de linkerkant om het volgende venster te openen, waar 
u uw netwerkparameters kunt invoeren:

AANWIJZING
Standaard is de Gateway zo geconfigureerd dat deze het IP-adres van een DHCP-
server krijgt.

Om uw invoer te bevestigen klikt u op de knop "Submit".
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10.4 Verbindingsinstellingen

10.4.1 RS485-bus-communicatie
Hier kunt u de baudrate van de Gateway voor de RS485-communicatie vastleggen. De 
waarde moet bij die van de ondulator(en) passen. De baudrate "19200" is standaard 
ingesteld.

AANWIJZING
Let erop dat de lengte van de RS485-kabels overeenkomt met de baudrate. Kabels 
mogen niet langer zijn dan 1200 m wanneer de baudrate 19200 is (standaardwaarde).

10.4.1.1 Kabelloze RS485-modem
Als u een kabelloze RS485-modem gebruikt, het betreffende vakje markeren.

10.4.2 Delta-databankverbinding
Elke paar seconden vraagt de Gateway gegevens over de SOLIVIA Solar Inverters 
op. De Gateway slaat deze gegevens op en verstuurt de gemiddelde waarden naar de 
databank. Hier kunt u in aantal minuten de intervallen definiëren waarmee de gemid-
delde waarden en parameters naar de databank worden verstuurd. De standaardinstel-
ling bedraagt 15 minuten
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10.4.3 RS485-bus-scan afdwingen
De Gateway kent het aantal en de adressen van de aangesloten ondulatoren niet 
vooraf. Er wordt verondersteld dat elke op de bus aangesloten ondulator reeds een 
uniek adres heeft in het bereik [1, 254]. Het adres 0 is niet toegestaan en de waarde 
255 wordt voor zendingen gebruikt.

AANWIJZING
Aanwijzingen voor het selecteren van de Solar Inverter-ID vindt u in de bedienings-
handleiding van de SOLIVIA Solar Inverter.

Algemeen gesproken wordt de lijst van Solar Inverters alleen maar langer. Wanneer 
een Solar Inverter eenmaal door de Gateway is herkend, blijft deze telkens in de lijst 
staan. Door het drukken op de "Start"-knop wordt de lijst geannuleerd en wordt de 
RS485-bus op aangesloten Solar Inverters gescand. 

De Gateway is ontworpen voor verbinding met maximaal 32 Solar Inverters.

10.4.3.1 Lijst van aangesloten SOLIVIA Solar Inverters
Bij het inschakelen, het opstarten en elke dag rond de middag scant de Gateway de 
RS485-bus op alle aangesloten SOLIVIA Solar Inverters.
•  Van adres 1 tot adres 254. Het adres 0 is ongeldig en adres 255 is het adres voor 

mededelingen.

Tijdens het normale bedrijf verzamelt de Gateway alleen de gegevens van de Solar 
Inverters in de Solar Inverterlijst. Als een nieuwe Solar Inverter bijv. om 14.00 uur wordt 
aangesloten, dan wordt dit apparaat pas na een nieuwe scan (ten laatste echter de 
volgende dag 's middags) herkend.

10.4.4 Gateway-reset afdwingen
Om de Gateway terug te zetten naar de fabrieksinstellingen ofwel de reset-knop langer 
dan 5 seconden indrukken of op het schakelvlak "Reset" klikken. Na het terugzetten 
van de Gateway worden de standaardwaarden opnieuw geldig, waardoor eventueel 
een nieuwe configuratie noodzakelijk wordt.

  De instellingen voor de balanceerfoutregeling, vermogensbegrenzing, 
vermogensfactorbesturing, baudrate en intervaltijden blijven ongewijzigd.

 

10.4.5 Opnieuw opstarten van de Gateway
Door het indrukken van de toets "Reset" wordt de Gateway opnieuw opgestart. Dit 
opnieuw opstarten heeft geen effect op eventueel eerder uitgevoerde configuraties.
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10.5 Digitale ingangen
De SOLIVIA Gateway geeft een spanning af aan uitgang A en meet de ingangen 1 tot 
8. Op deze manier kan de SOLIVIA Gateway de toestand van de relais en van de rond-
stuurontvanger herkennen. De informatie welke relais welke parameters moeten sturen 
moet door de openbare netbeheerder worden meegedeeld.

Voorbeeld: Informatie van de openbare netbeheerder: Wanneer relais 2 wordt gesloten, 
wordt de vermogensfactor (cos φ) op 0.93 capacitief ingesteld; wanneer relais 1 en 2 
worden gesloten, wordt de vermogensfactor op 0.98 inductief ingesteld.

