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Figur 0-1: Overblik over Mastervolt Sunmaster XS4300/3200/2000.
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GENEREL INFORMATION

1 GENEREL INFORMATION
1.1 PRODUKTBESKRIVELSE
Tillykke med din nye Mastervolt Sunmaster XS4300, Sunmaster
XS3200 eller Sunmaster XS2000, i det følgende kaldet
“Sunmaster”.
Sunmaster er en nettilsluttet sol-inverter, der anvendes til
feed-back til strømforsyningsnettet ved hjælp af solceller.
Afhængigt af anvendelsesområdet og med henblik på at overholde
den lokale lovgivning omkring anvendelses, kan Sunmaster

Dette indebærer bl.a., at installationen er udført af en uddannet
elektriker, at installation og vedligeholdelse er foretaget i henhold
til de anførte instruktioner og i den korrekte rækkefølge, og at
ingen ændringer eller reparationer er foretaget på Sunmaster af
andre end Mastervolt.
Garantien er begrænset til reparationsomkostningerne og/eller
udskiftning af produktet hos Mastervolt. Omkostninger i
forbindelse med arbejdsløn for installation eller forsendelse
af defekte dele er ikke omfattet af denne garanti.

Se kapitel 3.2, der viser en oversigt over de enkelte modeller.
Sunmaster er ikke egnet som eneste strømkilde (dvs. uden

I forbindelse med en garantisag skal du henvende dig direkte til
din leverandør med angivelse af din klage, anmodning, købsdato
og number på den defekte del/ serienummer

1.2 SÅDAN BRUGES MANUALEN

1.5 ERSTATNINGSANSVAR

Copyright © 2011 Mastervolt. Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, overdragelse,distribution eller lagring, helt eller
delvist, af indholdet af dette dokument i en hvilkensomhelst form

Mastervolt påtager sig intet erstatningsansvar for:
•
skader opstået som følge af anvendelsen af Sunmaster;
•
eventulle fejl i manualen og følgerne heraf.

Sunmaster:
•
•

•

•

For elektrikeren giver denne manual anvisninger på
installation, drift og igangsætning.
For slut-brugeren giver manualen anvisninger på drift,
vedligeholdelse og eventuelle korrektioner af mindre
funtionsfejl ved Sunmaster.
Enhver,der arbejder med dette apparatur, bør være
bekendt med indholdet at denne manual, og skal nøje
følge instruktionerne.
Sørg for at opbevare manualen på et tilgængeligt sted.

1.6 ÆNDRINGER PÅ SUNMASTER
Ændringer på Sunmaster må kun udføres efter Mastervolts skriftlige
tilladelse.

1.7 IDENTIFIKATIONSMÆRKAT

Figur 1-1

1.3 MANUALENS GYLDIGHED
gælder kun for standardudgaver af Sunmaster, leveret af Mastervolt (Se kapitel 3.2).

1.4 GARANTISPECIFKATIONER
Mastervolts produkgaranti gælder i fem år efter købstidspunktet,
forudsat overholdelseaf samtlige instruktioner og advarsler i denne
manual under installation og drift.

4

nødvendig for service, vedligeholdelse og & efterlevering af

ADVARSEL!
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER OG ADVARSLER

2.1 ADVARSLER OG SYMBOLER

2.3

Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler vises i denne manual
ved følgende piktogrammer:

Installatøren/brugeren skal altid:

En fremgangsmåde, omstændighed etc.
som kræver ektra opmærksomhed.

FORSIGTIGHED!

Særlig information, ordrer og forbud med henblik på
at forebygge skader.

ADVARSEL

EN ADVARSEL gør opmærksom på mulig risiko for
brugeren eller installatøren eller væsentlig materiel
skade på Sunmaster, såfremt installatøren/brugeren
ikke følger de de angivne fremgangsmåder.

2.2

BRUG PRODUKTET TIL DET
BEREGNEDE FORMÅL

Sunmaster er konstrueret i henhold til de gældende sikkerhedstekniske retningslinjer. Anvend kun Sunmaster
i installationer, der lever op til følgende krav:
•
•
•

i permanente installationer;
tilsluttet en separat, jordforbundet veklselstrøms-gruppe,
hvortil intet andet elektrisk udstyr er tilsluttet;
den elektriske installation skal overholde de gældende
bestemmelser og standarder, skal udføres korrekt og
skal være i god stand.
kapitel 7.1.

•
•

2.4

ORGANISATORISKE FORANSTALTNINGER

have adgang til denne manual;
være bekendt med indholdet af denne manual. Dette
gælder særligt kapitel 2, Sikkerhedsforskrifter og advarsler.

INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE
OG REPARATION

Da der er tale om livsfarlige elektriske spændinger, tilrådes det,
at installation, vedligeholdelse og reparation af Sunmaster
såvel som ændringer i dit elektriske system kun udføres af en
uddannet elektriker.
Tilslutninger og sikkerhedsforanstaltninger skal udføres i
overensstemmenslse med de lokalt gældende lover og regler.
Ved nedlukning og/eller afmontering følges instruktionerne i
kapitel 4.4.
Ved udskiftning af reservedele må kun originale dele anvendes.

2.5
•
•

•
•

ADVARSEL OM SÆRLIGE FARER
Ud over vekselstrømsnetspændingen kan der også være
jævnstrømsspænding op til 600V i Sunmaster
Den spænding, der er til stede i nettet og på solsiden af
Sunmaster, er ikke sikre at berøre og kan ikke slås fra på
solsiden. Afhængigt af lokale gældende regler kan
anvendelse af en intern eller ekstern jævnstrømsafbryder være obligatorisk.
Undlad at arbejde med Sunmaster og/eller den elektriske
installation, hvis den stadig er tilsluttet solfangerne
og/eller vekselstrømsnettet.
Lad kun en uddannet elektriker udføre ændringer i dit
elektriske system.

ADVARSEL

Anvend aldrig Sunmaster i omgivelser, hvor der
er risiko for gas- eller støveksplosioner, eller i
nærheden af brandfarlige produkter!

Enhver brug af Sunmaster, som ikke er nævnt i § 2.2, anses
ikke for at være i overensstemmelse med det oprindelige
formål. Mastervolt er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af ovenstående.
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3 FØR DU GÅR GANG
3.1 UDPAKNING
Udover din Sunmaster omfatter leveringen følgende:
•
En monteringskonsol til montering af Sunmaster
på en væg
•
Denne bruger- og installationsmanual.
Efter udpakning, check indholdet for evt. skader.
Undlad at anvende produktet, hvis det er skadet. Hvis du er i
tvivl, kontakt din leverandør.

