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1.

Belangrijke Veiligheidsinformatie

Deze handleiding bevat belangrij ke inst ruct ies die nageleefd dienen t e worden t ij dens inst allat ie
van en onderhoud aan APS Micro Om v orm ers. Om de kans op elekt rische schokken t e verkleinen
en zek er t e zij n van een veilige inst allat ie en w erking, worden de volgende sym bolen door het
hele docum ent gebruikt om gevaar en veiligheidsinst ruct ies aan t e duiden.
Waarschuwing: Dit geeft een sit uat ie aan waar het niet volgen van de
inst ruct ies serieuze schade kan aanbrengen aan de apparat uur en persoonlij k
gevaar kan opleveren . Wees uit erst voorzicht ig bij het uit voeren van deze t aak.
Notitie: Dit geeft inform at ie aan die belangrij k is voor de opt im ale werking van
de Micro Om vorm er. Volg de inst ruct ies nauwlet t end.

Betekenis van symbolen op apparatuur, display of papier
Handelsm erk

Voorzicht ig, gevaar voor elekt rische schokken

Voorzicht ig, heet oppervlak
Het product m ag niet bij het huisvuil worden
weggegooid.
Het verwij deren van het inst rum ent m oet in
ov ereenst em m ing zij n m et de geldende
regels in uw land.
De CE- m arkering geeft aan dat het pr oduct voldoet aan de daarvoor
geldende regels binnen de Europese Econom ische Ruim t e ( EER: de
Europese Unie plus Liecht enst ein, Noorw egen en I Jsland) .

Volg de inst ruct ies in de handleiding.

Persoon adequaat opgeleid of onder t oezicht van een elekt risch vakm an,
in st aat om risico’s waar t e nem en en gevar en m et elekt ricit eit t e
Gekwalificeerd
persoon

verm ij den. I n deze handleiding, is een " gekwalificeerd persoon" iem and
die vert rouwd is m et de eisen voor veiligheid, PV syst em en en EMC en
bek end is m et aarding en het in werking st ellen van apparat uur,
syst em en en circuit s in ov ereenst em m ing m et de geldende
veiligheidsprocedures. De om v orm er ( s) en de rest van het syst eem m ag
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alleen door of in opdracht van een gekwalificeerd persoon w orden
ingeschakeld.

Veiligheids Instructies


I nst allat ie en/ of v ervanging van APS Micro Om vorm ers dient uit sluit end door
gekwalificeerde personen t e w orden uit gevoerd.



Alle locale regelgeving dient t e worden nageleefd.



Lees v óór het inst alleren of gebruiken van APS Micro Om v orm ers de gehele handleiding en
aanwij zingen op de apparat en en panelen.



Wees ervan bewust dat de behuizing van de APS Micro Om vorm er gelij k ook k oel lichaam
is en t em perat uren t ot 80 o C kan bereiken. Om brandwonden t e voorkom en, de behuizing
van een w erk end apparaat en kort na het uit schakelen niet aanraken.



Niet de zonnepanelen loskoppelen v oordat de om vorm er( s) van het licht net is afgeslot en.



Probeer Nooit een APS Micro Om v orm er t e repareren. I ndien er pr oblem en zij n, neem
dan cont act op m et uw lev erancier en vraag hem de RMA procedure op t e st art en om het



apparaat t e vervangen. Openen van de behuizing laat de garant ie vervallen.
Let Op!
De m et alen m ont agebeugels zij n elekt risch v erbonden m et de aarde draad van de 230V
aansluit ing via de AC ( Wisselst room ) connect or. Bij inst allat ie alt ij d eerst de 230V
aansluit ing in orde m ak en voordat u de panelen aansluit . Dit om er zeker van t e zij n dat
alles in ieder geval geaard is.
Wanneer het apparaat losgekoppeld m oet worden, alt ij d eerst de groep in de groepenkast
uit schakelen m aar de aarde verbinding in t act lat en. Nu kunt u de panelen los k oppelen.



I n ieder gev al nooit de panelen aansluit en wanneer de AC connect or niet is aangeslot en.

