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© Copyright – Delta Energy Systems (Duitsland) GmbH – Alle 
rechten voorbehouden.
Deze handleiding wordt meegeleverd met onze zonne-omvormer en 
is bedoeld voor gebruik door de installateur en de eindgebruiker.
De technische instructies en illustraties in deze handleiding die-
nen als vertrouwelijk te worden behandeld en geen enkel deel 
van deze handleiding mag worden gereproduceerd zonder voor-
afgaande schriftelijke toestemming van Delta Energy Systems. 
Onderhoudstechnici en eindgebruikers mogen de informatie in 
deze handleiding niet vrijgeven, en mogen deze niet gebruiken 
voor doeleinden die geen rechtstreeks verband houden met het 
correcte gebruik van de zonne-energie omvormer.
Alle informatie en specificaties zijn onderhevig aan wijziging zon-
der voorafgaande kennisgeving.

Deze handleiding geldt voor de zonne-omvormermodellen: 
 ● RPI M30A_120 (met strengzekeringen en overspannings-

beveiligingen)
 ● RPI M30A_121 (zonder strengzekeringen en zonder over-

spanningsbeveiligingen)
met firmwareversie:  DSP: 1.39 / RED: 1.21 / COM: 1.18

Indien u afwijkingen vaststelt tussen de beschrijvingen in deze 
snelle installatiehandleiding en de informatie op het omvor-
mer-scherm, gelieve de website www.solar-inverter.com te raad-
plegen voor een snelle installatiehandleiding die overeenkomt met 
de firmwareversie op de omvormer. De standaardhandleiding kan 
eveneens worden gedownload via www.solar-inverter.com.

Delta Energy Systems (Duitsland) GmbH
Tscheulinstrasse 21
79331 Teningen
Duitsland
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Algemene veiligheidsvoorschriften1
GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok
De zonne-omvormer kan tijdens bedrijf onder 
levensgevaarlijke spanning staan. Deze moge-
lijk levensgevaarlijke spanning blijft nog een tijd 
aanwezig na het ontkoppelen van alle energie-
bronnen.

 ► Open de zonne-omvormer nooit. 
 ► Maak de zonne-omvormer steeds 

spanningsvrij voor de installatie, open de 
AC/DC-isolatieschakelaar en verzeker u 
ervan dat deze niet accidenteel opnieuw kan 
worden ingeschakeld.

 ► Wacht 30 seconden tot de condensatoren 
ontladen zijn.

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig 
letsel door elektrische schok
Op de DC-aansluitingen van de zonne-omvormer 
kan mogelijk levensgevaarlijke spanning staan. 
Als er licht op de zonnepanelen valt, beginnen 
die meteen energie te produceren. En dit, zelfs 
wanneer de zon niet rechtstreeks op de zonne-
panelen valt.

 ► Koppel de zonnepanelen nooit los als de 
zonne-omvormer onder spanning staat. 

 ► Schakel eerst de netaansluiting uit om te 
voorkomen dat de zonne-omvormer stroom 
aan het elektriciteitsnet levert. 

 ► Draai de AC/DC-isolatieschakelaar naar de 
positie UIT.

 ► Zorg dat de DC-aansluitingen niet per 
ongeluk kunnen worden aangeraakt.

 ● De zonne-omvormer kan veilig en correct worden gebruikt als 
deze wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens deze handleiding 
(zie IEC 62109-5.3.3). Delta Energy Systems is niet aanspra-
kelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de 
installatie- en gebruiksaanwijzingen in deze handleiding. Zorg 
er daarom voor altijd alle instructies strikt na te leven!

 ● De installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitge-
voerd door gekwalificeerde elektriciens in overeenstemming 
met de instructies voor installatie en inbedrijfstelling vervat in 
deze handleiding.

 ● De zonne-omvormer moet worden losgekoppeld van de ne-
taansluiting en de zonnepanelen vooraleer enige werkzaam-
heden erop aan te vangen.

 ● De zonne-omvormer heeft een hoge lekstroomwaarde. De 
aarding moet worden aangesloten voor de inbedrijfstelling.

 ● Verwijder geen waarschuwingen die door de fabrikant op de 
zonne-omvormer zijn aangebracht.

 ● Onjuiste behandeling van de zonne-omvormer kan leiden tot 
lichamelijk letsel en materiële schade. Neem daarom alle al-
gemene veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in acht.

 ● De zonne-omvormer bevat geen onderdelen die kunnen 
worden onderhouden of gerepareerd door de exploitant of de 
installateur. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door 
Delta Energy Systems. Bij openen van het deksel vervalt de 
garantie.

 ● De behuizing mag nooit worden geopend. Als de omvormer 
een intern gedeelte met strengzekeringen en overspannings-
beveiligingen heeft, mag alleen het deksel van dit gedeelte 
worden verwijderd om de zekeringen en/of de overspan-
ningsbeveiligingen te controleren of te vervangen.

 ● Koppel vanwege het risico op vlamboog geen kabels los als 
de zonne-omvormer onder spanning staat.

 ● Volg de in uw land geldende voorschriften ter voorkoming 
van blikseminslag op.

