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Amaç
Bu Kullanıcı Kılavuzunun amacı, Kamp, Ev, Kara Taşıtları 
veya Den�z Araçları �ç�n Or�on Smart Ser�s� İnverter�n 
kullanımı, bakımı ve sorunlarının g�der�lmes� �ç�n 
açıklamalar ve prosedürler sağlamaktır.

Kapsam
Bu kılavuz, �nverter� kurma ve yapılandırma hakkında 
b�lg� sağlamanın yanı sıra güvenl�k ve kullanım 
kurallarını da sağlar. Aynı zamanda ün�te �le �lg�l� sorun 
g�derme hakkında b�lg� sağlar. Kullanılan bel�rl� marka 
aküler hakkında ayrıntılı b�lg� vermez. Bu b�lg� �ç�n 
b�reysel akü üret�c�ler�ne danışmanız gerek�r. 

Kullanıcılar
Bu kılavuz, Or�on Smart Ser�s� �nverter kullanıcıları, 
operatörler� ve montajcıları �ç�n hazırlanmıştır.

B�lg�
Or�on Smart Ser�s� ürün ve h�zmetler� hakkında daha 
fazla b�lg�y� http://www.or�onsolar.com.tr adres�nde 
bulab�l�rs�n�z.
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Kısaltmalar

Not:
Sayfa 13'de başlayan kurulum bölümü �ş�nde uzman personel �ç�n 
tasarlanmıştır. İş�nde uzman personel şu alanlarda eğ�t�m, b�lg� ve 
deney�me sah�pt�r:
• Elektr�kl� ek�pmanların kurulumu (1000 volta kadar).
• Uygulanab�l�r tüm kurulum kodlarını uygulamak.
• Elektr�k �şler�nde yer alan tehl�keler�n anal�z� ve azaltılması.
• K�ş�sel Koruyucu Ek�pmanı (KKD) seçme ve kullanma.
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Amper
Alternat�f Akım
Doğru Akım
Voltamper
K�lowat (1000 wat)
Düşük Akü Uyarısı
Işık Yayan D�yot
Newton-metre (b�r tork b�r�m�)
Fotovolta�k
Voltaj 
Voltaj (Alternat�f Akım)
Voltaj (Doğru Akım)
Watt
Toprak Kaçak Röles�
K�ş�sel Koruyucu Donanım
Avrupa B�rl�ğ�

A
AC
DC
VA
kW
LBCO
LED
N-m
PV
V
VAC
VDC
W
GFCI
KKD
AB



ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ: Güvenl�ğ�n�z �ç�n bu kullanım kılavuzunu 
okuyun ve saklayın.

Bu kılavuz, çalışma ve sorun g�derme sırasında uyulması 
gereken Or�on Smart Ser�s� İnverter �ç�n öneml� güvenl�k 
tal�matlarını �çer�r. İler�de başvurmak üzere bu Kullanım 
Kılavuzunu okuyun ve saklayın. Bu tal�matları d�kkatl�ce 
okuyun ve c�hazı kurup çalıştırmadan, ya da bakımını 
yapmadan önce c�hazı tanıyın. Potans�yel tehl�keler� 
önceden uyarmak veya b�r prosedürü açıklığa 
kavuşturan, bas�tleşt�ren b�lg�lere d�kkat çekmek �ç�n 
yapılan bu kılavuz boyunca veya ek�pman üzer�nde 
aşağıdak� özel mesajlar görüneb�l�r.
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''Tehl�ke'' veya ''Uyarı'' g�b� herhang� b�r sembolün 
güvenl�k et�ket�ne eklenmes�, tal�matlara uyulmaması
durumunda k�ş�sel yaralanmalara sebep olab�lecek
elektr�k tehl�kes� olduğunu göster�r.

Herhang� Bu güvenl�k uyarısı sembolüdür. Potans�yel 
k�ş�sel yaralanma tehl�keler�ne karşı s�z� uyarmak �ç�n 
kullanılır. Olası yaralanma veya ölümler� önlemek �ç�n 
bu sembolü �zleyen tüm güvenl�k mesajlarına uyun.

