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TABULKA ÚPRAV 

 
Revize 

Dokumentu 
Autor Datum Popis úpravy 

1.0 Federico 
Mastronardi

21/07/2008 První vydání 

1.1 Federico 
Mastronardi 

06/08/2008 - Odstraněny výrazy v menu 
displeje nastavení 

- Opraveny některé tiskové 
   chyby 

- Aktualizován odstavec 2.2 
1.2 Federico 

Mastronardi 
01/09/2008 - Opraven výkon automatického 

spínače (str.26) 
- Opraveny výstupní hodnoty 

 
 

 
DOPORUČUJEME TYTO  POKYNY 
USCHOVAT ! 
 
 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

 
 
 
 
 
POWER-ONE: Je zakázána částečná nebo úplná reprodukce tohoto dokumentu  

jakýmkoliv prostředkem bez předešlé autorizace společnosti 
Power-One. 
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POKYNY KE KONZULTACI PŘÍRUČKY 
 
Tato příručka obsahuje důležité pokyny, jež se vztahují na bezpečnost a provoz 
zařízení, a musí být během jeho instalace a údržby správně pochopeny a pečlivě 
dodržovány.  
Za účelem snížení rizika úrazu elektrickým proudem a pro správnou instalaci 
zařízení e jeho schopnost provozu byly upatněny v příručce bezpečnostní symboly, 
jež označují případná bezpečnostní rizika nebo užitečné informace. Uplatněné 
symboly jsou následující:  
 

POZOR: Odstavce označené tímto symbolem obsahují pokyny, které 
musí být pochopeny a dodržovány, aby bylo zabráněno případnému 
poškození osob.  

 
POZNÁMKY: Odstavce označené tímto symbolem obsahují úkony a 
pokyny, které musí být zcela pochopeny a dodržovány, aby bylo 
zabráněno poškození zařízení a nesprávnému chodu.  

 
Zařízení je opatřeno různými štítky, některé z nich, mající žluté pozadí, se vztahují 
na bezpečnostní výbavu.  
Před instalací zařízení se ujistětě, že jste si pečlivě přečetli a že jste zcela pochopili 
tyto štítky.  
Použité symboly jsou následující:  
 

 

    Uzemňovací vodič zařízení (Bezpečnostní uzemnění sítě, PE)  

 

    Hodnota střídavého proudu (AC) 

 

    Hodnota stejnosměrného proudu (DC) 

 

    Fáze 

 

    Uzemnění (země) 
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UŽITEČNÉ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
 
ÚVOD 

 Instalace zařízení AURORA musí být provedeno v souladu s národními a 
místními předpisy. 

 AURORA nemá náhradní díly. 
V případě potřeby jakéhokoliv druhu údržby nebo opravy vás žádáme, aby jste 
se obrátili na nejbližší autorizovaný servis. Pro informace o nejbližším 
asistenčním centru se obraťte na svého prodejce. 

 Před provedením instalace nebo před samotným použitím zařízení  
doporučujeme pozorné přečtení všech pokynů obsažených v tomto manuálu a 
dodržování symbolů uvedených v jednotlivých odstavcích. 

 Připojení k distribuční síti musí být provedeno pouze poté, co jste obdrželi 
schválení od příslušné organizace zabývající se distribucí elektrické energie, 
tak jak je dáno platnými národními předpisy v oboru, schválení může být 
uděleno pouze  kvalifikovaným personálem. 

 Předtím, než připojíte solární panel k zařízení, je třeba zakrýt celý panel  
materiálem nepropustným proti slunečnímu záření, jelikož by na připojovacích 
káblech se střídačem AURORA mohlo dojít k vysokému napětí a způsobit tak 
závažný nebezpečný stav. 
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VŠEOBECNĚ 
Během provozu střídače můžou být některé části pod napětím, neizolované části, v 
některých případech také pohyblivé nebo rotační části a také horké povrchy. 
Nepovolené odstranění stanového zabezpečení, nesprávné použití, chybná instalace 
nebo chybné spuštění, představují riziko závažného poškození osob nebo věcí.  
Všechny úkony týkající se přepravy, instalace, uvedení do chodu a také údržby 
musí být provedeny kvalifikovaným a vyškoleným personálem (všechny národní 
předpisy pro prevenci úrazovosti musí být dodržovány! ! !). 
Kvalifikované a vyškolené osoby, ve shodě s těmito základními informacemi o 
bezpečnosti, jsou osoby ovládající provoz výrobku, které jsou schopné smontovat, 
sestavit, uvést do chodu zařízení a které mají kvalifikaci a požadavky nutné pro 
vykonávání těchto funkcí. 

MONTÁŽ 
Montáž a chlazení zařízení musí být v souladu s údaji uvedenými v příslušné 
dokumentaci.  
Obzvláště během přepravy a přesunu, díly nesmí být ohýbány a/nebo izolační 
vzdálenosti nesmí být měněny. Nesmí dojít ke kontaktu s elektronickými díly a 
spojovacími koncovými spojkami. 
Elektrické díly nesmí být mechanicky poškozeny nebo zničeny (případné ohrožení 
zdraví). 

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
V případě manipulace se střídači pod napětím, musí být dodržovány platné národní 
předpisy pro prevenci proti úrazovosti. 
Instalace elektriky musí být provedena v souladu s příslušnými předpisy (např. 
rozměry vodičů, pojistky, připojení PE).  
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PROVOZ 
Systémy, kde jsou nainstalovány střídače musí být vybaveny dalšími 
zabezpečovacími a kontrolními zařízeními ve shodě s platnými příslušnými 
bezpečnostními předpisy, např. dodržovat technické vybavení, protiúrazové 
předpisy, atd. Kalibrační odchylky jsou povoleny prostřednictvím operativního 
softwaru. Po odpojení střídače od zásobovací sítě, nesmí být saháno okamžitě na 
části a elektrická připojení, které jsou pod napětím, jelikož je zde možnost nabitých 
kondenzátorů. Z tohoto důvodu musí být dodržovány všechny znaky a označení 
uvedené na zařízení. Během provozu musí být všechny kryty a dvířka uzavřeny. 
ÚDRŽBA A ASISTENČNÍ SLUŽBA 
Pokyny obsažené v dokumentaci výrobce musí být dodržovány . 
 
UCHOVÁVAT DOKUMENTACI NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ! 
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PVI-10.0/12.5-OUTD-xx-CZ 
 
Tyto doklady jsou platné pouze pro střídače shora uvedených verzí 
 

 
Obr. 1 Identifikační štítek výrobku 

 
Identifikační štítek umístěný na střídači obsahuje následující údaje: 

1) Kód výrobce 
2) Kód modelu 
3) Sériové číslo 
4) Týden/Rok výroby 

-CZ 
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1. ÚVOD 

Tento dokument  je technickým popisem fotovoltaického střídače AURORA; 
účelem dokumentu je dodat instalačnímu technikovi a uživateli informace nutné 
pro instalaci, provoz a používání zařízení AURORA. 

1.1. FOTOVOLTAICKÁ ENERGIE 

V procesu přeměny energie, industrializované společnosti (největší spotřebitelé 
energie) již po mnoho let zkoumají různé formy energetických úspor a způsoby 
snížení emisí škodlivých látek prostřednictvím obezřetné a rozumné spotřeby 
dosud známých zdrojů a vytvořili tak nové formy čisté a nevyčerpatelné energie. 
Obnovitelné energetické zdroje představují základní předpoklad pro vyřešení 
tohoto problému. V této oblasti, využití sluneční energie pro vytvoření elektrické 
energie (fotovoltaické) zaujímá na celém světě čím dál větší význam. 
Fotovoltaická energie je nesmírná výhoda z pohledu ochrany životního prostředí, 
jelikož sluneční záření, které získáváme ze slunce, je přeměněno rovnou na 
elektrickou energii bez uplatnění jakéhokoliv procesu spalování a bez vytváření 
škodlivých látek ohrožujících přírodu. 
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2. POPIS SYSTÉMU 

AURORA je střídač, jež je schopen zásobovat elektrickou distribuční síť pomocí 
energie získané z fotovoltaických panelů. 
Fotovoltaické panely přeměňují energii, vysílanou sluncem, na elektrickou 
stejnosměrnou energii typu "DC" (prostřednictvím fotovoltaického pole, řečeného 
také FV generátor; ale aby mohla být použita pro zásobování distribuční sítě,  musí 
být přeměněna na střídavý proud typu "AC". Tato přeměna, známá také jako 
inverze DC na AC, je účinně provedena střídačem AURORA bez jakéhokoliv 
uplatnění rotačních prvků, pouze prostřednictvím statických elektronických 
zařízení. 
V použití souběžném se sítí, střídavý proud ve výstupu proudí ze střídače rovnou 
do distribučního domácího obvodu, jež je připojen na veřejnou distribuční síť. 
Zařízení na sluneční energii zásobuje tudíž všechny připojené spotřebitele, od 
osvětlení až po domácí elektrospotřebiče, atd. 
V případě, že je vysílání energie z fotovoltaického zařízení nízké, množství energie 
nutné pro normální provoz připojených spotřebitelů je odebráno z veřejné 
distribuční sítě. Jestliže dojde k opačnému problému, tzn. přebytek vyrobené 
energie, tato energie je okamžitě vložena do sítě a tímto se stane dostupnou také 
pro další spotřebitele. 
V souladu s místními a národními předpisy, vyrobená energie může být prodána 
distribuční síti nebo může být připsána ve prospěch uživatele v dohledu budoucí 
spotřeby a tímto zajistí ekonomickou úsporu. 
 

2.1. Základní prvky fotovoltaického zařízení: „VĚTVE“ a „POLE“ 

Za účelem citelného snížení nákladů na instalaci fotovoltaického zařízení, vázané 
především na problém káblového vedení na straně DC střídače a následnou 
distribuci na stranu AC, byla vyvinuta technologie VĚTVÍ”.  
Jeden fotovoltaický panel je vytvořen z mnoha fotovoltaických článků 
namontovaných na stejné základně. Jedna VĚTEV je vytvořen určitým počtem 
sériově připojených panelů. Jedno POLE je vytvořeno z jedné nebo více VĚTVÍ, 
jež jsou rovnoběžně připojeny. 
Fotovoltaická zařízení určitých rozměrů se můžou skládat z více polí, připojených 
na jeden nebo více střídačů AURORA.  
Maximalizací počtu panelů vložených do každé větve je možno snížit náklady a 
složitost systému připojení zařízení. 
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Obr. 2 Složení polí 

 
 
 

 
POZOR: Nepřetržitý proud, jež vstupuje do střídače Aurora nesmí 
přesáhnout 850 Vdc, aby se zabránilo poškození zařízení. Je povoleno 
přepětí až do 900 Vdc po dobu 2 hodin denně. V každém případě 
přesáhnutí 850 Vdc ve vstupu zapříčiňuje vytvoření výstražné 
signalizace střídače AURORA. 

 
POZNÁMKY: Minimální vstupní napětí pro spuštění střídače 
AURORA je 200 Vdc; pro spuštění sledu připojení k síti je nutné 
nastavitelné napětí (od 250 Vdc do 500 Vdc) standardně nastavené na 
360 Vdc. Jakmile je jednou zapojeno, Aurora přenese výkon na síť při 
jakékoliv hodnotě vstupního napětí Vdc, v rozsahu mezi 70% 
nastaveného napětí při startu a 850 Vdc. 

FV Panel

FV Větev

FV Pole

FV článek 
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Také proud každého pole se musí pohybovat v mezích střídače. Pro střídač 
AURORA, maximální proud pocházející z každého vstupu může být 18 Adc. 
Modely PVI-10.0/12.5-OUTD-xx-CZ střídače AURORA jsou schopny obsluhovat 
dvě rozdílné pole. 
V případě, že fotovoltaické zařízení přesahuje kapacitu jednotlivého střídače, je 
možné přidat další střídače AURORA k systému a každý z nich připojit na 
příslušný oddíl fotovoltaického pole na straně DC a k distribuční síti na straně AC. 
Každý střídač AURORA funguje nezávisle na dalších a dodává síti maximální 
možný výkon z vlastního oddílu fotovoltaických panelů. 
Rozhodnutí vztahující se na strukturu fotovoltaického zařízení závisí na několika 
činitelích a musí být uváženo v závislosti na typu panelu, prostoru k dispozici, 
budoucím umístění zařízení, cíle výroby energie z dlouhodobého pohledu, atd. Na 
webových stránkách Power-One (www.power-one.com) je k dispozici 
konfigurační program, jež může pomoci pro správné stanovení rozměrů 
fotovoltaického systému.  

 
Obr.3 Zjednodušený diagram fotovoltaického systému 

 
 
 
 

FV Pole 1 

FV Pole 2 

úsekový 
vypínač  
AC 

úsekový vypínač  
DC 
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2.2. Verze k dispozici 

PVI-10.0/12.5-OUTD-CZ 
PVI-10.0/12.5-OUTD-FS-CZ 
 
Modely s koncovým označením FS-IT, jsou dodávány s integrovaným spínačem 
DC 1000 V, 25 A a bezpečnostními pojistkami, tak jak uvedeno na obr.3B. 
 
 

  
 

Obr.3A – Funkční nákres střídače napětí bez integrovaného spínače DC. 
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Obr.3B – Funkční schéma střídače s integrovaným spínačem DC a pojistkami. 
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2.3. Vysílání dat a řízení 

V případě, že je použito více střídačů, mohou být monitorovány také na dálku 
prostřednictvím pokročilého komunikačního systému založeného na sériovém 
rozhraní RS-485. Je k dispozici také doplňkový systém Aurora Easy-Control, jež 
umožní dálkové monitorování zařízení prostřednictvím Internetu, analogického 
modemu nebo digitálního modemu GSM. 

