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Aansluitingen
Solar-Log™ toewijzing RS485/422 B-aansluiting (6-polig)

1 Aansluitingen

1.1 Solar-Log™ toewijzing RS485/422 B-aansluiting (6-polig)

De omvormeraansluiting RS485/422 B op de SolarLog™ is voor de toepassing van omvormers van Fro-

nius/Eaton ingesteld en wordt als volgt toegewezen: 

PEN RS485 A RS485/422 B RS422 (voor Fronius/Eaton)

1 Data+ Data+ T/RX+

2 12 V 12 V 12 V

3 Massa Massa Massa

4 Data- Data- Data-

5 T/RX+

6 T/RX-

De aansluittoewijzingen Data+/Data– zijn fabrikantspecifiek en kunnen ook aangeduid zijn met A/B of iets 

dergelijks.

Voor het aansluiten van de eerste omvormers op de RS485/422 B-interface van de SolarLog™ zijn er gro-

ene 6-polige klemmenstrookstekkers bijgevoegd.
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Aansluitingen
RJ45

1.2 RJ45

Enkele fabrikanten van omvormers gebruiken RJ45-bussen op hun apparaten. 

De toewijzing van de afzonderlijke pennen zijn fabrikantspecifiek. 

De verbinding met de RS485/422 B en/of de RS485 A-interface van de Solar-LogTM moet overeenkoms-

tig de beschrijving van de desbetreffende omvormer plaatsvinden. Deze beschrijvingen treft u aan in een 

afzonderlijk document 

Het volgende schema geeft de nummering van de pennen van de RJ45-aansluiting weer.

Pentoewijzing RJ45-stekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interfaces van de Solar-Log™ aansluiten.
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Aansluitingen
Toewijzing RJ11

1.3 Toewijzing RJ11

Enkele fabrikanten van omvormers gebruiken RJ11-bussen op hun apparaten.

De toewijzing van de afzonderlijke pennen zijn fabrikantspecifiek. 

De verbinding met de RS485/422 B en/of de RS485 A-interface van de Solar-LogTM moet overeenkomstig 

de beschrijving van de desbetreffende omvormer plaatsvinden.

Het volgende schema geeft de nummering van de pennen van de RJ45-aansluiting weer.

Pentoewijzing RJ11-stekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt over een RJ45-bus, die nooit met de RJ11-bus van de omvormer worden 

verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Omvormer aansluiten
Toewijzing RJ11

2 Omvormer aansluiten

Omdat elke fabrikant van omvormers verschillende bekabelings- en aansluitingsverbindingen gebruikt, 

moeten dus de desbetreffende datakabels correct worden aangepast.:

• Het kabelschema van het klemblok voor aansluiting op de omvormer vindt u in tabelvorm in de 

volgende delen over aansluiting van de omvormer.

• De toewijzing van de RS485/422 B-aansluiting op de SolarLog™ vindt u in de installatiehandleiding 

.

Aanwijzing

Voor de meeste fabrikanten van omvormers worden door Solare Datensysteme GmbH geschik-

te aansluitkabels aangeboden.

De voor elke fabrikant specifieke voorschriften voor de aansluiting van de datakabels dienen absoluut in 

acht te worden genomen. Deze voorschriften vindt u in de betreffende documentatie van de fabrikant.

Neem echter bij de toewijzing van de bekabeling van de omvormer op de pagina van de SolarLog™ 

(RS485/422 B-aansluiting) de beschrijving van deze handleiding in acht:, anders worden de omvormers 

niet door SolarLog™ erkend!

Gevaar

Levensgevaar door schokken tijdens het openen van omvormers!

• Open nooit de behuizing van een omvormer als deze onder spanning staat. 

• Omvormer spanningsvrij maken.

• Neem altijd de installatie- en veiligheidsaanwijzingen in de handleidingen van de betref-

fende omvormers in acht.

• Alle werkzaamheden aan de omvormer mogen alleen door geschikte elektromonteurs 

worden uitgevoerd.

Voorzichtig

Beschadiging van elektronische onderdelen in omvormers en op interfacekaarten door elektro-

statische ontlading!

• Voorkom contact met componentaansluitingen en stekkercontacten. 

• Aard uzelf voordat u het onderdeel in uw hand houdt. Doe dit door PE of een ongelakt 

behuizingsonderdeel van de omvormer vast te houden.
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Omvormer aansluiten
Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

Voorzichtig

Beschadiging van elektronische onderdelen van de Solar-Log™ bij bekabeling van de So-

lar-Log™ !

• Solar-Log™ spanningsvrij maken.

2.1 Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

Omvormer spanningsvrij maken

Voordat er een kabelverbinding tussen de SolarLog™ en de aansluitingen tot stand wordt gebracht die zich 

binnen in de omvormer bevinden en voordat er een interfacekaart in de omvormer wordt ingebouwd, moe-

ten eerst alle omvormers spanningsloos worden gemaakt. 

Ga hierbij volgens de fabrikantdocumentatie voor de omvormer te werk:

1. AC-zijde losmaken

2. DC-zijde losmaken

3. Minimaal 5 minuten wachten totdat de condensatoren in de omvormers ontladen zijn.

Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Stekker van de voeding uit de contactdoos of uit de bus "Power 12 V" van de SolarLog™ trekken
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3 ABB

3.1 ABB PVS300

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “ABB: PVS” selecteren.

Overzicht

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook X4 onder de afdekking

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• 3-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

Procedure

1. Afdekking losschroeven overeenkomstig de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ X4-klemmenstrook omvormer

Klem Pen

 ► 1 1 - Data +

 ► 3 3 - GND

 ► 4 2 - Data-

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de handlei-

ding van de fabrikant worden getermineerd.

4. Afdekking van de omvormer vastschroeven

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: X4-klemmenstrook onder de afdekking
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Procedure

1. Afdekking losschroeven overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

2. Geprefabriceerde RS-485-kabel met X4-klemmenstrook van omvormer 1 verbinden.

3. Ander kabeluiteinde met X4-klemmenstrook van omvormer 2 verbinden.

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

5. In de laatste omvormer met schakelaar S1 volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

6. Afdekking van de omvormer vastschroeven.
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3.2 ABB PVS300

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “ABB: PRO-33TL” selecteren.

Overzicht

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook X2 onder de afdekking

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• 3-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

Procedure

1. Afdekking losschroeven overeenkomstig de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ X2-klemmenstrook omvormer

Klem Pen

 ► 1 1 - Data +

 ► 3 3 - GND

 ► 4 2 - Data-

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de handlei-

ding van de fabrikant worden getermineerd.

4. Afdekking van de omvormer vastschroeven

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: X2-klemmenstrook onder de afdekking

Procedure

1. Afdekking losschroeven overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

2. Geprefabriceerde RS-485-kabel met X2-klemmenstrook van omvormer 1 verbinden.

3. Ander kabeluiteinde met X2-klemmenstrook van omvormer 2 verbinden.

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

5. In de laatste omvormer met schakelaar S1:2 volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

6. Afdekking van de omvormer vastschroeven.
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3.3 ABB - Centrale omvormer

Terminering Adressering Interface

- Ja LAN

Selecteerbaar via ABB-PVS

Overzicht

• Interface niet geïntegreerd; onderdelen (met de aanduiding "RETA-01") achteraf aanbrengen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1 

Adresbereik 1-254

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Vóór aansluiting op Ethernet-router of -switch en toewijzing van het IP-adres

Omvormer en Solar-Log™ verbinden

Bekabeling vindt plaats via 

• Netwerkkabel (patchkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Procedure

1. Op elke omvormer verschillende apparaat-ID's instellen volgens de handleiding bij de omvormer

2. SolarLog™ en omvormers op router of switch aansluiten

3. Iedere omvormer een IP-adres toewijzen. Toewijzing IP-adres overeenkomstig de handleiding van de 

omvormer.

De eerste drie cijferblokken zoals Solar-Log™, bijv. 192.168.178.49

Vierde cijferblok: een vrije plaats van het netwerk, bijv. 192.168.178.50
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3.4 ABB-Power-One/Aurora/PVI/TRIO/UNO

Terminering Adressering Interface

Schakelaar Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “ABB: PVI/TRIO/Ultra/UNO” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd 

Bij indoor- en outdoor-modellen gedeeltelijk verschillende interfaces ingebouwd.

• Aansluitlocatie: RS485-klemmenstrook binnen in de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde Power-One-kabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Vrijliggende aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer (outdoor)

Klem Klem

 ► 1  ► +T/R (PC)

 ► 3  ► GND

 ► 4  ► -T/R (PC)

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer DIP-switch voor eindweerstand op "on" zetten

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-polige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: RS485-klemmenstrook binnen in de omvormer
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen +T/R, -T/R en RTN van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze bekabelen

4. In de laatste omvormer termineren:  

DIP-switch voor eindweerstand op "On" zetten

5. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering vanaf SolarLog™, beginnend bij 2 (niet 1!).

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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4 Advanced Energy

4.1 Advanced Energy - AE-1

Terminering Adressering Interface

Schakelaar Ja RS485

Selecteerbaar via Steca

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de interfacekaart van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde RS485-datakabel met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 1

 ► 4  ► 2

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van de eerste omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Op de omvormer de afsluitstekker op vrije RJ45-bus steken

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via RS485-datakabel met RJ45-stekker; 

verbindingskabel tussen de omvormers worden bij de omvormers meegeleverd: deze gebruiken.

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer termineren: 

Afsluitstekker op vrije RJ45-bus steken

Communicatieadres toewijzen

1. Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

2. Instelling: Via draaiknop op de interfacekaart van de omvormer

3. Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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4.2 Advanced Energy - AE-3

Terminering Adressering Interface

Aansluitstekker Ja RS485

Selecteerbaar via Refusol

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RS485-bus aan de onderkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ R485-bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 2

 ► 4  ► 3

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Op de bussen “RS485 OUT” met REFUSOL-ronde stekkers de aansluitingen PEN1 na PEN2 en PEN3 na 

PEN4 overbruggen

3. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via  

– 2-aderige afgeschermde datakabel en  

– 4-polige stekker “SACC-M12MS-4SC” (2 stuks bij de omvormer geleverd)

• Aansluitlocatie: RS485-bussen aan de onderkant van de omvormer

De RS485-bussen “IN” en “OUT” zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens kan worden door-

gelust naar de volgende omvormer.
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Procedure

1. Datakabel met stekker :”SACC-M12MS-4SC” bedraden volgens de handleiding bij de omvormer

2. Een stekker in de bus “OUT” (X14B) van omvormer 1 steken

3. Ander kabeluiteinde in bus “IN” (X15B) van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Op de laatste omvormer termineren: 

Op de bussen “RS485 OUT” met REFUSOL-ronde stekkers de aansluitingen PEN1 na PEN2 en PEN3 na 

PEN4 overbruggen

6. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1; hoogste adres: 31

Op het bedieningsdisplay van de omvormer de volgende parameters instellen:

1. »F1« indrukken, Numerieke lijst selecteren en op »ENTER« drukken

2. Parameter nummer 2000 [wachtwoordbeveiliging] instellen,  

2x op »ENTER« drukken

3. Getalswaarde 72555 invoeren en op »ENTER« drukken

4. Parameter nummer 0406 instellen en op »ENTER« drukken

5. Subparameter 0406,3 selecteren en op »ENTER« drukken

6. Getalswaarde voor communicatieadres x invoeren 

[x = doorlopende nummering, met 1 beginnend; hoogste adres: 31], op »ENTER« drukken

Volgens de parameters op het display:

1. Via de ingebouwde DC-scheidingsschakelaar de omvormer kort uit- en inschakelen, zodat de instellin-

gen actief worden

2. Datum en tijd op de omvormer instellen aan de hand van de handleiding bij de omvormer

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Om de blindvermogensregeling en de werkelijke vermogensregeling te kunnen gebruiken, moe-

ten alle omvormers op:

• Protocol 1

• 57600 baud 

• Parameter 1164 op waarde 2 zijn ingesteld
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4.3 Advanced Energy - AE-TX

Terminering Adressering Interface

Jumper Ja RS485

Selecteerbaar via PVPowered

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Bus Modbus Slave op interfacekaart

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Adressering van de omvormer

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde 3-polige kabelverbinding en klemmenstrookstekker

Aanwijzing

De overdrachtssnelheid voor Modbus (RS485) is tijdens de levering ingesteld op 9600 bps. 

Controleer deze instellingen.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd  

In de omvormer de meegeleverde jumper “J4” op “J5” zetten

5. Adressering van de omvormer. Zet SW1 op “0” en SW2 op “1” om de omvormer met adres “01” te 

parametreren

6. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 2 - D+

 ► 3  ► 1 - GND

 ► 4  ► 3 - D-
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Omvormers onderling bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding en klemmenstrookstekker

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer 

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Klemmen GND, D+ en D- van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren:  

In de omvormer de meegeleverde jumper “J4” op “J5” zetten

6. Adressering van de afzonderlijke omvormers overeenkomstig de handleiding van de fabrikant: Om-

vormer 1 moet de rechtstreeks op de Solar-Log™ aangesloten omvormer zijn. Zet SW1 hiervoor op “0”. 

SW2 moet afhankelijk van de positie van de omvormer in de bus op 1-9 worden ingesteld. 

Als meer dan 9 omvormers met een Solar-Log™ verbonden moeten worden, lees dan a.u.b. de handlei-

ding van de fabrikant.

7. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

8. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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5 AEG

5.1 AEG PS

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Bij de omvormerdetectie “AEG: Protect PV (PS)” selecteren.

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Multistringtechniek

De AEG-omvormers zijn, afhankelijk van het model, met 1 of met 3 MPP-trackers uitgevoerd. Elke string-in-

gang wordt apart bewaakt en wordt optimaal aan de aangesloten modules aangepast.

De Solar-Log™ herkent automatisch tijdens het detectieproces hoeveel omvormers en strings actief zijn.

Aanwijzing

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart aan de onderkant van de om-

vormer naar binnen voeren en vastschroeven

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Aanwijzing

Omvormers alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► R+

 ► 4  ► R-

 ► 5  ► T+

 ► 6  ► T-

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer (op achteraf uitgebreide RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, R-, T+ en T" van omvormer 1 aansluiten op de betreffende klemmen van omvormer 2

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten
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5.2 AEG Protect

Terminering Adressering Interface

Aansluitstekker Nee RS485

Bij de omvormerdetectie “AEG: Protect PV (3PH)” selecteren.

Overzicht

• Ondersteunde modellen PV 10; 12,5 en 15

• Aansluitlocatie: 2 RJ45-bussen rechts in de zijdelingse afdekking

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

• 4-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde RJ45-datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Zijdelingse afdekking losschroeven conform handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 6

 ► 3  ► 1

 ► 3  ► 2

 ► 4  ► 3

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer afsluitstekker op de vrije RJ45-bus steken 

De afsluitstekker is een 8-polige RJ45-blindstekker met overbrugde aders: Aders 3 en 4 overbrugd 

alsmede aders 5 en 6 overbrugd.

4. Afdekking van de omvormer vastschroeven

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: 2 RJ45-bussen rechts in de zijdelingse afdekking

Procedure

1. Zijdelingse afdekking losschroeven conform handleiding van de omvormer

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

3. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer termineren: 

Afsluitstekker op vrije RJ45-bus steken

6. Afdekking van de omvormer vastschroeven
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6 Albatech

6.1 Albatech APL Trifase 15 / 20

Terminering Adressering Interface

Jumper Ja RS485

Selecteerbaar via APL Trifase

Omvormers van de verschillende modelseries van Albatech (APL Monofase/Trifase) kunnen niet op een 

RS485-aansluiting gecombineerd worden. Bij de keuze van de omvormer moet de omvormer van de des-

betreffende serie worden gekozen.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Let op:

Als er meer dan 32 omvormers worden aangesloten, moet volgens de fabrikant een signaalvers-

terker in de RS485-bus worden ingebouwd.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

De aansluiting op de omvormer vindt conform de volgende afbeelding plaats. De terminering van de om-

vormer wordt op pen 9/10 van J1 uitgevoerd. Zowel de eerste als de laatste omvormer moet voorzien zijn 

van een afsluitweerstand.
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Klemmenstrook Albatech APL

Procedure

1. Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

2. Zijdelingse afdekking losschroeven conform handleiding van de omvormer

3. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

4. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Pen

 ► 1 (Data+)  ► 15 (RS485 +)

 ► 3 (Massa)  ► 17 (Massa)

 ► 4 (Data-)  ► 16 (RS485 -)

5. Datakabel in klem RS485+, RS485- en massa klemmen

6. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze afgesloten worden volgens 

de handleiding van de omvormer

7. Voor de afsluitweerstand jumper bij J1 op pen 9 en 10 zetten

8. Afdekking van de omvormer vastschroeven

9. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel 

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure 

1. Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

2. Zijdelingse afdekking losschroeven conform handleiding van de omvormer

3. Datakabel in klem RS485+, RS485- en massa klemmen

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Op de eerste en laatste omvormer termineren

6. Jumper bij J1 op pen 9 en 10 zetten

7. Afdekking van de omvormer vastschroeven

8. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Communicatieadres toewijzen

Voordat de omvormerdetectie uitgevoerd kan worden, moeten aan de omvormers adressen worden to-

egewezen. Hiervoor moet u via ethernet of RS232 verbinding met het apparaat maken. Details voor deze 

procedure vindt u in de handleiding van de omvormer. Stel nu bij de Modbus-parameters voor iedere om-

vormer een ander adres (1 t/m 247) in en laat de baudrate op 19200 bit/s staan.
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6.2 Albatech APL Monofase

Terminering Adressering Interface

Jumper Ja RS485

Selecteerbaar via APL Monofase

APL Monofase 2.0/3.0/4.0/5.0

Omvormers van de verschillende modelseries van Albatech (APL Monofase/Trifase) kunnen niet op een 

RS485-aansluiting gecombineerd worden. Bij de keuze van de omvormer moet de desbetreffende serie al 

gekozen zijn.

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; Albatech-RS485-interface achteraf plaatsen

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► Pen 2 - D+

 ► 3  ► Pen 3 - GND

 ► 4  ► Pen 1 - D-

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Jumper op RS485-interfacekaart op "ON" zetten

4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken



44

Albatech
Albatech APL Monofase

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: op achteraf geplaatste RS485-interface

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Met datakabel klemmen "Pen 2-RS485-A (+)", "Pen 3-GND" en "Pen 1-RS485-B (-)" van omvormer 1 

met de betreffende klemmen van omvormer 2 verbinden

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren:

5. Jumper op RS485-interfacekaart op "ON" zetten

6. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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7 ALPHA-SOL

7.1 ALPHA-SOL

Terminering Adressering Interface

Schakelaar Ja RS485

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via DIP-switch op de interfacekaart

Vóór het inbouwen van de RS485-interfacekaart:

 ► Via de 8 DIP-switches van de interfacekaart het communicatieadres toewijzen:

Voorbeeld – communicatieadres 1:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 2:

On

Uit

DIP-switch
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Voorbeeld – communicatieadres 3:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 4:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 5:

On

Uit

DIP-switch

Meer informatie op internet: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Binair

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BKL2" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:
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Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► R+

 ► 1  ► T+

 ► 4  ► R-

 ► 4  ► T-

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer, op de achteraf aangebrachte RS485-inter-

facekaart

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, T+, R- en R+ van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten
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8 AROS Solar Technology

8.1 AROS Solar Technology (RS422)

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Bij de omvormerdetectie “AROS: SIRIO RS422” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

Let op:

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde .

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker
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Aanwijzing

Omvormer alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

 
Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► R+

 ► 4  ► R-

 ► 5  ► T+

 ► 6  ► T-

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

3. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de Solar-Log™ steken.

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, R-, T+ en T- van omvormer 1 aansluiten op de betreffende klemmen van omvormer 2

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten
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8.2 AROS Solar Technology (RS485)

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS485

Bij de omvormerdetectie “AROS: SIRIO RS485” selecteren.

 

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer

• 3-polige bekabeling 

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

Let op:

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde .

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker 

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► A (+)

 ► 3  ► GND

 ► 4  ► B (-)

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

3. Klemmenstrookstekker in de RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen A+, GND en B- van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten
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9 Astronergy

9.1 Astronergy

Terminering Adressering Interface

- Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “Astronergy” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met ronde stekker en klemmenstrookstekker

• De benodigde ronde stekkers kunnen via de fabrikant van de omvormer worden verkregen

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Ronde bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 2 (+)

 ► 4  ► 1 (-)

2. Ronde stekker in willekeurige COM-bus van de omvormer steken

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-polige kabel met ronde stekkers

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer

Procedure

1. Ronde stekker in willekeurige ronde bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige ronde bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1.

• Adresbereik: 1 t/m 125. 

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer.

• Procedure: Overeenkomstig de handleiding van de omvormer.
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10 Aten

10.1 Aten

Terminering Adressering Interface

- Nee RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ14-bus, aan de buitenkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure 

1. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Omvormers

RS485/422 B RJ 14-bus

 ► 1  ► Pen 2 - Data +

 ► 4  ► Pen 4 - Data -

Pentoewijzing RJ14-bus

2. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: RJ14-bussen

Procedure 

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Geprefabriceerde kabel met RJ14-stekker in een willekeurige RJ11-bus van omvormer 1 steken 

3. Kabel in 2e RJ14-bus van de 1e omvormer en RJ14-bus van de 2e omvormer steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Omvormer sluiten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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11 Benning

11.1 Benning

Terminering Adressering Interface

Nee Ja LAN

Overzicht

• Interface ingebouwd

• IP-adres van de omvormers moet worden toegewezen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Werkhandelingen

• IP-adres van de omvormer statisch/vast toegewezen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormers op de SolarLog™ bekabelen (RJ45)

• Omvormers onderling bekabelen (RJ45)

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via 

de RJ45-interface en eventueel via een router/switch. 

Verbindingsopbouw overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

 

IP-adres toewijzen

• Er moet een statisch/vast IP-adres op het display van de omvormer worden toegewezen.

• Kies een IP-adres uit hetzelfde klasse C-subnet van de Solar-Log™  

bijvoorbeeld: Solar-Log™ heeft 192.168.178.49 

De omvormers moeten in dit geval een IP-adres hebben uit het bereik 192.168.178.xxx (xxx staat 

voor een getal tussen 1 – 254)

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Ledere omvormer moet afzonderlijk via het netwerk bereikbaar zijn. Hiervoor moet bij iedere 

omvormer de netwerkinterface geactiveerd worden (onder het menu-onderdeel "LAN" "LAN 

activeren" selecteren) en de omvormer met een schakelaar in het netwerk worden opnemen.
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Detectie Solar-Log™

• Voor de detectie van de Solar-Log™ kiest u onder punt 

Configuratie | Apparaten | Definitie bij onderdeel Netwerk de fabrikant van de omvormer "Ben-

ning" en bevestigt u uw keuze door op Opslaan te drukken. 

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies voor de 

omvormerdetectie van de fabrikant Benning via de interface "Netwerk" en start de detectie. 

Aanwijzing over het voedingsmanagement

Ondersteuning van de Solar-Log vanaf omvormerfirmwareversie .19.

Aanwijzing

Via de webinterface onder "Instellingen ► Installatie ► EVU instellingen ► Vermogensreductie" 

"Externe regeling via netwerkinterface" en onder "Cos(phi) instellingen" externe regeling via 

netwerkinterface kiezen.
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12 Bonfiglioli (voorheen Vectron) 

12.1 Bonfiglioli 

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Interface op de omvormer toegankelijk maken.

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem RS485

 ► 1  ► 1 A (Data+)

 ► 3  ► 6 GND

 ► 4  ► 3 B (Data-)

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer DIP-switch S1 voor eindweerstand op "On" zetten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: klemmenstrook op de omvormer

• 3-polige bekabeling
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Procedure

1. Interface op de omvormer toegankelijk maken.

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem RS485 Klem RS485

 ► 1 A (Data+)  ► 2 A (Data+)

 ► 6 GND  ► 6 GND

 ► 3 B (Data-)  ► 4 B (Data-)

3. Klemmen van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten.

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer termineren:  

DIP-switch S1 voor eindweerstand op "On" zetten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen met 1 tot 30

• Instelling: Via dip-switches van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 20 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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13 CanadianSolar

13.1 CanadianSolar

Terminering Adressering Interface

Nee Ja RS485

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten:

CSI-23KTL-CT,

CSI-28KTL-CT,

CSI-36KTL-CT

Bij de omvormerdetectie is de omvormer CanadianSolar geselecteerd

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres (1-247) moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422-interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-stekker

Klem Pen

 ► 1  ► 1 (+)

 ► 4  ► 3 (-)

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Adresbereik: 1 t/m 247

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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14 Carlo Gavazzi

14.1 Carlo Gavazzi - ISMG-modellen

Terminering Adressering Interface

- Nee RS485

Bij de omvormerdetectie "Gavazzi ISMG" selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BRJ2" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure 
1. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Omvormers

RS485/422 B RJ 45-bus

 ► 1  ► Pen 7

 ► 4  ► Pen 8

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer
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Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in een willekeurige RJ11-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten



64

Carlo Gavazzi
Carlo Gavazzi - HINRG-modellen

14.2 Carlo Gavazzi - HINRG-modellen

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

 

Bij de omvormerdetectie "Gavazzi HINRG" selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem RS485

 ► 1 A/Data+  ► 1 T/R 1+

 ► 4 B/Data-  ► 2 T/R 1-

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer DIP-switch voor eindweerstand op "on" zetten

4. Omvormer sluiten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 2-polige bekabeling
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem RS485 Klem RS485

 ► 1 T/R 1+  ► 1 T/R 2+

 ► 2 T/R 1-  ► 2 T/R 2-

3. Klemmen A en B van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer termineren:  

DIP-switch voor eindweerstand op "On" zetten

6. Omvormer sluiten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via dip-switches van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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15 Chint Power

15.1 Chint Power (CPS SC en CPS SCE tot 20k)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS422

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

Aanwijzing:

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Bij de beginconfiguratie omvormer Chint CPS<20k kiezen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart aan de onderkant van de om-

vormer naar binnen voeren en vastschroeven

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BRJ1" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker



67

Chint Power
Chint Power (CPS SC en CPS SCE tot 20k)

Procedure

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Aanwijzing

Omvormers alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► PEN 3

 ► 4  ► PEN 6

 ► 5  ► PEN 1

 ► 6  ► PEN 2

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) 

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.
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15.2 Chint Power (CPS 20k+)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres (1-32) moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Bij de beginconfiguratie omvormer Chint CPS20k+ kiezen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker.

Procedure

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

1. Aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 1-485+

 ► 4  ► 3-485-

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken.

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel). 

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de omvormer.

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken.

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken.

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

5. Communicatieadres toewijzen.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Adresbereik: 1 t/m 32

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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15.3 Chint Power Modbus

Terminering Adressering Interface

Nee Ja RS485

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten:

CPS SCA5KTL-DO

CPS SCA6KTL-DO

CPS SCA7KTL-DO

CPS SCA8KTL-DO

CPS SCA10KTL-DO

CPS SCA12KTL-DO

CPS SCA8KTL-DO/HE

CPS SCA10KTL-DO/HE

CPS SCA12KTL-DO/HE

Bij de omvormerdetectie is de omvormer Chint-Mod geselecteerd

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres (1-247) moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422-interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen
Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-stekker

Klem Pen

 ► 1  ► 1 (+)

 ► 4  ► 3 (-)

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Adresbereik: 1 t/m 247

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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16 CMS

16.1 CMS

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem RS485

 ► 1 A/Data+  ► 1 T/R 1+

 ► 4 B/Data-  ► 2 T/R 1-

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer DIP-switch voor eindweerstand op "on" zetten

4. Omvormer sluiten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 2-polige bekabeling
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem RS485 Klem RS485

 ► 1 T/R 1+  ► 1 T/R 2+

 ► 2 T/R 1-  ► 2 T/R 2-

3. Klemmen A en B van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer termineren:  

DIP-switch voor eindweerstand op "On" zetten

6. Omvormer sluiten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via dip-switches van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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17 Conergy

17.1 Conergy (alleen Solar-Log 1000 en 2000)

Aanwijzing 

Conergy-omvormers kunnen alleen op de Solar-Log 1000 en 2000 worden aangesloten, aange-

zien alleen deze over een CAN-interface beschikt.

 

De volgende beschrijving heeft betrekking op transformatorloze omvormers vanaf ca. bouwjaar 2007.

Terminering Adressering Interface

Ja Nee CAN-bus

Overzicht

• Alleen op de Solar-Log 1000 en 2000 toepasbaar (CAN-interface!)

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: CAN-bus buiten aan de onderkant van de omvormer

• Alleen geprefabriceerde kabelsets gebruiken! 

Er moeten twee verschillende, speciale kabelsets afzonderlijk worden besteld:

 - Geprefabriceerde kabelset tussen de Solar-Log 1000 en 2000 en de eerste omvormer inclusief 

afsluitterminering

 - Geprefabriceerde kabelset met 5-polige Phoenix Contact-aansluitstekker voor onderlinge aanslui-

ting van omvormers

 - Afhankelijk van het aantal omvormers zijn er meerdere kabels nodig.

Max. kabellengte in totaal: 200 m

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

PIN toewijzing:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Sensor / actuator connector 5-pen

Klem Pen

 ► 4 niet gebruikt  ► 1 niet gebruikt

 ► 5 niet gebruikt  ► 2 niet gebruikt

 ► 1  ► 3

 ► 3  ► 4

 ► 2  ► 5

Op Solar-Log™ set een 120 Ω weerstand tussen de Pen 2 en 3
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Omvormers op de Solar-Log 1000 en 2000 bekabelen

De bekabeling vindt uitsluitend plaats via een geprefabriceerde datakabel, speciaal bedoeld voor aanslui-

ting op de Solar-Log 1000 en 2000 (toebehoren; niet meegeleverd).

Procedure

1. CAN-stekker in CAN IN-bus van de omvormer steken

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 
De beide 5-polige 120 Ω afsluitweerstanden uit de geprefabriceerde kabelset in CAN OUT-bus steken

3. Klemmenstrookstekker in CAN-bus van de Solar-Log 1000 en 2000 steken

Omvormers onderling bekabelen (alleen Solar-Log 1000 en 2000)

• De bekabeling vindt uitsluitend plaats via een geprefabriceerde datakabel, speciaal bedoeld voor 

de onderlinge aansluiting van de omvormers (toebehoren; niet meegeleverd)

• Aansluitlocatie: CAN-bus buiten op omvormer

Procedure

1. CAN-stekker in willekeurige CAN OUT-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige CAN IN-bus van omvormer 2 steken
3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten
4. Op de laatste omvormer termineren: 

De beide 5-polige 120 Ω afsluitweerstanden uit de geprefabriceerde kabelset in CAN OUT-bus steken
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18 CyberPower

18.1 CyberPower

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface RS485 ingebouwd

• 8-polige bekabeling op de RS485-aansluiting van de Solar-Log™

• Communicatieadres (1-247) moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• gedeeltelijk gefabriceerde RJ-45 datakabel (niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en 6-polige klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. De aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1 (Data+) A  ► 3 RS485 A

 ► 4 (Data-) B  ► 4 RS485 B

2. Kabel van SolarLog™ naar omvormer 1 door de kabelgeleiding op de apparaatonderzijde voeren

3. In de omvormer RJ45-stekker in bus "RS-485 out" steken

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel).

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de omvormer.

Procedure

1. RJ45-stekker in omvormer 1 in RJ45-bus steken

2. Ander kabeluiteinde in de andere RJ45-bus van omvormer 2 steken.

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de Solar-Log™ steken.

5. De laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Adresbereik: 1 t/m 247

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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19 Danfoss

19.1 Danfoss

Terminering Adressering Interface

Aansluitstekker Nee RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: 2 RJ45-bussen rechts in de zijdelingse afdekking

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• 4-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde RJ45-datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Bij apparaten van de professionele serie moet de mastermodus gedeactiveerd worden. Overige 

instructies staan in de desbetreffende handleiding van de fabrikant.

Procedure
1. Zijdelingse afdekking losschroeven conform handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 6

 ► 3  ► 1

 ► 3  ► 2

 ► 4  ► 3
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Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer afsluitstekker op de vrije RJ45-bus steken 

De afsluitstekker is een 8-polige RJ45-blindstekker met overbrugde aders: Aders 3 en 4 overbrugd 

alsmede aders 5 en 6 overbrugd.

