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Algemene veiligheidsvoorschriften1
GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok
De omvormer voor zonne-energie kan tijdens 
bedrijf onder levensgevaarlijke spanning staan. 
Deze mogelijk levensgevaarlijke spanning is 
nog 60 seconden nadat alle energiebronnen zijn 
losgekoppeld aanwezig.

 ► Open nooit de omvormer voor zonne-energie. 
 ► Ontkoppel de omvormer voor zonne-energie 

voor de installatie altijd van de voeding, open 
de AC/DC-isolatieschakelaar en zorg ervoor 
dat deze niet per ongeluk opnieuw kunnen 
worden aangesloten.

 ► Wacht minimaal 60 seconden, totdat de 
condensatoren zijn ontladen.

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig 
letsel door elektrische schok
Op de DC-aansluitingen van de omvormer voor 
zonne-energie kan mogelijk levensgevaarlijke 
spanning staan. Als er licht op de zonnepanelen 
valt, wordt er direct energie geproduceerd. Dat 
doen de panelen zelfs als de zon niet schijnt.

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

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

 ► Zet de AC/DC-isolatieschakelaar in de positie 
OFF (UIT).

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

 ● De omvormer voor zonne-energie kan uitsluitend veilig en 
correct worden gebruikt, indien deze conform deze handle-
iding (zie IEC 62109-5.3.3) geïnstalleerd en gebruikt wordt. 
Delta Energy Systems is niet aansprakelijk voor schade die 
wordt veroorzaakt, doordat de installatie- en gebruiksaanwi-
jzingen in deze handleidingen niet in acht worden genomen. 
Zorg daarom dat u altijd alle instructies opvolgt!

 ● Installatie en inbedrijfstelling mag alleen worden uitgevoerd 
door gekwalificeerde elektriciens, waarbij de instructies voor 
de installatie en inbedrijfstelling uit deze handleiding moeten 
worden gebruikt.

 ● De omvormer voor zonne-energie moet voor alle werkzaam-
heden worden losgekoppeld van de netaansluiting en de 
zonnepanelen.

 ● De omvormer voor zonne-energie heeft een hoge lekstroom-
waarde. De aardingsdraad moet voor de inbedrijfstelling 
worden aangesloten.

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

 ● Onjuiste omgang met de omvormer voor zonne-energie kan 
resulteren in fysiek letsel en schade aan materiële zaken. 
Daarom moeten alle algemene veiligheidsinstructies en 
waarschuwingen in acht worden genomen en opgevolgd.

 ● De omvormer voor zonne-energie 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.

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

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

 ● Het oppervlak van de omvormer voor zonne-energie kan 
zeer heet worden tijdens het bedrijf. Gebruik veiligheidshand-
schoenen als u aan de omvormer voor zonne-energie werkt.

 ● De omvormer voor zonne-energie is erg zwaar. De omvorm-
er voor zonne-energie moet door minimaal drie personen 
opgetild en gedragen worden. 

 ● Alleen apparaten in overeenstemming met SELV (EN 69050) 
mogen worden aangesloten op de RS485- en USB-interfac-
es.

 ● Alle aansluitingen moeten voldoende geïsoleerd zijn om te 
voldoen aan de beschermingsgraad IP65. Niet-gebruikte 
aansluitingen moeten worden afgesloten door doppen op de 
omvormer voor zonne-energie te plaatsen.
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OFF ON

DISCONN.
AC/DC

AC OUTPUT DC INPUT
DC 1 DC 2

COMM.

–+ –+ –+ –+

Onderdelen van de omvormer2

ESC ENT

Alarm

Grid

Plaatje Naam Verbruik
LED's

Grid Net Groen; brandt als de omvormer voor zonne-energie 
het net voedt

AlArm Alarm Rood; geeft een storing, fout of waarschuwing weer
Knoppen

ESC Sluiten Huidige menu verlaten. Waarde-instelling annuleren.

Ga omlaag Ga omlaag in het menu. Waarde instellen (verlagen).

Ga omhoog Ga omhoog in het menu. Waarde instellen (verhogen).

ENT Enter
Selecteer menuonderdeel. Open configureer-
bare waarde voor bewerking. Bewerken voltooien 
(ingestelde waarde overnemen).

