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1.1. Introduktion
Disse retningslinjer beskriver TripleLynx Pro Web Server og forklarer, hvordan den skal anvendes.
Se downloadområdet under www.danfoss.com/solar for de nyeste retningslinjer.
Kapitlet om Fjerntilslutning indeholder oplysninger vedrørende etablering af adgang via internettet.
Kapitlet Kom godt i gang forklarer den indledende opsætning og drift af Web Server.
De resterende kapitler forklarer funktionerne i de forskellige menuer.
Det sidste kapitel Oversigt giver en oversigt over alle menupunkter.

1.1.1. Ansvarsfraskrivelse
Ophavsrettigheder og ansvarsbegrænsning
Ved at bruge denne manual accepterer brugeren, at oplysningerne indeholdt heri
udelukkende anvendes til drift af udstyr fra Danfoss eller udstyr fra andre forhandlere, forudsat at dette udstyr er beregnet til kommunikation med udstyr fra
Danfoss via en ethernetseriekommunikationsforbindelse. Danfoss kan ikke garantere, at et softwareprogram, der er produceret i overensstemmelse med retningslinjerne i denne manual, vil fungere korrekt i alle former for fysiske miljøer, hardware eller software.
Danfoss kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte, indirekte og
specielle skader eller ulykker eller følgeskader som følge af brug af eller manglende evne til at bruge oplysningerne i denne manual. Danfoss er i særdeleshed ikke
ansvarlig for eventuelle omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, omkostninger, der måtte opstå som følge af tabt fortjeneste eller indtægt, tab eller beskadigelse af udstyr, tab af computerprogrammer, tab af data, omkostninger til
erstatning af disse eller ethvert krav fra tredjepart.
Navne på produkter og virksomheder, der nævnes i denne manual, kan være registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Anvend ikke data indhentet fra inverteren til faktureringsformål. Data indsamlet af TripleLynxinverteren vedrørende strøm genereret af solcelleanlægget kan afvige fra de data, der vises af
elforbrugsmåleren, med op til 3 %.
Værdierne beregnes på basis af aktiv strøm, medmindre andet er angivet.
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Symbol
Kursiv

1

[ ] anvendt i tekst
[x] Hævet skrift i overskrifter
[Anlæg]
[Gruppe]
[Inverter]
→

# ... #

Forklarende note
1) Angiver en henvisning til et afsnit i den nuværende
manual.
2) Kursiv anvendes også til at angive en driftstilstand,
f.eks. driftstilstanden Tilslutning.
1) Indeholder en sti i en menunavigation.
2) Anvendes også til at angive forkortelser, såsom [kW].
Angiver sikkerhedsniveau.
Menupunkt tilgængeligt på anlægsniveau.
Menupunkt tilgængelig på gruppeniveau eller derover.
Menupunkt, der er tilgængelig på inverterniveau eller
derover.
Angiver et trin i menunavigationen.
Bemærk, nyttig information.
Agtpågivenhed, vigtige sikkerhedsinformationer.
Navn på anlæg, grupper eller inverter i sms eller e-mailmeddelelse, f.eks. #anlægsnavn#.

Webside
Symbol
↳
[x]

Forklarende note
Angiver en undermenu.
Definerer nuværende sikkerhedsniveau, hvor x er mellem
0-3.

Tabel 1.1: Symboler

1.1.2. Liste over forkortelser
APN
DW-upload
DHCP
DNO
DNS
FF
FTP
GPRS
GSM
ISP
LAN
MAC
P
PLA
PNOM effekt
PSTC Effekt
PR
Q
RCMU
ROCOF
RTC
S
SIM
SMTP
SW
TLX

Access point-navn (til GPRS)
Data warehouse upload af indlæste inverterdata, også kendt som webportalupload
Dynamic Host Configuration Protocol - dynamisk tildeling af IP-adresser
Distribution Network Operator
Domænenavnsystem
Fyldfaktor
File Transfer Protocol
General Packet Radio Service
Globalt system til mobilkommunikation
Internetserviceudbyder
Lokalt netværk
Medieadgangskontrol, et unik hardwarenummer for inverteren
P er symbolet for reel effekt og måles i Watt (W)
Justering af effektniveau
Nominelle forhold
Standardtestbetingelser
Ydelsesforhold
Q er symbolet for reaktiv strøm og måles i reaktiv volt-ampere (VAr)
Overvågning af lækstrøm
Hastighed for ændring af frekvens
Realtidsur
S er symbolet for aktiv effekt og måles i volt-ampere (VA)
Abonnentidentitetsmodul
Simple Mail Transfer Protocol
Software
TripleLynx

1.1.3. Systemkrav
TripleLynx Pro Web Server betjenes udelukkende via en webbrowser (Internet Explorer® fra
version 5 eller Firefox® fra version 2), ved hjælp af enten:

6

-

direkte adgang via PC-forbindelse til kommunikationskortets ethernetgrænseflade (se
Adgang til TripleLynx), eller

-

fjerntilgang via internettet (se Fjerntilslutning).
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For alle sprogversioner understøtter softwaren til Web Server tegn, der er kompatible med Unicode.

1

For anlægs-, gruppe- og inverternavn understøttes kun følgende tegn:
Bogstaver
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Versaler
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Tal
0123456789
Specialtegn
- _.
Bemærk! Mellemrum er ikke tilladt i et inverternavn.
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2

2.1. Adgang og indledende opsætning
2.1.1. Adgang via PC-ethernetgrænseflade
Skift Web Server logon og password for masterinverteren øjeblikkeligt for optimal
sikkerhed ved oprettelse af forbindelse til internettet. Gå til [Setup → Web Server
→ Admin] for at ændre password.
Opsætningssekvens:
1.

Vælg hvilken inverter, der skal sættes op som master.

2.

Åbn frontlågen på denne inverter. Se installationsmanualen til TripleLynx for retningslinjer.

3.

Tilslut inverterens RJ45-grænseflade til PC'ens ethernetgrænseflade ved brug af et
patch-kabel (netværkskabel cat5e, krydset eller lige igennem).

4.

På PC'en ventes, indtil Windows rapporterer begrænset tilslutning (hvis der ikke er en
DHCP tilgængelig). Åbn internetbrowseren og kontrollér, at pop-ups er aktiveret.

5.

Indtast http://inverternavn i adressefeltet:
•

Find serienummeret på produktetiketten placeret på siden af kabinettet.

•

"inverternavn" er de sidste 10 cifre i serienummeret (1).

Illustration 2.1: Produktetiket

6.

Logon-dialogen for Web Server åbnes.

7.

Indtast "admin" i bruger- og passwordfeltet, og klik [Log in].

8.

Ved første logon kører inverteren en opsætningsguide.

2.1.2. Opsætningsguide
Trin 1 af 7: Indstilling af master
Klik på [Set this inverter as master] for at indstille en masterinverter.
•

8

Der køres en scanning for at identificere invertere i netværket.
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•

Et pop up-vindue viser de identificerede invertere.

Klik [OK] for at bekræfte, at det korrekte antal invertere er blevet fundet.

2

Illustration 2.2: Trin 1 af 7: Indstilling af master

For at ændre denne indstilling senere, se Opsætning, inverteroplysninger.
Trin 2 af 7: Displaysprog
Vælg displaysprog. Bemærk, at dette valg definerer sproget i displayet, ikke netkoden.
•

Standardsproget er engelsk.

Illustration 2.3: Trin 2 af 7: Displaysprog

For at ændre sprogindstillingen senere, se Opsætning, opsætningsoplysninger.
Trin 3 af 7: Tid og dato
Indtast
•

tid i 24-timer format

•

dato

•

tidszone

Nøjagtighed er vigtigt, da dato og tid anvendes til indlæsningsformål. Der tilpasses automatisk
til sommertid.
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2

Illustration 2.4: Trin 3 af 7: Tid og dato

For at ændre disse indstillinger senere, se Opsætning, inverteroplysninger, Indstil dato og tid.
Trin 4 af 7: Installeret effekt
For hvert PV-input indtastes
•

overfladeareal

•

installeret effekt

For yderligere oplysninger henvises til referencemanualen for TripleLynx.

Forkerte indstillinger kan have alvorlige konsekvenser for produktionseffektiviteten.

Illustration 2.5: Trin 4 af 7: Installeret effekt

For at ændre den installerede effekt, se Opsætning, Kalibrering, PV-panel.

10
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Trin 5 af 7: Netkode
Vælg den netkode, der skal matche placeringen af installationen. For at opfylde kravene til net
med middelspænding vælges en netkode, der slutter med MV.
•

2

Standardindstillingen er [undefined].

Vælg netkoden igen for at bekræfte.
•

Indstillingen aktiveres øjeblikkeligt.

Korrekt valg er afgørende for at overholde lokale og nationale standarder.

Illustration 2.6: Trin 5 af 7: Netkode

Bemærk:
Hvis den første indstilling og den bekræftende indstilling ikke stemmer overens,
•

annulleres valget af netkode, og

•

guiden starter forfra på trin 5.

Hvis den oprindelige indstilling og den bekræftende indstilling stemmer overens, men ikke er
korrekte, kontaktes service.
Trin 6 af 7: Gentagelse
For at gentage indstillingerne fra trin 1-6 i andre invertere i samme netværk:
•

Vælg invertere

•

Klik [Replicate]

Bemærk:
Hvis PV-konfigurationen, den installerede PV-strøm og PV-panelet for efterfølgende invertere
i netværket ikke stemmer overens med indstillingerne for masteren, gentages de ikke. Foretag opsætning af de efterfølgende invertere individuelt.
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2

Illustration 2.7: Trin 6 af 7: Gentagelse

Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter
Inverteren starter automatisk op, når installationssekvensen er afsluttet (se installationsmanualen for TripleLynx), og solindstrålingen er tilstrækkelig.
Opstartssekvensen, herunder selvtest, tager nogle få minutter.

Illustration 2.8: Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter

Du kan ændre opsætningen senere ved at få adgang til inverteren via den integrerede webgrænseflade eller displayet på inverterniveau.

12

•

Gå til [Setup → Inverter details] for at ændre inverterens navn.

•

Gå til [Setup → Inverter details] for at aktivere mastertilstand.
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2.2. Drift
2.2.1. Struktur for Web Server

2

Oversigten for Web Server er struktureret som følger.

Illustration 2.9: Oversigt

1.

2.

3.

Anlæggets navn: Viser det nuværende anlægsnavn:
•

Klik på anlæggets navn for at få vist anlægsvisningen.

•

Anlæggets navn kan ændres i [Setup → Plant details].

Gruppemenu: Viser grupper af invertere:
•

Invertere bliver som standard en del af gruppe 1

•

Klik på et gruppenavn for at få vist gruppevisningen samt en liste over invertere i denne gruppe.

•

Gruppenavnet kan ændres via [Setup → Inverter details] i invertervisningen.

Gruppemedlemmer: Viser inverternavnene i den aktuelt valgte gruppe. Standardinverternavnet er baseret på serienummeret (se afsnittet Adgang til Web Server):
•

Klik på et inverternavn for at få vist invertervisningen.

•

Navnet på inverteren kan ændres via [Setup → Inverter details] i invertervisningen.

4.

Hovedmenu: Denne menu svarer til inverterdisplayets hovedmenu.

5.

Undermenu: Undermenuen svarer til det aktuelt valgte emne i hovedmenuen. Alle
undermenuemner, der hører under det pågældende hovedmenuemne, vises her.

6.

Indholdsområde: Hovedmenuen og undermenuerne til Web Server er identisk med
menuerne i inverterens display. Indholdet af undermenuen, der vises her, svarer til

L00410494-03_01
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den valgte undermenu: [Overview]. På visse sider ses en vandret menu for bedre læsbarhed.
7.

2

Sidefod: Valgmuligheder på sidefodens bjælke:
•

Sprog: Åbner et pop up-vindue. Klik på landets flag for at ændre sproget i
Web Server til det ønskede sprog til den aktive session.

•

Kontakt: Åbner et pop up-vindue, der viser kontaktoplysningerne for
Danfoss.

•

Log ud: Åbner diaglogboksen log ind/log ud.

•

Sikkerhedsniveau: Viser det aktuelle sikkerhedsniveau, som forklaret i afsnittet Sikkerhedsniveauer.

Bemærk:
Indholdet af hovedmenuen ændres afhængigt af, hvilken visning der aktuelt er valgt: anlægget, en gruppe af invertere eller en individuel inverter. Det aktive vindues angives med rød
tekst.

2.2.2. Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter
Oversigtsskærmene for anlægsvisning, gruppevisning og invertervisning viser den samme overordnede statusinformation.

Illustration 2.10: Anlægsvisning

14
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Emne

Overordnet status
på anlæg

Nuværende produktion
Udbyttet i dag
Samlet afkast
Samlet CO2-besparelse
Ydelsesforhold
Samlet udbytte
Justering af strømbegrænsning

Enhed Visning
Beskrivelse
Anlæg
Inverter
og gruppe
x
Rød: Anlægs PR < 50 %, eller:
Enhver inverter i netværket
- i fejlsikker tilstand, eller
- mangler i scanningslisten, ingen kontakt med master
Gul: Enhver inverter i netværket
- med PR < 70 %, eller
- i tilstandenTilslutning eller Ikke på net
Grøn: Anlægs PR ≥ 70 %, og
- alle invertere med PR ≥ 70 %, og
- alle invertere i tilstanden På net
x
Rød: Inverters PR < 50 %, eller inverteren har en fejl
Gul: Inverter PR mellem 51 % og 70 %, eller inverter i

kW

x

x

Tilslutningstilstand
Grøn: Ingen fejl, og
- inverters PR ≥ 70 %, og
- inverter i tilstanden På nettet
Energiproduktionsniveau i realtid

kWh
Euro
kg

x
x
x

x
x
x

Kumulativt udbytte for dagen
Kumulativt afkast indtjent siden første idriftsættelse
Kummulativ CO2-besparelse siden første idriftsættelse

%
kWh
%

x
x

x
x
x

Ydelsesforhold i realtid
Kumulativt udbytte siden første idriftsættelse
Maksimum strømbegrænsning i % af nominel AC-udgangseffekt for inverter

2

Bemærk:
Til beregning af ydelsesforholdet PR kræves en solindstrålingssensor, se [Setup → Calibration].