4. Afdekking van de omvormer vastschroeven

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: 2 RJ45-bussen rechts in de zijdelingse afdekking

Procedure

1. Zijdelingse afdekking losschroeven conform handleiding van de omvormer

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

3. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer termineren: 

Afsluitstekker op vrije RJ45-bus steken

6. Afdekking van de omvormer vastschroeven
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20 Delta

20.1 Delta (RS485)

Terminering Adressering Interface

Weerstand Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde Delta-datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 7

 ► 4  ► 6

 ► 4  ► 8
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Aanwijzing

De pentoewijzing is bij de nieuwe generatie gewijzigd. Als een 3-aderige bekabeling wordt aan-

gebracht, werkt deze bij beide generaties.

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken
3. Wanneer slechts één omvormer is aangesloten, moet deze getermineerd worden: 

120 Ω weerstand op vrije RJ45-bus steken
4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
5. Apparaatafdekking aan de onderkant van de omvormer sluiten
☻

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken
3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten
4. Op de laatste omvormer termineren: 

120 Ω weerstand op vrije RJ45-bus steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Baudrate van de omvormer op 19200 instellen

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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20.2 Delta RPI

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Selecteerbaar via “Delta”

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer.

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken.

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1 (Data+)  ► 3 (Data+)

 ► 4 (Data-)  ► 4 (Data-)

 ► 3 GND  ► 2 GND

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Schakelaar binnen in omvormer op „ON“ zetten; alle andere omvormers moeten op „OFF“ staan

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

De RS485-aansluitingen van de klemmenstrook zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens 

kan worden doorgelust naar de volgende omvormer.
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Procedure

1. Datakabels in vrije klemmen 2 (GND), 3 (Data+) en 4 (Data-) van omvormer 1 klemmen

2. Ander kabeluiteinde in klemmen 2 (GND), 5 (Data+) en 6 (Data-) van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren:  

Schakelaar binnen in omvormer op „ON“ zetten; alle andere omvormers moeten op „OFF“ staan

5. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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21 Diehl Ako

21.1 Diehl Ako

De omvormer van de firma Diehl Ako is tot firmwareversie 3.1.1 onder Diehl Ako vermeld. 

Vanaf firmwareversie 3.1.2 is de beschrijving in Platinum gewijzigd.
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22 Eaton

22.1 Eaton

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Multistringtechniek

De Eaton-omvormers zijn, afhankelijk van het model, met 1 of met 3 MPP-trackers uitgevoerd. Elke 

string-ingang wordt apart bewaakt en wordt optimaal aan de aangesloten modules aangepast.

De Solar-Log™ herkent automatisch tijdens het detectieproces hoeveel omvormers en strings actief zijn.

Aanwijzing

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart aan de onderkant van de om-

vormer naar binnen voeren en vastschroeven

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Aanwijzing

Omvormers alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► R+

 ► 4  ► R-

 ► 5  ► T+

 ► 6  ► T-

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer (op achteraf uitgebreide RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, R-, T+ en T- van omvormer 1 aansluiten op de betreffende klemmen van omvormer 2

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten
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23 EEI

23.1 EEI

Terminering Adressering Interface

Neen Ja LAN

Overzicht

• Interface ingebouwd

• IP-adres van de omvormers moet worden toegewezen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en Ethernet-router of -switch

• Werkhandelingen

• IP-adres van de omvormer statisch/vast toegewezen.

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormers op de SolarLog™ bekabelen (RJ45)

• Omvormers onderling bekabelen (RJ45)

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via 

de RJ45-interface en eventueel via een router/switch. 

Verbindingsopbouw overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

 

IP-adres toewijzen

• Er moet een statisch/vast IP-adres op het display van de omvormer worden toegewezen.

• Kies een IP-adres uit hetzelfde klasse C-subnet van de Solar-Log™  

bijvoorbeeld: Solar-Log™ heeft 192.168.178.49 

De omvormers moeten in dit geval een IP-adres hebben uit het bereik 192.168.178.xxx (xxx staat 

voor een getal tussen 1 – 254)

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Detectie via Solar-Log™  WEB-interface

• Voor detectie op de Solar-Log™ kiest u onder punt  

Configuratie | Apparaten | Definitie | Interface via het plus-symbool de apparaatklasse en vervol-

gens de fabrikant EEI. Bevestig uw keuze met OK

• De apparaatdetectie slaat u op en start u onder Configuratie | Apparaten | Detectie
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Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies Instellin-

gen ► Start ► Beginconfiguratie ► Pagina 2 „Apparaten“ ► Toevoegen en kies daar de fabrikant 

„EEI“. Vervolgens opslaan en apparaatdetectie starten. 
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24 Effekta

24.1 Effekta

Terminering Adressering Interface

Jumper Ja RS485

Bij de omvormerdetectie "Effekta: ES" selecteren.

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; Effekta-RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► Pen 2-RS485-A (+)

 ► 3  ► Pen 3-GND

 ► 4  ► Pen 1-RS485-B (-)
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3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Jumper op RS485-interfacekaart op "ON" zetten

4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer, op de achteraf aangebrachte RS485-inter-

face

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Met datakabel klemmen "Pen 2-RS485-A (+)", "Pen 3-GND" en "Pen 1-RS485-B (-)" van omvormer 1 op 

de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren: 

Jumper op RS485-interfacekaart op "ON" zetten

5. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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24.2 Effekta KS Multitracker

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Bij de omvormerdetectie "Effekta: KS Trio" selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• 3-polige bekabeling

• 2 RJ45-bussen buiten op de omvormer

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen 

Adresbereik 1 - 32 

Instelling op het display van de omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant

 
Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-bus omvormer

Klem PEN

 ► 1 A/Data +  ► Pen 1 (A) T/R+

 ► 3 GND  ► Pen 5 GND

 ► 4 B/Data -  ► Pen 2 (B) T/R-

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Dip-switches op "ON" instellen

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

 
Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) (geen crossoverkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren, dip-switches op "ON" instellen.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, van 1 t/m 32

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Om ervoor te zorgen dat PM-parameters aangenomen kunnen worden, moeten de volgende 

instellingen aan de omvormer worden uitgevoerd:

SETUP ► REMOTE CNTRL ► ENABLE
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24.3 Effekta KS Singletracker

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Bij de omvormerdetectie "Effekta: KS ST/DT" selecteren

Overzicht

• Interface ingebouwd

• 3-polige bekabeling

• 2 RJ45-bussen buiten op de omvormer.

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen. 

Adresbereik 1 - 254 

Instelling op het display van de omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant

 
Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-bus omvormer

Klem PEN

 ► 1 A/Data +  ► Pen 1 (A) T/R+

 ► 3 GND  ► Pen 5 GND

 ► 4 B/Data -  ► Pen 2 (B) T/R-

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Dip-switches op "ON" instellen

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

 
Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) (geen crossoverkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren, dip-switches op "ON" instellen.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, van 1 t/m 254

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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25 EHE

De fabrikant van de omvormer Ehe biedt voor verschillende modellen drie varianten van bekabelingen aan. 

De afzonderlijke bekabelingsvarianten resp. modellen kunnen op een bus gecombineerd worden, hierbij 

dient met name gelet te worden dat de datakabels (Data + en Data-) altijd correct met elkaar worden ver-

bonden.

25.1 EHE N1k5TL tot N50kTL

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten:

N1K5TL,N2KTL, N3KTL, N4KTL, N5KTL, N6KTL, N10KTL, N12KTL, N15KTL, N17KTL, N20KTL, N30KTL, 

N50KTL

Overzicht

• Interface ingebouwd 

• Aansluitlocatie: RJ45-bus (RS485(WiFi)), buiten op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres op het display van de omvormer toewijzen 

Ieder adres mag slechts één keer worden toegewezen  

Adresbereik 1-247 

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

• Aansluitlocatie: RJ45-bus (RS485(WiFi)), buiten op de omvormer
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Procedure

• Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Pen

 ► 1 (Data+)  ► Pen 4 - 485+ (A) 

 ► 4 (Data-)  ► Pen 5 - 485- (B)

• Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de hand-

leiding van de fabrikant worden getermineerd.

• Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Verbinding via getwiste kabel afgeschermd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus (RS485(WiFi)), buiten op de omvormer

Procedure

1. Bij een geprefabriceerde kabelverbinding, dient u de aders aan de hand van het schema aan te 

sluiten

Klemmenstrook in omvormer 2 Klemmenstrook in omvormer 2

Pen Pen

 ► Pen 4 - 485+ (A)  ► Pen 4 - 485+ (A) 

 ► Pen 5 - 485- (B)  ► Pen 5 - 485- (B)

2. Overige omvormers onderling overeenkomstig de gegevens van de fabrikant bekabelen

3. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

De RJ45-bussen zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens kan worden doorgelust naar de 

volgende omvormer.

Procedure

1. Sluit de datakabel op de vrije klemmen A, B en G van omvormer 1 aan.

2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de terminals A, B en G van omvormer 2.

3. Sluit de andere omvormers op dezelfde manier aan.

4. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren. 

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten 

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Aanwijzingen over het omvormeradres

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1.

• Instellingen Op het display van de omvormer.

• Procedure Ga hierbij overeenkomstig de fabrikantdocumentatie van de omvormer te werk.

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 16 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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25.2 EHE N10k tot N100k

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten:

N10K, N20K, N30K, N50K, N100K

Overzicht

• Interface ingebouwd 

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres op het display van de omvormer toewijzen 

Ieder adres mag slechts één keer worden toegewezen  

Adresbereik 1-247

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem

 ► 1 (Data+)  ► JX2 - A

 ► 4 (Data-)  ► JX2 - B

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de hand-

leiding van de fabrikant worden getermineerd.

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 16 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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Omvormers onderling bekabelen

• Verbinding via getwiste kabel afgeschermd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure

1. Bij een geprefabriceerde kabelverbinding, dient u het aders aan de hand van het schema aan te 

sluiten

 

Klemmenstrook in omvormer 1 Klemmenstrook in omvormer 2

Klem Klem

 ► JX2 - A  ► JX2 - A

 ► JX2 - B  ► JX2 - B

2. De overige omvormers overeenkomstig hetzelfde schema aansluiten

3. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Procedure

1. Sluit de datakabel op de klemmen JX2 A en B van omvormer 1 aan.

2. Sluit de datakabel op de klemmen JX2 A en B van omvormer 2 aan.

3. Sluit de andere omvormers op dezelfde manier aan.

4. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren. 

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten 

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Aanwijzingen over het omvormeradres

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1.

• Instellingen Op het display van de omvormer.

• Procedure Ga hierbij overeenkomstig de fabrikantdocumentatie van de omvormer te werk.
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25.3 EHE N250k tot N500k-TL

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten:

N250K, N250K-TL, N500K-TL

Overzicht

• Interface ingebouwd 

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres op het display van de omvormer toewijzen 

Ieder adres mag slechts één keer worden toegewezen  

Adresbereik 1-247

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem

 ► 1 (Data+)  ► JX9 - A

 ► 4 (Data-)  ► JX9 - B

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de hand-

leiding van de fabrikant worden getermineerd.

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Verbinding via getwiste kabel afgeschermd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer
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Procedure

1. Bij een geprefabriceerde kabelverbinding, dient u de aders aan de hand van het schema aan te 

sluiten 

Klemmenstrook in omvormer 1 Klemmenstrook in omvormer 2

Klem Klem

 ► JX9 - A  ► JX9 - A

 ► JX9 - B  ► JX9 - B

2. De overige omvormers overeenkomstig hetzelfde schema aansluiten

3. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Procedure

1. Sluit de datakabel op de klemmen JX9 A en B van omvormer 1 aan.

2. Sluit de datakabel op de klemmen JX9 A en B van omvormer 2 aan.

3. Sluit de andere omvormers op dezelfde manier aan.

4. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren. 

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten 

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Aanwijzingen over het omvormeradres

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1.

• Instellingen Op het display van de omvormer.

• Procedure Ga hierbij overeenkomstig de fabrikantdocumentatie van de omvormer te werk.

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 16 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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26 EKO Energy

26.1 EKO Energy

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Tussen de ronde COM-bussen buiten op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (meegeleverd bij omvormer)

of

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met ronde stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Ronde bus omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► 1

 ► 4  ► 2

2. Ronde stekker in willekeurige COM-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via geprefabriceerde Daisy-Chain-kabel

• Aansluitlocatie: Tussen de ronde COM-bussen buiten op de omvormer
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Procedure

1. Ronde stekker in willekeurige ronde bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige ronde bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Voorinstelling in omvormer: Communicatieadres 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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27 Eltek

27.1 Eltek

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “Eltek: Theia HE-t/HE-t UL” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatie-interface van de omvormer configureren

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1 B (Data+)

 ► 4 A (Data-)

2. Wanneer slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de handleiding 

van de omvormer worden getermineerd.

3. Afdekking van de omvormer weer aanbrengen, als er geen andere omvormers meer aangesloten ho-

even te worden

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via de RS485-interface. De opbouw van de verbin-

dingen wordt in de handleiding van de fabrikant van de omvormer beschreven.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer
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• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Overige configuratie

• RS485-interface via het bedieningsdisplay van de omvormer activeren

Aanwijzing

Neem de bijzondere aanwijzingen van de fabrikant in de installatiehandleiding in acht met be-

trekking tot de soorten adresseringen, activering van de communicatie-interfaces en de werking 

van de master-slave.
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27.2 Eltek centrale omvormer

Terminering Adressering Interface

Dip-switch Ja RS485

Bij de omvormerdetectie "Eltek: Theia Central TL/TX" selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen (1 - 247)

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatie-interface van de omvormer configureren

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1 X12.1 A (Data +)

 ► 3 X12.3 GND

 ► 4 X12.2 B (Data -)

2. Wanneer slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de handleiding 

van de omvormer worden getermineerd.

3. Afdekking van de omvormer weer aanbrengen, als er geen andere omvormers meer aangesloten ho-

even te worden

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via de RS485-interface. De opbouw van de verbin-

dingen wordt in de handleiding van de fabrikant van de omvormer beschreven.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen met 1 tot 247

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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Overige configuratie

• RS485-interface via het bedieningsdisplay van de omvormer activeren

Aanwijzing

Adresinstelling in de omvormer: Instellingen -> Modbus -> Modbusadres

Neem hier de handleiding van de omvormer in acht.

Aanwijzing

De standaardwaarden van de omvormer controleren. Deze moeten voor de communicatie met 

de Solar-Log™ op baudrate: 9600, databits: 8, pariteit: geen en stopbits: 2 ingesteld zijn.
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28 Enfinity

28.1 Enfinity

Terminering Adressering Interface

- Ja RS422

Overzicht

• Interface ingebouwd

• 2 RJ11-bussen binnen in de omvormer

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken 

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Aanwijzing

Omvormers alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

Omvormer op de SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

• Aansluitlocatie: RJ11-bus op omvormer

Procedure

Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

1. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► Pen 3 - RX+

 ► 4  ► Pen 4- RX-

 ► 5  ► Pen 1 - TX+

 ► 6  ► Pen 2 TX-

2. RJ11-stekker in een willekeurige RJ11-bus van omvormer 1 steken

3. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

4. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via RJ11-kabel

• Aansluitlocatie: RJ11-bussen

Procedure 

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Geprefabriceerde kabel met RJ11-stekker in een willekeurige RJ11-bus van omvormer 1 steken. Het an-

dere uiteinde met klemmenstrookstekker op de Solar-Log™ aansluiten 

3. RJ11-kabel in 2e RJ11-bus van de 1e omvormer en in willekeurige RJ11-bus van de 2e omvormer steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de Solar-Log™ steken

6. Omvormer sluiten
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29 Europa-Solar AG

29.1 Europa-Solar AG

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus binnen in de omvormer

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

Aanwijzing 

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BRJ1" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 B-interface van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:
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Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► PEN 3

 ► 4  ► PEN 6

 ► 5  ► PEN 1

 ► 6  ► PEN 2

3. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus binnen in de omvormer

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

3. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

6. Omvormer sluiten



111

Evoco
Evoco

30 Evoco

30.1 Evoco

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Tussen de ronde COM-bussen buiten op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (meegeleverd bij omvormer)

of

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met ronde stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Ronde bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 1

 ► 4  ► 2

2. Ronde stekker in willekeurige COM-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via Daisy-Chain-kabel van Evoco

• Aansluitlocatie: Tussen de ronde COM-bussen buiten op de omvormer
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Procedure

1. Ronde stekker in willekeurige ronde bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige ronde bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Voorinstelling in omvormer: Communicatieadres 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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31 Fronius

31.1 Fronius met ComCard

Terminering Adressering Interface

Aansluitstekker
Brug 4-3 + 5-6

Ja RS422

Bij de omvormerdetectie “Fronius: SolarNet” selecteren.

Overzicht

• RS422-interface "Fronius ComCard" optioneel geïntegreerd;  

anders achteraf uitbreidbaar d.m.v. een "ComCard retrofit"

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 4-polige bekabeling met 6-polige klemmenstrookstekker

• Communicatieadres moet worden toegewezen

 - Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

 - Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

 - Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• (RS485-interface "Fronius ComCard" in de omvormer inbouwen)

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

RS485-interface "Fronius ComCard" inbouwen

Procedure

 ► RS485-interface "Fronius ComCard" volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart in de om-

vormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde Fronius-datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en 6-polige klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 B of C-interface van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten: 

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 4

 ► 4  ► 5

 ► 5  ► 3

 ► 6  ► 6

2. In de omvormer RJ45-stekker in bus "IN" steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

De bij de omvormer meegeleverde afsluitstekker in RJ45-bus "OUT" steken 

De afsluitstekker is een 8-polige RJ45-blindstekker, met overbrugde aders: Aders 3 en 4 overbrugd 

alsmede aders 5 en 6 overbrugd.

4. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in omvormer 1 in bus "OUT" steken

2. Ander kabeluiteinde in bus "IN" van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren: 

Meegeleverde afsluitstekker in RJ45-bus "OUT" steken

5. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B-bus van de SolarLog™ steken

6. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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31.2 Fronius RL

Terminering Adressering Interface

Jumper Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “Fronius: RL” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Ronde bus op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• De bekabeling vindt plaats via de geprefabriceerde kabelverbinding met ronde stekker en klem-

menstrookstekker 

De ronde stekker kan bij de fabrikant worden besteld.

Procedure 

1. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

Weergave aansluitbus

Ronde bus Fronius RL

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Omvormers

RS485/422 B Ronde bus

 ► 1  ► 1 (Data+)

 ► 3  ► 2 afscherming van de kabel gebruiken

 ► 4  ► 3 (Data -)

2. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Ronde bus op de omvormer

Procedure

1. Geprefabriceerde kabelverbinding met ronde stekker en klemmenstrookstekker maken

2. In de 1e ronde stekker ook de kabel naar de volgende omvormer aansluiten.

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten
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31.3 Fronius Symo-/Galvo-serie

Fronius biedt met de Symo-/ Galvo-/ECO-serie twee verschillende type omvormers aan: 

• de Symo, Galvo en ECO alsmede de light-versie van de serie.

De handleiding over de bekabeling van de omvormer met de Solar-Log™ is identiek met de bekabeling van 

de omvormer van Fronius met ComCard. Zie hoofdstuk "Fronius met ComCard".

Algemeen informatie over de Symo-/Galvo-serie

De Symo heeft standaard af-fabriek een datamanager geïntegreerd. Deze datamanager reageert als bus-

master. Om een communicatie met de Solar-Log™ mogelijk te maken, moet de datamanager uitgebouwd 

worden. Aangezien in de Symo-/Galvo-serie de ComCard-aansluiting vast is aangebracht, is er geen extra 

ComCard nodig.

In de Symo-Light-modellen is geen datamanager geïntegreerd.

Aanwijzing 
 

De Fronius Symo-/Galvo-serie is vooraf ingesteld op het protocol "Solar.Net". 

 ► Eventueel de instelling controleren. 

Aanwijzing 
 

Met de invoering van de datamanager 2.0 bestaat de mogelijkheid deze voor de omvormerde-

tectie op slave te zetten, daarom is een uitbouw niet meer nodig. 

Aanwijzing 
 

Als men een Solar-Log™ met meerdere omvormers van Fronius wil koppelen via ethernet, moet 

iedere omvormer van Fronius een eigen datamanager en IP-adres hebben. 

Algemeen over de ECO-serie: 

Deze apparaten zijn standaard uitgerust met datamanager 2.0. 

Om ervoor te zorgen dat een communicatie met de Solar-Log™ mogelijk is, moet de datamanager op slave 

worden ingesteld. De ComCard-aansluiting is vast in de omvormer ingebouwd, er is geen extra ComCard 

nodig. Bij de light-versie is deze datamanager niet ingebouwd, daarom hoeft hier geen instelling te worden 

aangepast.
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31.4 Fronius Symo / Fronius Symo-Hybrid via Ethernet

Terminering Adressering Interface

Neen Ja LAN

Bij de omvormerdetectie “Fronius: SunSpec Modbus/SolarAPI” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• IP-adres van de omvormers moet worden toegewezen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Werkhandelingen

• IP-adres van de omvormer statisch/vast toewijzen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormers op de SolarLog™ bekabelen (RJ45)

• Omvormers onderling bekabelen (RJ45)

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via 

de RJ45-interface en eventueel via een router/switch. 

Verbindingsopbouw overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

 

IP-adres toewijzen

• Er moet een statisch/vast IP-adres op het display van de omvormer worden toegewezen.

• Kies een IP-adres uit hetzelfde klasse C-subnet van de Solar-Log™  

bijvoorbeeld: Solar-Log™ heeft 192.168.178.49 

De omvormers moeten in dit geval een IP-adres hebben uit het bereik 192.168.178.xxx (xxx staat 

voor een getal tussen 1 – 254)

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing 

Om een geslaagde omvormerdetectie te kunnen uitvoeren, moet in de Fronius Symo-omvormer 

„Data export via Modbus“ op „TCP“ worden ingesteld.  

 ► Procedure volgens handleiding omvormer van de fabrikant

Aanwijzing 

Wordt de instelling op TCP ingesteld, dienen de automatisch overgenomen instellingen van de 

omvormer niet veranderd te worden, omdat er anders geen communicatie met de Solar-Log™ 

kan plaatsvinden.
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Aanwijzing 

Als men een Solar-Log™ met meerdere omvormers van Fronius wil koppelen via ethernet, moet 

iedere omvormer van Fronius een eigen datamanager en IP-adres hebben. 

Detectie via Solar-Log™  WEB-interface

• Voor detectie op de Solar-Log™ kiest u onder punt  

Configuratie | Apparaten | Definitie | Interface via het plus-symbool de apparaatklasse en vervol-

gens de fabrikant Fronius. Bevestig uw keuze met OK

• De apparaatdetectie slaat u op en start u onder Configuratie | Apparaten | Detectie

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies Instellin-

gen ► Start ► Beginconfiguratie ► Pagina 2 „Apparaten“ ► Toevoegen en kies daar de fabrikant 

„Fronius“. Vervolgens opslaan en apparaatdetectie starten. 

Aanwijzing 

Bij detectie via Ethernet is het mogelijk (indien geïnstalleerd) ook een aangesloten accu en een 

aangesloten verbruiksmeter te registreren. 

 ► Zonder aangesloten accu wordt een omvormer gedetecteerd, met aangesloten accu een 

hybride systeem. 

 ► Als een verbruiksmeter is aangesloten, wordt bovendien een verbruiksmeter als 2-richtin-

genmeter gedetecteerd en geregistreerd.
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32 Gefran

32.1 Gefran

Terminering Adressering Interface

Switch Ja RS485

Overzicht

• Interface geïntegreerd (2 onafhankelijke RS485-poorten) (zie afb.: Gefran-RS485-klemmenstrook 

en terminering)

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel.

Aanwijzing 

Door de twee onafhankelijke RS485-poorten, zijn er verschillende mogelijkheden om de So-

lar-Log™ aan de omvormer te bekabelen. Bovendien dient u, afhankelijk van de keuze van poort 

A en B, op de pentoewijzing te letten.
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

Klem Klemmenstrook RS485 (TB3)

 ► 1 A/Data+  ► Pen 1 of 2 (poort A) of pen 9 of 10 (poort B)

 ► 4 B/Data-  ► Pen 3 of 4 (poort A) of pen 11 of 12 (poort B)

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer de switch (poort A switch S1, poort B switch-S3) voor de eindweerstand op "1" zetten.

4. Omvormer sluiten.

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.

Gefran-RS485-klemmenstrook en terminering
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Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 2-polige bekabeling

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem RS485 (TB3) Klem RS485 (TB3)

 ► Pen 1 of 2 (poort A) of pen 9 of 10 (poort B)  ► Pen 2 of 1 (poort A) of pen 10 of 9 (poort B)

 ► Pen 3 of 4 (poort A) of pen 11 of 12 (poort B)  ► Pen 4 of 3 (poort A) of pen 12 of 11 (poort B)

3. Klemmen van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten.

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten (zie afb.: 2-polige klem TB3)

5. In de laatste omvormer termineren:  

De switch (poort A switch-S1, poort B switch-S3) voor de eindweerstand op "1" zetten.

6. Omvormer sluiten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

2-polige klem TB3

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen met 1 tot 63

• Instelling: Via het display van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing 

De communicatiepoort moet geconfigureerd worden. De instellingen staan op het omvormer-

display onder "Configuration ► Communication". Hier moet de gebruikte RS485-poort (A of 

B) als volgt worden geconfigureerd: Baudrate: 9600 bps; Settings: N81; Address: betreffende 

Bus-adres
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33 General Electric-omvormer (GE)

33.1 General Electric-omvormer (GE)

Terminering Adressering Interface

Nee Nee LAN

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Vóór aansluiting op Ethernet-router of -switch en toewijzing van het IP-adres

Omvormer en Solar-Log™ verbinden

Bekabeling vindt plaats via 

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Procedure

1. Op elke omvormer verschillende apparaat-ID's instellen volgens de handleiding bij de omvormer

2. SolarLog™ en omvormers op router of switch aansluiten

3. Met de IP-instelset van de fabrikant aan elke omvormer een IP-adres toewijzen:

De eerste drie cijferblokken zoals Solar-Log™, bijv. 192.168.178.49

Vierde cijferblok: een vrije plaats van het netwerk, bijv. 192.168.178.50

Details over het gebruik van de IP-instelset vindt u in de "SVT Monitoring Manual" van de fabrikant.

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 32 omvormers op deze Interface worden aangesloten
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34 GESOLAR

34.1 GESOLAR

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de behuizingsbodem

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BRJ2" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 7

 ► 4  ► 8

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren
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35 Ginlong

35.1 Ginlong

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Tussen de ronde COM-bussen buiten op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (meegeleverd bij omvormer)

of

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met ronde stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Ronde bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 1

 ► 4  ► 2

2. Ronde stekker in willekeurige COM-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via Daisy-Chain-kabel van Ginlong

• Aansluitlocatie: Tussen de ronde COM-bussen buiten op de omvormer
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Procedure

1. Ronde stekker in willekeurige ronde bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige ronde bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Voorinstelling in omvormer: Communicatieadres 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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36 GMDE

36.1 GMDE

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS485

Overzicht

• Interface RS485 ingebouwd

• 2-polige bekabeling op de RS485-aansluiting van de Solar-Log™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• gedeeltelijk gefabriceerde RJ-45 datakabel (niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en 6-polige klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. De aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1 (Data+) A  ► 3 A

 ► 4 (Data-) B  ► 6 B

2. Kabel van SolarLog™ naar omvormer 1 door de kabelgeleiding op de apparaatonderzijde voeren

3. In de omvormer RJ45-stekker in bus "RS-485 out" steken

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel).

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de omvormer.

Procedure

1. RJ45-stekker in omvormer 1 in RJ45-bus steken

2. Ander kabeluiteinde in de andere RJ45-bus van omvormer 2 steken.

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de Solar-Log™ steken.

5. De laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.
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37 GoodWe

37.1 GoodWe (RS422)

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Overzicht

• Interface RS422 ingebouwd

• 6-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• gedeeltelijk gefabriceerde RJ-45 datakabel (niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en 6-polige klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 B of C -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. De aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 6 Data+ (RX_RS485A)

 ► 3  ► 4 GND

 ► 3  ► 5 GND

 ► 4  ► 3 Data- (RX_RS485B)

 ► 5  ► 8 Data+ (TX_RS485A)

 ► 6  ► 7 Data- (TX_RS485B)

2. Kabel van SolarLog™ naar omvormer 1 door de kabelgeleiding op de apparaatonderzijde voeren

3. In de omvormer RJ45-stekker in bus "RS-485 out" steken

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel).

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de omvormer.

Procedure

1. RJ45-stekker in omvormer 1 in RJ45-bus steken

2. Ander kabeluiteinde in de andere RJ45-bus van omvormer 2 steken.

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

4. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken.

5. De laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.
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37.2 GoodWe (RS485)

Terminering Adressering Interface

Ja Neen RS485

Overzicht

• Interface RS485 ingebouwd.

• 6-polige bekabeling op de RS485-interface van de Solar-Log™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en 6-polige klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. De aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 6 Data+ (RS485A) (groen)

 ► 1  ► 8 Data+ (RS485A) (bruin)

 ► 3  ► 4 GND (blauw)

 ► 3  ► 5 GND (blauw/wit)

 ► 4  ► 3 Data- (RS485B) (groen/wit)

 ► 4  ► 7 Data- (RS485B) (bruin/wit)

2. Kabel van SolarLog™ naar omvormer 1 door de kabelgeleiding op de apparaatonderzijde voeren

3. In de omvormer RJ45-stekker in bus „RS-485 out“ steken

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel).

• Aansluitlocatie: RJ45-bus binnen in de omvormer.
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Procedure

1. RJ45-stekker in omvormer 1 in RJ45-bus „RS-485 out“ steken

2. Ander kabeluiteinde in de andere RJ45-bus „RS-485 in“ van omvormer 2 steken.

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.

5. De laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.
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38 Growatt

38.1 Growatt

Terminering Adressering Interface

- Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met ronde stekker en klemmenstrookstekker

• De benodigde ronde stekkers kunnen via de fabrikant van de omvormer worden verkregen

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Ronde bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 2 (+)

 ► 4  ► 1 (-)

2. Ronde stekker in willekeurige COM-bus van de omvormer steken

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-polige kabel met ronde stekkers

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer

Procedure

1. Ronde stekker in willekeurige ronde bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige ronde bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Adresbereik: 1 t/m 125 

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Tijdens de detectie van de omvormer bij de beginwaarden zijn er voor Growatt twee keuzemo-

gelijkheden. "Growatt-old" en "Growatt-Mod". Voor nieuwe modellen en voor modellen vanaf de 

desbetreffende firmwareversie dient u "Growatt Mod" te kiezen; voor oudere firmwareversies 

kiest u "Growatt-old"

Omvormers OV-firmwareversie

Sungold 1500TL/2000TL/3000TL/5000TL >= G.2.1 Modbus

Growatt 1500TL/2000TL/3000TL/4000TL/4400TL/5000TL >= G.2.1 Modbus

Growatt 2500MTL/3000MTL Modbus

Growatt 3600MTL/4200MTL/5000MTL >= S.2.1 Modbus

Growatt 3600MTL-10/4200MTL-10/5000MTL-10 Modbus

Growatt 2000HF/2500HF/3000HF Modbus

Growatt 10000UE/12000UE/18000UE/20000UE Modbus

Growatt 4000UE/5000UE/6000UE Modbus

Growatt 1500TL-US/2000TL-US/3000TL-US >= U.1.5 Modbus

Growatt 3600MTL-US/4200MTL-US/5000MTL-US >= U.1.5 Modbus

Growatt 2000HF-US/2500HF-US/3000HF-US Modbus

Growatt 8000TL-US/9000TL-US/10000TL-US/11000TL-US Modbus

Growatt 10000TL3-US/12000TL3-US/18000TL3-US/20000TL3-US Modbus
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39 GTec

39.1 GTec

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interface achteraf aanbrengen

• Multistringtechniek

• 5-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™ 

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

Aanwijzing:

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

RS485-interface inbouwen
Procedure 

RS485-interface volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart aan de onderkant van de omvor-

mer aanbrengen. 