ADVARSEL

Sunmaster må aldrig anvendes til andet end
sit oprindelige formål!

3.3 INSTALLATIONSMILJØ
•
•

3.2 VALG AF LAND

•

Sunmaster er udstyret med anti-østrøm udstyr, som sikrer, at
systemet slår fra i tilfælde af fejl i nettet. De europæiske lande
har forskellige regler vedrørende sol-inverteres net-interface.
Den fælles ø-strøm enhed er QNS, som slår sol-inverteren fra,
hvis netspænding eller -frekvens er udenfor sit område. I nogle
lande, som f.eks. Tyskland, er ENS enheden (VDE-V-0126-1-1
kompatibel) obligatorisk.
P.g.a. disse forskellige regler skal Sunmaster konfigureres, første
gang den installeres. Se afsnit 4.3.2.
Desuden kan Sunmaster leveres med eller uden intern
jævnstrømsafbryder, som anvendes til at afbryde solcellemodulerne fra sol-inverteren, som påkrævet i bygninger ved
den internationale standard IEC60364-7-712.
Check via reservedelsnummer på typenummerpladen, om din
Sunmaster er hensigtsmæssig til den påtænkte anvendelse
(Se tabel 1).

•

•

Omgivende temperatur: -20 ... 60°C; (energineddrosling over 45°C).
Installation i et indendørs miljø, med eller uden luftkonditionering
(Se nedenstående tabel for yderligere instruktion)
Der må ikke være genstande anbragt tættere på end 10 cm fra
Sørg for, at den varme luft, der genereres under drift, udledes via
mekanisk ventilation, hvis Sunmaster installeres i et lukket
område.
Sørg for mindst 50 cm afstand mellem inverterne, hvis der

foranstaltninger for at forhindre, at en inverter opvarmer
•

•

Hvis Sunmaster installeres i umiddelbar nærhed af opholdsområder, skal der tages højde for, at Sunmaster kan frembringe en
svag støj, når den er i drift.
Monter Sunmaster vertikalt på en solid væg.
eller lidt nedefra.

Reservedelsnr. Beskrivelse
Jævnstrømsafbryder
131004300
XS4300 IP44 ENS
Nej
131014300
XS4300 IP44 ENS SW
Ja
131003200
XS3200 IP44 ENS
Nej
131013200
XS3200 IP44 ENS SW
Ja
131002000
XS2000 IP44 ENS
Nej
131012000
XS2000 IP44 ENS SW
Ja
Tabel 1

Installer Sunmaster XS indendørs.
Et miljø med udluftning anbefales.
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Udsæt aldrig Sunmaster for
ekstreme vejrforhold som f.eks.
regn,sne eller blæst. Installer
Sunmaster i et beskyttet miljø.

Monter Sunmaster vertikalt på en
solid væg.

Udsæt ikke Sunmaster for direkte
sollys eller andre varmekilder.
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Udsæt ikke Sunmaster for fugtige eller
støvfyldte miljøer.

Frihold en afstand på 10 cm omkring
Sunmaster. Hvis de der installeres er
ved siden af hinanden, bør der holdes
en afstand på mindst 50 cm.

10 cm

10 cm

10 cm

Er dette ikke muligt, skal der tages de
fornødne forholdsregler for at forhindre, at en inverter opvarmer en
anden.
> 50 cm

10 cm

>10 cm
>10 cm
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3.4

VEKSELSTRØMS-LEDNINGSFØRING

Sunmaster må kun anvendes i en permanent installation
tilsluttet en separat vekselstrøms-distributionsgruppe,
hvor intet andet elektrisk udstyr er tilsluttet.
Kabelføringen mellem samledåsen eller den elektriske
kabelkanal og Sunmaster skal være dobbel-isoleret. Brug en
passende vekselstrømslednings-diameter, således at den
enkelte lednings modstand mellem Sunmaster og
vekselstrømsdistributionen ikke overstiger 0,25 Ohm.
Direktiv: ved længde op til 25 meter vælg en ledningsdiameter på 3 x 4mm². Vælg en større ledningsstørrelse ved
længder over 25 meter.

3.5 JORDFORBINDELSE
Sunmaster skal være udstyret med en jordforbindende leder
til vekselstrømsudgangsterminalen.
Jordforbindelse og al øvrig ledningsføring skal være i
overensstemmelse med lokale regler og forordninger.
Jordforbindelse til solpanelet er ikke nødvendigt takket være
Sunmasters galvaniske isolering mellem jævnstrøms- og
vekselstrømsudgangene.

Er din Sunmaster ikke udstyret med en jævnstrømsafbryder,
kan en ekstern jævnstrømsafbryder tilføjes. Fås til både
enkelt- og dobbeltudgang beregnet til 600 Volt og 25A.
Se kapitel 8 vedr. bestilling.

3.8

PV CELLE-MODULER OG OG STRENGE

Solsiden - eller jævnstrømssiden - af systemet består af et
antal solcelle moduler. Solcelle-modulerne er serieforbundet,
så de danner en såkalt "streng". Disse strenge består af en
plus (+) og en minus (–) forbindelse, som kan tilsluttes
Sunmaster direkte.
Spændingen i strengen skal svare til spændingen i det åbne
kredsløb (Voc) per solcelle-modul (se specifikationer på
solcelle-modulet), ganget med antallet af solcelle-moduler
i hver enkelt streng. Afhægigt af solindstrålingen og
temperaturen skal denne værdi svare til 70-95% af den
beregnede spænding i strengen.
Sunmaster er udstyret med en enkelt MPP tracker og to
parallelle streng-forbindelse, se figur 3-1

3.6 SPECIFICATIONER FOR SOLSYSTEMET:
Solsystemet skal overholde følgende specifikationer:
•
Max. spænding i det åbne kredsløb skal holdes på så lav
temperatur som muligt i solcelle-modulerne og max.
solcelleenergi tilsluttet solfangeren:
Model Sunmaster
XS4300
XS3200
XS2000
•
•

Max. spænding
550Vdc
600Vdc
450Vdc

1

Max. energi
max 4600Wp
max 3500Wp
max 2100Wp

Dobbelt-isoleret solcelle-ledningsføring
Alle kabler i ledningen skal være forsynet med dobbeltisolering og skal være udstyret med formonteret
MultiContact stik (Ø4mm)

2

Jævnstrøm

Sunmaster, skal begge ledninger være af ens længde.