 ● Het oppervlak van de zonne-omvormer kan zeer heet wor-
den tijdens bedrijf. Gebruik veiligheidshandschoenen tijdens 
werkzaamheden op de zonne-omvormer.

 ● De zonne-omvormer is zeer zwaar. De zonne-omvormer 
moet worden opgeheven en verplaatst door ten minste twee 
personen. 

 ● Alleen toestellen conform SELV (EN 60950) mogen worden 
aangesloten op de RS485-interfaces.

 ● Alle aansluitingen moeten voldoende geïsoleerd zijn om 
te voldoen aan de IP65 beschermingsgraad. Niet-gebruik-
te aansluitingen moeten worden afgesloten door  veilig-
heidsdoppen op de zonne-omvormer te plaatsen.
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Onderdelen van de omvormer2

Plaatje Naam Gebruik

Leds

Net Net Groen; licht op wanneer de zonne-omvormer aan het 
net levert

AlArm Alarm Rood; geeft een storing, fout of waarschuwing aan

Knoppen

EXIT Verlaten Verlaat het huidige menu. Annuleren van de waar-
de-instelling.

Ga omlaag Ga omlaag in het menu. Een waarde instellen 
(afname).

Ga omhoog Ga omhoog in het menu. Een waarde instellen  
(toename).

ENT Enter
Selecteer menu-item. Open instelbare waarde voor 
bewerking. Beëindig bewerken (bevestigen ingestelde 
waarde).

DC-ingangen M30A_120

DC-ingangen M30A_121

DC-ingangen

AC/DC-ontkoppelings-
schakelaar

Niet gebruiktAC-connector

Communicatiepoort

M30A_121 M30A_120

Luchtinlaten

Stringzekeringen en 
overspanningsbeveili-
ging (AC en DC)

Display, knoppen, LED‘s

Elektrische connectoren
Typeplaatje

Fans
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30 seconds

Levensgevaar door elektrische schok

Tijdens bedrijf staat de zonne-omvormer onder mogelijk levensgevaarlijke spanning, die nog gedurende  
30 seconden aanwezig blijft na de omvormer van de voeding is losgekoppeld.

Open de zonne-omvormer nooit. De zonne-omvormer bevat geen onderdelen die kunnen worden onderhouden 
of gerepareerd door de exploitant of de installateur. Bij openen van het deksel vervalt de garantie.

Lees de met de zonne-omvormer geleverde handleiding voor deze in gebruik te nemen, en neem de instructies 
in de handleiding in acht.

Deze omvormer heeft geen transformator.

De behuizing van de omvormer moet worden geaard indien dit wordt vereist door de plaatselijke regelgeving.

RCM-markering (naleving regelgeving): De omvormer voldoet aan de EMC-normen en de normen van de Aus-
tralian Electrical Safety (Australische elektrische veiligheid).

Informatie op het typeplaatje3

Typeplaatje RPI M30A_121

Leveringsomvang4

Snelle installatiehandleiding

RPI M30A_120
RPI M30A_121

België Nederland

1 x AC-stekker  
PVE5T50KP73

MC4-stekkers voor DC+  
(M30A_120: 8x, 
M30A_121: 6x) 

MC4-stekkers voor DC–  
(M30A_120: 8x, 
M30A_121: 6x)

Typeplaatje RPI M30A_120

1x montageplaat

1 x omvormer

DC-busbar en schroeven, voor als 
de zonnepanelen moeten worden 
geaard en om alle DC-ingangen 

met een MPP-tracker te verbinden.

DC-zekeringhouder, voor als de 
zonnepanelen moeten worden 

geaard.

M30A_120 bevat bovendien

Snelle installatiehandleiding en Algemene 
veiligheidsvoorschriften
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Planning van de installatie5

>8
0 

cm

>30 cm>30 cm >30 cm

>2
0 

cm

 ► Zorg voor een gepaste luchtcirculatie. Hete lucht moet 
opwaarts kunnen worden afgevoerd. Laat voldoende 
vrije ruimte rondom elke omvormer.

 ► Installeer nooit omvormers direct boven elkaar. Anders 
wordt de bovenste omvormer opgewarmd door de 
onderste.

 ► Houd rekening met het bedrijfstemperatuurbereik 
(zie ”Technische gegevens”, p. 22). 

Wanneer het bedrijfstemperatuurbereik wordt over-
schreden, vermindert de zonne-omvormer de hoeveel-
heid opgewekte energie. 

Omgevingstemperatuur en luchtcirculatie

Installaties buitenshuis
 ► De zonne-omvormer heeft een 

IP65 beschermingsgraad en kan 
zowel binnenshuis als in een 
beschermde buitenruimte worden 
geïnstalleerd (d.w.z. buitenshuis, 
maar door een dak beschermd 
tegen direct zonlicht, regen of 
sneeuw).

Waar de omvormer monteren

??
??

✔ ✘ ✘
 ► Monteer de zonne-omvormer zo dat de leds en het 

scherm gemakkelijk zichtbaar zijn en dat de knoppen 
gemakkelijk kunnen worden bediend. Zorg ervoor dat de 
kijkhoek en de bouwhoogte voldoende zijn.