Aanwijzing

Omvormers alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

• Geprefabriceerde afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► Rx +

 ► 3  ► GND

 ► 4  ► Rx-

 ► 5  ► Tx+

 ► 6  ► Tx-

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de gege-

vens van de fabrikant worden getermineerd.

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer (op achteraf uitgebreide RS485-interface)

Procedure

• Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

• Omvormer overeenkomstig het bovengenoemde schema bedraden

• Klemmen R+, R-, T+ en T- van omvormer 1 aansluiten op de betreffende klemmen van omvormer 2 

• Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten 

• In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

• Omvormer sluiten

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 32 omvormers op een RS422-bus worden aangesloten
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40 Helios Systems

40.1 Helios Systems HSI

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

String omvormer HSI 20

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van de eerste omvormer steken

3. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 4

 ► 3  ► 3

 ► 4  ► 5

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze afgesloten worden volgens 

de handleiding van de omvormer

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken



138

Helios Systems
Helios Systems HSI

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 B of C -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: 2 RJ45-bussen 

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van de eerste omvormer steken

3. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren

6. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

7. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Centrale omvormer
Overzicht

• Interface ingebouwd

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Voorzichtig

De IP-adressen van omvormers moeten in hetzelfde klasse-C netwerk als de Solar-Log™ vallen. 

Het alternatief is toereikend als de eerste drie cijfergroepen van de IP-adressen overeenkomen.

Communicatieadres toewijzen

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer. 

Neem de aanwijzingen in de handleiding van de fabrikant in acht

Omvormer en Solar-Log™ verbinden

Bekabeling vindt plaats via 

• Netwerkkabel (patchkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Procedure

1. Op elke omvormer verschillende apparaat-IP's instellen volgens de handleiding bij de omvormer

2. SolarLog™ en omvormers op router of switch aansluiten
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41 Huawei

41.1 Huawei

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker 

Procedure

• Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

• In de omvormer RJ45-stekker in bus “RS-485 out” steken

• Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan 

te sluiten

• Omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant adresseren 

Adresbereik 1-247

• Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

• Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

• Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 1 of 4

 ► 4  ► 2 of 5

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: 2 RJ45-bussen 

Procedure

• Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

• RJ45-stekker in omvormer 1 in bus “RS485-OUT” steken

• Bij een geprefabriceerde kabelverbinding, dient u de aders aan de hand van het bovengenoemde 

schema aan te sluiten

• Overige omvormers met netwerkkabel verbinden

• Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren

• Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

• Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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42 Hyundai

42.1 Hyundai HPC-050HT-E en HPC-100HT-E

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus "CN" buiten op omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 3

 ► 4  ► 6

2. RJ45-stekker in bus "CN" van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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42.2 Hyundai HPC-250HT-E

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: 20-polige aansluitstrook buiten op de omvormer, op de bovenrand van de 

i-8142iW-module

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► D1+/TxD1+

 ► 4  ► D1-/TxD1-

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: 20-polige aansluitstrook op de omvormer, op de bovenrand van de i-8142iW-mo-

dule
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Procedure

1. Klem D1+/TxD1+ van omvormer 1 met klem D1+/TxD1+ van omvormer 2 verbinden

2. Klem D1–/TxD1– van omvormer 1 met klem D1–/TxD1– van omvormer 2 verbinden

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via pc-software voor de configuratie van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer



145

Ingeteam
Ingeteam

43 Ingeteam

43.1 Ingeteam

Terminering Adressering Interface

Jumper P3 Ja RS485

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

RS485-interface inbouwen

Op de 8-polige aansluitbus wordt een geschikte connector (Phoenix, type: FKCT 2,5/8-ST) met RS485-be-

kabeling geplaatst.

Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► Pen 1-RS485-A (+)

 ► 3  ► Pen 6-GND

 ► 4  ► Pen 2-RS485-B (-)

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Jumper "JP3" op de RS485-kaart plaatsen

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer (op achteraf uitgebreide RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen "Pen 1-RS485-A (+)", "Pen 6-GND" en "Pen 2-RS485-B (-)" van omvormer 1 op de betreffen-

de klemmen van omvormer 2 aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren: 

Jumper "JP3" op de RS485-kaart plaatsen

5. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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44 Kaco

44.1 Kaco - Powador

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Aanwijzing

Instructies en een schema voor de bekabeling van omvormers van Kaco Powador onderling 

treft u in de bijlage aan.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• gedeeltelijk gefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► B

 ► 4  ► A

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Serie2-Powador: DIP-switch binnen in omvormer op "ON" zetten; alle andere omvormers moeten op 

"OFF" staan

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

De RS485-aansluitingen van de klemmenstrook zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens 

kan worden doorgelust naar de volgende omvormer.

Procedure

1. Datakabels in vrije klemmen A en B van omvormer 1 klemmen

2. Ander kabeluiteinde in vrije klemmen A en B van omvormer 2 klemmen

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren:  

Serie2-Powador: DIP-switch binnen in omvormer op "ON" zetten; alle andere omvormers moeten op 

"OFF" staan

5. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

De Kaco omvormers uit de series 25000xi t/m 33000xi worden als 3 autonome omvormers in 

Solar-Log™ weergegeven. Als bijv. 2 van dergelijke omvormers beschikbaar zijn, wijs dan de 

adressen 1 en 2 toe. In Solar-Log™ worden de omvormers intern als 1.1 / 1.2 - 2.1 / 2.2 ... weerge-

geven.

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 32 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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44.2 Kaco – PVI-BluePlanet

Terminering Adressering Interface

Schakelaar Ja RS485

Overzicht

• De Solar-Log™ werkt alleen samen met Kaco BluePlanet omvormers die over een RS485-interface 

beschikken. De RS232-interface wordt niet ondersteund.

RS232-modellen: RS485-interface via fabrikant achteraf te bestellen

RS485-modellen: Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• gedeeltelijk gefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► B

 ► 4  ► A

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 
In de omvormer vrije klem A op klem B aansluiten via de meegeleverde 330 Ω afsluitweerstand

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten
6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

De RS485-aansluitingen van de klemmenstrook zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens 

kan worden doorgelust naar de volgende omvormer.
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Datakabels in vrije klemmen A en B van omvormer 1 klemmen
3. Ander kabeluiteinde in vrije klemmen A en B van omvormer 2 klemmen
4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten
5. In de laatste omvormer termineren:  

Vrije klem A op klem B aansluiten via de meegeleverde 330 Ω afsluitweerstand
6. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via DIP-switch binnen in de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 32 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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45 KLNE

45.1 KLNE (Solartec en Sunteams)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: 4-polige ronde bussen aan de onderkant van het apparaat

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen 

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

• Aansluitlocatie: 4-polige ronde bussen aan de onderkant van het apparaat

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ X4-bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 4 - Data +

 ► 4  ► 2 - Data-

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de handlei-

ding van de fabrikant worden getermineerd.

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: 4-polige ronde bussen aan de onderkant van het apparaat

Procedure

1. Afdekking losschroeven overeenkomstig de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:
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Klemmenstrookstekker SolarLog™ X4-bus omvormer

Klem Pen

 ► 1 4 - Data +

 ► 4 2 - Data-

3. Kabel van Solar-Log™ op bus A van de eerste omvormer aansluiten

4. Volgens hetzelfde bedradingsschema bus B van de 1e omvormer met bus A van de 2e omvormer aans-

luiten volgens het volgende schema:

X4-bus omvormer 1 X4-bus omvormer 2

Klem Pen

 ► 2  ► 2 - Data +

 ► 4  ► 4 - Data-

5. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

6. In de laatste omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant termineren

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Aanwijzing:

Overeenkomstig de informatie van de fabrikant kunnen maximaal 31 apparaten op iedere 

RS485-bus aangesloten worden.
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46 Kostal en Solar-Fabrik

46.1 Kostal Pico- en Solar-Fabrik Convert T-omvormer (RS485)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “Kostal: Standard” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Multistringtechniek

De Pico/Convert-omvormer is voorzien van meerdere MPP-trackers: Elke string-ingang wordt apart bewa-

akt en wordt optimaal aan de aangesloten modules aangepast.

De SolarLog™ kan afhankelijk van een eventuele parallelschakeling binnen in de omvormer de gegevens 

van max. 3 individuele strings uitlezen. 

De SolarLog™ detecteert automatisch tijdens de detectie van de omvormer hoeveel MPP-trackers actief 

zijn; er worden alleen geactiveerde MPP-trackers weergegeven. Voor een succesvolle detectie moet de 

omvormer produceren.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ R485-bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► A

 ► 3  ► GND

 ► 4  ► B

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen A, B en GND van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via de bijgevoegde software van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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46.2 Kostal Piko MP

Terminering Adressering Interface

Connector Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “Kostal: Piko MP” selecteren.

Ondersteunde modellen:

• Kostal Piko 1.5 MP

• Kostal Piko 2.0 MP

• Kostal Piko 2.5 MP

• Kostal Piko 3.0 MP

• Kostal Piko 3.6 MP

• Kostal Piko 4.2 MP

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de interfacekaart van de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen (adresbereik 1-99)

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde RS485-datakabel met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 1

 ► 4  ► 2

 ► 3  ► 8

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van de eerste omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Op de omvormer de afsluitstekker op vrije RJ45-bus steken

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via RS485-datakabel met RJ45-stekker;

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer termineren: 

Afsluitstekker op vrije RJ45-bus steken

Communicatieadres toewijzen

1. Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1 (adresbereik 1-99)

2. Instelling: Via draaiknop op de interfacekaart van de omvormer

3. Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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46.3 Kostal, ethernet-variant

Terminering Adressering Interface

Nee Ja LAN

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• IP-adres statisch/vast toegewezen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormers op de SolarLog™ bekabelen (RJ45)

• Omvormers onderling bekabelen (RJ45)

Aanwijzing:

Het RS485-busadres van iedere omvormer moet op 255 geconfigureerd zijn, zodat de So-

lar-Log met de omvormers kan communiceren.

 ► Vanaf firmware versie 3.2.1 worden omvormers met 1 adres ondersteund.

 ► Het busadres wordt vastgelegd tijdens de wisselrichter herkenning. Daarom mag het adres 

niet aangepast worden eens de Solar-Log™ de omvormer heeft gedetecteerd (anders kan 

de Solar-Log™ niet meer met deze omvormer communiceren). Indien dit toevallig toch 

wordt gedaan, dan moet een nieuwe detectie van de omvormers worden gedaan.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via 

de RJ45-interface en eventueel via een router/switch. 

Verbindingsopbouw overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

 

IP-adres toewijzen

• Er moet een statisch/vast IP-adres op het display van de omvormer worden toegewezen.

• Kies een IP-adres uit hetzelfde klasse C-subnet van de Solar-Log™  

bijvoorbeeld: Solar-Log™ heeft 192.168.178.49 

De omvormers moeten in dit geval een IP-adres hebben uit het bereik 192.168.178.xxx (xxx staat 

voor een getal tussen 1 – 254)

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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Note 

 

Elke omvormer moet via het netwerk bereikbar zijn. Daarom moet op elke omvormer, de net-

werkinterface geactiveerd zijn. (onder het menu “Lan”, “Lan” activeren en de omvormers via 

een switch aan het netwerk aansluiten.

 

Detectie Solar-Log™

• Voor de detectie van de Solar-Log™ kiest u onder punt 

Configuratie | Apparaten | Definitie bij onderdeel Netwerk de fabrikant van de omvormer "Kostal" 

en bevestigt u uw keuze door op Opslaan te drukken. 

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies voor de 

omvormerdetectie de fabrikant Kostal via de interface "Netwerk" en start de detectie. 

Aanwijzing powermanagement

Om ervoor te zorgen dat de blindvermogensregeling werkt, moet bij de landinstelling van de 

omvormer de laagspanningsrichtlijn geselecteerd worden (voor Duitsland bijv. "DE-NSR" -> 

Laagspanningsrichtlijn Duitsland).

Let op: 

 

De landinstelling kan slechts eenmalig bij de eerste inbedrijfstelling geconfigureerd worden. Als 

hier het verkeerde land wordt geselecteerd, moet de omvormer met de softwaretool "PARAKO" 

van Kostal terug worden gezet. Als u zich registreert, is deze tool bij Kostal verkrijgbaar.
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47 Kstar

47.1 Kstar Multitracker

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Bij de omvormerdetectie "Kstar: KSG TRIO" selecteren

Overzicht

• Interface ingebouwd

• 3-polige bekabeling

• 2 RJ45-bussen buiten op de omvormer

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen 

Adresbereik 1 - 32 

Instelling op het display van de omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant

 
Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-bus omvormer

Klem PEN

 ► 1 A/Data +  ► Pen 1 (A) T/R+

 ► 3 GND  ► Pen 5 GND

 ► 4 B/Data -  ► Pen 2 (B) T/R-

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Dip-switches op "ON" instellen

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

 
Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) (geen crossoverkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren, dip-switches op "ON" instellen.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, van 1 t/m 32

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Om ervoor te zorgen dat PM-parameters aangenomen kunnen worden, moeten de volgende 

instellingen aan de omvormer worden uitgevoerd:

SETUP ► REMOTE CNTRL ► ENABLE
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47.2 Kstar Singletracker

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Bij de omvormerdetectie "Kstar: KSG-SM/DM" selecteren

Overzicht

• Interface ingebouwd

• 3-polige bekabeling

• 2 RJ45-bussen buiten op de omvormer

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen 

Adresbereik 1 - 254 

Instelling op het display van de omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant

 
Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-bus omvormer

Klem PEN

 ► 1 A/Data +  ► Pen 1 (A) T/R+

 ► 3 GND  ► Pen 5 GND

 ► 4 B/Data -  ► Pen 2 (B) T/R-

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Dip-switches op "ON" instellen

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

 
Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) (geen crossoverkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren, dip-switches op "ON" instellen.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, van 1 t/m 254

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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48 Mastervolt

48.1 Mastervolt (RS485)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-stekker buiten op de behuizingsbodem

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Multistringtechniek

De Mastervolt-omvormers zijn, afhankelijk van het model, met 1 of met 2 MPP-trackers uitgevoerd. Elke 

string-ingang wordt apart bewaakt en wordt optimaal aan de aangesloten modules aangepast. Ook wor-

den sommige omvormers intern in 2 of zelfs 3 afzonderlijke omvormers onderverdeeld. De QS6400 wordt 

bijvoorbeeld herkend als 2 omvormers met telkens 2 strings, een XL15 als 3 zelfstandige XL5000.

De Solar-Log™ herkent automatisch tijdens het detectieproces hoeveel omvormers en strings actief zijn. 

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 20 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten

Aanwijzing

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde Mastervolt-datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker
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Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 4

 ► 4  ► 3

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de behuizingsbodem

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren
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49 Mitsubishi

49.1 Mitsubishi met RS485-interface

Terminering Adressering Interface

Schakelaar Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: 2 RJ11-bussen binnen in de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde RJ11-datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ11-stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Frontplaat van de omvormer losschroeven overeenkomstig de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ11 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 3

 ► 4  ► 4

3. RJ11-stekker in een willekeurige RJ11-bus van omvormer 1 steken

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer DIP-switch voor eindweerstand op "on" zetten

5. Frontplaat van de omvormer vastschroeven, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te 

worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via datakabel met RJ11-stekker

• Aansluitlocatie: 2 RJ11-bussen linksonder binnen in de omvormer
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Procedure

1. Frontplaat van de omvormer losschroeven overeenkomstig de handleiding van de omvormer

2. RJ11-stekker in een willekeurige RJ11-bus van omvormer 1 steken

3. Ander kabeluiteinde in een willekeurige RJ11-bus van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze bekabelen

5. In de laatste omvormer termineren: 

DIP-switch voor eindweerstand op "On" zetten

6. Frontplaat van de omvormer vastschroeven

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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50 Motech

50.1 Motech (RS485)

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de behuizingsbodem

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BRJ2" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 7

 ► 4  ► 8

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren
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51 Oelmaier

51.1 Oelmaier

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook achter servicedeksel

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem

 ► 1  ► A-Data +

 ► 4  ► B-Data -

3. Omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

4. Omvormer sluiten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook achter servicedeksel

• 2-polige bekabeling
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem RS485

 ► 1  ► A-Data +

 ► 4  ► B-Data -

3. Klemmen A en B van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

6. Omvormer sluiten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: via het installatiemenu van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer



171

Omnik
Omnik

52 Omnik

52.1 Omnik

Terminering Adressering Interface

Nee Automatisch RS422

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

Aanwijzing 

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde .

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 B of C-interface van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. De aders van de kabelverbinding overeenkomstig het volgende schema klemmen:
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Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1 TX+  ► PEN 4 RX+

 ► 4 TX-  ► PEN 5 RX-

 ► 5 RX+  ► PEN 3 TX+

 ► 6 RX-  ► PEN 6 TX-

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken.

3. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de Solar-Log™ steken.

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten
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53 Omron

53.1 Omron

Terminering Adressering Interface

Bridge 9 ► 10 Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabels volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

RS485/422 B Klemmenstrook TB401

 ► 1  ► Pen 4 - Data +

 ► 3  ► Pen 3 - GND

 ► 4  ► Pen 5 - Data -

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

volgens de handleiding van de omvormer. Hiervoor moet een brug tussen pen 9 en pen 10 bij de om-

vormer worden aangebracht.

4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

 
Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

Omvormer n Omvormer n+1

Klemmenstrook TB401 Klemmenstrook TB401

 ► 6  ► Pen 3 - GND

 ► 7  ► Pen 4 - Data +

 ► 8  ► Pen 5 - Data -

2. Klem 6,7 en 8 van omvormer 1 op klem 3,4 en 5 van de omvormer 2 aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer termineren:  

Brug tussen pen 9 en 10

5. Omvormer sluiten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Instellingen op de omvormer

De volgende waarden moeten in de set-up van de omvormer worden ingesteld:

• COM_485 bij 19200 bps

• COM_Pari bij Even

• COM_Stop bij 2bit

• Communicatieprotocol op "Auto" of "Compoway/F" instellen; niet op "Modbus"

Ga hier te werk volgens de gegevens van de handleiding van de fabrikant.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 31 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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54 Pairan

54.1 Pairan

Terminering Adressering Interface

Jumper Nee RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Ronde bus op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• de geprefabriceerde kabelverbinding met ronde stekker en klemmenstrookstekker 

De ronde stekker bij de fabrikant bestellen.

Procedure 

1. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

Weergave aansluitbus

Ronde bus Pairan

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Omvormers

RS485/422 B Ronde bus

 ► 1  ► Data+

 ► 4  ► Data -

2. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Ronde bus op de omvormer

Procedure

1. Geprefabriceerde kabelverbinding met ronde stekker en klemmenstrookstekker maken

2. In de 1e ronde stekker ook de kabel naar de volgende omvormer aansluiten.

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten
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55 Phoenixtec

55.1 Phoenixtec

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Selecteerbaar via Sunville

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

• Multistringtechniek

De omvormers van Sunville zijn, afhankelijk van het model, met 1 of met 3 MPP-trackers uitgevoerd. 

De Solar-Log™ herkent automatisch tijdens het detectieproces hoeveel omvormers en strings actief zijn.

Aanwijzing

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart inbouwen.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Aanwijzing

Omvormers alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► R+

 ► 4  ► R-

 ► 5  ► T+

 ► 6  ► T-

4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

5. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer (op achteraf uitgebreide RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, R-, T+ en T- van omvormer 1 aansluiten op de betreffende klemmen van omvormer 2

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Omvormer sluiten
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Platinum met RS485-interface

56 Platinum (voorheen Diehl Ako)

56.1 Platinum met RS485-interface

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS485

Bij de omvormerdetectie “Platinum: EIA485” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus aan de onderkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

Aanwijzing

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem PEN

 ► 1  ► Pen 6 (A)

 ► 4  ► Pen 3 (B)

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd
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4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bussen aan de onderkant van de omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren
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56.2 Platinum H

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “Platinum: H-Serie” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatie-interface van de omvormer configureren

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► B (Data +)

 ► 4  ► A (Data -)

2. Wanneer slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de handleiding 

van de omvormer worden getermineerd.

3. Afdekking van de omvormer weer aanbrengen, als er geen andere omvormers meer aangesloten ho-

even te worden

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via 

de RS485-interface. De opbouw van de verbindingen wordt in de handleiding van de fabrikant van de om-

vormer beschreven.
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Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Overige configuratie

• RS485-interface via het bedieningsdisplay van de omvormer activeren

Aanwijzing 

Neem de bijzondere aanwijzingen van de fabrikant in de installatiehandleiding in acht met be-

trekking tot de soorten adresseringen, activering van de communicatie-interfaces en de werking 

van de master-slave.
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57 Powercom

57.1 Powercom

Terminering Adressering Interface

Schakelaar Ja RS485

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via DIP-switch op de interfacekaart

Vóór het inbouwen van de RS485-interfacekaart:

 ► Via de 8 DIP-switches van de interfacekaart het communicatieadres toewijzen:

Voorbeeld – communicatieadres 1:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 2:

On

Uit

DIP-switch
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Voorbeeld – communicatieadres 3:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 4:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 5:

On

Uit

DIP-switch

Meer informatie op internet: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Binair

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BKL2" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► R+

 ► 1  ► T+

 ► 4  ► R-

 ► 4  ► T-

4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer, op de achteraf aangebrachte RS485-inter-

facekaart

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, T+, R- en R+ van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Omvormer sluiten
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58 Power-One/Aurora

58.1 Power-One/Aurora

Terminering Adressering Interface

Schakelaar Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd 

Bij indoor- en outdoor-modellen gedeeltelijk verschillende interfaces ingebouwd.

• Aansluitlocatie: RS485-klemmenstrook binnen in de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde Power-One-kabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Vrijliggende aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer (outdoor)

Klem Klem

 ► 1  ► +T/R (PC)

 ► 3  ► GND

 ► 4  ► -T/R (PC)

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer DIP-switch voor eindweerstand op "on" zetten

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-polige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: RS485-klemmenstrook binnen in de omvormer
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen +T/R, -T/R en RTN van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze bekabelen

4. In de laatste omvormer termineren:  

DIP-switch voor eindweerstand op "On" zetten

5. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering vanaf SolarLog™, beginnend bij 2 (niet 1!).

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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59 PrimeVOLT

59.1 PrimeVOLT

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem RS485

 ► 1 A/Data+  ► 1 T/R 1+

 ► 4 B/Data-  ► 2 T/R 1-

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer DIP-switch voor eindweerstand op "on" zetten

4. Omvormer sluiten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 2-polige bekabeling
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem RS485 Klem RS485

 ► 1 T/R 1+  ► 1 T/R 2+

 ► 2 T/R 1-  ► 2 T/R 2-

3. Klemmen A en B van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer termineren:  

DIP-switch voor eindweerstand op "On" zetten

6. Omvormer sluiten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via dip-switches van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer



190

PVPowered
PVPowered – Centrale omvormer RS485

60 PVPowered

60.1 PVPowered – Centrale omvormer RS485

Terminering Adressering Interface

Jumper Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Bus Modbus Slave op interfacekaart

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Adressering van de omvormer

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde 3-polige kabelverbinding en klemmenstrookstekker

Aanwijzing

De overdrachtssnelheid voor Modbus (RS485) is tijdens de levering ingesteld op 9600 bps. 

Controleer deze instellingen.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd  

In de omvormer de meegeleverde jumper "J4" op "J5" zetten

5. Adressering van de omvormer. Zet SW1 op "0" en SW2 op "1" om de omvormer met adres "01" te para-

metreren

6. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 2 - D+

 ► 3  ► 1 - GND

 ► 4  ► 3 - D-

Omvormers onderling bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding en klemmenstrookstekker

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer 

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 2 - D+

 ► 3  ► 1 - GND

 ► 4  ► 3 - D-

4. Klemmen GND, D+ en D- van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

5. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

6. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren:  

In de omvormer de meegeleverde jumper "J4" op "J5" zetten

7. Adressering van de afzonderlijke omvormers overeenkomstig de handleiding van de fabrikant: Om-

vormer 1 moet de rechtstreeks op de Solar-Log™ aangesloten omvormer zijn. Zet SW1 hiervoor op "0". 

SW2 moet afhankelijk van de positie van de omvormer in de bus op 1-9 worden ingesteld. 

Als meer dan 9 omvormers met een Solar-Log™ verbonden moeten worden, lees dan a.u.b. de handlei-

ding van de fabrikant.

8. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

9. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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60.2 PVPowered stringomvormer

Terminering Adressering Interface

- Ja LAN

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Vóór aansluiting op Ethernet-router of -switch en toewijzing van het IP-adres

Omvormer en Solar-Log™ verbinden

Bekabeling vindt plaats via 

• Netwerkkabel (patchkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Procedure

1. Op elke omvormer verschillende apparaat-ID's instellen volgens de handleiding bij de omvormer

2. SolarLog™ en omvormers op router of switch aansluiten
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61 Q3

61.1 Q3 3000-6600

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Selecteerbaar via Q3_InverterQX

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten:

• QX3000

• QX4200

• OX5500

• QX6600

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Tussen de ronde COM-bussen buiten op de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

De bekabeling vindt plaats via geprefabriceerde afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrooks-

tekker.

Procedure

1. Aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► 1 (RS485-A)

 ► 3  ► 3 (GND)

 ► 4  ► 2 (RS485-B)

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via geprefabriceerde Daisy-Chain-kabel

• Aansluitlocatie: Aansluitbus "X2" buiten op omvormer
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Procedure

1. Stekker in bus "X2" van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in bus "X2" van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Voorinstelling in omvormer: Communicatieadres 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

Instructies

 - In het menu Communicatie/RS485-adres voor ProLog selecteren

 - In het menu Communicatie/protocoltype COM 1 op "9" instellen

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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61.2 Q3 12000-14000

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Selecteerbaar via Q3_InverterQX

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten:

• QX12000

• QX14000

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• De omvormers moeten zijn geaard, anders kunnen er problemen ontstaan met de detectie van de 

omvormers

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer 

Klem Klem

 ► 1  ► 2 - Data +

 ► 3  ► 3 - Massa

 ► 4  ► 4 - Data -

2. Op de klemmenstrookstekker pen 1 en pen 4 op de Solar-LogTM via 120 Ω afsluitweerstand termineren.
3. Terminering bij omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant uitvoeren
4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling in de master-slave-gegevenskoppeling via  

1:1-kabel met M12-steekverbindingen (als Q3–toebehoren leverbaar). De bussen X6 en X7 zijn elekt-

risch met elkaar verbonden.

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer
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Procedure

1. Stekker in X6-bus van de omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in X7-bus van de omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding van de fabrikant termineren:

Communicatieadres toewijzen

• Instelling: Via het bedieningsdisplay.  

Aanbeveling: doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1.

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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62 REFUSOL

62.1 Refusol

Terminering Adressering Interface

Aansluitstekker Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RS485-bus aan de onderkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Aanwijzing m.b.t. eerdere SolarLog™/Refu-installaties

• Compatibiliteit instellen:

Aanwijzing

Om de blindvermogensregeling en de werkelijke vermogensregeling te kunnen gebruiken, moe-

ten alle omvormers op:

• Protocol 1

• 57600 baud 

• Parameter 1164 op waarde 2 zijn ingesteld

Omvormer op SolarLog™ bekabelen
Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ R485-bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 2

 ► 4  ► 3

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Op de bussen "RS485 OUT" met REFUSOL-ronde stekkers de aansluitingen PEN1 na PEN2 en PEN3 na 

PEN4 overbruggen

3. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via  

– 2-aderige afgeschermde datakabel en  

– 4-polige stekker "SACC-M12MS-4SC" (2 stuks bij de omvormer geleverd)

• Aansluitlocatie: RS485-bussen aan de onderkant van de omvormer

De RS485-bussen "IN" en "OUT" zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens kan worden door-

gelust naar de volgende omvormer.

Procedure

1. Datakabel met stekker :"SACC-M12MS-4SC" bedraden volgens de handleiding bij de omvormer

2. Een stekker in de bus "OUT" (X14B) van omvormer 1 steken

3. Ander kabeluiteinde in bus "IN" (X15B) van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Op de laatste omvormer termineren: 

Op de bussen "RS485 OUT" met REFUSOL-ronde stekkers de aansluitingen PEN1 na PEN2 en PEN3 na 

PEN4 overbruggen

6. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1; hoogste adres: 31

Op het bedieningsdisplay van de omvormer de volgende parameters instellen:

1. »F1« indrukken, Numerieke lijst selecteren en op »ENTER« drukken

2. Parameter nummer 2000 [wachtwoordbeveiliging] instellen,  

2x op »ENTER« drukken

3. Getalswaarde 72555 invoeren en op »ENTER« drukken

4. Parameter nummer 0406 instellen en op »ENTER« drukken

5. Subparameter 0406,3 selecteren en op »ENTER« drukken

6. Getalswaarde voor communicatieadres x invoeren 

[x = doorlopende nummering, met 1 beginnend; hoogste adres: 31], op »ENTER« drukken

Volgens de parameters op het display:

1. Via de ingebouwde DC-scheidingsschakelaar de omvormer kort uit- en inschakelen, zodat de instellin-

gen actief worden

2. Datum en tijd op de omvormer instellen aan de hand van de handleiding bij de omvormer

Eerdere Solar-Log™/Refusol-installaties: Compatibiliteit instellen

Bij eerdere SolarLog™/Refusol-installaties moest de omvormer met de extra parameters op de SolarLo-

g™-compatibiliteit worden ingesteld. Dit is alleen nog noodzakelijk als een omvormer is vervangen vanwe-

ge een defect of als de installatie wordt uitgebreid. Alleen in die gevallen moeten de nieuwe omvormers 

ook weer worden voorzien van de uitgebreide parameters.

De uitgebreide parameters zijn pas vanaf firmwareversie 800.2.20 van de omvormer of later beschikbaar. 

De firmware-versie is worden nagezocht via het menu van de omvormer:

 ► »F1« / Numerieke lijst / parameter 1.1 t/m 1.3

Actuele firmwareversies en tips voor het installeren zijn te vinden op www.refu-elektronik.de.

Op het bedieningsdisplay van de omvormer de volgende parameters instellen:

1. Op »F1« drukken

2. Numerieke lijst  selecteren en op »ENTER« drukken

3. Parameter nummer 0407 instellen en op »ENTER« drukken
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4. subparameter 0407,3 selecteren, op »ENTER« drukken

5. Getalswaarde "2" invoeren  

[soort communicatie RS485: SolarLog], op »ENTER« drukken

6. Parameter nummer 0420 instellen en op »ENTER« drukken

7. Subparameter 0420,3 selecteren en op »ENTER« drukken

8. Getalswaarde 9600 invoeren en op »ENTER« drukken

9. Via de ingebouwde DC-scheidingsschakelaar de omvormer kort uit- en inschakelen, zodat de instellin-

gen actief worden

Aanwijzing

In de instelling onder punt 5 heeft de getalswaarde "2" betrekking op het oude Solar-Log-pro-

tocol en de getalswaarde "1" op het oorspronkelijke protocol voor de blindvermogensregeling 

en de werkelijke vermogensregeling.

Onder punt 8 heeft de getalswaarde betrekking op de baudrate van de omvormer en deze is bij 

het oude Solar-Log-protocol 9600 en bij het oorspronkelijke protocol 57600.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Om de blindvermogensregeling en de werkelijke vermogensregeling te kunnen gebruiken, moe-

ten alle omvormers op:

• Protocol 1

• 57600 baud 

• Parameter 1164 op waarde 2 zijn ingesteld

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 31 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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63 REP

63.1 REP

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem RS485

 ► 1 A/Data+  ► 1 T/R 1+

 ► 4 B/Data-  ► 2 T/R 1-

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer DIP-switch voor eindweerstand op "on" zetten

4. Omvormer sluiten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 2-polige bekabeling
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem RS485 Klem RS485

 ► 1 T/R 1+  ► 1 T/R 2+

 ► 2 T/R 1-  ► 2 T/R 2-

3. Klemmen A en B van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer termineren:  

DIP-switch voor eindweerstand op "On" zetten

6. Omvormer sluiten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via dip-switches van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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64 Reverberi

64.1 Reverberi (EDI-serie)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 4-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormers termineren

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

Procedure:

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan 

te sluiten

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrookstekker omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 5

 ► 1  ► 7

 ► 4  ► 4

 ► 4  ► 6

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze afgesloten worden 

volgens de handleiding van de omvormer

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 4-polige bekabeling
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Procedure

• Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

• Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

• Op de laatste omvormer termineren

• Omvormer sluiten

• Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering vanaf SolarLog™, beginnend bij 2 (niet 1!). Laatste adres bij 
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• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 31 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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65 Riello

65.1 Riello

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Multistringtechniek

De Riello-omvormers zijn, afhankelijk van het model, met 1 of met 3 MPP-trackers uitgevoerd. Elke 

string-ingang wordt apart bewaakt en wordt optimaal aan de aangesloten modules aangepast.