2.4. Technický popis střídače AURORA 

Zobrazení 4 znázorňuje diagram v podobě bloků střídače AURORA. Základní 
bloky jsou vstupní konvertory DC-DC (nazývány “booster”) a výstupní střídače. 
Oba konvertory DC-DC a výstupní střídač fungují při vysoké komutační frekvenci, 
což umožňuje malé rozměry a relativně nízkou váhu. 
Tato verze střídače AURORA je typ bez transformátoru, tzn. bez galvanické 
izolace mezi vstupem a výstupem, což umožňuje další zvýšení účinnosti přeměny. 
Na druhé straně je střídač AURORA vybaven kompletním zabezpečením nutným 
pro bezpečný provoz a v souladu s předpisy také bez izolačního transformátoru, tak 
jak je popsáno v odstavci vztahujícím se na zabezpečení. 
 

 
 

Obr.4 Diagram bloků střídače AURORA 
 



Příručka k použití a instalaci                                                        
 
PVI-10.0/12.5-OUTD-xx-CZ   Rev:1.2 
 
 

 

Strana 18 z 88

Diagram bloků zobrazuje model AURORA PVI-10.0/12.5-OUTD-xx-CZ se svými 
dvěmi vstupními konvertory DC-DC, kde každý z nich je určen pro rozdílné pole s 
nezávislým řízením vyhledávání bodu maximálního výkonu (MPPT). To znamená, 
že dvě pole mohou být instalovány v rozdílných polohách a směru. Každé pole je 
kontrolováno řídícím obvodem MPPT. Ve větrné verzi dva konvertory jsou 
souběžně připojeny k výstupu usměrňovače. 
Zásluhou vysoké účinnosti střídače AURORA  a dostatečně rozměřenému systému 
tepelného rozptylu, tento střídač zaručuje provoz při maximálním výkonu v 
širokém rozsahu teploty prostředí. 
Střídač je kontrolován dvěmi nezávislými DSP (Digital Signal Processors) a 
celntrálním mikroprocesorem.  
Připojení k elektrické síti musí být tudíž řízeno dvěmi nezávislými počítači, plně v 
souladu s předpisy elektrického pole, jak o zásobování systémů tak i o bezpečnosti. 
Operativní systém AURORA vykonává komunikační operace s příslušnými 
komponenty, aby mohl provést rozbor dat. 
Prostřednictvím těchto kvalit je zaručen optimální  provoz celého zařízení a vysoká 
účinnost za všech podmínek slunečního záření a zatížení, vždy s ohledem na 
příslušné směrnice, normy a předpisy. 
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2.5. Zabezpečení 

 

2.5.1. Anti-Islanding 

V případě přerušení místní distribuční sítě ze strany elektrické společnosti nebo v 
případě vypnutí zařízení z důvodů jeho údržby, AURORA musí být bezpečně 
odpojena pro zajištění ochrany osob, provádějících úkony na síti, v souladu s 
předpisy a národními zákony v oboru. Aby se zabránilo případnému chodu, střídač 
AURORA je vybaven systémem automatického bezpečnostního odpojení 
nazývaného “Anti-Islanding” 
Model AURORA PVI-10.0/12.5-OUTD-xx-CZ je vybaven pokročilým 
bezpečnostním systémem anti-islanding legalizovaným podle následujících norem: 

• VDE0126 (in Deutschland). 

2.5.2. Porucha zemního spojení fotovoltaických panelů 

Tato verze střídače AURORA musí být použita s panely připojenými “plovoucím” 
způsobem, tzn. s plusovými a mínusovými koncovými spojkami bez uzemnění. 
Pokročilý ochranný obvod poruch zemního spojení monitoruje neustále uzemnění 
a deaktivuje střídač AURORA v případě, že bude zaznamenána porucha uzemnění 
s označením stavu poruchy uzemnění prostřednictvím červené LED diody na čelní 
desce. Střídač AURORA je vybaven jednou svorkou pro uzemňovací vodič 
zařízení; pro další informace viz. oddíl 3.6 (krok 3). 

POZNÁMKY: Pro další podrobnosti o odpojení střídače AURORA 
nebo o příčinách nesprávného chodu viz. odstavce 5.3 a 5.4. 

2.5.3. Další zabezpečení 

Střídač AURORA je vybaven doplňkovým zabezpečením pro zajištění bezpečného 
provozu za jakýchkoliv okolností. Toto zabezpečení obsahuje: 

 Stálé monitorování napětí sítě pro poskytnutí záruky, že se hodnoty napětí a 
frekvence budou pohybovat v operativních mezích (podle VDE0126); 

 Kontrola vnitřních teplot pro automatické omezení výkonu v případě potřeby 
je zárukou, že se jednotka nepřehřeje (teplota rozptylovače tepla ≤70°C 
[158°F]). 

Mnoho řídících zařízení střídače AURORA zajištuje staticky neurčitou 
konstrukci, jež poskytuje záruku absolutně bezpečného provozu. 
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3. INSTALACE 

POZOR: Elektrická instalace střídače AURORA musí být provedena v 
souladu s předpisy a místními a národními normami v oboru. 
 
POZOR: Připojení střídače AURORA k elektrické distribuční síti musí 
být provedeno výhradně poté, co bylo obdrženo povolení od spotřebitele  
řídícího síť. 

3.1. Kontrola balení 

POZNÁMKA: Distributor odevzdal váš střídač AURORA zabalený 
bezpečným způsobem a ve výborném stavu přepravci. Po převzetí balíku, 
přepravce za něj přebírá zodpovědnost až do jeho předání.  I přes 
obezřetnost přepravce je možné, že se jak balení tak i jeho obsah mohou 
během přepravy poškodit. 

 
Tudíž vyzýváme klienta, aby zkontroloval následující:  

 Zkontrolovat obal zásilky pro zjištění přítomnosti viditelného poškození: 
otvory, trhliny a jakákoliv jiná známka možného poškození jeho obsahu; 

 Popsat jakoukoliv škodu nebo neúplnost přijímacích dokladů a nechat 
podepsat přepravcem s uvedením jeho úplného jména; 

 Otevřít balení zásilky a zkontrolovat obsah pro zjištění případných škod 
jejího obsahu. Během vybalování dbejte, aby nedošlo k vyhození nástrojů, 
dílů nebo příruček. V případě zjištění škody, kontaktujte ihned zasílatele pro 
stanovení vhodného typu zákroku. Není vyloučena nutnost kontroly; 
uchovávejte všechen balící materiál pro inspektora! 

 Jestliže budou při inspekci zjištěny škody, kontaktujte vašeho místního 
dodavatele nebo autorizovaného distributora. Ten rozhodne o tom, zda bude 
nutné zpětné odeslání kvůli provedení případných oprav a dodá nutné 
pokyny. 

 Za provedení reklamace vůči přepravci je zodpovědný klient. V případě, že 
nebude tato procedura dodržena, takovéto jednání může představovat 
propadnutí záruční lhůty pro jakoukoliv škodu; 

 Originální obal střídače AURORA doporučujeme pečlivě uchovávat , protože 
v případě nutnosti jeho zpětného odeslání z důvodů případných oprav, je 
zapotřebí použití původního obalu. 
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3.2. Kontrola obsahu balení 

 
Popis Množství počet 

Střídač AURORA 1 
Sáček s:  
5 šrouby 6,3x70, 5 hmoždinkami SX10, 5 
těsnícími kroužky M6, 1 průchodkou M20, 
1 průchodkou M40, 2 kábly AWG12 pro 
můstky, 1 těsněním typu 36A3M20, 1 
válcem TGM58, 1 klíčem Torx20, 1 maticí 
1143M40N, 6  MULTICONTAC Samec, 6  
MULTICONTAC Samice. 
6 zátkami Multicontact plusovými a 6 
zátkami Multicontact mínusovými již 
namontovanými ke střídači 

1 

Kopie této příručky 1 
Záruční list 1 
CD-Rom s komunikačním softwarem  1 
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3.3. Volba místa instalace 

Místo instalace střídače AURORA musí být provedeno na základě následujících 
úvah: 

 Střídač AURORA musí být umístěn v takové výši nad zemí, aby byl snadno 
viditelný displej a stavová LED dioda.  

 Zvolit bezpečné místo, chráněné proti přímému slunečnímu záření a dostatečně 
ventilované. Vyhýbat se místům, kde vzduch okolo jednotky nemůže volně 
cirkulovat . 

 Ponechat kolem jednotky dostatečné místo, aby byla umožněna snadná 
instalace a odstranění předmětu z povrchu upevnění. 

 Údržba hardwaru a softwaru předmětu musí být provedena přes okýnko 
umístěno na čelní straně. Je tudíž zapotřebí snadný přístup k této straně, jestliže 
nechcete odstranit jednotku z povrchu, na němž je připevněna. 

 
 Na následujícím zobrazení jsou uvedeny minimální vzdálenosti, jež musí být 
dodržovány:  
 

 
                                                        

 
Str.5 Místo instalace – Minimální prostor kolem střídače AURORA 

3.4. Montáž ke stěně 

Střídač AURORA musí být namontován ve vertikální poloze, tak jak je uvedeno na 
obr.6. V balení je dodána souprava 5 ocelových šroubů 6,3x70 (s 5 těsnícími 
kroužky M6) a s 5 hmoždinkami SX10 nutnými pro uchycení kovové svorky ke 
zdi. Šrouby a hmoždinky můžou být upevněny do 3 otvorů umístěných v kovové 

200mm (8”) 

150mm (6”) 
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svorce (část C) a následně do dvou otvorů, umístěných v dolní části střídače (část 
B) 
 

POZOR: Svorka musí být upevněna horizontálně ke zdi a strana svorky s 
pružinami, musí být obrácena směrem nahoru, zatímco strana s 
úchytnými otvory musí být obrácena směrem dolů. 

  
Průměr otvorů, jež musí být vyvrtány do zdi, musí být 10 mm a hluboké minimálně 
75 mm. 
V případě stěn provedených z různých materiálů je třeba, aby instalační technik 
použil vhodný montážní materiál. Doporučuje se použití ocelových nerezových 
šroubů. 
 
Zaháčit střídač AURORA na pružiny (část D), umístěné v horní části svorky, 
prostřednictvím kovové podpěry připevněné v horní části na zadní straně střídače. 
Úchytky této kovové klapky jsou v souladu se zahačovacím bodem k pružinám 
svorky (část A).  
Poté, co byl připevněn střídač do horní části, přejdeme na zablokování dolní části 
vložením šroubů do stanovených otvorů.  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČELNÍ STRANA STŘÍDAČE              ZADNÍ STRANA STŘÍDAČE      
 AURORA    AURORA 

Část A 

Část B 
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Str.6 Montáž střídače AURORA ke stěně 
 

 
POZNÁMKA: Doporučujeme nevystavovat střídač Aurora přímému  
slunečnímu záření nebo jiným vnějším tepelným zdrojům, včetně tepla 
pocházejícího z níže umístěných jednotek (viz obr. 7). Teplo vycházející 
ze střídačů umístěných v dolních řadách by mohlo totiž zapříčinit oteplení 
prostředí na úkor střídačů umístěných v horních řadách. Při teplotách 
převyšujíccíh 50°C, lze registrovat redukci výstupního výkonu pro 
jednotky umístěné v horních řadách. 

 Tento fenomén se zdůrazní v přítomnosti vysokých výstupních výkonů a 
při vysokých teplotách prostředí. V každém případě se znažte nemontovat 
střídač AURORA tak, aby byl zamezen průchod vzduchu nutný ke 
chlazení, například s čelní stranou otočenou směrem k povrchu. 

Část A 

Část C 

Část D 

Část B

Část D 

Část C 
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                            DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ 
 

Obr. 7 Doporučená instalace střídačů Aurora 
 

POZNÁMKA: V případě možnosti lze jednotku namontovat také ve 
sklonu (viz. obr. 8), dávat pozor, jelikož by se v tomto případě mohla 
snížit výkonnost (Derating), zapříčiněná zhoršením rozptylu tepla.  

 
POZOR: Během provozu, povrch jednotky může dosáhnout velmi 
vysokých teplot. NEDOTÝKAT SE povrchu z důvodu popálenin. 
 

 
Obr. 8 Montáž ve sklonu 

Derating

- 5° 5 °0 °
Derating Derating 

NO Derating 
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3.5.  Předběžné operace elektrického připojení 

POZOR: Elektrické připojení může být provedeno pouze poté, co bude 
střídač AURORA důkladně upevněn ke stěně. 

 
 

POZOR: Připojení střídače AURORA k elektrické distribuční síti musí 
být provedeno kvalifikovanými operátory a pouze poté co byla získána 
autorizace od distribuční organizace dodávající energii a řídící síť. 

 
POZOR: Co se týče podrobností, týkajících se jednotlivých úkonů, jež 
musí být provedeny, doporučujeme dbát na pokyny uvedené v této 
kapitole (a v jejich podkapitolách) a všech bezpečnostních upozornění. 
Jakákoliv operace, jež není ve shodě s následně uvedenými postupy, by 
mohla zapříčinit nebezpečné podmínky pro operátora/instalačního 
technika a způsobit možné poškození zařízení. 
 
POZOR: Dbát vždy na jmenovité vlastnosti napětí a proudu jak je 
uvedeno v kapitole 8 (Technické vlastnosti) ve fázi projektace 
samotného zařízení. Obzvláště brát v úvahu následně uvedené informace 
týkající se fotovoltaického pole:  

 Maximální vstupní napětí DC a oba dva obvody MPPT: 850 Vdc 
 Maximální vstupní proud DC a oba dva obvody MPPT: 18 Adc za 

jakýchkoliv podmínek. 
 