FORSIGTIGHED!

Vekselstrøm

Undlad at installere Sunmaster, hvis sol systemet ikke overholder ovennævnte
bestemmelser.

3.7 JÆVNSTRØMSAFBRYDER

Figur 3-1

El nettet

Afhængigt af lokalt gældende bestemmelser kan anvendelse
af en jævnstrømsafbryder mellem
solcelle-modulerne og inverteren være obligatorisk.
For eksempel foreskriver international standard IEC60364-7712 en jævnstrømsafbryder i soldrevne elektriske installationer i bygninger. Derfor tilbyder Mastervolt flere modeller
af Sumastermed integreret jævnstrømsafbryder. Se kapitel 3.2 for
at se, om din Sunmaster er udstyret med en sådan jævnstrømsafbryder.

DK / Sunmaster XS4300-3200-2000 / April 2012
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3.8.1

Tilslutning af to strenge (standard)

Der kan tilsluttes to strenge direkte til Sunmaster.

fordeles ligeligt over begge indgange, så meget som det er
muligt.

Streng 1

3.8.2

Tilslutning af flere end to strenge

(valgfrit)
Skal der tilsluttes mere end 2 strenge kan Multikontakt Yadaptorer anvendes til at forbinde strengene
der er tilsluttet samme indgang, skal bestå af et ens antal af

Streng 2
Streng 1 + 2

Streng 3 + 4

Jævnstrøm

MultiKontakt
Y-adaptorer
Vekselstrøm

Elnet
Jævnstrøm

Figur 3-2

Vekselstrøm

Figur 3-4

Elnet

Figur 3-3: Y-adapter
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3.9 GENEREL SIKKERHED OG INSTALLATION
ADVARSEL
Sørg for, at al ledningsføring er frakoblet alle
energikilder under hele installation.

FORSIGTIGHED!
• Kortslutning eller reversering kan
medføre skade på Sunmaster, kabelsystemet og/eller slutforbindelserne.
• Følg alle trin i installationsinstruktionen i den beskrevne
rækkefølge.
• En evt. installet jævnstrømsafbryder skal
forblive i OFF position under hele
installation.

DK / Sunmaster XS4300-3200-2000 / April 2012

3.10 DETTE SKAL DU BRUGE TIL INSTALLATIONEN
Sørg for at have alle de dele, du skal bruge til at installere
Sunmaster:
• Sunmaster + monteringskonsol (inkluderet).
• Fire skruer med rawplugs til montering af Sunmaster.
Max. diameter: 5 mm. Anvend monteringsmaterialer,
der er egnet til at bære vægten af Sunmaster
• Sekskantede skruenøgle # 4 til at åbne Sunmasters
forbindelsesrum.
•
•

Masterbus kommunikationskabler.
RS485 kommunikationskabler.

11
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4 INSTALLATION
4.1

INSTALLATION TRIN - FOR - TRIN

4

ADVARSEL!

Løsn de ti sekskantede skruer (a) i
bunden af kabinettet.

Læs kapitlerne 2 og 3 før du går igang med
installation

1

hjælp af monteringskonsollen.

Figur 4-4

5
Figur 4-1

2

angivne slidser (b). Fjern derefter bundpladen
på Sunmaster.

Fastgør monteringskonsollen på væggen.

Figur 4-5

6

Figur 4-2

3

Anbring Sunmaster ovenover monterings-

Før vekselstrømskablerne gennem kabelforskruningen til venstre på bundpladen og
forbind kablerne til skrueklemmerne.

den er låst fast på monteringskonsollen.

Figur 4-3

12

Figur 4-6
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9

Forbind MasterBus kablerne med MasterBusstikkene og QS-Databus ledningsføring med
RJ-45 stikkene til overvågningsforbindelserne
for at kunne overvåge enheden (valgfri).

RS485 RS485

Sørg for, at jævnstrømsafbryderen er i OFFposition. Tilslut derefter strengenes kabelføring
til Sunmaster.
Input 1

Input 2

RS485

terminator

Figur 4-9
RS485

4.2

VED BRUG I ITALIEN
I Italien kan der kræves afskærmning af vekselstrøms
kabler af ENEL

Alle Sunmastere er udstyret med et mulighed for kabelafskærming

RS485

terminator

Figur 4-7

8

Luk samleboks; Trin:
1 Spænd de to sekskantede skruer (a).
2 Spænd kabelforskruninger (b).
Figur 4-10: Detalje af kabelafskærmning

4.3

IDRIFTSÆTTELSE EFTER INSTALLATION
For at sikre, at Sunmaster fungerer korrekt,
bør idriftsættelse kun foregå i dagtimerne.

4.3.1 Tænding
Følg nedenfor beskrevne fremgangsmåde for at tænde Sunmaster:
1
Kontroller om jævnstrømsafbryderen på solpanelet
stadig er i OFF-stilling (eller “O”-stilling).
2
Tænd for vekselstrømsnettet.
3
Flyt jævnstrømsafbryderen på solpanelet til
ON-stilling (eller “I”-stilling).
Hvis tilslutningen er udført korrekt, og der er tilstrækkelig
solindstråling, vil Sunmaster tændes automatisk.
Dette kan vare et par sekunder.
4
Første gang Sunmaster sættes i drift,
skal der vælges landekode. Se afsnit 4.3.2.
Figur 4-8

DK / Sunmaster XS4300-3200-2000 / April 2012
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4.3.2

Valg af landekode

5

Bekræft dit valg ved tryk på S3 (eller annuller ved tryk på S4).

stemmelse med lokale love og vedtægter for tilslutning
til elnettet

1

S

2

BEMÆRK!