Als de besturingsontvanger reactief vermogen met de SOLIVIA Gateway wordt ver-
bonden zoals weergegeven in afbeelding 3 (hoofdstuk 7.5), dan moet de "vermogens-
factorbesturing" zoals op afbeelding 5 worden geconfigureerd.

10.5.1 Vermogensbegrenzing 1)

Er zijn vier binaire ingangen die het maximale vermogen dat de Solar Inverter naar het 
net kan toevoeren controleren.

1)   Dit hoofdstuk is uitsluitend relevant voor landen waar de openbare netbeheerder een vermogensreductie, 
een vermogensfactorbesturing en/of een vermogenscompensatie vereist.
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De vermogensbegrenzing is ingesteld op 100% voor alle relaiscombinaties, 
behalve 60 % voor relais 1, 30 % voor relais 2 en 0 % voor relais 3 (standaardinstel-
ling).

10.5.2 Vermogensfactorbesturing 1)

De configuratiepagina voor de vermogensfactor laat het definiëren van 15 waarden 
voor cos φ toe, ofwel inductief of capacitief. Indien alle ingangen inactief zijn, is cos φ 
1.00. De waarden worden ingevoerd in de vorm 0.xx, bijv. 0.95, en via een controle-
kastje kan worden vastgelegd of het (capacitieve) voorlopende stroom is of niet.

AANWIJZING
Denk eraan de configuraties op te slaan door op het schakelvlak "Submit" te klikken. 

Afbeelding 5: Configuratiepagina voor de vermogensfactorbesturing

1)   Dit hoofdstuk is uitsluitend relevant voor landen waar de openbare netbeheerder een vermogensreductie, 
een vermogensfactorbesturing en/of een vermogenscompensatie vereist.
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10.6 Balanceerfoutregeling 1)

De Duitse laagspanningsrichtlijn VDE-AR-N-4105 vereist een symmetrische vermogen-
stoevoer op alle drie fasen van het wisselstroomnet. De toegestane fasebalanceerfout 
in Duitsland bedraagt 4,6 kVA. Andere landen kunnen dezelfde of gelijkaardige ver-
eisten hebben. Neem de specifieke regelingen voor uw land in acht.

Als het naar het openbare net toegevoerde vermogen niet gelijkmatig over de drie 
fasen wordt verdeeld, kan de Gateway deze balanceerfout compenseren.

10.6.1	 Configuratie
De volgende configuraties kunnen worden ingesteld:
• Activeer of deactiveer de balanceerfoutregeling
• Stel de maximaal toegestane fasebalanceerfout in
• Wijs de eenfasige Solar Inverters toe aan een leiding (L1, L2, L3)

1)   Dit hoofdstuk is uitsluitend relevant voor landen waar de openbare netbeheerder een vermogensreductie, 
een vermogensfactorbesturing en/of een vermogenscompensatie vereist.
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10.6.1.1 Activeren van de functie
Standaard is de functie gedeactiveerd. Voor landen zonder beperkingen is geen hande-
ling vereist.

10.6.1.2 Balanceerfoutregeling vereist door de openbare netbeheerder
De standaardwaarde bedraagt volgens de Duitse verordening 4,6 kVA. Deze waarde 
kan zonder beperking in andere waarden worden gewijzigd. 

10.6.1.3 Nettoewijzing
Voor elke Solar Inverter die bij de bus-scan wordt gevonden kunt u selecteren op welke 
leiding (L1, L2 of L3) het apparaat wordt aangesloten. 

AANWIJZING
Let erop dat de Gateway-webserver u een waarschuwingsmelding toont wanneer de 
som van de nominale vermogens op de drie fasen meer afwijkt dan de maximale bal-
anceerfout. De balanceerfoutregeling werkt ook met deze waarschuwing. Deze waar-
schuwing is echter een zeer duidelijke indicatie dat de toewijzing van de Solar Invert-
ers aan de fasen van het openbare net zorgvuldig dient te worden gecontroleerd!

   Er is geen andere mogelijkheid om de juiste toewijzing van de Solar 
Inverters aan de fase te controleren dan de controle van de bekabe-
ling van elke Solar Inverter door de elektricien. De installateur moet 
er dus aan denken op dit probleem te letten.