POZOR: Prověřit Národní předpisy a místní technické normy, tak aby  
byl instalační elektrický nákres s nimi v souladu .  

 
 

POZNÁMKA: V souladu s typickým montážním nákresem (viz obr. 9) 
na výstupním rameni AC, musí být mezi střídačem AURORA a 
distribuční  sítí vloženo rozdělovací zařízení, vytvořeno jedním 
automatickým magnetotermickým spínačem. Hlavní parametry 
rozdělovacího zařízení nebo automatického spínače jsou 25 A a 440V. 
Zařízení může být trojpólové (jestliže střídač používá trojdrátové 
snímání) a nebo čtyřpólové (jestliže střídač používá čtyřdrátové snímání). 
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Obr.9 Diagram připojení 

 
 
 

POZOR: Pro odpojení střídače AURORA od sítě je třeba spustit vždy 
úsekový vypínač AC před otevřením úsekového vypínače DC. 
 
 
POZOR: Co se týče všech zásobovacích káblů, jež připojují střídač 
AURORA, doporučuje se pozorné vyhodnocení jmenovitého 
operativního napětí, izolačního napětí, maximální výkonné teploty, 
hustoty proudu a stupně hořlavosti. Tyto hodnoty musí být v souladu s 
maximálními hodnotami hustoty proudu, požadovanými rozlišnými 
místními předpisy.  
 
Co se týče volby káblů k použití, musí být brán ohled na poklesy u káblů, 
jež nesmí penalizovat výkonnost zařízení. 
 
 

PV 
Pole 

1 

PV 
Pole 

2 

DC 
Úsekový 
vypínač 

 
Max. Odhad 
25A/600Vdc 

DC 
Úsekový 
vypínač 
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Zatížení 

AC 
Úsekový 
vypínač 

 

Síť 
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Avšak co se týče připojení k síti, maximální rozměr vodičů, které musí být 
namontovány ke svorkovnicím, je 16mmq u pevného káblu a 10 mmq u pružného 
káblu. Průchodka M40 o průměru od 19mm do 28mm. 

 
 

Na konci střídače jsou umístěny z prava do leva (viz. obr. 10): 
 

 2 otvory uzavřené zátkami na hermetické těsnění. Jejich odstraněním lze 
přistoupit ke konektorům pro připojení sériového přenosu dat prostřednictvím 
sítě RS485. Jeden otvor pro průchod sériového vstupního káblu a další pro 
případný výstupní kábel (v případě připojení více střídačů v konfiguraci 
daisy-chain, viz. kapitola 6). 

 2 otvory uzavřené zátkami na hermetické těsnění. Jejich odstraněním, lze 
prostrčit kábly pro výstražnou signalizaci/dálkové ovládání. 

 1 otvor uzavřený zátkou na hermetické těsnění. Jeho odstraněním lze prostrčit 
uzemňovací střídavý kábel PE místo pětipolátního káblu pro připojení AC 
(kde stanoveno). 

 Štítek pro připojení k síti AC. 
 

 
 

                                     
 

Obr.10 Připojení na konci střídače a příslušný sitový tisk 
 

POZOR: V případě provedení elektrického připojení, je třeba dbát na 
následující procedury a nevystavovat se nebezpečnému napětí. 
Jakákoliv fáze procedury je popsána v následujících odstavcích. V 
případě odpojení střídače AURORA proveďte “Krok 1/2 a 2/5 ” a 
následně odpojte konektory AC a DC.  
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3.6. Elektrické připojení 

Krok 1/5: Otevřít zařízení rozdělovací zařízení sítě (AC) 

Krok 2/5: Otevřít rozdělovací zařízení fotovoltaického pole (DC) 

Krok 3/5:  Otevřít čelní panel prostřednictvím odšroubování 6 šroubů  

Krok 4/5: Připojit střídač AURORA k rozdělovacímu zařízení sítě AC 

 
POZOR: Použít vhodné kábly na nízkou impedanci pro připojení 
střídače AURORA k rozdělovacímu zařízení AC.  
 
 POZOR: Střídač AURORA musí být připojen k rozdělovacímu zařízení 
sítě AC prostřednictvím pětipolárního káblu: Tři vodiče pro tři fáze, 
jeden vodič pro neutrál a jeden žluto-zelený pro uzemnění (bezpečnostní 
uzemnění PE). 
 
1) Rozložit kábel mezi střídač AURORA a rozdělovací zařízení AC 
2) Připojit ke střídači AURORA trojpolární kábel prostřednictvím 

průchodky umístěné na mechanismu 
3) Připojit následujícím způsobem 5 káblů:  
 
- Koncová spojka         pro bezpečnostní uzemnění PE 
  
- Koncová spojka R vedení R 
- Koncová spojka S vedení S 
- Koncová spojka T vedení T. 
- Koncová spojka N pro neutrál. 
 

                                    
Obr.11 Svorkovnice pro připojení káblů AC 
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POZOR: Věnovat zvláštní pozornost, aby nebyly přeměněna jakákoliv 
fáze s neutrálem, jelikož by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti systému a 
zapříčinění nesprávného chodu přístroje. 

 
POZNÁMKA: V případě instalace měrného nástroje mezi rozdělovací 
zařízení AC a střídač AURORA, je doporučeno použití stejné procedury, 
shora uvedené, také pro připojení nástroje. 
 

Krok 5/5: Připojit střídač AURORA k rozdělovacímu zařízení fotovoltaického 
pole DC 

Power-One doporučuje, kdykoliv je to možné, použití dvou oddělených 
polí, každého s kapacitou proudu nepřesahující 18 Adc, a připojit každé 
pole na vstupní oddíl střídače AURORA. 

 
POZOR: Věnovat maximální pozornost, aby polarita napěti 
fotovoltaického pole odpovídala symbolům “+” a “-“. Power-One 
doporučuje, před provedením připojení mezi střídačem AURORA a 

fotovoltaickým polem, ověřit pomocí měrného nástroje, správnost 
polarity a povolenou hodnotu napětí mezi plusovým a mínusovým 
kontaktem. 
 
Pro připojení polí (array) dodržujte následující procedury pro každé z 
nich: 
1) Rozprostřít plusový kábel mezi připojovací zařízení DC a střídač 

AURORA. 
2) Spojit kabel k protistraně konektoru Multicontact 
3) Připojit plusový kábel ke střídači AURORA. 
4) Rozprostřít mínusový kábel mezi připojovací zařízení DC a střídač 

AURORA. 
5) Připojit kábel k protistraně konektoru Multicontact (není součástí 

výbavy). 
6) Připojit mínusový kábel ke střídači AURORA. 
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POZOR: V některých případech by mohl být vytvořen pouze jedním 
polem. 
V tomto případě, jestliže je výkonnost pole (PV array) nižší než 

maximální kapacita jednoho oddílu střídače AURORA (viz. Tabulka technických 
vlastností) a jestliže je kapacita proudu pole nižší než 18 Adc, pole (PV array)  
může být připojeno na pouze jeden oddíl IN1.  
Aby se při vyhodnocení parametrů elektrické izolace panelů zabránilo  možným 
problémům, je doporučeno zkratovat vstupy druhého oddílu (IN2), prostřednictvím 
připojení jednoho káblu do příslušných koncových spojek, umístěných uvnitř karty 
střídače, tak jak je uvedeno na obr. 13. Pro přístup ke kartě je nutno odstranit panel 
umístěný na čelní straně střídače Aurora. 

 

 
Obr.12 Výrobní připojení umístěné na výstupní jednotce 
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Obr. 13 Nutná připojení pro provedení zkratu kanálu 2 

 
 
 

POZOR: Jestliže však dodávaný výkon pole nebo kapacita proudu 
překoná maximální kapacitu jednoho vstupního oddílu střídače, je provést 
souběžné umístění dvou oddílů, prostřednictvím kábelového vedení dvou 

můstků mezi koncovými spojkami svorkovnice, ke kterým lze přistoupit pomocí 
odstranění víka, tak jak je uvedeno v par. 3.7. Kábly pro provedení můstků o 
rozměru 6mm2 (AWG10) musí být připojeny mezi příslušné svorky –IN1 a –IN2 
pro mínusové a mezi svorky +IN1 a +IN2 pro plusové, tak jak je uvedeno na obr. 
14. Dále je nutno konfigurovat střídač pro umožnění práce se dvěmi oddíly, jejichž 
káblové vedení je souběžné (jedna větev), umístěním spínače označeného na obr. 
15 do polohy "PAR" 
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Obr. 14 Souběžné připojení/konfigurace dvou kanálů 
 

 
Obr. 15 Souběžné připojení/konfigurace dvou kanálů 
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3.7. Procedura přístupu k vnitřním svorkám prostřednictvím odstranění 

čelního okénka 

 
POZOR: Před odstraněním okénka se ujistěte, že jste odpojili střídač 
AURORA jak ze strany AC tak i ze strany DC na alespoň 5 minut tak, 
aby byla umožněno vnitřním kapacitám vybití a bylo tak zamezeno 
rizikům zasažení bleskem. 

Pro odstranění čelního okénka odšroubujte 6 šroubů označených na obr. 16 
prostřednictvím šroubováku torx, jež je součástí příslušenství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Obr. 16 AURORA s čelním panelem 

 
Jakmile je opět namontováno okénko, ujistětě se, že jsou šrouby utáhnuty silou o 
alespoň 1.5 Nm (13.2 in-lbs), aby bylo zajištěno hermetické těsnění. 
 

3.8. Výměna baterie líthiové baterie typu CR2032  

Uvnitř střídače Aurora se nacházejí líthiové baterie typu CR2032. V okamžiku, 
kdy se začínají vybíjet, se na displeji LCD zobrazí zpráva, jež označí tento stav.  
Poté co byl čelní panel střídače Aurora odstraněn (viz. obr. 16) lze zřetelně vidět 
tuto baterii. 

1 3 

2 
4 5 

6 
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Montáž komponentu do jeho obalu nesmí být provedena vertikálně, ale musí být 
vložen ze strany (strana A) v  úhlu zhruba 30º. Tento komponent se bude utáčet 
uvnitř nosiče baterie až dokud nenajde vhodnou polohu. 
 
 

 
Obr. 17 Baterie uvnitř střídače Aurora 

 
 

POZOR: Výměna tohoto komponentu musí být provedena pouze 
kvalifikovaným personálem. 
 

 

3.9. Výměna paměťové karty 

Celá chronologie dat vztahující se na výrobu energie zařízení je uložena v této 
paměti. V případě, že musí být  střídač vyměněn, pameťovou kartu lze jednoduše 
odstranit ze staré jednotky a vložit do nové. Tímto lze kromě uchování všech 
archivovaných informací pokračovat v ukládání přítomných a budoucích 
každodenních informací viz. obr. 18. 
 

  
Obr.18 Paměťová karta střídače 

 

Strana A 
 

Vložení ve zhruba 
30ş úhlu 



Příručka k použití a instalaci                                                        
 
PVI-10.0/12.5-OUTD-xx-CZ   Rev:1.2 
 
 

 

Strana 36 z 88

 
 

POZOR: Výměna tohoto komponentu musí být provedena pouze 
kvalifikovaným personálem.  
 
 
POZOR: Dbát na správné vložení pinu konektoru paměti do 
konektoru připevněného ke kartě. 

 
 

3.10. Výměna karty RS485 Piggyback 

Existuje možnost výměny karty, jež umožní komunikaci RS485. Tato karta typu 
Piggyback je namontována na logické kartě.  
 

    
Obr. 19 Karta RS485 a šipka na kartě k montáži 

 
 
 

POZOR: Výměna tohoto komponentu musí být provedena pouze 
kvalifikovaným personálem.  
 

 
POZOR: Dbát na správné vložení pinu konektoru paměti s 
konektorem piggyback připevněným ke kartě. Na komponentech jsou 
umístěny dvě šipky, pro označení správného směru instalace. 
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4. UVEDENÍ DO PROVOZU 

POZOR: Dbejte na to, aby na střídač AURORA nebyly pokládány 
během provozu žádné předměty. 
 
POZOR: Nedotýkejte se rozptylovače během provozu střídače, jelikož 
by některé jeho části  mohly být   horké a pálit.  
Pro uvedení střídače AURORA do provozu procedura je následující: 

 

1) Uvést rozdělovací zařízení DC (vztahující se na fotovoltaické panely), 
vnější strany střídače, do polohy ON.  
 
2) Uvést rozdělovací zařízení AC (vztahující se k síti), vnější strany střídače, 
do polohy ON.  
Tato dvě zařízení mohou být uzavřena v jakémkoliv sledu, není zde žádné 
přednostní pořadí. 
 

3) Poté, co byly dva spínače uzavřeny, střídač začne sled připojení k síti, 
v případě že nedošlo k chybám zapříčiněným ověřením parametrů napětí a 
frekvencí sítě, které mohou být uvnitř operativního rozsahu regulovány 
předpisy VDE0126. Tyto operace jsou signalizovány blikající zelenou LED 
diodou, odpovídající nápisu POWER, umístěnou nad displejem. 
Tato kontrola může trvat několik minut (od minimální doby 30 sekund až do 
maximální doby trvající několik minut), to záleží na připojení sítě. Během 
kontroly se na displeji LCD zobrazí sled tří obrazovek, označujících: 

• “Measuring Riso…” proces připojení s označeným stavem postupu. 
• Hodnota napětí sítě a signalizace stavu vzhledem ke specifickým 

hodnotám, zda se pohybují uvnitř nebo mimo rozmezí. 
•  Hodnota frekvence sítě a signalizace stavu vzhledem ke specifickým 

hodnotám,zda se pohybují uvnitř nebo mimo rozmezí. 
 