 

Display, knoppen, LED’s

Luchtinlaten

Stringzekeringen (M50A_120 en 
M50A_122) en AC + DC over-
spanningsbeveiliging apparaat 
type 2 (M50A_120)

AC/DC-ontkoppelingsschakelaar DC-ingangenAC-connector Communicatiepoort

Ethernet, WiFi (optioneel)Schroef for aarding

Typeplaatje

Elektrische connectoren

Fans
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10 seconds

Levensgevaar door elektrische schok

Potentiële fatale voltage is aanwezig als de omvormer voor zonne-energie in bedrijf is. Dit blijft nog zo tot 10 
seconden nadat deze omvormer is ontkoppeld van de voeding.

Open nooit de omvormer voor zonne-energie. De omvormer voor zonne-energie 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 handleiding van de omvormer door voordat u begint te werken met de omvormer voor zonne-energie en 
volg de instructies in deze handleiding.

Gevaar voor letsel door hete oppervlakken.

Tijdens het bedrijf kan de behuizing van de omvormer voor zonne-energie zeer heet worden.

Deze omvormer heeft geen transformator.

1 x Bevestigingsplaat

1 x Omvormer

Snelle installatiehandleiding en 
algemene veiligheidsinstructies1 x AC-stekker PVE5T125KE3610 x MC4 stekker voor DC+ 10 x MC4 stekker for DC– 

DC-busbar en schroeven, worden gebruikt bij 
aarding van de zonnepanelen en voor het aanslui-

ten van alle DC-ingangen op één MPP-tracker.

DC-zekeringhouder, wordt gebruikt 
bij aarding van de zonnepanelen.

Informatie op het typeplaatje3

Leveringsomvang4

Typeplaatje RPI M50A_120 Typeplaatje RPI M50A_122

2 x

Quick Installation Guide

RPI M50A

Europe



6 Snelle installatiehandleiding voor RPI M50A omvormers

>5
0 

cm

>30 cm>30 cm >30 cm

>2
0 

cm

 ► Ensure adequate air circulation. Hot air must be able 
to dissipate upward. Keep enough space around each 
inverter.

 ► Do not install inverters directly above one another. 
Otherwise, the upper inverter is warmed up by the 
lower one.

 ► Consider the operating temperature range (see sec-
tion “Technical data”). 

When the operating temperature range is exceeded, 
the solar inverter reduces the amount of power gener-
ated. 

Ambient temperature and air circulation

Outdoor installations
 ► The solar inverter has protection 

degree IP65 and can be installed 
indoors or in protected outdoor 
areas (that means outdoor but 
protected by a roof against direct 
sun, rain or snow).

 ► Mount the solar inverter vertically.

??
??

✔ ✘ ✘

Mounting orientation

 ► De omvormer voor zonne-energie is 
heel zwaar, zie paragraaf “Tech-
nische gegevens”. De omvormer 
voor zonne-energie moet door mini-
maal drie personen worden opgetild 
en gedragen. 74 kg

De montageplaats van de omvormer

 ► Bevestig de omvormer voor zonne-energie zo dat de LED's 
en het display goed zichtbaar zijn en de knoppen bediend 
kunnen worden. Zorg ervoor dat de afleeshoek en instal-
latiehoogte goed zijn.

 ► Gebruik altijd de bevestigingsp-
laat die is meegeleverd bij de 
omvormer voor zonne-energie.

 ► Controleer of de wand de zware 
belasting van het apparaat kan 
dragen.

 ► Gebruik deuvels en schroeven 
die geschikt zijn voor het wand-
materiaal en het zware gewicht.

 ► Bevestig de omvormer voor 
zonne-energie op een trillingsvrije 
wand om storende trillingen te 
voorkomen.

 ► Mogelijke geluidsemissies kun-
nen storend zijn als het apparaat 
wordt gebruikt in leefomgevingen 
of gebouwen met dieren. Kies 
daarom zorgvuldig de locatie voor 
uw installatie.

De installatie plannen5
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460

17
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15
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31

30

25
82

De omvormer monteren6

 ► Aard de behuizing van de omvormer voor 
zonne-energie aan de linkerzijde. 

Sluitveer

Sluitring

M6 schroef

Aardingskabel

Tandring

 ► Hang de omvormer in 
de bevestigingsplaat. 

 ► Controleer of de rail van de 
omvormer correct in de bev-
estigingsplaat hangt. 

 ► Bevestig de bevestigingsplaat met 8 
schroeven M6 aan de wand. 