Hoog frequente interferentie verklaring
Het nak om en van de FCC regels：De appar at uur voldoet aan de regels voor k lasse B digit ale
apparat en, kracht ens hoofdst uk 15 van de FCC regels. Die zij n er t er bescherm ing van de
bewoonde om geving t egen schadelij ke int erferent ies. De appar at en kunnen hoge frequent ies
uitzenden die kunnen interfereren met radio’s en communicatie apparatuur indien de instructies
bij de inst allat ie niet worden na geleefd. Er is echt er geen garant ie dat er geen int erferent ies
zullen plaat s vinden in bepaalde sit uat ies. I ndien schadelij ke int erferent ies zich voor doen,
kunnen de volgende m aat regelen m ogelij k hulp bieden:
A） Plaat s de ont vangst ant enne zo ver m ogelij k weg van de Micro Om v orm ers
B） Raadpleeg een dealer of een ervaren radio/ t v t echnicus.
Veranderingen of m odificat ies die niet in lij n zij n m et de Nederlandse Elekt ricit eit Norm en,
kunnen er t oe leiden dat u de apparat uur niet in werking m ag st ellen.

2.

APS Micro-omvormer Systeem Introductie

De APS Micro- om v orm er is een om vorm er syst eem v oor gebruik in int eract ieve t oepassingen,
best aande uit drie hoofd elem ent en:


Alt energy Pow er Syst em s Micro- om v orm er



Alt energy Pow er Syst em s Energie Com m unicat ie Unit ( ECU)
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Alt energy Pow er Syst em s Energie Monit or en Analyse ( EMA) w eb gebaseerde m onit oring
en analyse syst eem

NOTITIE: Voor de Duit se m arkt is een ext erne synchronisat ie schakelaar
verplicht die voldoet aan de VDE4105 en VDE0126 norm . Zoals bij voorbeeld de
BI SI 4.0 van Changet ec of G4PF33- 1 van TELE.

Het APS geïnt egreerde syst eem verhoogt de veiligheid; m axim aliseert de energie opbrengst ;
verhoogt de bet rouwbaarheid van het syst eem ; vereenv oudigt het syst eem ont werp, de
inst allat ie, het onderhoud en het beheer.

De APS Micro omvormers maximaliseren de energie productie van (PV) installaties.
I eder paneel heeft nu zij n eigen MPPT ( Maxim um Peak Pow er Tracker) , wat er in voorziet dat de
m axim um hoev eelheid energie van het paneel aan het licht net wordt gev oerd onafhankelij k van
wat de andere panelen in de inst allat ie doen . Wanneer panelen invloed ondervinden van schaduw,
vervuiling, m ont agehoek of m ism at ch m et andere panelen, zorgen de APS m icro om v orm ers er
voor dat het syst eem opt im aal produceert door de opbrengst van ieder paneel afzonderlij k t e
m axim aliseren.
Het APS Micro omvormer systeem is betrouwbaarder dan string omvormers.
Het decent rale Micro om vorm er syst eem zorgt er voor dat het syst eem niet als geheel zal falen
indien een enk ele om vorm er niet funct ioneert . APS Micro om v orm ers zij n ont worpen voor
bedrij fst em perat uren t ot 65° C. De behuizing is ont worpen voor buit en gebruik en voldoet aan de
I P65 norm v oor w eersbest endige werking.
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Zonnepaneel systemen met APS Micro omvormers zijn eenvoudig te installeren.
Panelen zij n t e inst alleren in elke com binat ie van aant allen panelen, zon orient at ie, t ype paneel of
verm ogens waarde. De aarde draad (PE) van de AC kabel is verbonden met het chassis
van de Micro omvormer. Hierdoor is het niet nodig de panelen op een andere manier te
aarden.
Het APS Micro omvormer systeem voorziet in slimme prestatie monitoring en analyse.
De APS Energie Com m unicat ie Unit ( ECU) laat zich eenvoudig inst alleren door de st ekker in een
willekeurige wandcont act doos t e st ek en en het apparaat t e v erbinden m et een breedband rout er.
Na inst allat ie van de ECU zal het hele net werk v an APS Mirco om vorm ers aut om at isch
rapport eren aan de APS Energie Monit or en Analyse ( EMA) w eb server. De EMA soft ware t oont u
de prest at ie t rends, inform eert u ov er uit zonderlij ke sit uat ies en sluit het syst eem af als dat nodig
zou zij n.

3.