De Solar-Log™ herkent automatisch tijdens het detectieproces hoeveel omvormers en strings actief zijn.

Aanwijzing

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart aan de onderkant van de om-

vormer naar binnen voeren en vastschroeven

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Aanwijzing

Omvormers alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► R+

 ► 4  ► R-

 ► 5  ► T+

 ► 6  ► T-

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer (op achteraf uitgebreide RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, R-, T+ en T- van omvormer 1 aansluiten op de betreffende klemmen van omvormer 2

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten
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SALICRU EQX

66 SALICRU

66.1 SALICRU EQX

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen

• Multistringtechniek

De omvormers zijn, afhankelijk van het model, met 1 of met 3 MPP-trackers uitgevoerd. Elke string-ingang 

wordt apart bewaakt en wordt optimaal aan de aangesloten modules aangepast.

De Solar-Log™ herkent automatisch tijdens het detectieproces hoeveel omvormers en strings actief zijn.

Aanwijzing 

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart aan de onderkant van de om-

vormer naar binnen voeren en vastschroeven

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BKL1" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Aanwijzing

Omvormer alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► R+

 ► 1  ► T+

 ► 4  ► R-

 ► 4  ► T-

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer (op achteraf uitgebreide RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, R-, T+ en T- van omvormer 1 aansluiten op de betreffende klemmen van omvormer 2

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten
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66.2 SALICRU EQXLV

Terminering Adressering Interface

Weerstand Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► 4 (A in)

 ► 4  ► 3 (B in)

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 
120 Ω afsluitweerstand plaatsen

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure

1. Klem 2 (A out) van omvormer 1 op klem 4 (A in) van omvormer 2 aansluiten

2. Klem 1 (B out) van omvormer 1 op klem 3 (B in) van omvormer 2 aansluiten
3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten
4. In de laatste omvormer termineren: 120 Ω afsluitweerstand plaatsen

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via pc-software voor de configuratie van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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Samil Power

67 Samil Power

67.1 Samil Power

Terminering Adressering Interface

- Nee RS422

Overzicht

• Interface ingebouwd

• 2 RJ11-bussen binnen in de omvormer

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

Aanwijzing

Omvormers alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op de SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure 

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

Klemmenstrookstekker Solar-
Log™

Omvormer SolarRiver* Omvormer SolarLake

RS485/422 B RJ 11-stekker RJ45-stekker

 ► 1  ► 2 R+  ► 3 R+

 ► 4  ► 1 R-  ► 6 R-

 ► 5  ► 4 T+  ► 1 T+

 ► 6  ► 3 T-  ► 2 T-

*Enkele modellen van de SolarRiver gebruiken dezelfde aansluitingen als de SolarLake. In dit geval a.u.b. 

bekabelen overeenkomstig de SolarLake.
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Aanwijzing:

De bovengenoemde bekabeling heeft betrekking op de RJ45- resp. RJ11-stekker.

3. RJ11-stekker in een willekeurige RJ11-bus van omvormer 1 steken

4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

5. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: RJ11-bussen

Aanwijzing:

Er kunnen maximaal 32 omvormers op iedere RS422-bus aangesloten worden.

Procedure

Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

1. Geprefabriceerde kabel met RJ11-stekker in een willekeurige RJ11-bus van omvormer 1 steken. 

2. Kabel in 2e RJ11-bus van de 1e omvormer en RJ11-bus van de 2e omvormer steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Omvormer sluiten

5. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken
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Santerno

68 Santerno

68.1 Santerno

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: 9-polige bus buiten op de behuizingsbodem

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde Santerno-datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met 9-polige stekker en klemmenstrookstek-

ker

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► 1 (A-Line)

 ► 4  ► 2 (B-Line)

2. Stekker in bus A van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Bus A van de Santerno-Solar-Log™-datakabel op de stekker van de 1e datakabel van de Santerno-om-

vormer aansluiten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Datakabel Santerno-omvormer (toebehoren; niet meegeleverd)

• Aansluitlocatie: 9-polige bus buiten op de behuizingsbodem
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Procedure

1. Stekker van datakabel Santerno-omvormer in bus B van omvormer 1 steken

2. Stekker van datakabel Santerno-omvormer in bus C van omvormer 1 steken

3. Stekker van het andere kabeluiteinde in bus C van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling via bus C aansluiten

5. Op de laatste omvormer termineren: 

Bus A van de Santerno-Solar-Log™-datakabel op de stekker van de 1e Santerno-datakabels aansluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer



213

Schneider Electric
Schneider Electric SunEzy

69 Schneider Electric

69.1 Schneider Electric SunEzy

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Bij de omvormerdetectie “Schneider Electric: SunEzy” selecteren.

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Multistringtechniek

De omvormers zijn, afhankelijk van het model, met 1 of met 3 MPP-trackers uitgevoerd. Elke string-ingang 

wordt apart bewaakt en wordt optimaal aan de aangesloten modules aangepast.

De Solar-Log™ herkent automatisch tijdens het detectieproces hoeveel omvormers en strings actief zijn.

Aanwijzing 

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde .

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart aan de onderkant van de om-

vormer naar binnen voeren en vastschroeven

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BKL1" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Aanwijzing

Omvormer alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► R+

 ► 4  ► R-

 ► 5  ► T+

 ► 6  ► T-

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de Solar-Log™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer (op achteraf uitgebreide RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, R-, T+ en T- van omvormer 1 aansluiten op de betreffende klemmen van omvormer 2

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten
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Schneider Electric Xantrex GT30E

69.2 Schneider Electric Xantrex GT30E

Terminering Adressering Interface

- Nee Sub D9-bus

Bij de omvormerdetectie “Schneider Electric: XantrexGT30E” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Sub D 9-bus X51 binnen in de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Er moet een communicatieadres aan de omvormer worden toegewezen.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

 
Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure:

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Omvormers

RS485 A Sub D9-bus X51

 ► 1  ► 8

 ► 4  ► 6

3. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Sub D 9-bus X51 binnen in de omvormer

Procedure

1. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Omvormers

Klem Sub D9-bus X51

 ► 1  ► 8

 ► 4  ► 6

2. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze (1:1) aansluiten

3. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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69.3 Schneider Electric Conext

Terminering Adressering Interface

- Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “Schneider Electric: Conext CL/RL/TL” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van de eerste omvormer steken

3. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze afgesloten worden volgens 

de handleiding van de omvormer

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Omvormers

Klem Pen

 ► 1  ► 4

 ► 3  ► 8

 ► 4  ► 5

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: 2 RJ45-bussen 
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van de eerste omvormer steken

3. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren

6. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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IPE CN-serie

70 Schüco

70.1 IPE CN-serie

Terminering Adressering Interface

Aansluitstekker Ja RS485

Selecteerbaar via RefuSol

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RS485-bus aan de onderkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Aanwijzing

Om de blindvermogensregeling en de werkelijke vermogensregeling te kunnen gebruiken, moe-

ten alle omvormers op:

• Protocol 1

• 57600 baud 

• Parameter 1164 op waarde 2 zijn ingesteld

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ R485-bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 2

 ► 4  ► 3

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Op de bussen "RS485 OUT" met REFUSOL-ronde stekkers de aansluitingen PEN1 na PEN2 en PEN3 na 

PEN4 overbruggen.

3. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.



219

Schüco
IPE CN-serie

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via  

– 2-aderige afgeschermde datakabel en  

– 4-polige stekker "SACC-M12MS-4SC"

• Aansluitlocatie: RS485-bussen aan de onderkant van de omvormer.

De RS485-bussen "IN" en "OUT" zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens kan worden door-

gelust naar de volgende omvormer.

Procedure

1. Datakabel met stekker :"SACC-M12MS-4SC" bedraden volgens de handleiding bij de omvormer.

2. Een stekker in de bus "OUT" (X14B) van omvormer 1 steken.

3. Ander kabeluiteinde in bus "IN" (X15B) van omvormer 2 steken.

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

5. Op de laatste omvormer termineren: 

Op de bussen "RS485 OUT" met REFUSOL-ronde stekkers de aansluitingen PEN1 na PEN2 en PEN3 na 

PEN4 overbruggen.

6. Omvormer sluiten.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1; hoogste adres: 31.

• Communicatieadres toewijzen overeenkomstig de handleiding van de omvormer.
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70.2 IPE CT-serie

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Selecteerbaar via Bonfiglioli 

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Interface op de omvormer toegankelijk maken.

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem RS485

 ► 1  ► 1 A (Data+)

 ► 3  ► 6 GND

 ► 4  ► 3 B (Data-)

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer DIP-switch S1 voor eindweerstand op "On" zetten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: klemmenstrook op de omvormer

• 3-polige bekabeling
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Procedure

1. Interface op de omvormer toegankelijk maken.

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem RS485 Klem RS485

 ► 1 A (Data+)  ► 2 A (Data+)

 ► 6 GND  ► 6 GND

 ► 3 B (Data-)  ► 4 B (Data-)

3. Klemmen van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten.

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer termineren:  

DIP-switch S1 voor eindweerstand op "On" zetten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen met 1 tot 30

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 20 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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70.3 IPE SN-serie

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Selecteerbaar via Sunways

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

 - 750 V-modellen: 4 RS485-klemmen op 10-polige klemmenstrook

 - 850 V-modellen: 4-polige RS485-klemmenstrook

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde Sunways-datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer 

Klem Klem

 ► 1  ► RS485+

 ► 4  ► RS485-

4. Wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten, dienen deze overeenkoms-

tig de handleiding van de omvormer getermineerd te worden.

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

 - 750 V-modellen: 4 RS485-klemmen op 10-polige klemmenstrook

 - 850 V-modellen: 4-polige RS485-klemmenstrook

De RS485-aansluitingen van de klemmenstrook zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens 

kan worden doorgelust naar de volgende omvormer.
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen RS485+ en RS485- van alle omvormers op de beide aders van de datakabel aansluiten 

volgens de handleiding van de omvormer

3. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

4. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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70.4 Schüco serie SGI (RS485)

Terminering Adressering Interface

Aansluitstekker Ja RS485

Selecteerbaar via Schüco

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus aan de onderkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 4  ► 3 (A)

 ► 1  ► 6 (B)

2. Apparaatafdekking aan de onderkant van de omvormer openen

3. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

IP20-afsluitstekker op vrije RJ45-bus steken (niet absoluut vereist bij kabellengten tot 100 m)

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

6. Apparaatafdekking aan de onderkant van de omvormer sluiten
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bussen aan de onderkant van de omvormer

Procedure

1. Apparaatafdekking aan de onderkant van de omvormer openen

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

3. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Op de laatste omvormer termineren 

IP20-afsluitstekker op vrije RJ45-bus steken (niet absoluut vereist bij kabellengten tot 100 m)

6. Apparaatafdekking aan de onderkant van de omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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71 Shindengen

71.1 Shindengen

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

 

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem RS485

 ► 1 A/Data+  ► 30 A (+)

 ► 3 GND  ► 31 GND

 ► 4 B/Data-  ► 13 B (-)

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Omvormer sluiten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 3-polige bekabeling
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem RS485 Klem RS485

 ► 30 A (+)  ► 30 A (+)

 ► 31 GND  ► 31 GND

 ► 13 B (-)  ► 13 B (-)

3. Klemmen van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten.

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten, dienen deze overeenkoms-

tig de handleiding van de omvormer getermineerd te worden.

6. Omvormer sluiten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, van 1 t/m 30

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 30 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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72 SIEL

72.1 SIEL (1-fase)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Ondersteunde modellen:

- Soleil 1F (1-fase) 1,5, 2, 3, 4, 5, 6

- Soleil 10 TL

- Soleil M 1.5, 2, 4, 4.6, 6

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via DIP-switch op de interfacekaart

Vóór het inbouwen van de RS485-interfacekaart:

 ► Via de 8 DIP-switches van de interfacekaart het communicatieadres toewijzen:

Voorbeeld – communicatieadres 1:

On

Uit

DIP-switch
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Voorbeeld – communicatieadres 2:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 3:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 4:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 5:

On

Uit

DIP-switch

Meer informatie op internet: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Binair

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer.

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

 

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1 Data+  ► R+

 ► 4 Data -  ► R-

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer, op de achteraf aangebrachte RS485-inter-

facekaart

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer.

2. Klem T+ en T- van omvormer 1 op klem R+ en R- van omvormer 2 aansluiten.

Klemmenstrookstekker omvormer 1 Klemmenstrookstekker omvormer 2

Klem Klem

 ► T+  ► R+

 ► T-  ► R-

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

5. Omvormer sluiten.
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72.2 SIEL (3-fase)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Ondersteunde modellen:

- Soleil 3F (3-fasen) 10, 15, 20

- DSP (alleen in combinatie met de SIEL-SCB en een geldige licentie)

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Communicatieadres toewijzen

• Volgens de handleiding van de omvormer

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart in de omvormer  

inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer.

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenblok omvormer

Klem Klem

 ► 1 Data+  ► 27 Data+

 ► 3 GND  ► 30 GND

 ► 4 Data -  ► 28 Data -

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Overeenkomstig de handleiding van de omvormer bekabelen.
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73 Siemens

73.1 Siemens

Terminering Adressering Interface

Weerstand Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RS485-bus aan de onderkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Voor de aansluitingen tussen de Solar-Log™ en de omvormers maakt u kabels met de volgende pentoewij-

zing.

Aansluiting van de Solar-Log™ met de eerste omvormer

Solar-Log™ (4/6-polige klemmenstekker) Eerste omvormer - RS485 IN
(4-polige ronde stekker)

Pen 1 (wit) Pen 2

Pen 4 (bruin) Pen 3

Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd (zie 

volgende onderdeel "Busaansluiting").
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Omvormers onderling bekabelen

De omvormers zijn onderling verbonden met afgeschermde datakabels via de op de SINVERT PVM aanwe-

zige RS485-aansluitingen. 

De volgende grafiek geeft het fundamentele aansluitschema weer.

Siemens – Omvormers onderling bekabelen

Gebruik voor de datakabels de aansluitstekkers SACC-M12MS-4SC, die inbegrepen zijn bij de levering van 

de omvormers.

• Maak de in de grafiek weergegeven verbindingen

• Sluit de buskabel op de laatste omvormer op de RS485 OUT-bus met afsluitweerstand aan

Omvormer - RS485 OUT
(4-polige ronde stekker)

Omvormer - RS485 IN
(4-polige ronde stekker)

Pen 2 Pen 2

Pen 3 Pen 3

Busaansluiting

Op aansluiting RS485 OUT van de laatste omvormer moet de bus met 120 Ω worden afgesloten.
Gebruik hiervoor de interne 120 Ω-weerstand en sluit in een 4-polige ronde stekker de volgende pennen met twee 
draadbruggen kort:

Omvormer - RS485 OUT (4-polige ronde stekker)

Pen 1 Pen 2

Pen 3 Pen 4

• Steek deze stekker in de RS485 OUT-bus van de laatste omvormer.

Parameters

• De parameters worden ingesteld via het display van de omvormer.

• Voor de communicatie-instellingen moet de datum, de tijd en het wachtwoord "72555" correct worden ingevo-
erd.

• De instelling van de communicatieparameter vindt plaats via het submenu 
"F1 -> Configuratie -> Communicatie -> RS485".

• De keuze van de afzonderlijke menu-onderdelen vindt plaats via de pijltjestoetsen ↑↓ en wordt bevestigd met 
"ENTER".

• Aan elke SINVERT PVM moet een doorlopend communicatieadres worden toegewezen. Het is aan te bevelen 
de adressen oplopend te nummeren, te beginnen bij 1, dus 1, 2, 3 tot maximaal 31. Het adres "0" heeft de 
Solar-Log™.

• De baudrate moet op 57600 worden ingesteld. Alleen bij gebruik van het communicatiepakket moet een bau-
drate van 9600 worden gebruikt.
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Procedure voor het instellen van de parameters van het communicatieadres

1. "USS-adres" kiezen en op "ENTER" drukken

2. Getalswaarde xx [adres] invoeren en op "ENTER" drukken

3. "Baudrate" kiezen en op "ENTER" drukken

4. "Getalswaarde [baudrate]" invoeren en op "ENTER" drukken

5. "Protocol" kiezen en op "ENTER" drukken

6. Protocoltype "1" kiezen en op "ENTER" drukken

Na het instellen van de parameters op het display moet de omvormer via de ingebouwde DC-stroomon-

derbreker één minuut worden uitgeschakeld. Daarna worden de instellingen overgenomen en geactiveerd. 

De procedure voor het instellen wordt in de handleiding van de omvormer beschreven. Vanaf Solar-Log™-

firmwareversie 2.0.3 (nov.09) hoeven geen verdere instellingen aan de omvormer uitgevoerd te worden. 

De inbedrijfstelling kan direct voortgezet worden.

Solar-Log™-compatibiliteit bij eerdere PVM-installaties

Bij eerdere SolarLog™/PVM-systemen moest de omvormer met de extra parameters op SolarLog™-com-

patibiliteit worden ingesteld. Dit is alleen nog noodzakelijk als een omvormer is vervangen vanwege een 

defect of als de installatie wordt uitgebreid. Alleen in die gevallen moeten de nieuwe omvormers weer 

worden voorzien van de uitgebreide parameters.

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 31 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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74 Siliken

74.1 Siliken - centrale omvormer

Terminering Adressering Interface

Neen Ja LAN

Overzicht

• Interface ingebouwd

• IP-adres van de omvormers moet worden toegewezen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en Ethernet-router of -switch

• Werkhandelingen

• IP-adres van de omvormer statisch/vast toegewezen.

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormers op de SolarLog™ bekabelen (RJ45)

• Omvormers onderling bekabelen (RJ45)

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via 

de RJ45-interface en eventueel via een router/switch. 

Verbindingsopbouw overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

 

IP-adres toewijzen

• Er moet een statisch/vast IP-adres op het display van de omvormer worden toegewezen.

• Kies een IP-adres uit hetzelfde klasse C-subnet van de Solar-Log™  

bijvoorbeeld: Solar-Log™ heeft 192.168.178.49 

De omvormers moeten in dit geval een IP-adres hebben uit het bereik 192.168.178.xxx (xxx staat 

voor een getal tussen 1 – 254)

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Iedere omvormer moet afzonderlijk via het netwerk bereikbaar zijn. Hiertoe op elke omvormer 

de netwerkinterface activeren overeenkomstig de handleiding van de omvormer en de omvor-

mers via een switch in het netwerk opnemen.
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Detectie via Solar-Log™  WEB-interface

• Voor detectie op de Solar-Log™ kiest u onder punt  

Configuratie | Apparaten | Definitie | Interface via het plus-symbool de apparaatklasse en vervol-

gens de fabrikant Siliken. Bevestig uw keuze met OK

• De apparaatdetectie slaat u op en start u onder Configuratie | Apparaten | Detectie

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies Instellin-

gen ► Start ► Beginconfiguratie ► Pagina 2 „Apparaten“ ► Toevoegen en kies daar de fabrikant 

„Siliken“. Vervolgens opslaan en apparaatdetectie starten. 
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75 SMA

75.1 Overzicht

De RS485-interface is niet ingebouwd in SMA-omvormers.

De volgende RS485-interfaces kunnen achteraf op SMA-omvormers worden uitgebreid:

• Speciale RS485-PiggyBack (van Solare Datensysteme GmbH)

• Originele SMA-RS485-PiggyBack (van SMA)

Beide PiggyBacks kunnen in de omvormer "SunnyBoy" (met uitzondering van de modellen 

3000/4000/5000TL-20 Next Generation) of 

"Sunny Mini Central" van SMA worden ingebouwd. Voor de -20 en de Tripower omvormer van SMA is de 

SMA RS485 datamodule nodig.

Speciale RS485-PiggyBack

• Werking alleen met Solar-Log™-apparaten

PiggyBack gecombineerd gebruik

Omvormer met speciale RS485-PiggyBacks en originele SMA-PiggyBacks resp. datamodules kunnen gec-

ombineerd worden gebruikt.

In de bijlage is een bekabelingsschema bijgevoegd voor het gecombineerde SMS gebruik.

SMA Bluetooth-bediening

De Solar-Log™ BT-modellen zijn compatibel met SMA-omvormers met Bluetooth-functionaliteit. Bij de mo-

dellen Solar-Log™ BT-apparaten is een gecombineerd gebruik mogelijk (Bluetooth en RS485); er kunnen 

maximaal 7 SMA-omvormers worden aangesloten.

Aanwijzing

Voor het vervangen van omvormers bij SMA het betreffende hoofdstuk in de bedieningshand-

leiding volgen.
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75.2 SMA-aansluiting via de speciale RS485-PiggyBack

Terminering Adressering Interface

Jumper Nee RS485

Bij de omvormerdetectie “SMA: Data1” selecteren.

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; speciale-RS485-PiggyBack achteraf aanbrengen

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer, op de PiggyBack

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• 4-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Speciale RS485-PiggyBack in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Speciale RS485-PiggyBack in omvormer inbouwen

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. PiggyBack met onderste penstrook links uitgelijnd op de printplaat van de omvormer aanbrengen 

(afbeelding 3, links) 

De opdruk "onder" op de printplaat moet linksonder te zien zijn (afbeelding 3, rechts).

Printplaat vóór en na inbouw van PiggyBack

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Bekabeling vindt plaats via

 - geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

 of

 - zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker
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Procedure

1. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► 2

 ► 2  ► 3

 ► 3  ► 5

 ► 4  ► 7

3. Kabel in omvormer door de isolatieslang trekken die bij de PiggyBack is meegeleverd. 

De kabel moet aan de binnenkant in de omvormer met de isolatieslang zijn omhuld.

4. Massa-aansluiting aanbrengen: Klem 5 van de omvormer met de meegeleverde plattestekkerverd-

eler op het huis van de omvormer aansluiten

Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd volgens de 

handleiding van de omvormer. 

Meegeleverde jumper op de onderste pennen van de stekkerstrook aanbrengen: 

 

 

 

 

 

 
PiggyBack – jumper aanbrengen

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel (bijv. een 25 m ringkabel, bestelnummer Solare 

Datensysteme: 220014)

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook in omvormer (op de achteraf aangebrachte RS485-interface)

Procedure

1. Kabel in de omvormer door de isolatieslang trekken die bij de PiggyBack is meegeleverd 

De kabel moet in het binnenste van alle omvormers met de isolatieslang zijn omhuld.

2. Alle 4 de contacten (2,3,5,7) van de klemmenstrook van omvormer 1 aansluiten op omvormer 2

Aanwijzing

In de bijlage is een bekabelingsschema bijgevoegd voor het gecombineerde SMS gebruik.

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren  

Meegeleverde jumper op de onderste pennen van de stekkerstrook aanbrengen:
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Jumper SMA

5. Omvormer sluiten
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75.3 SMA-aansluiting via originele SMA-RS485-PiggyBack en 

SMARS485-datamodule

Terminering Adressering Interface

Weerstand jumper Nee RS485

Bij de omvormerdetectie “SMA: Data1” selecteren.

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; SMA-RS485-PiggyBack achteraf aanbrengen

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer, op de PiggyBack

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• 3-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Originele SMA-RS485-PiggyBack in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Originele SMA-RS485-PiggyBack in omvormer inbouwen 

Procedure

 ► Originele SMA-RS485-PiggyBack volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer 

inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Kabel door de isolatieslang trekken

Aanwijzing

De kabel moet aan de binnenkant in de omvormer met de isolatieslang zijn omhuld.

4. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten: 

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► 2

 ► 3  ► 5

 ► 4  ► 7
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5. Massa-aansluiting aanbrengen: Klem 5 van de omvormer met de meegeleverde plattestekkerverdeler 

op het huis van de omvormer aansluiten

6. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

volgens de handleiding van de omvormer.

7. Meegeleverde jumper op de onderste pennen van de stekkerstrook aanbrengen:

Jumper SMA

8. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

9. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook in omvormer (op de achteraf aangebrachte RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Omvormer volgens installatiehandleiding bij omvormer bekabelen

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

volgens de handleiding van de omvormer.

4. Meegeleverde jumper op de onderste pennen van de stekkerstrook aanbrengen:

Jumper SMA

5. Omvormer sluiten

Aanwijzing

In de bijlage is een bekabelingsschema bijgevoegd voor het gecombineerde SMS gebruik.
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75.4 SMA Bluetooth-bediening

Terminering Adressering Interface

Nee Nee Bluetooth

Het gebruik van Bluetooth is alleen mogelijk als de Bluetooth-module (optie) in de Solar-Log™ is ingebou-

wd. Het gebruik van Bluetooth is alleen mogelijk met de modellen Solar-Log™ BT. Alle SMA-Bluetooth-om-

vormers worden ondersteund, ook Bluetooth Piggy Back.

Bij de omvormerdetectie “SMA: Data2+” selecteren.

Overzicht

• Alle SMA-Bluetooth-PiggyBacks worden ondersteund

• Een gelijktijdige werking met SMA-SunnyBeam-Bluetooth is niet mogelijk

• Solar-Log™ BT-apparaten:

 • Er kunnen maximaal 7 SMA-Bluetooth-omvormers worden uitgelezen

 • Het aansluiten van omvormers van andere fabrikanten mogelijk.

Bluetooth-instelling op de Solar-Log™ 

• De Solar-Log™ ondersteunt zowel de modus "Directe verbinding" als "Netwerkverbinding". 

Bij de modellen van de R2-serie staat alleen de "Netwerkverbinding" ter beschikking.

• Directe verbinding: De Solar-Log™ brengt voor iedere afzonderlijke omvormer een directe ver-

binding tot stand. Daarvoor moeten alle omvormers zich binnen het bereik van de Solar-Log™ 

bevinden. De NET-ID wordt hiervoor zowel bij de omvormer als bij de Solar-Log™ op de waarde 1 

ingesteld.

• Netwerkverbinding (aanbevolen): Hierbij bouwt de Solar-Log™ de verbinding naar een omvormer 

op, die de signalen doorstuurt. Daardoor kan het bereik van Bluetooth worden verhoogd. Om van 

deze modus gebruik te maken kiest u bij de omvormer en bij de Solar-Log™ een NET-ID tussen de 

2 en F. De NET-ID van de Solar-Log™ en de omvormer moeten overeenkomen.

Toewijzing van Bluetooth-adressen op de omvormer

• Instelling: Via de draaiknop op de omvormer 

Meer informatie vindt u in de handleiding van de omvormer.

Bluetooth-detectie

• Bluetooth-detectie indien mogelijk uitvoeren in de ruimte waar de omvormer gemonteerd is, om 

detectiefouten als gevolg van onvoldoende bereik uit te sluiten.

• Vervolgens Bluetooth-verbinding van grote afstand testen. Het bereik bedraagt max. 50 m buiten.

• Easy Installation werkt alleen met NET-ID 2 bij de omvormer 

Aanwijzing

De voorinstelling van de gebruikersnaam en het wachtwoord mogen noot worden gewijzigd.
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Aanwijzing over het voedingsmanagement

De functie van het voedingsmanagement staan u ook via de Bluetooth-interface ter beschik-

king. Houd er wel rekening mee dat hiervoor instellingen, bij de omvormer middels software van 

de omvormer van de fabrikant, uitgevoerd moeten worden. Meer informatie hierover staat in de 

bedieningshandleiding van de omvormer.

Aanwijzing voor de omvormerdetectie

Voor een succesvolle omvormerdetectie is het noodzakelijk het gebruikerswachtwoord van de 

omvormer in het WEB-menu van de Solar-Log™, onder Configuratie | Voedingsmanagement | 

Wachtwoorden installatie, in te voeren.

Belangrijk:

Om het onderdeel Wachtwoord installatie te kunnen oproepen, moet vooraf SMA op de inter-

face geselecteerd zijn.
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75.5 SMA Meter Connection Box

Op de SMA Meter Connection Box kan een energiemeter met een S0-uitgang worden aangesloten. De 

Meter Connection Box schakelt het S0-signaal dan om naar de RS485-bus.

De aansluiting van de Meter Connection Box vindt net zoals een SMA-omvormer via de RS485-aansluiting 

plaats. In het kader van de omvormerdetectie wordt de box gedetecteerd als een omvormer – SMA moet 

gekozen worden.

De configuratie vindt plaats in het bereik Configuratie | Apparaten | Configuratie.

Procedure

• Detectie uitvoeren

• Desbetreffende nummer kiezen

• Generatorvermogen invoeren

• Impulsfactor van de S0-meter invoeren

• Type kWh-meter kiezen

• Opslaan
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75.6 SMA Speedwire

Aanwijzing

Het merk "Speedwire" is een in vele landen ingevoerd handelsmerk van de SMA Solar Technolo-

gy AG.

Terminering Adressering Interface

Nee -* Ethernet/RJ45

Bij de omvormerdetectie “SMA: Speedwire” selecteren.

Overzicht

• Speedwire-interface geïntegreerd of kan achteraf worden aangebracht

• IP-adres van de omvormers moet worden toegewezen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Werkhandelingen

• IP-adres van de omvormer statisch/vast toegewezen.*

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormers op de SolarLog™ bekabelen (RJ45)

• Omvormers onderling bekabelen (RJ45)

SMA-Speedwire-inbouwmodule in de omvormer inbouwen

Procedure

 ► Speedwiremodule volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart in de omvormer inbouwen.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Netwerkkabel door de kabelopening van de omvormer trekken en op de speedwire-interface aanslui-

ten

3. Afdekking van de omvormer weer aanbrengen, als er geen andere omvormers meer aangesloten ho-

even te worden

4. Netwerkkabel in de RJ45-bus (ethernet) van de Solar-Log™ steken

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via 

de RJ45-interface en eventueel via een router/switch. 

Verbindingsopbouw overeenkomstig de handleiding van de omvormer.
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IP-adres toewijzen

• Er moet een statisch/vast IP-adres aan de omvormer worden toegewezen. Deze staat standaard 

op automatische toewijzen. Meer informatie hierover staat in de bedieningshandleiding van de 

omvormer.

• Kies een IP-adres uit hetzelfde subnet van de Solar-Log™  

bijvoorbeeld: Solar-Log™ heeft 192.168.178.49 

De omvormers moeten in dit geval een IP-adres hebben uit het bereik 192.168.178.xxx (xxx staat 

voor een getal tussen 2 – 254)

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Detectie Solar-Log™

• Voor de detectie van de Solar-Log™ kiest u onder punt 

Configuratie | Apparaten | Definitie bij onderdeel Netwerk de fabrikant van de omvormer "SMA" 

en bevestigt u uw keuze door op Opslaan te drukken. 

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies voor de 

speedwiredetectie van de SMA-fabrikant via de interface "Netwerk" en start de detectie. 

Aanwijzing over het voedingsmanagement

De functie van het voedingsmanagement staan u ook via de speedwire-interface ter beschik-

king. Houd er wel rekening mee dat hiervoor instellingen, bij de omvormer middels software van 

de omvormer van de fabrikant, uitgevoerd moeten worden. Meer informatie hierover staat in de 

bedieningshandleiding van de omvormer.

Aanwijzing

Neem de bijzondere aanwijzingen van de fabrikant in het installatiehandleiding in acht met be-

trekking tot de configuratie van de IP-adressering.

Aanwijzing

Bekabelen in de bus. 

Bij de geïntegreerde speedwire-interfaces is voor iedere omvormer slechts één netwerkaanslui-

ting beschikbaar.

Bij gebruik van meerdere omvormers of het gebruik van de internetaansluiting via de etherne-

tinterface (RJ45) van de Solar-Log™ is een router of switch nodig.
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Aanwijzing voor de omvormerdetectie

Voor een succesvolle omvormerdetectie is het noodzakelijk het gebruikerswachtwoord van de 

omvormer in het WEB-menu van de Solar-Log™, onder Configuratie | Voedingsmanagement | 

Wachtwoorden installatie, in te voeren.