2.3. Sikkerhedsniveauer
Tre forhåndsdefinerede sikkerhedsniveauer filtrerer brugeradgang til menuer og valgmuligheder.
Sikkerhedsniveauer:
•

Niveau 0: Slutbruger, intet password påkrævet

•

Niveau 1: Installatør/servicetekniker

•

Niveau 2: Installatør/servicetekniker (udvidet).

Når man er logget på Web Server som Admin, sker adgang på sikkerhedssniveau 0. Efterfølgende oprettede brugerkonti giver adgang til forhåndsdefinerede undergrupper af menuer i henhold til brugerprofilen.
Definer brugerprofil i [Plant → Setup → Web Server → Profiles]
Adgang til niveau 1 og 2 kræver servicelogon, bestående af et bruger-ID og et password.
•

Servicelogon giver direkte adgang til et specifikt sikkerhedsniveau og gælder for den
aktuelle dag.

•

Servicelogon fås hos Danfoss.

•

Få adgang til logon via Web Server logondialog.

•

Når serviceopgaven er udført, logges der af under [Setup → Security].

L00410494-03_01
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•

Web Server logger automatisk brugeren af efter 10 minutters inaktivitet.

Sikkerhedsniveauerne er de samme på inverterdispalyet og Web Server.
Et sikkerhedsniveau giver adgang til alle menuposter på samme niveau samt alle menuposter
på et lavere sikkerhedsniveau.
I hele manualen gælder det, at [0], [1] eller [2] indsat efter menuposten angiver minimumssikkerhedsniveauet, der er påkrævet for at få adgang.

2

2.4. Ændring af sprog
Web Server anvender automatisk samme sprog som for sprogindstillingen for inverteren. Standardsproget er engelsk.
For at ændre sproget i Web Server midlertidigt:
•

klik på sprog i sidefoden

•

vælg det ønskede sprog

•

ved logoff vil denne sprogindstilling ændres tilbage til standardindstillingen

For at vælge standardsprog for Web Server henvises til afsnittet Opsætningsdetaljer.

2.5. Kompatibilitet i netværk med andre TripleLynx
Pro-invertere
Den specifikke funktion i forbindelse med TripleLynx Pro-inverter fungerer kun i netværk bestående af TripleLynx Pro-invertere. Ligeledes fungerer den specifikke funktion i forbindelse med
TripleLynx Pro+-inverteren kun i netværk bestående af TripleLynx-invertere.

2.6. Administration af de indlæste data via den integrerede Web Server
2.6.1. Grafer
Inverteren TripleLynx Pro kan generere grafer, der enten er baseret på hele anlæg, en specifik
gruppe invertere eller baseret på den enkelte inverter.
Følgende typer af grafer er tilgængelige:

16

•

Produktionsgrafer på daglig, månedlig og årlig basis.

•

Grafer over ydeevne på månedlig og årlig basis.
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For en dybdegående beskrivelse af den enkelte graftype henvises til afsnittet Visning i denne
manual.

2

Illustration 2.11: Produktionsgraf

Illustration 2.12: Ydelsesgraf

2.6.2. Eksport af indlæste data
Data indlæst af TripleLynx Pro inverter kan eksporteres eller downloades til en PC.
Se Log for yderligere information.

2.6.3. Melding om udbytte og hændelser
Ved at benytte masterinverter-funktionalitet kan TLX Pro+-inverteren sende meldinger via email eller sms, der vedrører:
•

produktionsstatus

•

advarsel i tilfælde af utilstrækkeligt produktionsniveau

•

inverterhændelser

Krav til meldinger via e-mail eller sms:
•

Alle invertere er TLX Pro+-invertere.

•

Masteren er tilsluttet internettet eller har et GSM-modem installeret.

•

Al opsætning vedrørende henholdsvis e-mail [Setup → Communication] og GSM [Setup
→ Communication → GPRS setup] er konfigureret korrekt.

Krav der kun gælder sms:
•
et GSM-modem er installeret i master-inverteren, eller
•

en e-mail/sms-konto er etableret af internetudbyderen (internet service provider).

For yderligere informationer vedrørende meldinger, se Opsætning, Meddelelsestjenester.

2.6.4. Upload til webportal eller FTP-server
Masterinverteren indsamler data fra alle TripleLynx Pro invertere i sit netværk. Dataene kan
uploades til en webportal eller en FTP-server, hvis masterinverteren:
•

er tilsluttet et netværk med internetadgang, eller

•

har installeret et GSM-modem

For datauploadfrekvens, se Opsætning, Kommunikation, Data Warehouse (DW).

L00410494-03_01
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3. Visning
3.1. Oversigt [0] [Anlæg, Gruppe, Inverter]

3

Udformningen af oversigtsskærmen på både anlægs-, gruppe- og inverterbasis er beskrevet i
kapitel 2 i afsnittet Drift.

3.2. Grafer[0] [Anlæg, Gruppe, Inverter]
TLX Pro+-inverteren kan generere følgende grafer på anlægs-, gruppe- eller inverterbasis:
Produktionsgrafer
•

Dagligt

•

Månedligt

•

Årligt

Ydelsesgrafer (PR eller udbytte)
•

Månedligt

•

Årligt

Ydelsesgraferne viser kun PR, når solindstråling indlæses.

Bemærk:
Varigheden af de data, der vises i graferne, afhænger af indlæsningsintervallet, se Indlæsning.
Se nedenfor for en detaljeret beskrivelse af hver af de viste grafer på hvert individuelt niveau.

3.2.1. Anlægsvisning
Klik på anlæggets navn for at få vist anlægsvisningen. I anlægsvisningen genereres følgende
grafer baseret på data fra hele anlægget:
Produktionsgraf
Interval
Enhed
Dagligt
kW
W/m2

Månedligt

kWh

Årligt

kWh

Beskrivelse
Effektudgang.
Solindstrålingsniveauer (hvis en solindstrålingssensor er installeret).
Data vises på timebasis.
Energiproduktion på daglig basis for indeværende måned til dags
dato.
Energiproduktion på månedlig basis for indeværende år til dags
dato.

Ydelsesgraf (med installeret solindstrålingssensor)
Interval
Enhed
Beskrivelse
Månedligt
%
Ydelsesforhold for indeværende måned til dags dato.
Årligt
%
Ydelsesforhold for indeværende år til dags dato.
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Ydelsesgraf - udbytte (uden installeret solindstrålingssensor)
Interval
Enhed
Beskrivelse
Månedligt
timer
Driftstid for indeværende måned til dags dato,
Årligt
timer
Driftstid for indeværende år til dags dato.

3.2.2. Gruppevisning

3

Klik på gruppenavnet for at få vist gruppevisningen. I gruppevisningen vises en oversigt over
alle invertere i den aktuelt viste gruppe med oplysninger om:
•

overordnet status (se Drift)

•

produktionsniveau i realtid

•

samlet udgangseffekt

I gruppevisningen genereres følgende grafer baseret på data fra den aktuelle gruppe:
Produktionsgraf
Interval
Enhed
Dagligt
kWh
Månedligt
kWh
Årligt

kWh

Beskrivelse
Energiproduktion for indeværende dag.
Energiproduktion på daglig basis for indeværende måned til dags
dato.
Energiproduktion på månedlig basis for indeværende år til dags
dato.

Ydelsesgraf - PR (med installeret solindstrålingssensor)
Interval
Enhed
Beskrivelse
Månedligt
%
Ydelsesforhold i [%] for indeværende måned til dags dato.
Årligt
%
Ydelsesforhold i [%] for indeværende år til dags dato.
Ydelsesgraf - udbytte (uden installeret solindstrålingssensor)
Interval
Enhed
Beskrivelse
Månedligt
timer
Driftstid for indeværende måned til dags dato,
Årligt
timer
Driftstid for indeværende år til dags dato.
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3.2.3. Invertervisning
Klik på inverterens navn for at få vist invertervisningen. I invertervisningen genereres følgende
grafer baseret på inverterdata:
Produktionsgraf
Interval
Enhed
Dagligt
W
VA
VAr
W
Månedligt
kWh
Årligt
kWh

3

Beskrivelse
Aktiv strøm
Aktiv effekt
Reaktiv effekt
PV-strøm:
Energiproduktion på daglig basis, måned til dags dato.
Energiproduktion på månedlig basis, år til dags dato.

Ydelsesgraf - PR (med installeret solindstrålingssensor)
Interval
Enhed
Beskrivelse
Månedligt
%
Ydelsesforhold i [%] for indeværende måned til dags dato.
Årligt
%
Ydelsesforhold i [%] for indeværende år til dags dato.
Ydelsesgraf - udbytte (uden installeret solindstrålingssensor)
Interval
Enhed
Beskrivelse
Månedligt
timer
Driftstid for indeværende måned til dags dato
Årligt
timer
Driftstid for indeværende år til dags dato.
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4.1. Status
Alle værdier, der vises i Status, er skrivebeskyttede. For at ændre inverterindstillinger, se afsnittet Opsætning. For en detaljeret beskrivelse af de individuelle indstillinger henvises til referencemanualen for TripleLynx.

4

Da værdierne anmodes om live fra inverteren, kan der opstå korte forsinkelser i hentningen af
data. Hent de nyeste inverterdata ved at trykke på knappen "Opdater".

4.2. Omgivelsesbetingelser[0] [Inverter]
Hvis eksterne sensorer er tilsluttet inverteren, vises deres aktuelle værdier her.

Illustration 4.1: Omgivelsesbetingelser

4.3. Solceller[0] [Inverter]
I statusmenuen for solceller vises alle statusoplysninger og indstillinger vedrørende PV-siden af
inverteren.

4.3.1. Aktuelle PV-værdier [0] [Inverter]
Spænding, strømstyrke og effekt for hver enkelt PV-input vises her.

4.3.2. PV-maks. værdier[0] [Inverter]
Maksimum værdierne for spænding, strøm og effekt registreret på hvert PV-input vises her.
Maksimum værdierne kan nulstilles via [[Inverter view→ Setup → Inverter details → Reset max.
values].

4.3.3. PV-inputenergi[0] [Inverter]
Den samlede daglige energi produceret af alle tre PV-input som en samlet sum samt for hvert
enkelt PV-input vises her.

Bemærk:
Hvis to input er tilsluttet i parallel konfiguration, vises kun én værdi.

L00410494-03_01
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4.3.4. Isolationsmodstand[0] [Inverter]
Isolationsmodstande mellem jord og PV-panelerne vises i Ohm (Ω). Isolationsmodstanden måles under inverterens selvtest ved opstart.

4.3.5. PV-konfiguration[1] [Inverter]
Den aktuelle konfiguration for hvert PV-input vises.

4

4.4. AC-net[0] [Inverter]
Dette menuafsnit viser status for værdierne vedrørende AC-siden af inverteren.

4.4.1. Aktuelle værdier[0] [Inverter]
For hver af de tre faser vises AC-netværdierne i realtid for den aktuelle fase:
Emne
Spænding[0]
10 min. gennemsnit[1]
L1-L2[1]
Strømstyrke[0]
DC-indhold af strøm[1]
Frekvens[0]
Effekt[0]
Aktiv effekt (S)[1]
Reaktiv effekt (Q)[1]

Beskrivelse
Spænding
Gennemsnitlig spænding målt over 10 minutter
Fase-til-fase-spænding
Strømstyrke
DC-indholdet i AC-netstrømmen
Frekvens
Effekten på den aktuelle fase
Aktiv effekt på den pågældende fase
Den reaktive effekt på den pågældende fase

4.4.2. Maksimum værdier [0] [Inverter]
De maksimale spændings-, strøm- og effektværdier registreret på AC-netetst fase 1, 2 og 3 vises her.
Nulstil maksimum værdierne under [Inverter view → Setup → Inverter details → Reset max. values].

4.4.3. Overvågning af lækstrøm [0] [Inverter]
Strømværdien og den maksimale strømværdi registreret af enheden til overvågning af lækstrøm
(RCMU).
Emne
Strømstyrke[0]
Maksimum værdi[1]

Beskrivelse
Viser rms-værdien for lækstrøm
Viser den maksimale registrerede rms-værdi for lækstrøm

4.5. Netstyring[0] [Inverter]
Netstyring viser den aktuelle status for justering af effektniveau, aktuel produktion og indstillinger for frekvensstabilisering.
Netstyringsmenuen vises kun, hvis funktionen er aktiveret i den aktuelle netkode.
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4.6. Reaktiv effekt[1] [Anlæg]
Sætpunktstype og sætpunktsværdi for reaktiv effekt vises her, kun for varianter inden for TLX
Pro+.
Emne
Sætpunktstype
Værdi

Beskrivelse
Viser sætpunktstype
Viser værdien af sætpunktet

4

4.7. Inverter[0] [Inverter]
Inverterens statusindholdsside viser den generelle status for hele inverteren.

4.7.1. Generelt[0] [Inverter]
Bemærk:
Ved kontakt til Service skal det bemærkes, at de oplysninger, der er angivet på den pågældende webside, er påkrævet for at få hjælp.
De generelle indstillinger for inverteren vises her.
Emne
Land
Sprog
Navn*)
Gruppenavn*)
Driftstilstand
Installationsdato
Model
Serienummer
Varenummer
Softwareversion
MAC-adresse

Beskrivelse
Installationsland.
Sprog for inverterdisplay og Web Server-software. Sessionssproget for Web
Server-softwaren kan også ændres via sidefoden.
Viser inverterens aktuelle navn.
Viser navnet på den gruppe, som inverteren hører til.*)
Viser inverterens aktuelle driftstilstand.
Datoen for installation af inverteren.*)
Aktuel model og invertereffektklasse.
Inverterens serienummer.
Inverterens varenummer.
Inverterens softwareversion.
MAC-adressen på kommunikationskortet.

*) Disse navne kan ændres i invertervisningen under [Inverter view → Setup → Inverter details].

4.7.2. DC-busspænding[1] [Inverter]
De aktuelle værdier og maksimum værdier for DC-busspænding vises her. DC-busspændingerne har både en nedre og en øvre grænse.