Tilslut ALDRIG Sunmaster til et andet elnet
end det valgte.
1

Følgende besked vises efter igangsættelse:

1

S

2

S4

S3

S

Tryk S3 for at bekræfte
valg

Tryk S4 for at fortryde
valg

kan du starte processen forfra ved at trykke
på S2 og S4 samtidig i 3 sekunder.
S3

Tryk S4 for at bladre i landekoder

6

S4

2 Vælg den korrekte landekode
Landekode
Standard Tilladt i følgende lande
GERMANY 1P,
ENS
Tyskland, Østrig, Belgien
begrænset til 4.600W
GERMANY 3P
ENS
Tyskland, Østrig, Belgien
SPAIN
QNS
Spanien
ITALY
ENS
Italien
UK
QNS
England
FRANCE
ENS
Frankrig
AUSTRALIA
QNS
Australien
GREECE
QNS
Grækenland
HOLLAND
QNS
Holland, og resten
af Europa
USA 240V
QNS
USA (To faser 240V)
USA 208V
QNS
USA (Tre faser 208V)
KOREA
QNS
Syd Korea
TAIWAN
QNS
Taiwan

Hvis du valgte GERMANY 3P, vil de tre solfangere
tænde/slukke samtidig, og kun hvis de tre er
forbundet via MasterBus.
Se afsnit 4.1, reference (7) for MasterBus
forbindelse af de tre solfangere. I en 3-fase
afsnit 5.3.5 og 5.3.8.

4.4

LUKNING AF ANLÆG

Hvis det bliver nødvendigt at lukke ned for Sunmaster, skal
nedenstående instruktioner følges i den nævnte rækkefølge:

FORSIGTIG!

Følg nedenstående instruktioner i den angivne
rækkefølge.

3

Tryk S4 for at bladre i landekoder

4

Når den korrekte landekode vises, tryk S2 for at vælge den

1

Afbryd netspændingen ved at slukke
vekselstrømsfordeling-afbryderen i målerskabet.

være i OFF-stilling.
Afbryd forbindelse mellem Multikontakt-stikkene og
Sunmaster.
4
Fjern bundpladen på Sunmaster og afbryd
vekselstrømskablerne.
Sunmaster kan nu afmonteres sikkert.
3

Tryk S2 for at vælge korrekt landekode
1

Herefter tænder Sunmaster.
Se kapitel 0 for betjeningsvejledning

S

2

S

S4

S3
Tryk S4 for at bladre i landekoder

14

April 2012 / Sunmaster XS4300-3200-2000 / DK

S

DRIFT

5 DRIFT
5.1

GENERELT

5.3

Efter installation og idriftsættelse vil Sunmaster automatisk
gå i gang, hvis der er tilstrækkelig solindstråling.
Sunmaster kører automatisk: Der er ikke behov for, at
brugeren gør noget. Hvis solindstrålingen på solcellerne
er utilstrækkelig, f.eks. om natten, slår Sunmaster automatisk fra.
Når systemet er slukket, vises der ingen information i displayet.
Sunmaster har ingen ON/OFF-kontakt. I tilfælde af nedlukning,
se afsnit 4.4.
FORSIGTIG!

LCD-DISPLAY

Sunmaster er som standard udstyret med en integreret
Ved hjælp af denne skærm er det muligt at overvåge,
hvordan solcelle-systemet fungerer. Den viser følgende:
•
•
•
•
•

Daglig energiomsætning i de seneste 30 dage
Faktisk solenergi, spænding og strøm.
Faktisk vekselstrøm, spænding, strøm og frekvens
Faktisk solfangertemperatur, samlet energiomsætning,
samlet antal arbejdstimer.
Status og diagnostik for solfangeren.

Multikontakt-stikkene må aldrig frakobles
når Sunmaster er i gang.
Sker dette kan det resultere i en gnist eller
en elektrisk bue. Skulle en elektrisk bue opstå,
skal både kontakt og stik udskiftes på Sunmaster.
5.2 TVUNGEN NEDKØLING
For at opretholde en optimal intern temperatur er
Sunmaster udstyret med en køleventilator.
Køleventilatoren begynder at køre langsomt, når solfangerne
går igang. Efterhånden som temperaturen stiger,
vil køleventilatoren øge hastigheden.

LCD Display

S1: Menu

S2: Source

Fejl LED
S3: Info

S4: Select

Figur 5-1: Sådan bruges LCD-displayet
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5.3.1

Og hvis der ikke har været aktiveret nogen taster i
60 sekunder, vender displayet tilbage til dette
skærmbillede. Det viser:
• Faktisk solenergi ved hjælp af en 0-100% linje
• Dagens genererede energi.

Faktiske målinger

når [.ACTUAL] er fremhævet på LCD-displayet,
Ved tryk på S2: Source, kan du skifte mellem:
SOLAR 1
AC GRID

Data vedr. vekselstrømsnettet vises

Data målt ved jævnstrømsindgang “SOLAR1”
Data målt ved vekselstrømsudgang på
Sunmaster

Faktiske værdier vises
Faktisk solenergi
(ca. 70% af den nominelle energi)
1

S

2

Ved tryk på S2: Source, kan du skifte mellem:
SOLAR 1
AC GRID

S

Faktiske målinger vises
1

S

2

S4

S3
Dagens energi indtil nu
Eksempel 19.52 kWh

S4

S3
Tryk S4: Select for at skifte mellem
[W], [V], [A], [Hz]

Figur 5-2: Start skærm (viste værdier kan variere)
Ved tryk på S1: Menu, kan du skifte mellem:
ACTUAL

Udlæsning af de faktiske målinger;
se kapitel 5.3.1

DAY

Viser de historiske data for i dag og
1-30 dage tilbage; se kapitel 5.3.2

TOTAL

Viser samlet energiomsætning ved indgang
og vekselstrømsudgang; se kapitel
5.3.3.

SYSTEM

Anvendes til at vise systeminformation
vedr. Sunmaster; se kapitel 5.3.4.

Figur 5-3: Aktuel udlæsning
Tryk på S4: Vælg, for at navigere gennem de aktuelle data.
Nedenstående skema forklarer betydningen af de viste data:

W

Valgt kilde =
AC GRID
Energi leveret til
el-nettet

V

Elnet spænding

A

Vekselstrøm leveret til
elnet
Elnet frekvens
Elnet impedans*
Intern temperatur
i inverter

Hz
Ω
°C

Valgt kilde =
SOLAR1
Energi leveret til
Sunmaster fra
Solcelle-strengene
Spænding på
solcelle-strenge
Jævnstrøm leveret fra
solcelle-strenge
Intern temperatur
i inverter
-

kWh Energi genereret idag
* Kun ENS-models (se kapitel 3.2), ellers vises 0.00
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5.3.2

Historiske data

5.3.3

Når [ DAY] fremhæves i øverste venstre hjørne af LCD-displayet,
vises den daglige ydelse i din Sunmaster de seneste 30 dage.