APS Micro omvormer M1P serie Introductie

De APS M1P serie Micro om v orm ers w orden gebruikt m et een enk elfase licht net m aar kunnen bij
m eerdere om v orm ers ook op een 3 fase licht net worden aangeslot en. De om v orm ers w erk en m et
vrij wel alle 60 en 72 cellen zonnepanelen. Voor m eer inform at ie, zi e hoofdst uk 10 Technische
gegev ens in deze handleiding of ga naar de APS websit e om t e zoek en naar een com pat ible
zonnepaneel：www .apsm icroinvert er.com

Model Type

Lichtnet

Type Paneel

YC250A

50Hz/ 230V

60,72 Cellen

YC250I

50Hz/ 230V

60,72 Cellen

YC500A

50Hz/ 230V

60,72 Cellen

YC500I

50Hz/ 230V

60,72 Cellen

YC250A

50Hz/ 230V

60,72 Cellen

YC250I

50Hz/ 230V

60,72 Cellen

YC500A

50Hz/ 230V

60,72 Cellen

YC500I

50Hz/ 230V

60,72 Cellen
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Max aantal
Per string
14 voor 20A

Gelijkstroom Connector
MC- 4, opt ioneel andere

zekering
14 voor 20A

MC- 4, opt ioneel andere

zekering
7 voor 20A

MC- 4, opt ioneel andere

zekering
7 voor 20A

MC- 4, opt ioneel andere

zekering
18 voor 25A

MC- 4, opt ioneel andere

zekering
18 voor 25A

MC- 4, opt ioneel andere

zekering
9 voor 25A

MC- 4, opt ioneel andere

zekering
9 voor 25A

MC- 4, opt ioneel andere

zekering
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Het funct ionele schem a van de APS YC250 m icro om vorm er:

De APS YC500 heeft 2 onafhankelijke DC ingangen met onafhankelijke MPPT’s en
monitoring.
Het funct ionele schem a van de APS YC500 m icro om vorm er:
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4.

APS Micro omvormer Systeem Installatie

Een zonnepaneel syst em m et APS Micro om vorm ers is eenv oudig t e inst alleren. Elke Micro
om v orm er laat zich gem akkelij k op het panel m ont age syst em bev est igen, onder de panelen..
Laagspanning gelij kst room draden sluit u direct aan op de Micro om vorm er. Hierdoor is er geen
risico op hoge gelij kspanningen.
De inst allat ie m oet t e allen t ij de voldoen aan de NEN norm en.

Waarschuwing: Voer de inst allat ie uit naar de geldende norm en.

Waarschuwing: Alleen gekwalificeerd personeel m ag de Micro om v orm ers
inst alleren of vervangen .

Waarschuwing: Lees alt ij d eerst de gehele gebruiksaanwij zing en de
waarschuwingen voordat u aanvangt m et de inst allat ie of het gebruik v an de APS
Mico om v orm ers.
Waarschuwing: Wees er van bewust dat bij inst allat ie of onderhoud er alt ij d
gevaar is voor elekt rische schokk en.

Waarschuwing: Raak geen st r oom voerende draden aan, ook niet van de panelen,
zodra het sy st em is verbonden m et het licht net .

Additionele Installatie Componenten van APS


Veilige kabel eind afsluit dop ( apart verk rij gbaar , 1 per st ring)



AC verlengkabel m et Man en Vrouw connect or



Losse Man en Vrouw connect oren voor AC kabels op m aat t e m ak en

Door u te verzorgen onderdelen en gereedschappen
Bij de panelen en om v orm ers is het volgende nodig:


Ev ent ueel een w isselst r oom lasdoos



Mont age syst eem v oor panelen en om vorm ers



Sleut els voor m ont age



Een m om ent sleut el of inst elbare elekt rische schroevendraaier
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Installation Procedures
Waarschuwing: Sluit de APS Micro om v orm ers niet aan op het licht net voordat u
alle st appen in de hier volgende sect ies heeft doorlopen .

Een gem ont eerd rek kan er als volgt uit zien :

Naar de groepenkast

Stap 1 – Monteer, indien nodig, lasdozen met wartels.

a. I nst alleer een passende lasdoos aan , norm aal gesprok en, het einde van de st ring.
b. Mont eer de open einden van de AC eind kabel in de lasdoos. Gebruik hier v oor passende
wart els.
c.

