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1. Notities bij de handleiding
1.1 Toepassing ’s bereik.
Deze handleiding beschrijft de installatie, ingebruikstelling, onderhoud en fouten analyse en
herstel van volgende SL-TL series:
SL-TL 1000 SL-TL 1500 SL-TL 2200 SL-TL 2500 SL-TL 2800 S L-TL 3600
SL-TL 3000 SL-TL 3300T SL-TL 3600T SL-TL 4400T SL-TL 5000T

1.2

Doelgroep.

Deze Handleiding is geschreven voor gekwalificeerd personeel. Alleen zij mogen de
handelingen verrichten die in deze handleiding vermeld staan

1.3

Gebruik Symbolen.

De volgende veiligheid ’s symbolen worden gebruikt in deze handleiding:

Levensgevaar!
Levensgevaarlijke situatie indien deze situatie niet voorkomen word zal dit ernstige
verwondingen met mogelijk de dood als gevolg kunnen hebben.

Gevaar!
Gevaarlijke situatie, indien deze situati niet voorkomen word dan bestaat het risico
van ernstige verwondingen met de dood als mogelijk gevolg.

Opgelet!
Gevaarlijke situatie indien deze situatie niet voorkomen word bestaat de kans op
verwondingen.

Notities
Notities bevatten tips en ander waardevolle informatie om het optimaal
functioneren van een inverter mogelijk te maken.

2. Veiligheid
2.1 Toegestaan gebruik.
De SL-TL serie PV inverters zetten DC stroom van zonnepanelen om in AC stroom voor eigen
gebruik en levering aan het elektra net.

2.2 Belangrijke veiligheidsinstructies.
Levensgevaar!
•
•

•

Al het werk aan de inverter mag alleen gedaan worden door gekwalificeerde
elektriciens.
De inverter mag niet bedient worden door kinderen en personen
met geestelijke beperkingen en relevante lichamelijke beperkingen. Dan wel door
personen die geen instructie hebben ontvangen over deze inverter.
Houd deze inverter buiten het bereik van Kinderen

Gevaarlijk!
•
•

Kans op brandwonden door hete voorwerpen binnen in de inverter
Gedurende het gebruik kan het bovenste gedeelte van de inverter warm worden.
Alleen het onderste gedeelte van de inverter bedienen tijdens gebruik

Opgelet!
•
•

Aard de inverter
Houd rekening met de wettelijke vereisten, SolaX adviseert het frame van de inverter
zodanig permanent met de aarde te verbinden dat een optimale beveiliging
ontstaat voor de inverter, installateur en gebruiker.

2.3 Uitleg Symbolen.
Deze paragraaf geeft uitleg over de symbolen als te vinden op de inverter en het label.
•

Symbolen op het label

CE Merk
De inverter voldoet aan de eisen als gesteld in de CE richtlijnen.
Pas op heet oppervlak
Deze inverter kan heet worden gedurende het gebruik. Contact tijdens het gebruik
vermijden.

Levensgevaar!
Levensgevaar hoge voltages

Levensgevaar hoge voltages binnen in de inverter.
Ook nadat de inverter is uitgeschakeld bevinden zich nog hoge voltages binnen de
inverter. Voor veilig gebruik binnen de inverter dient de minimaal 10 minuten
afgesloten te zijn van de zonnepanelen (DC) en het stroom net (AC).
•

Belangrijke veiligheid ’s instructies
Tijdens het gebruik van dit product dient u rekening te houden met volgende om
brand te kunnen voorkomen.
Gevaar!
Verzeker u van het feit dat de door u ingevoerde DC voltage van de zonnepanelen
het Maximaal DC voltage als vermeld op het type label van de inverter niet
overstijgen. Over voltage kan permanente schade aan de inverter veroorzaken welke
niet gedekt worden door de SolaX garantie. Dit hoofdstuk bevat belangrijke
veiligheid ’s en gebruik ’s instructies. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig en
bewaar deze goed.
Gevaar
Alleen geautoriseerd personeel mag bij de SL-TL serie de AC en DC spanning afsluiten
voor onderhoud, schoonmaak of andere werkzaamheden aan de inverter.

