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Snelle installatiegids

X1 Series 3,0 kW-5,0 kW

Paklijst

Omvormer installeren

PV-aansluiting

X1 Series × 1 Beugel × 1

Schroevenpakket:
Expansieplug × 3
Expansieplug × 3

DC-stekker × 2
DC-contrastekker × 2
AC-connector × 1

Opmerking:
Zie de passende instructiehandleiding voor het gebruik van optionele accessoires.

Gebruikershandleiding × 1Aardaansluiting × 1 Snelle installatiegids ×1

X1 Series 3.0KW-5.0KW

Pocket WiFi × 1 (Optioneel) Meter × 1 (Optioneel)Smart Plug × 1 (Optioneel)

- Markeer de positie van drie gaten - Boor gaten met boor van Ø 6.
- Diepte: minstens 50 mm.

- Zet de expansiepluggen vast.

- Schroef de expansieschroeven in.
- Plaats de omvormer over de beugel.
- Draai de schroef met kruisgleuf in de rechterkant.

12 AWG

Kabelmaat: 12 AWG

striplengte:

6,0 mm

-Pas de vier connectorhelften in elkaar.

positief DC-
pencontact
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Garantiebewijs × 1

Positief DC-pencontact × 2
Negatief DC-pencontact × 2
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Opmerking!
De PV-aansluiting 
afgebeeld in dit vak 
is niet toegestaan!

Waterdichte connector met RJ45 
× 2

×
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Aardaansluiting en overzicht

Basisparameters instellenAC-aansluiting

1. Schuif de kabelwartel 
en dan de achterste huls 
op de kabel.

2. Steek het gestripte uiteinde van elk 
van de drie draden in het gat in het 
vrouwelijke inzetstuk, en zet dan elke 
schroef vast.

Kabelmaat: 10 AWG

Striplengte

52,5 mm

12 mm

55 mm

Buitenmantel

N L

PE

5. Sluit de AC-stekker op de omvormer aan.

4. Schroef de drukbout vast.

3. Schroef de drukbout in de schroefmof.

- Draai de aardingsschroef vast met de inbussleutel zoals volgt.

- Overzicht voor aansluiting.

- Controleer of alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd en zet 
dan de externe DC-/AC-stroomonderbrekers aan. 

- De omvormer start automatisch wanneer PV-panelen voldoende 
energie genereren. De led is groen en het lcd-scherm geeft de 
hoofdinterface weer.

- Zet de DC-schakelaar aan (in stand “ON”).

Land

VDE4105

Veiligheid
Engels

Engels
Duits
Frans

Naam

ESC
Omhoog

Omlaag
Ok

Omschrijving

Huidige interface of functie verlaten.
Cursor omhoog bewegen of waarde verhogen.

Cursor omlaag bewegen of waarde verlagen.
De selectie bevestigen.

Symbool

Controlepaneel

Datum en tijd

>2016<-07-07
00:00

Startgids

- Selecteer de gewenste 
taal.

- Stel datum en tijd in 
volgens de lokale tijd.

- De gebruiker kan de veiligheidsstandaard hier 
instellen volgens verschillende landen en 
netgebonden standaarden: zie de volgende 
tabel* voor verschillende standaarden (die 
kunnen veranderen zonder kennisgeving).

Item
1

2

3
LandStandaard

VDE 4105

IEC 61727Australië

Duits4

AS/NZS 4777.2

Item LandStandaard

Nederland

India

*

EN50438_NL

614.00140.02

1 2 3

4
Exportregeling

Modus selecteren

>Deactiveren<

- Met deze functie kan de omvormer de naar het net geëxporteerde energie 
regelen. Deze functie kan worden voorzien naar wens van de gebruiker.

- Stel deze parameter in op basis van het lokale netbeleid. 
(Voor speci�ek land indien vereist door het lokale elektriciteitsnet.)

- De functie kan worden uitgeschakeld door de modus “Deactiveren” te selecteren.

Firmware upgraden

5 m
m

Platte schroevendraaier Waterdicht deksel

1) Zorg ervoor dat de DC-
schakelaar uit staat en koppel 
de AC af van het net. Schroef het 
waterdichte deksel van de 
Upgrade-poort los met behulp 
van een platte schroevendraaier 
zoals hieronder.

Update
ARM
DSP

2) Steek de U-disk met upgrade-
pakket* in de usb-poort onderaan 
de omvormer. Zet dan de 
DC-schakelaar aan of sluit de 
PV-connector aan en op het 
lcd-scherm verschijnt het 
volgende (zie hieronder).

U-disk

3) Druk op “OK” om de update te bevestigen. Vergeet niet, nadat de upgrade is voltooid, de DC-schakelaar uit te zetten 
of de PV-connector af te koppelen, dan de U-disk uit te trekken en het waterdicht deksel er weer op te schroeven.

* Neem voor het update-pakket contact op met onze onderhoudsdienst en open het in uw U-disk. 
De bestandsnaam van het programma niet wijzigen! Anders kan de omvormer niet meer functioneren!
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