 ► Gebruik steeds de met de zon-
ne-omvormer geleverde monta-
geplaat.

 ► De montageplaat aan een vlakke, 
effen wand bevestigen.

 ► Controleer dat de wand de zware 
last van het apparaat kan dragen.

 ► Gebruik pluggen en schroeven 
die geschikt zijn voor het mate-
riaal van de muur en het zware 
gewicht.

 ► Monteer de zonne-omvormer op 
een trillingsvrije muur om storen-
de trillingen te voorkomen.

 ► Mogelijke geluidshinder kan 
storend zijn wanneer het apparaat 
wordt gebruikt in woonruimten of in 
gebouwen met dieren. Kies daar-
om zorgvuldig de installatieplaats.

Monteerrichting
 ► Monteer de zonne-omvormer verticaal.

 ► De zonne-omvormer is zeer 
zwaar, zie ”Technische gegevens”, 
p. 22. De omvormer moet wor-
den opgeheven en verplaatst door 
ten minste twee personen. 
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Montage van de omvormer6

107
460

17
2.

8
15

8.
7

31

30

25
82

1 2
 ► Bevestig de montageplaat met 6 tot  

12 M6-schroeven aan de muur. 

 ► Hang de zonne-omvormer 
aan de montageplaat. 

 ► Controleer dat de rail van de 
zonne-omvormer correct in de 
montageplaat hangt. 

3

 ► Controleer dat de bodem van 
de omvormer stevig tegen de 
muur of het montagesysteem 
is geplaatst. Controleer ook dat 
de omvormer in alle richtingen 
verticaal hangt.

4
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Montage van de omvormer (vervolg)6

Getande borgring

Aardingskabel

Ring

Veerring

M6-Schroef

Voer een continuïteitscontrole uit voor de aardverbinding. Als de test mislukt, schraap dan de verf van de behuizing 
van de omvormer onderaan de borgring om zo de elektrische verbinding te bevorderen.

 ► Aard de behuizing van de zonne-omvormer aan de 
linkerzijde. Schroef, veerring, ring en borgring zijn 
bij de levering inbegrepen en zijn al op de omvor-
mer gemonteerd.

5
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Aansluiting op het net (AC)7

L1
L2

PE
N
L3L1

L2

PE

L3

N

L1
L2
L3
PE

L1

L2

PE

L3

Aardingssysteem TN-S TN-C TN-C-S TT IT

Toegelaten Ja Ja Ja Ja Nee

Toegestane aardingssystemen

3P3W 3P4W

L1-L2 400 VAC ± 20 % L1-N 230 VAC ± 20 %

L1-L3 400 VAC ± 20 % L2-N 230 VAC ± 20 %

L2-L3 400 VAC ± 20 % L3-N 230 VAC ± 20 %

AC-netspanning vereisten

TT wordt niet aanbevolen. De spanning van N 
moet heel dicht bij PE liggen (verschil < 20 Vrms)

Bedrading voor 3P4W netsystemen: 3 fasen met 5 draden (L1, L2, L3, N) + PE

Bedrading voor 3P3W netsystemen: 3 fasen met 4 draden (L1, L2, L3) + PE

Gebruik adereindhulzen op elke draad.

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel door elektrische schok

 ► Zet de AC/DC-isolatieschakelaar op UIT alvorens de AC-stekker los te 
koppelen.

 ► Voor een beschrijving van het instellen van het AC-verbindingstype op het 
scherm, zie ”AC-verbindingstype”, p. 19.

De AC-stekker is bij de 
levering inbegrepen.

Gebruik adereindhulzen op elke draad.

20 mm
68.5 mm

PE: 70 mm

 ► Verwijder de kabelmantel zoals afgebeeld en verwijder 
20 mm isolatie van elke adereinde

∅5.8 mm

∅8.7 mm

18
 m

m

∅6.2 mm

28
 m

m

∅5.8 mm

∅8.7 mm

18
 m

m

∅6.2 mm

28
 m

m

Afmetingen van de adereindhul-
zen voor kabelformaat 16 mm2
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Neem steeds de specifieke regelgeving van toepassing in uw 
land of regio in acht.
Neem steeds de specifieke regelgeving bepaald door uw netbe-
heerder in acht.

Ten behoeve van de veiligheid van de gebruiker en van uw instal-
latie, moet de vereiste veiligheids- en beschermingsapparatuur 
die van toepassing is op uw installatieomgeving worden geïnstal-
leerd (voorbeeld: automatische stroomonderbreker en/of over-
stroom beschermingsapparatuur).2

Gebruik de geschikte stroomopwaartse stroomonderbreker om 
de omvormer te beschermen:

Stroomopwaartse stroomonderbreker 63 A

G N L1 L3L2

N

L1

L2

L3

PE

op de 
omvormer

Door zijn ontwerp, kan de omvormer geen DC-reststroom terug 
in het net voeden. De omvormer voldoet aan deze eis in over-
eenstemming met DIN VDE 0100-712.