Når [

Tryk på S4 for at skifte mellem [kWh] og [h]
kWh

Her vises det samlede energiudbytte på den valgte dag.

h

Denne værdi viser hvor mange timer systemet har
været i drift på den valgte dag.

Samlet energiomsætning

TOTAL] fremhæves øverst på LCD-displayet, vises den

Ved tryk på S2: Source, kan du skifte mellem:
SOLAR 1
Samlet ydelse ved jævnstrømsindgang “SOLAR1”
vises
AC GRID

Samlet ydelse ved Sunmasters vekselstrømsudgang vises
Tryk S2: Kilde for at skifte mellem
SOLAR 1
AC GRID

Historiske data vises

Samlet energiomsætning vises

Tryk på S4: Vælg for at skifte mellem [kWh] og [h]
1

S

2

1

S

2

S4

S3

S4

S3

S

Tryk S4: Vælg for at skifte mellem [kWh] og [h]

Tryk på S3: Info for at vælge en tidligere dag
Figur 5-4: Historiske data

Figur 5-5: Samlet energiomsætning

Betjening af S3: Info

Tryk S4: Vælg for at skifte mellem [kWh] og [h]

Kort tryk
Tryk og hold

1 dag tilbage i historien
Bladre frem i dage

Eksempler:

kWh

Her vises det samlede energiudbytte fra den valgte kilde.

h

Denne værdi viser samlet antal driftstimer for den
valgte indgang.

Viser dagens data

Viser data fra den foregående dag

Viser data for en uge siden
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5.3.4

Systeminformation

5.3.6

Fejl/svigt

Når [ SYSTEM] er fremhævet øverst på LCD-displayet,
kan en række systeminformationer vedrørende Sunmaster

Så længe ERROR LED ikke lyser,er der ikke
opdaget nogen fejl: Sunmaster fungerer normalt!

Hvis du trykker og holder S2, Source, nede i 3 sekunder,
SLEEP

Hvis solindstrålingen på solcelle-modulerne er
utilstrækkelig, f.eks. om natten, slår Sunmaster
automatisk fra, og displayet viser ingen information.
Dette er en normal situation!

Dvale-tilstand slået til: baggrundslyset på displayet
vil gå ud, hvis der ikke er blevet aktiveret nogen taster
i 60 sekunder
Dvale-tilstand er slået fra: baggrundslyset på
displayet vil forblive tændt.

SLEEP

Fejl LED lyser eller blinker

Tryk og hold S2: Source,
nede i 3 sekunder for at skifte

1

S

2

Systeminformation vises
1

S

2

S

S4

S3
En fejlkode vises her
Figur 5-7: Illustration af fejl
S4

S3
Tryk S3: Info for at skifte mellem:
[Model], [Serial], [Firmw] og [Error]

Sunmasters drift kontrolleres og checkes af en microprocessor.
Opstår der en fejl, opdages den af apparatet selv: den røde
ERROR LED lyser eller blinker. Årsagen til fejlen vises ved hjælp

Figur 5-6: Systeminformation

forklaring på fejlkoderne.

Tryk S3: Info for at skifte mellem:
[Model], [Serial] , [Firmw] og [Error]

5.3.7

MODEL
SERIAL
FIRMW
ERROR

5.3.5

Viser aktuel Sunmaster-model, dvs.
“XS4300”, “XS3200” eller “XS2000”.
Serienummer vises. Eksempel:
RN07A003.
Displayet skifter mellem inverterens
Ved systemfejl vises årsagen til fejlen.
Se afsnit 5.3.6.

INDSTILLINGER

Begrænsning af energi

I nogle tilfælde er det nødvendigt at aktivere en funktion på
inverteren for at begrænse energien. Energibegrænserfunktionen på XS inverteren kan akitveres via en datalogger
som DataControl Pro and Premium II. Disse dataloggere er
forbundet ved hjælp af RS485 netværket. Hvis netoperatøren
aktiverer energibegrænsnings-funktionen, vil inverterne
begrænse deres energi til den energiprocent, der er bestemt.
Displayet viser “PM” sammen med den procent, energien
er begrænst til. For eksempel betyder PM 80, at energien aktuelt
er på 80% af sit maksimum. Hvis der i mere end 10 minutter
ikke er modtaget nogen kommando vedrørende energibegrænsning, vender inverteren tilbage til normal drift.

På displayet kan der foretages tre indstillinger:

For at bruge indstillinger, tryk S1 og S2 i 5 sekunder.
S3 og S4 giver mulighed for at bladre gennem
indstillingerne, S2 bekræfter de valgte indstillinger.

18
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5.3.8

3-fase blokering

5.4

Denne funktion er en sikkerhedsforanstaltning, der kræves af visse
tion, skal enten alle er ingen af dem levere energi til nettet. Hvis
inverter 1 ikke leverer energi til nettet, standser inverter 2 og 3 også.
Figur 5-8 viser rækkefølgen på displayet, når den første fase fejler og
starter op igen.

VEDLIGEHOLDELSE

Der stilles ingen særlige krav om vedligeholdelse af Sunmaster.
Check dine elektriske installationer jævnligt, og mindst en
gang årligt. Defekter såsom løse forbindelser, brændte
ledninger etc. skal bringes i orden med det samme.
Hvis det er nødvendigt, så anvend blot en ren klud til at
rengøringsmidler, syrer og/eller skuremidler.