4) Po ukončení připojení se střídač AURORA spustí a správný chod je 
signalizován prostřednictvím zvukového signálu a rozsvícením zelené LED 
diody. To znamená, že je sluneční záření dostatečné pro vysílání energie do 
sítě.  
 

5) Jestliže výsledek zkoušky sítě nebyl pozitivní, jednotka zopakuje celou 
proceduru až dokud se všechny parametry napětí sítě a frekvence  a zkouška 
konfigurace sítě nebudou pohybovat ve stanoveném rozmezí. Během této fáze 
zelená dioda LED bliká.  
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5. MONITOROVÁNÍ A VYSÍLÁNÍ DAT 

5.1. Modalita rozhraní uživatele 

Střidač AURORA obvykle funguje automaticky a nevyžaduje zvláštní kontrolu. 
Jakmile není sluneční záření dostačující k dodání výkonu pro vysílání do sítě (např. 
v noci) AURORA se automaticky odpojí a vstoupí do modality stand-by.  
Operativní cyklus je automaticky obnoven v okamžiku kdy je sluneční záření 
dostatečné. V tomto bodě příslušné diody LED oznámí tento stav. 
Střídač AURORA je schopen dodat informace o provozu prostřednictvím 
následujících nástrojů: 

 Signalizační světla (LED diody) 
 Displej LCD zobrazení operativních dat 
 Přenos dat na sériovou linku RS-485. Data mohou  být shromážděna 

prostřednictvím PC nebo datového záznamníku se vstupem RS-485. V 
případě, že bude použita linka RS-485 může být užitečné použití měniče 
sériového rozhraní střídače AURORA RS-485/RS232 typové číslo PVI-
RS232485. Dále je možné použití datového záznamníku AURORA Easy 
Control, jež je doplňkovým příslušenstvím. 
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 Obr. 20 Volby vysílání dat 

 
 
 
 
 
 
 

    Analogový vstup 
     Digitální Vstup/výstup 

 

doplňková jednotka 

adaptér RS 485 

Konečný počítač spotřebitele 

Telefon nebo GSM 
modem 
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5.2. Typy dat k dispozici 

AURORA dodává dva typy dat, jež jsou použitelné pomocí příslušného softwaru. 

5.2.1. Provozní data v reálném čase 

Provozní data v reálněm čase můžou být vyslány na zažádání prostřednictvím 
komunikačních linek a nejsou vnitřně registrovány střídačem. Pro vysílání dat na 
PC je možné použití bezplatného softwaru AURORA Communicator, jež se 
nachází v instalačním CD (žádáme vás, aby jste ověřili na webových stránkách 
www.power-one.com přítomnost aktualizovaných verzí). 
 
Jsou k dispozici následující data: 
 

 Napětí sítě (fáze R, S a T) 
 Proud  sítě (fáze R, S a T) 
 Frekvence sítě 
 Výkon vysílán na síť 
 Napětí fotovoltaického pole 
 Proud fotovoltaického pole 
 Teplota rozptylovače tepla 
 Sériové číslo Kód 
 Týden produkce 
 Kód revize Firmware 
 Denní energie 
 Rozptylovací proud zařízení 
 Celková energie 
 Částečná energie 
 Střední napětí sítě v posledních 10 min. Fáze R, S a T) 
 Izolační odpor 
 Datum, hodina 
 Nejvyšší denní výkon 
 Absolutní nejvyšší výkon 
 Vstupní výkon 
 Stav hodin 
 Stav paměti E2PROM 
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5.2.2. Data vnitřně uložena do paměti 

AURORA ukládá vnitřně do paměti následující data: 
 

 Počítadlo celkové doby připojení sítě 
 Počítado celkové energie vysílané do sítě 
 Počítadlo částečné energie (používá stejnou počáteční dobu jako počítadlo 

částečné doby) 
 Energie vyslána do sítě co 10 sekund v posledních 8640 jednotkách 10 

sekund (průměrně pokryjí více než 2 dny registrovaných dat) 
 Počítadlo částečného času připojení k síti (počáteční doba počítadla může být 

vynulována displejem nebo použitím softwaru AURORA Communicator) 
 Posledních 100 signalizací poruch s označením chybového kódu a označení 

času 
První tři typy údajů jsou zobrazeny na displeji LCD a na linii RS-485, zatímco 
všecha ostatní data můžou být zobrazena pouze prostřednictvím RS-485. 
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5.3. Diody LED 

Po boku displeje se nacházejí tři diody LED: První dioda vlevo (POWER) 
označuje, že střídač funguje pravidelně, střední dioda (FAULT) označuje 
přítomnost chyby, zatímco dioda vpravo (GFI) označuje poruchu zemního spojení. 
 
1. Zelená LED dioda "Power” označuje, že střídač AURORA funguje pravidelně. 

Při uvedení jednotky do chodu, tato LED dioda bliká v průběhu kontroly sítě. 
Jestliže je zjištěno správné napětí sítě, dioda LED zůstane zapnuta, za 
předpokladu, že je sluneční záření dostatečné pro aktivaci této jednotky. V 
opačném případě, LED dioda bliká až dokud sluneční záření nebude dostačující 
k jeho aktivaci. V této fázi, displej LCD zobrazí zprávu “Waiting sun…” 

2. Žlutá LED dioda “FAULT” označuje, že střídač AURORA zaznamenal 
odchylku. Druh problému je zachycen na displeji. 

3. Červená LED dioda “GFI” (ground fault) označuje, že AURORA upozorňuje 
na poruchu zemního spojení fotovoltaického pole strany DC. Jakmile je   tato 
porucha zaznamenána, střídač AURORA se okamžitě odpojí od sítě a na 
displeji se LCD zobrazí příslušná signalizace chyby. AURORA zůstane v tomto 
stavu, dokud operátor nestiskne tlačítko ESC pro obnovení sledu připojení k 
síti. Jestliže se ale AURORA nepřipojí k síti, je třeba zavolat Technickou 
asistenci pro zjištění a odstranění příčiny poruchy zařízení. 

 

 
Obr. 21 Umístění Led diod 

 
Následující tabulka znázorňuje všechny možné kombinace aktivace LED diod 
ve vztahu ke stavu provozu střídače AURORA. 
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Legenda: 

 
LED dioda svítí 
 
LED dioda bliká 
 
LED dioda je vypnuta 
 
Jakákoliv shora uvedená podmínka  
 

 STAV LED 
DIOD STAV PROVOZU POZNÁMKY 

1 
Zelená:  
Žlutá: 
Červená: 

Automatické odpojení 
střídače AURORA 
 

Vstupní napětí nižší než 
70% napětí start-up 
nastavené pro oba vstupy 

2 

Zelená: 
Žlutá:  
Červená: 

Zahájení procesu 
střídače AURORA, 
načtení nastavení a 
čekání na kontrolu sítě 

Je přechodný stav zapříčiněn 
kontrolou nutných podmínek 
provozu 

3 

Zelená: 
Žlutá:  
Červená: 

AURORA zásobuje síť 
 
 

Zařízení funguje normálně 
(vyhledávání bodu 
maximálního výkonu nebo 
stálého napětí) 

4 
Zelená: 
Žlutá:  
Červená: 

Odchylka izolačního 
systému zařízení 
 

Zachycen rozptyl zemního 
spojení 

5 

Zelená: 
Žlutá:  
Červená: 

Odchylka – porucha!!! Porucha může být vnitřní 
nebo vnější 
Viz. signalizace jež se  
Zobrazí na displeji LCD 
 

6 
Zelená: 
Žlutá:  
Červená: 

Odchylka vnitřní 
ventilace 

Tato podmínka označuje 
odchylku vnitřní ventilace. 
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7 

Zelená:  
Žlutá:  
Červená: 
 

Odpojení od sítě Označuje nepřítomnost sítě 

POZNÁMKA: V souladu s jakýmkoliv stavem střídače signalizovaným 
prostřednictvím stálého nebo přerušovaného zapnutí svítivé diody LED, 
je taky zobrazena na displeji LCD střídače AURORA identifikační 
zpráva operace, jež bude právě vykonána nebo zpráva zjištěné 
chyby/odchylky  (viz. následující odstavce). 
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Z 
Ž 
Č  

1) Noční modalita 
 AURORA je ve fázi nočního vypnutí; toto se ukuteční, když je 

vstupní výkon příliš nízký na to, aby mohl zásobovat střídač. 
 

Z 
Ž 
Č  

2)  Zahájení procesu střídače AURORA a kontrola sítě 
 Zařízení je ve fázi zahájení procesu: Vstupní výkon je pro střídač 

dostačující; AURORA zkontroluje, jestli byly nutné podmínky 
pro spuštění splněny (např.: odnota vstupního napětí, hodnota 
izolačního odporu, atd.) a zahájí kontrolu sítě. 

 
Z 
Ž 
Č  

3) AURORA vysílá energii do sítě 
 Poté co zařízení ukončilo celou sérii automatických testů týkající 

se elektronické části a bezpečnosti, zahájí proces připojení k síti. 
 Jak už bylo předtím řečeno, AURORA v této fázi provede 

automatickým způsobem vyhledávání a rozbor bodu maximálního 
výkonu (MPPT) dostupného fotovoltaickým polem. 

 
Z 
Ž 
Č 

 

4) Závada izolace zemního spojení 
 AURORA označuje, že byla zjištěna příliš nízká hodnota 

izolačního odporu.  
 Problém by mohl být vázán na izolační vadu v připojení mezi 

vstupy fotovoltaického pole a uzemněním. 
 
 POZOR: Je velmi nebezpečné provádět zásahy osobně a snažit 

se odstranit závadu. Níže uvedené pokyny musí být pečlivě 
dodržovány; jestliže osoba provádějící tento zásah namá 
dostatečnou zkušenost nebo nutnou kvalifikaci pro provedení 
této operace bezpečně, je nutné kontaktovat specializovaného 
technika. 

 
 Co dělat po signalizaci izolační závady 

Při spuštění červené kontrolky zkuste především resetovat 
signalizaci prostřednictvím multifunkčního tlačítka ESC vedle 
displeje LCD. V případě, že se střídač AURORA normálně 
připojí k síti, závada byla zapříčiněna dočasnými fenomény. V 
případě, že k této závadě dochází často, doporučujeme nechat 
zkontrolovat zařízení specializovaným technikem. 
V případě, že se střídač AURORA nepřipojí k síti, je nutno jej 
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uvést do bezpečnostního stavu a izolovat jej jak na straně DC, 
tak i na straně AC, a následně kontaktovat autorizované 
asistenční centrum pro opravu poruchy zařízení.  

 
Z 
Ž 
Č  

5)  Signalizace Odchylka - Porucha 
 Pokaždé, když kontrolní systém střídače AURORA zjistí 

odchylku nebo poruchu v provozu monitorovaného zařízení, 
rozsvítí se žlutá LED dioda a na displeji LCD se zobrazí zpráva, 
jež označuje typ problému. 

 
Z 
Ž 
Č  

6)  Odchylka vnitřní ventilace 
 Označuje, že vnitřní ventilace nefunguje správným způsobem. 

Neměla by být příčinou problémů, jelikož aktivace ventilátoru se 
odehrává pouze při vysokých teplotách společně s vysokým 
výstupním výkonem. 

 
Z 
Ž 
Č 

 7)  Odpojení od sítě 
 Jakmile je systém normálně aktivován a je funkční, jestliže z 

jakéhokoliv důvodu dojde k odpojení od sítě, spustí se ihned žlutá 
LED dioda a zelená LED dioda bliká. 
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5.4. Zprávy a chybové kódy 

Stav systému je indentifikován prostřednictvím signalizace zpráv nebo chyb 
zobrazených displejem LCD. 
Následující tabulky shrnují dva typy signalizací, jež můžou být zobrazeny. 
 
ZPRÁVY označující stav, v němž se AURORA nachází, nejsou tudíž zapříčiněny 
poruchou a nepředstavují žádný zákrok;  přestanou být zobrazovány, jakmile dojde 
k obnovení normálních podmínek. Viz řádky typu W v následující tabulce. 
 
VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY označují možnou poruchu zařízení nebo dílů vázaných 
na samotné zařízení. Signalizace je odstraněna jakmile jsou odstraněny její příčiny, 
kromě případu izolačních problémů zemního spojení fotovoltaického pole, pro něž 
je nutný zákrok kvalifikovaného personálu, jež obnoví normální provoz. Zobrazení 
signalizace chyby obvykle předpokládá zákrok, jež je řízen střídačem AURORA, v 
mezích možností nebo dodá vhodná pomocná označení pro osobu, jež bude muset 
zákrok na zařízení nebo přístroji provést z důvodů provedení nutné údržby. Viz 
řádky typu E v následující tabulce. 
 