1 2

3

4
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DISCONN AC/DC

OFF ON

OFF ON

DISCONN.
AC/DC

AC OUTPUT

AC-connector 

De AC-stekker PVE5T125KE36 
wordt meegeleverd.

L1
L2

PE
N
L3

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3N

Bedrading AC-stekker voor 5-draad-systemen

L3N

L2

L1

PE

L1

L2PE

L3

L1
L2
L3
PE

Bedrading AC-stekker voor 4-draad-systemen

Bedrading voor 3P4W netsystemen: 3 fasen met 4 draden (L1, L2, L3, N) + PE

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

Gebruik eindmoffen op elke draad.

Gebruik eindmoffen op elke draad.

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig 
letsel door elektrische schok

 ► Zet de AC/DC-ontkoppelingsschakelaar 
op positie OFF (UIT) voor het aansluiten of 
ontkoppelen van de AC-stekker.

Aardingssysteem TN-S TN-C TN-C-S TT IT
Toegestaan 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%

Vereisten AC-netspanning

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

Aansluiting met het net maken (AC)7
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Neem altijd de specifi eke voorschriften van uw land of regio in 
acht.
Neem altijd de specifi eke voorschriften van uw netleverancier in 
acht.

Omwille van de veiligheid van de gebruiker van uw installatie, 
dient u de vereiste veiligheids- en beschermingsapparatuur, die 
van toepassing is op uw installatieomgeving, te installeren (bij-
voorbeeld: automatische contactverbreker en/of overstroombe-
scherming).2

Gebruik de juiste voorgeplaatste contactverbreker om de 
omvormer te beschermen:

Model Contactverbreker vóór de omvormer

RPI M50A 100 A

G N L1 L3L2

N

L1

L2

L3

PE

To solar inverter AC 
plug

De omvormer kan vanwege het design niet voeden in DC-rest-
stroom. Ze voldoen aan deze eis in overeenstemming met DIN 
VDE 0100-712.

De kans op fouten is onderzocht door Delta zonder rekening 
te houden met de geïntegreerde reststroombewakingseenheid 
(RCMU). Bij onderzoek van deze fouten in het kader van de hui-
dige geldende installatienormen, kan er geen gevaar optreden 
in combinatie met een voorgeplaatst reststroomapparaat (RCD) 
van het type A. Daarom kunnen fouten die anders vanwege de 
omvormer het gebruik van een reststroomapparaat van het type 
B zouden vereisen worden uitgesloten.
De geïntegreerde reststroombewakingseenheid (RCMU), voor alle 
polen gevoelig, is gecertifi ceerd voor uitschakelstroom 300 mA 
(VDE 0126 1-1/A1:2012-02  §6.6.2). RCD type A kan voor deze 
omvormer worden gebruikt, volgens de volgende tabel. 

M50A
Minimale uitschakelstroom van de RCD mA ≥ 300

De hoogte van de uitschakelstroom van de RCD 
is afhankelijk van de confi guratie van de PV-
installatie en het aantal aangesloten omvormers. 
De activatiestroom van de RCD mag echter niet 
kleiner zijn dan de opgegeven minimale activati-
estroom. 

Zekeringen
 ► Als u de afdekking van de zekeringen verwijdert, 

is de beschermingsklasse niet meer IP65.
 ► Verwijder de afdekking alleen als de omvormer 

in een droge omgeving staat.

Beschadigde zekeringen moeten worden vervangen door 
zekeringen van hetzelfde formaat. Als u zekeringen met een 
hoge stroomsterkte gebruikt, komt de garantie te vervallen.

AC-kabelvoorwaarden 
Gebruik kabels van de juiste afmetingen voor aansluiting op de 
correcte polen (zie tabel)

AC-connector
China Aviation Optical-
Electrical Technology 
Co. PVE5T125KE36

Nominale stroom 100 A

Min. / max. kabeldiameter 36 ... 44 mm

Min. / max. draaddiameter 35 mm2

Aanbevolen aanhaalmoment voor 
klemschroeven 3 Nm

Lees en volg de instructies die bij de AC-stekker horen

De meegeleverde AC-stekker kan worden gebruikt met een fl exi-
bele koperkabel.
Neem het volgende in acht bij het berekenen van de dwars-
doorsnede van de kabel: 

 ● gebruikt materiaal
 ● thermische omstandigheden
 ● kabellengte
 ● type installatie
 ● AC-spanningsverval
 ● stroomverlies in kabel

De omvormer aarden
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 aange-
bracht op de voorzijde van elke micro-omvormer. Neem hierbij 
de desbetreffende nationale en lokale normen en voorschriften in 
acht.