•

•

•

•

•

•
•
•

Voor het in gebruik stellen van de SL TL Series inverter. Lees alle instructies en
waarschuwingen op de inverter, en alle toepasbare hoofdstukken van deze
handleiding.
Gebruik alleen de stekkers en andere accessoires zoals deze worden geadviseerd of
meegeleverd worden door SolaX. Dit om de kans op brand, kortsluiting, en
verwondingen te voorkomen.
Om het risico op brand. Kortsluiting en verwonding te voorkomen, dient voor
installatie beoordeelt te worden of de te gebruiken bekabeling voldoet aan de norm
en voldoende diameter heeft.
Werk nooit met bekabeling van onvoldoende kwaliteit! Een SL-TL inverter mag nooit
aan een beschadigde bekabeling en of bekabeling van onvoldoende kwaliteit worden
aangesloten.
Gebruik de SL-TL inverter niet voor zijn onderdelen/componenten. Voor service
instructies verwijzen wij u naar de garantie. Pogingen van niet geautoriseerd
personeel om onderhoud ’s of service werkzaamheden te verrichten kunnen leiden
tot levensgevaarlijke situaties en het vervallen van de garantie.
Om het risico op kortsluiting en het oplopen van een elektrische schok te voorkomen
moet het geautoriseerd personeel zowel de AC als de DC ontkoppelen van de SL-TL
serie voordat er een poging om service werk of reparatie te verrichten word gedaan.
(Wacht 5 minuten na ontkoppelen!) Het uitschakelen van de schakelaars alleen is
onvoldoende!
Houd de inverter weg van ontvlambaar en of explosief materiaal.
Installatie van de Sl-Tl inverter in een vochtige dan wel een ruimte met een
verhoogde kans op corrosie is niet toegestaan.
Om de kans op ongelukken door elektrische schokken tegen te gaan is het niet
toegestaan de inverter uit elkaar te nemen. Dit omdat er hoog voltage (opslag)
componenten zijn geïnstalleerd binnen de inverter.
Een fataal hoog voltage bestaat nog tot 5 minuten nadat de inverter ontkoppeld is
van AC en DC!

•
•
•
•
•

Om de kans op kortsluiting te voorkomen dient het geautoriseerd personeel te
werken met geïsoleerd gereedschap.
Er zijn geen instelbare veiligheid ’s instellingen aanwezig binnen in de inverter.
In de inverter bevind zich geen isolatie transvormer .
Een PV module/zonnepaneel aan te sluiten op de SL-TL serie moet voldoen aan de
IEC 61730 norm
Fouten indicaties worden vermeld op de display en in het monitoring portaal.

3. Introductie
3.1

Overzicht

.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw SolaX SL-TL inverter. Deze Sl-TL inverter is een
van de beste inverter on de markt. Voorzien van wereld merken state-off-the-art
technologie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vooruitstrevende digitale technologie.
Optimale MPP trekker technologie.
Vooruitstrevend anti eiland technologie.
Excellente beveiliging
IP 65
Efficiency >96.7%
THD <3%
Inschakelstroom <60A
Maximale output foutstroom <400A
Veilig & betrouwbaar ontwerp, bevat geen transformator en heeft soft- en hardware
protectie
Vriendelijke bediening
# LED status indicator
# LCD display met technische data, eenvoudig te bedienen
# WIFI verbinding met gratis portaal

3.2

Uitleg.

SL-TL 1000 t/m SL-TL 3000 met 1 MPPT.

SL-TL 3300 t/m SL-TL 5000 met 2 MPPT.

SL-TL 1000 t/m SL-TL 3000 met 1 MPPT.

SL-TL 3300 t/m SL-TL 5000 met 2 MPPT.