4.7.3. Temperaturer for printkort[0] [Inverter]
Interne temperaturer for inverterens printkort:
•

aktuel temperatur

•

maksimal temperatur[1]

Bemærk:
Visse printkorttemperaturer er kun tilgængelige på sikkerhedsniveau 1 eller over.
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4.7.4. RPM for ventilatorer[1] [Inverter]
Den interne ventilatorhastighed vises i RPM (omdrejninger pr. minut).

4.7.5. Effektmodultemperaturer[0] [Inverter]
Intern temperatur for inverterens effektmoduler:

4

-

aktuel temperatur

-

maksimal temperatur[1]

Bemærk:
Visse effektmodultemperaturer er kun tilgængelige på sikkerhedsniveau 1 eller over.

4.7.6. Printkortets vare- og serienummer[0] [Inverter]
Vare- og serienummer for styrekortet samt effektkortet, kommunikationskort og AUX board vises her.

4.7.7. Softwareversion for printkort[0] [Inverter]
Softwareversionen for styrekort, kommunikationskort, processoren for funktionsmæssig sikkerhed og displaysoftwaren er vist her.

4.7.8. Driftstid[1] [Inverter]
Samlet driftstid for strøm, aux, styre- og kommunikationskort.

4.8. Softwareversion[0] [Anlæg]
Softwareversion for TripleLynx Pro Web Server.

4.9. Uploadstatus[0] [Anlæg]
Modemmenuen viser den aktuelle værdi for GSM-/GPRS-forbindelsen samt status for data warehouse/portalupload.
Emne
Uploadstatus
Signalstyrke
GSM-netværksnavn
GSM-status
Fejlede uploads
Seneste fejl
Seneste upload

Beskrivelse
Nuværende uploadstatus.
Signalstyrke. Skal helst ligge mellem 16-31. GSM-signalstyrke.
Netværket, som modemmet er tilsluttet i øjeblikket.
Viser den aktuelle status for GSM-netværk.
Antal på hinanden følgende fejlede uploads.
Hændelses-id sammen med tidsstempel (tid og dato) for seneste hændelse. Se GSM-manualen for en mere detaljeret beskrivelse af hændelses-id.
Tidsstempel for seneste vellykkede upload.

Tabel 4.1: Uploadstatus

Se GSM-manualen for yderligere oplysninger.
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4.10. PV Sweep[0] [Anlæg, Inverter]
For at se resultatet af det senest udførte PV sweep, gå til
•

Anlægsniveau: [Plant → Status → PV sweep].

•

Inverterniveau: [Inverter → Status → PV sweep].

Klik på "Eksport" for at eksportere data.

4

Inverterniveau
Emne
Status
PV1
Tidsstempel
UMPP
IMPP
PMPP
FF
UOC
ISC
Antal MPP
Status
PV2
Tidsstempel
UMPP
IMPP
PMPP
FF
UOC
ISC
Antal MPP
Status
PV3
Tidsstempel
UMPP
IMPP
PMPP
FF
UOC
ISC
Antal MPP
Status

Enhed

Beskrivelse

tt:mm:ss
V
A
W
V
A

tt:mm:ss
V
A
W
V
A

tt:mm:ss
V
A
W
V
A

PV-input 1
Tidspunkt for seneste PV sweep
DC-spænding ved globalt MPP
Strømstyrke ved globalt MPP
Effektbegrænsning ved globalt MPP
Fyldfaktor = PMPP/(UOC*ISC)
Åben kredsløbsspænding ved globalt MPP
Kortslutningsstrøm ved globalt MPP
Samlet antal detekterede globale og lokale MPP
Bekræftelse af korrekt PV sweep
PV-input 2
Tidspunkt for seneste PV sweep
DC-spænding ved globalt MPP
Strømstyrke ved globalt MPP
Effektbegrænsning ved globalt MPP
Fyldfaktor = PMPP/(UOC*ISC)
Åben kredsløbsspænding ved globalt MPP
Kortslutningsstrøm ved globalt MPP
Samlet antal detekterede globale og lokale MPP
Bekræftelse af korrekt PV sweep
Tidspunkt for seneste PV sweep
DC-spænding ved globalt MPP
Strømstyrke ved globalt MPP
Effektbegrænsning ved globalt MPP
Fyldfaktor = PMPP/(UOC*ISC)
Åben kredsløbsspænding ved globalt MPP
Kortslutningsstrøm ved globalt MPP
Samlet antal detekterede globale og lokale MPP
Bekræftelse af korrekt PV sweep

Anlægsniveau
Visningen på anlægsniveau viser de samme data som på inverterniveau for hver inverter i solenergianlægget.
For yderligere information om PV sweep-funktionen, se afsnittet Status, PV Sweep.

4.11. Anlægsstatus[0] [Anlæg]
Rapporten om status på anlæg indeholder oplysninger om energiproduktion for det overordnede anlæg samt for individuelle PV-input og individuelle invertere. Denne rapport indeholder de
nødvendige oplysninger til at identificere fejl som følge af smuds, delvise fejl i solceller eller defekte inverterkredsløb.
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Denne rapport fås også som e-mail-meddelelse. For yderligere information, se afsnittet Opsæt-

ning, Status på anlæg.
Emne
Anlæggets navn
Rapportdato:
Rapporteringsperiode
Anlægsproduktion
Anlægsafkast
Ækvivalent CO2-emission:

4

Ydelsesforhold over 70 %
Navn på individuel inverter
Ydelsesforhold mellem 50 % og 70 %
Navn på individuel inverter
Ydelsesforhold under 50 %
Navn på individuel inverter
Inverterproduktion afviger mere end 10 %
Navn på individuel inverter
PV-produktion afviger mere end 10 %
Inverterens navn
PV-input 1
PV-input 2
PV-input 3

26

Enhed Beskrivelse
Navn på solcelleanlæg
Dato for rapport
Varighed af periode omfattet af rapporten
Wh Solcelleanlægets produktion i rapporteringsperioden
Euro Solcelleanlæggets afkast genereret i rapporteringsperioden
kg
Solcelleanlæggets tilsvarende CO2-emissionsreduktion i rapporteringsperiode
%

Ydelsesforhold for individuel inverter

%

Ydelsesforhold for individuel inverter

%

Ydelsesforhold for individuel inverter

%

Afvigelse for individuel inverter

%
%
%

Afvigelse for PV-input 1(PV-streng 1)
Afvigelse for PV-input 2(PV-streng 2)
Afvigelse for PV-input 3 (PV-streng 3)
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5.1. Indlæsning
Dette afsnit forklarer de individuelle indlæsninger for TripleLynx Pro. Alle individuelle logs kan
downloades som .csv-fil til videre behandling. Ikke alle indlæsninger er synlige i både anlægsvisning og invertervisning.
Når inverterens interne log er fuld, overskriver den de ældste data først. Se afsnittet Meddelelse
for at modtage en meddelelse, når den interne indlæsningskapacitet er 60 % fuld.

5

Bemærk:
I Internet Explorer®, Firefox® og/eller firewallsoftware kan fildownload/eksport af de indlæste data forhindres af pop up-blockere. Kontakt programleverandøren for yderligere information og valgmuligheder.

5.2. Generelt[0] [Anlæg, Inverter]
Vist i invertertvisning:
•

Samlet energiproduktion

•

Samlet driftstid

•

Tid for nedlukning (dagen før)

•

Tid for opstart (indeværende dag)

Vises i anlægsvisning:
•

Samlet energiproduktion for hele anlægget

Bemærk:
Tid for nedlukning og opstart vises kun, hvis inverter har været i drift.

5.3. Derating[1] [Inverter]
Derating af udgangseffekten er en måde at beskytte inverteren mod overbelastning og mulige
fejl på. Loggen registrerer samlet varighed af derating. For at få vist fordelingen af de forskellige typer af derating, er sikkerhedsadgang på niveau 1 påkrævet. For yderligere information om
derating henvises til referencemanualen for TripleLynx.
Denne menu er synlig på inverter- og gruppeniveau.

L00410494-03_01

27

5. Log

Værdi
Tæller af tid uden for
net[0]
Tæller af samlet derating[0]
Netspænding[1]
Netstrømstyrke[1]
Neteffekt[1]
PV-strøm[1]
PV-effekt[1]
Temperatur[1]
Justering af effektniveau[0] 1)
Frekvensstabilisering[0]
Reaktiv effekt[0]

5

1)

Enhed
Timer

Beskrivelse
Samlet varighed af afbrydelse fra net.

Timer

Samlet varighed af strømproduktionsbegrænsning.

Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer

Samlet
Samlet
Samlet
Samlet
Samlet
Samlet
Samlet

Timer

Samlet varighed af derating som følge af frekvensstabilisering.

Timer

Samlet varighed af derating som følge af reaktiv effekt.

varighed
varighed
varighed
varighed
varighed
varighed
varighed

af
af
af
af
af
af
af

derating
derating
derating
derating
derating
derating
derating

som
som
som
som
som
som
som

følge
følge
følge
følge
følge
følge
følge

af
af
af
af
af
af
af

netspænding.
netstrømstyrke.
neteffekt.
PV-strøm.
PV-strøm.
invertertemperatur.
justering af effektniveau.

Hvis tilladt af den aktuelle netkode.

5.4. Data Log[0] [Inverter]
TLX Pro+-inverteren logger detaljerede data i op til 34 dage i 10-minutters intervaller, inden
den begynder at overskrive data.
Data, der logges:
Data
Timestamp
Irradiance1)
Ambient temperature1)
Module temperature1)
PV voltage, per string
PV current, per string
PV power, per string
PV energy, per string
Grid voltage, per phase
Grid current, per phase
Grid power, per phase
Apparent power, sum of phases
Grid power total
Grid energy, per phase
Today's energy production measured by S0 counter2)
DC content of grid current, per phase
Residual grid current
Grid frequency, mean of phases
DC bus voltages
Internal temperatures
Apparent power, per phase
Reactive power, per phase
Inverter operation mode
Latest inverter event
PLA present value
Reactive power abs(Q)
Reactive power cos(φ)
Reactive power mode
1)
2)

Enhed
dd:mm:yy hh:mm
W/m2
°C
°C
V
A
W
Wh
V
A
W
VA
W
Wh
Wh
mA
mA
Hz
V
°C
VA
Var

%
%

Når der er tilsluttet til en sensor.
Når der er tilsluttet til en tæller.

5.5. Produktionslog[0] [Anlæg, Inverter]
Disse data indlæses på inverterniveau:
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•

Daglig energiproduktionsdata for den seneste uge.

•

Ugentlig energiproduktionsdata for de seneste 4 uger.

•

Den månedlige energiproduktion for de seneste 12 måneder.

•

Den årlige energiproduktion for de seneste 20 år.

Hvis en udskiftning af inverteren er nødvendig, kan disse data overføres til den nye inverter. Se
afsnittet Backup af indstillinger for yderligere oplysninger. På anlægsniveau viser denne log
summen af energiproduktion for alle invertere i netværket.

5.6. Solindstrålingslog[0] [Anlæg, Inverter]

5

Hvis inverteren er udstyret med en solindstrålingssensor, indlæses disse data på inverterniveau:
•

Daglig solindstråling for den seneste uge

•

Ugentlig solindstråling for de seneste 4 uger

•

Månedlig solindstråling for de seneste 12 måneder

•

Årlig solindstråling for de seneste 20 år

Hvis en udskiftning af inverteren er nødvendig, kan disse data overføres til den nye inverter. Se
afsnittet Backup af indstillinger for yderligere oplysninger.
I anlægsmenuen viser denne menu solindstrålingsloggen for masterinverteren.

5.7. Hændelseslog[0] [Inverter]
Hændelseslogmenuen viser de seneste 20 inverterhændelser.
Seneste 20 hændelser[1] viser
•

Hændelses-ID

•

Dato og tid

•

Status (on/off)

for hver af de seneste 20 hændelser.
Se afsnittet Fejlfinding i referencemanualen for TripleLynx for yderligere oplysninger om specifikke hændelser.
Den komplette hændelseslog består af maks. 1000 registreringer, der kan ses ved at eksportere
hændelsesloggen. Denne menu er kun synlig i invertervisningen.

5.8. Ændring af log[1] [Inverter]
Viser de seneste 20 poster for inverterens ændringslog.
Ændringsloggen registrerer:
•

Ændring af parametre for funktionsmæssig sikkerhed.

•

Hvert logon med servicepassword.

Se indholdet af ændringsloggen ved at eksportere loggen.
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Bemærk:
Ændringsloggen registrerer alle ændringer af parametre, hvortil der er opnået adgang på
sikkerhedsniveau 2. Loggen indeholder:

5

•

Det ændrede parameter

•

Ny indstilling

•

Tidsstempel

•

Brugernavn for den, der har foretaget ændringen. Se ændringsloggen under [Inverter view → Log → Change Log].

5.9. Netstyringslog[0] [Anlæg, Inverter]
Indeholder en meddelelse om effektbegrænsning modtaget fra masterinverteren.
Web Server viser kun de seneste 20 poster. Den komplette log kan ses ved eksport af log.

5.10. Reaktiv effekt[0] [Inverter]
Dette menupunkt er kun tilgængeligt for:
•

TripleLynx Pro+ varianter

•

Netkoder, hvis reaktiv effekt er aktiveret

Viser en log over summen af genereret reaktiv energi:
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•

Underspændt

•

Overspændt
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6. Opsætning
6.1. Calibration[0] [Plant, Inverter]
Konfiguration af individuelle sensorer, PV-paneler og miljøindstillinger.

6.1.1. Sensorer[0] [Anlæg, Inverter]

6

Illustration 6.1: Sensorer
Emne
Skala for solindstrålingssensor

Enhed
mV(1000 w/m2)

Temp.koeff. for solindstrålingssensor.

%

PV temp.just.

°C

Omgivelsestemp.just.

°C

S0-skala

impulser/kWh

Beskrivelse
Kalibreringsværdien for solindstrålingssensoren.
Værdien er normalt angivet på en mærkat på sensorens
bagside.
Bemærk, at denne værdi skal indtastes, før inverteren
registrerer, at der er tilsluttet en solindstrålingssensor.
Kalibreringsværdi for international temperaturkorrigering af solindstrålingsmåling. Anvendes kun for solindstrålingssensorer med integreret temperaturkompensation.
Temperatursensoren kan kalibreres ved hjælp af en justering i området fra -5,0 til 5,0 °C.
Temperatursensoren kan kalibreres ved hjælp af en justering i området fra −5,0 til 5,0 °C.
For at kunne bruge en elforbrugsmåler (S0-sensor) skal
elforbrugsmålerens skala indtastes her.