 

Zpráva Upozor
nění na 
chybu 

Typ 
chyby 

Popis 

Sun Low    W001 // Input Voltage under threshold 
Hodnota vstupního napětí pod stanoveným 

limitem (jakmile je vypnutý) 
Input OC // E001 Input Overcurrent 

Vstupní hodnota Nadproudu 
Input UV   W002 // Input Undervoltage 

Vstupní hodnota Podpětí 
Input OV // E002 Input Overvoltage 

Vstupní hodnota Přepětí 
Int.Error // E003 No parameters 

Žádné parametry 
Bulk OV // E004 Bulk Overvoltage 

 
Rozsah přepětí 

Int.Error // E005 Communication Error 
Chyba komunikace 
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Zpráva Upozor
nění na 
chybu 

Typ 
chyby 

Popis 

Out OC // E006 Output Overcurrent 
Výstupní hodnota nadproudu 

Int. Error // E007 IGBT Sat 
Sun Low W011 // Bulk Undervoltage 

Rozsah podpětí 
Int.Error // E009 Internal Error 

Vnitřní chyba 
Grid Fail W003 // Grid Fail 

Nesprávné parametry sítě 
Int.Error // E010 Bulk low 

Nízký rozsah 
Int.Error // E011 Ramp Fail 
DC/DC 

Fail 
// E012 DcDc Error revealed by inverter 

Porucha DcDc zjištěná střídačem 
Wrong 
Mode 

// E013 Wrong Input setting (Single instead of dual) 
Špatné nastavení vstupů (jednotlivý místo 2 

kanálů) 
Over 

Temp. 
// E014 Overtemperature 

Nadměrná vnitřní teplota 
Cap. Fault // E015 Bulk Capacitor Fail 

Porucha kondenzátorů bulk 
Inv. Fail // E016 Inverter fail revealed by DcDc 

Porucha střídače zjištěná prostřednictvím 
DcDc 

Int.Error // E017 Start Timeout 
Ground F. // E018 I leak fai 

Chyba rozptylu  l 
Int.Error // E019 Ileak Sensor fail 

Chyba proudu rozptylu 
Int.Error // E020 DcDc relay fail 

Porucha přenosu DcDc 
Int.Error // E021 Inverter relay fail  

Porucha přenosu střídače 
Int.Error // E022 Autotest Timeout 
Int.Error // E023 Dc-Injection Error 
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Zpráva Upozor

nění na 
chybu 

Typ 
chyby 

Popis 

Grid OV W004 // Output Overvoltage 
Výstupní hodnota Přepětí 

Grid UV W005 // Output Undervoltage 
Výstupní hodnota podpětí 

Grid OF W006 // Output Overfrequency 
Výstupní hodnota nadměrné frekvence 

Grid UF W007 // Output Underfrequency 
Výstupní hodnota přílíš nízké frekvence 

Z Grid HI W008 // Z grid out of range 
Impedance mimo rozsah 

Int.Error // E024 Unkown Error – 
Vnitřní chyba 

--------- // E025 Riso Low (Log Only) 
Nízký izolační odpor (pouze log) 

Int.Error // E026 Vref Error 
Chyba napětí porovnání (vRer) 

Int.Error // E027 Vgrid Measures Fault 
Chybná míra napětí sítě (Vgrid) 

Int.Error // E028 Fgrid Measures Fault 
Chybná míra frekvence sítě (Fgrid) 

Int.Error // E029 Zgrid Measures Fault 
Chybná míra impedance sítě (Zgrid) 

Int.Error // E030 Ileak Measures Fault 
Chybná míra únik proudu (ILeak) 

Int.Error // E031 Wrong V Measure 
Chybná míra napětí V 

Int.Error // E032 Wrong I Measure 
Chybná míra proudu I 

Fan Fail W010 // Fan Fail (No disconnection) 
Závadná ventilace (pouze log)  

Int.Error // E033 UnderTemperature 
Vnitřní teplota 

 // E034 Interlock Fail (Not Used) 
 // E035 Remote Off 

Dálkové vypnutí 
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Zpráva Upozor
nění na 
chybu 

Typ 
chyby 

Popis 

 // E036 Vout Avg 
Průměrné výstupní napětí mimo rozsah 

 W012 // Clock Battery Low (No disconnection) 
Nízká baterie hodin (nefunguje) 

 W013 // Clock Failure (No disconnection) 
Závadné hodiny (nefungují) 

 



Příručka k použití a instalaci                                                        
 
PVI-10.0/12.5-OUTD-xx-CZ   Rev:1.2 
 
 

 

Strana 52 z 88

 
5.5. Displej LCD 

5.5.1. Připojení systému k síti 

Dvouřádkový displej LCD je umístěn na čelním panelu a zobrazuje: 
 Stav provozu střídače a stylové údaje; 
 Služební zprávy pro operátora; 
 Výstražné a poruchové zprávy. 

Během běžného provozu jsou údaje zobrazovány cyklicky. Obrazovka se mění co 
5 sekund, nebo může být změněna ručně stisknutím tlačítek UP (2° tlačítko 
vzhledem k displeji), a DOWN (3° tlačítko vzhledem k displeji).  
1) Při spuštění střídače se zobrazí následující 2 obrazovky: 
 
 
 
 
 
 
2) Během čekání na připojení můžou být zobrazena následující obrazovky: 
 
 
 
- Jakmile systém kontroluje připojení sítě “Missing Grid”, žlutá LED dioda vedle 
displeje stále svítí zelená LED dioda bliká; 
- Jakmile jsme ve stavu čekání na slunce, “Waiting sun”, zelená LED dioda svítí.  
- V okamžiku, kdy stav “Missing Grid” a “Waiting sun” jsou pozitivně vyřešeny, 
dojde k připojení střídače. 
 
3) Uvede počet zbývajících sekund nutných pro ukončení provedení kontroly 
hodnot napětí a frekvence naměřených u výstupu. 
Co se týče italských předpisů, maximální doba pro provedení těchto dvou kontrol 
je 20 sec, zatímco u německých předpisů je 30 sec. 
 
 

POWER-ONE 
 

Initialing… 
Please  wait

Missing  Grid Waiting Sun 

Next connections: 
   2    secs



Příručka k použití a instalaci                                                        
 
PVI-10.0/12.5-OUTD-xx-CZ   Rev:1.2 
 
 

 

Strana 53 z 88

 
4) Zobrazí hodnotu výstupního okamžitého napětí a informaci, zda se tato hodnota 
pohybuje v daném rozmezí nebo ne. 
 

 
5) Zobrazí hodnotu výstupní okamžité frekvence a informaci, zda se tato hodnota 
pohybuje v daném rozmezí nebo ne. 

 
6) Jestliže se okamžitá naměřená hodnota napětí bodu 4) a frekvence bodu 5) 
pohybuje mimo stanovené rozmezí, následující obrazovky pokračují v cyklickém 
střídání 
- Next connections obrazovka 3) 
- Vgrid (obrazovka 4) 
- Fgrid (obrazovka 5) 
 
7) Měření okamžité hodnoty vztahující se k izolačnímu odporu 

 
5.5.2. Chybové zprávy 

Po připojení, jestliže střídač zachytí chybné informace v chodu cyklu prováděného 
testu, systém přeruší tento cyklus a nahlásí chybový kód. Pro zjištění chyby, viz. 
tabulka uvedena v kapitole 5.4. 
Pro individualizaci správy, jež musí být zaznamenána na displeji, je třeba provést 
programační proceduru popsanou v kap. 5.5.6.15 “Výstražné Zprávy”. 
Až do odstranění chyby, systém pokračuje v cyklickém zobrazení následujících 
obrazovek: 

 
 

    
 

 

Meas. Riso    
………………………

Fout    50,17 Hz 
In range

Vout      233,8 V 
In range

Custom msg……… Type OUTD     
Part No………

S/N ………..……..    
Firmware…………

ERROR     
Code  ……..
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Po odstranění chyby, střídač resetuje všechny funkce v chodu a tak se znovu 
obnoví připojení (kap. 5.5.2 Připojení systému k síti, item 2) 
- Missing grid 
- Waiting sun 
 

5.5.3. První fáze, kontrola různých elektrických parametrů 

VŠEOBECNÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ TLAČÍTEK DISPLEJE: 
Během běžného provozu jsou údaje zobrazovány cyklicky. Obrazovka se mění co 
5 sekund, nebo může být změněna ručně stisknutím tlačítek UP (2° tlačítko 
vzhledem k displeji), a DOWN (3° tlačítko vzhledem k displeji).  
Ve všech případech pro návrat na předešlé menu stačí stisknout tlačítko ESC 
(1°tlačítko vzhledem k displeji).  
 

Obr.22          Obr.23  
 
Aktivace cyklického zobrazování je označena pomocí 2 šipek umístěných v levém 
horním rohu displeje (obr.22). 
Automatické zobrazení může být zablokováno stisknutím tlačítka ENTER 
(4°tlačítko vzhledem k displeji). Objeví se tak symbol zámku (obr.23). 
  
1A) Jestliže byl výsledek předem provedených opatření v kapitole 5.5.1  pozitivní, 
systém pokračuje v provádění dalších kontrol. Následujících 13 obrazovek se 
cyklicky opakuje způsobem uvedeným v odstavci “VŠEOBECNÉ OTÁZKY 
TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ TLAČÍTEK DISPLEJE.” 
 

 
 
 

2A) označuje sériové číslo střídače a úroveň revize načteného firmwaru. 

 
 

 
 

Type  OUTD    
PN------------

S/N--------- xxxxxx 
FW   rel.    C.0.1.1
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3A) 

 
E-day: Množství každodenně vyrobené energie. 
$-day: Energická úspora naspořená během dne. Hodnota je vyjádřena druhem 
nastavené měny. 
 
4A) 

 
E-tot : Celková energie vyrobena v okamžiku instalace 
E-par : Částečná energie vyrobena v námi zvoleném období 
 
5A) 

 
P-out : Okamžitá hodnota naměřeného výstupního výkonu 
Ve druhém řádku displeje je zobrazena pouze nejvyšší teplota ze 2:  
T-inv: Teplota rozptylovače střídače 
T-boost. Teplota rozptylovače 
6A) 

 
Ppk: Maximální hodnota nevyššího výkonu dosaženého v okamžiku aktivace 
funkce “partial” 
Ppk Day: Označuje maximální nejvyšší výkon dosažený během dne. Při vypnutí 
jednotky se počítadlo vynuluje. 

 
7A) 

 
Vout R: Okamžitá hodnota napětí naměřené fáze R 
Vout Avg R: Střední hodnota napětí fáze R vypočítaná za posledních 10 minut 
provozu střídače 
 
To samé zobrazení se objeví následně pro fázi S a pro fázi T. 
 
 

Ppk                        W 
Ppk-Day ………...W

E-day            0   Wh 
$-day         0.0    EUR

E-tot         ------------- 
E-par           0   KWh 

P-out                0    W 
T-boost       -         °C

Vout R             197  V 
Vout Avg R         0  V
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8A) 

 
Iout R: Okamžitá hodnota proudu naměřené fáze R 
Fout : Okamžitá hodnota frekvence naměřené fáze R 
 
To samé zobrazení se objeví následně pro fázi S a pro fázi T. 
 
 
9A) 

 
Vin 1: Okamžitá hodnota naměřeného vstupního napětí, u vstupu 1 
Iin 1: Okamžitá hodnota naměřeného vstupního proudu, u vstupu 1 
 
 
10A) 

 
Vin 2: Okamžitá hodnota naměřeného vstupního napětí, u vstupu 2 
Iin 2: Okamžitá hodnota naměřeného vstupního proudu, u vstupu 2 
 
V případě souběžného připojení  kanálů, dvě předešlá zobrazení jsou shrnuta do 
jediného, které jednoduše uvádí hodnoty Vin a Iin. 
 
 
11A) 

 

 
 

Pin 1: Okamžitá hodnota vstupního výkonu 1 kanálu  
Pin 2: Okamžitá hodnota vstupního výkonu 2 kanálu  
 
V případě souběžného připojení kanálů, předešlé zobrazení bude uvádět pouze 
nápis Pin, bez rozlišení vstupního kanálu. 
 
 

Vin  2               0 V 
I in  2            0.0 A

Pin  1               0 W 
Pin  2               0 W

Vin  1               0 V 
I in  1            0.0 A

Iout R            0.8  A 
Fout           50.18 Hz
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12A) 

 
Riso: Hodnota naměřeného izolačního odporu. Tento parametr na rozdíl od 
předešle popsaných parametrů není okamžitá míra, ale měření je provedenou pouze 
při spuštění střídače. 
Ileak: Naměřená hodnota rozptylového proudu. 
 
 
 
13A) 

 
 

Jestliže výsledek všech předešlých kroků byl OK, střídač udělí tuto signalizaci na 
prvním řádku displeje společně s uvedením aktuálního data a hodiny. V případě 
problémů nesprávného provozu hodin nebo jiných částí střídače “které nejsou 
životně důležité pro chod střídače” (jelikož jednotka je neustále schopna vyrábět 
energii), typ problém bude signalizován ve druhém řádku displeje místo data a 
hodiny. 
Chybové zprávy můžou být následující: 
- CLOCK FAIL signalizuje problémy hodin, nutné kontaktovat asistenční službu 
- BATTERY LOW baterie je vybitá  
- REGUL. HODINA se objeví při první spuštění jednotky nebo po výměně baterie. 
- PORUCHA VENTILACE: Kontaktovat asistenční službu 
-PORUCHA PAMĚŤI : Sběr dat se neukládá do paměti. Je nutno kontaktovat 
asistenční službu pro její obnovení. 

5.5.4. Hlavní menu 

Po ukončení předešlých fází připojení systému k síti a prověření všech elektrických 
parametrů, můžeme nyní přistoupit k novým zobrazením, jež umožní monitorování 
provozu střídače z různých pohledů. 
Zmáčknutím tlačítka ESC (1° tlačítko vzhledem k displeji) se zobrazí 2 nové 
obrazovky: 
 

            
Info Settings Statistics 

Inverter OK 
Wed  17  May   11 23

Riso           0.0 Mohm 
Ileak           73 mA 
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VŠEOBECNÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ TLAČÍTEK DISPLEJE: 
- Stisknutím tlačítek UP (2° tlačítko vzhledem k displeji) e DOWN (3° tlačítko 
vzhledem k displeji) se dostaneme z jednoho hesla na druhé.  
- Stisknutím tlačítka ESC (1° tlačítko vzhledem k displeji) se vrátíme na předešlou 
operaci popsanou v kapitole 5.5.3. 
- Stisknutím tlačítka ENTER (4° tlačítko vzhledem k displeji) se dostaneme do 
následujícího menu odpovídající  3 zvolenému heslu. 