Inverter 1

Inverter 2

Inverter 3

Figur 5-8: 3- fase blokerings funktion

DK / Sunmaster XS4300-3200-2000 / April 2012

19

FEJLFINDING

6 FEJLFINDING
Kontakt en installatør, hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående skema.
Fejl LED

Fejlkode

Betydning

Løsning

Slukket
Slukket

NONE

Fejlfri
Ingen solenergi

Inverter arbejder normalt
Ingen. Bestråling af moduler er utilstrækkelig (F.eks. om natten)

Ingen energi fra solceller

Kontakt en installatør, hvis displayet ikke viser nogen modulinformation i dagtimerne. Ledningsføringen mellem solcellemodulerne og Sunmaster kan være defekte.
Efter at Sunmaster er blevet (gen)tilsluttet vekslelstrømsnettet,
checker den kvaliteten af vekselstrømsnettet, før den begynder
at køre normalt. Dette kan vare op til 5 minutter.
Ingen; normal tilstand ved solopgang og solnedgang.
Kontakt en installatør, hvis problemet fortsætter når der er
tilstrækkelig solindstråling på solcellemodulerne.
Vælg den rigtige landekode. Se kapitel 4.3.2

Slukket

Slukket

WAIT 0:00

Opstart

Slukket

SOL1 LOW

Lav spænding

Slukket

COUNTRY
(eller landenavn)

(Tekst blinker)
Der er ikke valgt landekode

Tændt

TEMP HI

Høj intern temperatur
i inverter

Tændt

SOL1 HIGH

Spænding i tilgang til
inverter er høj

Tændt

NO GRID

Ingen forbindelse til
elnettet

Tændt
Tændt

ENS OFF
G83 OFF

ENS fejl
G83 fejl

Tændt
Tændt
Tændt
Tændt
Tændt

VAC LOW
VAC HIGH
FAC LOW
FAC HIGH
INSULATION

Lav spænding på elnet
Høj spænding på elnet
Frekvens i elnet for lav
Frekvens i elnet for høj
Fejl i isolering

Hurtige blink
Hurtige blink
Hurtige blink
Hurtige blink
Hurtige blink
Hurtige blink
Hurtige blink

NTC FAIL
EF I2C FAIL
ENS FAIL
CB I2C FAIL
HW VAC FAC
HW RELAY
HW ERROR 1-9

Defekt enhed internt
i Sunmaster

20

Muligvis er luftgennemstrømningen blokeret. Se kapitel 3.3
vedr. retningslinjer for installation. Hvis problemet fortsætter,
kontakt en installatør.
Kontakt leverandør
Check forbindelsen til vekslestrømsnettet.
Check sikringen i målerskabet.
Fejl opstået ved sikkerhedsanordning i elnettet. Netkvaliteten er
udenfor normale grænser. Check nettilslutningen (for eksempel
for tynde eller for lange ledninger). Kontakt en installatør
Kontakt en installatør
Kontakt en installatør
Kontakt en installatør
Kontakt en installatør
Der kan være kortslutning. Kontakt installatør
Noter den nøjagtige fejltekst.
Kontakt en installatør for udskiftning af Sunmaster.
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7 SPECIFICATIONER
7.1

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GENERELLE SPECIFIKATIONER
Varenummer
Se kapitel 3.2
Typisk strenglængde
5-9 moduler (72 celler), 7-12 moduler (54 celler) eller 10-18 moduler (36 celler)
Arbejdstemperatur
-20°C til 60°C (fuld beskyttelse mod overophedning)
Opbevaringstemperatur
-20°C til 70°C
Relativ fugtighed
max. 95%; PCB har anti-fugt-coating
Beskyttelsesgrad
IP44 for indendørs brug uden udluftning
Sikkerhedsklasse
Klasse 1
Galvanisk isolering
Klasse 2
MTBF
187.000 timer
Dimensoner
Se kapitel 7.2.
Vægt
10 kg (22 lbs)
Sunmaster XS4300
3488W DC

Sunmaster XS3200
2651W DC

Sunmaster XS2000
1590W DC

2900 – 4350Wp

2200 – 3300Wp

1300 – 2000Wp

1 MPP tracker (dynamisk)
230-440V DC

1 MPP tracker (dynamisk)
180-480V DC

1 MPP tracker (dynamisk)
145-360V DC

99,9%(Fraunhofer algoritme)

99,9%(Fraunhofer algoritme)

99,9%(Fraunhofer algoritme)

Driftspændingsområde

100 – 550V DC

100 – 600V DC

100 – 450V DC

Strømgrænse

15A
7W
2 parallelle
2 sæt Multi Contact (4 mm)
forbindelser

15A
7W
2 parallelle
2 sæt Multi Contact (4 mm)
forbindelser

11A
5W
2 parallelle
2 sæt Multi Contact (4 mm)
forbindelser

Sunmaster XS4300
3300 W

Sunmaster XS3200
2500 W

Sunmaster XS2000
1500 W

3465 W **
230V AC 1 fase
(184 - 265V landeafhængigt)
15A

2625 W
230V AC 1 fase
(184 - 265V landeafhængigt)
11A

1575 W
230V AC 1 fase
(184 - 265V landeafhængigt)
7A

6.3x32 mm. 250V/30A T
(keramisk)
45 – 65Hz, landeafhængigt
< 0.5 W

6.3x32 mm. 250V/30A T
(keramisk)
45 – 65Hz, landeafhængigt
99 at full power
< 0.5 W

6.3x32 mm. 250V/30A T
(keramisk)
45 – 65Hz, landeafhængigt
> 0.99 at full power
< 0.5 W

95.6%
PG-13.5 forskruninger og skrue
terminaler 2,5 - 4 mm2

95.4%
PG-13.5 forskruninger og skrue
terminaler 2,5 - 4 mm2

95.7%
PG-13.5 forskruninger og skrue
terminaler 2,5 - 4 mm2

INPUT (jævnstrøm)
Nomin
45°C
omgivende temperatur*

for solceller
# MPP trackere
MPP spændingsområde

Strengforbindelser
Jævnstrømsstik

GRID OUTPUT (AC)
Nomin
45°C
omgivende temperatur*
Spænding*
Strømgrænse
Sikring
Frekvens*

Vekselstrøms forbindelser

* Afhænger af landekode, se kapitel 4.3.2
** max. 3330W i Belgisk version
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SIKKERHEDSANORDNINGER
Generelt
Ø-strøm beskyttelse*
Genindkoblingstid*
Temperaturbeskyttelse
Jævnstrømssiden

Galvanisk adskillelse mellem jævnstrøms- og vekselstrømssiden ved hjælp af en klasse 2 transformer
Mastervolt Digital ENS - VDE 0126 -1-1 kompatibel
10-300 sek.
Jordfejl (slukker); overspænding (slukker); polaritet (kortslutning); overstrøm (begrænser via
(temperaturkontrolleret effektreduktion)

Vekselstrømssiden

OVERVÅGNING
Indikator
Ekstern kommunikation
Ekstern kommunikation
Overvågning (valgfri)
Overvågning (valgfri)
Overvågning (valgfri)
Overvågning (valgfri)