Belangrijk:

Om het onderdeel Wachtwoord installatie te kunnen oproepen, moet vooraf SMA op de inter-

face geselecteerd zijn.
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75.7 SMA - Sunny Central

Terminering Adressering Interface

- Ja LAN

Bij de omvormerdetectie “SMA: Sunny Central CP” selecteren.

Ondersteunde modellen:

500 CP XT

630 CP XT

720 CP XT

760 CP XT

800 CP XT

850 CP XT

900 CP XT

1000 CP XT

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Communicatieadres toewijzen

• Toewijzing IP-adres overeenkomstig de handleiding van de omvormer

Omvormer en Solar-Log™ verbinden

Bekabeling vindt plaats via 

• Netwerkkabel (patchkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Procedure

1. SolarLog™ en omvormers op router of switch aansluiten

2. Iedere omvormer een IP-adres toewijzen. Toewijzing IP-adres overeenkomstig de handleiding van de 

omvormer.

De eerste drie cijferblokken zoals Solar-Log™, bijv. 192.168.178.49

Vierde cijferblok: een vrije plaats van het netwerk, bijv. 192.168.178.50
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75.8 SMA - Sunny Tripower 60

Terminering Adressering Interface

Neen Ja LAN

Bij apparaatdetectie „SMA: SunSpec Modbus“ selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• IP-adres van de omvormers moet worden toegewezen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Bekabeling van de SMA Inverter Manager

• Werkhandelingen

• Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormers onderling bekabelen

• Omvormer aan SMA Inverter Manager aansluiten

• SMA Inverter Manager aan router/switch aansluiten

• Toekenning IP-adres omvormers vind plaats via de SMA Inverter Manager via DHCP (is vooraf 

ingesteld)

• Solar-Log™ aan router/switch aansluiten

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats volgens de handleiding van de omvormer.

Omvormer aan SMA Inverter Manager aansluiten

• De bekabeling vindt plaats volgens de handleiding van de omvormer

Bekabeling Solar-Log™/ SMA Inverter Manager

• Solar-Log™ aan router/switch aansluiten

• SMA Inverter Manager aan router/switch aansluiten

IP-adres toewijzen

• Toekenning IP-adres aan omvormers vindt plaats via de SMA Inverter Manager

Aanwijzing

Om een apparaatdetectie van de omvormers te kunnen uitvoeren, moeten de omvormers van 

tevoren overeenkomstig de handleiding van SMA in bedrijf zijn gesteld. 
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Detectie via Solar-Log™  WEB-interface

• Voor detectie op de Solar-Log™ kiest u onder punt  

Configuratie | Apparaten | Definitie | Interface via het plus-symbool de apparaatklasse en vervol-

gens de fabrikant SMA en het type Sunspec. Bevestig uw keuze met OK

• De apparaatdetectie slaat u op en start u onder Configuratie | Apparaten | Detectie

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies Instellin-

gen ► Start ► Beginconfiguratie ► Pagina 2 „Apparaten“ ► Toevoegen en kies daar de fabrikant 

„SMA-Sunspec“. Vervolgens opslaan en apparaatdetectie starten. 
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76 SOCOMEC

76.1 SOCOMEC Sunsys B20E

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Selecteerbaar via SOCOMEC

Overzicht

• Interface ingebouwd.

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook in de omvormer.

• 5-polige bekabeling.

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen.

• Communicatieadres toewijzen overeenkomstig de handleiding van de omvormer.  

Adresbereik 1-255.

• Omvormer termineren volgens de handleiding van de omvormer.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via:

• geprefabriceerde datakabel.

Procedure:

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer.

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken.

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrookstekker omvormer

Klem Pen

 ► 1 Data+  ► 3

 ► 1 Data+  ► 5

 ► 3 GND  ► 2

 ► 4 Data -  ► 4

 ► 4 Data -  ► 6

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding 

bij de omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.
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Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 5-aderige bekabeling

Procedure

• Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer.

• Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

• Laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

• Omvormer sluiten.

• Communicatieadres toewijzen overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen bij 1.  

Adresbereik 1-255.
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76.2 SOCOMEC Sunsys B12/B30

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Selecteerbaar via SOCOMEC

Overzicht

• Interface ingebouwd.

• Aansluitlocatie: RJ45-bussen binnen in de omvormer.

• 3-polige bekabeling.

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen.

• Omvormers onder elkaar, volgens de handleiding van de omvormer, bekabelen.

• Communicatieadres toewijzen overeenkomstig de handleiding van de omvormer. 

Adresbereik 1-255

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormers openen volgens de handleiding van de omvormer.

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1 Data+  ► 5

 ► 3 GND  ► 7

 ► 4 Data -  ► 4

3. RJ45-stekker in RJ45-bus van omvormer 1 steken.

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.

Omvormers onderling bekabelen

• bekabeling via datakabel met RJ45-stekker

• Aansluitlocatie: RJ45-bussen in de omvormer
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Procedure

1. De omvormer openen overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van omvormer 1 steken.

3. Ander kabeluiteinde in RJ45-bus van omvormer 2 steken.

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze bekabelen.

5. Laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

6. Omvormer sluiten.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1. 

Adresbereik 1-255.

• Procedure: Overeenkomstig de handleiding van de omvormer.
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77 SolarEdge

77.1 SolarEdge

Terminering Adressering Interface

Schakelaar Nee RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• 3-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers adresseren en protocol instellen

• Omvormers onderling bekabelen

Aanwijzing

SolarEdge-Gateway:

Het kan voorkomen dat tussen de omvormers van de SolarEdge en de Solar-Log™ een "So-

larEdge-Gateway" is geïnstalleerd. Dit kan communicatieproblemen veroorzaken tussen de 

Solar-Log™ en de omvormers. Om ervoor te zorgen dat de communicatie met de Solar-Log™ 

correct blijft werken, moet de schakelaar van het communicatiepakket op de betreffende inter-

face geactiveerd worden.  

 ► Op de interface RS485-C wordt de SoarEdge-Gateway niet ondersteund.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ X4-bus RS485-1 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► A - Data+

 ► 3  ► G - GND

 ► 4  ► B - Data-
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4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de handlei-

ding van de DIP-switch SW7 worden getermineerd.

5. Afdekking van de omvormer vastschroeven

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

X4-bus RS485-1 omvormers n X4-bus RS485-1 omvormer n+1

Pen Pen

A - Data+ A - Data+

G - GND G - GND

B - Data- B - Data-

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer, overeenkomstig de handleiding van de DIP-switch, SW7 termineren.

6. Afdekking van de omvormer vastschroeven

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1 (maximaal 247)

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Instellingen op de omvormer 

Voor de omvormerdetectie moeten de volgende twee instellingen op het bedieningsdisplay van de omvor-

mer gecontroleerd en zo nodig ingesteld worden:

1. Onder het menu-onderdeel Communicatie // RS485-1 Conf // Device Type moet Non-SE Logger 

worden ingesteld.

2. Onder het menu-onderdeel Communicatie // RS485-1 Conf // Protocol moet SunSpec geactiveerd 

zijn.
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78 SolarMax

78.1 SolarMax – S-, MT-, P-, TS-, TS-SV- en HT-serie

Terminering Adressering Interface

Nee Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• Aansluitlocatie HT-serie: RJ45-bus binnen in de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde RS485-datakabel met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

 
Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 7

 ► 4  ► 8

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van de eerste omvormer steken

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• bekabeling via RS485-datakabel met RJ45-stekker

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• Aansluitlocatie HT-serie: RJ45-bus binnen in de omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing over de RS485-bekabeling van de SolarMax P-serie:

De P-serie van de SolarMax ondersteunt geen "Daisy chain" per RS485,. Daarom functioneert 

geen "blokbekabeling" bij meerdere apparaten.

Daarom kan op de Solar-Log per RS485-bus slechts één omvormer van de P-serie worden aan-

gesloten.

 ► Om meerdere omvormers aan te sluiten, is de ethernetverbinding tussen de omvormer en 

de Solar-Log een alternatief op de RS485-variant.

Aanwijzing

De fabrieksmatige instelling van de omvormer is communicatieadres 255.

 ► Op het bedieningsdisplay van de omvormer het communicatieadres handmatig op 1 zetten, 

ook wanneer er slechts één omvormer met de SolarLog™ wordt verbonden.

 

Serie S:

 ► Bij het instellen van het communicatieadres op het display van de omvormer mag alleen 

de RS485-interface geactiveerd zijn (ingesteld af-fabriek), niet de eveneens ingebouwde 

Ethernet-interface.

Aanwijzing over het voedingsmanagement

Om de blindvermogensregeling te kunnen uitvoeren, moet op de omvormer "Remote Mode" 

met behulp van MaxTalk 2 (eigen software van SolarMax) op de omvormer zelf geconfigureerd 

zijn. Volg hiervoor de handleiding van de omvormer.
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Aanwijzing

Een vermogensvermindering van de omvormer van de SolarMax S-serie werkt alleen vanaf firm-

wareversie 1.5.12800.

Bij apparaten vanaf serienummer 186288 kan de installateur de firmware updaten.

Apparaten met serienummer < 186288 kunnen helaas niet worden ingesteld.

Aanwijzing over Solar-Log200

De Solar-Log200 is voor een omvormer aangebracht. Aangezien de Solar-Log™ omvormers van 

de HT-serie met meer dan 3 MPP-trackers in meerdere "virtuele" apparaten onderverdeeld, is 

een aansluiting op de Solar-Log200 niet mogelijk.

Aanwijzing over de HT-serie:

Apparaatmodellen die met meer dan 3 MPP-trackers zijn uitgerust, worden door de Solar-Log™ 

in meerdere "virtuele" apparaten onderverdeeld.

Zo worden bijv. voor apparaattype 32HT4 met 4 MPP-trackers twee virtuele apparaten ge-

detecteerd.

 ► De oorzaak hiervoor is de begrenzing van de Solar-Log™ tot maximaal 3 MPP-trackers per 

apparaat.
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78.2 SolarMax -  C-serie
 
Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 6-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde RS485-datakabel met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 7

 ► 2  ► 1

 ► 2  ► 2

 ► 3  ► 3

 ► 3  ► 4

5 - niet gebruikt

6 - niet gebruikt

 ► 4  ► 8

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van de eerste omvormer steken

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• bekabeling via RS485-datakabel met RJ45-stekker

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• Aansluitlocatie HT-serie: RJ45-bus binnen in de omvormer
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Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

De fabrieksmatige instelling van de omvormer is communicatieadres 255.

 ► Op het bedieningsdisplay van de omvormer het communicatieadres handmatig op 1 zetten, 

ook wanneer er slechts één omvormer met de SolarLog™ wordt verbonden.

Aanwijzing over het voedingsmanagement

Om de blindvermogensregeling te kunnen uitvoeren, moet op de omvormer "Remote Mode" 

met behulp van MaxTalk 2 (eigen software van SolarMax) op de omvormer zelf geconfigureerd 

zijn. Volg hiervoor de handleiding van de omvormer.
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78.3 SolarMax – Cx-serie

Terminering Adressering Interface

Nee Ja RS485

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 6-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RS485-datakabel met RJ45-stekker en klemmenstrookstek-

ker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 7

 ► 2  ► 1

 ► 2  ► 2

 ► 3  ► 3

 ► 3  ► 4

5 - niet gebruikt

6 - niet gebruikt

 ► 4  ► 8

3. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus binnen in de omvormer (op de achteraf aangebrachte RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

3. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. Omvormer sluiten 

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing over het voedingsmanagement

Om de blindvermogensregeling te kunnen uitvoeren, moet op de omvormer "Remote Mode" 

met behulp van MaxTalk 2 (eigen software van SolarMax) op de omvormer zelf geconfigureerd 

zijn. Volg hiervoor de handleiding van de omvormer.
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78.4 SolarMax – E-serie

Terminering Adressering Interface

Nee Ja RS485

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 6-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RS485-datakabel, RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 7

 ► 2  ► 1

 ► 2  ► 2

 ► 3  ► 3

 ► 3  ► 4

5 - niet gebruikt

6 - niet gebruikt

 ► 4  ► 8



266

SolarMax
SolarMax – E-serie

3. Kabel van SolarLog™ naar omvormer 1 door de kabelgeleiding op de apparaatonderzijde voeren

4. In de omvormer RJ45-stekker in bus "RS-485 out" steken

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• bekabeling via RS485-datakabel met RJ45-stekker

• Aansluitlocatie: RJ45-bus binnen in de omvormer (op de achteraf aangebrachte RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabel van omvormer 1 naar omvormer 2 door de kabelgeleiding op de apparaatonderzijde leiden

3. RJ45-stekker in bus RS485 van omvormer 1 steken

4. Ander kabeluiteinde met RJ45-stekker in bus "RS-485 out" van omvormer 2 steken

5. Andere omvormers steeds via "RS-485 in" en "RS-485 out" aansluiten

6. Per omvormer worden er twee kabels doorgeleid

7. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing over het voedingsmanagement

Om de blindvermogensregeling te kunnen uitvoeren, moet op de omvormer "Remote Mode" 

met behulp van MaxTalk 2 (eigen software van SolarMax) op de omvormer zelf geconfigureerd 

zijn. Volg hiervoor de handleiding van de omvormer.
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78.5 SolarMax via ethernetinterface

Terminering Adressering Interface

Nee Ja LAN

Overzicht

• Interface ingebouwd

• IP-adres van de omvormers moet worden toegewezen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Werkhandelingen

• IP-adres van de omvormer statisch/vast toegewezen.

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormers op de SolarLog™ bekabelen (RJ45)

• Omvormers onderling bekabelen (RJ45)

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via 

de RJ45-interface en eventueel via een router/switch. 

Verbindingsopbouw overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

 

IP-adres toewijzen

• Er moet een statisch/vast IP-adres op het display van de omvormer worden toegewezen.

• Kies een IP-adres uit hetzelfde klasse C-subnet van de Solar-Log™  

bijvoorbeeld: Solar-Log™ heeft 192.168.178.49 

De omvormers moeten in dit geval een IP-adres hebben uit het bereik 192.168.178.xxx (xxx staat 

voor een getal tussen 1 – 254)

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzingen over de configuratie van de omvormer

• De ethernetinterface van de omvormer moet geactiveerd zijn.

• Alleen de TCP-poort "12345" wordt ondersteund.

Aanwijzing over het voedingsmanagement

Om de blindvermogensregeling te kunnen uitvoeren, moet op de omvormer "Remote Mode" 

met behulp van MaxTalk 2 (eigen software van SolarMax) op de omvormer zelf geconfigureerd 

zijn. Volg hiervoor de handleiding van de omvormer.
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79 SolaX Power

79.1 SolaX Power X1

Terminering Adressering Interface

Ja Automatisch RS422

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten: 

SL-TL1500, SL-TL2200, SL-TL2500, SL-TL2800, SL-TL3000, SL-TL3300T, SL-TL3600T, SL-TL4400T, 

SL-TL5000T

Bij de omvormerdetectie van deze modellen moet de SolaXPower X1 geselecteerd worden.

Overzicht

• Interface ingebouwd.

• 2 RJ45-bussen buiten op de omvormer.

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™.

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen.

• Omvormers onderling bekabelen.

Aanwijzing

Omvormer alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

Omvormer op de SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 8-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

• Aansluitlocatie: RJ45-bus op de omvormer.

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 B of C -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Bij een geprefabriceerde kabelverbinding, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan 

te sluiten.

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-bus omvormer

Klem PEN

 ► 1  ► Pen 3 - TX+

 ► 4  ► Pen 6 - TX-

 ► 5  ► Pen 1 - RX+

 ► 6  ► Pen 2 - RX-

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken.

3. Wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten, dienen deze overeenkoms-

tig de handleiding van de omvormer getermineerd te worden.

4. Klemmenstrookstekkers in RS485/422 B of C-bus van de Solar-Log™ steken.

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via RJ45-kabel (patchkabel).

• Aansluitlocatie: RJ45-bussen.

Procedure 

1. Geprefabriceerde kabel met RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken. Het 

andere uiteinde met klemmenstrookstekker op de Solar-Log™ aansluiten.

2. RJ45-kabel in 2e RJ45-bus van de 1e omvormer en in de willekeurige RJ45-bus van de 2e omvormer 

steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

4. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de Solar-Log™ steken.

5. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 32 omvormers op een RS422-bus worden aangesloten
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79.2 SolaX Power X3

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten: 

ZDNY-TL10000, ZDNY-TL12000, ZDNY-TL15000, ZDNY-TL17000

Bij de omvormerdetectie van deze modellen moet de SolaXPower X3 geselecteerd worden.

Overzicht

• Interface ingebouwd.

• 2 RJ45-bussen buiten op de omvormer.

• 2-polige bekabeling.

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen.

• Omvormers onderling bekabelen.

• Communicatieadres toewijzen. 

Adresbereik 1 - 247 

Instelling op het display van de omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant

Omvormer op de SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 8-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

• Aansluitlocatie: RJ45-bus op de omvormer.

Procedure

1. Bij een geprefabriceerde kabelverbinding, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan 

te sluiten.

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-bus omvormer

Klem PEN

 ► 1  ► Pen 4 - Data+

 ► 4  ► Pen 5 - Data-

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken.

3. Wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten, dienen deze overeenkoms-

tig de handleiding van de omvormer getermineerd te worden.

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via RJ45-kabel.

• Aansluitlocatie: RJ45-bussen.

Procedure 

1. Geprefabriceerde kabel met RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken. Het 

andere uiteinde met klemmenstrookstekker op de Solar-Log™ aansluiten.

2. RJ45-kabel in 2e RJ45-bus van de 1e omvormer en in de willekeurige RJ45-bus van de 2e omvormer 

steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.

5. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

Communicatieadres toewijzen

1. Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1. 

Adresbereik 1 - 247

2. Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer.

3. Procedure: Overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 32 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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80 Solectria

80.1 Solectria V1 (>9k)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Selecteerbaar via Solectria V1

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten:

PVI 10KW

PVI 13KW

PVI 15KW

PVI 100KW

Overzicht

• Interface ingebouwd 

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet gecontroleerd worden.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadressen zo nodig veranderen  

Ieder adres mag slechts één keer worden toegewezen  

Adresbereik 1-16

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure

• Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Pen

 ► 1 (Data+)  ► RS485 A

 ► 3 (Massa)  ► RS485 G

 ► 4 (Data-)  ► RS485 B

• Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de hand-

leiding van de fabrikant worden getermineerd.

• Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Verbinding via getwiste kabel afgeschermd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure

• Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van het schema aansluiten: 

 

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Pen Pen

 ► RS485 A  ► RS485 A

 ► RS485 G  ► RS485 G

 ► RS485 B  ► RS485 B

 

• Overige omvormers onderling overeenkomstig de gegevens van de fabrikant bekabelen

• Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren

• Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

De RS485-aansluitingen van de klemmenstrook zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens 

kan worden doorgelust naar de volgende omvormer..

Procedure

1. Sluit de datakabel op de vrije klemmen A, B en G van omvormer 1 aan.

2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de terminals A, B en G van omvormer 2.

3. Sluit de andere omvormers op dezelfde manier aan.

4. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren. 

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten 

Aanwijzingen over het omvormeradres

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1.

• Instellingen Op het display van de omvormer.

• Procedure Ga hierbij overeenkomstig de fabrikantdocumentatie van de omvormer te werk.

Aanwijzing

Omvormer op baudrate controleren. De baudrate moet op 19200 met een Stop-Bit en zonder 

pariteit (19200-8N1) worden ingesteld. Instelling van de baudrate overeenkomstig de handlei-

ding van de omvormer.
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80.2 Solectria V2 (<9k)

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS485

Selecteerbaar via Solectria V2

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de behuizingsbodem

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BRJ2" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 7 (TX A)

 ► 3  ► 4 of 5 (GND)

 ► 4  ► 8 (RX B)

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd (via de DIP-schakelaar in het apparaat)

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bussen (RJ45 R en L) buiten op de omvormer
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Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

Voorzichtig

Iedere omvormer moet een eenduidig ID-nummer (adres) tussen 1 en 16 hebben. Als u de 

omvormer met hetzelfde ID-nummer hebt, neemt u contact op met Solectria Renewables voor 

ondersteuning.

Een wijziging van de ID is alleen door de fabrikant mogelijk.
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80.3 Solectria V3 (<3k)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Selecteerbaar via „Solectria V3“

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten:

PVI 1800

PVI 2500

Overzicht

• Interface ingebouwd.

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook in de omvormer.

• 3-polige bekabeling.

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen.

• Communicatieadres toewijzen overeenkomstig de handleiding van de omvormer.  

Adresbereik 1-254.

• Omvormer termineren volgens de handleiding van de omvormer.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via:

• geprefabriceerde datakabel.

Procedure:

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer.

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken.

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrookstekker omvormer

Klem Pen

 ► 1  A/Data+  ► 7 TX_A

 ► 3 GND  ► 4 GND

 ► 4  B/Data-  ► 6 RX_B

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding 

bij de omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: Binnen in de omvormer.

• overeenkomstig de handleiding van de omvormer bekabelen.

Procedure

• Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer.

• Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

• Laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.
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• Omvormer sluiten.

• Communicatieadres via display, toewijzen overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen bij 1.  

Adresbereik 1-254.

Aanwijzing

Omvormer op baudrate controleren. De baudrate moet op 19200 met een Stop-Bit en zonder 

pariteit (19200-8N1) worden ingesteld. Instelling van de baudrate overeenkomstig de handlei-

ding van de omvormer.
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80.4 Solectria V4

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Selecteerbaar via „Solectria V4“

De volgende types moeten overeenkomstig dit schema worden aangesloten:

PVI 14TL

PVI 20TL

PVI 23TL

PVI 28TL

PVI 36TL

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 4-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen. 

Adresbereik 1 - 254 

Instelling op het display van de omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1 A/Data+  ► RS485+

 ► 2 12V  ► 12V 

 ► 3 GND  ► GND 

 ► 4 B/Data-  ► RS485- 

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de hand-

leiding van de fabrikant worden getermineerd.

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-interfaces binnen in de omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren



280

Solutronic
Solutronic SP25-55 (RS485)

81 Solutronic

81.1 Solutronic SP25-55 (RS485)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook buiten op omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Alle omvormers moeten zijn uitgerust met firmwareversie 1.2.39 of hoger

• De omvormers moeten zijn geaard, anders kunnen er problemen ontstaan met de detectie van de 

omvormers

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen 

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer 

Klem Klem

 ► 1  ► Pen 1-RS485-A

 ► 3  ► Pen 3-GND

 ► 4  ► Pen 2-RS485-B

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

volgens de handleiding van de omvormer.  

Een gedetailleerde handleiding voor het instellen van de omvormers vindt u op de website van Solu-

tronic.

3. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook buiten op omvormer

Procedure

1. Stekker in X2-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in X2-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer termineren 

Een gedetailleerde handleiding voor het instellen van de omvormers vindt u op de website van Solu-

tronic..

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via het bedieningsdisplay van de omvormer (vanaf firmware omvormer 2.62 parameter 

89, bij oudere firmware parameter 230);

• Extra COM-interface op "Protocol 1 - "Solutronic-protocol (parameter 265) instellen

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Om gebruik te maken van de blindvermogensregeling en de werkelijke vermogensregeling mo-

eten bij alle omvormers de modus Vaste cos Phi overeenkomstig de gegevens van de fabrikant 

worden ingesteld. 
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81.2 Solutronic SP100, SP120 (RS485)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Alle omvormers moeten zijn uitgerust met firmwareversie 1.2.39 of hoger

• De omvormers moeten zijn geaard, anders kunnen er problemen ontstaan met de detectie van de 

omvormers

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer 

Klem Klem

 ► 1  ► 2 - Data +

 ► 3  ► 3 - Massa

 ► 4  ► 4 - Data -

2. Op de klemmenstrookstekker pen 1 en pen 4 op de Solar-LogTM via 120 Ω afsluitweerstand termineren.
3. Terminering bij omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant uitvoeren
4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten
5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling in de master-slave-gegevenskoppeling via  

1:1-kabel met M12-steekverbindingen (als Solutronic–toebehoren leverbaar)

De bussen X6 en X7 zijn elektrisch met elkaar verbonden.

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer
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Procedure

1. Stekker in X6-bus van de omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in X7-bus van de omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding van de fabrikant termineren:

Communicatieadres toewijzen

• Instelling: Via het bedieningsdisplay van de omvormer in het menu Communicatie; parameter 89 

Aanbeveling: doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1. 

Deze instelling in menu-onderdeel SPP-adres uitvoeren.

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Om gebruik te maken van de blindvermogensregeling en de werkelijke vermogensregeling mo-

eten bij alle omvormers de modus Vaste cos Phi overeenkomstig de gegevens van de fabrikant 

worden ingesteld. 
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82 Steca

82.1 Steca

Terminering Adressering Interface

Schakelaar Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “Steca: Standard” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de interfacekaart van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde RS485-datakabel met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 1

 ► 4  ► 2

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van de eerste omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Op de omvormer de afsluitstekker op vrije RJ45-bus steken

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via RS485-datakabel met RJ45-stekker; 

verbindingskabel tussen de omvormers worden bij de omvormers meegeleverd: deze gebruiken.

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer termineren: 

Afsluitstekker op vrije RJ45-bus steken

Communicatieadres toewijzen

1. Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

2. Instelling: Via draaiknop op de interfacekaart van de omvormer

3. Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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82.2 Steca (groter 17k)

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Bij de omvormerdetectie “Steca: USS / >=17kW” selecteren.

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RS485-bus aan de onderkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling 

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Bij de beginconfiguratie moet de omvormer Steca >=17k worden geselecteerd.

Aanwijzing 

Om de blindvermogensregeling en de werkelijke vermogensregeling te kunnen gebruiken, moe-

ten alle omvormers op:

• Protocol 1

• 57600 baud 

• Parameter 1164 op waarde 2 zijn ingesteld

Omvormer op SolarLog™ bekabelen
Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ R485-bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 2

 ► 4  ► 3

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Op de bussen "RS485 OUT" met SACC-M12MS-4SC ronde stekkers de aansluitingen PEN1 na PEN2 

en PEN3 na PEN4 overbruggen

3. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

Bekabeling via 

• 2-aderig afgeschermde datakabel en 

• 4-polige stekker "Phoenix Contact, type M12MS SACC-4SC SH" (2 stuks, bij omvormer geleverd)

• Aansluitlocatie: RS485-bussen aan de onderkant van de omvormer

De RS485-bussen "IN" en "OUT" zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens kan worden door-

gelust naar de volgende omvormer.

Procedure

• Datakabel met stekker "Phoenix Contact, type M12MS SACC-4SC SH" bedraden overeenkomstig de 

handleiding van de omvormer

• Een stekker in de bus "OUT" (X14B) van omvormer 1 steken

• Ander kabeluiteinde in bus "IN" (X15B) van omvormer 2 steken

• Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

• Op de laatste omvormer termineren: 

Op de bussen "RS485 OUT" met stekker "Phoenix Contact, type M12MS SACC-4SC SH" de aanslui-

tingen PEN1 na PEN2 en PEN3 na PEN4 overbruggen

• Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1;

hoogste adres. 31

Op het bedieningsdisplay van de omvormer de volgende parameters instellen:

• »F1« indrukken, Numerieke lijst selecteren en op »ENTER« drukken

• Parameter nummer 2000 [wachtwoordbeveiliging] instellen,  

2x op »ENTER« drukken

• Getalswaarde 72555 invoeren en op »ENTER« drukken

• Parameter nummer 0406 instellen en op »ENTER« drukken

• Subparameter 0406,3 selecteren en op »ENTER« drukken

• Getalswaarde voor communicatieadres x invoeren 

[x = doorlopende nummering, met 1 beginnend; hoogste adres: 31], op »ENTER« drukken

Volgens de parameters op het display:

• Via de ingebouwde DC-scheidingsschakelaar de omvormer kort uit- en inschakelen, zodat de in-

stellingen actief worden

• Datum en tijd op de omvormer instellen aan de hand van de handleiding bij de omvormer



288

Sungrow
Sungrow

83 Sungrow

83.1 Sungrow

Terminering Adressering Interface

120 Ω weerstand Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bussen of ronde COM-bussen buiten op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Let op:

De communicatieaansluiting van de omvormer is door een ronde bus gewijzigd in RJ45. Mo-

menteel is het model SG1,5KTL nog met ronde bussen uitgerust.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met ronde stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Ronde bussen omvormer voor SG1,5KTL

Klem Pen

 ► 1  ► 1(A)

 ► 4  ► 2(B)
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Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 6 (Data +A)

 ► 4  ► 3 (Data -B) 

2. Stekker in bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via geprefabriceerde RS485-kabel 

• RJ45-bussen en ronde COM-bussen buiten op de omvormer

Procedure

Er moet een bekabeling met RJ45 en ronde bussen worden uitgevoerd.

• Eerste omvormer zoals aangegeven aansluiten.

• De verbinding naar de tweede omvormer wordt via de RS485/WIFI-bus, overeenkomstig de hand-

leiding van de omvormer, opgebouwd.

• Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

• In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

• Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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84 SunPower

84.1 SunPower SPR-F-Modellen

Terminering Adressering Interface

Aansluitstekker
Brug 4-3 + 5-6

Ja RS422

Selecteerbaar via Fronius

Overzicht

• RS422-interface “Fronius ComCard” optioneel geïntegreerd;  

anders achteraf uitbreidbaar d.m.v. een “ComCard retrofit”

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 4-polige bekabeling met 6-polige klemmenstrookstekker

• Communicatieadres moet worden toegewezen

 - Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

 - Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

 - Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• (RS485-interface “Fronius ComCard” in de omvormer inbouwen)

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

RS485-interface “Fronius ComCard” inbouwen

Procedure

 ► RS485-interface “Fronius ComCard” volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart in de om-

vormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde Fronius-datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en 6-polige klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 B of C-interface van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten: 

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 4

 ► 4  ► 5

 ► 5  ► 3

 ► 6  ► 6

2. In de omvormer RJ45-stekker in bus “IN” steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

De bij de omvormer meegeleverde afsluitstekker in RJ45-bus “OUT” steken 

De afsluitstekker is een 8-polige RJ45-blindstekker, met overbrugde aders: Aders 3 en 4 overbrugd 

alsmede aders 5 en 6 overbrugd.

4. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in omvormer 1 in bus “OUT” steken

2. Ander kabeluiteinde in bus “IN” van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren: 

Meegeleverde afsluitstekker in RJ45-bus “OUT” steken

5. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

6. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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84.2 SunPower SPR-M-Modellen-aansluiting via de speciale RS485-Piggy-

Back

Terminering Adressering Interface

Jumper Nee RS485

Selecteerbaar via SMA: Data1

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; speciale-RS485-PiggyBack achteraf aanbrengen

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer, op de PiggyBack

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• 4-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Speciale RS485-PiggyBack in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Speciale RS485-PiggyBack in omvormer inbouwen

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. PiggyBack met onderste penstrook links uitgelijnd op de printplaat van de omvormer aanbrengen 

(afbeelding 3, links) 

De opdruk “onder” op de printplaat moet linksonder te zien zijn (afbeelding 3, rechts).

Printplaat vóór en na inbouw van PiggyBack

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Bekabeling vindt plaats via

 - geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

 of

 - zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker
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Procedure

1. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► 2

 ► 2  ► 3

 ► 3  ► 5

 ► 4  ► 7

3. Kabel in omvormer door de isolatieslang trekken die bij de PiggyBack is meegeleverd. 

De kabel moet aan de binnenkant in de omvormer met de isolatieslang zijn omhuld.

4. Massa-aansluiting aanbrengen: Klem 5 van de omvormer met de meegeleverde plattestekkerverd-

eler op het huis van de omvormer aansluiten

5. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

volgens de handleiding van de omvormer. 

Meegeleverde jumper op de onderste pennen van de stekkerstrook aanbrengen:

 

 

 

 

 

 

PiggyBack – jumper aanbrengen

6. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel (bijv. een 25 m ringkabel, bestelnummer Solare 

Datensysteme: 220014)

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook in omvormer (op de achteraf aangebrachte RS485-interface)

Procedure

1. Kabel in de omvormer door de isolatieslang trekken die bij de PiggyBack is meegeleverd 

De kabel moet in het binnenste van alle omvormers met de isolatieslang zijn omhuld.

2. Alle 4 de contacten (2,3,5,7) van de klemmenstrook van omvormer 1 aansluiten op omvormer 2

Aanwijzing
In de bijlage is een bekabelingsschema bijgevoegd voor het gecombineerde SMS gebruik.