T E H L İ K E

U YA R I

İ K A Z

D İ K K AT

TEHLİKE, kaçınılmaması durumunda ölüm veya c�dd� 
yaralanma �le sonuçlanab�lecek çok tehl�kel� b�r 
durumu bel�rt�r.

UYARI, kaçınılmaması durumunda ölüm veya c�dd� 
yaralanma �le sonuçlanab�lecek tehl�kel� b�r durumu 
bel�rt�r.

DİKKAT, kaçınılmadığı takd�rde küçük veya orta 
ş�ddetl� yaralanmalara neden olab�lecek potans�yel 
olarak tehl�kel� b�r durumu bel�rt�r

DİKKAT, kaçınılmazsa ek�pmanın zarar görmes�ne 
neden olab�lecek tehl�kel� b�r durumu bel�rt�r.

Öneml�: 
Bu notlar b�lmen�z gereken öneml� şeyler� açıklamaktadır.
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GÜVENLİK BİLGİSİ
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İnverter� kullanmadan önce, ün�tedek�, akülerdek� ve 
bu kılavuzun �lg�l� tüm bölümler�ndek� tal�matları ve 
uyarı �şaretler�n� okuyun.
Üret�c� tarafından öner�lmeyen veya satılmayan 
aksesuarların kullanılması yangın, elektr�k çarpması 
veya k�ş�ler�n yaralanma r�sk�ne neden olab�l�r.

İnverter, AC ve DC elektr�k s�stemler�n�ze bağlanacak 
şek�lde tasarlanmıştır. Üret�c�, bulunduğunuz 
bölgedek� yerel ve ulusal elektr�k yasalarına 
uyulmasını sağlamak �ç�n tüm kablolama �şlemler�n�n 
sert�fikalı b�r tekn�syen veya elektr�k tekn�syen� 
tarafından yapılmasını öner�r.
Yangın ve elektr�k çarpması r�sk�nden kaçınmak �ç�n, 
mevcut kablolamanın �y� durumda olduğundan ve 
kablonun hasarlı olmadığından em�n olun. İnverter� 
hasarlı veya standart altı kablolarla çalıştırmayın.

İnverter herhang� b�r şek�lde hasar görmüşse kes�nl�kle 
çalıştırmayın.
Bu �nverterde kullanıcı tarafından değ�şt�r�lecek 
herhang� b�r parça yoktur. Kabloları ve kabloları 
bağlamak �ç�n bel�rt�lenler dışında �nverter�n 
kapaklarını kes�nl�kle açmayın. Serv�s alma tal�matları 

�ç�n garant�n�ze bakın. Sürücünün kullanıcı tarafından 
tam�r ed�lmeye çalışılması, elektr�k çarpması veya 
yangın r�sk� �le sonuçlanab�l�r. Tüm güç bağlantısı 
kes�ld�kten sonra b�le dah�l� kapas�törler şarjlı kalır.

Elektr�k çarpması r�sk�n� azaltmak �ç�n, sürücüye 
herhang� b�r bakım, tem�zl�k, yapmadan veya c�hazın 
b�r bölges� üzer�nde çalışmadan önce hem AC hem de 
DC gücünü �nverterden mutlaka çıkartın. İnverter�n ön 
kısmındak� güç düğmes�n� kullanarak �nverter� 
kapatmak, elektr�k çarpması r�sk�n� azaltmaz.

İnverter, AC g�r�ş topraklamasına bağlı b�r topraklama 
�letken� bulunmalıdır.
İnverter� yağmur, kar veya herhang� b�r tür sıvıya 
maruz bırakmayın. Bu ürün sadece �ç mekânda 
kullanım �ç�n tasarlanmıştır. Neml� ortamlar bu ürünün 
ömrünü öneml� ölçüde kısaltacaktır ve nemden 
kaynaklanan korozyon ürün garant�s� kapsamında 
değ�ld�r.
Kısa devre olasılığını azaltmak �ç�n, c�hazı kurarken 
da�ma yalıtımlı araçlar kullanın.