Strømbegrænsning; over- og underspænding (slukker); over- og underfrekvens (slukker);
kortslutning (keramisk sikring); transients/overspænding (varistorer)

Baggrundsoplyst skærm med angivelse af effekt og diagnostiske meddelelser
2 galvanisk isolerede RS485 databus forbindelser
2 galvanisk isolerede MasterBus forbindelser
Masterlog (PC Software). Gratis download fra www.mastervolt.com
PC-Link (forbind databus med PC'en)
Data Control Premium II: datalogger for op til 6 invertere med
lokal, remote eller internet monitoring
Data Control Professional: PV system control over Internettet, for op til 20 invertere

BESTEMMELSER OG DIREKTIVER
CE Overensstemmelse
Ja
EMC Direktiv
EMC 89/336/EEG
Udledning
EN 55022 Class B
Harmoniske
EN 61000-3-2,
Immunitet

LV direktiv
Elektrisk sikkerhed
Krav til national eltilslutning *

EN 55024
EN 61000-4-2 og -3
EN 61000-4-4, -4-5 og -4-6
2006/95/EC
EN 60950-1
VDE 0126-1-1 / DK5940 / RD1663-2000 / K SC 8536 / G83-1 kompatibel

* Afhængigt af landeindstillinger, se afsnit 4.3.2
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7.2

TEGNINGER

142 [5.59]

356 [14.0]
356 [14,00]

540 [21,25]

540 [21.3]

142 [5,61]

Figur 7-1. Dimensioner i mm (inch) af Sunmaster XS4300, XS3200, XS2000
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8 BESTILLINGS INFORMATION
Del nummmer

Beskrivelse

130362900
130360700
130360800
130394000

Sæt med to Multikontakt Y-adaptorer PV-AZS4 (positive) og Solcelle-AZB4 (negative)
Adaptor kabel (fra MC1 til MC2 positiv)
Adaptor kabel (fra MC1 til MC2 negativ)
Masterlog– Gratis software-pakke til overvågning af dit solcellesystem (PV) via din PC eller notebook.
Anvendelse af PC link er obligatorisk.
PC Link, RS485/232 omformer til forbindelse af mere end 10 Sunmasters eller til ledninger over 100 m længde.
PC Link Industrial, RS485/RS232
PC Link Industrial, RS485/USB omformer til forbindelse af mere end 10 Sunmasters eller til ledninger over 100 m længde.
Data Control 'Premium’ II local – Datalogger til overvågning af op til 6 Sunmaster invertere lokalt
Data Control 'Premium’ II remote – Datalogger til overvågning af op til 6 Sunmaster invertere over Internettet
Data Control 'Pro’ Analogue – Datalogger til overvågning af op til 20 Sunmaster invertere lokalt eller over Internettet
Data Control 'Pro’ ISDN – Datalogger til overvågning af op til 20 Sunmaster invertere lokalt eller over Internettet
Data Control 'Pro’ GSM – Datalogger til overvågning af op til 20 Sunmaster invertere lokalt eller over Internettet
Data Control 'Pro’ Ethernet – til overvågning af op til 20 Sunmaster invertere lokalt eller over Internettet
Modulopbygget kommunikationskabel, cross wired, 8 polet, 1 meter / 3 fod
Modulopbygget kommunikationskabel, cross wired, 8 polet, 5 meter / 16 fod
Modulopbygget kommunikationskabel, cross wired, 8 polet, 10 meter / 33 fod
Modulopbygget kommunikationskabel, cross wired, 8 polet, 15 meter / 49 fod
Komplet sæt til samling af modulopbyggede kommunikationskabler.
Leverancen omfatter: 100 meter modulopbygget kabel, 100 stk. modulære stik, jacks og krympeværktøj

130391010
130391020
130391040
130397000
130397100
130397200
130397210
130397220
130397230
130010905
130010906
130010910
130010915
120107000

Mastervolt kan tilbyde en lang række produkter til netforbundne såvel som selvstændige autonome elektriske installationer,
Se vores webside www.mastervolt.com for et fuldt overblik over alle vores produkter.
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9 ITALY EGEN TEST
GENERELT

ACTUAL

Italy selvtesten har til formål at checke øverste og
nederste grænser for vekselstrømsspændingen og
vekselstrømsfrekvensen, ved hvilke inverteren vil
afbryde fra nettet.

DAY

TOTAL

MODEL
SERIAL
FIRMW
ERROR

SYSTEM

MASTERVOLT

Tryk samtidigt
For at komme ind på testen, vælg
“System/ Model” menuen på displayet.

vent

Menu
ACTUAL

Aktuel

DAY

3 sekunder

TOTAL

Hvis modellen er ITALY, tryk på de nederste to
knapper i 3 sekunder. Skærmen skal forblive i
“Model” mode.
Du kommer ind på Italy test menuen.

SYSTEM

Blinker
Menu
MASTERVOLT

Automatisk efter test
Teksten ITALY TEST vil blinke. Tryk på nederste højre
knap for at bekræfte.

ACTUAL

Under selvtesten udføres fire test i følgende
rækkefølge:
UH (højeste grænse for vekselstrømsspænding);
UL (laveste grænse for vekselstrømsspænding);
FH (højeste grænse for vekselstrømsfrekvens);
FL (laveste grænse for vekselstrømsfrekvens);
Efter hver test skal brugeren bekræfte testresultatet før inverteren starter nedtælling til
genindkobling og igen tilsluttes nettet.

DAY

TOTAL

SYSTEM

Menu
MASTERVOLT

Blinker
Automatisk efter test

ACTUAL DAY

TOTAL SYSTEM

Menu

Standard genindkoblingstid på 300
sek. er blevet reduceret til 10 sek. for at
forkorte testtiden. Dette er ikke en fejl.

MASTERVOLT

ACTUAL DAY

Efter den sidste test og efter gentilslutning til nettet
vil inverteren fortsætte normal drift.
Testnøjagtighed er større end 1V/ 0.1Hz, hvis
netspænding og frekvens er stabile.
Figur 9-1

Blinker
Automatisk efter test

UL-test

TOTAL SYSTEM

Menu
MASTERVOLT

Blinker

FH-test

Automatisk efter test

ACTUAL DAY

TOTAL SYSTEM

Menu
MASTERVOLT

Figur 9-1
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UH-test

Blinker
Automatisk efter test

FL-test

Aktuel
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Menu

UH-test

UH-TEST

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Aktuel

Blinker
Bekræft

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Indikation
af test tid

Skærmen viser nu:
• (ovenover) TIME = testtid indikation, 1 segment = 1 sekund;
• (til venstre) UG = den målte netspænding under testen;
• (til højre) UL
= inverterens høje spændingsgrænse.
Under testen reduceres den høje spændingsgrænse (hastighed -11.5V/sec)
indtil UG nås. Inverteren vil derefter afbrydes, og den røde fejl LED vil lyse.