Bij het onderzoeken van deze mogelijke fouttoestanden ten 
opzichte van de geldende installatienormen, is Delta tot het 
besluit gekomen dat er geen gevaar bestaat wanneer de omvor-
mer wordt bediend in combinatie met een type A stroomop-
waartse aardlekschakelaar (RCD).
Zodoende kunnen fouten worden uitgesloten die anders, van-
wege de omvormer, het gebruik van een aardlekschakelaar van 
het type B zouden vereisen.
De geïntegreerde RCMU, voor alle polen gevoelig, is gecer-
tificeerd volgens VDE 0126 1-1/A1:2012-02 § 6.6.2 voor een 
uitschakelstroom van 300 mA. Een RCD type A kan voor deze 
omvormer worden gebruikt, volgens de volgende tabel. 

Minimale uitschakelstroom van de RCD ≥ 300 mA

OPMERKING
De waarde van de uitschakelstroom kan afhan-
kelijk zijn van de kwaliteit van de zonnepanelen, 
de afmetingen van de PV-opstelling en de omge-
vingsfactoren (bv. luchtvochtigheid). De uitscha-
kelstroom van het reststroomapparaat mag niet 
lager zijn dan de voorgeschreven minimale uit-
schakelstroom. 

Belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid AC-kabelvoorwaarden 
Gebruik kabels van de juiste afmetingen voor aansluiting op de 
correcte polen (volgens tabel)

AC-stekker
China Aviation Optical-Elec-
trical Technology Co.

PVE5T50KP73

Nominale stroom 65 A

Min. / max. kabeldiameter 14 ... 26 mm

Min. / max. draaddikte 16 mm2

Aanbevolen aanhaalmoment voor 
klemschroeven 2,5 Nm

De met de omvormer geleverde AC-stekker kan enkel worden 
gebruikt met een meeraderige koperen kabel.
Bij het berekenen van de draaddoorsnede van de kabel, houd 
rekening met: 

 ● gebruikt materiaal
 ● thermische omstandigheden
 ● kabellengte
 ● type installatie
 ● AC-spanningsval
 ● vermogensverlies in de kabel

Lees en volg de instructies bij de AC-stekker op.

Neem steeds de voor uw land voorgeschreven installatievereis-

ten voor het systeem in acht!

Aarding van de omvormer
De omvormer moet worden geaard via de PE-geleider van de 
AC-connector. Hiervoor dient u de PE-geleider aan te sluiten op 
de speciale aansluitklem van de AC-stekker.

Markeringen op de omvormer
In bepaalde landen moeten volgende stickers worden aangebracht 
op de voorzijde van elke micro-omvormer. Neem hierbij de desbe-
treffende nationale en lokale normen en voorschriften in acht.

WARNING
Dual Supply

Do not work on this equipment until it is isolated from 
both mains and on site generation supplies

Isolate on-site Generating Unit(s) at ………………………………………………….
Isolate mains supply at………………………………………………………

Warning – Only persons authorised by the DNO may remove the main cut out fuse

Waarschuwing
Twee spanningsbronnen  

aanwezig
- distributienetwerk

- zonnepanelen

Isoleer beide bronnen vóór het 
begin van werkzaamheden

Aansluiting op het net (vervolg)7
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Aansluiting op de zonnepanelen (DC) 8

Gebruik een speciale steeksleutel voor 
MC4-DC-connectoren als u de MC4-DC-con-
nectoren van de omvormer moet loskop-
pelen. Anders kunnen de DC-connectoren 
onherstelbaar beschadigd raken en vervalt 
de garantie.

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel door elektrische schok
Op de DC-aansluitingen van de zonne-omvormer kan mogelijk levensgevaarlij-
ke spanning staan. Als er licht op de zonnepanelen valt, beginnen die meteen 
energie te produceren. Zelfs wanneer de zon niet schijnt.

 ► Koppel de zonnepanelen nooit los als de zonne-omvormer onder spanning 
staat. 

 ► Schakel eerst de netaansluiting uit om te voorkomen dat de zonne-
omvormer stroom aan het elektriciteitsnet levert. 

 ► Draai de AC/DC-isolatieschakelaar naar de positie UIT.
 ► Zorg dat de DC-aansluitingen niet per ongeluk kunnen worden aangeraakt.

 ► Bescherm alle ongebruikte connectoren met 
de bij de omvormer geleverde doppen om de 
IP65-beschermingsgraad te verzekeren.

DC-connectoren op de omvormer Stekkers voor de DC-kabel

a b
Multi-Contact

mm2 mm

DC–

^

4 / 6
3-6 32.0014P0001-UR

5,5-9 32.0016P0001-UR 1)

10 5,5-9 32.0034P0001

DC+
4 / 6

3-6 32.0015P0001-UR

5,5-9 32.0017P0001-UR 1)

10 5,5-9 32.0035P0001

1) Geleverd met de omvormer

a

b

Specificatie van de DC-kabel

 ► Controleer de polariteit van de 
DC-spanning alvorens de zonne-
panelen aan te sluiten.
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Aansluiting op de zonnepanelen (vervolg)8

DC INPUT
DC 1

+

–

–

OFF ON

OFF ON

+

–

+

–

+

–

+

(1) (2)

OFF ON

DISCONN.
AC/DC

AC OUTPUT DC INPUT
DC 1

+

–

+

–

+

–

+

–

(1)

Aansluiting van drie DC-strengen op één paar DC-connectoren (alleen M30A_121)

(1) Controleer de maximale sperspanning van uw modules voor 
de vereiste veiligheidsvoorzieningen, zoals zekeringen.