Verbind de draden als v olgt : ( L) rood m et bruin; ( N) zwart m et blauw ; ( Aarde/ PE)
geel/ groen m et geel/ groen.

d. Verbind de lasdoos m et de gr oepenkast .
e. Wij raden echter aan direct een vrouwelijke connector aan de kabel te monteren
zonder gebruik van een lasdoos. Zie schema aan het eind van deze handleiding.

Notitie: Ov ert uig u erv an dat u de j uist e dikt e kabel gebruikt om verliezen t e
beperk en. Refereer aan de onderst aande t abellen .
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Stap 2 – Bevestiging van de APS Micro omvormer aan het PV montage systeem

a. Mark eer de locat ie van de Micro om vorm er op het rek, rek ening houdend m et de plaat s
van de j unct iebox en acht er op de panelen en andere event uele obst ak els.
b. Bev est ig de Micro om vorm ers m et de, door de fabrikant van het m ont age syst eem ,
aanbevolen com ponent en.
Waarschuwing: Overt uig u ervan, v oordat u inst alleert , dat de net spanning
ov ereenk om t m et het label op de Micro om v orm er.
Waarschuwing: Verm ij dt plaat sing van de Micro om v orm er in direct zonlicht .
Houdt m inim aal 1,5cm afst and t ussen het dak en de onderkant van de Micro
om v orm er.
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Stap 3 – Het aansluiten van de APS Micro omvormer lichtnet kabels

a. Cont roleer de waarde voor het m axim aal aant al aan t e sluit en Micro om vorm ers in een
st ring.
b. Verbind de m annelij ke AC connect or van de eerst e om vorm er m et de vrouw elij ke
connect or van de t w eede en zo voort s om zo een st ring t e vorm en.
c.

Plaat s een veilige kabeleind afsluit dop in de open AC connect or van de laat st e Micro
om v orm er in de st ring.

Waarschuwing: Mont eer nooit m eer Micro om vorm ers in een st ring dan
aangegev en op het label op het apparaat .

Notitie: Consult eer uw APS dist ribut eur wanneer de geleverde kabels niet lang
genoeg zij n voor uw t oepassing.

Stap 4 – Het aansluiten van de panelen op de APS Micro omvormers
Zonnepanelen en Micro om v orm ers naar behoeft e m et elkaar verbinden.
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Bij de YC250 om vorm ers is de posit ieve gelij kst room ingang int ern m et aarde verbonden.
Bij de YC500 om vorm ers is de negat ieve gelij kst room ingang int ern m et aarde verbonden .
Waarschuwing: Kij k of alle gelij kst room en w isselst room connect ies correct zij n
uit gevoerd. St el zek er dat er geen enkele draad beschadigd is. Cont roleer of alle
j unct ieboxen goed geslot en zij n.

Stap 5 – De APS installatie en garantie kaart.
U doet er goed aan de garant iekaart en in t e vullen. Deze gev en syst eem inform at ie en paneel
indeling. Neem de vrij heid om zelf een indelingsblad t e m aken indien dat gew enst is.
a. Elke APS Micro om vorm er heeft afneem bare st ickers m et serie num m ers. Verwij der deze en
plak ze op de corresponderende plek op het in delingsblad. Een st andaard indelingsvel kunt u
krij gen van uw dist ribut eur of van de w ebsit e: www.apsm icroinvert er.com
b. Vul alle gegev ens in op de garant ie kaart / indelingsvel en geef deze aan uw dist ribut eur.
c.

I ndien een ECU m eegelev erd is zal de dist ribut eur een account aanm aken voor de klant en
voor de inst allat eur. Beiden kunnen dan gedet ailleerde inform at ie raadplegen op de APS
websit e over de prest at ies van het syst eem . Energie m onit oring en syst eem analyse zij n dan
alt ij d online bereikbaar via websit e: www.apsm icroinvert er.com

Notitie: St appen 1~ 5 kunnen in willekeurige volgorde w orden doorlopen .
De APS garant iekaart / indelingsblad is in de appendix van deze handl eiding
bij gevoegd.
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Stap 6 – Het plaatsen van waarschuwingen.

Wij adviseren u om waarschuwingsst ickers t e plaat sen, voor het onder spanning zet t en, op die
plaat sen waar m ensen t oegang kunnen hebben t ot een van de spanning voerende kabels.
Speciale aandacht gaat hier uit naar de voedingskabels ( 230VAC) .
Hier m oet en zeker st ickers of een label geplaat st worden:
• Bij de gr oep schakelaar v oor de zonnepaneel inst allat ie.
• Bij alle event ueel voor dit syst eem geplaat st e lasdozen.
• Op alle punt en waar het syst eem of een deel er van kan worden aan/ uit geschak eld

5.