For en beskrivelse af, hvilken sensor der skal tilsluttes til TripleLynx Pro, henvises til installationsmanualen for TripleLynx.

6.1.2. PV-panel[0] [Inverter]
PV-området og den ratede PV-strøm (STC) til installationen defineres her.

Bemærk:
Disse definitioner er påkrævet for at kunne beregne sammenligningen af PV-strenge for en
rapport vedrørende status på anlæg. Se Meddelelser.
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Illustration 6.2: PV-panel

6

Emne
PV1-panelområde
PV1-panels effekt
PV2-panelområde
PV2-panels effekt
PV3-panelområde
PV3-panels effekt

Enhed
m2
W
m2
W
m2
W

Beskrivelse
Input 1 - samlet PV-panelområde
Input 1 - samlede ratede effekt for solcellepaneler
Input 2 - samlet PV-panelområde
Input 2 - samlede ratede effekt for solcellepaneler
Input 3 - samlet PV-panelområde
Input 3 - samlede ratede effekt for solcellepaneler

6.1.3. Miljø[0] [Anlæg, Inverter]
Værdierne for samlet godtgørelse og samlet CO2-emission kan konfigureres via miljømenuen i
anlægsvisning.

Illustration 6.3: Beregningsværdier
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Emne
Startværdi for optælling af
udbytte

Enhed
kWh

Godtgørelse ct/kWh

Eurocent pr. kWh

CO2-emissionsfaktor

CO2/kg

Beskrivelse
Definerer værdien (en offset-værdi), hvorfra optællingen påbegyndes af udbyttet, der anvendes til beregning af godtgørelse og CO2-emission.
Definerer en værdi for det finansielle udbytte.
Bemærk: Definition af denne værdi kræver betydelig
viden om de enkelte godtgørelsesmodeller i de forskellige lande. Standardværdien er 0,00.
Tillader konvertering af udbytte/kWh. Denne beregningsfaktor for CO2-besparelser afhænger af energikilder til strømgenereringsforholdet. Som standard er
denne sat til 0,5 C02/kg. Spørg den lokale elektricitetsudbyder for at få den nøjagtige værdi.
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6.2. Kommunikation[0] [Anlæg, Inverter]
Kommunikationsmenuen indeholder følgende undermenuer: se beskrivelser nedenfor. Visse af
disse menuer er kun synlige i anlægsvisningen, mens andre kun er synlige i invertervisningen.

6.2.1. RS485[0] [Inverter]

6
Illustration 6.4: RS485-netværksadresse

Inverterens RS485-netværksadresse kan ændres her. Kontrollér, at hver inverter i netværket
har en unik adresse.
RS485-adresserne skal vælges inden for følgende område (netværk.subnet.adresse): 2.1.1 til
12.14.254.

Bemærk:
Det vil kun i meget sjældne tilfælde være nødvendigt at ændre inverterens RS485-adresse,
da hver inverter leveres med en unik RS485-adresse.

6.2.2. IP-opsætning[0] [Inverter]
TripleLynx Pro inverter er udstyret med to integrerede ethernetgræneflader med mulighed for
tilslutning til ethernetnetværk.
Inverteren konfigurerer automatisk en unik IP-adresse.
En integreret DNS-server tillader adgang til masterinverteren via dens navn eller serienummer.
Til lokal administration af IP-adresser understøtter inverteren ligeledes DHCP i den automatiske
konfiguration.
Alternativt kan IP-adresser administreres manuelt under [Setup → Communication → IP setup].
Se inverterens IP-adresse via displayet under [Setup → Communication setup → IP setup].

Bemærk:
For manuel konfiguration kontrolleres det, at hver inverter har en unik IP-adresse.
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Emne
Konfiguration

Beskrivelse
Valgmuligheder:
• Manuel
• Automatisk

Følgende indstillinger sker automatisk, hvis automatisk konfiguration er valgt, og ellers skal de indtastes
manuelt. De er kun synlige, når [Configuration → Manual] er valgt.
IP-adresse:
IP-adresse:
Subnet mask
Subnet mask
Standardgateway
IP-adressen for internet-gateway. Denne adresse kan fås hos netværksadministratoren.
DNS server
Dette parameter kan fås hos netværksadministratoren.

6.2.3. Kommunikationskanal[0] [Anlæg]
Dette menupunkt er kun tilgængeligt for TLX Pro og TLX Pro+.
Valg af kommunikationskanal er det første trin i konfigurationen af e-mail-transmission og FTPupload.

6

Illustration 6.5: Kommunikationskanal
Emne
Kommunikationskanal

Beskrivelse
Vælg den ønskede kommunikationskanal til FTP-upload og e-mail-transmission.
Vælg "GSM" eller "Lokalt netværk"
Standard er "Ikke tilstede"

Procedure:
•

Vælg "GSM" for at overføre FTP-upload og e-mails via det valgfri GSM-modem.

•

Vælg "Lokalt netværk" for at overføre FTP-uploads og e-mails via ethernet.

Konfiguration af e-mail- og FTP-upload
Valg af kommunikationskanal er påkrævet for at definere en rute til e-mail-transmission og/eller
FTP-upload.
Der kræves yderligere konfiguration for fuld aktivering af e-mail-kommunikation eller FTPupload. For yderligere information henvises til afsnittene GPRS-opsætning, SMTP-opsætning og
Data Warehouse/ FTP-upload.
Bemærk, at hvis kommunikationskanalen er indstillet til "Ikke til stede", finder hverken FTPupload eller e-mail-transmission sted, selv om GPRS, SMTP og/eller Data Warehouse er konfigureret.
SMS-konfiguration
Til SMS-kommunikation er indstillingen "ingen kommunikationskanal" påkrævet. For konfiguration af SMS-kommunikation, se afsnittet Modtager.

34
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6.2.4. GPRS-opsætning[0] [Anlæg]
Inverterens GPRS-indstillinger konfigureres her. Disse er påkrævet, således at GSM-modemmet
kan oprette forbindelse til internettet for at sende e-mails eller uploade data til en webportal eller FTP-server.
Denne menu er synlig, hvis masterinverteren er udstyret med et GSM-modem og et gyldigt
SIM-kort.

6

Illustration 6.6: GPRS-opsætning for GSM-netværk

Bemærk:
For at meddelelsestjenester eller DW-upload (upload til FYP-server) via GSM skal fungere, er
det vigtigt, at GPRS-opsætningen er konfigureret korrekt.
Emne
SIM PIN-kode
Access pointnavn
Brugernavn
Password
Password
igen
Netværksroaming

Beskrivelse
Her indtastes SIM PIN-koden, hvis relevant.
PIN-koden kan bestå af 4-8 tegn.
Tilslutningsoplysninger fra GPRS-serviceudbyderen.
Denne information sammen med et brugernavn og password kan registreres af SIM-kortleverandøren og er nødvendig, for at inverteren kan kalde op til internettet. Maks. 24 tegn.
Brugernavn tildelt af GPRS-serviceudbyderen.
Maks. 24 tegn.
Password tildelt af GPRS-serviceudbyderen. Af sikkerhedsmæssige årsager vises hvert eneste tegn i passwordet som en asterisk (*).
Indtast password igen
• Kontrolleres (aktiveret)
• Kontrolleres ikke (deaktiveret)
Som standard er tjekboksen for netværksroaming ikke markeret.
Hvis den er markeret, er det tilladt for GPRS-modemmet at oprette forbindelse via et netværk, der ikke er hjemmenetværket (et netværk, der ikke tilhører telefonselskabets netværk). Roaming er ikke en gratis tjeneste, og telefonselskabet vil sandsynligvis pålægge
ekstra afgifter.

6.2.5. SMTP-opsætning[0] [Anlæg]
I opsætningsmenuen for SMTP angives mailserverindstillingerne for udveksling af e-mails. Parametrene her omfatter SMTP-server, logon, password, afsenderadresse og bekræftelsestype.
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Bemærk:
En korrekt konfigureret SMTP-server og internetforbindelse, IP- og DNS-server er nødvendig
for at modtage e-mailmeddelelser fra inverteren. For at teste SMTP-indstillingerne, gå til [Setup → Messaging] i anlægsvisningen, konfigurer en modtager og tryk på knappen "Test opsætning". Inden for få minutter sendes en test-e-mail fra inverteren.

6

Illustration 6.7: SMTP-opsætning
Emne
SMTP-serveradresse
SMTP-serverport

Brugernavn
Password
Gentag password
E-mail-afsenderadresse
Brugerbekræftelse

36

Beskrivelse
Udbakkeserver: Disse oplysninger kan fås hos internetudbyderen (se
nedenfor) eller LAN-administratoren.
Her kan der foretages ændringer af serverporten, der anvendes til
overførsel af e-mails. Ved levering er serverporten konfigureret til port
25.
Spørg netværksadministratoren før ændring af denne værdi.
Serviceudbyderens brugernavn Der kan maks. indtastes 24 tegn.
Password tildelt af internetserviceudbyderen. Af sikkerhedsmæssige
årsager vises hvert eneste tegn i passwordet som en asterisk (*). Der
kan maks. indtastes 24 tegn.
Indtast password igen.
Afsenders e-mailadresse anvendes til bekræftelse af SMTP-serveren.
En ukendt afsenderadresse kan medføre fejl i e-maillevering.
Kun SMTP-bekræftelse (af identitet) understøttes som bekræftelsestype!
Hvis tjekboksen for bekræftelse er markeret, skal oplysningerne vedrørende e-mail-kontoen indtastes. Denne information fremsendes af
internetudbyderen.

L00410494-03_01

6. Opsætning

6.2.6. Data Warehouse[0] [Plant] / FTP Server Upload

6

Illustration 6.8: Data Warehouse
Emne
Upload time[0]
Upload interval[0]

FTP server address[1]
FTP server port[1]
FTP mode[1]

Beskrivelse
Tidspunkt på dagen for upload, bruges kun når upload-intervallet er konfigureret til 'daglig'.
Pr. time
Dagligt
Ugentligt
Månedligt
Slået fra
FTP-serveraddresse kan konfigureres af brugeren. Det kan være et navn eller
en IP-addresse. Maks. 24 tegn kan indtastes.
FTP-serverport kan konfigureres af brugeren.
Standardport er21
FTP-tilslutningstilstand kan konfigureres af brugeren. Der er følgende muligheder:
- Passiv
- AKtiv

FTP server user name[0]

Password[0]
Start log upload now[0]

Standardtilstand er “Aktiv”
Både brugernavn og password til FTP-sessionen (web portal upload) som er
etableret af TLX Pro+-inverteren kan konfigureres af brugeren.
Hvis felterne er tomme benyttes inverterens serienummer. Maks. 24 tegn kan
indtastes.
Password til FTP/web portal-kontoen. Maks. 24 tegn kan indtastes.
Afprøver straks FTP-upload. For at checke status gå til [Plant → Status →
Upload status]

Bemærk:
For at opnå succesfuld dataoverførsel er det en forudsætning, at der foreligger en gyldig og
aktiv portal-konto. Yderligere information kan indhentes direkte fra data warehouse-/web
portal-udbyderen.
Når en inverter skal registreres hos en data warehouse-/web portal-udbyder, er det ofte nødvendigt med serienummeret på den inverter, der sender data til portalen. I dette tilfælde er det
serienummeret på master-inverteren. Serienummeret kan findes her [Status → Inverter] eller på
navnepladen på siden af inverteren. Brug de sidste 10 cifre.
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6.2.7. Fjerntilgang [2] [Inverter]
Som standard er det ikke muligt at ændre indstillinger for funktionsmæssig sikkerhed for inverteren via webserveren. For at kunne gøre dette aktiveres tjektegnet for fjerntilgang. Bemærk,
at dette skal gøres individuelt for hver inverter i systemet.

Illustration 6.9: Ændring af indstillinger for funktionsmæssig sikkerhed

Følgende parametre for funktionsmæssig sikkerhed kan indstilles her:

6

•

Hastighed for ændring af frekvens, maksimal mængde og tid til trip

•

Gennemsnitsværdi på 10 minutter for netspænding, maksimal mængde og tid til trip

Ændringer af parametre på sikkerhedsniveau 2 registreres. Se afsnittet Ændringslog.
For ændring af andre indstillinger for funktionsmæssig sikkerhed, se referencemanualen for
TripleLynx.

6.3. Relæ[0] [Inverter]
6.3.1. Relæfunktion - Alarm[0] [Inverter]
Konfigurer inverterens relæ til brug med en ekstern alarm eller selvforbrug. Standardkonfigurationen er, at alarmen er aktiveret, og selvforbrug er deaktiveret.

Illustration 6.10: Relæfunktion - Alarm

For at bruge denne funktion tilsluttes en ekstern meddelelsesanordning, f.eks. en lampe, til relæudgangen på TripleLynx Pro-inverteren. Yderligere retningslinjer for tilslutning af anordningen findes i installationsmanualen til TripleLynx.
Hvis alarmen udløses, vil den forblive aktiv i det tidsrum, der er defineret under "Alarm-timeout"
(værdien 0 deaktiverer timeout-funktionen, og alarmen vil lyde kontinuerligt). Mens alarmen er
aktiv, kan den til enhver tid standes ved at trykke på knappen "Stop". Relæudgangen kan testes ved at trykke på knappen "Test".
Alarmen aktiveres, hvis der opstår en foruddefineret inverterhændelse. Se referencemanualen
til TripleLynx for en fuldstændig oversigt over hvilke hændelser, der kan aktivere den eksterne
alarmudgang for TripleLynx Pro-inverter.
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Bemærk:
Den eksterne alarmfunktion virker kun pr. individuel inverter. Den kan ikke konfigureres på
anlægsbasis.