5.5.5. Statistics 

Zvolením menu STATISTICS, se zobrazí na displeji následující menu:  

 
.1.1.  

Na displeji budou zobrazeny pouze 2 řádky, tudíž pro listování hesly nebo pro 
jejich volbu používejte boční tlačítka, tak jak je popsáno v následujícím odstavci: 
5.5.3. VŠEOBECNÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ TLAČÍTEK DISPLEJE. 
Zvolené heslo bude označeno šipkou umístěnou po levé straně samotného displeje 
tak jak je uvedeno na následujícím zobrazení: 

 
 

5.5.5.1 Lifetime  
 
Zvolením Lifetime dostaneme následující informace: 
 

 
Time: Celková doba provozu 
E-tot : Celková vyrobená energie 

Time     h 
E-tot     KWh 
Val.               EUR 
CO2               Kg 

 Lifetime  

 
Partial 

 
Today 
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Val. : Vydělané peníze 
CO2: Množství uspořeného CO2 vzhledem k fosilním palivům 
 

5.5.5.2  Partial 
Zvolením Partial dostaneme následující informace: 
 

 
Time: Celková doba provozu od poslední resetace počítadla* 
E-par : Celková energie vyrobena od poslední resetace počítadla* 
P-Peak: Hodnota nevyššího výkonu naměřeného v okamžiku aktivace aktivace 

částečného počítadla “partial” 
Val. : Vydělané peníze od poslední resetace počítadla* 
CO2: Množství uspořeného CO2 vzhledem k fosilním palivům od poslední 

resetace počítadla* 
 
* Vynulování všech počítadel v tomto menu se provede stisknutím tlačítka ENTER 

(4° tlačítko vzhledem k displeji) po dobu zhruba 3 sekund a více. Po ukončení 
této doby se zopakuje 3 krát po sobě zvukový signál. 

 
5.5.5.3  Today 

Zvolením Today dostaneme následující informace: 

 
 

E-day: Celková energie vyrobena za tento den 
P-Peak: Hodnota nejvyššího výkonu dosaženého během dne 
Val. : Vydělané peníze během dne 
CO2: Množství uspořeného CO2 vzhledem k fosilním palivům za tento den 
 

5.5.5.4  Last 7 days 
Zvolením Last 7 days  dostaneme následující informace: 
 

E-day     KWh 
P-peak          W 
Val.               EUR 
CO2              Kg 

Time     h 
E-par     KWh 
P-peak          W 
Val.               EUR 
CO2              Kg 
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E-7d: Celková energie vyrobena během posledních 7 dnů 
Val. : Peníze vydělané během posledních 7 dnů 
CO2: Množství uspořeného CO2 vzhledem k fosilním palivům v posledních 7 

dnech 
 
5.5.5.5  Last Month 
Zvolením Last Month dostaneme následující informace: 
 

 
E-mon: Celková energie vyrobena tento měsíc 
Val. : Peníze vydělány tento měsíc 
CO2: Množství uspořeného CO2 vzhledem k fosilním palivům za tento měsíc 
 
5.5.5.6  Last 30 days 
Zvolením Last 30 days  dostaneme následující informace: 
 

 
E-30d: Celková energie vyrobena za posledních 30 dní 
Val. : Peníze vydělané za posledních 30 dní 
CO2: Množství uspořeného CO2 vzhledem k fosilním palivům v posledních 30 

dnech 
 
5.5.5.7  Last 365 Days 
Zvolením Last 365 days  dostaneme následující informace: 

 
E-365d: Celková energie vyrobena za posledních 365 dní 
Val. : Peníze vydělané za posledních 365 dní 
CO2: Množství uspořeného CO2 vzhledem k fosilním palivům v posledních 365 

dnech 

E-365d     KWh 
Val.               EUR 
CO2               Kg 

E-30d     KWh 
Val.               EUR 
CO2               Kg 

E-mon     KWh 
Val.               EUR 
CO2               Kg 

E-7d     KWh 
Val.               EUR 
CO2               Kg 
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5.5.5.8  User period 

 
Pomocí této funkce lze měřit nahromaděnou energetickou úsporu za námi 
nastavené období . 
Z obrazovky “User period", stisknutím ENTER se vstoupí do následujícího menu: 
 

 
Pro nastavení počátečního a konečného data námi zvoleného období, musíme 
používat tlačítka displeje: 

 S tlačítkem ENTER lze procházet z jednoho pole do dalšího (zleva 
doprava) 

 Stisknutím tlačítka ESC se vrátíme na předešlé pole (zprava doleva) 
 Stisknutím tlačítka ESC vícekrát se vrátíme na předešlá menu, jak je 

popsáno v kapitole 5.5.3 
Pro nastavení dnů:  

 Pomocí tlačítka DOWN prolistujeme postupně numerické pořadí směrem 
dolů (od 31 do 1) 

 Pomocí tlačítka UP prolistujeme postupně numerické pořadí směrem 
nahoru (od 1 do 31) 

 
Pro nastavení měsíců:  

 Pomocí DOWN proslistujeme postupně měsíce od Prosince do Ledna 
 Pomocí UP  proslistujeme postupně měsíce od Ledna do Prosince 

 
V případě, že bude nastaveno chybné datum, na displeji se zobrazí příslušné 
upozornění: 

 
5.5.6. Settings 

Zvolením  SETTINGS z Hlavního menu lze zobrazit na displeji první obrazovku, 
jež se vztahuje na password (heslo): 
 

ERROR! 
Wrong date 

Start      23  June 
End        28  August 

User period 
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Nastavené standardní heslo (password) je 0000. Heslo může být změněno použitím 
tlačítek displeje jako obvykle: 

 S tlačítkem ENTER lze procházet z jednoho čísla na druhé (zleva 
doprava) 

 Stisknutím tlačítka ESC se vrátíme na předešlé číslo (zprava doleva) 
 Stisknutím tlačítka ESC vícekrát se vrátíme na předešlá menu, jak je 

popsáno v kapitole 5.5.3 
 Pomocí tlačítka DOWN prolistujeme postupně numerické pořadí směrem 

dolů (od 9 do 0) 
 Pomocí tlačítka UP prolistujeme postupně numerické pořadí směrem 

nahoru (od 0 do 9) 
 

 
Poté co bylo vloženo správné heslo, stiskneme ENTER a tímto lze přistoupit k 
různým informacím  tohoto oddílu:  
 

 
 

Na displeji budou zobrazeny pouze 2 řádky, tudíž pro listování hesly nebo pro 
jejich volbu používejte boční tlačítka, tak jak je popsáno v následujícím odstavci 
5.5.4. VŠEOBECNÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ TLAČÍTEK 
DISPLEJE.: 
 
Zvolené heslo bude označeno šipkou umístěnou po levé straně samotného displeje. 
Po ukončení volby  stiskněte ENTER pro vstup do příslušného menu. 
 

 Address 
 Display Set 
 Service 
 New Password 
 Cash 
 Time 
 Language 
 Vstart 
 Autotest 
 Alarm 
 Remote Control 
 UV Prot.time 
 MPPT scan EN/DIS 
 Scan Period 
Alarm Message

Password 
****
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5.5.6.1. Address   
 
Pomocí této funkce, Lze nastavit adresy pro umožnění komunikace mezi 
jednotlivými střídači připojenými ka zařízení na lince RS485. Čísla, jež můžou být 
přidružena se pohybují od 2 do 63. Pomocí tlačítek UP a DOWN lze prolistovat 
číselné pořadí. 
V případě, že nepožadujeme manuální nastavení jednotlivé adresy každého 
střídače, je možno zvolit funkci AUTO, která provede toto nastavení automaticky. 
 
 

     
 
 
 
5.5.6.2. Display set  
Pomocí této funkce lze nastavit vlastnosti displeje: 

 
 

1) Light: Nastavení světla dipleje: 

 
 

- Pomocí tlačítka MODE lze regulovat světlo pozadí displeje.  
Poté, co byla provedena volba pomocí šipky Mode a po stisknutí tlačítka ENTER 
lze vstoupit do příslušného menu. Následující zobrazení je: 

 
 

ON   Světlo je stále rozsvíceno 
OFF :   Světlo je stále zhasnuto 
 
AUTO:Automatické řízení světla. Zapne se pokaždém stisknutí tlačítka a zůstane 
svítit po dobu 30 sekund, poté se postupně zhasne. 

ON 
OFF 
Auto

 Mode 
Intensity

  Light 
  Contrast 
  Buzzer 

New Address 
Auto

New Address 
63

    AUTO 
      2 
      3 
      ….. 
      ….. 
      62 
      63 
      AUTO 
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2) Contrast : Kontrast světla dipleje 
Stupnice tonality světla displeje se pohybuje od čísla 0 do 9. 
Pro volbu čísla stačí stisknout tlačítka UP a DOWN, pro prolistování stiskněte 
ENTER pro potvrzení volby. 
 
3)Buzzer: Reguluje zvuk tlačítek 
Volba: 
ON :   Zvuk tlačítek je aktivován 
OFF :   Zvuk tlačítek je deaktivován 
 
5.5.6.3. Service 
Je funkce, ke které mohou přístoupit pouze instalační technici. Je třeba vlastnit 
příslušné heslo (password), jež je dodáno společností  Power – One. 
 
5.5.6.4. New password 
Tato funkce se používá pro rozlišení od vloženého standardního hesla 0000. 
Pro nastavení osobního kódu, tlačítka dipleje musí být použita následujícím 
způsobem: 

 S tlačítkem ENTER lze procházet z jedné číslice na další (zleva doprava) 
 Stisknutím tlačítka ESC se vrátíme na předešlou číslici (zprava doleva) 
 Stisknutím tlačítka ESC vícekrát se vrátíme na předešlá menu, jak je 

popsáno v kapitole 5.5.3 
 Pomocí tlačítka DOWN prolistujeme postupně numerické pořadí směrem 

dolů (od 9 do 0) 
 Pomocí tlačítka UP prolistujeme postupně numerické pořadí směrem 

nahoru (od 0 do 9) 
 
5.5.6.5. Cash   
Se vztahuje k výdělkům vyrobené energie. 
 

 
Name: Nastaví se zvolená měna pomocí stejné modality použití tlačítek. 
Standardní měnou je Euro. 
Val/KWh: Označuje cenu 4 KWh vyjádřenou ve zvolené měně. Standardně je 
nastavena hodnota 0,50 €. 
5.5.6.6. Time  

 

 Name           EUR 
Val/KWh    00.50
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V případě nutnosti úpravy hodiny a data, lze tyto úpravy provést prostřednictvím 
tohoto oddílu.  

 
 

5.5.6.7. Language 
Je možné nastavit německý jazyk nebo anglický jazyk. 

 
 

5.5.6.8.   STARTOVACÍ Napětí 
Startovací napětí může být regulováno na základě fotovoltaického pole, jež máme 
k dispozici. Rozsah napětí se může pohybovat od 250V do 500V. Standardně, 
nastavená hodnota střídače Aurora je 360V. Tento parametr se může lišit s 
použitím tlačítek displeje. 
Stisknutím tlačítka ENTER lze zobrazit následující obrazovku. 
 

 
 

Zvolením jednoho ze dvou řádku prostřednictvím stisknutí tlačítka ENTER lze 
nastavit zcela nezávisle počáteční napětí dvou kanálů. 
 

 
 
5.5.6.9. Alarm 
Střídač má k dispozici výstražnou funkci, jež aktivuje otevření nebo uzavření 
kontaktu relé, ke kterému lze přistoupit přes čelní okénko, tak jak je uvedeno na 
Obr. 24. Tento kontakt může být použit například pro aktivaci sirény nebo 
vizuálního výstražného znamení v případě odpojení střídače od sítě (nepřítomnost 
výroby energie) nebo jakékoliv výstražné  události vysláné systémem. 
Tato funkce může aktivovat 2 rozdílné výstražné modality. Stisknutím tlačítka 
ENTER lze vstoupit do příslušného menu: 

 VStart1 
360V

 Time  14:21 
Date  17  May  2006

 VStart1 
VStart2

English 
Deutsche
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Zvolené heslo bude označeno šipkou umístěnou po levé straně samotného displeje. 
Po provedení volby stisknout ihned tlačítko ENTER pro potvrzení aktivace předem 
zvolené modality. 
 
PRODUCTION: Aktivuje přenos pouze jakmile je střídač připojen k síti (uzavření 
kontaktu mezi koncovými spojkami “N.O.” a “C”) 
FAULT: Způsobí aktivaci přenosu (uzavření kontaktu mezi koncovými spojakmi 
“N.O.” a “C“, pouze jakmile je přítomna chybová signalizace neboli když dojde 
k odpojení sítě, kromě Input Under Voltage. 
 

 
 

Obr. 24 Svorkovnice výstražných kontaktů 
 

5.5.6.10. Remote control 
Tenhle příkaz slouží k deaktivaci funkce manuálního vypnutí střídače. S aktivací: 
- ENABLE manuální funkce ON/OFF je aktivní 
- DISABLE manuální funkce ON/OFF je deaktivována, tudíž provoz střídače 
AURORA je regulován pouze vnějšími vyzařívacími podmínkami.  
 