Belangrijke informatie betreffende veiligheid

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
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DISCONN AC/DC

OFF ON

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

Multi-Contact
mm2 mm

DC–

^

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

DC+
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

a

b

DC-Ingangen DC INPUT
DC 1 DC 2

–+ –+ ++

–

DC-kabelspecifi catie

DC INPUT
DC 1 DC 2

–+ –+ –+ –+

Aansluiting op zonnepanelen (DC) 8
GEVAAR

Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel door elektrische schok
Op de DC-aansluitingen van de omvormer voor zonne-energie kan mogelijk 
levensgevaarlijke spanning staan. Als er licht op de zonnepanelen valt, wordt er 
direct energie geproduceerd. Dat doen de panelen zelfs als de zon niet schijnt.

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

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

 ► Zet de AC/DC-isolatieschakelaar in de positie OFF (UIT).
 ► Zorg dat de DC-aansluitingen niet per ongeluk kunnen worden aangeraakt.

Het is aanbevolen om een spe-
ciale steeksleutel voor MC4 DC-
connectoren te gebruiken, als u 
de MC4 DC-connectoren  moet 
loskoppelen van de omvormer. 
Anders kunnen de DC-connec-
toren onherstelbaar beschadigd 
raken.

 ► Controleer de polariteit van de DC-spanning 
voordat u de zonnepanelen aansluit.

 ► Sluit alle ongebruikte connectoren af met de 
kappen die zijn meegeleverd bij de om-
vormer, om de beschermingsgraad IP65 te 
garanderen.
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ON

1 2

OFF ON

DISCONN.
AC/DC

AC OUTPUT DC INPUT
DC 1 DC 2

COMM.

+– +– +– +––+ –+ –+ –+

Pin Naam
1 VCC (+12 V)
2 GND
3 DATA+
4 DATA–
5 DATA+
6 DATA–

DC 2
COMM.

+–

Gegevensformaat
Baud rate [Baudrate] 9600, 19200, 38400
Gegevensbits 8
Stopbit 1
Pariteit n.v.t.

Communicatiepoort

Meerdere omvormers op een gegevensopname-eenheid aansluiten

OFF ON

DISCONN.
AC/DC

AC OUTPUT DC INPUT
DC 1 DC 2

COMM.

+– +– +– +–

OFF ON

DISCONN.
AC/DC

AC OUTPUT DC INPUT
DC 1 DC 2

COMM.

+– +– +– +–

OFF ON

DISCONN.
AC/DC

AC OUTPUT DC INPUT
DC 1 DC 2

COMM.

+– +– +– +–

...

ON

1 2

ON

1 2

ON

1 2

–+ –+ –+ –+–+ –+ –+ –+–+ –+ –+ –+

Gegevensop-
nameeenheid 

Beëindigingsweerstand = ON (Aan)

RS485

Beëindigingsweerstand = OFF (Uit)

Een enkele omvormer op een gegevensop-
name-eenheid aansluiten

Beëindigingsweerstand = ON (Aan)

 ► Als u meerdere omvormers via RS485 aansluit, moet u 
een andere omvormer-ID voor elke omvormer instellen. 
Zie sectie “Inbedrijfstelling - overige instellingen”.

Indien uw gegevensopname-eenheid niet over een geïntegreerde 
beëindigingsweerstand beschikt, moet u de beëindigingsschakelaar op 
de eerste omvormer in de RS485-serie inschakelen.

ON

1 2

RS485 aansluiten (optioneel)9

De RS485-connector wordt gebruikt om de omvormers 
van de PV-installatie aan te sluiten op een controlesys-
teem.
Als u de SOLIVIA Monitor, het internet-gebaseerde 
controlesysteem van Delta, wilt gebruiken, hebt u een 
SOLIVIA M1 G2 Gateway nodig.
De standaard baudsnelheid is 19200, dit kan worden 
gewijzigd op de omvormer.

Gegevensop-
name-eenheid 

Beëindigingsweerstand = OFF (Uit)

EPO-connector en 
digitale ingangen

VCC schakelaar and RS485 Beëindigingsweerstand

Droge contacten

RS485-connector

1 2 3 4 5 6
VCC

Termination 
resistor
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Digitale ingangen, EPO en droge contacten aansluiten (optioneel)10

Digitale ingangen en EPO (Emergency Power Off)
Toen de fans mislukken, zijn de Droge contact 1 gesloten. 
Als de omvormer het net voedt, zijn de Droge contact 2 geslo-
ten.