Automatisk efter test
ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Rødt lys

Bekræft

Tid til
genstart

2 sek.

Blinker

Til tids
visning

Blinker

Efter UL-testen, vises TIME, UG og UT på skærmen efter hinanden.
UT er den målte værdi af UL.
Noter TIME, UG og UT. Efter bekræftelse forsvinder alle
værdier fra displayet for at starte den næste test.
Udregning i hånden: UT = UG + (TIME * 11.5).
Eksempel: hvis UG = 230V og TIME = 4.00 s,
UT = 230 + (4.00*11.5) = 276.

UL-test

Figur 9-2

Aktuel

2 sek.

Blinker

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Menu

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

2 sek.

UL-test

UL-TEST

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Blinker
Bekræft
MASTERVOLT

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Indikation
af test tid

Skærmen viser nu:
• (ovenover) TIME = testtid indikation, 1 segment = 1 sekund;
• (til venstre) UG = den målte netspænding under testen;
• (til højre) UL
= inverterens lave spændingsgrænse.
Under testen øges UL med 11.5V/sek. indtil UG er nået.
Inverteren vil derefter afbryde og den røde fejl LED vil lyse.

MASTERVOLT

Automatisk efter test
ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

2 sek.

Rødt lys

MASTERVOLT

Bekræft

Blinker

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Tid til
genstart
MASTERVOLT

FH-test

Figur 9-3
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ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

2 sek.

MASTERVOLT

2 sek.

MASTERVOLT

Blinker

Til tids
visning

Blinker

Efter UL-testen, vises TIME, UG og UT på skærmen efter hinanden
UT er den målte værdi af UL.
Noter TIME, UG og UT. Efter bekræftelse forsvinder alle
værdier fra displayet for at starte den næste test.
Udregning i hånden: UT = UG – (TIME * 11.5).
Eksempel: hvis UG = 230V og TIME = 4.00 s,
UT = 230 - (4.00*11.5) = 184V.
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ITALY EGEN TEST

Menu

FH-test
ACTUAL DAY TOTAL

Aktuel

FH-TEST

SYSTEM

Blinker
Bekræft

ACTUAL DAY TOTAL

Skærmen viser nu:
• (ovenover) TIME = testtid indikation, 1 segment = 1 sekund;
• (til venstre) UG = den målte netfrekvens under testen;
• (til højre) UL
= inverterens høje frekvensgrænse.

SYSTEM

Indikation
af test tid

Under testen nedsættes FH med en hastighed på -0.05 Hz/sek.
indtil FG nås.
Inverteren vil derefter afbrydes og den røde fejl LED lyse.

Automatisk efter test
ACTUAL DAY TOTAL

SYSTEM

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Rødt lys

Bekræft
ACTUAL DAY TOTAL

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

2 sek.

2 sek.

2 sek.

Blinker

Blinker

Blinker

SYSTEM

Tid til
genstart

Til tids
visning

Efter FH-testen vises TIME, FG og FT på skærmen eft er hinanden.
FT er den målte værdi af FH.
Noter TIME, FG og FT. Efter bekræftelse forsvinder
alle værdier fra displayet for at starte den næste test.
Manuel udregning: FT = FG + (TIME * 0.05)
Eksempel: hvis FG = 50,00 Hz og TIME = 6,00 s,
Figur 9-4 er resultatet 50,00 + (6,00*0,05) = 50,30 Hz.

FL-test

Figur 9-4

Menu

Aktuel

FL-test

FL-TEST

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Blinker
Bekræft

Skærmen viser nu:
• (ovenover) TIME = testtid indikation, 1 segment = 1 sekund;
• (til venstre) UG = den målte netfrekvens under testen;
• (til højre) UL
= inverterens lave frekvensgrænse.

.

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Indikation
af test tid

Under testen øges FL med 0.05 Hz/sek. ind FG nåes.
Inverteren vil derefter afbrydes og den røde fejl LED vl lyse.

Automatisk efter test
ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Rødt lys

Bekræft

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

2 sek.

2 sek.

2 sek.

Blinker

Blinker

Blinker

ACTUAL DAY TOTAL SYSTEM

Tid til
genstart

Til tids
visning

Efter FL-testen vises , TIME, FG og FT på skærmen efter hinanden.
FT er den mplte værdi af FL.
Noter TIME, FG og FT. Efter bekræftelse forsvinder
alle værdier fra displayet for at starte den næste test.

Figur 9-5
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Manuel udregning: FT = FG - (TIME * 0.05)
Eksempel: hvis FG = 50,00 Hz og TIME = 6,00 s,
Figur 9-4 er resultatet 50,00 - (6,00*0,05) = 49,70 Hz.
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CERTIFIKAT VDE-0126 OM OVERENSSTEMMELSE
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CERTIFIKATER

10.2 EC OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING
Manufacturer
Address

Mastervolt
Snijdersbergweg 93
1105 AN Amsterdam
The Netherlands

Herewith declares that:
Product:

Sunmaster XS4300, Sunmaster XS3200, Sunmaster XS2000

is CE-marked and complies with the following standards:
EMC Directive
E mis s ion
H a rmonic s

EMC 89/336/EEG
E N 5 5 0 2 2 C la s s B
E N 6 1 0 0 0 - 3 -2 ,

I mmunity

E N 55024
E N 6 1 0 0 0 - 4 -2 a nd -3
E N 6 1 0 0 0 - 4 - 4 , - 4 - 5 a nd - 4 - 6
2 0 0 6 /9 5 /E C
EN 60950-1

L V dire c tive
Electrical safety

Amsterdam, 18-10-2011
MASTERVOLT INTERNATIONAL B.V.

Ing. D.R. Bassie
Product Manager Solar
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Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam, The Netherlands
Tel : + 31-20-3422100
Fax : + 31-20-6971006
Email : info@mastervolt.com