4. Technische gegevens.
4.1 DC Input SL-TL 1000 _ SL-TL 3600

4.2 AC output SL-TL 1000_SL-TL 3600

4.3 efficiëntie en veiligheid SL-TL 1000_SL-TL 3600

4.3 Algemene gegevens SL-TL 1000_SL-TL 3600

4.5 DC Input SL-TL3300T_SL-TL 5000T

4.6 AC Output SL-TL3300T_SL-TL 5000T

4.7 Efficiëntie en veiligheid SL-TL 3300T_SL-TL 5000T

4.8 Algemene gegevens SL-TL 3300T_SL-TL 5000T

5 functie.
5.1

Gebruikers info display.

(waiting mode- wachten..)
De waiting mode betekent dat de inverter klaar is om te werken maar nog geen
verbinding heeft met het stroom net.
Tijdens deze toestand blijft de inverter continu de pv aray (zonnepanelen “veld”)
checken tot hiervan genoeg vermogen komt om genoeg AC stroom te produceren
voor het net of voor het eigen gebruik. De waiting mode veranderd in checking mode
(checking mode/ controlle)
Indien de inverter slaagt voor zijn eigen interne veiligheid ’s test en geen fouten
constateert dan start het checking/controlle voor het leveren van het vermogen.
(On-grid mode/ verbonden aan het net)
In deze toestand vormt SL-TL serie de DC stroom om in AC en levert dit voor eigen
gebruik en bij overschot aan het net.

Gevaarlijk
Dat de inverter de output/opbrengst verlaagd is normaal in het kader van de
thermische beveiliging. Komt dit vaak voor dan moet de convector worden
gecontroleerd. Eventueel moet de inverter op een andere plaats worden gehangen
met een betere ventilatie. Als de het vermogen word verlaagd door ander
(elektrische) oorzaken vraag dan om professionele hulp.
(Fault mode- fout )
Als fault/fout mode verschijnt op de display van de inverter dan stopt de leverring
van het vermogen totdat de fout is opgelost. Sommige fouten/storingen worden
automatisch zonder menselijke hulp opgelost. Sommige fouten/storingen kunnen
alleen worden opgelost door een handmatige herstart.
(Setting mode)
De gebruiker kan door op de functie toets 5 seconden te drukken, bij voldoende DC,
de instellingen van de inverter aanpassen. Voor het wijzigen van de instellingen
verwijzen we naar hoofdstuk 7 voor meer gedetailleerde informatie.

6. Installatie
6.1 Verpakking.

Beschrijving
SL-TL serie Inverter
Achter plaat
Schroeven en pluggen
AC Connector
DC connector
Gebruiksaanwijzing
Garantie kaart

aantal

1
1
1
1
2/4
1
1

6.2 Installatie voorwaarden.
Controleer de omgeving waar de inverter geïnstalleerd word.
Verzeker u van het feit dat er niet geïnstalleerd word als volgende omstandigheden zich
voordoen:

•

De gebruik ‘s temperatuur ligt buiten de acceptabele temperatuur van - 20 graden
Celsius tot + 60 graden Celsius.

•
•
•

De installatie vind plaats boven 2000 meter boven de zeespiegel.

•
•
•

Installatie in direct zon licht

De installatie staat bloot aan zout water.
De installatie staat bloot aan corrosie veroorzakende gassen en of vloeistoffen. (bijv.
in de buurt van locaties waar chemicaliën worden verwerkt of waar veel vee word
gehouden.
De mogelijkheid bestaat dat de inverter word overstroomt door sneeuw
Te weinig of geen ventilatie of te vochtige ruimte

•
•
•
•

Bloot staat aan stoom, waterdamp of water
Bloot staat aan direct koude lucht
Naast een antenne off antenne kabel
De inverter benodigd tenminste 30 cm vrije ruimte (zie tabel 2 ) Het word
aangeraden. Het word aangeraden om dezelfde afstand naar de grond aan te
houden. Indien deze afstand niet word aangehouden dan bestaat de mogelijkheid
dat de inverter niet naar behoren functioneert. Door hoge temperatuur of het
binnendringen van water. Mocht een of meerdere van de bovenstaande situaties
zich voor doen dan vervalt elke aanspraak op garantie door SolaX.