Normaal is één DC-string verbonden met een paar DC-connec-
toren. Op een M30A_121 kunt u drie DC-strengen met een paar 
DC-connectoren verbinden en de twee andere paren DC-con-
nectoren niet gebruiken. Hierbij moet u echter de maximale 
DC-stroom in acht nemen zie ”Technische gegevens”, p. 22.  
(1) Controleer de maximale sperspanning van uw modules voor 
de vereiste veiligheidsvoorzieningen, zoals zekeringen. 
(2) Neem de plaatselijke veiligheidsvoorschriften in acht.

 ► De beschrijving in deze paragraaf is alleen 
geldig voor de M30A_121. U kunt dit niet doen 
op een M30A_120!

Gebruik van veiligheidsvoorzieningen zoals strengzekeringen
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Aansluiting op een datalogger of pc via RS4859

De RS485-connector wordt gebruikt om de omvormers van de 
PV-installatie op een bewakingssysteem aan te sluiten.
Om RS485 te verbinden, worden de pinnen 3 tot 6 gebruikt. 
Om RS485 te verbinden, worden de aansluitklemmen 3/4 of 5/6 
gebruikt. Het maakt niet uit welk paar aansluitklemmen u gebruikt. 
Het tweede paar heeft u alleen nodig als u meerdere omvormers via 
RS485 aansluit.
Schakel de VCC niet aan tenzij u deze wilt gebruiken, bijv. voor een 
extern relais. 
Als u een SOLIVIA Monitor, het bewakingssysteem via Internet 
van Delta, wenst te gebruiken, hebt u ook een SOLIVIA M1 G2 
Gateway nodig.
De standaard baudsnelheid is 19200, en kan op de omvormer wor-
den gewijzigd, zie ”De baudsnelheid voor RS485 instellen”, p. 17).

Communicatiepoort (top)

Dataformaat

Baudsnelheid 9600, 19200, 38400; standaardinstelling: 19200

Gegevensbits 8

Stopbit 1

Pariteit n.v.t.

Pin Naam

1 VCC (+12 V; 0,5 A)

2 GND

3 D+ (DATA+)

4 D– (DATA–)

5 D+ (DATA+)

6 D– (DATA–)

1 2 3 4 5 6

Droge contacten

Schakelaar voor VCC en 
RS485 Beëindigingsweer-
stand

VCC- en 
RS485-connector

EPO en digitale ingangen

RS485 Beëindigingsweerstand
VCC

Kabel- en draadvereisten
 ● Getwiste en afgeschermde kabels met 2 massieve draden.
 ● Kabeldiameter: 5 mm
 ● Draaddoorsnede: 1 mm2

 ● De kabels moeten worden gescheiden van de AC- en DC-kabels om interferenties te vermijden.

Algemene informatie
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Aansluiting op een datalogger of pc via RS485 (vervolg)9

Aansluiting van meerdere omvormers op een datalogger

RS485

Beëindigingsweerstand = ON (Aan)

Datalogger

Aansluiting van een enkele omvormer op een datalogger

 ► Als u meerdere omvormers aansluit via een 
RS485-verbinding, stel dan voor elke omvormer 
een andere omvormer-ID in (zie ”Omvormer-ID 
instellen”, p. 18).

Als uw datalogger geen geïntegreerde afsluitweerstand heeft, 
schakel dan de afsluitweerstand van de eerste omvormer in de 
RS485-lijn aan.

Aansluiting op een Delta SOLIVIA Gateway M1 G2
Op de omvormer worden individuele draden aangesloten, maar 
op de gateway moet een RJ45-stekker worden gebruikt.
De pinnen volgens de volgende tabel aansluiten:

Omvormer SOLIVIA Gateway M1 G2

1
8

DATA+ Terminal 3 of 5 Pin 7

DATA– Terminal 4 of 6 Pin 6 of 8

RS485

Datalogger

Beëindigingsweerstand = OFF (Uit) Beëindigingsweerstand = OFF (Uit)Beëindigingsweerstand = ON (Aan)

Aansluiting van een pc op RS485
Als u een pc wenst te gebruiken om de omvormer in te stel-
len met behulp van de Delta Service Software, hebt u een 
USB/RS485 adapter nodig om de PC aan te sluiten op de 
RS485-klemmenstrook van de omvormer. De USB/RS485-adap-
ter is verkrijgbaar bij Delta.

De pinnen volgens de volgende tabel aansluiten:

Omvormer USB/RS485 adapter

1
8

DATA+ Terminal 3 of 5 Pin 4

DATA– Terminal 4 of 6 Pin 5
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Digitale ingangen, EPO en droge contacten verbinden (optioneel)10

Digitale ingangen en EPO (External Power Off)
De digitale ingangen kunnen worden gebruikt om een externe 
toonfrequent-ontvanger aan te sluiten waarmee het actieve ver-
mogen kan worden geregeld. 