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren  

Meegeleverde jumper op de onderste pennen van de stekkerstrook aanbrengen:

Jumper SMA

5. Omvormer sluiten
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84.3 SunPower SPR-M-Modellen-aansluiting via originele SMA-RS485-Pig-

gyBack en SMARS485-datamodule

Terminering Adressering Interface

Weerstand jumper Nee RS485

Selecteerbaar via SMA: Data1

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; SMA-RS485-PiggyBack achteraf aanbrengen

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer, op de PiggyBack

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• 3-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Originele SMA-RS485-PiggyBack in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Originele SMA-RS485-PiggyBack in omvormer inbouwen 

Procedure

 ► Originele SMA-RS485-PiggyBack volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer 

inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Kabel door de isolatieslang trekken

Aanwijzing

De kabel moet aan de binnenkant in de omvormer met de isolatieslang zijn omhuld.

4. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten: 

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► 2

 ► 3  ► 5

 ► 4  ► 7
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5. Massa-aansluiting aanbrengen: Klem 5 van de omvormer met de meegeleverde plattestekkerverdeler 

op het huis van de omvormer aansluiten

6. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

volgens de handleiding van de omvormer. 

Meegeleverde jumper op de onderste pennen van de stekkerstrook aanbrengen:

Jumper SMA

7. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

8. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 3-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook in omvormer (op de achteraf aangebrachte RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Omvormer volgens installatiehandleiding bij omvormer bekabelen

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

volgens de handleiding van de omvormer. 

Meegeleverde jumper op de onderste pennen van de stekkerstrook aanbrengen:

Jumper SMA

4. Omvormer sluiten

Aanwijzing

In de bijlage is een bekabelingsschema bijgevoegd voor het gecombineerde SMS gebruik.
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85 Suntigua

85.1 Suntigua

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem Klem RS485

 ► 1 A/Data+  ► 1 T/R 1+

 ► 4 B/Data-  ► 2 T/R 1-

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

In de omvormer DIP-switch voor eindweerstand op "on" zetten

4. Omvormer sluiten

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: klemmenstrook aan de binnenkant van de omvormer.

• 2-polige bekabeling
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

klemmenstrook aan de binnenkant van de 
omvormer.

Klem RS485 Klem RS485

 ► 1 T/R 1+  ► 1 T/R 2+

 ► 2 T/R 1-  ► 2 T/R 2-

3. Klemmen A en B van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

5. In de laatste omvormer termineren:  

DIP-switch voor eindweerstand op "On" zetten

6. Omvormer sluiten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via dip-switches van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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86 Sunville

86.1 Sunville

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Multistringtechniek

De omvormers van Sunville zijn, afhankelijk van het model, met 1 of met 3 MPP-trackers uitgevoerd. Elke 

string-ingang wordt apart bewaakt en wordt optimaal aan de aangesloten modules aangepast.

De Solar-Log™ herkent automatisch tijdens het detectieproces hoeveel omvormers en strings actief zijn.

Aanwijzing

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart aan de onderkant van de om-

vormer naar binnen voeren en vastschroeven

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Aanwijzing

Omvormers alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► R+

 ► 4  ► R-

 ► 5  ► T+

 ► 6  ► T-

4. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

5. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer (op achteraf uitgebreide RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, R-, T+ en T- van omvormer 1 aansluiten op de betreffende klemmen van omvormer 2

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Omvormer sluiten
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87 Sunways

87.1 Sunways - AT/NT/PT 

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

 - 750 V-modellen: 4 RS485-klemmen op 10-polige klemmenstrook

 - 850 V-modellen: 4-polige RS485-klemmenstrook

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde Sunways-datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer 

Klem Klem

 ► 1  ► RS485+

 ► 4  ► RS485-

4. Wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten, dienen deze overeenkoms-

tig de handleiding van de omvormer getermineerd te worden.

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

 - 750 V-modellen: 4 RS485-klemmen op 10-polige klemmenstrook

 - 850 V-modellen: 4-polige RS485-klemmenstrook

De RS485-aansluitingen van de klemmenstrook zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens 

kan worden doorgelust naar de volgende omvormer.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen RS485+ en RS485- van alle omvormers op de beide aders van de datakabel aansluiten 

volgens de handleiding van de omvormer

3. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren.

4. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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88 Sustainable Energy

88.1 Sustainable Energy

Terminering Adressering Interface

Aansluitstekker Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► 4 (A in)

 ► 4  ► 3 (B in)

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 
120 Ω afsluitweerstand plaatsen

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

Procedure

1. Klem 2 (A out) van omvormer 1 op klem 4 (A in) van omvormer 2 aansluiten

2. Klem 1 (B out) van omvormer 1 op klem 3 (B in) van omvormer 2 aansluiten
3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten
4. In de laatste omvormer termineren: 120 Ω afsluitweerstand plaatsen
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Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via pc-software voor de configuratie van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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89 TBEA

89.1 TBEA

Terminering Adressering Interface

120 Ω weerstand Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen 

Adresbereik 1-247

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met ronde stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Ronde bus omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 1

 ► 4  ► 3

2. Ronde stekker in ronde bus 1 van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via datakabel met ronde stekker

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer
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Procedure

1. Ronde stekker in ronde bus 1 van omvormer 1 steken

2. Overige omvormers onder elkaar, volgens de handleiding van de omvormer, aansluiten

3. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1. 

Adresbereik 1-247.

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

De beide buseinden moeten altijd getermineerd worden.
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90 Trannergy

90.1 Trannergy

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Overzicht

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS422 B or C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Multistringtechniek

De omvormers van Trannergy zijn, afhankelijk van het model, met 1 of met 3 MPP-trackers uitgevoerd. Elke 

string-ingang wordt apart bewaakt en wordt optimaal aan de aangesloten modules aangepast.

De Solar-Log™ herkent automatisch tijdens het detectieproces hoeveel omvormers en strings actief zijn.

Aanwijzing:

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding van de interfacekaart aan de onderkant van de om-

vormer naar binnen voeren en vastschroeven

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker
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Aanwijzing

Omvormers alleen via de RS422 B or C-interface aansluiten.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrookstekker omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► R+

 ► 4  ► R-

 ► 5  ► T+

 ► 6  ► T-

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer (op achteraf uitgebreide RS485-interface)

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, R-, T+ en T- van omvormer 1 aansluiten op de betreffende klemmen van omvormer 2

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten
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91 Vaillant

91.1 Vaillant – auroPOWER VPI/1 en VPI (RS485)

Terminering Adressering Interface

Weerstand
Schakelaar

Ja RS485

Overzicht

• VPI tot 2005: RS485-interface via fabrikant achteraf bij te bestellen 

VPI/1:  Interface ingebouwd – via bedieningsdisplay activeren!

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Modellen tot 2005: RS485-interface achteraf uitbreiden

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 2-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer 

Klem Klem

 ► 1  ► B

 ► 4  ► A

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 
In de omvormer vrije klem A op klem B aansluiten via de meegeleverde 330 Ω afsluitweerstand 
Apparaten zonder transformator: Vanaf de generatie apparaten VPI xx00 /2 wordt de 330 Ω weerstand via DIP-s-
witch ingeschakeld. Bij uitlevering is de afsluitweerstand ingeschakeld.

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten
6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

De RS485-aansluitingen van de klemmenstrook zijn elk dubbel uitgevoerd, zodat de bekabeling telkens 

kan worden doorgelust naar de volgende omvormer.

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klem A van omvormer 1 op klem A van omvormer 2 aansluiten
3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten
4. In de laatste omvormer termineren: In de omvormer vrije klem A op klem B aansluiten via de meegeleverde 330 Ω 

afsluitweerstand 
Apparaten zonder transformator: Vanaf de generatie apparaten VPI xx00 /2 wordt de 330 Ω weerstand via DIP-s-
witch ingeschakeld. Bij uitlevering is de afsluitweerstand ingeschakeld.

5. Omvormer sluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling:  

Apparaten zonder transformator: via DIP-switch binnen in de omvormer  

Apparaten met transformator: via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 32 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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92 Valenia

92.1 Valenia

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook op interne interface

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Adressering van de omvormer

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde 3-polige kabelverbinding en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Indien u de kabelverbinding zelf maakt, dient u de aders aan de hand van het volgende schema aan te 

sluiten

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de handlei-

ding van de fabrikant worden getermineerd

4. Adressering van de omvormer op de omvormer 

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► P

 ► 3  ► 0 V

 ► 4  ► N

Aanwijzing

De 5V-uitgang van de omvormerklemmenstrook mag niet op de Solar-Log™ worden aangeslo-

ten
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Omvormers onderling bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding en klemmenstrookstekker

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook op interne interface 

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen P, N en 0V van de eerste omvormer op de desbetreffende klemmen van de volgende omvor-

mer aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer overeenkomstig de gegevens van de fabrikant termineren

5. Adressering van de afzonderlijke omvormers overeenkomstig de handleiding van de fabrikant: 

6. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

7. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 32 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten



312

Vectron
Vectron

93 Vectron

93.1 Vectron

De omvormers van Bonfignoli Vectron GmbH zijn tot firmwareversie 3.1.2 onder Verctron vermeld, vanaf 

firmware 3.1.3 is de aanduiding in Bonfignoli gewijzigd.
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94 Vision

94.1 Vision Multitracker

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Bij de omvormerdetectie "Vision" selecteren

Overzicht

• Interface ingebouwd

• 3-polige bekabeling

• 2 RJ45-bussen buiten op de omvormer.

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen. 

Adresbereik 1 - 32 

Instelling op het display van de omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant

 
Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-bus omvormer

Klem PEN

 ► 1 A/Data +  ► Pen 1 (A) T/R+

 ► 3 GND  ► Pen 5 GND

 ► 4 B/Data -  ► Pen 2 (B) T/R-

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Dip-switches op "ON" instellen

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

 
Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) (geen crossoverkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren, dip-switches op "ON" instellen.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, van 1 t/m 32

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Om ervoor te zorgen dat PM-parameters aangenomen kunnen worden, moeten de volgende 

instellingen aan de omvormer worden uitgevoerd:

SETUP ► REMOTE CNTRL ► ENABLE
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94.2 Vision Singletracker

Terminering Adressering Interface

DIP-switch Ja RS485

Bij de omvormerdetectie "Vision SM" selecteren

Overzicht

• Interface ingebouwd

• 3-polige bekabeling

• 2 RJ45-bussen buiten op de omvormer.

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen. 

Adresbereik 1 - 254 

Instelling op het display van de omvormer overeenkomstig de handleiding van de fabrikant

 
Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45-bus omvormer

Klem PEN

 ► 1 A/Data +  ► Pen 1 (A) T/R+

 ► 3 GND  ► Pen 5 GND

 ► 4 B/Data -  ► Pen 2 (B) T/R-

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 

Dip-switches op "ON" instellen

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

 
Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) (geen crossoverkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer termineren, dip-switches op "ON" instellen.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, van 1 t/m 254

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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95 Voltwerk

95.1 Voltwerk (alleen Solar-Log 1000 en 2000)

Aanwijzing 

Voltwerk-omvormers kunnen alleen op de Solar-Log 1000 en 2000 worden aangesloten, aange-

zien alleen deze over een CAN-interface beschikt.

 

De volgende beschrijving heeft betrekking op transformatorloze omvormers vanaf ca. bouwjaar 2007.

Terminering Adressering Interface

Ja Nee CAN-bus

Overzicht

• Alleen op de Solar-Log 1000 en 2000 toepasbaar (CAN-interface!)

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: CAN-bus buiten aan de onderkant van de omvormer

• Alleen geprefabriceerde kabelsets gebruiken! 

Er moeten twee verschillende, speciale kabelsets afzonderlijk worden besteld:

 - Geprefabriceerde kabelset tussen de Solar-Log 1000 en 2000 en de eerste omvormer inclusief 

afsluitterminering

 - Geprefabriceerde kabelset met 5-polige Phoenix Contact-aansluitstekker voor de onderlinge aans-

luiting van de omvormers 

Afhankelijk van het aantal omvormers zijn er meerdere kabels nodig.

Max. kabellengte in totaal: 200 m

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

PIN toewijzing:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Sensor / actuator connector 5-pen

Klem Pen

4 niet gebruikt 1 niet gebruikt

5 niet gebruikt 2 niet gebruikt

 ► 1  ► 3

 ► 3  ► 4

 ► 2  ► 5

Op Solar-Log™ set een 120 Ω weerstand tussen de Pen 2 en 3
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Omvormers op de Solar-Log 1000 en 2000 bekabelen

De bekabeling vindt uitsluitend plaats via een geprefabriceerde datakabel, speciaal bedoeld voor aanslui-

ting op de Solar-Log 1000 en 2000 (toebehoren; niet meegeleverd).

Procedure

1. CAN-stekker in CAN IN-bus van de omvormer steken

2. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze worden getermineerd 
De beide 5-polige 120 Ω afsluitweerstanden uit de geprefabriceerde kabelset in CAN OUT-bus steken

3. Klemmenstrookstekker in CAN-bus van de Solar-Log 1000 en 2000 steken

Omvormers onderling bekabelen (alleen Solar-Log 1000 en 2000)

• De bekabeling vindt uitsluitend plaats via een geprefabriceerde datakabel, speciaal bedoeld voor 

de onderlinge aansluiting van de omvormers (toebehoren; niet meegeleverd)

• Aansluitlocatie: CAN-bus buiten op omvormer

Procedure

1. CAN-stekker in willekeurige CAN OUT-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige CAN IN-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer termineren:

De beide 5-polige 120 Ω afsluitweerstanden uit de geprefabriceerde kabelset in CAN OUT-bus steken
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96 WINAICO

96.1 WINAICO

Terminering Adressering Interface

Schakelaar Ja RS485

• Geen interface ingebouwd; RS485-interfacekaart achteraf plaatsen

• 4-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Communicatieadres toewijzen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via DIP-switch op de interfacekaart

Vóór het inbouwen van de RS485-interfacekaart:

 ► Via de 8 DIP-switches van de interfacekaart het communicatieadres toewijzen:

Voorbeeld – communicatieadres 1:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 2:

On

Uit

DIP-switch
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Voorbeeld – communicatieadres 3:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 4:

On

Uit

DIP-switch

Voorbeeld – communicatieadres 5:

On

Uit

DIP-switch

Meer informatie op internet: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Binair

RS485-interface inbouwen
Procedure

 ► RS485-interface volgens de installatiehandleiding voor interfacekaart in de omvormer inbouwen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BKL2" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• zelf samen te stellen afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Klem

 ► 1  ► R+

 ► 4  ► R-

 ► 5  ► T+

 ► 6  ► T-

4. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

5. Omvormer sluiten, wanneer er geen andere omvormers meer hoeven te worden aangesloten

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 4-aderige, afgeschermde datakabel

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer, op de achteraf aangebrachte RS485-inter-

facekaart

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Klemmen R+, T+, R- en R+ van omvormer 1 op de betreffende klemmen van omvormer 2 aansluiten

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

5. Omvormer sluiten
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97 Würth

97.1 Würth SolarStar-serie

Terminering Adressering Interface

Nee Ja RS485

 

Selecteerbaar via SolarMax

Ondersteunde modellen: 

SolarStar a2000

SolarStar a3000

SolarStar a4200

SolarStar a6000

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 6-polige bekabeling

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde RS485-datakabel met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.
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Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 7

 ► 2  ► 1

 ► 2  ► 2

 ► 3  ► 3

 ► 3  ► 4

5 - niet gebruikt

6 - niet gebruikt

 ► 4  ► 8

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van de eerste omvormer steken

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• bekabeling via RS485-datakabel met RJ45-stekker

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• Aansluitlocatie HT-serie: RJ45-bus binnen in de omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in een willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

De fabrieksmatige instelling van de omvormer is communicatieadres 255.

 ► Op het bedieningsdisplay van de omvormer het communicatieadres handmatig op 1 zetten, 

ook wanneer er slechts één omvormer met de SolarLog™ wordt verbonden.

Aanwijzing over het voedingsmanagement

Om de blindvermogensregeling te kunnen uitvoeren, moet op de omvormer "Remote Mode" 

met behulp van MaxTalk 2 (eigen software van SolarMax) op de omvormer zelf geconfigureerd 

zijn. Volg hiervoor de handleiding van de omvormer.
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98 Yaskawa

98.1 Yaskawa

Terminering Adressering Interface

Ja Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook binnen in de omvormer

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• 3-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers adresseren

• Omvormers onderling bekabelen

• Omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

Procedure

1. Omvormer openen volgens de handleiding van de omvormer

2. Kabeluiteinde met losse aders door de kabelopening van de omvormer trekken

3. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Aanwijzing

Neem de aansluittoewijzingen (bijv. 2-6) in acht, klemmenstrook rij 2, aansluiting 6.

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1-(Data+) A  ► 2-6 D+

 ► 3-GND  ► 1-8 GND

 ► 4-(Data-) B  ► 2-7 D-

4. Wanneer slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze overeenkomstig de handleiding 

van de omvormer worden getermineerd.

5. Afdekking van de omvormer weer aanbrengen, als er geen andere omvormers meer aangesloten ho-

even te worden

6. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats via de RS485-interface. De opbouw van de verbin-

dingen wordt in de handleiding van de fabrikant van de omvormer beschreven.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1 (maximaal 247)

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer

Aanwijzing

Neem de bijzondere aanwijzingen van de fabrikant in de installatiehandleiding in acht met be-

trekking tot de adressering.

Aanwijzing 

Er kunnen maximaal 31 omvormers op een RS485-bus worden aangesloten
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99 Zentral Solar Deutschland ZSD

99.1 Zentral Solar Deutschland ZSD (RS485)

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de behuizingsbodem

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BRJ2" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 -interface(s) van de Solar-Log™ aansluiten.

Procedure
1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► 7

 ► 4  ► 8

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken
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Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel)

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Op de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren
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99.2 Zentral Solar Deutschland ZSD - zentralpower

Terminering Adressering Interface

- Ja RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: RJ45-bus buiten op de omvormer

• 2-polige bekabeling

• Communicatieadres (1-247) moet worden toegewezen.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

• Communicatieadres toewijzen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 2-aderige datakabel met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ 45-stekker

Klem Pen

 ► 1  ► 4 (+)

 ► 4  ► 3 (-)

2. RJ45-stekker in RJ45-bus van de omvormer steken

3. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via 2-polige kabel met ronde stekkers

• Aansluitlocatie: ronde bussen aan de buitenkant van de omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, te beginnen vanaf 1

• Adresbereik: 1 t/m 247

• Instelling: Via bedieningsdisplay van de omvormer

• Procedure: Volgens de handleiding van de omvormer
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100 Zeversolar

100.1 Zeversolar

Terminering Adressering Interface

Ja Nee RS422

Overzicht

• Interface ingebouwd.

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

• 4-polige bekabeling, alleen op de RS485/422 B of C-aansluiting van de SolarLog™

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

Aanwijzing 

De volgorde van hoe de omvormers na de detectie in de Solar-Log™ worden weergegeven is 

willekeurig. Het is dringend aan te bevelen direct na de detectie de omvormer opnieuw te rang-

schikken bij de inbedrijfstelling in het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Configuratie | 

Volgorde.

 ► De omvormers kunnen aan de hand van het weergegeven serienummer worden geïdenti-

ficeerd.

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• RS485-interface in omvormer inbouwen

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen

• Omvormers onderling bekabelen

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel "BRJ1" (toebehoren; niet meegeleverd)

of

• geprefabriceerde kabelverbinding met RJ45-stekker en klemmenstrookstekker

Voorzichtig

Gevaar van defect aan apparaat! 

De Solar-Log™ beschikt eveneens over een RJ45-bus, deze mag nooit met de RJ45-bus van de 

omvormer worden verbonden! 

 ► Omvormer alleen via de RS485/422 B of C-interface van de Solar-Log™ aansluiten.



330

Zeversolar
Zeversolar

Aanwijzing

Omvormer alleen via de RS485/422 B of C-interface aansluiten.

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ RJ45 omvormer

Klem Pen

 ► 1  ► PEN 3

 ► 4  ► PEN 6

 ► 5  ► PEN 1

 ► 6  ► PEN 2

2. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

3. Wanneer er slechts één omvormer moet worden aangesloten, moet deze volgens de handleiding bij de 

omvormer worden getermineerd

4. Klemmenstrookstekker in RS485/422 B of C-bus van de SolarLog™ steken

Omvormers onderling bekabelen

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) 

• Aansluitlocatie: RJ45-bus, buiten op omvormer

Procedure

1. RJ45-stekker in willekeurige RJ45-bus van omvormer 1 steken

2. Ander kabeluiteinde in willekeurige RJ45-bus van omvormer 2 steken

3. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten

4. In de laatste omvormer volgens de handleiding bij de omvormer termineren
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101 Bijlage

101.1 Gemengde bekabeling SMA

Gemengde bekabeling SMA
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101.2 Kaco Powador-omvormers in de verbinding

Kaco Powador-omvormers in de verbinding

Aanwijzingen over de Powador 6400xi en 8000xi

• Powador 6400Xi en 8000xi in de verbinding:

 ► 1 omvormer als "Master" instellen, 2 als "Slaves"; 

Let op het op opschrift op de printplaat van de omvormer!

 ► Datakabel van de SolarLog™ op de klemmenstrook "LOGGER" van de omvormer(Master) klemmen

 ► De omvormers in de groep bovendien onderling aansluiten via klemmenstrook "SYM".

 ► Eventueel overige omvormers via de "Logger"-klemmenstrook verder leiden.

 ► Via het bedieningspaneel van de omvormer:  

Doorlopende communicatieadressen instellen

 ► Via het bedieningspaneel van de omvormer: "SYM-Bus" op actief zetten

• Powador 6400Xi en 8000xi enkele werking:

 ► Omvormers als "Slave" instellen, onafhankelijk van het opschrift op de printplaat

 ► Datakabel van de SolarLog™ op de klemmenstrook "SYM-Bus" klemmen

 ► Via het bedieningspaneel van de omvormer: "SYM-Bus" op inactief zetten

 ► Via het bedieningspaneel van de omvormer: Doorlopende communicatieadressen instellen
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1 Externe kWh-meters

1.1 Registratie van de energiestroom met externe kWh-meters

Op iedere Solar-Log™ kunnen externe kWh-meters worden aangesloten via de S0-ingangen en/of via de 

RS485-bus.

De Solar-Log™-apparaten beschikken over verschillende aantallen S0-ingangen:

S0-ingangen

Solar-Log™ Aantal S0-ingangen

Solar-Log 300, 1200 en 2000 2 x S0-In en 1 x S0-Out

Solar-Log1000, 500 1 x S0-In/Out

Solar-Log200 1 x S0-In

Solar-Log 250 1 x S0-In

Aanwijzing

De Solar-Log™ vereist een S0-impulsduur van ten minste 30 ms. Daarom adviseren wij de door 

ons aangeboden en geteste meters te gebruiken.  

Voor andere producten kunnen wij de werking niet waarborgen.

Bovendien mag de maximale kabellengte van 10 m tussen kWh-meter en Solar-Log™ niet wor-

den overschreden.

Aanwijzing

Verbruiksmeters kunnen aan installatiegroepen worden toegewezen.

De toewijzing is pas mogelijk als in het voedingsmanagement Configuratie | Voedingsmana-

gement een regeling met verrekening van het eigen verbruik is geactiveerd. 
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Externe kWh-meters/Salderende meters
Bij meerfasige meters wordt er in principe onderscheidt gemaakt tussen fasenauwkeurige en salderende 

meters.

Salderende meters zijn meters waarbij de waarden van alle fasen worden opgeteld. De meter berekent 

intern de som van de vermogens (afname en productie) van de afzonderlijke fasen en geeft dit als een 

waarde door.

Bijvoorbeeld:

Fase 1 levert de opgewekte stroom via een omvormer (eenfase) 3 kW.

Fase 2 neemt af 2 kW (energie)

Fase 3 neemt af 1 kW (energie)

Hieruit resulteert bij een salderende meter de opgetelde waarde 0 kW.      

Een voorbeeld van een salderende meter is de Janitza UMG 104 en de Solar-Log™ PRO380-Mod.



336

Meterbedrijfsmodi van de Solar-Log™
Betekenis van de meterbedrijfsmodi van de Solar-Log™ 

2 Meterbedrijfsmodi van de Solar-Log™

2.1 Betekenis van de meterbedrijfsmodi van de Solar-Log™ 

Er zijn in de Solar-Log™ bij de configuratie van de meters verschillende instelmogelijkheden. Hierbij gaat 

het met name om:

• Accumeters (2-richtingenmeters): Registreren laden en ontladen van de accu.

• Gedeactiveerd: De verbruiksregistratie is gedeactiveerd.

• Meters voor de hele installatie: De som van de productie van alle omvormers.

• Subverbruikers: Meters voor het registreren van afzonderlijke verbruikers, die met een verbruiks-

meter al worden geregistreerd.

• Utility-meters (U+I) (alleen Solar-Log 2000): Meters voor besturings-/regeltaken - inclusief stroom-

meting indien nodig met stroomomvormers.

• Utility-meters (U) (alleen Solar-Log 2000): Meter voor besturings-/regeltaken - alleen spannings-

meting.

• Verbruiksmeters: Meters via welke alleen het verbruik loopt.

• Verbruiksmeter (2-richtingenmeter): Meter registreert verbruik en productie samen - door uitlezen 

van de omvormers wordt het daadwerkelijke verbruik bepaald.

• Generator: De waarden van de meter worden als  productiewaarden behandeld.

Aanwijzing

Let op dat bij de meterconfiguratie onder Configuratie | Apparaten | Configuratie | Confi-

guratie in het bereik „Zonnepanelenveld, vermogen & omschrijving“ de waarde die in het veld 

„Maximaal AC-vermogen“ wordt ingevoerd, in de Solar-Log™en in de WEB het te registreren 

meetbereik en de schaalverdeling van de grafiek van het verbruik bepaalt.
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3 Algemene informatie bekabeling

3.1 Bekabeling S0-meter

De S0-aansluiting van de externe kWh-meter wordt als volgt aan de 6-polige S0 In/Out (S0-IN A en 

S0-OUT)-stekker of de 4-polige S0-IN B aangesloten:

Algemene S0-meters

S0  
Solar-Log™

kWh-meter

PEN Toewijzing:

1 S0+

2 S0-

3

4

Op de Solar-Log™ moet tussen pen 3 en pen 4 een kabelbrug worden ge-
plaatst.

3.2 Bekabeling RS485-meter

De RS485-uitgang van de meter kan op iedere RS485-interface (A, B en C) van de Solar-Log™ worden 

aangesloten.

Overzicht

• 2-polige bekabeling

Werkhandelingen

• Meter en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• Meter aan de Solar-Log™ aansluiten.

3.3 Bekabeling meter voor registratie eigen verbruik

Voor de registratie van het energieverbruik via de Solar-Log™ zijn er twee opties:

• Meting van het zuivere verbruik.

• Meting via bidirectionele meting (tweewegmeting) op het netwerkverbindingspunt, achter de me-

ter van het energiebedrijf.

In principe dient voor het registreren van het energieverbruik een afzonderlijke meter te worden geïnstal-

leerd.

De door het energiebedrijf gebruikte meters kunnen doorgaans niet door de Solar-Log™ worden uitgele-

zen.
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3.3.1  Aansluitmogelijkheden meter met registratie van het totale verbruik 

via RS485-/S0-interface.

Deze meter moet het totale verbruik van het huishouden meten.

De door de netexploitant geïnstalleerde meter resp. tweewegmeter kunnen voor de omzetting van deze

Functie kan niet worden gebruikt.

Afb.: Voorbeeldstroomschema registratie eigen verbruik. (Optioneel met accuopslag)
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3.3.2 Aansluitmogelijkheid meter met bidirectionele registratie van het tota-

le verbruik via RS485

Wordt in een onderverdeling teruggeleverd, kan de bovengenoemde variant niet worden toegepast. In

dit geval kan via een bidirectionele meter de teruglevering en de onttrekking van het net geregistreerd 

worden. De

Solar-Log™ kan daardoor het verbruik bepalen.

Afb: Voorbeeldstroomschema registratie eigen verbruik - bidirectionele meting. (Optioneel met accuopslag)
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4 Solar-Log™ PRO380

4.1 Solar-Log™ PRO380-Mod

Selecteerbaar via Solar-Log Pro

Overzicht

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• 2-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Meter en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Aanwijzing

Het communicatieadres is standaard ingesteld op 1, maar kan worden gewijzigd,  

zodra meerdere meters in een RS485-BUS worden gebruikt.  

Max. 32 meters per RS485-BUS.

Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

4.1.1 Aansluitschema
Conform schakelingstype 1000 (DIN 43856)

Input „L1, L2, L3“ Kabelingang fase „L1, L2, L3“

Output „L1, L2, L3“ Kabeluitgang fase „L1, L2, L3“

Klem „N“ Aansluiting nulleider „N“

Klemmen 18,19 S
o
-impulsuitgang „Afname“ (klem 18 = „+“)

Klemmen 20,21 S
o
-impulsuitgang „Levering“ (klem 20 = „+“)*

Klemmen 22,23 ModBus-aansluiting klem 22 -> A, 23 -> B

Klemmen 24,25 Externe tariefomschakeling (230 V AC)

*Het S0-signaal voor levering wordt bij gebruik van de 
meter op de Solar-Log™ niet gebruikt.
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Aansluitschema bij verschillende bedrijfsmodi

De meters beschikken over aanduidingen IN (onder) en OUT (boven)

Toewijzing aansluitingen Solar-Log™ PRO380-Mod (RS485 of S0)

 ► Als verbruiksmeter of subverbruiksmeter Ingang net (IN) - uitgang verbruikers (OUT)

 ► Als omvormer/opbrengstmeter Ingang opbrengst (IN) - uitgang net (OUT)

Toewijzing aansluitingen Solar-Log™ PRO380-Mod (alleen RS485)

 ► Als verbruiksmeter (2-richtingenmeter) Ingang net (OUT) – uitgang huis/systeem (IN) 
(installatiepositie conform productierichtingspijlsys-
teem) 
------------------------------------------------------------------
(Vanaf firmware 3.4.2 kan de meetrichting (evaluatie) 
in de Solar-Log™ door verbruiksmeters in de bidirec-
tionele modus in de apparaatconfiguratie worden 
omgezet.)

 ► Als accumeter (2-richtingenmeter) Ingang opbrengst/net (IN) - uitgang accu (OUT)

Kabelverbinding via RS485:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Solar-Log™ PRO380-Mod

Klem Pen

 ► 1 22 (A)

 ► 4 23 (B)

Aanwijzing

Als de meter het laatste apparaat is in de bus, moet deze bovendien via klem 22 en 23 met een 

weerstand (120 ohm / 0,25 W) worden afgesloten.

Aanwijzing

De Solar-Log™ PRO380-Mod kan niet samen met omvormers op één bus worden gecombinee-

rd.

Gebruik daarom een RS485-aansluiting voor de omvormers en een RS485-aansluiting voor de 

Solar-Log™ PRO380-Mod. 

 ► Een combinatie met een M&T-sensor in dezelfde bus is mogelijk.

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Solar-Log™ PRO380-Mod via RS485:

• Accumeter (2-richtingenmeter)

• Meter hele installatie

• Subverbruiksmeter

• Verbruiksmeter

• Verbruiksmeter (2-richtingenmeter)

• Generator
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Kabelverbinding via S0 (afname):

Solar-Log™ S0-klemmenstrook Solar-Log™ PRO380-Mod

Pentoewijzing Pentoewijzing

1 - S0+ 18 - S0+

2 - S0- 19 - S0-

3

4

Op de Solar-Log™ moet tussen pen 3 en pen 4 een kabelbrug worden geplaatst.

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Solar-Log™ PRO380-Mod via S0-bekabeling (afname):

• Meter hele installatie

• Subverbruiksmeter

• Verbruiksmeter

• Generator

Impulsfactor van de meter:

1000 p / kWh
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13.2 Solar-Log™ PRO380-CT

Selecteerbaar via Solar-Log Pro

Let op! 

Bij deze meetomvormermeters kan de omvormerverhouding (resp. de primaire stroom) 

slechts één keer worden ingesteld!

 ► Per se vóór de eerste ingebruikname bepalen welke primaire stroom op de meter ingesteld 

moet worden! 