APS micro omvormer bediening instructies

Om het APS Micro om vorm er syst eem aan t e zet t en doet u het volgende:
1. Schak el van iedere st ring van Micro om vorm ers de gr oep aan.
2. Schak el de hoofdgroep aan. Na 2 m inut en zal het syst eem , bij voldoende licht en m it s j uist
aangeslot en, energie gaan produceren.
Notitie: Nadat een paneel is aangeslot en, zal de st at us LED drie m aal groen
blinken om aan t e gev en dat er een norm ale opst art procedure w erd doorlopen.

Notitie: Zodra het licht net is aangeslot en loopt er ca. 0,1A st room wat result eert in een verbruik
van ca. 25W v oor iedere Micro om vorm er. De st room en het v erm ogen zij n react ief. De
om v orm ers w erken nu nog niet . Na ongev eer 60 seconden zullen de om vorm ers in werking
t reden.
3. De APS Micro om vorm ers zullen aanvangen prest at ie inform at ie via de st room kabels naar de
ECU t e st uren. De t ij d die nodig is voor de ECU om alle Micro om v orm ers t e bereiken is afhank elij k
van het aant al om vorm ers in het syst em . De goede werking van alle om v orm ers is t e zien via de
ECU. Zie hiert oe de ECU Installatie en Gebruikershandleiding v oor m eer inform at ie.
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6.

Fout opsporing

I n het geval dat een syst eem niet geheel correct werkt , kan een gekwalificeerd persoon gebruik
m aken van onderst aande st appen om de fout op t e sporen .

Status Indicaties en Fout Reportage
Opstart LED
Wanneer eerst de gelij kst room op de om v orm er wordt aangeslot en :


Drie m aal kort gr oen knipperen geeft aan dat het apparaat correct is opgest art

In bedrijf LED
Langzaam groen knipperen (10s pauze) – Produceert energie en com m uniceert m et de
ECU.
Snel groen knipperen (2s pauze) – Produceert energie en com m uniceert niet m et de
ECU.
Knippert rood – Produceert geen energie

Aardlek Fout
Een cont inu rood brandende LED geeft aan dat er een aardlekfout is geconst at eerd. De LED blij ft
aan en de ECU blij ft een fout doorgeven t ot dat het euv el is opgelost .
Nadat het probleem is opgelost volgt u de inst ruct ies in de ECU Installatie en Gebruikers
handleiding om de fout m eldingen van de ECU t e st oppen.
Alle andere fout en worden gem eld via de ECU. Raadpleeg de ECU Installatie en Gebruikers
handleiding v oor een lij st van addit ionele fout m eldingen en procedures om het euv el t e vinden.

Waarschuwing: Alleen gek walificeerd personeel zou de fout zoek procedures van
een APS syst eem m oet en doorlopen .

Waarschuwing: Maak nooit een gelij kst room k abel los van een Micro om vorm er in
werking. St el eerst vast dat er geen gelij kst room door de DC draden loopt voordat u
ze losneem t . Een ondoorzicht ige afdekking over het bet reffende paneel k an gebruikt
worden voordat u de kabels los m aakt .
Waarschuwing: Schak el alt ij d eerst de gr oep uit voordat u een zonnepaneel los
neem t van een Micro om vorm er. Voor de zek erheid kan de AC connect or van de
eerst e APS Micro om v orm er worden losgenom en nadat u de gr oep heeft
uit geschak eld.
Waarschuwing: De APS m icro- invert er werkt op de st r oom van het zonnepaneel.
Na losnem en en w eer aansluit en van een zonnepaneel, m oet de LED drie m aal kort
groen knipperen.
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Fout zoeken bij een niet werkende APS Micro omvormer
Om de fout op t e sporen doorloopt u de volgende st appen in de j uist e volgorde:
1.

Verifieer of het licht net de j uist e spanning en frequent ie heeft . Hoofdst uk 8 van deze
handleiding geeft de benodigde det ails.

2.