Droge contacten
De digitale ingangen kunnen worden gebruikt om een externe 
rimpelbesturingsontvanger aan te sluiten voor het beheer van de 
actieve stroom. 

DC 2
COMM.

+–

Communicatiepoort

EPO-connector en 
digitale ingangen

VCC schakelaar and RS485 Beëindigingsweerstand

Droge contacten

RS485-connector

Pin Naam Kort Toegewezen actie
1 V1 - -

2 K0 V1 + K0
EPO (Emer-
gency Power Off; 
nooduitschakeling)

3 K1 V1 + K1 Stel maximale actieve 
stroom in op 0% 

4 K2 V1 + K2 Stel maximale actieve 
stroom in op 30% 

5 K3 V1 + K3 Stel maximale actieve 
stroom in op 60% 

6 K4 V1 + K4 Stel maximale actieve 
stroom in op 100%

7 K5 V1 + K5 Gereserveerd
8 K6 V1 + K6 Gereserveerd

1 2 3 4

5 6 7 8

On the display, the dry contacts can be connected to one of the 
following events:

Event Description

Disable
The functionality for dry contacts is 
switched off.

On Grid The inverter has connected to the grid.

Fan Fail The fans are defective.

Insulation Insulation test failed.

Alarm
An error, fault, or warning message 
occurred.

Error An error message occurred.

Fault A fault message occured.

Warning A warning message occured.

Droge contact 2Droge contact 1
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Inbedrijfstelling - basisinstellingen11

DISCONN AC/DC

OFF ON
Voor de inbedrijfstelling moet de omvormer worden gevoed door de AC (het net) of DC (de 
zonnepanelen).
Als de omvormer voor de eerste keer wordt opgestart, wordt het dialoogvenster Select lan-
guage (Selecteer taal) weergegeven.

Français
Deutsch

Italiano
Español
Nederlands 

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

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

 þ De basisinstelling is voltooid. Het standaardmenu wordt weergegeven.

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      Am Netz
  10.Sep 2014 15:32

 ► Controleer in het volgende hoofdstuk van deze snelle installatiehandleiding of u extra instellingen moet 
aanpassen.

CHINA 2013
CHINA MV
CZECH
ENGLAND
FRA-Is 50HZ

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

Om uw keuze te wijzigen moet u de Reset-knop indrukken ENT .

      Ja / Nee
      ENGLAND
instellen?
Will u dit land 3. Als het land correct is, gebruikt u de knoppen  en  om de vermelding JA te 

selecteren.

Om uw keuze te wijzigen moet u de Reset-knop indrukken ENT .

Als u uw selectie wilt wijzigen, drukt u op de knop ESC .

 → De omvormer begint met een zelftest die ongeveer 2 minuten duurt. De resterende 
tijd wordt op het display weergegeven. 
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Baudsnelheid voor RS485 instellen

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      Am Netz
  10.Sep 2014 15:32 1. Als de standaard informatie wordt weergegeven, drukt u op een knop om het hoofd-

menu te openen.

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

2. Gebruik de knoppen  en  om Algemeen inst. te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

Taal
Datum en tijd
Baudsnelheid
 

3. Gebruik de knoppen  en  om Baudsnelheid te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

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

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

Datum en tijd instellen

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      Am Netz
  10.Sep 2014 15:32 1. Als de standaard informatie wordt weergegeven, drukt u op een knop om het hoofd-

menu te openen.

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

2. Gebruik de knoppen  en  om Algemeen inst. te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

Taal
Datum en tijd
Baudsnelheid
 

3. Gebruik de knoppen  en  om Datum en tijd te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

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

waarde is onderstreept. 

Om uw keuze te wijzigen moet u de Reset-knop indrukken ENT . 

De selectie verplaatst naar de volgende waarde die u nu kunt instellen. Druk op de knop 

ESC  om terug te gaan naar de vorige waarde.

Inbedrijfstelling - overige instellingen12

De instelling beschreven in deze sectie is mogelijk niet relevant voor uw installatie.
 ► Controleer bij elke instelling of u deze nodig hebt.
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Omvormer-ID instellen

Als uw PV-installatie meerdere omvormers bevat, moet er voor elk omvormer een andere omvormer-ID 
worden ingesteld.
De omvormer-ID is nodig om elke omvormer te identifi ceren.