10.6.2 Werking
De Gateway vereffent het vermogen per fase na elke gegevensopvraagcyclus:
•  De Gateway vraagt de actuele gegevens van elke Solar Inverter op.
•  Nadat de laatste Solar Inverter van de bus zijn informatie heeft verstuurd, berekent 

de Gateway het vermogen van elke fase.
•  De Gateway berekent de actuele fase-balanceerfout.
•  De Gateway selecteert de Solar Inverters waarvan het vermogen moet worden 

gereduceerd.
•  De Gateway berekent de factor die is vereist om het vermogen van de drie fasen 

te vereffenen.
•  De Gateway verstuurt het commando voor vermogensreductie naar de geselect-

eerde Solar Inverters.

De Gateway reduceert het vermogen zo weinig als noodzakelijk. Dit betekent dat de 
balanceerfoutregeling de fase-balanceerfout niet naar 0 kVA reduceert; een reductie is 
alleen vereist totdat de ingestelde balanceerfout wordt aangehouden.

De Gateway neemt steeds de factor van de vermogensreductie die door de rondstuu-
rontvanger wordt opgegeven, in acht.
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10.7 Solar Inverter-informatie

Hier vindt u de volledige lijst van alle SOLIVIA Solar Inverters die ooit door de Gateway 
zijn herkend. De lijst bevat volgende informatie:
• Aansluiting van de Solar Inverter 

 » ja = aangesloten
 » nee = niet aangesloten

• Invertertype
• Serienummer van de SOLIVIA Solar Inverter
• ID (van de Solar Inverter

Naast deze informatie kunt u de volgende gegevens aflezen: de toestanden van de 
portalaansluiting en van de Gateway, MAC- en IP-adressen, de versie van de firmware 
(FW) en het aantal flash-opslagen.

Om gedetailleerde informatie over een Solar Inverter te verkrijgen klikt u op het 
betreffende serienummer.

11 Delta Service Software
Met behulp van de Delta Service Software kan de installateur instellingen aanpassen, 
updates van de firmware en andere updates uitvoeren en foutbronnen opsporen, bijv. 
over- of onderspanning - zonder dat de Solar Inverter moet worden geopend. De soft-
ware kan het reservoir van elke Solar Inverter opslaan en aflezen en vereenvoudigt zo 
het onderhoud en de service ter plaatse. 

Gedetailleerde informatie over elke Solar Inverter kan worden bewaakt en indien nodig 
aangepast.
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De SOLIVIA Gateway vervangt de Service Software Kit, die bestaat uit een speciale 
Delta RS485-kabel en een USB-naar-RS485-omvormer. Daarom is naast de Gateway 
en de software zelf, die via onze website kosteloos kan worden gedownload, geen 
andere uitrusting of geen ander gereedschap vereist.

Ga als volgt te werk:
1.  Sluit de RS485-aansluiting aan op de SOLIVIA Gateway en de RS485-aansluiting 

op de SOLIVIA Solar Inverter met een RS485-kabel. 
2.  Sluit een ethernet-netwerkkabel aan tussen de SOLIVIA Gateway en het voor 

internet geschikte netwerkpunt. 
3.  Download kosteloos de software via onze website.
4.  Start het Service-softwareprogramma.

AANWIJZING
Zorg ervoor dat er verbinding is met het internet!

Meer informatie over de SOLIVIA Service Software vindt u op onze website onder www.
solar-inverter.com.

12 Reset-toets
De reset-toets biedt twee verschillende functies. Meer informatie over de hieronder 
vermelde configuratieparameters vindt u in hoofdstuk 10.
1.  Houdt de reset-toets langer dan 5 seconden en minder dan 20 seconden ingedrukt

 »  De LED knippert gedurende een seconde zeer snel en geeft zo aan dat het 
terugzetten is herkend.

 »  Voer een "soft-reset" van de configuratieparameters uit. 
 »  Baudrate, intervaltijden, vermogensbegrenzing en de instellingen voor de bal-

anceerfoutregeling worden niet gewijzigd (behalve als de balanceerfoutrege-
ling is gedeactiveerd). De andere parameters worden naar de standaard-
waarden teruggezet:

 ü DHCP geactiveerd
 ü Proxy gedeactiveerd
 ü Kabelloze RS485-modem gedeactiveerd
 ü Balanceerfoutregeling gedeactiveerd 
 ü Standaard-IPs in subnet 192.168.0.200
 ü Proxy-IP 0.0.0.0
 ü Standaard-wachtwoord (000000) en -gebruikersnaam (Delta)

 » Lijst met ondulatoren wordt gewist
2.  Houdt de reset-toets langer dan 20 seconden ingedrukt

 »  De LED knippert gedurende een seconde zeer snel en geeft zo aan dat het 
terugzetten is herkend.