Droge contacten

Pin Naam Kortsluiten Toegewezen actie

1 V1 - -

2 K0 V1 + K0 Extern voeding uit

3 K1 V1 + K1 Maximaal actief vermo-
gen naar 0 % instellen 

4 K2 V1 + K2 Maximaal actief vermo-
gen naar 30 % instellen 

5 K3 V1 + K3 Maximaal actief vermo-
gen naar 60 % instellen 

6 K4 V1 + K4
Maximaal actief ver-
mogen naar 100 % 
instellen

7 K5 V1 + K5 Gereserveerd

8 K6 V1 + K6 Gereserveerd

Het relais voor EPO kan op het scherm worden ingesteld op ”nor-
maal open” of ”normaal gesloten”, zie ”EPO (External Power Off) 
instellen”, p. 19.

Op het display (zie ”Droge contacten instellen”, p. 20), kunnen 
de droge contacten worden verbonden met een van de volgende 
gebeurtenissen:

Gebeurtenis Beschrijving

Uitschak.
De functie voor de droge contacten wordt 
uitgeschakeld.

Op net De omvormer is verbonden met het net.

Vent. stor De ventilatoren zijn defect.

Isolatie Isolatietest mislukt.

Alarm
Er is een storing, fout of waarschuwing 
opgetreden.

Storing Er is een storing opgetreden.

Fout Er is een fout opgetreden.

Waarschuwing Er is een waarschuwing opgetreden.

Standaardinstelling voor beide droge contacten is ”Uitschak.”.

Communicatiepoort (top)

Droge contacten

Schakelaar voor VCC en 
RS485 Beëindigingsweer-
stand

VCC- en 
RS485-connector

EPO en digitale ingangen

Droge contacten A Droge contacten B

Kabel- en draadvereisten
 ● Getwiste en afgeschermde kabels met 2 massieve draden.
 ● Kabeldiameter: 5 mm
 ● Draaddoorsnede: 1 mm2

 ● De kabels moeten worden gescheiden van de AC- en 
DC-kabels om interferenties te vermijden.
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Inbedrijfstelling – basisinstellingen11

Om de omvormer in bedrijf te stellen, moet deze worden gevoed door 
AC (het net) en door DC op beide DC-ingangen (de zonnepanelen).
Nadat u de omvormer voor de eerste keer heeft ingeschakeld, ver-
schijnt de dialoog Taal selecteren.

Français
Italiano
Español
Nederlands 
 

1. Gebruik de knoppen  en  om de taal Nederlands te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

INDIA
NAMIBIA
NETHERLANDS
SWITZERLAND
TAIWAN

2. Gebruik de knoppen  en  om uw land of nettype te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Land Beschikbare nettypen Omschrijving

België BELGIUM Synergrid C10/C11 06/2012

Nederland NETHERLANDS EN 50438:2007

      Ja / Nee
    NETHERLANDS
     instellen:
  Wilt u dit land 3. Als het geselecteerde land juist is, gebruik dan de knoppen  en  om de keuze 

JA te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Druk op de knop EXIT  om uw keuze te wijzigen.

 → De omvormer start een zelftest die ongeveer 2 minuten duurt. Een aftelling toont de 
resterende tijd op het scherm. 

 þ De basisopstelling is klaar. Het standaardmenu wordt weergegeven.

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      On Grid
  10.Sep 2014 15:32

 ► Raadpleeg het volgende hoofdstuk van deze snelle installatiehandleiding als u andere instellingen moet 
aanpassen.
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De baudsnelheid voor RS485 instellen

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      On Grid
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk wanneer de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om 

het hoofdmenu te openen. Anders moet u de knop EXIT  herhaaldelijk indrukken tot het 

hoofdmenu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Algemene instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Taal
Datum en tijd
Baudsnelheid
 

3. Gebruik de knoppen  en  om Baudsnelheid te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
38400
19200
9600 4. Gebruik de knoppen  en  om de waarde te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen. 

Datum en tijd instellen

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      On Grid
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk wanneer de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om 

het hoofdmenu te openen. Anders moet u de knop EXIT  herhaaldelijk indrukken tot het 

hoofdmenu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Algemene instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Taal
Datum en tijd
Baudsnelheid
 

3. Gebruik de knoppen  en  om Datum & Tijd te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
 
 16.Sep 2014 14:55
 4. Gebruik de knoppen  en  om de waarde te wijzigen. De momenteel ingestelde 

waarde wordt onderstreept. 

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen. 

De volgende waarde wordt geselecteerd die u nu kunt instellen. Druk op de knop EXIT  

om terug te keren naar de vorige waarde.

Inbedrijfstelling – overige instellingen (optioneel)12

Voor een beschrijving van de RS485-verbinding, zie ”Aansluiting op een datalogger of pc via RS485”, p. 13.
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Omvormer-ID instellen

Als uw PV-installatie meerdere omvormers bevat, moet er voor elke omvormer een andere omvormer-ID 
worden ingesteld.
De omvormer-ID is nodig om elke omvormer te identificeren. Voor een beschrijving van de RS485-verbin-
ding, zie ”Aansluiting op een datalogger of pc via RS485”, p. 13.