   
 
Manuální hodnoty ON a OFF jsou umístěny u digitálního vstupu střídače. Jakmile 
jsme ve stavu OFF na displeji se cyklicky zobrazí následující obrazovka: 

Production 
Fault

Remote  ON/OFF 
Disable

Remote  ON/OFF 
Enable
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5.5.6.11. UV Prot.time 
Pomocí této funkce lze nastavit dobu, po kterou zůstane střídač připojen, poté co 
vstupní napětí klesne pod mezní hodnotu Podpětí, nastavenou na 70% standardního 
nastaveného napětí . 
Příklad: Při nastavení funkce UV prot. Time po dobu 60 sekund, jestliže napětí Vin 
klesne pod Vuv (70% standardního počátečního napětí ) v 9 hodin, střídač zůstane 
připojen k síti (při výkonu 0) až do 9,01. 
 
Power-One nastaví tuto dobu na 60 sekund. Uživatel jej může měnit od 1 sec di 
3600 sec. 

 
 
5.5.6.12. Alarm Message 
Programaci chybové zprávy, jež se zobrazí na displeji, lze provést podle 
následujícího postupu:  
 

 
 
Stisknutím tlačítka ENTER lze vstoupit do příslušného menu: 
 

 
Pomocí příslušné šipky lze zvolit požadovanou funkci. Šipka je umístěna na levé 
straně displeje a pohybujeme s ní společně s tlačítky displeje UP (2° tlačítko) a 
dolů (3° tlačítko). Po provedení volby stisknout ihned tlačítko ENTER (4° tlačítko) 
pro potvrzení aktivace předem zvolené modality. 
 
Vstupem do menu ENABLE/DISABLE, se zobrazí následující obrazovka. Z 
tohoto zobrazení lze aktivovat nebo deaktivovat funkce individuálního nastavení 
zprávy:  

 

 

Alarm message 

Enable / Disable 
Compose message

Enable   message  
Disable  message

Remote OFF 
 

Waiting  Rem.ON… 
….to restart
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Pomocí šipky v souladu s řádkem ENABLE MASSAGE, stisknutím tlačítka 
ENTER, lze vstoupit na následující zobrazení vytvoření zprávy. 

 
 

Zvolením COMPOSE MESSAGE lze sepsat první řádek zprávy.  

 
Nejvyšší číslo použitelných poloh je 16. Stisknutím 17 krát tlačítko Enter se umístí 
na sepsání druhé. 

 
 

Pro sepsání zprávy se používají stále tlačítka displeje podle následující modality:  
 S tlačítkem ENTER (4° tlačítko) lze procházet z jedné polohy na další 

(zleva doprava) 
 Stisknutím tlačítka ESC (1°tlačítko)  se vrátíme na předešlou polohu 

(zprava doleva) 
 Stisknutím tlačítka ESC vícekrát se vrátíme na předešlá menu, jak je 

popsáno v kapitole 5.5.3 
 Pomocí UP (2° tlačítko) se postupně  prolistuje  číslené pořadí písmen a 

symbolů vzestupně 
 Pomocí DOWN  (3° tlačítko) se postupně prolistuje  číslené pořadí 

písmen a symbolů sestupně 

Enable / Disable  
Compose message

Message row 2: 
- - - - - - - - - - - - - - - -

Message row 1: 
- - - - - - - - - - - - - - - -
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5.5.7. Info 

Z tohoto menu se lze dostat k vizualizaci všech dat střídače Aurora: 
 Part No. (part number) 
 Serial No.  – Wk – Yr (sériové číslo, týden, rok) 
 Fw rel (úroveň revize  firmwaru) 
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6. KONTROLA A KOMUNIKACE DAT 

6.1.  Připojení prostřednictvím sériového vstupu RS-485 nebo pomocí 
konektorů RJI2 

6.1.1. Sériový vstup RS-485 

Sériový vstup RS-485 používá třídrátový kábel: Dva pro signalizaci a třetí pro 
hromadné připojení. Kabel prochází prostřednictvím uzavřených otvorů s 
hermetickými zátkami, umístěnými ve spodní části Střídače (viz. obr. 25).  
Průchodka dodádana společně se soupravou musí být umístěna do příslušného 
otvoru. 

 
 
 
 

 
 

Obr. 25 
Otvory kterými budou procházet kábly pro připojení RS-485 

Nebo káblové vedení pro připojení konektorů RJ12 
 
Pro pohodlnou instalaci je střídač vybaven dvěmi otvory pro odlišení průchodu 
vstupního káblu od výstupního káblu, v případě, že více jednotek bude řetězově 
propojeno    prostřednictvím daisy-chain jak je následně uvedeno. 

1° ZÁTKA 
 
2° ZÁTKA 
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Poté co kábly prošly průchodkou, připojí se ke vnitřní straně blokové svorkovnice 
RS-485, ke které se dostaneme po odstranění čelního okénka. Pro informace o 
správném způsobu demontáže a montáže čelního okénka viz odst. 3.7. 

 Signalizační dráty musí být připojeny ke svorkám +T/R e –T/R 
 Hromadný drát musí být připojen ke svorce RTN 

 

6.1.2. Konektory RJI2 

Nebo v dalším případě může být sériové připojení střídačů RS485 provedeno 
prostřednictvím konektorů RJI2 (viz. obr. 26)., týká se to jak jednotlivých 
jednotek, tak i těch řetězových v daisy chain. 
 

 

 
Obr.26 Připojovací svorky k sériové linii RS-485 a spínač S2 

 
 
Kabelové vedení prochází vždy přes uzavřené otvory s hermetickými zátkami, 
umístěnými ve spodní části Střídače (viz. obr. 25). Přes jeden otvor prochází 
vstupní káblové vedení, jež bude připojeno k jednomu konektoru RJ12, není 
podstatné zda se jedná o č.1 nebo o č.2, protože jelikož jsou připojeny souběžně, 
signalizace je stejná pro oba dva. 
Z druhého otvoru vychází výstupní kábelové vedení, jež vychází z druhého 
konektoru RJ12, z tohoto bodu se postupuje na další jednotku. 

RJ12  Nr.1 RJ12  Nr.2 
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Konektory RJ12  
Pin 
# 

Signal 
název Popis 

1  Nepoužíván 

2 +TR + Data Line 
Potřebný pro komunikaci RS485. 

3 +R 
Remote OFF 

Potřebný nebo dálkově řízený OFF (pro 
podrobnosti viz. kapitola 5.5.6.11) 

4 -TR - Data Line 
Potřebný pro komunikaci RS485. 

5  Not Used 

 

6 RTN Signal Return 
Společný odkaz na logickou signalizaci. 

 

6.1.3. Řetězec daisy chain 

 
Svorkovnice RS-485 nebo konektory RJ12 můžou být použity pro připojení jednotlivého 
střídače AURORA nebo více střídačů AURORA řetězově připojených (daisy-chain). 
Maximální počet střídačů, jež můžou být připojeny do daisy-chain, je 32. Maximální 
doporučená délka tohoto řetězu je 1000 metrů. 
V případě připojení více střídačů do daisy-chain je nutné přidělit každé jednotce jednu 
adresu. Viz. Odstavec 5.5.6.1 pro změnu adresy. 
Dále poslední střídač řetězu musí mít aktivovaný koncový kontakt línie (přepínač S2 - 
120Ω  TERM v poloze ON). Viz obr. 24. 
 
Každý střídač AURORA je zaslán s předem stanovenou adresou dvě (2) a s přepínačem 
S1 v poloze OFF. 
Za účelem provedení co nejlepší komunikace na línii RS485, společnost Power-One 
doporučuje připojit svůj adaptér PVI. RS232485  mezi první jednotku daisy-chain a 
počítač. Pro podrobnosti viz obr.25. 
Za stejným účelem můžou být použity také ekvivalentní přístroje, jež se nacházejí v 
obchodní síti, ale s ohledem na to, že nebyly nikdy specificky odzkoušeny, společnost 
Power-One nezaručuje správný provoz připojení. 
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Je třeba zaznamenat, že poslední přístroje můžou vyžadovat také vnější koncovou 
impedanci, jež není vyžadována v případě střídače Aurora PVI-232485. 
Následující nákres znázorňuje jak připojit do konfigurace více hromadných jednotek 
daisy-chain. 

Obr. 27 Hromadné připojení daisy - chain 

 
POZNÁMKA: Jakmile je použito připojení RS-485 může být připojeno na 
stejném připojení až 32 střídačů. Lze svobodně volit adresu mezi 2 a 63 
POZNÁMKA: Při použití připojení RS-485, jestliže jeden nebo více 
střídačů bude dodáno k systému následně, je třeba pamatovat na uvedení 
přepínače střídače do polohy OFF, jež byl předtím posledním článkem v 
systému   

RTN   +T/R -T/R 

1st Aurora2nd AuroraPoslední Aurora 

 S2 
switch 
       ON 

 S2 
switch 
    OFF 

Block Diagram: RS-485 cabling 
AURORA PVI-12.5-OUTD 

PC se vst. RS232 
(Sub-D 9 pin male) 

PVI-RS232/485 
RS485 na RS232 

KONVERTOR 
 

(Sub-D 9 pin female)

RTN +T/R -T/R 

 
 

Data-Logger 
Vst. RS485 

RTN +T/R -T/R 

(terminal block)

Off

On

Doporučený RS-485 kablov. typ:  

  LiYCY, 2x2x0,5mm (n.2 
twisted pair) + shield 

  RS-485 cable (1pair + 1 
conductor) + shield 

RTN  +T/R -T/R 
 S2 
switch 
    OFF 

RTN  +T/R -T/R 
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6.2. Přesnost naměřených hodnot 

V jakémkoliv měření hodnot se může vyskytnout chyba. 
Níže uvedené tabulky uvádějí pro jakoukoliv naměřenou velikost 

následující informace: 
 Jednotka míry 
 Výkon; 
 Vyhodnocení. 

 
Vyhodnocení 

 
Název 

měřené 
proměnné

Jednotka 
míry 

Displej Míra 

Jmenovitá 
přesnost 

Vstupní napětí PV  
N°1 VP1 Vdc 1 V  250mV 2% 

Vstupní napětí PV  
N°2 VP2 Vdc 1 V  250mV 2% 

Vstupní proud PV  
N°1 IP1 Adc 0.1 A  7mA 2% 

Vstupní proud PV  
N°2 IP2 Adc 0.1 A  7mA 2% 

Výkon PV N°1 Pin1 W 1 W  6W 2% 

Výkon PV N°2 Pin2 W 1 W  6W 2% 

Výstupní napětí Vout V 1 V  200mV 2% 

Výstupní proud Iout A 0.1 A  20mA 2% 

Výstupní výkon Pout W 1 W  9W 2% 

Frekvence Freq Hz  0,01  0,01 0,1% 
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Vyhodnocení 
 

Název 
měřené 

proměnné

Jednotka 
míry 

Displej Míra 

Jmenovitá 
přesnost 

Nahromaděná 
energie Energy Wh 1 Wh   4% 

Timer Lifetime hh:mm:ss 1 s   0,2 

Timer částečný Partial 
Time hh:mm:ss 1 s   0,2 
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7. POMOC PŘI řešení PROBLÉMŮ 

Střídače napětí AURORA jsou v souladu se stanovenými standarními předpisy pro 
provoz sítě, bezpečnost a elektromagnetickou slučitelnost. 
 
Před zasláním výrobku jsou úspěšně provedeny různé kontrolní testy: Provozní, 
testy zabezpečovacích přístrojů, činností a také test životnosti. 
 
Toto přezkoušení, společně se záručním systémem kvality Power-One, je zárukou 
optimálního chodu střídače AURORA. 
  
Jestliže by přesto došlo k nesprávnému provozu střídače, je třeba vyřešit problém 
následujícím způsobem. 
 

 Provádět operace v bezpečnostních podmínkách, tak jak je uvedeno v kap. 3.5 
a následujících kapitolách, zkontrolovat zda bylo provedeno správně připojení 
mezi střídačem AURORA, fotovoltaickým polem a distribuční sítí. 

 
 Pozorně sledovat, která z LED diod bliká a zhlédnout signalizační text, jež se 

zobrazí na displeji; a poté s použitím informací uvedených v kapitolách. 5.3, 
5.4 e 5.5 se snažte o identifikaci druhu odchylky. 

 
Jestliže nebylo možno odstranit problém s použitím označení uvedených v 
přítomné dokumentaci, doporučujeme Vám, aby jste se obrátili na asistenční 
službu nebo instalačního technika (viz označení na následující straně). 
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Předtím, než zkontaktujete asistenční službu vás vyzývýme, aby jste si pro zdárné 
vyřešení problému opatřili následující informace: 
 
INFO AURORA 
 

POZNÁMKA: Informace dostupné přímo na displeji LCD 
 

 Model střídače AURORA? 
 Sériové číslo? 
 Týden produkce? 
 Jaká LED dioda bliká? 
 Přerušované světlo nebo stálé? 
 Jaká signalizační zpráva je zobrazena na displeji? 

 
 Stručný popis poruchy? 
 Porucha se opakuje?  
 Jestliže ano jakým způsobem? 
 Porucha se opakuje cyklicky? 
 Jestliže ano jak často? 
 Porucha je přítomna od okamžiku instalace? 
 Jestliže ano, zhoršuje se? 
 Popsat tlakové podmínky v okamžiku výskytu poruchy. 