24 Bedieningshandleiding SOLIVIA Gateway M1 G2

 »  Alle parameters worden naar de standaardwaarden teruggezet, d.w.z.:
 ü Baudrate 19200
 ü Interval 15 minuten 
 ü  Vermogensbegrenzing is ingesteld op 100 % voor alle relaiscombinaties, 

behalve 60 % voor relais 1, 30 % voor relais 2 en 0 % voor relais 3
 ü Fase-balanceerfout = 4,6 kVA 
 ü Wissen van de configuratie voor de balanceerfoutregeling
 ü Wissen van de configuratie voor vermogensfactoren (cos φ)

 »  Dit terugzetten kan een nieuwe configuratie van uw openbare netbeheerder 
vereisen.

13	 Productspecificaties
RS485 INTERFACE 

Max. ingangs- en 
uitgangsspanning ± 5 V

Uitgangsstroom ≤ 250 mA

Ingangsstroom ≤ 42 mA

STROOMVOORZIENING (INGANG 5 V DC)

Max. ingangss-
panning +8 V

Min. ingangss-
panning +4 V

Max. 
ingangsstroom ≤ 600 mA (3 W @ 5V)

Nom. 
ingangsstroom ca. 185 mA (1 W @ 5 V)

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemper-
atuurbereik 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatu-
urbereik -40 °C tot 80 °C

Luchtvochtigheid 0 % tot 90 %

1) EXT. CONTROL
2) Gebruik alleen de met de SOLIVIA Gateway meegeleverde en geschikte stroomvoorzieningsadapter.

ETHERNET INTERFACE (LAN)

Max. ingangs- en 
uitgangsspanning ± 3 V

Uitgangsstroom ≤ 20 mA

Ingangsstroom ≤ 20 mA

RONDSTUURONTVANGER 1)

Ingangsspanning 
(aansluiting 1 tot 8) ≤ 3.5 V

Ingangsstroom 
(aansluiting 1 tot 8) ≤ 1 mA

Uitgangs-
spanning (aansluit-
ing A+B)

≤ 3.5 V

Uitgangsstroom 
(aansluiting A+B) ≤ 20 mA

STROOMVOORZIENINGSEENHEID 2)

Spanningsbereik 4 V tot 8 V

Max. uitgangsver-
mogen

≥ 3 W 
(LPS-gecertificeerd)

Max. uit-
gangsstroom

≥ 600 mA 
(LPS-gecertificeerd)



NL

25Bedieningshandleiding SOLIVIA Gateway M1 G2

14	 Certificaten
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Sing Etac Services Pty Ltd  
ABN 941339000008 

33 Mackeller Avenue Wheelers Hill Vic 3150 
  Australia  

Phone +61 3 95451418  Fax + 61 3 95451418 

Ref #: 12CTICK001 

C-Tick Mark Conformity Declaration

For the following equipment: 

Basic Gateway             
(Model Name) 
SOLIVIA GW WEB MONITOR GATEWAY M1 G2    
(Model Designation) 

Herewith is confirmed to comply with the requirements set out in the regulation to Electromagnetic 
Compatibility.  For the evaluation regarding the electromagnetic compatibility, the following standards 
were applied: 

AS/NZS CISPR 22 & CISPR 11

The following manufacturer is responsible for this declaration: 
Company name: Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd     
Address: 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z) Pattana 1 Rd., Tambol Phraksa, 
Amphur Muang, Samutprakarn 10280, THAILAND       

The following importer is responsible for this declaration: 
Company name: Sing Etac Services Pty Ltd   
Address: 33 Mackeller Avenue Wheelers Hill Vic 3150, Australia    

Person responsible for making this declaration: 

Christina Chen Sok Kian          
(Name)  

Director                                                         
(Position/Title)

         March 9, 2012                                                  
                 (Date)                                          (Legal Signature) 
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www.solar-inverter.com

ONDERSTEUNING - EUROPA

België

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

Bulgarije

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

Denemarken

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

Duitsland

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

Frankrijk

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

Griekenland

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

Israël

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

Italië

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

Nederland

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

Oostenrijk

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

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 (tolvrij)

Spanje

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

Tsjechische Republiek

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

Verenigd Koninkrijk

support.uk@solar-inverter.com
0800 051 4281 (tolvrij)

Zwitserland

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

Andere Europese landen

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