6.3.2. Relæfunktioner - Selvforbrug[0] [Inverter]

Illustration 6.11: Relæfunktion - Selvforbrug
Emne
[0] Effektniveau
[0] Varighed

Enhed
W
minutter

[0] Udløsningstid

tt:mm:ss

Beskrivelse
Minimum udgangseffektniveau, hvor relæet skal aktiveres
Tid (minutter), hvor udgangseffekten skal være over minimum
udgangseffektniveau
Tidspunkt på dagen, hvor relæet skal aktiveres

6

Selvforbrug kan anvendes, hvis en strømforbrugende enhed er tilsluttet inverteren. Som standard er selvforbrugsfunktionen deaktiveret.
For at aktivere selvforbrug, gå til [Inverter → Setup → Relay → Relay functionality] og vælg
"Selvforbrug".
Når først denne er aktiveret, aktiveres selvforbrugsfunktionen af niveauet for udgangseffekt eller et tidspunkt på dagen. Opsætning af betingelserne for aktivering skal ske som følger:
•

•

Niveau for udgangseffekt
-

Indstil "Effektniveau" til det ønskede minimumsniveau for udgangseffekt for
aktivering af selvforbrug. Standardværdien for "effektniveau" er 3000 W.

-

Indstil "Varighed" af perioden. Selvforbrug aktiveres, hvis effekten overstiger
det fastsatte minimumsniveau for effekt i den periode, der er defineret under
"Varighed". Standardværdien for "Varighed" er 1 minut.
Funktionen "Varighed" har til formål at forhindre ukorrekt aktivering af selvforbrug

Tidspunkt på dagen
-

Indstil "Udløsningstid" til det ønskede tidspunkt for aktivering af selvforbrug i
formatet tt:mm:ss. Selvforbrug deaktiveres automatisk, når solen går ned, og
inverteren afbryder fra nettet.

6.4. Inverteroplysninger[0] [Inverter]
6.4.1. Generelt [0] [Inverter]
De specifikke inverterindstillinger for den enkelte variant af TripleLynx Pro defineres her:
•

Vag af master

•

Ændring af navn på inverter eller den gruppe, som den tilhører

Hvis den pågældende inverter er en masterinverter i sit netværk, kan du få vist listen over efterfølgende invertere ved at trykke på knappen "Vis liste".
Inverteren leveres med standardnavne for både inverter og gruppe, se tabellen nedenfor.
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Illustration 6.12: Inverteroplysninger
Emne
Inverterens navn

6

Invertergruppenavn

Inverter er master

"Scan netværk"

Vis liste

Beskrivelse
Navnet på inverteren. Ved levering er dette navn det samme som inverterens
serienummer. Der kan maks. indtastes 15 tegn, se afsnittet Understøttede
tegn for en samlet liste over gyldige tegn.
For at kunne inddele anlæggets invertere i forskellige grupper skal der bruges et gruppenavn. Der kan maks. indtastes 15 tegn, se afsnittet Understøttede tegn for en samlet liste over gyldige tegn.
For at tilføje flere invertere til samme gruppe indtastes blot det samme gruppenavn for alle invertere.
Invertere leveres med standardgruppenavnet Gruppe 1.
Denne tjekboks skal være markeret, hvis denne specifikke inverter er masterinverter i netværket.
Ved at markere mastertjekboksen og trykke "Gem" genereres en automatisk
netværksscanning, og knappen "Scan netværk" vises.
Som standard er mastertjekboksen ikke markeret.
Tryk på denne knap for at scanne efter tilsluttede invertere.
Navnene på de fundne invertere kan ses i listen. Foretag manuel kontrol af,
om alle tilsluttede invertere er fundet. En netværksscanning kan til hver en
tid fornys. Nyligt fundne invertere tilføjes til listen, og invertere, der ikke længere findes i netværket, slettes automatisk fra listen.
BEMÆRK! Knappen "Scan netværk" er kun tilgængelig, hvis inverteren er
sat op som masterinverter.
Ved at trykke på knappen "Vis liste" åbnes et pop up-vindue, der viser navnene på alle invertere, der aktuelt er tilsluttet masteren samt deres nuværende
status. Via pop up-vinduet er det muligt at udføre et hurtigt kommunikationstjek fra masterinverteren til andre invertere. Dette gøres ved at trykke på
knappen "Tjek kommunikation"
BEMÆRK! Knappen "Scan netværk" er kun tilgængelig, hvis inverteren er
sat op som masterinverter.

6.4.2. Dato og tid[0] [Anlæg, Inverter]
Denne menu er kun synlig i anlægs- og invertervisningen.
Dato-/tidsindstillingerne for inverteren kan ændres her.

Illustration 6.13: Dato og tid
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Emne
Tid

Beskrivelse
Den aktuelle tid i følgende format: tt:mm:ss
Vær forsigtig, når du ændrer tidsindstillingerne for inverteren, da en ændring
af tiden påvirker data, der allerede er indlæst.
Hvis tiden sættes en time tilbage, kan dette medføre, at eksisterende data
indlæst i den seneste time overskrives.
Aktuel dato i følgende format: dd-mm-åå.
Vær forsigtig, når du ændrer datoen for inverteren, da en ændring af datoen
påvirker data, der allerede er indlæst.
Tidszonen, hvor inverter er placeret.

Dato
Tidszone

Bemærk:
Masterinverteren sikrer automatisk
•

identiske dato- og tidsindstillinger samt

•

tilpasning til sommertid i hele netværket.

6.5. Indlæsning[0] [Inverter]

6

6.5.1. Indlæsningsinterval[0] [Inverter]
Indlæsningsintervallet for den enkelte inverter konfigureres under [Inverter → Setup → Logging].
Indlæsningsintervaller:
•

1 minut

•

10 minutter

•

1 time

Illustration 6.14: Indlæsningsinterval

Bemærk:
Webportaler understøtter forskellige indlæsningsintervaller. Spørg din serviceudbyder.

Bemærk:
Ændringer af indlæsningsintervallets virkning:
•

indlæsning af detaljerede inverterdata

•

indlæsningskapacitet for inverter

For yderligere information, se afsnittet Indlæsningskapacitet.

6.5.2. Indlæsningskapacitet[0][Inverter]
Denne menu viser den aktuelle indlæsningskapacitet for dataindlæsningen for den pågældende
inverter.
[Inverter → Setup → Logging]
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Indlæsningskapaciteten for inverteren afhænger af konfigurationen af det aktuelle indlæsningsinterval. Med et standardindlæsningsinterval på 10 minutter kan inverteren indlæse detaljerede
inverterdata for maks. 34 dage. Derefter begynder den at overskrive de gamle data.

6.5.3. Slet logs[1] [Inverter]
På sikkerhedsniveau 1, gå til [Inverter → Setup → Logging] for at slette hændelse, produktion,
solindstråling og datalog for hver enkelt inverter.
Denne menu er synlig i inverter- og gruppevisning.

Bemærk:
Sletning af en log er en uigenkaldelig handling, og de slettede data går tabt.

6

6.6. Grid Management[1] [Plant]
Denne menu gælder kun for TLX Pro+-varianter.
[Setup → Grid management]
Sæt op hjælpetjenester såsom Power Level Adjustment (PLA) og Reaktiv Effekt her.

6.6.1. Generelt[1] [Plant]

Illustration 6.15: Generelt
Emne
Beskrivelse
Nominal plant AC power Indtast den totale nominelle AC effekt for hele anlægget. Denne værdi er nødvendig for korrekt beregning af absolut reaktiv effekt Q.
Q and PF settle time
Indtast systemets tilpasningstid for regulering af reaktiv effekt.
Område: 10 – 60 sekunder.
Control type
Specificerer kontroltypen; hvorvidt denne skal være Open loop (slået til) eller Off
(slået fra).
Reference value
Vælg en reference for reaktiv effekt
• Grid management box
• Reaktiv effekt Q
• Effektfaktor PF
• Kurve for sætpunkt PF(P)
• Kurve for sætpunkt Q(U)

Grid management box
•
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Grid management boxen modtager værdier for afsætningspunkter til reaktiv effekt og
PLA fra DNO'en. Konfigurér input til grid management box her: Relay configuration.
For yderligere information se TripleLynx Referencemanualen og Grid Management Boxmanualen.
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Reaktiv effekt Q
•

Indtast den konstante sætpunktsværdi for anlæggets reaktive effekt Q som enten:
-

Procentvis værdi af den nominelle AC effekt (%) for anlægget
Område: 0 – 60% af den nominelle AC effekt for anlægget, overspændt eller
underspændt.

-

Værdig af Q (kVAr)

Effektfaktor PF
Indtast den konstante sætpunktsværdi for anlæggets effektfaktor.
Område: 1 – 0.8 overspændt eller underspændt.
Sætpunktskurve PF(P)
Effektfaktor defineres som en funktion af anlæggets ydelseseffekt. Indtast værdierne for sætpunktskurven her: PF(P) Curve.

6

Sætpunktskurve Q(U)
Reaktiv effekt defineres som en funktion af netspændingen, enten som en procentdel af anlæggets nominelle effekt eller direkte i kVAr. Indtast værdierne for sætpunktskurven her: Q(U) Curve.

6.6.2. Relækonfiguration[1] [Anlæg]
Hvis netstyringsboksen vælges som referenceværdi, konfigureres de diskrete input K1-K4.
Hver af de 16 kombinationer af de fire diskrete input svarer til et specifikt udgangseffektniveau
for anlægget (PLA) og en reaktiv udgangseffekt:

Illustration 6.16: Relækonfiguration
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Emne
K1-K4 aktiv
Effektniveau i %
Reaktiv effekt
Effektfaktor

Beskrivelse
Aktiver (marker) eller deaktiver (fjern markering) af de individuelle input, K1-K4.
Hvis et input er deaktiveret, ignoreres status for dette input (anses som værende off).
PLA-indstilling. Udgangseffektbegrænsning som en procentdel af anlæggets nominelle AC-effekt.
Reaktiv effektudgang (Q) i % eller kVAr.
Udgangseffektfaktor (PF).

6.6.3. Sætpunktskurver[1] [Plant]
TLX Pro+-inverteren er i stand til at generere reaktiv effekt baseret på foruddefinerede sætpunktskurver, enten:
•

Reaktiv effekt (Q) som en funktion af netspænding

•

Effektfaktor (PF) som en funktion af anlæggets udgangseffekt

Sætpunktskurverne er definerede ved værdier og vises som grafiske kurver.

6

Overspændt energi vises altid over den horisontale akse, og underspændt energi vises under
aksen.
Kurvernes endepunkter er altid horisontale, hvilket indikerer at inverterne er i drift ved det første sætpunkt (1) under det effekt- eller spændingsniveau, og ved det sidste sætpunkt (9) over
det effekt- eller spændingsniveau.
Referenceværdien for netspændingen måles på netsiden af master-inverteren.
Referenceværdien for anlægges udgangseffekt beregnes af master-inverteren.
Generering af reaktiv effekt vil følge de specificerede sætpunktskurver når der er tilstrækkelig
PV-energi.
For at kunne definere PF(P)-sætpunktskurven:
-

indtast op til ni værdipar

-

vælg underspændt eller overspændt for hver

Illustration 6.17: PF(P) Sætpunktskurver - Effektfaktor

For at kunne definere Q(U)-sætpunktskurven:
-

44

vælg fra drop-down-menuen under Reactive Power Q
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-

indtast op til ni værdipar

-

vælg underspændt eller overspændt for hver

6
Illustration 6.18: Q(U) Sætpunktskurver - Reaktiv effekt

Bemærk:
En pop-up-advarsel viser sig, når der indtastes inkonsekvente værdipar.

6.6.4. Tilbagefaldsværdier[1] [Anlæg]
Hvis netstyringsboksen vælges som en referenceværdi, indtastes tilbagefaldsværdierne. Tilbagefaldsværdierne aktiveres automatisk, hvis der er fejl i kommunikationen mellem:
•

masterinverteren og netstyringsboksen

•

masterinverteren og en efterfølgende inverter

Illustration 6.19: Tilbagefaldsværdier
Emne
Sætpunktstype

Beskrivelse
OFF
- Tilbagefaldsværdien er deaktiveret. Inverterne vil fortsætte driften med den
seneste konfiguration.
Konstant reaktiv effekt Q
- Inverterne vil falde tilbage til den værdi for reaktiv effekt Q, der er angivet
under Værdi.
Konstant effektfaktor PF
- Inverterne vil falde tilbage til den værdi for effektfaktor PF, der er angivet
under Værdi.

Værdi

Tilbagefaldsværdi for Q eller PF.
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6.7. Meddelelsestjenester[0] [Anlæg, Inverter]
Meddelelsestyper:
•

Udbytte

•

Hændelse

•

DW-upload

•

Ydelsesforhold (PR)

•

Kommunikationsfejl (kom.fejl)

•

Dataoverskrivning

•

Anlægsstatus

Den enkelte meddelelsestype kan aktiveres eller deaktiveres individuelt. Alle meddelelsestyper
er som standard deaktiveret.

6

6.7.1. Modtager[0] [Anlæg]
For at bruge meddelelsesfunktionen i TripleLynx Pro skal der defineres mindst én modtager af
besked efter navn og sprog. Der kan maks. defineres 10 modtagere.
Som standard modtager den enkelte modtager alle tilgængelige meddelelsestyper fra inverteren.
I følgende afsnit findes en mere detaljeret beskrivelse af de specifikke meddelelser/notifkationer, der kan sendes af inverteren.

Illustration 6.20: Modtager
Emne
Modtager-id
Modtageralias
SMS
E-mail
Sprog
Tid
Test af opsætning
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Beskrivelse
Et prækonfigureret alias, navnet kan ændres.
Et alias, der kan anvendes som navn/reference for modtager.
Modtagers mobiltelefonnummer, herunder international landekode.
Modtagers e-mailadresse.
Definerer, hvilket sprog modtager ønsker at modtage meddelelsen på.
Angiver, hvilket tidspunkt på dagen modtager ønsker at modtage meddelelsen. Dette gælder ikke for hændelsesmeddelelser, da de sendes i henhold til den fastsatte
grænse i [Messaging → Event].
Tester den aktuelle modtager. Hvis både e-mail og tekstmeddelelser (SMS) er konfigureret, sendes en test-e-mail samt en tekstmeddelelse (SMS).
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Bemærk:
Før masterinverteren kan sende SMS-meddelelser, skal der installeres og konfigureres et
GSM-modem samt et gyldigt SIM-kort. Se GSM-manualen.