 
INFO o Fotovoltaickém poli 
 

 Značka a model fotovoltaických panelů 
 Struktura zařízení: - maximální hodnoty napětí a proudu pole (array) 

                                     - počet větví na pole (array) 
                                     - počet panelů na každou větev 
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8. TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

8.1. Vstupní hodnoty 

 
POZOR: Fotovoltaické pole a káblové vedení systému musí být 
konfigurováno tak, aby vstupní tlak FV byl nižší než nejvyšší maximální 
mez nezávisle na modelu, čísle a podmínkách provozu zvolených 
fotovoltaických panelů. 
Od okamžiku, kdy napětí v panelech závisí také na provozní teplotě, 
volba počtu panelů na každou větev musí být provedena s ohledem na 
minimální stanovenou teplotu prostředí pro tuto specifickou oblast (viz. 
tabulka A). 

 
POZOR: Střídač je vybaven lineárním omezením výstupního výkonu v 
závislostni na vstupním napětí od 750 Vdc (100% výstupního výkonu) až 
do 850 Vdc (0% výstupního výkonu). 
 
POZOR: Napětí v otevřeném obvodu fotovoltaických panelů je 
podmíněno teplotou prostředí (napětí otevřeného obvodu ze zvýší při 
snížení teploty) a je třeba se ujistit, že nejnižší teplota pro instalaci panelů 
nepřevýší maximální napětí 850 Vdc. Následující tabulka je příkladem, 
jež oznančuje maximální napětí každého typického panelu o 36, 48 a 72 
článcích ve vztahu k teplotě (s předpokladem napětí ve jmenotvitém 
otevřeném obvodu o 0,6 Vdc na článek na 25°C    a teplotní koeficient o -
0,0023 V/°C. Tabulka zobrazuje maximální počet panelů, jež můžou být 
sériově zapojeny v závislosti na minimální teplotě, v níž systém bude 
fungovat. Před výpočtem maximálního napětí fotovoltaického pole, co se 
týče správného teplotního koeficientu teploty Voc, konzultujte výrobce 
panelů.  
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Panely o 36 článcích Panely o 48 článcích Panely o 72 článcích 
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25 21.6 39 28.8 29 43.2 19 

20 22.0 38 29.4 28 44.0 19 

15 22.4 37 29.9 28 44.9 18 

10 22.8 37 30.5 27 45.7 18 

5 23.3 36 31.0 27 46.5 18 

0 23.7 35 31.6 26 47.3 17 

-5 24.1 35 32.1 26 48.2 17 

-10 24.5 34 32.7 25 49.0 17 

-15 24.9 34 33.2 25 49.8 17 

-20 25.3 33 33.8 25 50.7 16 

-25 25.7 33 34.3 24 51.5 16 

Tabulka A 
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Popis Hodnota 
PVI – 10.0-OUTD-xx-IT 

Hodnota 
PVI – 12.5-OUTD-xx-IT 

Maximální 
doporučený výkon 

DC 
11400 W 14300W 

Jmenovitý DC 
výkon 10400 W 13000 W 

Jmenovité vstupní 
napětí 580 V 

Max. Nepřetržité 
vstupní napětí 850 Vdc 

Max. vstupní 
přepětí 900 Vdc per 2h/giorno 

Vstupní napětí, 
operativní rozmezí 

MPPT 
da 200 Vdc a 850 Vdc 

Vstupní napětí, 
operativní rozmezí 
MPPT při plném 

výkonu 
da 300 Vdc a 750 Vdc da 360 Vdc a 750 Vdc 

Max. zkratový 
proud  (každého 

pole) 
22 Adc 

Max. Provozní 
vstupní proud 
(každého pole) 

18 Adc 

Maximální vstupní  
výkon (každého 

kanálu)(1) 
6500 W 8000 W 

Zabezpečení poruch 
zemního spojení PV 

Snímač poruch zemního spojení a přerušení součástí 
výbavy 
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Konfigurace 
vstupních kanálů 

Dva nezávislé  kanály MPPT se společnými mínusovými 
póly nebo 

Dva souběžné kanály 
(1) Celkový vstupní výkon se musí pohybovat v mezích doporučeného výkonu DC  

 
POZNÁMKA: V případě, že fotovoltaické pole připojené ke střídači 
dodává vstupní proud vyšší než je maximální použitelný proud střídače, 

střídač nebude poškozen, jestliže se vstupní napětí nachází ve schváleném rozmezí. 
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8.2. Výstupní hodnoty 

Popis Hodnota 
PVI – 10.0-OUTD-xx-IT 

Hodnota 
PVI – 12.5-OUTD-xx-IT 

Výstupní jmenovitý 
výkon 10000 W 12500 W 

Napětí sítě maximální 
operativní rozmezí(2) 

od 326 Vrms do 456 Vrms fáze-fáze 
da 188 Vrms a 263 Vrms fáze-neutrál 

Jmenovité napětí sítě 400 Vrms fáze-fáze 
230 Vrms fáze-neutrál 

Frekvence sítě, 
maximální rozmezí od 47 do 63 Hz 

Frekvence sítě, 
jmenovitá 50 Hz 

Frekvence sítě, 
provozní rozmezí v 
souladu s předpisem 
DK5940 

od 49,72 do 50,28 Hz 

Jmenovitý výstupní 
proud pro fázi 14.5 Arms 18.1 Arms 

Maximální výstupní 
proud pro fázi 16.6 Arms 20 Arms 

Zabezpečení 
nadměrný výstupní 
proud 

19 Arms 22 Arms 

(2) Podle nastaveného jmenovitého napětí (z menu chráněného heslem) minimální 
hodnota operativního napětí může dosáhnout 311 Vrms fáze-fáze nebo 180 Vrms 
fáze-neutrál. 
 

8.3. Vlastnosti zabezpečení sítě 

Zabezpečení Anti-islanding V souladu s: 
- DK5940 (Itálie). 
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Všeobecné vlastnosti 

Popis Hodnota 
PVI – 10.0-OUTD-xx-IT 

Hodnota 
PVI – 12.5-OUTD-xx-IT 

Maximální účinnost 97.8% (97.3% Euro 
účinnost) 

97.8% (97.3% Euro 
účinnost) 

Vnitřní spotřeba ve 
stand-by 12 W 

Vnitřní spotřeba přes 
noc < 1.5 W 

Provozní teplota 
prostředí da -25°C a +60°C  (*) 

Úroveň zabezpečení 
nádoby IP65 / Nema 4X 

Hlučnost 
rozeznatelná vnitřním 
funkčním 
ventilátorem 

< 50 dbA @ 1m 

Rozměry (výška x 
šířka x hloubka): 650 x 620 x 200 mm 

Váha 38 kg 

Relativní vlhkost 0 – 100 % bod kondenzace 
 
(*) Plná výkonnost zaručena až do T.amb = 50°C (za předpokladu, že není vystaven 
přímému záření jednotky)  



Příručka k použití a instalaci                                                        
 
PVI-10.0/12.5-OUTD-xx-CZ   Rev:1.2 
 
 

 

Strana 84 z 88

8.4. Omezení výkonu (Power Derating) 

Za účelem umožnění provozu střídače za bezpečnostních podmínek, jak 
termických tak elektrických, jednotka obstará automaticky snížení hodnoty výkonu 
vložené do sítě. 
K omezení výkonu může dojít ve dvou případech: 
 
Snížení výkonu zapříčiněné podmínkami prostředí 
Míra snížení a teplota při níž dochází ke snížení závisí mimo teploty prostředí na 
mnoha provozních parametrech, například závisí také na vstupním napětí na napětí 
sítě a na disponibilním výkonu fotovoltaického pole. Tudíž AURORA může nebo 
nemusí snížit výkon v určitých okamžicích během dne podle hodnot takovýchto 
parametrů.  
V každém případě, střídač AURORA zaručuje maximální výkon do 50°C 
prostředí, za předpokladu, že není přímo vystaven slunci. 
 
Snížení výkonu zapříčiněné vstupním napětím 
Na grafu je znázorněno automatické snížení vydaného výkonu v souladu s příliš 
vysokými nebo příliš nízkými hodnotami vstupního nebo výstupního napětí. 
 

 
Obr. 28 Křivky derating dvou vstupních kanálů.
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Obr. 29 Křivky derating jednoho vstupního kanálu. 

 
Podmínky snížení výkonu zapříčiněné podmínkami prostředí a vstupním napětím 
se můžou vyskytnout současně, ale snížení výkonu se bude vztahovat na nižší 
zjištěnou hodnotu. 
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8.5. Poznámka týkající se integrovaného diferenciálního zabezpečení  
zabudovaného do střídačů Power-One Aurora 

Střídače Power One Aurora jsou vybaveny bezpečnostním zařízením proti 
poruchám zemního spojení v souladu se standardními bezpečnostními předpisy 
nařízenými v Německu Normou VDE V 0126-1-1:2006-02 (odkazuje se na 
odstavec 4.7 Normy). Všechny  střídače Aurora distribuované v Evropě jsou 
opatřeny tímto bezpečnostním zařízením včetně verzí s příponou “IT” dostupné pro 
italský trh. 
Obzvláště střídače Aurora Power One jsou vybaveny statickou neurčitostí snímání 
roztylovacího proudu zemního spojení, s citlivostí na všechny součásti proudu, jak 
jednosměrného tak i střídavého. Míra rozptylového proudu směrem k zemi je 
provedena současně a nezávisle na 2 rozdílných procesorech: Stačí, aby jeden ze 
dvou zaznamenal odchylku pro spuštění zabezpečení s následujícím odpojením od 
sítě a zástavy procesu přeměny. 
Existuje absolutní mez 300mA celkového rozptylového proudu AC+DC s dobou 
zákroku zabezpečení na max. 300msec. Dále jsou přítomny další tři úrovně 
spuštění s příslušnými mezemi 30mA/sec, 60mA/sec a 150mA/sec, aby pokryly 
“rychlé” změny poruchového proudu, přivoděného náhodnými kontakty s 
aktivními částmi v rozptylu. Doba mezního zákroku se postupně snižuje při 
zvýšení rychlosti změny poruchového proudu a počínaje od 300msec/max pro 
změny o 30mA/sec se sníží na příslušné 150msec a 40msec  na změny 60mA a 
150mA. 
Je třeba poznamenat, že integrované zařízení chrání systém proti pouhým 
poruchám zemního spojení, jež se odehrají před spojkami AC střídače (tzn. 
směrem ke straně DC fotovoltaického zařízení a tudíž směrem k fotovoltaickým 
modulům). Rozptylové proudy, jež se mohou objevit v úseku AC včetně 
snímacího/zaváděcího bodu a střídače, nejsou snímány a vyžadují vnější 
bezpečnostní zařízení. 
Doporučuje se použití jednoho spínače s magneto-termickým zabezpečením třídy 
C a jmenovitého proudu 40° a diferenciálního zabezpečení třídy A neboli AC s 
intervenčním proudem 300mA, tak aby se zabránilo falešným zákrokům 
samotného zabezpečení, zapříčiněných běžným rozptylovým proudem 
fotovoltaických modulů. 
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***************SMLOUVA O SHODĚ DK5940************ 

 
SMLOUVA O SHODĚ 

PODLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DK 5940  ENEL DISTRIBUZIONE SPA  
 
 

  
Číslo smlouvy:                            350060700 
 
Vystaven společnosti:                          Power-One S.p.A 
     Via S, Giorgio 642 
     52028 Terranuova Bracciolini (AR) 
     Italia 
 
Výrobce:                            Power-One S.p.A 
     Via S, Giorgio 642 
     52028 Terranuova Bracciolini (AR) 
     Italia 
 
Typ výrobku:     

(Interface 
device) 
Zařízení 
rozhraní 

(Interface 
Protective Device) 
Zabezpečovací 
zařízení rozhraní 

(Static 
Conversion 
device) 
Zařízení statické 
přeměny 

   
 
Typy modelů:                           PVI-12.5 OUTD-IT 
     PVI-12.5 OUTD-S-IT 
     PVI-12.5 OUTD-DS-IT 
     PVI-12.5 OUTD-DSC-IT 
     PVI-12.5 OUTD-FS-IT 
     PVI-12.5 OUTD-FSC-IT 
     PVI-12.5 OUTD-IT-W (Eolic inverter) 
     PVI-10-0-OUTD-IT 
     PVI-10.0-OUTD-S-IT 
     PVI-10-0-OUTD-DS-IT 
     PVI-10-0-OUTD-DSC-IT 
     PVI-10-0-OUTD-FS-IT 
     PVI-10-0-OUTD-FSC-IT 
     PVI-10-0-OUTD-W (Eolic inverter) 
 
Revize firmware:    DSP DC/DC (booster):A.0.5.B; DSP STŘÍDAČ NAPĚTÍ: B.0.6.E; MIKRO 
    MIKRO supervizor: C.0.0.5 
 
Zkušební laboratoř:   Euro Test Laboratori S.r.L, Via dell'industria 18 - 350 20   
     Brugine (PD), ITÁLIE 
 
Zkušební relace č.:   DK 01 CdO 08C230006 a EMC 01 CdO 08C230006 vydán  
      vydán EURO TEST Laboratori 
 
Požadavky:    Technické specifikace DK 5940 (Ed. 2.2, Duben 2007), vydán  
      společností ENEL DISTRIBUZIONE SPA 
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Níže uvedený prohlašuje, že výše uvedený výrobek odpovídá uvedeným technickým požadavkům. Hodnocení nazahrnuje prověření místa 
výroby. 
 
Datum vydání: 20008-10-08 
 
Franco Vasta 
Certification Manager 
 
KEMA QUALITY B.V. je akreditována společností Dutch Accreditation Council (RvA) v souladu s EN 45011:1998 a ISO/IEC Guida 
65:1996. Akreditační listina číslo C 001, platná do 7 dubna 2010. 
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