Elektr�kl� c�hazlarla çalışırken, yüzük, b�lez�k, kolye ve 
saat g�b� k�ş�sel metal eşyaları çıkarın.
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T E H L İ K E
ELEKTRİK ÇARPMASI VE YANGIN TEHLİKESİ
Bu c�hazın kurulumu ve devreye alınması �şlem� 
p�yasadak� Elektr�k Yasası ve Düzenlemeler�ne uyumu 
sağlamak �ç�n kal�f�ye personel tarafından yapılmalıdır. 
Or�on Smart Ser�s� İnverter�n tüm kurulum tal�matları, 
yalnızca kal�f�ye personel tarafından kullanılmak üzere 
sağlanmıştır. 
Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebep olur.

T E H L İ K E
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK 
PARLAMASI TEHLİKESİ

Uygun k�ş�sel koruyucu ek�pmanı (KKD) uygulayın ve 
güvenl� elektr�kl� �ş uygulamalarını tak�p ed�n. NFPA 
70E veya CSA Z462'ye bakınız.

Bu ek�pman sadece kal�f�ye elektr�k personel� 
tarafından kurulmalı ve serv�s� yapılmalıdır.

Ek�pman üzer�nde çalışmadan önce bu ek�pmanı 
besleyen tüm gücü kapatın.

Gücün kapalı olduğunu onaylamak �ç�n her zaman 
doğru olarak derecelend�r�lm�ş b�r voltaj algılama 
c�hazı kullanın.

Bu c�hazı açmadan önce tüm c�hazları, kapıları ve 
kabloları sökün, ayırın.

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebep olur.

GÜVENLİK BİLGİSİ SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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D İ K K AT
YANGIN VEYA PATLAMA TEHLİKESİ

İnverter�n b�leşenler� kıvılcım üreteb�l�r.

Aküler�n yanına, mak�ne alanına veya kolay alev 
alab�lecek malzemeler�n olduğu yerlere kurmayın.

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebep olab�l�r.

İnverter�n havalandırma fanını kapatacak şek�lde 
monte etmey�n. Aşırı ısınma meydana geleb�l�r.

Yağmura veya ıslaklığa maruz bırakmayın. Bu �nverter, 
sadece bel�rl� yönlerde �lave damla koruması 
takılıyken den�zc�l�k uygulamaları �ç�n tasarlanmıştır. 
Daha fazla b�lg� �ç�n, Kurulum Kılavuzundak� “Onaylı 
Montaj Yönel�mler�” kısmına bakın.

AC OUT'a başka herhang� b�r güç kaynağına 
bağlamayın. İnvertörde hasar meydana geleb�l�r.

AC IN ve AC OUT �ç�n en az 75 °C'ye uygun kablolar 
kullanın.

Bu tal�matlara uyulmaması küçük ya da orta 
derecel� yaralanmalara sebep olab�l�r.

ELEKTRİK ÇARPMASI VE YANGIN TEHLİKESİ

İnverter� açma. İç�nde onarılab�l�r parça yoktur. Aşırı 
yüke karşı bütünleşm�ş koruma sağlar. Kablo 
bağlantıları arasında bağlanma otomat�k değ�ld�r ve 
kurulumun b�r parçası olarak sağlanmalıdır.

Kurmadan önce mutlaka kılavuzu okuyun.

Havalandırma açıklıklarını örtmey�n veya 
engellemey�n.

D İ K K AT

Notlar:
1. Bu tal�matlarla b�rl�kte akü üret�c�s� tarafından ve akü çevres�nde 
kullanmayı düşündüğünüz herhang� b�r c�hazın üret�c�s� tarafından 
yayınlananları �zley�n. Bu ürünlerdek� ve motordak� uyarı 
�şaretler�n� gözden geç�r�n.
2. Or�on Smart �nverter ürünler� der�n döngülü kurşun-as�t aküler 
�ç�n tasarlanmıştır. L�tyum �yon akülere bağlarken aşağıdak� uyarıya 
bakınız.