6.3 Gereedschap
Onderstaand gereedschap is nodig voor de installatie

Figuur 6 Gereedschap.
Krimptang, schroevendraaier, boor en sleutel.
Houd rekening met dubbele AC en DC vermogen.

6.4 Installatie stappen
Stap1. Boor gaten in de muur 5.5 doorsnee (7.5 voor de types 3.3K tot 5K) volgens
de maat van het ophang rek. Boor verticaal. Boor ca. 30 mm diep (40 mm bij 3.3k-5K)
Na het boren, verwijder het stof uit het boorgat en contoleer of het boorgat
voldoende diep is voor de bijgeleverde plug. Is het gat te diep meer dan 33 mm ( 40
mm bij 3.3K-5K) of te ondiep 27 mm (37 mm bij 3.3K-5K ) dan mag de inverter niet
geïnstalleerd worden.

Stap2 Indien stap 1 niet juist heeft plaats gevonden herpositioneer de inverter en
herhaal stap 1 totdat stap 1 correct is doorlopen. Stop de pluggen volledig in de
boorgaten. Tik deze eventueel aan met een rubber hamer tot dat deze pluggen
volledig in het boorgat zitten.
Draai de 6 schroeven door de daarvoor bestemde gaten van het ophangrek in de
daarvoor bestemde 6 pluggen in de muur. Draai de schroeven stevig aan.

Stap3 Hang de inverter aan het ophangrek (aan de muur) Zorg dat de M6 bouten vallen in
alle daarvoor bestemde gaten van de inverter. Zie figuur 8
Stap4 Draai de M6 bouten stevig aan.
6.5 Aansluiten op het PV systeem.

•

PV string

1 KW-2.2 KW inverters SL-TL hebben de aansluiting voor 1 string zonnepanelen (string is een
groep met elkaar door DC kabels verbonden zonnepanelen). 2.5 KW tot 5KW Sl-TL inverters
hebben de beschikking over de aansluiting van 2 strings. De 3.3 KW-5K SL-TL hebben 2 MPP
trackers. Selecteer alleen betrouwbare zonnepanelen van goede kwaliteit. Het open klem
voltage van de PV aray (zonnepanelen veld) en de strings moet <max DC (tabel3) het input
voltage gebruiks voltage moet binnen het MPPT voltage liggen.

Model
Max
DC
voltage

SL-TL
1000

SL-TL
1500

SL-TL
2200

SL-TL
2800

SL-TL SL-TL SL-TL SL-TL SL-TL
3000 3300T 3600T 4400T 5000T
580V

Tabel 3 Max DC Voltage Limiet.
Gebruik PV kabel om de inverter aan de modules te verbinden. Het kabel verlies van
de junction box op het paneel tot aan de inverter bedraagt ca. 1-2%. Om DC kabel
verliezen te beperken adviseren wij de inverter zo dicht als mogelijk bij de panelen te
plaatsen.
Opgelet!
Gebruik de PV modules niet om positief of negatief te aarden

Figuur 9 Gebruik de multimeter om het string voltage te meten.
Gevaar!
Het PV voltage is hoog en daarom gevaarlijk werk volgens de plaatselijke
regelgeving en elektrische richtlijnen.

Gevaar!
Is er iets fout in de zonnepanelen string dan mogen deze niet verbonden
worden met de inverter tot dit probleem is opgelost.
Opgelet!
Alle elektrische installaties moeten voldoen aan de wettelijke regelgeving.
Daar waar nodig moet toestemming aan de netwerkbeheerder worden
gevraagd.