Bemærk:
Før masterinverteren kan sende e-mails, skal et gyldigt GSM-modem og SIM-kort være installeret i inverteren, eller masterinverteren skal være forbundet til internettet. Hvis masterinverteren er placeret bag en netværksrouter, skal routeren åbne SMTP-port 25.
Husk at konfigurere e-mailindstillingerne i anlægsvisningen [Setup → Communication →
SMTP]. For yderligere oplysninger, se afsnittet SMTP-opsætning.

6.7.2. Udbytte[0] [Anlæg]
Marker valgmuligheden "Aktiver" for at aktivere meddelelse om udbytte.
Vælg interval for meddelelse om udbytte: Dagligt, ugenligt, månedligt eller årligt.

6

Eksempel: Dagligt udbytte - #anlægsnavn# (27.04.2008) = 325.648 kWh

Illustration 6.21: Udbytte

6.7.3. Hændelse[0] [Anlæg]
Hvis inverteren ikke kan sende energi til nettet, genereres en hændelse. Aktiver angivelse af
hændelse for at sende en meddelelse, der indeholder en kort hændelsestekst sammen med et
hændelses-id enten via e-mail eller SMS.

Bemærk:
Hvis alle invertere i et større anlæg genererer en hændelse på samme tid, er det ikke garanteret, at brugeren modtager alle angivelser af hændelser fra hver eneste inverter.

Illustration 6.22: Hændelse
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Hændelsesgrænse:
Hændelsen sendes, når den fastsatte grænse nås. Vælg en grænse:
•

Straks

•

10 minutter

•

30 minutter

•

1 time

•

12 timer

Eksempel: Hændelse i #anlægsnavn# #gruppenavn# #inverternavn#: rapporterer hændelse:
Net_1 siden 21.01.2009 07:59:35

Bemærk:
Læs tjeklisten for inverterhændelser i brugermanualen for TripleLynx, før service kontaktes.
En tabel, der beskriver de forskellige hændelser og de tilhørende hændelsestekster, som kan
genereres af inverteren, kan også findes her.

6

6.7.4. DW-upload[0] [Anlæg]
For e-mail eller sms-meddelelse om fejl vedrørende data warehouse (FTP-upload), vælg "Aktiver". Meddelelsen indeholder en hændelseskode.
For yderligere information om hændelseskoder, se afsnittet Fejlfinding i denne manual.

Illustration 6.23: DW-upload
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ID

Beskrivelse

0
17

GSM
✓
✓

LAN
✓
✓

18

✓

19

✓

26

✓

30

✓

31

✓

33

✓

34

✓

35

✓

36

✓

✓

39

✓

✓

40

✓

41

✓

42
43

✓
✓

44

✓

✓
✓

Afhjælpningsmetode

Ingen fejl.
Kontrol af uploadet filstørrelse matchede
ikke. En del af filen er sandsynligvis gået
tabt.
Modem oprettede ikke forbindelse til noget
GSM-netværk.
SIM-kort svarede ikke på PIN-forespørgsel.
SIM-kort mangler eller er defekt.
SIM-kort kræver en kode, ikke PIN-kode
(ofte PUK, da SIM er låst).
Kunne ikke indstille PIN-kode.

Den uploadede fil blev beskadiget under upload.
Upload fil igen.
Kontrollér, at der er GSM-dækning, og at SIM-kortet
er aktiveret.
Udskift SIM-kort.

SIM-kortet er blokeret. Find PUK-koden, indsæt
SIM-kortet i en mobiltelefon og fjern blokeringen.
PiN-koden er forkert. Find den korrekte PIN-kode,
før inverteren nulstilles.
Når inverteren nulstilles, vil den fastsætte samme
PIN-kode igen. Efter to forsøg på nulstilling blokeres
SIM-kortet, da der er gjort 3 forsøg på at anvende
forkert PIN-kode.
Kunne ikke indstille GPRS-access pointBrug kun alfanumeriske tegn (a-z, A-Z, 0-9) og
navn (APN). APN ugyldigt.
punktum (.) til APN.
Kunne ikke indstille GPRS-brugernavn. Bru- Undgå mellemrum i GPRS-brugernavnet.
gernavn er ugyldigt.
Kunne ikke indstille GPRS-password.
Undgå mellemrum i GPRS-passwordet.
Password er ugyldigt.
Kunne ikke åbne GPRS-forbindelse.
APN, brugernavn eller password kan være forkert,
eller GPRS er ikke aktiveret. Oplysninger om GPRSkonfiguration fås hos GSM-udbyderen.
Kunne ikke åbne FTP-forbindelse.
Kontroller, at der er forbindelse til internettet. Kontrollér, at FTP-serveradresse, brugernavn og password er korrekt.
Kunne ikke starte filupload.
Kontrollér, at server- og internetforbindelsen fungerer korrekt. Kontrollér, at firewallen ikke blokerer
FTP i aktiv tilstand.
Kunne ikke genindlæse uploadet fil til be- Et forsøg på at hente filoversigten fra FTP-serveren
kræftelse.
mislykkedes.
Kontrollér, at server- og internetforbindelsen fungerer korrekt.
Der er ingen dataindlæsning at uploade.
Dette er ikke en fejl. Alle indlæste data er blevet
sendt, og inverteren har endnu ikke genereret nye
data.
RTC for masterinverteren er ikke indstillet. Indstil invertertiden for at tillade upload.
Masterinverterens serienummer er ugylKontrollér masterinverterens serienummer.
digt.
SIM PIN-koden er ugyldig.
En PIN-kode er på 4-8 tegn og består udelukkende
af tal. Ingen andre tegn er tilladt.

6

Tabel 6.1: Fejlkoder for DW-upload

6.7.5. Ydelsesforhold[0] [Anlæg]
De efterfølgende invertere i netværket anvender værdien fra solindstrålingssensoren, der er tilsluttet masterinverteren, til beregningen af deres ydelsesforhold. Hvis de efterfølgende invertere er installeret i et andet miljø end masterinverteren, kan der tilsluttes individuelle solindstrålingssensorer til disse for at opnå en mere nøjagtig beregning af ydelsesforholdet.
Vælg "Aktiver" for at modtage en meddelelse, hvis ydelsesforholdet falder under en fastsat
grænseværdi.
Hvis solindstrålingen falder til under 0,20 W/m2, sendes ikke en meddelelse om ydelsesforhold
under grænseværdi.

Bemærk:
Inverterens PV-panelindstillinger skal konfigureres, før ydelsesforholdet kan beregnes. For
yderligere oplysninger henvises til [Inverter → Setup → Calibration].
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Illustration 6.24: Ydelsesforhold

6.7.6. Kommunikationsfejl[0] [Anlæg]
Hvis masterinverteren ikke kan kommunikere med en eller flere invertere i sit netværk, sendes
en meddelelse til den angivne modtager.

6

Denne meddelelse sendes, hvis kommunikationen har været tabt i 60 minutter eller mere.

Illustration 6.25: Kommunikationsfejl

6.7.7. Dataoverskrivning[0] [Anlæg]
Marker "Aktiver" for at aktivere en meddelelse, når dataindlæsningsindholdet når den fastsatte
grænse på 60 % for datakapacitet uden en upload af log.

Illustration 6.26: Dataoverskrivning

6.7.8. Anlægsstatus[0] [Anlæg]
Marker "Aktiver" for at aktivere en e-mail vedrørende status på anlæg på daglig, ugentlig eller
månedlig basis. E-mailen indeholder vigtige oplysninger om energiproduktionen for det enkelte
PV-input (PV-streng) og den enkelte inverter. Dette kan hjælpe til at opdage fejl som følge af
tilsmudsning, delvise fejl på solceller eller defekte inverterkredsløb.

50
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Illustration 6.27: Eksempel på status på anlæg

I dette eksempel modtager modtageren "test" dagligt en e-mail med følgende meddelelser:
•

•

INVERTERPRODUKTION AFVIGER MED MERE END 5 %
Hvis den energi, der produceres af en inverter i anlægget, afviger med mere end 5 %
sammenlignet med det samlede gennemsnit for anlægget, viser rapporten inverterens
navn.
Bemærk, at anlægget skal indeholde mere end én inverter for at modtage denne meddelelse.

6

PV-PRODUKTION AFVIGER MERE END 3 %
Hvis en PV-streng i en specifik inverter afviger mere end 3 % sammenlignet med gennemsnittet for input på denne inverter, rapporterer e-mailen navnet på inverter og PVinput.
Bemærk, at mindst to individuelle PV-input skal være aktiveret på inverteren for at
modtage denne meddelelse. Eksempelvis er to individuelle input passende, mens to input i parallel ikke er det.
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Anlæggets navn:
Mit anlæg
Rapportdato:
30.07.2010
RapporteringsperiI går
ode:
Anlægsprodukti421422 Wh
on:
Anlægsafkast:
126,30 Euro
Ækvivalent CO2210,710 kg
emission:
YDELSESFORHOLD OVER 70 %
- Inverter_1:
89,1 %
- Inverter_2:
97,8 %
- Inverter_3:
75,3 %
- Inverter_5:
85,2 %
- Inverter_6:
89,0 %
- Inverter_7:
93,9 %

6

YDELSESFORHOLD MELLEM 50 OG 70 %
- Inverter_4:
67,2 %
YDELSESFORHOLD UNDER 50 %
Ingen
INVERTERPRODUKTION AFVIGER MED MERE END 10 %
- Inverter_4:
−11,2 %
- Inverter_6:
−10,7 %
PV-PRODUKTION
AFVIGER
MERE
END 10 %
- Inverter_3
PV-input 1:
PV-input 2:
PV-input 3:

−13,4 %
6,3 %
7,1 %

- Inverter_6
PV-input 1:
PV-input 2:
PV-input 3:

12,3 %
−10,8 %
−1,5 %

Tabel 6.2: Eksempel på e-mailmeddelelse
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Indhold af e-mailmeddelelse
Emne
Anlæggets navn
Rapportdato:
Rapporteringsperiode
Anlægsproduktion

Enhed
dd-mm-åå
kWh

Anlægsafkast
Euro
Ækvivalent CO2-emission: kg
Ydelsesforhold

%

Indkomstafvigelse for inverter

-

PV-indkomstafvigelse

-

Inverterhændelse

Beskrivelse
Navnet på anlægget.
Rapporteringsdato.
Rapporteringsperioden: dagligt, ugentligt eller månedligt.
Den samlede mængde energi fra hele anlægget leveret til forsyningsnettet i rapporteringsperioden.
Det samlede afkast for rapporteringsperioden.
Den samlede mængde CO2 sparet for hele rapporteringsperioden
En farvet prik angiver status for systemet. Se afsnittet Anlægs-, gruppe- og invertervisning for en forklaring af status.
Rød: Anlægs PR < 50 %, eller:
Enhver inverter i netværket
- i fejlsikker tilstand, eller
- mangler fra scanningslisten, ingen kontakt med master
Gul: Enhver inverter i netværket
- med PR < 70 %, eller
- tilstanden Tilslutning eller Ikke på net
Grøn: Anlægs PR ≥ 70 %, og
- alle invertere med PR ≥ 70 %, og
- alle invertere i tilstanden På net
Der skal være installeret en indstrålingssensor, før ydelsesforholdet kan beregnes.
Der udsendes en meddelelse, hvis en inverter ikke har produceret tilstrækkelig energi sammenlignet med de resterende invertere i rapporteringsperioden.
Meddelelsen indeholder en oversigt over de invertere, der ikke
producerer tilstrækkelig energi. Hvis der ikke findes nogen
hændelser, vises følgende tekst:
Alle invertere fungerer korrekt.
Der udsendes en meddelelse, hvis en PV-streng ikke har produceret tilstrækkelig energi sammenlignet med de resterende
strenge i rapporteringsperioden.
Meddelelsen indeholder en oversigt over de invertere og de
tilhørende PV-strenge, hvor produktionssammenligningen har
medført udsendelse af en meddelelse. Hvis der ikke findes nogen hændelser, vises følgende tekst:
Alle strenge fungerer korrekt.
Liste over invertere, hvor der er opstået hændelser. Hvis der
ikke er forekommet fejl, vises følgende tekst:
Alle invertere fungerer korrekt.

6

Tabel 6.3: Indhold af e-mailmeddelelse

6.8. Dato og tid[0] [Anlæg]
Se afsnittet Opsætning, Inverteroplysninger, Dato og tid.

6.9. Sikkerhed[0] Anlæg, Inverter]
Indtast sikkerhedspassword her.
Passwordet definerer brugerens sikkerhedsniveau fra 1-3.
Hvis sikkerhedsniveauet ændres via masterinverteren, ændres sikkerhedsniveauet for samtlige
invertere i netværket.
Det aktuelle brugeradgangsniveau vises i foden af Web Server som Sikkerhedsniveau xx.
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6.10. Setup Details[0] [Plant, Inverter]
6.10.1. Oplysninger[0] [Inverter]
Indtast sprog og netkode for inverteren her.

Illustration 6.28: Opsætningsdetaljer
Emne
Sprog[0]
Netkode[2]

6

Beskrivelse
Ændrer displaysprog (inverterdispaly) og standardsproget for Web Server.
Ændrer den aktuelle netkode for inverteren.
Bemærk, at dette er en indstilling for funktionsmæssig sikkerhed.

6.10.2. 10 min. gennemsnit[2] [Inverter]
Den gennemsnitlige størrelse af netspænding målt over 10 minutter kan ændres her. Bemærk,
at dette er en indstilling for funktionsmæssig sikkerhed.
Denne menu er kun synlig, hvis fjerntilgang er aktiveret, se afsnittet Fjerntilgang. For yderligere
information om ændring af inverterindstillingerne for funktionsmæssig sikkerhed henvises til referencemanualen for TripleLynx, hvor proceduren for ændring af indstillingerne for funktionsmæssig sikkerhed for inverteren er beskrevet mere detaljeret.

Illustration 6.29: 10 min. gennemsnit
Emne
Spændingsmaks.[2]
Tid til afbrydelse[2]

Beskrivelse
Øvre middelspændingsgrænse for 10 min.
Tidsgrænse for inverterafbrydelse fra nettet.