GÜVENLİK BİLGİSİ SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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D İ K K AT
LİTYUM İYON AKÜ TİPİ TEHLİKE

Yerleş�k güvenl�k protokoller�ne sah�p b�r Akü Yönet�m 
S�stem� (BMS) �çeren b�r l�tyum �yon akü takımı 
kullandığınızdan em�n olun. Akü üret�c�s� tarafından 
yayınlanan tal�matları �zley�n.

Bu tal�matlara uyulmaması küçük ya da orta 
derecel� yaralanmalara sebep olab�l�r.

D İ K K AT
FİZİKSEL YARALANMA TEHLİKESİ

Bu Or�on Smart Ser�s� İnverter, c�hazdan sorumlu b�r 
k�ş� tarafından kullanımına �l�şk�n denet�m veya 
tal�matlar ver�lmed�kçe, f�z�ksel, duyusal veya z�h�nsel 
yetenekler� azalmış, deney�m ve b�lg� eks�kl�ğ� olan 
k�ş�ler (çocuklar dah�l) tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmamıştır. Çocuklarınızın güvenl�ğ� �ç�n 
İnverter �le oynamadıklarından em�n olmanız 
gerekmekted�r.

Bu tal�matlara uyulmaması küçük ya da orta 
derecel� yaralanmalara sebep olab�l�r.

GÜVENLİK BİLGİSİ SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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Notlar:
1. Or�on Smart Ser�s� �nverter� �y� havalandırılan b�r bölmeye 
yerleşt�r�n.
2. Or�on Smart Ser�s� �nverter aküsünün yakınında çalışırken da�ma 
hızlı b�r şek�lde yardıma geleb�lecek b�r�s�ne sah�p olun.
3. Akü as�d�n�n c�lde, kıyafetlere veya gözlere temas etmes� 
durumunda her zaman yakınınızda bol m�ktarda taze su ve sabun 
bulundurun.
4. Akü as�d� c�lt veya g�ys�lerle temas ederse, hemen sabun ve suyla 
yıkayın. As�t gözünüze g�rerse, derhal en az y�rm� dak�ka boyunca 
soğuk suyla akıtın. Bu durumdan önce mutlaka yanınızda hızlı b�r 
şek�lde yardım edeb�lecek b�r�s�ne sah�p olun ve derhal tıbb� yardım 
alın.
5. Metal b�r malzemen�n aküye düşme r�sk�n� azaltmak �ç�n özen 
göster�n. Bu durum aküyü, d�ğer elektr�kl� parçaları kıvılcımlandırab�l�r, 
kısa devre yapab�l�r ve patlamaya neden olab�l�r. Sadece �zolel� araçlar 
kullanın.
6. Akülere, metal b�lez�k ya da metal ürünlerle dokunmak yeter�nce 
yüksek b�r kısa devre akımı üreterek c�dd� b�r yanmaya neden olab�l�r.
7. Aküyü çıkarırken, topraklı negat�f olan s�stemler �ç�n da�ma poz�t�f 
term�nal� Aküden çıkarın. Poz�t�f topraklanmışsa, önce negat�f 
term�nal� çıkarın. Aküye bağlı tüm yükler�n ve malzemeler�n kapalı 
olduğundan em�n olun. B�r ark oluşturmamaya d�kkat ed�n.
8. Akü �le Or�on Solar İnverter arasında 270 amper akü şalter� 
kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ: Akü çalışması, bakımı, akü kullanımı ve 
bakım güvenl�ğ� önlemler�ne uyum sağlamak �ç�n 
aküler hakkında b�lg�l� kal�fiye personel tarafından 
yapılmalıdır.

Akülerle Çalışırken Alınacak Önlemler

D İ K K AT
SALINIMI YAPILAN TEHLİKELİ GAZLARDAN DOLAYI 
OLUŞABİLECEK KISA DEVRE, PATLAMA VE YANGIN

Çalışırken da�ma uygun, em�c� olmayan eld�venler, 
koruyucu gözlük ve koruyucu elb�se kullanın. Aküler�n 
yakınında çalışırken gözler�n�ze dokunmaktan ve 
alnınızı s�lmekten kaçının. Bunun �ç�n Not 4'e bakınız.