Wordt de meter voor de eerste keer op de spanning aangesloten, verschijnt op het display 

de melding „Set CT“. 

Wordt een van de beide toetsen ingedrukt, geeft de meter achtereenvolgens de mogelijke 

primaire stromen weer. Is de gewenste primaire stroom geselecteerd en wordt er geen andere 

toets meer ingedrukt, begint de weergave na korte tijd te knipperen. Na ca. 10 seconden wisselt 

het display van de knipperende primaire stroom terug naar de normale weergavemodus. 

De primaire stroom is nu ingesteld en kan niet meer worden veranderd. 

Overzicht

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• 2-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Meter en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Aanwijzing

Het communicatieadres is standaard ingesteld op 1, maar kan worden gewijzigd, 

zodra meerdere meters in een RS485-BUS worden gebruikt. Max. 32 meters per RS485-BUS. 

De Solar-Log™ Pro380-CT en de Solar-Log™ Pro380-Mod zijn in de BUS compatibel. 

Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker
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13.2.1 Aansluitschema
Conform schakelingstype 1000 (DIN 43856)

CT 1 (in) Klem k (s1) /  (out) Klem l (s2) 10 Voltage fase 1 (10/11 gebruikt Intern)

CT 2 (in) Klem k (s1) / (out) Klem l (s2) 12 Voltage fase 2 (12/13 gebruikt Intern)

CT 3 (in) Klem k (s1) / (out) Klem l (s2) 14 Voltage fase 3 (14/15 gebruikt Intern)

Klem „N“ Aansluiting nulleider „N“

Klemmen 18,19 S
o
-impulsuitgang „Afname“ (klem 18 = „+“)

Klemmen 20,21 S
o
-impulsuitgang „Levering“ (klem 20 = „+“)*

Klemmen 22,23 ModBus-aansluiting klem 22 -> A, 23 -> B

Klemmen 24,25 Externe tariefomschakeling (230 V AC)

*Het S0-signaal voor levering wordt bij gebruik van de 
meter op de Solar-Log™ niet gebruikt.
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Aansluitschema bij verschillende bedrijfsmodi

Het aansluitschema betrekking op de bovenstaande illustratie

Toewijzing aansluitingen Solar-Log™ PRO380-CT (RS485 of S0)

 ► Als verbruiksmeter of subverbruiksmeter Ingang net ad converter K(P1) - uitgang verbruikers ad 
converter L(P2)

 ► Als omvormer/opbrengstmeter Ingang opbrengst ad converter K(P1) - uitgang net ad 
converter L(P2)

Toewijzing aansluitingen Solar-Log™ PRO380-CT (alleen RS485)

 ► Als verbruiksmeter (2-richtingenmeter) Ingang net ad converter L(P2) – uitgang huis/systeem 
ad converter K(P1) 
(installatiepositie conform productierichtingspijlsys-
teem) 
------------------------------------------------------------------
(Vanaf firmware 3.4.2 kan de meetrichting (evaluatie) 
in de Solar-Log™ door verbruiksmeters in de bidirec-
tionele modus in de apparaatconfiguratie worden 
omgezet.)

 ► Als accumeter (2-richtingenmeter) Ingang opbrengst/net ad converter K(P1) - uitgang 
accu ad converter L(P2)

Kabelverbinding via RS485:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Solar-Log™ PRO380-CT

Klem Pen

 ► 1 22 (A)

 ► 4 23 (B)

Aanwijzing

Als de meter het laatste apparaat is in de bus, moet deze bovendien via klem 22 en 23 met een 

weerstand (120 ohm / 0,25 W) worden afgesloten.

Aanwijzing

De Solar-Log™ PRO380-CT kan niet samen met omvormers op één bus worden gecombineerd.

Gebruik daarom een RS485-aansluiting voor de omvormers en een RS485-aansluiting voor de 

Solar-Log™ PRO380-CT. 

 ► Een combinatie met een M&T-sensor in dezelfde bus is mogelijk.

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Solar-Log™ PRO380-CT via RS485:

• Accumeter (2-richtingenmeter)

• Meter hele installatie

• Subverbruiksmeter

• Verbruiksmeter

• Verbruiksmeter (2-richtingenmeter)

• Generator
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Kabelverbinding via S0 (afname):

Solar-Log™ S0-klemmenstrook Solar-Log™ PRO380-CT

Pentoewijzing Pentoewijzing

1 - S0+ 18 - S0+

2 - S0- 19 - S0-

3

4

Op de Solar-Log™ moet tussen pen 3 en pen 4 een kabelbrug worden geplaatst.

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Solar-Log™ PRO380-CT via S0-bekabeling (afname):

• Meter hele installatie

• Subverbruiksmeter

• Verbruiksmeter

• Generator

Impulsfactor van de meter:

10000 p / kWh
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5 Inepro

5.1 Inepro 1250D

Selecteerbaar via Inepro / DMM

Overzicht

• Communicatieadres kan niet vrij worden toegewezen.

• 2-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Meter en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

Kabelverbinding via RS485:

Solar-Log™ RS485-klemmenstrook Inepro 1250D

Pentoewijzing Pentoewijzing

1 11 - RS485A

4 10 - RS485B

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Inepro-meter 1250D via RS485:

• Meter hele installatie

• Subverbruiksmeter

• Verbruiksmeter

• Generator
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Kabelverbinding via S0:

Solar-Log™ S0-klemmenstrook Inepro 1250D

Pentoewijzing Pentoewijzing

1 - S0+ 9 - S0+

2 - S0- 8 - S0-

3

4

Op de Solar-Log™ moet tussen pen 3 en pen 4 een kabelbrug worden geplaatst.

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Inepro-meter 1250D via S0:

• Meter hele installatie

• Subverbruiksmeter

• Verbruiksmeter

• Generator

Impulsfactor van de meter:

400 p / kWh
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5.1.1 Aansluitschema bij verschillende bedrijfsmodi

Toewijzing aansluitingen Solar-Log™ Inepro 1250D (RS485 of S0)

 ► Als verbruiksmeter of subverbruiksmeter Ingang net (IN) - uitgang verbruikers (OUT)

 ► Als omvormer/opbrengstmeter Ingang opbrengst (IN) - uitgang net (OUT)

Aanwijzing

De Inepro 1250D kan niet met RS422 gekoppelde omvormers op dezelfde busingang worden 

gebruikt.

Aanwijzing

Voor een storingsvrije detectie van de meter door de Solar-Log™ moeten alle drie de fasen 

aangesloten zijn.

 

Als een Inepro 1250D wordt gebruikt, moet tijdens het complete detectieproces, de PRG-toets 

op de meter worden ingedrukt en in deze positie worden gehouden.

Als het niet mogelijk is de PRG-toets, tijdens de volledige detectie ingedrukt te houden, advise-

ren wij na de installatie van de meter deze voorlopig met de Solar-Log™ te verbinden met een 

korte kabel, om een detectie met

ingedrukte PRG-toets uit te voeren.

Bij een tweede detectiecyclus met omvormer wordt de meter ook zonder ingedrukte PRG-toets 

door de Solar-Log™ gedetecteerd.

De nadetectie van de Inepro 1250D bij een bestaande installatie kan tot 15 minuten duren. Na de 

nadetectie vindt er een herstructurering van de gegevens plaats, die afhankelijk van het gege-

vensbestand in het apparaat tot 45 minuten kan duren.

Aanwijzing

De Inepro-meter 1250D wordt tijdens de apparaatdetectie automatisch door de  

Solar-Log™ gekoppeld aan het Modbus-adres 234. 

Dit adres mag daarom niet voor andere apparaten gebruikt worden.

Na de configuratie wisselt de weergave van de Inepro-meter tussen de meterstand en de 

adresweergave (ID=EA); hieraan herkent u de correcte detectie door de Solar-Log™.

Alle RS485-meters moeten tussen de twee gebruikte pennen met een weerstand van 120 ohm 

worden getermineerd.



350

Inepro
Inepro 75D

5.2 Inepro 75D

Selecteerbaar via Inepro / DMM

Overzicht

• Communicatieadres kan niet vrij worden toegewezen.

• 2-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Meter en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

Kabelverbinding via RS485:

Solar-Log™ RS485-klemmenstrook Inepro 75D

Pentoewijzing Pentoewijzing

1 8 - RS485A

4 7 - RS485B

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Inepro-meter 75D via RS485:

• Meter hele installatie

• Subverbruiksmeter

• Verbruiksmeter

• Generator

Kabelverbinding via S0:

Solar-Log™ S0-klemmenstrook Inepro 75D

Pentoewijzing Pentoewijzing

1 - S0+ 6 - S0+

2 - S0- 5 - S0-

3

4

Op de Solar-Log™ moet tussen pen 3 en pen 4 een kabelbrug worden geplaatst.

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Inepro-meter 75D via S0:

• Meter hele installatie

• Subverbruiksmeter

• Verbruiksmeter

• Generator

Impulsfactor van de meter:

1600 p / kWh
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Aanwijzing

De Inepro 75D kan niet met RS422 gekoppelde omvormers op dezelfde busingang worden 

gebruikt.

Aanwijzing

De Inepro-meter 75D wordt tijdens de apparaatdetectie automatisch door de  

Solar-Log™ gekoppeld aan het Modbus-adres 234. 

Dit adres mag daarom niet voor andere apparaten gebruikt worden.

Na de configuratie wisselt de weergave van de Inepro-meter tussen de meterstand en de 

adresweergave (ID=EA); hieraan herkent u de correcte detectie door de Solar-Log™.

Alle RS485-meters moeten tussen de twee gebruikte pennen met een weerstand van 120 ohm 

worden getermineerd.
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6 Iskra

6.1 Iskra WS0021

Selecteerbaar via Iskra

Overzicht

• 2-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Meter en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

Kabelverbinding via S0:

Solar-Log™ S0-klemmenstrook Iskra WS0021

Pentoewijzing Pentoewijzing

1 - S0+ 9 - S0-

2 - S0- 8 - S0+

3

4

Op de Solar-Log™ moet tussen pen 3 en pen 4 een kabelbrug worden geplaatst.

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Iskra-meter WS0021 via S0:

• Meter hele installatie

• Subverbruiksmeter

• Verbruiksmeter

• Generator

Impulsfactor van de meter:

1000 p / kWh
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6.2 Iskra WS0031

Selecteerbaar via Iskra

Overzicht

• 2-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Meter en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

Kabelverbinding via S0:

Solar-Log™ S0-klemmenstrook Iskra WS0031

Pentoewijzing Pentoewijzing

1 - S0+ S0+

2 - S0- S0-

3

4

Op de Solar-Log™ moet tussen pen 3 en pen 4 een kabelbrug worden geplaatst.

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Iskra-meter WS0031 via S0:

• Meter hele installatie

• Subverbruiksmeter

• Verbruiksmeter

• Generator

Impulsfactor van de meter:

500 p / kWp
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7 Janitza UMG 104 (Utility-meter)

7.1 Janitza UMG 104

De Solar-Log™ Utility-meter is een universeel meetapparaat. Het kan in het laagspannings- en middenspan-

ningsnet (via omvormers) geïntegreerd worden en is voor verschillende functies nodig.

• Spanningsvoerende blindvermogensregeling Q(U) 

• Blindvermogensregeling bij voedingspunt

• Registratie van de meetwaarden voor de terugmelding aan de netexploitant.

Bij de spanningsgestuurde blindvermogensregeling Q(U) is alleen een spanningsmeting nodig (wij advise-

ren desondanks een spanningsmeting en een stroommeting uit te voeren om een probleemloze werking 

van de regeling te kunnen controleren). Voor de andere functies is een stroom- en spanningsmeting nodig.

Voedingsspanning Utility-meter:

• 95-240Vac, 45-65Hz resp. 135-340Vdc

De meetingangen van de Utility-meter hebben de volgende grenswaarden:

• Spanning N-L AC (zonder spanningsomvormer): 10…300 V AC

• Spanning L-L, AC (zonder spanningsomvormer): 17…520 V AC

• Stroom (zonder stroomomvormer): 0,005..7,5 A

• Frequentie van de grondtrilling: 45 ..65 Hz

Deze grenswaarden mogen niet worden overschreden. Daarom moet in de meeste toepassingen een om-

vormermeter worden geïnstalleerd.

Wij adviseren de volgende omvormerverhoudingen:

• Spanning: Secundair 100V 

bijv. bij 20kV netomvormer 20000:100V

• Stroom: Secundair 5A 

bijv. 100:5A

Aanwijzing

De door ons gebruikte "Utility-meter" wordt door de firma Janitza gemaakt.

Overige technische details staan in de handleiding van de Janitza UMG 104.

Voor andere apparaten van Janitza geven wij geen functiegarantie.

► De bedrijfsmodi Utility-meter (U / U+I) zijn alleen mogelijk met de Solar-Log 1000 en 2000.

Aanwijzing

De Utility-meter kan niet samen met omvormers op één bus worden gecombineerd.

Gebruik daarom een RS485-aansluiting voor de omvormers en een afzonderlijke RS485-aanslui-

ting voor de Utility-meter. 
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Aansluiting Utility-meter op het elektriciteitsnet

Afb.: Aansluitschema spanningsmeting in het laagspanningsnet met de Utility-meter

Afb.: Aansluitschema spanningsmeting met meetomvormers (middenspanning) met Utility-meter
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Afb.: Aansluitschema stroommeting Utility-meter met meetomvormers

Procedure

• Voedingsspanning bij de Utility-meter aanleggen

Aanwijzing

Wij raden aan de aansluitleidingen voor de voedingsspanning met een zekering te beveiligen. 

Neem de aanwijzingen in de handleiding van de Janitza UMG 104.in acht.

Aanwijzing

Voedingsspanning die niet overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje kan tot defecten 

en vernietiging van het apparaat leiden.

Voorzichtig

De ingangen voor de voedingsspanning zijn contactgevaarlijk.
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Aanwijzing

De meetspanning moet effectief minstens 10V bedragen, anders kan er geen nauwkeurige me-

ting worden uitgevoerd.

Kabelverbinding via RS485:

1. Bij de kabelverbinding de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook Utility-meter

Klem Pen

 ► 1 22 (A)

 ► 4 23 (B)

2. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.

• De RS485-bus moet getermineerd worden. 

Voor de terminering een afsluitweerstand van 120 ohm, 0,25 W tussen pen 22 en 23 van de Utility-

meter aanbrengen.

• Configuratie op het display van de Utility-meter 

Instelling MODBUS-adres (PRG 200 = 1)

Instelling baudrate RS485 (PRG 202 = 2)

Instelling modus (PRG 203 = 0)

Instelling van de stroomomvomer primair (PRG 000)

Instelling van de stroomomvormer secundair (PRG 001)

Instelling spanningsomvormer primair (PRG 002)

Instelling spanningsomvormer secundair (PRG 003)

De handelwijze voor de configuratie van de UMG 104 staat in de meegeleverde handleiding van het 

apparaat.

Aanwijzing

De instellingen van deze parameter moeten voor de apparaatdetectie plaatsvinden. 

Met afwijkende parameters wordt de Utility-meter door de Solar-Log™ niet gedetecteerd.

• Apparaatdetectie uitvoeren 

Zie installatiehandleiding hoofdstuk „Apparaatdetectie uitvoeren“.

• Utility-meter onder Configuratie | Apparaten | Configuratie toewijzen en desbetreffende Bedrijfs-

modus kiezen en OPSLAAN.
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Controle

• Geeft de Utility-meter bij terugleverende omvormers positieve waarden van het actuele vermogen 

(kW) aan? 

Als dit niet het geval is, is de stroommeting verkeerd aangesloten.  

Verwissel, zo nodig, de polariteit van de meetingangen.

Aanwijzing

Bij verwisselen van de polariteit mag de kabel niet stroomvoerend zijn, omdat de omvormer dan 

onherstelbaar defect kan raken.

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Janitza UMG 104 via RS485:

• Accumeter (2-richtingenmeter)

• Meter hele installatie

• Onderverbruiker

• Utility-meter (U)

• Utility-meter (U+I)

• Verbruiksmeter

• Verbruiksmeter (2-richtingenmeter)

• Generator
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Toewijzing aansluitingen/installatiepositie van de Janitza UMG 104 (Utility-
meter) in combinatie met Solar-Log™

Aanwijzing

Voor de verschillende bedrijfsmodi van de Janitza UMG 104 dient de installatiepositie van de 

stroomomvormers te worden gecontroleerd.

Aanwijzing

Er dient te worden gelet op de juiste fasetoewijzing van de spanningsmeting voor de stroom-

meting.

Bij een juiste installatiepositie moeten in de afzonderlijke bedrijfsmodi de volgende vermogen-
swaarden worden gemeten.

Bedrijfsmodus Vermogenswaarde

 ► Als Utility-meter (U+I) Bij productie positieve vermogenswaarden (kW)

 ► Als meter voor hele installatie Bij productie positieve vermogenswaarden (kW)

 ► Als omvormer Bij productie positieve vermogenswaarden (kW)

 ► Als verbruiksmeter of subverbruiksmeter Bij afname positieve vermogenswaarden (kW)

 ► Als verbruiksmeter (2-richtingenmeter) Wanneer opbrengst groter dan verbruik positieve 
vermogenswaarden (kW) 
(installatiepositie conform productierichtingspijlsys-
teem)
------------------------------------------------------------------
(Vanaf firmware 3.4.2 kan de meetrichting (evaluatie) 
in de Solar-Log™ door verbruiksmeters in de bidirec-
tionele modus in de apparaatconfiguratie worden 
omgezet.)

 ► Als accumeter (2-richtingenmeter)  ► Wanneer accuopslag wordt geladen positieve 
vermogenswaarden (kW)

 ► Wanneer accuopslag wordt ontladen negatieve 
vermogenswaarden (kW)
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8 Larsen & Toubro

8.1 Larsen & Toubro (WDM313CDNC)

Selecteerbaar via L&T

Overzicht 

• Communicatieadres moet worden toegewezen 

• 2-polige bekabeling 

• Werkhandelingen

• Meter en de Solar-Log™ spanningsvrij maken 

• Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Meter aan de Solar-Log™ aansluiten 

Bekabeling vindt plaats via

•  geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

Kabelverbinding via RS485:

Solar-Log™ RS485-klemmenstrook L&T WDM313CDNC

Pentoewijzing Pentoewijzing

1 9 D+

4 10 D-
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Aanwijzing

Voorafgaand aan de apparaatdetectie moeten de volgende parameters worden gecontroleerd, 

omdat anders de meter niet wordt gedetecteerd:

Communicatie-adres geven (beginnend vanaf 1) 

Baudrate: 9600 bps 

Databits: 8 

Stopbits: 1 

Pariteit: Even 

► Instellingen vinden plaats via het display van het apparaat. (Neem daarbij de aanwijzingen en 

uitleg in de handleiding van de fabrikant in acht) 

Mogelijke meterbedrijfsmodi van de L&T WDM313CDNC via RS485: 

• Accumeter (2-richtingenmeter) 

• Meter hele installatie 

• Onderverbruiker 

• Utility-meter (U) 

• Utility-meter (U+I) 

• Verbruiksmeter 

• Verbruiksmeter (2-richtingenmeter) 

• Generator 

Aanwijzing

De meter kan niet samen met omvormers op één bus worden gecombineerd. 

Gebruik daarom een RS485-aansluiting voor de omvormers en een afzonderlijke RS485-aanslui-

ting voor de meter. 

Aanwijzing

Er kunnen per bus maximaal 32 apparaten worden aangesloten. 

Aanwijzing!

Let bij de montage, bekabeling en configuratie van het apparaat op de uitleg en aanwijzingen in 

de handleiding van de fabrikant.
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9 Schneider Electric

9.1 Schneider EM6400S (3-fasen)

Selecteerbaar via Schneider Electric

Overzicht

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• 2-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Meter en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Meter aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde kabelverbinding met klemmenstrookstekker

Kabelverbinding via RS485:

Solar-Log™ RS485-klemmenstrook Schneider EM4600S

Pentoewijzing Pentoewijzing

1 7 (D1)

4 14 (D0)

Terminering: Afsluitweerstand van 120 ohm tussen pen 7 en 14 bij de meter

Aanwijzing

Voorafgaand aan de apparaatdetectie moeten de volgende parameters worden gecontroleerd, 

omdat anders de meter niet wordt gedetecteerd: 

Baudrate: 9600 bps

Databits: 8

Stopbits: 1

Pariteit: Even

► Instellingen vinden plaats via het display van het apparaat. (Neem daarbij de aanwijzingen en 

uitleg in de handleiding van de meter in acht)
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Mogelijke meterbedrijfsmodi van de Schneider EM6400S via RS485:

• Accumeter (2-richtingenmeter)

• Meter hele installatie

• Onderverbruiker

• Verbruiksmeter

• Verbruiksmeter (2-richtingenmeter)

• Generator

Aanwijzing

De meter kan niet samen met omvormers op één bus worden gecombineerd.

Gebruik daarom een RS485-aansluiting voor de omvormers en een afzonderlijke RS485-aanslui-

ting voor de meter. 

Aanwijzing

Er kunnen per bus maximaal 32 apparaten worden aangesloten.

Aanwijzing!

Let bij de montage, bekabeling en configuratie van het apparaat op de uitleg en aanwijzingen in 

de handleiding van de fabrikant.
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1 Kyocera omvormer/accusysteem

1.1 Kyocera omvormer/accusysteem

Terminering Adressering Interface

Neen Ja RS485

Selecteerbaar via Kyocera

Overzicht

• Interface ingebouwd.

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook onder de afdekplaat aan de onderkant.

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• 2-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Omvormers en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• Omvormer op SolarLog™ bekabelen.

• Omvormer/accusysteem onderling bekabelen.

• Communicatieadres overeenkomstig de handleiding van de fabrikant toewijzen.

Omvormer op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Afdekking losschroeven overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook omvormer

Klem Pen

 ► 1 Data+  ► 3 Data+

 ► 4 Data -  ► 4 Data -

3. Afdekking van de omvormer vastschroeven.

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.

Omvormers onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook onder de afdekplaat aan de onderkant.

Procedure

1. Afdekking losschroeven overeenkomstig de handleiding van de omvormer.

2. Geprefabriceerde RS-485-kabel met de klemmenstrook van omvormer 1 verbinden.

3. Ander kabeluiteinde met de klemmenstrook van omvormer 2 of het accusysteem verbinden.

4. Andere omvormers onderling op dezelfde wijze aansluiten.

5. Afdekking van de omvormer vastschroeven.
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Communicatieadres toewijzen:

• Procedure: Overeenkomstig de handleiding van de fabrikant.

Als de bekabeling op alle apparaten is uitgevoerd, moeten deze voor de detectie van stroom worden voor-

zien.
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2 Phonosolar

2.1 PhonoCube 7.2 (accu hybridesysteem)

Terminering Adressering Interface

Nee Ja RS485

Selecteerbaar via Phonosolar

Aanwijzing

Bij de detectie van een PhonoCube worden altijd 2 apparaten gedetecteerd. Het 1e apparaat 

bevat de omvormer en de accuwaarden. Het 2e apparaat bevat een verbruiksmeter, die bij de 

PhonoCube geïntegreerd is.

Aanwijzing over Solar-Log200

De Solar-Log200 is voor een omvormer aangebracht. Aangezien bij de detectie van een Pho-

noCube altijd 2 apparaten gedetecteerd worden, is een aansluiting op de Solar-Log200 niet 

mogelijk. 

Overzicht

• Interface ingebouwd.

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook onder de afdekplaat aan de achterkant.

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• 2-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• PhonoCube en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• PhonoCube op SolarLog™ bekabelen.

• PhonoCubes onderling bekabelen.

• Communicatieadres toewijzen. 

Adresbereik 1 - 247. 

Instelling overeenkomstig de handleiding van de fabrikant.

PhoneCube op SolarLog™ bekabelen

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.
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Procedure

1. Afdekking losschroeven overeenkomstig de handleiding van de PhoneCube

2. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook PhoneCube

Klem Pen

 ► 1 A/Data+  ► 1 - Data +

 ► 4 B/Data-  ► 2 - Data-

3. Afdekking van de PhoneCube vastschroeven.

4. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.

PhonoCubes onderling bekabelen

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook onder de afdekplaat aan de achterkant.

Procedure

1. Afdekking losschroeven overeenkomstig de handleiding van de PhoneCube.

2. Geprefabriceerde RS-485-kabel met klemmenstrook van PhoneCube1 verbinden.

3. Ander kabeluiteinde met klemmenstrook van PhoneCube 2 verbinden.

4. Andere PhoneCubes onderling op dezelfde wijze aansluiten.

5. Afdekking van de omvormer vastschroeven.

Communicatieadres toewijzen

• Aanbeveling: Doorlopende nummering, van 1 t/m 247.

• Procedure: Overeenkomstig de handleiding van de PhoneCube.
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3 Sonnenbatterie

3.1 Sonnenbatterie

Terminering Adressering Interface

Neen -* LAN

Bij de apparaatdetectie „sonnenBatterie“ selecteren. 

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Communicatieadres kan niet worden toegewezen (vindt uitsluitend plaats via DHCP)*

• Werkhandelingen

• Accusysteem en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Accusysteem aan de Solar-Log™ aansluiten

• Omvormer aan de Solar-Log™ aansluiten volgens de handleiding van de omvormerfabrikant

• Communicatieadres van de omvormer (indien noodzakelijk) volgens de handleiding van de omvor-

merfabrikant toewijzen 

Accusysteem aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats volgens de handleiding van de omvormer.

*Dynamisch IP-adres (DHCP) voor detectie en communicatie:

Beide apparaten, de Solar-Log™ en de sonnenBatterie moeten worden ingesteld op IP-adres automatisch 

toewijzen (DHCP) en zich in hetzelfde klasse C-subnet bevinden.

Detectie via Solar-Log™  WEB-interface

• Voor detectie op de Solar-Log™ kiest u onder punt  

Configuratie | Apparaten | Definitie | Interface via het plus-symbool de apparaatklasse en vervol-

gens de fabrikant sonnenBatterie. Bevestig uw keuze met OK

• De apparaatdetectie slaat u op en start u onder Configuratie | Apparaten | Detectie

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies Instellin-

gen ► Start ► Beginconfiguratie ► Pagina 2 „Apparaten“ ► Toevoegen en kies daar de fabrikant 

„sonnenBatterie“. Vervolgens opslaan en apparaatdetectie starten. 
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Aanwijzing 

Bij de detectie worden naast de accu een verbruiksmeter en een productiemeter (na de detec-

tie staan deze op gedeactiveerd) gedetecteerd. 

Zo is het mogelijk om door middel van activering van de productiemeter in omvormermodus 

een systeem ook zonder directe omvormeraansluiting te monitoren.
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4 Varta Engion-accusysteem

4.1 Varta Engion-accusysteem

Terminering Adressering Interface

Neen Ja LAN

Bij de apparaatdetectie „Varta“ selecteren. 

Ondersteunde accusystemen:

• Engion home

• Engion family

• Engion element

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en Ethernet-router of -switch

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• Werkhandelingen

• IP-adres moet dynamisch worden toegewezen. 

• Accusysteem en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• Accusysteem aan de Solar-Log™ aansluiten.

• Omvormer aan de Solar-Log™ aansluiten volgens de handleiding van de omvormerfabrikant.

• Verbruiksmeter aan de Solar-Log™ aansluiten volgens de handleiding (installatiehandleiding).

• Communicatieadres van de omvormer (indien noodzakelijk) volgens de handleiding van de omvor-

merfabrikant toewijzen. 

Aanwijzing!

Voor een werkende accubewaking moeten de volgende componenten aanwezig zijn.

• Accusysteem met salderende meters (ten minste firmware 3.0.2)

• Omvormers

• Verbruiksmeter

=> De verbruiksmeter dient zo te worden geïnstalleerd dat hij het laden van de accu registreert. 

Bovendien moet via de WEB-interface onder Configuratie | Apparaten | Configuratie | Accu de 

instelling “Verbruiksmeter registreert laden van accu” worden geactiveerd.

Accusysteem aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.
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Omvormers onderling bekabelen

De bekabeling van de omvormers onderling vindt plaats volgens de handleiding van de omvormer.

Verbruiksmeter aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• RS485 of via

• S0-interface.

IP-adres toewijzen

• Er moet een statisch/vast IP-adres worden toegewezen.

• Kies een IP-adres uit hetzelfde klasse C-subnet van de Solar-Log™  

bijvoorbeeld: Solar-Log™ heeft 192.168.178.49 

Het accusysteem moet in dit geval een IP-adres hebben uit het bereik 192.168.178.xxx (xxx staat 

voor een getal tussen 1 – 254)

• Procedure: Volgens de handleiding van het accusysteem

Detectie via Solar-Log™  WEB-interface

• Voor detectie op de Solar-Log™ kiest u onder punt  

Configuratie | Apparaten | Definitie | Interface via het plus-symbool de apparaatklasse en vervol-

gens de fabrikant Varta. Bevestig uw keuze met OK

• De apparaatdetectie slaat u op en start u onder Configuratie | Apparaten | Detectie

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies Instellin-

gen ► Start ► Beginconfiguratie ► Pagina 2 „Apparaten“ ► Toevoegen en kies daar de fabrikant 

„Varta“. Vervolgens opslaan en apparaatdetectie starten. 
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1 EGO-verwarmingselement

1.1 EGO-verwarmingselement (RS485)

Terminering Adressering Interface

Ja Neen RS485

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Klemmenstrook in het verwarmingselement.

• 3-polige bekabeling

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen.

• Werkhandelingen

• Verwarmingselement en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• Verwarmingselement aan de Solar-Log™ aansluiten.

EGO-verwarmingselement aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• zelf samen te stellen afgeschermde, 3-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Algemene aanwijzing over de besturing en positionering van de EGO-verwarmingselementen via 

Smart Energy 

De Solar-Log™ kan max. 6 EGO Smart Heater via de Smart Energy-functie aansturen en prioriteit geven. 

De implementatie van de verwarmingselementen kan daarbij in verschillende varianten plaatsvinden. 

Dit wordt aan de hand van twee voorbeelden verduidelijkt: 

Voorbeeld 1 

6 verwarmingselementen worden via de ethernet-variant geïmplementeerd, er zijn geen verdere imple-

mentaties van de verwarmingselementen via de RS485-interface mogelijk. 

Voorbeeld 2 

Via de RS485 A- en RS485/422 B-interface implementeert iedere interface een verwarmingselement, zo-

doende kunnen via ethernet nog 4 verwarmingselementen worden geïmplementeerd.

Aanwijzing

Per RS485-interface kan slechts één EGO Smart Heater worden bediend.
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Procedure

1. Verwarmingselement volgens de handleiding openen.

2. Aders volgens het volgende schema vastklemmen:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ Klemmenstrook EGO-verwarmingselement

Klem Klem

 ► 1 A/Data+  ► A RS485+

 ► 3 GND  ► C GND

 ► 4 B/Data-  ► B RS485-

3. Verwarmingselement volgens de handleiding termineren.

4. Afdekking van het verwarmingselement weer aanbrengen.

5. Klemmenstrookstekker in RS485-bus van de SolarLog™ steken.

Aanwijzing

Om ervoor te zorgen dat de besturing van het EGO-verwarmingselement correct werkt, moet 

de handbediende temperatuurregelaar van het EGO-verwarmingselement op de maximale tem-

peratuur zijn ingesteld. De temperatuur die de Solar-Log™ moet regelen, kan via de WEB-inter-

face van de Solar-Log™ onder Configuratie | Apparaten | Configuratie worden gedefinieerd.
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8.2 EGO-verwarmingselement via Ethernet

Terminering Adressering Interface

Neen -* LAN

Bij de apparaatdetectie „EGO“ selecteren. 

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en ethernetrouter of switch

• Communicatieadres kan niet worden toegewezen (vindt uitsluitend plaats via DHCP)*

• Werkhandelingen

• EGO-verwarmingselement en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• EGO-verwarmingselement aan de Solar-Log™ aansluiten

EGO-verwarmingselement aan de Solar-Log™ aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• Netwerkkabel (patchkabel/crossoverkabel) en

• Ethernetrouter of -switch.

*Dynamisch IP-adres (DHCP) voor detectie en communicatie:

Beide apparaten, de Solar-Log™ en het EGO-verwarmingselement moeten worden ingesteld op IP-adres 

automatisch toewijzen (DHCP) en zich in hetzelfde subnet bevinden.