6.10.3. ROCOF[2] [Inverter]

Illustration 6.30: ROCOF

Indtast indstillinger for hastigheden for ændring af frekvens (ROCOF) her. For yderligere information om ROCOF og indstillinger for funktionsmæssig sikkerhed, se referencemanualen for
TripleLynx.
Denne indstilling kan kun ændres, hvis fjerntilgang er aktiveret, se afsnittet Fjerntilgang.
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Emne
ROCOF-grænse[2]
Tid til afbrydelse[2]

Beskrivelse
Tripindstilling i Hz/s
Tidsgrænse for inverterafbrydelse fra nettet.

6.10.4. PV-konfiguration[1] [Inverter]
Denne opsætning tillades ikke.

Bemærk:
For yderligere informationer om PLA-opsætning, der er relevant for TLX Pro+ -invertere, se
afsnittet Grid Management.
Konfigurér de individuelle PV-inputs her. Vælg:
•

Individuel

•

Parallel

•

Auto-detect

6

Som standardindstilling er hver PV-input konfigureret til at operere i auto-detect-tilstand, idet
PV konfigurationsfejl således minimeres. Når der vælges individuel eller parallel konfiguration,
skal det sikres, at konfigurationen svarer til den faktiske fysiske tilslutning af inverteren.
For yderligere information, se TripleLynx Referencemanualen.

6.10.5. Power Level Adjustment[0] [Plant]
[Setup → Setup details]
I netværk med TLX Pro+ -invertere kan anlæggets udgangseffektniveau kontrolleres via Grid
Management Box, som følger:
•

Konfigurér grid management box-input'ene på anlægsniveau: [Setup → Setup details].
Se illustrationen Power Level Adjustment.

•

Grid management boxen sender sætpunktsværdier for reaktiv effekt og PLA til masterinverteren.

For yderligere information se Grid Management Box-manualen.
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6

Illustration 6.31: Power Level Adjustment
Emne
K1-K4 active

Beskrivelse
Slå de individuelle inputs, K1-K4, til (check) eller fra (uncheck).
Hvis inputtet er slået fra ignoreres denne tilstand (betragtes som off).
PLA opsætning.
Reduktion af udgangseffekt som en procentdel af anlæggets nominelle AC effekt-måling.

Power level in %

6.11. Service[1] [Plant]
6.11.1. Gentag [1] [Plant]
For at gøre konfigurationen af TLX Pro+-inverteren nemmere for installatører og servicepersonale. f.eks. i forbindelse med enten opstart eller service, er det muligt at distribuere/gentage
master-inverterens overordnede indstillinger til andre invertere i netværket.
Det er ikke muligt kun at vælge nogle indstillinger; alle specificerede indstillinger bliver gentaget.
Specificér hvilke invertere der skal overføres til. Disse indstillinger kan gentages fra masteren til
enhver anden inverter i netværket:
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•

Tid og dato

•

Detaljerede indstillinger
-

Sprog

-

Land

•

Medelelser

•

Logging-interval

•

Miljø (indstillinger for afkast og CO2-udslip)

L00410494-03_01
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Bemærk:
Det er kun muligt at gentage indstillinger i master-inverteren til andre invertere i netværket.

6.11.2. Backup af indstillinger[1] [Inverter]
Hvis der foretages ændringer af indstillingerne, laver inverteren backup af dens produktionslog
og opdaterer indstillingerne, der er lagret i displayenheden.
Lagrede data er:
•

Tidsstempel

•

Opsætningsdetaljer
-

Sprog

-

Land

-

PV-konfiguration

•

Energiproduktionslog

•

Solindstrålingslog

•

Kommunikationsopsætning

•

-

RS485-netværksadresse

-

IP-konfiguration

-

IP-adresse:

6

Inverteroplysninger
-

Inverterens navn

-

Gruppenavn

-

Invertertype

•

Meddelelser

•

Indlæsningsinterval

•

Data warehouse service

•

GPRS-kommunikationsopsætning

•

Sensorkalibreringsværdier

•

Miljøindstillinger (indstillinger for udbytte og CO2-emission)

•

Indstillinger for PV-panel

Via Web Server-softwaren kan disse indstillinger lagres i en fil og gemmes lokalt på en PC. Efterfølgende kan filen indlæses til en anden inverter.
Upload og foretag opsætning af backupfil, før inverteren påbegynder energiproduktion. Dette
sikrer, at indstillingerne anvendes, før de erstattes.
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Illustration 6.32: Backup og gendannelse af indstillinger
Emne
Backup
Browse
Upload og indstilling

6

Beskrivelse
"Gemmer" indstillinger og indholdet af produktionsloggen for den pågældende inverter i en fil, hvor placering og filnavn angives af brugeren.
Tryk på knappen "Browse" for at vælge en allerede gemt fil med indstillinger,
der skal uploades.
Ved at trykke på denne knap sendes indstillingerne til den pågældende inverter.

Bemærk:
Bemærk, at dette er en uoprettelig handling. Alle tidligere indstillinger går tabt og kan ikke
gendannes efterfølgende.

6.11.3. Indstillingsrapport[1] [Inverter]
Denne funktion muliggør generering af en rapport med en oversigt over de aktuelle parametre
for funktionsmæssig sikkerhed. Denne rapport skal underskrives af kunden og serviceteknikeren
samt godkendes af DNO.
For yderligere retningslinjer for ændring af inverterens indstillinger for funktionsmæssig sikkerhed henvises til referencemanualen for TripleLynx, der indeholder en beskrivelse af den samlede procedure.
De servicerelaterede menuer er beskrevet nedenfor. Bemærk, at visse af menuerne kun er synlige på anlægsniveau eller inverterniveau.

6.12. Webserver[0] [Anlæg]
6.12.1. Admin[0] [Anlæg]
Administratorpasswordet for adgang til Web Server ændres her.

Illustration 6.33: Masterpassword for administrator
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For optimal sikkerhed vælges en tal-bogstav-kombination bestående af mindst otte tegn til password.
Ændring af password her medfører automatisk en ændring af password for hver
inverter.

Bemærk:
Hvis du har glemt brugernavn eller password, kan det nuværende brugernavn og password
nulstilles via displayet. Dette gøres via [Setup → Reset password] på inverterens display. Hvis
passwordet nulstilles via masterinverterens display, nulstilles passwordet automatisk for hver
inverter, der hører til denne master.

6.12.2. Brugere[0] [Anlæg]
Via denne menu kan administrator tildele adgang til op til 10 forskellige brugere. En bruger kan
få adgang til forskellige grupper af invertere eller individuelle invertere. Hvilke invertere eller
grupper, den pågældende bruger får adgang til, konfigureres i menuen Profiler. I afsnittet Understøttede tegn findes en liste over tilladte tegn.

6

Illustration 6.34: Brugere

Brugernavn og password ændres ved at klikke på den pågældende bruger i listen som vist i illustrationen.

6.12.3. Profiler[0] [Anlæg]
Administratoren vælger, hvilke invertere/grupper den pågældende bruger får adgang til.

L00410494-03_01
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Illustration 6.35: Profiler

6

Den enkelte bruger vises med det navn, der er konfigureret i brugermenuen (se ovenfor).
Alle grupper, der hører til masterinverteren, tilføjes automatisk til siden. Bemærk, at en bruger
kun vil have adgang til menuvisningen i anlægs-, gruppe- og invertervisningen.

Bemærk:
Brugerprofiler lagres ikke i displayet. Overførsel af profiler fra en inverter til en anden er derfor ikke muligt via displayet.

6.13. Anlægsoplysninger[0] [Anlæg, Inverter]
Indtast navnet på anlægget her. Anlæggets navn kan bestå af maksimalt 25 tegn, inklusive
mellemrum. Se afsnittet Understøttede tegn for en oversigt over tilladte typer af tegn.

Illustration 6.36: Anlæggets navn

6.14. PV Sweep[0] [Anlæg, Inverter]
Dette menupunkt er kun tilgængeligt for TLX Pro og TLX Pro+.

Illustration 6.37: PV Sweep - Invertervisning, Opsætning
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Illustration 6.38: PV Sweep – Anlægsvisning, Opsætning
Emne
Sweeptype
Sweepinterval
Tvungen sweep

Enhed Beskrivelse
Vælg "Off" eller "Standard sweep"
Standard er "Off"
minutter Vælg ønsket frekvens af standard PV sweep
Standard: 15 minutter
Aktiver engangssweep, uafhængigt af standardsweepinterval

Den karakteristiske effektkurve for en PV-streng er ikkelineær, og i situationer, hvor solcellepaneler delvist ligger i skyggen af eksempelvis et træ eller en skorsten, kan kurven have mere end
ét lokalt maksimum effektpunkt (lokalt MPP). Kun et af disse punkter er det sande globale maksimum effektpunkt (globalt MPP). Ved brug af PV Sweep lokaliserer inverteren det globale MPP
frem for blot det lokale MPP. Inverteren fastholder dermed produktionen ved det optimale
punkt, nemlig det globale MPP.

6

Illustration 6.39: Inverteroutput, effekt (W) versus spænding (V)
Farveforklaring
1
2
3
4

Fuldt indstrålede solpaneler - globalt MPP
Delvist overskyggede solpaneler - lokalt MPP
Delvist overskyggede solpaneler - globalt MPP
Overskyede forhold - globalt MPP

PV sweep-funktionen omfatter to valgmuligheder for scanning af hele kurven:
•

Standardsweep – almindeligt sweep med et forprogrammeret interval

•

Tvungen sweep - manuelt engangssweep

Standardsweep[0] [Anlæg, Inverter]
Brug standardsweep til at optimere udbyttet, hvis der er permanent skygge på solcellepanelet.
Karakteristika vil derefter blive scannet med det definerede interval for at sikre, at produktionen
fortsat sker ved det globale MPP.
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Procedure på anlægs- og inverterniveau:
1.

Under "Sweeptype" vælges "Standardsweep"

2.

Under "Sweepinterval" indtastes det ønskede sweepinterval i minutter

3.

Klik på "Gem"

Bemærk:
Vælg sweepinterval med omhu. Under sweep reduceres inverterproduktionen med op til 20
%. Det er derfor vigtigt at vælge et passende sweepinterval for at sikre maksimalt overordnet udbytte. Det optimale interval varierer for den enkelte installation og kan fastlægges ved
at eksperimentere.
Tvungen sweep[0] [Inverter]
Tvungen sweep køres uafhængigt af standardsweepfunktionen og er beregnet til langsigtet
evaluerung af solcellepanelerne. Den anbefalede procedure er at udføre en indledende tvungen
sweep efter idriftssættelse og gemme resultatet i en logfil. Sammenligninger af fremtidige
sweep med det indledende sweep vil vise omfanget at effekttab som følge af nedbrydning af
solpanelerne over tid.

6

Et tvungen sweep omfatter følgende trin:
1.

Afbrydelse af inverteren fra nettet.

2.

Måling af åben kredsløbsspænding for solcellepanelerne.

3.

Reetablering af inverterens forbindelse til nettet.

4.

Genoptagelse/afslutning af PV sweep.

5.

Genoptagelse af normal produktion.

Procedure:
1.
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Klik på "Tvungen sweep".
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7. Fjerntilslutning
7.1. Fjerntilslutning
Med henblik på netværksstyring anvendes følgende inverterporte til kommunikation:
Applikation Protokol Standardportnr.
WEB
TCP/UDP 80 (fast)
FTP
TCP/UDP 21 (kan ændres) via [Setup→ Communication → Data warehouse] på anlægsniveau
SMTP
TCP/UDP 25 (kan ændres) via [Setup → Communication → SMTP] på anlægsniveau
EtherLynx
UDP
48004 (fast)

Kontakt din ISP for korrekt installation af modem og router.
For support i forbindelse med udstyr fra tredjepart henvises til netværksadministratoren.

7

Bemærk:
Inverterens ethernetkommunikation er ikke beskyttet mod internetfarer. Implementering af
IT-sikkerhedsforanstaltninger er derfor påkrævet, før inverteren tilsluttes internettet. Disse
forholdsregler omfatter firewall, VPN m.m.

L00410494-03_01
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8. Bilag A - Oversigt
8.1. Anlægsvisning
[x] Definerer det aktuelle sikkerhedsniveau, hvor x er 0, 1 eller 2.
[*] Definerer, hvorvidt denne side vises, når du er logget ind som bruger.
Hovedmenu

Vandret menu

Sideindhold

[0] [*] View
↳

Undermenu
[0] [*] Overview
[0] [*] Production graphs

[0] Daily

Displays the main page with overall plant status information
Displays daily, monthly and yearly
production graphs

[0] Monthly
[0] Yearly
[0] [*] Performance graphs

[0] Monthly
[0] Yearly

8

Displays monthly and yearly performance graphs, if a irradiation
sensor is installed on the master
inverter

[0] Status
↳

Undermenu
[1] Reactive power*

[1] Control type
[1] Set point:
[1] Value:
Displays the software version of
the com board of the master inverter
[0] Upload Status:
[0] Signal strength:
[0] GSM status:
[0] GSM network name:
[0] Failed uploads:
[0] Last error:
[0] Last upload:
[0] Inverter name
[0] PV1
[0] Timestamp
[0] Sweep status
[0] UMPP
[0] IMPP
[0] PMPP
[0] UOC
[0] ISC
[0] FF Fill factor
[0] PV2
[0] Timestamp
[0] Sweep status
[0] UMPP
[0] IMPP
[0] PMPP
[0] UOC
[0] ISC
[0] FF Fill factor
[0] PV31
[0] Timestamp
[0] Sweep status
[0] UMPP
[0] IMPP
[0] PMPP
[0] UOC
[0] ISC
[0] FF Fill factor

[0] Software version
[0] Upload status

[0] PV Sweep

Tabel 8.1: Anlægsvisning
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Hovedmenu
↳

Vandret menu

Sideindhold

Undermenu
[0] Plant Status

[0] Plant name
[0] Report date
[0] Report period
[0] Plant production
[0] Plant revenue
[0] Equivalent CO2 emission
[0] Performance ratio > 70 %
[0] Performance ratio 50 %...70 %
[0] Performance ratio < 50 %
[0] Inverter production deviates
more than 10 %
[0] PV production deviates more
than 10 %

[0] Log
↳

Undermenu
[0] General

Displays the total production of the
entire plant.
The total energy log for the entire
plant, accumulated data for the
past 20 years.
The irradiation log, of the master
inverter, provided an irradiation
sensor is connected.
Contains an entry for every time
the inverter has received a power
reduction telegram from an external device. The Web Server only
displays the latest 20 events, and
the complete log can be viewed by
exporting the log.