Cont roleer de aansluit ing op het licht net . Kij k of de 230VAC aanw ezig is op de om v orm er
in kwest ie. Maak daar de AC connect or los en daarna de DC connect oren. Nooit de DC
connectoren los maken als de Micro inverter energie levert. Sluit de DC
connect oren w eer aan en zie of de LED drie m aal kort gr oen knippert .

3.

Cont roleer de gehele AC st ring van Micro om v orm ers op de j uist e onderlinge connect ie.
Cont roleer of alle Micro om v orm ers onder spanning st aan zoals in de vorige st ap
om schreven.

4.

Ov ert uig u ervan dat de groep schak elaar correct werkt .

5.

Cont roleer of de DC aansluit ingen t ussen zonnepaneel en Micro om vorm er correct zij n.

6.

Verifieer of de spanning van het panel binnen de t oegest ane gr enzen is zoals verm eld in
Hoofdst uk 8 van deze handleiding.

7.

I ndien het pr obleem blij ft neem t u cont act op m et de APS Cust om er Support of m et uw
dist ribut eur.
Waarschuwing: Probeer niet een APS Micro om vorm er t e repar eren. I n het geval
de fout niet opgelost kan worden ret ourneert u het apparaat naar de dist ribut eur
voor vervanging. Volg hiervoor de j uist e RMA procedure.

7.

Onderhoud

Onderhoud is niet nodig.

8.

Vervangen van een APS Micro omvormer

Volg de volgende procedure voor het v ervangen van een APS Micro om vorm er:
1. De APS Micro om vorm er losnem en van een zonnepaneel gaat in deze volgorde:
A. Schakel het licht net uit m et de gr oep schakelaar.
B. blindeer het paneel m et een niet doorzicht ige bedekking.
C. Neem de eerst e AC connect or in de st ring los ( van af de gr oep schakelaar) .
D. Neem de gelij kst room kabels van het paneel los van de m icro om v orm er .
E. Verwij der de Micro om v orm er van het m ont agem at eriaal.
2. Mont eer een vervangend ex em plaar op de m ont agerail.
3. Sluit de DC k abels van het paneel weer aan.
4. Sluit alle AC st ekkers t ussen de Micro om v orm ers w eer aan.
5.

Schakel de groep schak elaar weer aan en cont roleer de werking.
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9.

Efficiëntie Grafiek

YC500 Efficiëntie versus vermogen als functie van de buiten temperatuur

YC500 Efficiëntie versus vermogen als functie van de paneelspanning
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10. Technische Gegevens
Waarschuwing: Ov ert uig u ervan dat de spanning en st room specificat ies van de
zonnepanelen ov ereenst em m en m et die van de Micro om v orm ers.

Waarschuwing: De w erkspanning van de panelen m oet binnen de t oelaat bare
grenzen van de Micro om vorm ers vallen.

Waarschuwing: De m axim um open klem spanning van de panelen m ag nooit
boven de m axim um ingangsspanning van de APS Micro om v orm er kom en.
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YC250-EU Technische Specificaties
Type

YC250A/I-EU

Ingangsgegevens (DC)
Aanbevolen paneel verm ogen ( STC)

180-310Wp

MPPT Spanningsbereik

22-45VDC

MPPT Spanningsbereik bij vol verm ogen

26-45VDC

Maxim ale I ngangsspanning

55VDC

St art spanning ( nul last )

22V

Maxim ale I ngangsst room

10,5A

Maxim ale DC Kort sluit st room

15A

Uitgangsgegevens (AC)
Maxim aal Cont inu Verm ogen

250W

Maxim ale Cont inue St room

1,08A

Nom inale Licht net spanning

230VAC

I ngest eld Uit gangsspanningsbereik

184-253VAC1

Maxim aal Uit gangsspanningsbereik

149-278VAC
50Hz

Nom inale Net frequent ie
I ngest eld Net frequent ie bereik

48-51Hz1

Maxim aal Net frequent ie bereik

45,1-54,9Hz

Power Fact or

>0,99

Tot ale Harm onische Vervorm ing

<3%

Maxim aal aant al unit s per st ring

14 voor 20A groep

Efficiëntie
Maxim ale Om vorm er Efficiënt ie

95.5% (Met HF Transformator)

Mechanische Gegevens
Om gevingst em perat uurbereik t ij dens Bedrij f

-40 ° C tot +65° C

I nt erne Tem perat uurbereik t ij dens Bedrij f

-40 ° C tot +85° C

Opslag t em perat uurbereik

-40 ° C tot +85° C

Afm et ingen ( B x L x H)

160m m x 150m m x 29m m

Gewicht

1,5kg

Behuizing veiligheidsklasse

IP65

Koeling

Nat uurlij ke Convect ie

Nat t e Locat ies Classificering
Vervuilingsgraad Classificering
Relat ieve Vocht igheid Tij dens Opslag
Maxim ale Gebruikshoogt e

Voor Nat t e Locat ies geschikt
PD3
0- 95%
Alle t echnische Gegevens zij n get est < 2000m hoogt e.