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      Am Netz
  10.Sep 2014 15:32 1. Als de standaard informatie wordt weergegeven, drukt u op een knop om het hoofd-

menu te openen.

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

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

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

 
     0 * * *
   Wachtwoord
 3. Het menu is beveiligd met wachtwoord 5555. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te stellen.

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 selectie te bevestigen.

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

Druk op de knop ENT  om de waarde te bevestigen.

AC-verbindingstype instellen

Het AC-verbindingstype is standaard ingesteld op 3P4W (3 fasen + N + PE). Als u alleen een AC-verbinding 
met 3 fasen + PE (3P3W) gebruikt, moet u deze instelling wijzigen.

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      Am Netz
  10.Sep 2014 15:32 1. Als de standaard informatie wordt weergegeven, drukt u op een knop om het hoofd-

menu te openen.

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

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

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

 
     0 * * *
   Wachtwoord
 3. Het menu is beveiligd met wachtwoord 5555. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te stellen.

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-

pen ENT .

Gebruik de knoppen  en  om 3P3W te selecteren. Druk op de knop ENT  om uw 

selectie te bevestigen.
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Een vermogensbegrenzing instellen

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      Am Netz
  10.Sep 2014 15:32 1. Als de standaard informatie wordt weergegeven, drukt u op een knop om het hoofd-

menu te openen.

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

2. Druk op de knoppen  en  om Acti./react. verm. te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

Aangezien een vermogensbeperking het vermogen beperkt, moet u alleen een vermogensbeperking instel-
len als dit vereist wordt door de landelijke voorschriften, lokale autoriteiten of uw netleverancier. 
Deze instelling is beveiligd met een speciaal wachtwoord. Neem contact op met de Delta Support-hotline 
in uw land om het wachtwoord op te vragen. U kunt het telefoonnummer vinden op de laatste pagina van 
deze snelle installatiehandleiding.

 
     0 * * *
   Wachtwoord
 3. Voer het wachtwoord in dat u van uw Delta Support hebt ontvangen. Gebruik de knop-

pen  en  om elk cijfer in te stellen.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen. 

 
 
React. verm. regel
Actief verm. regel. 4. Druk op de knoppen  en  om Actief verm. regel. te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

 
P(V)
Vermogen vs. frequ.
Vermogen limiet 5. Gebruik de knoppen  en  om Vermogen limiet te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

 
 
Set point:     100%
Modus:          UIT 6. Gebruik de knoppen  en  om Modus te selecteren.

Druk op de knop ENT  om de waarde te wijzigen.

 
 
Set point:     100%
Modus:          AAN 7. Gebruik de knoppen  en  om de waarde naar AAN te wijzigen. Hierdoor wordt 

de functie "Vermogensbegrenzing" ingeschakeld.

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

 
 
Set point:     100%
Modus:          AAN 8. Gebruik de knoppen  en  om Set Point te selecteren en druk op de knop ENT .

Gebruik de knoppen  en  om de waarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om de waarde te bevestigen.

Inbedrijfstelling - overige instellingen (vervolg)12
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 Drogen contacts instellen

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      Am Netz
  10.Sep 2014 15:32 1. Als de standaard informatie wordt weergegeven, drukt u op een knop om het hoofd-

menu te openen.

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

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

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

 
     0 * * *
   Wachtwoord
 3. Het menu is beveiligd met wachtwoord 5555. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te stellen.

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 selectie te bevestigen.

Op net aangesl.
Ventilatorstoring
Isolatie

Uitschak. 5. Gebruik de knoppen  en  om een waarde te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

EPO (Emergency Power Off) instellen

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      Am Netz
  10.Sep 2014 15:32 1. Als de standaard informatie wordt weergegeven, drukt u op een knop om het hoofd-

menu te openen.