Detectie via Solar-Log™  WEB-interface

• Voor detectie op de Solar-Log™ kiest u onder punt  

Configuratie | Apparaten | Definitie | Interface via het plus-symbool de apparaatklasse en vervol-

gens de fabrikant EGO. Bevestig uw keuze met OK

• De apparaatdetectie slaat u op en start u onder Configuratie | Apparaten | Detectie

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies Instellin-

gen ► Start ► Beginconfiguratie ► Pagina 2 „Apparaten“ ► Toevoegen en kies daar de fabrikant 

„EGO“. Vervolgens opslaan en apparaatdetectie starten. 

Aanwijzing

Met de Ethernet-variant van EGO kunnen maximaal 6 verwarmingselementen via de functie 

Smart Energy van de Solar-Log™ worden bestuurd en geprioriteerd.
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Aanwijzing

Om ervoor te zorgen dat de besturing van het EGO-verwarmingselement correct werkt, moet 

de handbediende temperatuurregelaar van het EGO-verwarmingselement op de maximale tem-

peratuur zijn ingesteld. De temperatuur die de Solar-Log™ moet regelen, kan via de WEB-inter-

face van de Solar-Log™ onder Configuratie | Apparaten | Configuratie worden gedefinieerd.
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1 IDM-warmtepomp

1.1 IDM-warmtepomp

Terminering Adressering Interface

Neen Ja LAN

Overzicht

• Interface ingebouwd.

• IP-adres van de IDM-warmtepomp moet worden toegewezen.

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en Ethernet-router of -switch.

• Of via crossoverkabel direct met het moederbord van de Navigator.

• Werkhandelingen

• IP-adres op de IDM-warmtepomp statisch/vast toewijzen of de IDM-warmtepomp op

     DHCP zetten.

• IDM-warmtepomp met switch of Ethernet-router verbinden.

• Solar-Log™ met switch of Ethernet-router verbinden.

IP-adres toewijzen

• Adressenconfiguratie volgens de handleiding van de fabrikant uitvoeren.

• De DHCP-range of het IP-adres van de warmtepomp moet in hetzelfde subnet liggen als de 

Solar-Log™. 

• Procedure: Overeenkomstig de handleiding van de fabrikant.

Detectie via Solar-Log™  WEB-interface

• Voor detectie op de Solar-Log™ kiest u onder punt  

Configuratie | Apparaten | Definitie | Interface via het plus-symbool de apparaatklasse en vervol-

gens de fabrikant IDM. Bevestig uw keuze met OK

• De apparaatdetectie slaat u op en start u onder Configuratie | Apparaten | Detectie

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies Instellin-

gen ► Start ► Beginconfiguratie ► Pagina 2 „Apparaten“ ► Toevoegen en kies daar de fabrikant 

„IDM“. Vervolgens opslaan en apparaatdetectie starten. 

Aanwijzing

De IDM-warmtepomp moet zijn uitgerust met de Navigator 1.7.
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2 Stiebel Eltron-warmtepomp

2.1 Stiebel Eltron-warmtepomp (ISG) 

Terminering Adressering Interface

Neen Ja LAN

Overzicht 

• Interface ingebouwd. 

• IP-adres van de Stiebel-Eltron-warmtepomp moet worden toegewezen. 

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en Ethernet-router of -switch. 

• Werkhandelingen

• Een statisch/vast IP-adres bij de warmtepomp geven of via DHCP (standaard geactiveerd). 

• Warmtepomp met switch of ethernet-router verbinden. 

• Solar-Log™ met switch of Ethernet-router verbinden.

IP-adres toewijzen

• Adressenconfiguratie volgens de handleiding van de fabrikant uitvoeren. 

• Het DHCP-bereik of het IP-adres van de warmtepomp moet in hetzelfde subnet liggen als de  

Solar-Log™. 

• Procedure: Overeenkomstig de handleiding van de fabrikant.

Detectie via Solar-Log™ WEB-interface

• Voor de detectie op de Solar-Log™ kiest u onder punt Configuratie | Apparaten | Definitie | Inter-

face via het plus-symbool de apparaatklasse „warmtepomp“ en vervolgens de fabrikant „Stiebel-El-

tron“. Bevestig uw keuze met OK 

• De apparaatdetectie slaat u op en start u onder Configuratie | Apparaten | Detectie

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies Instel-

lingen ► Start ► Beginconfiguratie ► Pagina 2 „Apparaten“ ► Toevoegen en kies daar de „Stie-

bel-Eltron“ uit. Vervolgens opslaan en apparaatdetectie starten. 

Aanwijzing

Standaard is DHCP geactiveerd. Om handmatig een IP-adres toe te wijzen, moet DHCP worden 

gedeactiveerd (zie hiervoor de handleiding van Stiebel-Eltron).
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Aanwijzing

Om de gegevens van de warmtepomp van Stiebel-Eltron uit te kunnen lezen, moet aanvullend 

op de warmtepomp „Stiebel ISG“ (Internet Service Gateway) worden geïnstalleerd alsmede de 

in de ISG aanwezige Modbus-interface per licentie worden vrijgeschakeld. 

 ► Neem voor de licentie rechtstreeks contact op met Stiebel-Eltron.
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1 Sensor Basic

Eigenschappen

• Sensorelement: Kristallijne zonnecel, 20 mm x 34 mm

• Meetbereik stralingssterkte: 0 – 1400 W/m2

• Meetfout maximaal +/- 2 K bij celtemperatuur van 25 °C 

• Sensorelement: KTY83-110

• Meetbereik celtemperatuur: -25 – +75 °C

• Fout maximaal +/- 8 % (FSR) bij verticale lichtinval en standaardtestvoorwaarden (STC)

• Hoge storingsbestendigheid door differentiële gegevensoverdracht 

• Aansluitkabel te verlengd tot 50 m

Sensorbehuizing

Materiaal Gepoederlakt aluminium

Montageplaat 3 mm gepoederlakt aluminium met 4 x M8-boring

Afmetingen (bxhxd) 138 mm x 38 mm x 64 mm (met montageplaat)

Massa ca. 440 g

Beschermingsklasse IP67

Omgevingstemperatuur -20 – +70 °C

Temperatuurbereik -25 – +85 °C

Relatieve luchtvochtigheid 20 – 95 %

Electronica

Voeding 8 – 28 Vdc, via RS485-gegevenskabel van de Solar-Log™

Stroomopname 10 mA nominaal

Signaalinterface RS485

Protocol Solar-Log™, 9600 Baud, 8N1

Aansluitkabels • 4-polig, 3 m, weer- en UV-bestendig (LiY(St) 11 Y (4 x 0,14)

• verlengbaar tot max. 50 m
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Montage-instructies

De positie van de sensor moet zo worden gekozen dat er zo mogelijk geen schaduwwerking kan optreden 

en dat ook sneeuw in de winter de werking van de sensor niet lang kan belemmeren. Om dit te bereiken 

wordt montage naast of boven het PV-systeem aanbevolen. Bij parallelle systemen op daken kunnen uit-

stekende montagerails meestal als montagepunt worden gebruikt. In andere gevallen kan evt. een geschik-

te montagehulp worden toegepast. 

Aanbevolen montage                           Niet toegestaan

Let op!
 

Het is niet nodig de sensor vóór montage te openen. Als de behuizing toch wordt geopend, kan 

dit ernstige gevolgen hebben op dichtheid en werking en vervalt de garantie!

Bekabeling van de datakabel naar de Solar-Log™

Let op!
 

 Verwisselen van de aansluitkabels kan leiden tot beschadiging van de sensor.

• Bekabeling van de gegevenskabel naar de Solar-Log™: De aansluitkabel is 4-aderig,  bevat de 12 V vo-

eding en de gegevensgeleiders naar de Solar-Log™

• Geen afzonderlijke voeding nodig

• De aansluitkabel mag worden verlengd (max. 50 m), maar de voedingsspanning van ten minste 8 V 

dient aan het einde van de kabel te zijn gewaarborgd

• In de buitenomgeving moet de kabelverbinding dienovereenkomstig worden beschermd. De bekabe-

ling in het binnenshuis kan met een afgeschermde gegevenskabel plaatsvinden

• De aansluiting van de Sensor basic wordt gemaakt via de RS485-interface van de Solar-Log™ parallel 

aan de omvormerbus (vanaf firmware 2.5) of via een vrije RS485-interface

• De afscherming van de kabel moet worden verbonden  met een equipotentiëleverbinding

• De vier geleiders van de aansluitdraden moeten op de 4 (6) -polige aansluitstekker van de So-

lar-Log™ worden aangesloten. De toewijzing van de aansluitingen staat op de achterkant van de 

sensor en moet als volgt worden uitgevoerd:
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Terminal block connector Solar-Log™ Sensor Basic Cable

 ► 1 (Data+)  ► Bruin: Data+    

 ► 2 (+12V)  ► Rood +12Vdc (Vcc)

 ► 3 (GND)  ► Zwart 0 V (GND)

 ► 4 (Data-)  ► Oranje Data-

Inbedrijfstelling

• Als de Solar-Log™ wordt ingeschakeld wordt automatisch ook de sensor basis van stroom voorzien

• Vervolgens dient de Sensor basis op de gewenste RS485-interface te worden geconfigureerd:  

1. Open de webpagina van de Solar-Log™

2. Navigeer naar Configuratie | Apparaten | Definitie | Interfaces ►  ► Apparaatklasse ►Sensor ► Fabri-

kant ►Mencke&Tegtmeyer

3. Omvormerdetectie uitvoeren. De Sensor basic wordt als een omvormer in het systeem geïntegreerd
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2 Sensor Box Professional

2.1 Technische beschrijving

De Sensor Box Professional is uitgerust met een monokristallijne cel van hoge kwaliteit. De sensor en het 

toebehoren (optie) zijn robuust en speciaal voor het permanente gebruik buiten ontworpen (IP65). De So-

lar-Log™ vergelijkt de opbrengstgegevens van het PV-systeem voortdurend met de meetresultaten van de 

sensoren. Als de Solar-Log™ een definieerbare afwijking vaststelt, wordt er een foutmelding gegenereerd.

Let op!
 

De sensor hoeft niet te worden geopend; dit zou leiden tot INFO vervallen van de garantie

2.2 Montage instralingssensor

De Sensor Box Professional moet parallel, dat wil zeggen, in dezelfde richting en met dezelfde helling als 

de zonnepanelen, met de bevestigingsschroeven aan een rail van de onderconstructie worden bevestigd. 

Voor de montage dient een plaats te worden gekozen waar zo mogelijk geen schaduw optreedt. De mon-

tage van een dure celtemperatu urvoeler komt te vervallen, omdat deze in de instralingssensor is geïn-

tegreerd.

Aanbevolen montage                           Niet toegestaan

Zorg er bij de montage van de sensor voor dat de aansluitkabel in overeenstemming met de tekening 

wordt aangebracht.
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2.3 Installeren van de gegevenskabels naar de Solar-Log™

De aansluiting van de Sensor Box Professional vindt plaats via de RS485- interface op de Solar-Log™. De 

verbindingskabel tussen instralingssensor en Solar-Log™ is 4-aderig en bevat de 12 V-voeding en de gege-

venskabel naar de Solar-Log™. Een afzonderlijke voeding is niet nodig.

De verbindingskabel mag worden verlengd (max. 50 m), maar de voedingsspanning van 10,5 V dient aan 

het einde van de kabel te zijn gewaarborgd. Kies bij langere afstanden een grotere kabeldoorsnede. Buiten 

dient de kabelverbinding dienovereenkomstig te worden beschermd (IP54). De bekabeling binnen kan 

plaatsvinden met een afgeschermde gegevenskabel. De afscherming dient te worden verbonden met een 

potentiaalvereffeningsrail. De vier aders van de aansluitkabel moeten met de 4-polige aansluitstekker van 

de Solar-Log™ worden verbonden.

Opgelet!
 

Verwisselen van de aansluitkabels kan leiden tot beschadiging van de sensor.

Klemmenstrookstekker Solar-Log™ Sensor Box Professional

 ► 1 (Data+)  ► Data+ A (bruin)

 ► 2 (+12V)  ► +12V (rood)

 ► 3 (GND)  ► GND (zwart)

 ► 4 (Data-)  ► Data- B (oranje)
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2.4 Inbedrijfstelling in combinatie met de Solar-Log™

Als de Solar-Log™ wordt ingeschakeld, wordt automatisch ook de Sensor Box Professional van stroom 

voorzien. Vervolgens moet de Sensor Box Professional op de gewenste vrije RS485-interface worden gec-

onfigureerd:

• Via de WEB -interface het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Definitie selecteren. 

Zie ook de installatiehandleiding , hoofdstuk “Toebehoren aansluiten“ , “Inbedrijfstelling“ en “Confi-

guratie van de aangesloten apparaten“

• Selecteer “ M&T Sensor “ bij de desbetreffende interface

• Detectie uitvoeren

De Sensor Box Professional wordt net zoals een omvormer in het systeem geïntegreerd. De rest van de 

configuratie vindt plaats via de webinterface van de Solar-Log™.

2.5 Technische gegevens

Sensor Box Professional

Afmetingen en gewicht b/h/d in mm: 145/85/40; 360 g

Behuizing Gepoederlakt aluminium

Beschermingsklasse IP65

Temperatuurbereik -20 °C tot +70 °C

Voeding Via RS485-gegevenskabel van de Solar-Log™ (10,5-28 V
DC

), geen andere 
stroomvoorziening nodig

Stroomopname 10 mA nominaal

Signaalinterface RS485

Protocol Solar-Log™, 9600 Baud, 8N1

Bestralingssterkte Instralingssensor: ± 5 % (0 W/m2 tot 1400 W/m2)
Celtemperatuur: ± 1 K (-20 tot 70 °C) / ± 2 K (-40 °C tot +85 °C) 

Installatie Op montagerails zonnepanelen

Aansluitingsgegevenskabel • 4-polig, 3 m, weer- en UV-bestendig  
(LiY(St) 11 Y (4 x 0,14)

• verlengbaar tot max. 50 m

Conformiteit CE conform DIN EN-61000-6-1:2007 en DIN EN-61000-6-3:2007
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3 Sensor Box Professional Plus

3.1 Technische beschrijving

De Sensor Box Professional Plus is uitgerust met een monokristallijne cel van hoge kwaliteit. De sensor en 

het toebehoren (optie) zijn robuust en speciaal voor het permanente gebruik buiten ontworpen (IP65). De 

Solar-Log™ vergelijkt de opbrengstgegevens van het PV-systeem voortdurend met de meetresultaten van 

de sensoren. Als de Solar-Log™ een definieerbare afwijking vaststelt, wordt er een foutmelding gegene-

reerd.

Let op!
 

De sensor hoeft niet te worden geopend; dit zou leiden tot INFO vervallen van de garantie

3.2 Montage instralingssensor

De Sensor Box Professional Plus moet parallel, dat wil zeggen, in dezelfde richting en met dezelfde helling 

als de zonnepanelen, met de bevestigingsschroeven aan een rail van de onderconstructie worden beves-

tigd. Voor de montage dient een plaats te worden gekozen waar zo mogelijk geen schaduw optreedt. 

De montage van een dure celtemperatu urvoeler komt te vervallen, omdat deze in de instralingssensor is 

geïntegreerd.

Aanbevolen montage                           Niet toegestaan

Zorg er bij de montage van de sensor voor dat de aansluitkabel in overeenstemming met de tekening 

wordt aangebracht.
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3.3 Montage optionele sensoren

De temperatuursensor dient op een plaats in de schaduw met een wandhouder te worden gemonteerd. 

De aansluitstekker wordt in de 3-polige ingang van de instralingssensor vastgeschroefd. Het windrad met 

de montagebeugel zo mogelijk op een hoge plaats in de wind aanbrengen. De aansluitstekker wordt in de 

2-polige ingang van de instralingssensor vastgeschroefd.

Let op!
 

De kabels van de optionele sensoren mogen niet worden verlengd. De sensor moet horizontaal 

worden gemonteerd.

3.4 Installeren van de gegevenskabels naar de Solar-Log™

De aansluiting van de Sensor Box Professional Plus vindt plaats via de RS485- interface op de Solar-Log™. 

De verbindingskabel tussen instralingssensor en Solar-Log™ is 4-aderig en bevat de 12 V-voeding en de 

gegevenskabel naar de Solar-Log™. Een afzonderlijke voeding is niet nodig.

De verbindingskabel mag worden verlengd (max. 50 m), maar de voedingsspanning van 10,5 V dient aan 

het einde van de kabel te zijn gewaarborgd. Kies bij langere afstanden een grotere kabeldoorsnede. Buiten 

dient de kabelverbinding dienovereenkomstig te worden beschermd (IP54). De bekabeling binnen kan 

plaatsvinden met een afgeschermde gegevenskabel. De afscherming dient te worden verbonden met een 

potentiaalvereffeningsrail. De vier aders van de aansluitkabel moeten met de 4-polige aansluitstekker van 

de Solar-Log™ worden verbonden.

Opgelet!
 

Verwisselen van de aansluitkabels kan leiden tot beschadiging van de sensor.
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Klemmenstrookstekker Solar-Log™ Sensor Box Professional Plus

 ► 1 (Data+)  ► Data+ A (bruin)

 ► 2 (+12V)  ► +12V (rood)

 ► 3 (GND)  ► GND (zwart)

 ► 4 (Data-)  ► Data- B (oranje)

3.5 Inbedrijfstelling in combinatie met de Solar-Log™ 

Als de Solar-Log™ wordt ingeschakeld, wordt automatisch ook de Sensor Box Professional Plus van stroom 

voorzien. Vervolgens moet de Sensor Box Professional Plus op de gewenste vrije RS485-interface worden 

geconfigureerd:

• Via de WEB -interface het dialoogvenster Configuratie | Apparaten | Definitie selecteren. 

Zie ook de installatiehandleiding , hoofdstuk “Toebehoren aansluiten“ , “Inbedrijfstelling“ en “Confi-

guratie van de aangesloten apparaten“

• Selecteer “ M&T Sensor “ bij de desbetreffende interface

• Detectie uitvoeren

De Sensor Box Professional Plus wordt net zoals een omvormer in het systeem geïntegreerd. De rest van 

de configuratie vindt plaats via de webinterface van de Solar-Log™.

3.6 Technische gegevens

Sensor Box Professional Plus

Afmetingen en gewicht b/h/d in mm: 145/85/40; 360 g

Behuizing Gepoederlakt aluminium

Beschermingsklasse IP65

Temperatuurbereik -20 °C tot +70 °C

Voeding Via RS485-gegevenskabel van de Solar-Log™ (10,5-28 V
DC

), geen andere 
stroomvoorziening nodig

Stroomopname 10 mA nominaal

Signaalinterface RS485

Protocol Solar-Log™, 9600 Baud, 8N1

Bestralingssterkte Instralingssensor: ± 5 % (0 W/m2 tot 1400 W/m2)
Celtemperatuur: ± 1 K (-20 tot 70 °C) / ± 2 K (-40 °C tot +85 °C) 

Installatie Op montagerails zonnepanelen

Aansluitingsgegevenskabel • 4-polig, 3 m, weer- en UV-bestendig (LiY(St) 11 Y (4 x 0,14)

• verlengbaar tot max. 50 m

Conformiteit CE conform DIN EN-61000-6-1:2007 en DIN EN-61000-6-3:2007
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1 Kipp & Zonen - pyranometer

1.1 Kipp & Zonen - pyranometer

Terminering Adressering Interface

Ja Neen RS485

Selecteerbaar via Kipp & Zonen

Ondersteunde modellen:

• SMP3

• SMP11

Overzicht

• Interface ingebouwd

• Aansluitlocatie: Ronde bus aan de onderkant

• Communicatieadres moet worden toegewezen

• 4-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Pyranometer en de Solar-Log™ spanningsvrij maken

• Pyranometer aan de Solar-Log™ aansluiten

Pyranometer aan de Solar-Log™ 1000, 1200 of 2000 aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde datakabel (is bij leveringsomvang pyranometer inbegrepen)

Pentoewijzing:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ X4-bus RS485-1 pyranometer

Klem Pen

 ► 1  A / Data+  ► 4 - B / + (geel)

 ► 2 12 V  ► 7 - 12 V (wit)

 ► 3 GND  ► 8 - massa / GND (zwart)

 ► 4 B / Data-  ► 5 - A / - (grijs)

Terminering:

Wend u voor informatie over afsluitweerstanden tot de firma Kipp & Zonen.

Aanwijzing 

Per Solar-Log™ kan maar één pyranometer worden aangesloten en zichtbaar worden gemaakt.
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Aanwijzing 

De volgende parameters overeenkomstig de handleiding van de fabrikant controleren en/of 

instellen:

Baudrate: 19200, databits: 8, pariteit: even, stopbits: 1.
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2 Lufft - pyranometer

2.1 Lufft - pyranometer

Terminering Adressering Interface

- Neen* RS485

Selecteerbaar via Lufft

Overzicht

• Interface ingebouwd.

• Aansluitlocatie: Ronde bus aan de onderkant.

• Communicatieadres hoeft niet te worden toegewezen*.

• 4-polige bekabeling

• Werkhandelingen

• Pyranometer en de Solar-Log™ spanningsvrij maken.

• Pyranometer aan de Solar-Log™ aansluiten.

Pyranometer aan de Solar-Log™ 1000, 1200 of 2000 aansluiten

Bekabeling vindt plaats via

• geprefabriceerde afgeschermde, 4-aderige datakabel en klemmenstrookstekker.

Procedure

1. Indien u de kabel zelf maakt, de aders aan de hand van volgend schema aansluiten:

Klemmenstrookstekker SolarLog™ X4-bus RS485-1 pyranometer

Klem Pen

 ► 1  ► RS485 A (groen)

 ► 2  ► Positieve voedingsspanning (bruin)

 ► 3  ► Massa / GND (wit)

 ► 4  ► RS485 B (geel)

*Communicatieadres toewijzen:

De defaultwaarde van het communicatieadres is 1. Als er meer pyranometers in één bus worden gebruikt, 

moet het adres worden aangepast. Hiervoor hebt u een tool nodig die bij de firma Lufft dient te worden 

aangeschaft. Ga daartoe naar het downloadgedeelte op de website van de firma Lufft.

Terminering:

Wend u voor informatie over afsluitweerstanden tot de firma Lufft.

Aanwijzing 

Per Solar-Log™ kan maar één pyranometer worden aangesloten en zichtbaar worden gemaakt.
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Aanwijzing 

De volgende parameters overeenkomstig de handleiding van de fabrikant controleren en/of 

instellen:

Baudrate: 19200, databits: 8, pariteit: geen, stopbits: geen, binair UMB-protocol selecteren en 

apparaat-ID: 1
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1 Allnet-netwerkcontactdozen

Via de Allnet-netwerkcontactdozen kunnen elektrische apparaten in- en uitgeschakeld worden, deze 

schakelprocessen kunnen handmatig, tijdgestuurd of verbruiksafhankelijk worden geprogrammeerd. De 

Allnet-netwerkcontactdozen kunnen per LAN-kabel in het netwerk worden opgenomen. Om deze functies 

via de Solar-Log™ te kunnen gebruiken moet u de volgende stappen uitvoeren.

Procedure:

1. Sluit de Allnet via een LAN-kabel op een laptop of pc aan en steek de Allnet in een contactdoos.

2. Vervolgens opent u de systeembesturing van uw pc (overeenkomstig de handleiding van uw 

besturingssysteem).

3. Kies in de systeembesturing het onderdeel “Netwerk- en vrijgavecentrum” (overeenkomstig de 

handleiding van uw besturingssysteem).

4. Klik hier op “LAN-verbinding” en vervolgens op Eigenschappen.

5. Ga naar Internetprotocol Versie 4 (TCP/IPv4) en roep de Eigenschappen op.

Let op!

Noteer de weergegeven waarden, voordat u deze wijzigt, omdat u deze later weer nodig hebt 

worden.

6. Wijzig de weergegeven waarden als volgt (volgende IP-adres gebruiken): 

IP-adres: 192.168.0.101 

Subnetmasker: 255.255.255.0 

Gateway: 0.0.0.0 

en bevestig de instellingen met “OK”

7. Voer in uw internetbrowser het IP-adres 192.168.0.100 in, de Allnet-pagina van de contactdoos 

wordt opgeroepen.

8. Klik op Instellingen en ga naar Configuratie | LAN-instellingen

9. Configureer het IP-adres en geef, voor zover er meerdere aanwezig zijn, ieder Allnet-netwerkcon-

tactdoos een eigen adres (IP-adres, subnetmasker, enz.) dat zich op hetzelfde netwerk als de lap-

top/pc bevindt (op deze plaats moet rekening worden gehouden met de oorspronkelijke waarden) 

Is het oorspronkelijke IP-adres van de laptop/pc bijv. 192.168.178.2 moeten de Allnet-contactdozen 

met het adres 192.168.178.3 enz. worden verder gevoerd. Het subnetmasker (netmasker) moet iden-

tiek zijn met dat van de laptop/pc, bijvoorbeeld 255.255.255.0. Bij de gateway moet het IP-adres 

van de router of de switch worden ingevoerd, waarop de laptop/pc later weer wordt aangesloten. 

Zijn de instellingen compleet, deze opslaan.

10. Na het installeren van de netwerkcontactdoos de laptop/pc weer op de oorspronkelijke waarden 

(die u hebt genoteerd) zetten.

11. Daarmee is de configuratie afgesloten.
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Aanwijzing 

Om een functionaliteit met de Solar-Log™ te waarborgen, moet de ALL3075v3 nog 

in de configuratie van de Allnet-contactdoos op extern worden gezet.

Implementatie van het Allnet in de Solar-Log™
Om de Allnet met de Solar-Log™ te verbinden moet deze via de apparaatdetectie worden gedefinie-

erd. Hiervoor gaat u via de WEB-interface van de Solar-Log™ naar Configuratie | Apparaten | Definitie 

en kiest u met het blauwe plus-symbool de apparaatklasse “Schakelaar” uit en vervolgens de fabrikant 

“Allnet” alsmede het type en het aantal apparaten. Aansluitend met OK bevestigen en via Configuratie | 

Apparaten | Detectie de detectie starten. Deze a.u.b. volledig laten doorlopen. Vervolgens via Configuratie 

| Apparaten | Configuratie het desbetreffende apparaat kiezen en het IP-adres invoeren alsmede de 

overige configuratie uitvoeren, na beëindiging opslaan.

Als laatste stap moet de Smart Energy-logica worden geconfigureerd. Aanwijzingen hiervoor staan in de 

handleiding van de Solar-Log ™ Smart Energy op onze homepagina:

http://www.solar-log.uk/gb-en/produkte-loesungen/solar-logtm-smart-energy/downloads.html
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2 Smart Relais-station

Een gedetailleerdere beschrijving van het Smart Relais Station vindt u als PDF-bestand op de cd (die bij 

het Smart Relais Station is geleverd) alsmede op onze homepagina onder de volgende link:

http://www.solar-log.uk/gb-en/produkte-loesungen/solar-logtm-smart-energy/downloads.html
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3 WeMo Insight Switch

Via de WeMo Insight Switch kunnen apparaten die geschikt zijn voor WLAN thuis worden gekoppeld om 

deze bijvoorbeeld in of uit te schakelen, bovendien kunnen deze apparaten bewaakt worden en kan er 

informatie over het energievebruik naar een smartphone of tablet worden gestuurd. Om deze functies via 

de Solar-Log™ te kunnen gebruiken moet u de volgende handleiding uitvoeren.

Procedure

1. PC of laptop alsmede de Solar-Log™ met een LAN-kabel met de router verbinden.

2. Download met de mobiele telefoon de app WeMo.

3. WeMo Insight Switch terugzetten (resetknop 5 sec. indrukken en ondertussen de WeMo Insight 

Switch met stroom bekrachtigen)

4. WeMo zoeken in de WLAN van de mobiele telefoon.

5. De app WeMo openen en de WeMo Insight Switch toewijzen aan de WLAN-net van de router

6. De Solar-Log™ via de WEB-interface van de pc of de laptop oproepen onder Configuratie | Appara-

ten | Definitie

7. Via de +Plus-knop van de apparaatklasse „schakelaar“ kiezen 

8. Fabrikant „Belkin“ en type „WeMo Insight“ alsmede het aantal apparaten kiezen en opslaan 

9. Start aansluitend via de Configuratie | Apparaten | Detectie de detectie

10. De verbinding is nu tot stand gebracht

Aanwijzing 

Een directe verbinding Solar-Log™ WiFi en WeMo is niet mogelijk. De Solar-Log™ moet 

met een LAN-kabel op een router of een netwerk zijn aangesloten. 

Als laatste stap moet de Smart Energy-logica worden geconfigureerd. Aanwijzingen hiervoor staan in de 

handleiding van de Solar-Log ™ Smart Energy op onze homepagina:

http://www.solar-log.uk/gb-en/produkte-loesungen/solar-logtm-smart-energy/downloads.html
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1 Keba - Stromlaadstation

1.1 Keba - Stroomlaadstation (KeContact P20 / P30) 

Terminering Adressering Interface

Neen Ja LAN

Ondersteunde modellen:

KeContact P20

• c-serie

• x-serie

KeContact P30

• c-serie

• x-serie

Overzicht

• Interface ingebouwd. 

• IP-adres van het Keba-stroomlaadstation moet worden toegewezen. 

• Bekabeling via netwerkkabel (patchkabel) en Ethernet-router of -switch. 

• Werkhandelingen

• Een statisch of vast IP-adres aan het Keba-stroomlaadstation geven (aanbevolen) of op DHCP 

instellen. 

• Keba-stroomlaadstation met switch of ethernet-router verbinden. 

• Solar-Log™ met switch of Ethernet-router verbinden.

IP-adres toewijzen 

• Adressenconfiguratie volgens de handleiding van de fabrikant uitvoeren. 

• Het DHCP-bereik of het IP-adres van het Keba-stroomlaadstation moet in hetzelfde subnet liggen 

als de Solar-Log™. 

• Procedure: Overeenkomstig de handleiding van de fabrikant.

Detectie via Solar-Log™ WEB-interface

• Voor de detectie op de Solar-Log™ kiest u onder punt Configuratie | Apparaten | Definitie | In-

terface via het plus-symbool de apparaatklasse „laadpaal“ en vervolgens de fabrikant „Keba“ uit. 

Bevestig uw keuze met OK 

•  De apparaatdetectie slaat u op en start u onder Configuratie | Apparaten | Detectie

Detectie van de Solar-Log 1200

• De omvormerdetectie van de Solar-Log 1200 kan ook via het display worden gestart. Kies Instellin-

gen ► Start ► Beginconfiguratie ► Pagina 2 „Apparaten“ ► Toevoegen en kies daar de fabrikant 

„Keba“ uit. Vervolgens opslaan en apparaatdetectie starten
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Aanwijzing

Om ervoor te zorgen dat het KEBA-laadstation de commando‘s van de Solar-Log™ accepteert, 

moeten de DIP-switches op het laadstation als volgt worden ingesteld:

 ► DSW1.1: OFF (X1 gedeactiveerd)

 ► DSW1.3: ON (UDP geactiveerd)

DIP-switch - DSW2.1-2.: IP-instellingen (deze overeenkomstig de handleiding van KEBA uitvoe-

ren)
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fabrikant. Niets uit deze handleiding mag in welke 

vorm ook zonder schriftelijke toestemming van Solare 

Datensysteme GmbH gereproduceerd of met behulp 

van elektronische systemen verwerkt, gekopieerd of 

verspreid worden. 

Wijzigingen voorbehouden.

Alle gegevens zijn tot stand gekomen zonder garantie 

en aanspraak op volledigheid.

Overtreding op de hierboven genoemde informatie 

leidt tot schadevergoeding. 

Alle in deze handleiding genoemde merken zijn eigen-

dom van hun desbetreffende fabrikanten en worden 

hiermee erkend. Het merk "Speedwire" is een in vele 

landen ingevoerd handelsmerk van de SMA Solar 

Technology AG.

Solare Datensysteme GmbH

Fuhrmannstraße 9

72351 Geislingen-Binsdorf, Duitsland

Germany

Telefoon: +49(0) 7428-9418-200

Fax:    +49(0) 7428-9418-280

info@solar-log.com

www.solar-log.com

www.solarlog-WEB.com

Hotline: +49(0) 7428-9418-660
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