[0] Production log
[0] Irradiation log
[0] Grid management log

8

Tabel 8.2: Anlægsvisning - Fortsat
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Hovedmenu

Vandret menu

Sideindhold

[0] Sensors

[0] Irradiation sensor scale: mV
(1000 W/m2)
[0] Irradiation sensor temp. coeff.:
%/°C
[0] PV temp offset: °C
[0] Ambient temp offset: °C
[0] S0 scale: pulses/kWh
Here the values for CO2 emission
and revenue calculation are entered.

[0] Setup
↳

Undermenu
[0] Calibration

[0] Environment
↳

Undermenu
[0] Communication

[0] GPRS Setup

[0] SMTP Setup

[0] Communication channel
[0] Data warehouse

8
↳

Undermenu
[1] Grid Management

[1] General

[1] Nominal Plant AC power:
[1] Q and PF settle time:
[1] Control type:
[1] Reference value:
[1] Constant reactive power Q (visible for Ref. value set to 'Reactive
Power Q')
[1] Constant power factor PF (visible for Ref. value set to 'Power
Factor PF')
[1] Relay configuration
[1] K1-K2-K3-K4
(this menu is available when Gene- [1] Power level %
ral | Reference value = Danfoss
[1] Reactive power Q
Grid Management Box)
[1] Power Factor PF
[1] PF(P) curve
[1] Up to nine data sets (% of No(this menu is available when Gene- minal plant AC power and Power
ral | Reference value = Set point
Factor PF)
curve PF(P))
[1] Q(U) curve
[1] Up to nine data sets (% of
(this menu is available when Gene- plant nominal AC voltage and Rearal | Reference value = Set point
ctive Power Q)
curve Q(U))
[1] Fallback values
[1] Set point type

Tabel 8.3: Plant View - Continued
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[0] SIM pin code:
[0] Internet access point
[0] User name:
[0] Password:
[0] Retype password:
[0] Network roaming:
[0] STMP Server address:
[0] STMP Server port:
[0] STMP Server user name:
[0] Password:
[0] Retype password:
[0] Email Sender:
[0] User authentication:
Local network
[0] Upload interval:
[0] Upload time:
[1] FTP server address:
[1] FTP server port:
[1] FTP mode:
[0] FTP user name:
[0] Password:
[0] Password again:
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Hovedmenu

Vandret menu

Sideindhold

[0] Recipient

[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]

[0] Setup
↳

Undermenu
[0] Messaging

[0] Yield
[0] Event
[0] DW Upload
[0] Performance ratio
[0] Communication error
[0] Data overwrite
[0] Plant status

↳

Recipient ID
Recipient Alias
Language
SMS
Email
Time
Notification
Interval
List of recipients
Notification
Threshold
List of recipients
Notification
List of recipients
Notification
List of recipients
Performance ratio
Notification
List of recipients
Notification
List of recipients
Notification
Interval
Income deviation
PV deviation
List of recipients

8

Undermenu
[0] Date and time
[0] Plant details
[0] Security
[0] Setup details2

[0] Power level adjustment2

[1] Service

[1] Replicate

[0] Web Server

[0] Admin
[0] Users
[0] Profiles

[0] PV Sweep

Changes the date and time settings for the entire plant.
Here the name of the plant is specified
Changes the plant access level.
Here the current relay configuration is specified.
Replicates the installation settings
of the master inverter to the other
inverters.
Changes the admin password.
Defines new users.
Defines the current user profile
(which group of inverters can the
particular user see).
[0] Sweep type
[0] Sweep interval

Tabel 8.4: Anlægsvisning - Fortsat
1)
2)

PV3 vises ikke for inverterrating 10 kW. Kun for
TripleLynx Pro.

L00410494-03_01

67

8. Bilag A - Oversigt

8.2. Gruppevisning
Hovedmenu

Vandret menu

Sideindhold

[0] [*] View
↳

Undermenu
[0] [*] Overview
[0] [*] Inverters

[0] [*] Production graphs

[0] Daily
[0] Monthly

Displays the main page with overall group status
Here a list of all inverters, belonging to this particular group, together with a colour bullet indicating their current status is shown.
Displays daily, monthly and yearly
production graphs

[0] Yearly
[0] [*] Performance graphs

[0] Monthly
[0] Yearly

Tabel 8.5: Gruppevisning

8
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master inverter
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8.3. Invertervisning
Hovedmenu

Vandret menu

Sideindhold

[0] [*] View
↳

Undermenu
[0] [*] Overview
[0] Daily

[0] [*] Production graphs

[0] Monthly

Displays the main page with overall inverter status information
Displays the daily monthly and
yearly production graphs, of the
specific inverter

[0] Yearly
[0] [*] Performance graphs

[0] Monthly
[0] Yearly

Displays monthly and yearly performance graphs, provided an irradiation sensor is installed on the
master inverter or on this particular inverter

[0] Status
↳

Undermenu
[0] Ambient conditions

[0] Irradiance: w/m2
[0] PV module temp: °C
[0] Ambient temp: °C
[0] Irr. sensor temp: °C
[0] PV Present values
[0] PV input 1
[0] Voltage: V
[0] Current: A
[0] Power: W
[0] PV input 2
[0] Voltage: V
[0] Current: A
[0] Power: W
[0] PV input 3
[0] Voltage: V
[0] Current: A
[0] Power: W
[0] PV Maximum values
PV input 1
[0] Voltage:V
[0] Current: A
[0] Power: W
PV input 2
[0] Voltage: V
[0] Current: A
[0] Power W
PV input 3
[0] Voltage: V
[0] Current: A
[0] Power: W
[0] PV input energy
[0] Total: kWh
[0] PV1: kWh
[0] PV2: kWh
[0] PV3: kWh
[0] Isolation resistance
[0] Resistance: MΩ
[1] Minimum: MΩ
[1] Maximum: MΩ
[1] PV configuration
[1] PV input 1:
[1] PV input 2:
[1] PV input 3:

[0] Photovoltaic

8

Tabel 8.6: Invertervisning
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Hovedmenu
↳

Vandret menu

Undermenu
[0] AC grid

8

[0] Present values
On Phase 1 (L1): Phase 2 (L2):
Phase 3 (L3)
[0] Voltage: V
[1] 10 min. mean: V
[1] L1-L2: V
[0] Current: A
[1] DC-cont of current: mA
[0] Frequency: Hz
[0] Power: W
[1] Apparent power (S): VA
[1] Reactive power (Q): VAr
[1] Maximum values of AC
Phase 1
[0] Voltage: V
[0] Current: A
[0] Power: W
Phase 2
[0] Voltage: V
[0] Current: A
[0] Power: W
Phase 3
[0] Voltage: V
[0] Current: A
[0] Power: W
[0] Residual current monitor
[0] Current: mA
[1] Maximum value: mA

Tabel 8.7: Invertervisning - Fortsat
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Hovedmenu
↳

Vandret menu

Sideindhold

Undermenu
[0] Power level adjustment
[0] Power level adjustment: %
[0] Current production: W
[0] Frequency stabilization
[0] Maximum power: W
[0] Activation frequency: Hz
[0] Slope: %
[0] Deactivation frequency: Hz
[0] Setpoint type
[0] Value
[0] General
[0] Country:
[0] Language:
[0] Inverter name:
[0] Inverter group name:
[0] Inverter operation mode:
[0] Installation date:
[0] Inverter model:
[0] Inverter serial number:
[0] Inverter product number:
[0] Inverter SW version:
[0] MAC address:
[1] DC bus voltage
[1] Upper: V
[1] Maximum upper: V
[1] Lower: V
[1] Maximum lower: V
[0] PCB temperatures
[0] PCB 1 (Aux): °C
[1] PCB 2 (Ctrl): °C
[1] PCB 3 (Pow): °C
[0] PCB 1 Max (Aux): °C
[1] PCB 2 Max (Ctrl): °C
[1] PCB 3 Max (Pow): °C
[1] Internal conditions – RPM
of fans
[1] Fan 1: RPM
[1] Fan 2: RPM
[1] Fan 3: RPM
[1] Fan 4: RPM
[0] Power module temperatures
[0] Power module 1: °C
[1] Power module 2: °C
[1] Power module 3: °C
[1] Power module 4: °C
[1] Power module 1 Max: °C
[1] Power module 2 Max: °C
[1] Power module 3 Max: °C
[1] Power module 4 Max: °C
[0] PCB Serial numbers
Power board serial number
[0] POW
AUX board serial number
[0] AUX
Com board serial number
Control board serial number
[0] CTRL[0] COMM
[0] PCB product numbers
Power board part number
[0] POW
AUX board part number
[0] AUX
Control board part number
[0] CTRL
Com board part number
[0] COMM
[0] PCB software versions
Control board
[0] CTRL
Functional safety processor
[0] FSP
Display software version
[0] DISP
Communication board
[0] COMM

[0] Grid management2

[0] Reactive power
[0] Inverter

8

Tabel 8.8: Invertervisning - Fortsat
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Hovedmenu

Vandret menu

↳

↳

[1] Operating time
Power board
[1] POW: h
AUX board: 2341 h
[1] AUX: h
Control board: 2341 h
[1] CTRL: h
Communication board
[1] COMM: h
Undermenu
[0] PV Sweep

[0] Status
[0] PV1 Timestamp
[0] PV1 UMPP
[0] PV1 IMPP
[0] PV1 PMPP
[0] PV1 FF
[0] PV1 UOC
[0] PV1 ISC
[0] PV1 FF
[0] PV1 Status
[0] PV2.......
[0] PV3....... (12,5 kW and 15 kW
ratings only)

Tabel 8.9: Invertervisning - Fortsat

8
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Hovedmenu

Vandret menu

Sideindhold

[0] Log
↳

Undermenu
[0] General

[0] Total Production: kWh
[0] Total Operating time: h
[1] Off grid counter
[1] Total de-rate: h
[1] Grid voltage: h
[1] Grid current: h
[1] Grid power: h
[1] PV current: h
[1] PV power: h
[1] Internal temperature: h
[1] Power level adjustment: h
[1] Frequency stabilization: h
[1] Reactive power: h
Displays the overall content of the
data log, individual log records are
viewed when exporting the log.
This log displays the accumulated
production data for the past 20
years. This log can be exported.
Provided an irradiation sensor is
installed on the inverter, this log
displays the accumulated irradiation data for the past 20 years. This
log can be exported.
Displays the latest 20 inverter
events. The complete event log
can be viewed when exporting the
log.
This log contains an entry for every time any of the functional safety
related parameters of the inverters
has been changed. The Web
Server displays the latest 20
events, the complete change log
can be viewed when exporting the
log.
The grid management log contains
an entry for every time the inverter has received a power reduction
telegram. The Web Server only
displays the latest 20 events, the
complete log can be viewed when
exporting the log.
[0] Reactive energy underexcited:
kVArh
[0] Reactive energy overexcited:
kVArh

[1] Derating

[0] Data log
[0] Production log
[0] Irradiation log

[0] Event log

[1] Change log

[0] Grid management log2

[0] Reactive Power

8
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8. Bilag A - Oversigt

Hovedmenu

Vandret menu

Sideindhold

[0] Sensors

[0] Irradiation sensor scale: mV
(1000 W/m2 )
[0] Irradiation sensor temp. coeff.:
%/°C
[0] PV temp offset: 2 °C
[0] Ambient temp offset: °C
[0] S0 scale: pulses/kWh
[0] PV1 Array area: m2
[0] PV1 Array power: W
[0] PV2 Array area: m2
[0] PV2 Array power: W
[0] PV3 Array area: m2
[0] PV3 Array power: W
Here the values for CO2 emission
and revenue calculation are entered.
[0] Network:
[0] Subnet:
[0] Address:
[0] Configuration Automatic/manual
[0] IP address:
[0] Subnet mask:
[0] Default gateway:
[0] DNS Server:
[2] Change functional safety setting:
[0] Status
[0] Alarm timeout
[0] Test alarm
[0] Stop alarm
[0] Power level
[0] Duration
[0] Trigger time
[0] Inverter name:
[0] Group name:
[0] Master mode:
[0] List of follower inverters
[1] Time:
[1] Date:
[1] Time zone:
Reset the max values of the inverter
[0] Logging interval:
[0] Logging capacity:
[1] Delete event log
[1] Delete Production log
[1] Delete Energy log
[1] Delete irradiation log

[0] Setup
↳

Undermenu
[0] Calibration

[0] PV Array

[0] Environment
[0] Communication

[0] RS485 Setup
[0] IP Setup

[0] Remote access

8

[0] Relay

[0] Relay functionality - Alarm

[0] Relay functionality - Self-consumption
[0] Inverter details

[0] General

[1] Date and time
[1] Reset max values
[0] Logging

[0] Messaging

[0] Enable/disable messaging for
the individual inverter

[0] Security
[0] Setup details

[0] Setup details
[2] 10 min mean3
[2] ROCOF3
[1] PV Configuration

[1] Force inverter power up

Tabel 8.11: Invertervisning - Fortsat
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Change the current security level
of the inverter.
[0] Language:
[2] Country3:
[2] 10 min. mean voltage: V
[2] Time to disconnect: ms
[2] ROCOF limit: Hz/s
[2] Time to disconnect: ms
PV Configuration, individual or parallel
[1] PV 1 configuration
[1] PV 2 configuration
[1] PV 3 configuration1
Turns on grid supply to the control
board.

8. Bilag A - Oversigt

Hovedmenu

Vandret menu

Sideindhold

↳

[1] Settings backup

Performs a settings backup or a
restore of the backed up settings.
A settings report must be generated when one of the functional safety settings has been changed.
[1] Reset communication board
[1] Reset control board
[0] Sweep type
[0] Sweep interval
[0] Force sweep

[1] Service

[1] Settings report
[1] Reset
[0] PV Sweep

Tabel 8.12: Invertervisning - Fortsat

1)
2)
3)
4)
*)

PV3 vises ikke for invertertyperating 10 kW.
Hvis netkoden er et _MV-land.
Hvis "ændring af indstillinger for funktionsmæssig sikkerhed" er aktiveret.
TripleLynx Kun for Pro-varianter.
Kun synlig i TripleLynx Pro+-version.
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