•

AC output

SL-TL series zijn ontworpen voor 1 fase gebruik. Het voltage bereik is 220/230/240V
de frequentie is 50/60 HZ. Ander technische eisen worden bepaald door de
netwerkbeheerder.
Model

SL-TL
1000
Kabel
2,5
zekering
16

SL-TL
1500
2,5
16

SL-TL
2200
2,5
16

SL-TL
2800
2,5
16

SL-TL
3000
4
20

SL-TL
3300T
4
20

SL-TL
3600T
4
20

SL-TL
4400T
6
25

SL-TL
5000T
6
25

Een passende zekering moet worden geïnstalleerd tussen het openbare net en de
inverter op de kabel tussen de inverter en deze zekering mogen nooit andere
elektrische apparaten/gebruikers worden aangesloten.

Figuur 10 Foute verbinding!
De weerstand van de SL-TL AC aansluiting moet minder zijn dan 2Ω. Zodat hiermee
de anti eiland bescherming functioneert, de PV kabel moet zo gebruikt worden dat
het kabel verlies < 1% van het normale vermogen bedraagt. De afstand tussen de de
AC uitgang van de inverter mag niet meer bedragen dan 150 meter. Onderstaand
figuur 11 geeft een richtlijn van de kabel lengte., de kabel dikte en de kabelverliezen.

Figuur11 AC kabelverlies

Dit product heeft een IP 66 AC waterproof connector. De AC aansluiting moet
worden verzorgd door een bevoegd installateur.

Zie figuur 12 en 13 voor de AC connector ontkoppeling ’s handleiding

Figuur 12 Ontkoppeling van een AC connector.

Figuur 13 Openen en bevestigen van de AC connector aan de PV kabel.
Stappenplan aansluiting connector aan de kabel.
Stap 1 Duw de gestripte kabel door de klem schroef en de stekker huls.

Figuur 14
Stap2 Sluit de AC kabel aan volgens onderstaande instructies

•
•
•

Schroef de groen-geel kabel aan de aarde positie
Schroef de blauwe kabel aan de N positie(neutraal) van de AC Connector
Schroef de zwarte of bruine kabel aan de L positie

Figuur 15 AC Connector

Stap3: Verzeker u van het feit dat de kabels stevig vast geschroefd zijn.

Stap4 Draai de huls vast.

Figuur 17

Figuur 18
Stap6 Verbind de AC connector aan de inverter (figuur 19)

6.6 Opstarten van de inverter.

•
•

Start de inverter pas nadat volgende stappen doorlopen zijn:

•

Verzeker u van het feit dat de AC kabel correct verbonden is met het stroom/huis
net.

•

Verzeker u van het feit dat de zonnepanelen correct verbonden zijn aan de inverter,
Dc connectoren die niet gebruik worden moeten worden voorzien van de
bijgeleverde doppen.

Verzeker u van het feit dat de DC schakelaar en de AC schakelaar op uit staan en de
inverter geen directe verbinding heeft met het stroom net en de zonnepanelen.

•
a.
b.

Start de inverter
Schakel de AC en DC schakeling in.
De inverter zal bij voldoende zonlicht automatisch opstarten. De inverter zal de
onderstaande drie stappen doorlopen:

Waiting De inverter wacht op voldoende DC opbrengst, de inverter start op bij 150 volt DC
en stopt wanneer de opbrengst daalt onder de 100 volt DC
Checking De inverter loopt automatisch een test programma door.
Normal De inverter begint normaal te werken als het groen led licht brand. Het LCD scherm
vermeld de PV opbrengst.

De inverter zullen in de MPPT stand werken bij voldoende PV voltage. De inverter zal stoppen
met het leveren van energie zodra de PV opbrengst onvoldoende is.
Opgelet
Indien de inverter de fout status aangeeft verwijzen we naar hoofdstuk 9.

7 Controle paneel.
7.2 controle paneel.

Figuur 20 controle paneel
(groen led) Normal

De inverter werk zoals het hoort.

(rood led) Fault/fout

De inverter heeft een storing.

(geel knipper led)

Communicatie loopt normaal.