Overspanning Cat egorie

OVC I I voor PV ingang circuit , OVC I I I voor licht net circuit

Eigenschappen & Implementaties
Com m unicat ie

Power Line

Ont worpen voor een levensduur van
I m plem ent at ie Licht net St andaard
I m plem ent at ie Veiligheidsklasse
1

25yrs
EN50438
EN 62109-1; EN 62109-2

Op klant en wens program m eerbaar via de ECU.
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YC500-EU Technische Specificaties
Type

YC500A/I-EU(voor 2 onafhankelijke MPPT’s)

Ingangsgegevens (DC)
Aanbevolen paneel verm ogen ( STC)

180-310Wp

MPPT Spanningsbereik

22-45VDC

MPPT Spanningsbereik bij vol verm ogen

26-45VDC
55VDC

Maxim ale I ngangsspanning
St art spanning ( nul last )

22V

Maxim ale I ngangsst room

10,5A x 2
15A

Maxim ale DC Kort sluit st room
Uitgangsgegevens (AC)
Maxim aal Cont inu Verm ogen

500W

Maxim ale Cont inue St room

2,17A

Nom inale Licht net spanning

230VAC

I ngest eld Uit gangsspanningsbereik

184-253VAC1

Maxim aal Uit gangsspanningsbereik

149-278VAC
50Hz

Nom inale Net frequent ie
I ngest eld Net frequent ie bereik

48-51Hz1

Maxim aal Net frequent ie bereik

45,1-54,9Hz

Power Fact or

>0,99

Tot ale Harm onische Vervorm ing

<3%

Maxim aal aant al unit s per st ring

7 voor 20A groep

Efficiëntie
Maxim ale Om vorm er Efficiënt ie

95.5% (Met HF Transformator)

Mechanische Gegevens
Om gevingst em perat uurbereik t ij dens Bedrij f

- 40° C t ot + 65° C

I nt erne Tem perat uurbereik t ij dens Bedrij f

- 40º C t ot + 85º C

Opslag t em perat uurbereik

- 40º C t ot + 85º C

Afm et ingen ( B x L x H)

221m m x 167m m x 29m m

Gewicht

2,5kg

Behuizing veiligheidsklasse

IP65

Koeling

Nat uurlij ke Convect ie

Nat t e Locat ies Classificering

Voor Nat t e Locat ies geschikt

Vervuilingsgraad Classificering

PD3

Relat ieve Vocht igheid Tij dens Opslag
Maxim ale Gebruikshoogt e

0- 95%
Alle t echnische Gegevens zij n get est < 2000m hoogt e.

Overspanning Cat egorie

OVC I I voor PV ingang circuit , OVC I I I voor licht net circuit

Eigenschappen & Implementaties
Com m unicat ie

Power Line

Ont worpen voor een levensduur van
I m plem ent at ie Licht net St andaard
I m plem ent at ie Veiligheidsklasse
1

25yrs
EN50438
EN 62109- 1; EN 62109- 2

Op klant en wens program m eerbaar via de ECU.
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11. Bedradingsschema
11.1

Voorbeeld
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APS Micro omvormer & Energie Communicatie Unit
Garantiekaart
Het APS I nst allat ie Diagram geeft de fy sieke locat ies aan van elke Micro Om v orm er in de inst allat ie. Elke APS Micro om vorm er heeft verwij derbare
st ickers m et het serie num m er. Verwij der deze en plak die op de ov ereenkom st ige locat ie op het I nst allat ie Diagram .
Voorbeeld van een inst allat ie Diagram .

1

2

3

4

5

6

7

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D
1
D
2

Om uw APS m icro om v orm ers t e regist reren, st uurt u deze Garant iekaart aan: em asupport @alt energy- pow er.com of uw lokale dist ribut eur.
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