Akülerle çalışırken yüzük, b�lez�k ve saat g�b� tüm 
k�ş�sel metal eşyaları çıkarın. Bunun �ç�n aşağıdak� 5 ve 
6 numaralı notlara bakınız.

Akünün yanında asla s�gara �çmey�n. Motorun veya 
aküler�n yakınında kıvılcım veya alev oluşmasına �z�n 
vermey�n.

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebep olab�l�r.

GÜVENLİK BİLGİSİ SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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İnverter Montaj Yapılırken Alınacak Önlemler

D İ K K AT

D İ K K AT
YANMA TEHLİKESİ

Dış yüzeylere dokunmaktan kaçının. Soğutucu sıcak 
olab�l�r.

Bu tal�matlara uyulmaması küçük veya orta 
derecel� yaralanmaya neden olab�l�r.

D İ K K AT
İNVERTER'DE HASAR RİSKİ

Aküyü doldururken akü as�d�n�n �nverter üzer�nde 
damlamasına �z�n vermey�n.
Or�on Smart Ser�s� İnverter� asla doğrudan akü üzer�ne 
yerleşt�rmey�n;  aküden çıkan gazlar sürücüye zarar 
ver�r.
Or�on Smart Ser�s� �nverter üzer�ne akü yerleşt�rmey�n.

Bu tal�matlara uyulmaması �nverter'e ya da 
ek�pman'a zarar vermeye neden olab�l�r.

GÜVENLİK BİLGİSİ SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 

YANGIN TEHLİKESİ

Or�on Solar İnverter� motor bölmeler�ne
yerleşt�rmey�n. 

Or�on Solar İnverter� yanıcı maddeler�n olduğu
odaya (odunluk, kömürlük, yakıt tankı, LPG tüpü g�b�)
kurmayın

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır
yaralanmalara neden olab�l�r.
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Düzenley�c�
Or�on Smart Ser�s� �nverter Avrupa B�rl�ğ� standartlarına 
göre onaylanmıştır. 

Or�on Smart Ser�s� İnverter, mob�l veya t�car� 
uygulamalar �ç�n kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu 
�nverter, den�zc�l�k uygulamaları �ç�n sadece bel�rl� 
yönlerde �lave damla koruması takıldığında 
tasarlanmıştır. B�lg� �ç�n Tekn�k Özell�kler bölümüne 
bakın. 

Kullanıcı �ç�n AB B�lg�s�
Bu ek�pman AB kurallarına göre test ed�ld�. Bu sınıftak� 
c�hazlar, ev kurulumlarında zararlı paraz�tlere karşı 
makul koruma sağlamak �ç�n tasarlanmıştır. Bu ek�pman, 
radyo frekansı enerj�s� üret�r, veya yayab�l�r;

D İ K K AT
Ek�pmandak� �z�ns�z değ�ş�kl�k veya mod�f�kasyonlar, 
�nvertere zarar vereb�l�r ve c�haz kullanılamaz duruma 
geleb�l�r.

GÜVENLİK BİLGİSİ SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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ORİON SOLAR İnverter (OSI)Or�on Smart Ser�s� �nverter, kamp, ev, den�z taşıtları 
kurulumları �ç�n uygun bütünleşm�ş fonks�yonları ve güç 
yönet�m� özell�kler� �le tasarlanmıştır.

Lütfen İnverter'�n ana performans ve koruma 
özell�kler�n� öğrenmek �ç�n bu bölümü okuyun.

Malzeme L�stes�
Or�on Smart Ser�s� temel paket� aşağıdak�ler� �çer�r:
 
• Or�on Smart Ser�s� İnverter
• Kullanıcı Kılavuzu 
 
NOT: Herhang� b�r parça eks�kse, değ�şt�r�lmes� �ç�n 
üret�c� ya da satıcısına başvurun. Bkz. “İlet�ş�m B�lg�ler�”.