Inverter Info.
General Settings
Install Settings
Active/Reactive Pwr 
FRT

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

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

 
     0 * * *
     Password
 3. Het menu is beveiligd met wachtwoord 5555. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te stellen.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.
Grid Settings
DC Injection
Dry Contact
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 waarde te selecteren. Druk op de knop ENT  

om uw selectie te bevestigen.
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Technische gegevens12
Ingang (DC) RPI M50A_120 RPI M50A_122

Maximum aanbevolen PV-vermogen 70 kWP 
1)

Maximum ingangsvermorgen 58 kW

Nominaal vermogen 52 kW 2)

Ingangsspanningsbereik 200 ... 1000 VDC

Maximale ingangsspanning 1000 VDC

Nominale spanning 600 VDC

Opstartspanning 250 VDC

Opstartvermogen 40 W

Bereik MPP-ingangsspanning met volledig vermogen

Symmetrische belasting 520 ... 800 VDC

A-symmetrische belasting (60/40%) 700 ... 800 VDC

Maximale ingangsstroom; totaal (DC1 / DC2) 100 A (50 A / 50 A)

Maximale kortsluitingsstroom in geval van storing 75 A (15 A per string)

Aantal MPP-trackers Parallelle ingangen: 1 MPP-tracker; aparte ingangen: 2 MPP-trackers

Aantal DC-ingangen; totaal (DC1 / DC 2) 10 (5 / 5)

Galvanische isolatie Nee

Overspanningscategorie 3) II

Stringzekering 15 A 4)

Overspanningsbeveiliging Type 2 –

Uitgang (AC) RPI M50A_120 RPI M50A_122

Maximaal schijnbaar vermogen 55 kVA 5) 6)

Nominaal schijnbaar vermogen 50 kVA 5)

Nominale spanning 7) 230 ± 20 % / 400 VAC ± 20%; 3 fase + PE of 3 fase + N + PE

Nominale stroom 73 A

Maximale stroom 80 A

Stortstroom 200 A / 100 µs

Nominale frequentie 50 / 60 Hz

Frequentiebereik 7) 45 ... 65 Hz

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

Totale harmonische vervorming <3%

DC-stroominjectie <0,5% nominale stroom

Nachtverlies <2,5 W

Overspanningscategorie 2) III

Overspanningsbeveiliging Type 2 none
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Mechanisch ontwerp RPI M50A

Afmetingen (B x H x D) 612 x 740 x 278 mm

Gewicht 74 kg

Koeling Ventilatoren

AC-verbindingstype China Aviation Optical-Electrical Technology Co. PVE5T125KE36

DC-verbindingstype Multi-Contact MC4

Communicatie-interfaces 2 x RS485, 2 x droge contacten, 1 x EPO, 6 x digitale ingangen

Algemene specificatie RPI M50A_120 RPI M50A_122

Modelnaam Delta RPI M50A_120 RPI M50A_122

Onderdeelnummer Delta RPI503FA0E0000 RPI503FA0E0200

Maximale opbrengst 98,6%

Opbrengst EU 98,4%

Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... +60 °C

Bereik bedrijfstemperatuur zonder afstelling -25 ... +40 °C

Opslagtemperatuurbereik -25 ... +60 °C

Relatieve luchtvochtigheid 0 ... 100 %, niet-condenserend

Maximale bedrijfshoogte 2000 m boven de zeespiegel

Normen en richtlijnen RPI M50A

Beschermingsgraad IP65

Veiligheidsklasse I

Vervuilingsgraad II

Gedrag bij overbelasting Stroombegrenzing; vermogensbegrenzing

Veiligheid Voldoet aan IEC 62109-1 / -2, CE

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

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

Harmonie EN 61000-3-2

Variaties en flikkering EN 61000-3-3

Netinterfaces
G59/3 LV; VDE 0126-1-1; VDE-AR-N 4105; ÖNORM E8001-4-712 + 
A1: 04/2014; Frankrijk eilanden 50 Hz; Frankrijk eilanden 60 Hz; UTE 
15-712-1 VDE 16 1-1 A1 VFR2013/VFR 2014; UTE 15-712 MV

1) Indien gebruikt met asymmetrische belasting (60/40 %)
2) Maximaal 34,8 kW per DC ingang met asymmetrische belasting (60/40 %)
3) IEC 60664-1, IEC 62109-1
4) Onder de volgende voorwaarden: interne temperatuur van de omvormer < 25 °C. Bij een hogere temperatuur kan de waarde dalen 

tot 10 A.
5) Cos phi = 1 (VA = W)
6) Onder de volgende voorwaarden: ingangsspanning > 580 V; symmetrische belasting; omgevingstemperatuur < 25 °C.
7) Wisselspanning en frequentiebereik worden geprogrammeerd volgens de afzonderlijke vereisten van elk land.
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