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      On Grid
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk wanneer de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om 

het hoofdmenu te openen. Anders moet u de knop EXIT  herhaaldelijk indrukken tot het 

hoofdmenu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Waachtwoord  0 * * * 
beïnvloeden oogsten
Aanpassingen zouden
    Waarschuwing: 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om 

elk cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
Land    
Isolatie
Omvormer-ID:    001 4. Gebruik de knoppen  en  om Omvormer-ID te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen. 

 
     ID=001
 Instellings-ID:
 5. Gebruik de knoppen  en  om de waarde te wijzigen. 

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen. 

Inbedrijfstelling – overige instellingen (vervolg)12
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AC-verbindingstype

Standaard is het AC-verbindingstype ingesteld op 3P4W (3 fasen + N + PE). U hoeft deze instelling alleen 
te wijzigen als u een AC-verbinding met 3 fasen + PE (3P3W) gebruikt. Voor een beschrijving van de 
AC-verbinding, zie ”Aansluiting op een datalogger of pc via RS485”, p. 13.

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      On Grid
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk wanneer de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om 

het hoofdmenu te openen. Anders moet u de knop EXIT  herhaaldelijk indrukken tot het 

hoofdmenu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Waachtwoord  0 * * * 
beïnvloeden oogsten
Aanpassingen zouden
    Waarschuwing: 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om 

elk cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

AC-verbinding: 3P4W
EPO:   Normal Close

Eilandbedri.:    ON
Max vermog.:   100%
Retour naar fabriek
 

4. Gebruik de knoppen  en  om AC-verbinding te selecteren en druk op de knop 

ENT .

Gebruik de knoppen  en  om 3P3W te selecteren en druk ter bevestiging de 

knop ENT .

EPO (External Power Off) instellen

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      On Grid
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk wanneer de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om 

het hoofdmenu te openen. Anders moet u de knop EXIT  herhaaldelijk indrukken tot het 

hoofdmenu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Waachtwoord  0 * * * 
beïnvloeden oogsten
Aanpassingen zouden
    Waarschuwing: 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om 

elk cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
DC-injectie
DroogCon
RCMU:            ON
EPO:   Normal Close

4. Gebruik de knoppen  en  om EPO te selecteren en druk op de knop ENT .

Gebruik de knoppen  en  om een optie te selecteren. Druk op de knop ENT  om 

uw keuze te bevestigen.

Voor een beschrijving van EPO (External Power Off), zie ”Digitale ingangen, EPO en droge contacten verbinden 
(optioneel)”, p. 15.
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E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      On Grid
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk wanneer de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om 

het hoofdmenu te openen. Anders moet u de knop EXIT  herhaaldelijk indrukken tot het 

hoofdmenu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Waachtwoord  0 * * * 
beïnvloeden oogsten
Aanpassingen zouden
    Waarschuwing: 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om 

elk cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
DC-injectie
DroogCon
RCMU:            ON
EPO:   Normal Close

4. Gebruik de knoppen  en  om DroogCon te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen. 

DroogKt.B Uitschak.
 
 

DroogKt.A Uitschak. 5. Gebruik de knoppen  en  om het droge contact te selecteren waarvan u de 

instelling wilt wijzigen. De huidige instelling wordt achter de naam van het droge contact 

weergegeven. Standaardinstelling is disable.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen. 

Voor instructies voor de droge contacten, zie ”Digitale ingangen, EPO en droge contacten verbinden (optio-
neel)”, p. 15.

Droge contacten instellen

Op net aangesl.
Ventilatorstoring
Isolatie

Uitschak. 6. Gebruik de knoppen  en  om een optie te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen. 

Inbedrijfstelling – overige instellingen (vervolg)12
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Een vaste vermogensbegrenzing instellen

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      On Grid
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk wanneer de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om 

het hoofdmenu te openen. Anders moet u de knop EXIT  herhaaldelijk indrukken tot het 

hoofdmenu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Omdat een vermogensbegrenzing uw rendement verlaagt, stelt u een vermogensbegrenzing het beste 
alleen in wanneer dit wordt vereist door de regelgeving van het land, de overheden of uw netbeheerder. 
Deze instelling wordt beveiligd met een speciaal wachtwoord. Om het wachtwoord te krijgen, gelieve de 
Delta service hotline in uw land te bellen. Het telefoonnummer vindt u op de laatste pagina van deze snelle 
installatiehandleiding.

Waachtwoord  0 * * * 
beïnvloeden oogsten
Aanpassingen zouden
    Waarschuwing: 3. Voer het wachtwoord in dat u hebt ontvangen van de Delta service. Gebruik de knoppen 

 en  om elk cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen. 

AC-verbinding: 3P4W
EPO:   Normal Close

Eilandbedri.:    ON
Max vermog.: 30000W
Retour naar fabriek
 

4. Gebruik de knoppen  en  om Max. vermogen te selecteren en druk op de knop 

ENT .