X Funktie toets

Voor het checken van operatie gegevens , zie 7.2 voor de details.

7.2 Functie.
Met de functie toets kunt u het LCD display bedienen. En verschillende talen instellen

7.3 LCD informatie.
Tabel 5 LCD informatie

8 Communicatie en monitoring.
8.2 WIFI aansluiting
Deze inverter is alleen te monitoren door middel van een WIFI aansluiting. De data
verkregen met deze wifi aansluiting zijn real time uit te lezen op uw smart phone, tablet
of PC indien deze zijn verbonden met het internet.

9 Storingen en onderhoud.
9.2 Storingen opheffen.
Dit hoofdstuk bevat informatie en procedures voor het oplossen van mogelijke storingen
met de SL-TL inverter. Het verschaft u tips om storingen te identificeren en op te lossen.
Volg altijd volgende stappen om een storing te verhelpen.

•

Controleer het alarm bericht op het controle paneel, registreer de code voor als u
deze later nodig heeft

•
•

Probeer de oplossing als vermeld in tabel 8
Als uw inverter controle paneel bij een storing geen fout code aangeeft dient u
volgende zaken te controleren:
3.2.1
Is de inverter in een droge geventileerde ruimte geplaatst?
3.2.2
Is DC schakelaar ingeschakeld, is de zekering ingeschakeld?
3.2.3
Heeft de bekabeling de juiste omvang?
3.2.4
Zijn de in en output connectoren goed bevestigd en aangesloten?
3.2.5
Kloppen de instellingen van de inverter
3.2.6
Is er voldoende zonlicht?
3.2.7
Is het display paneel en de communicatie kabel onbeschadigd?
Contact SolaX /SolaX Western Europe als u verdere hulp nodig heeft.
Zorg dat u de fout codes en het SN nummer van de inverter bij de hand heeft. Het SN
nummer vind u op onderaan op de zijkant van uw inverter.
Tabel 8 Foutcodes en oplossingen

9.3 Onderhoud.
In het algemeen hebben SolaX inverters geen onderhoud nodig, wel verliest een
inverter mogelijkerwijs vermogen door over verhitting vanwege:
• Vervuilde koel vinnen
• Verstopte ventilatie kanalen door vuil.
Mocht bovenstaande het geval zijn reinig de inverter dan met een stof doek of een
borstel.

10 Buitengebruik stelling.
10.2Buitengebruik stelling van de inverter
• Ontkoppel de inverter van het DC en het AC net.
• Verwijder alle kabels van de inverter
• Haal de inverter van het ophangrek
• Indien mogelijk verpak de inverter in de normale verpakking.
• Indien de normale verpakking ontbreekt verpak de inverter in een karton
dat 30 kilo kan dragen en dat volledig afsluitbaar is.

10.3Verpakking.
Indien mogelijk verpak de inverter in de normale verpakking. Indien de normale
verpakking ontbreekt verpak de inverter in een karton dat 30 kilo kan dragen en dat
volledig afsluitbaar is.
10.4 Verpaking en transport
Sla de inverter op een droge plaats op met temperatuur niet lager dan -20 graden
Celsius en niet hoger dan 60 graden Celsius. Niet hoger dan 4 dozen op elkaar
stapelen.
10.5 Afval.
Afval inverters en verpakking materiaal laten recyclen door de daarvoor bestemde
organisaties

11 Contact ons.
Heet u vragen over de SL-TL serie inverters kunt u bellen met service en support + 31 (0) 53 4753500.
Wij spreken Nederlands Duits en Engels. (geen Chinees!).
Of u belt met ons hoofdkantoor +86 57158509376. (Engels en Chinees).
Voor een betere en snellere service houd u volgende data voor ons beschikbaar:
a. Inverter model
b. SN nummer
c. Inlogcodes
d. E mail adres/mobiel nummer/telefoon nummer
e. Model en merk modules. Eventueel met stringverdeling indien beschikbaar.