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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Or�on Solar İnverter M�krodalga fırın, 
Buzdolabı, TV ve elektr�kl� el aletler� g�b� 
yükler� beslemek �ç�n tasarlanmıştır. 
Dah�l� aktarma anahtarı, gücün her 
zaman kullanılab�l�r olmasını sağlar. 
Or�on Solar İnvertör dâh�l� koruma 
özell�kler�, Akü ve Solar ters bağlantı, 
Akü ve Solar düşük ve yüksek ger�l�m, 
İnverter Aşırı yük, İnverter düşük ve 
yüksek ger�l�m �le termal koruma 
fonks�yonları vardır.

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 

12VDC 24VDC 
10.0〜16.0VDC 20.0〜32.0VDC

1500VA/1200W 3000VA/2400W 
1500W 3000W 
2400W 4800W

230VAC±5% 
50Hz

Saf s�nüs
0.8 

≤5% ( Rez�st�f ）
≤90% ≤93%

230VAC±15%

20mS

105V 105V

600W 1200W
40A 

≤95% ≤97%
-3mV/℃/2V

≤4W
IP21

< 95% (Kondense olmadan )
-20℃〜50℃

386×245×110mm 386×245×110mm 
8,5kg 8,5kg 

Akü Voltajı
Akü Voltaj Sınırları
İnverter Çıkışı
Nom�nal Çıkış Gücü 
Maks. Çıkış Gücü (1dk.) 
Aşırı Yüklenme (5sn)
Çıkış Voltajı
Çıkış Frekansı
Çıkış Dalga Şekl�
Güç Faktörü
Harmon�k Bozulma
Maks�mum Ver�m
Şebeke G�r�ş�
Voltaj Sınırları
Şebekeden Şarj Akımı
Aktarma Zamanı 

Maks. Solar Voltajı
MPPT Voltajı
Maks. Solar Gücü
Maks. Şarj Akımı 
Mppt Çevr�m Ver�m�
Akü Kompanzasyonu

Enerj� Koruma Tüket�m� 
Koruma Sınıfı
Çalışma Bağıl Nem
Çalışma Isısı
Mekan�k Özell�kler
Ölçüler (BxExY) Mm
Ağırlık

SV1500-MPPT SV3000-MPPTSV1500-MPPT-AC SV3000-MPPT-ACMODEL

30A 30A

485×245×119mm 485×245×119mm
9.7kg 9.7kg 

24-90V

DİĞER ÖZELLİKLER

SOLAR ŞARJ
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AC ve DC Bağlantı Bölümü

Soğutucu Izgara Üst Kapak Koruma V�dası

Açma / Kapama Alt Kapak Koruma V�dası

 

 

  

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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AC ve DC Bağlantı Bölümü

AC G�r�ş
G L N

Açma / Kapama

Alt Kapak Koruma V�dası
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Solar
+ -

Soğutma 
Fanı

Fan 
V�dası

Kontrol 
G�r�ş/Çıkışı

RS232
Topraklama

Rakor Yuvası

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 

Not: Topraklama
her zaman bağımsız
olmalıdır. Nötre bağlı
topraklama
kullanılmamalıdır.

Not: F ucuna fazı, N ucuna nötrü, G ucuna bağımsız topraklama bağlanmalıdır.
Rastgele bağlantı �nverter�n garant� dışında kalmasına neden olacaktır.
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AC ve DC Bağlantı Bölümü

 

 

   

 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

AC Çıkış
G L N

Akü (+) Ucu Akü (-) Ucu

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 

Not: F ucuna fazı, N ucuna nötrü, G ucuna bağımsız topraklama bağlanmalıdır.
Rastgele bağlantı �nverter�n garant� dışında kalmasına neden olacaktır.