5. Gebruik de knoppen  en  om de waarde te wijzigen.

Om de waarde te bevestigen, moet u de knop ENT  indrukken.

Druk op de knop EXIT  om de instelling te annuleren.
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Technische gegevens14
Ingang (DC) RPI M30A_120 RPI M30A_121

Maximaal aanbevolen PV-vermogen

Symmetrische belasting 42 kWP

Asymmetrische belasting 38 kWP

Maximaal ingangsvermogen 35 kW

Nominaal vermogen 31,5 kW

Spanningsbereik 200 ... 1100 VDC 1) 200 ... 1000 VDC

Nominale spanning 600 VDC

Opstartspanning 250 VDC

Opstartvermogen 40 W

MPP-bedrijfsspanningsbereik 200 ... 1000 VDC

MPP bedrijfsspanningsbereik aan volle vermogen

Symmetrische belasting 520 ... 800 VDC

Asymmetrische belasting (67 %) 700 ... 800 VDC

Asymmetrische belasting (33 %) 350 ... 800 VDC

Asymmetrische belasting 67/33 %; 33/67 %

Maximale ingangsstroom; totaal (DC1 / DC2) 60 A (30 A / 30 A)

Maximale kortsluitstroom in geval van een storing 36 A (15 A per streng) 36 A

Aantal MPP-trackers Parallelle ingangen: 1 MPP-tracker; Aparte ingangen: 2 MPP-trac-
kers

Aantal DC-ingangen; totaal (DC1 / DC2) 8 (4 / 4) 6 (3 / 3)

Galvanische isolatie Nee

Overspanningscategorie 2) II

Streng-zekering 15 A geen

Overspanningsbeveiligingen Type 2, vervangbaar Type 3, niet vervangbaar

Uitgang (AC) RPI M30A_120 RPI M30A_121

Maximaal schijnbaar vermogen 3) 33 kVA 4)

Nominaal schijnbaar vermogen 3) 30 kVA

Nominale spanning 5) 230 ± 20 % / 400 VAC ± 20 %; 3 fasen + PE of 3 fasen + N + PE

Nominale stroom 43,5 A

Maximale stroom 50 A

Inschakelstroom 150 A / 100 µs

Nominale frequentie 50 / 60 Hz

Frequentiebereik 5) 45 ... 65 Hz

Vermogensfactor instelbaar 0,8 cap ... 0,8 ind

Totale harmonische vervorming < 3 %

DC-stroominjectie < 0,5 % op nominale stroom

Nachttijdverlies < 3,0 W

Overspanningscategorie 2) III

Overspanningsbeveiligingen Type 2, vervangbaar Type 3, niet vervangbaar
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Mechanisch ontwerp RPI M30A_120 RPI M30A_121

Afmetingen (B x H x D) 612 x 625 x 278 mm

Gewicht 50,5 kg 48,5 kg

Koeling 3 ventilatoren

AC-connectortype China Aviation Optical-Electrical Technology Co. PVE5T50KP73

DC-connectortype Multi-contact MC4

Communicatie-interfaces 2 x RS485, 2 x droge contacten, 1 x EPO (External Power Off),  
6 x digitale ingangen

Algemene specificatie RPI M30A_120 RPI M30A_121

Delta modelnaam RPI M30A_120 RPI M30A_121

Delta-onderdeelnummer RPI303FA0E1000 RPI303FA0E1100

Maximaal rendement 98,5 %

EU rendement 98,2 %

Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... +60 °C

Bedrijfstemperatuurbereik zonder reductie -25 ... +40 °C 6)

Opslagtemperatuurbereik -25 ... +60 °C

Relatieve luchtvochtigheid 0 ... 100 %, zonder condens-
vorming

Maximale bedrijfshoogte 2000 m boven de zeespiegel

Normen en Richtlijnen RPI M30A_120 RPI M30A_121

Beschermingsgraad IP65

Veiligheidsklasse I

Verontreinigingsgraad II

Gedrag bij overbelasting Stroombegrenzing; vermogensbegrenzing

Veiligheid IEC 62109-1 / -2, CE markering

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

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

Harmonischen EN 61000-3-2

Variaties en flikkering EN 61000-3-3

Netinterfaces U kunt de up-to-date lijst terugvinden op www.solar-inverter.com.

1) De omvormer stopt met het voeden van het net op 1000 VDC
2) IEC 60664-1, IEC 62109-1
3) Voor cos phi = 1 (VA = W)
4) Mogelijk met: DC-ingangsspanning > 580 V
5) AC-spannings- en frequentiebereik worden geprogrammeerd volgens de afzonderlijke vereisten van elk land.
6) Volledig nominaal vermogen beschikbaar tot 49 °C met nominale spanning (AC en DC) en cos phi = 1.0.
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Griekenland support.greece@solar-inverter.com +49 7641 455 549

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

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

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

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

Polen serwis.polska@solar-inverter.com +48 22 335 26 00

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

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

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

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

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

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

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

Verenigd Koninkrijk support.uk@solar-inverter.com 0800 051 4281 (gratis nummer)

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