KURULUM

İnverter Kullanıcı Arab�r�m� (Ekran ve Tuş Takımı)

ORION-SOLAR

Smart Solar Inverter

E

Sol Ok Tuşu
Aşağı Yukarı Ok Tuşları
E Tuşu

Çıkış ESC kısaltması �le bu kılavuzda kullanılacaktır. 
Menüler arasında gezmek ve değer değ�şt�rmek �ç�n kullanılacaktır.
G�r�ş onay Tuşu Enter adı �le bu Kılavuzda kullanılacaktır. 
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İnverter Ekran Ön İzleme

Açıklamalar
Or�on Solar İnverter Ekranında 2 �zleme bölümü vardır. 
Aşağı ve yukarı ok tuşları �le ulaşılab�l�r. B�r�nc� bölümde 
Akü kapas�tes� % olarak, Şarj akımı, Yükün m�ktarı % 
olarak, Akü voltajını, Çalışma durumunu ve AC çıkış 
voltajını göreb�l�rs�n�z. İk�nc� bölümde kontrol g�r�ş�, 
kontrol çıkışı, güçler ve aktarma anahtarının durumları 
�zleneb�l�r.
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KURULUM

İnverter Ekran Detay İzleme Açıklamalar
Or�on Solar İnverter Ekranında 6 adet 
detay �zleme bölümü vardır. ESC tuşuna 
3sn süre �le basılarak çağrılab�l�r. Aşağı 
ve yukarı ok tuşları �le gez�leb�l�r. Usta 
kullanıcılar �ç�n detaylı ver�ler� �çer�r. ESC 
tuşuna tekrar 3sn süre �le basılarak bu 
menüden çıkılır.

18
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SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 

Alarm Geçm�ş Kodları
2
4 
8
16
32
64 
128
256 
512 
1024  
4096
16384 
32768

- Aşırı Sıcaklık
- Fan Arızası
- Şebeke Şarj Arızası
- Solar Panel/Solar Şarj Arızası
- %100 den Fazla Çıkış Yükü
- Yüksek Batarya Voltajı
- Düşük Batarya Voltajı
- Yüksek Çıkış Voltajı
- Düşük Çıkış Voltajı
- %200 den Fazla Çıkış Yükü
- Kısa Devre / Çok Büyük Çıkış Yükü
- Düşük Şebeke Voltajı
- Düşük Batarya Kapas�tes�

* Aynı anda b�rkaç alarmın b�rl�kte 
oluşması durumunda, oluşan arızaların 
kodlarının toplamı ekranda görülür.



KURULUM

İnverter� Konf�güre Etmek

Açıklamalar
Or�on Solar İnverter Ekranında b�rçok 
kurulum bölümü vardır. Enter tuşuna 
3sn süre �le basılarak çağrılab�l�r. Aşağı 
ve yukarı ok tuşları �le gez�leb�l�r. 
Fabr�ka ayarları tam �ş�n�z� 
görmed�ğ�nde bu bölümden 
�stekler�n�z doğrultusunda değ�ş�kl�k 
yapab�l�rs�n�z. Konfigürasyon özel�kler� 
aşağıda tanımlanmıştır. Aşağı/Yukarı 
ok tuşları �le kursörü �sted�ğ�n�z 
parametren�n üzer�ne get�rd�kten 
sonra Enter tuşu �le seç�l�r. 
Aşağı/Yukarı ok tuşu �le değ�şt�r�l�p 
Enter tuşu �le onaylayıp, Esc tuşu �le 
çıkılır.
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KURULUM

AKIM FAZI (ABSORBE) ÇÖZME VOLTAJI: Akünün 
şarj �şlem�nde Akım fazının (Absorbe )sona erd�r�ld�ğ� 
ger�l�m değer�d�r.

AKIM FAZI (ABSORBE) BAĞLAMA VOLTAJI: Akünün 
şarj �şlem�nde Dengeleme fazından (Float) Akım 
fazına dönüldüğü ger�l�m değer�d�r.

DENGELEME (FLOAT)ŞARJ VOLTAJI: Akü 
dengeleme (Float) voltaj değer�d�r. 

YÜKSEK ÇÖZME VOLTAJI: Yüksek Akü ger�l�m� 
kesme sınır değer�: Olağan dışı b�r nedenle akü bu 
değere ulaşırsa, Şarj �şlem� duraklatılır, korumaya 
geçer, alarm üret�r. 

YÜKSEK BAĞLAMA VOLTAJI: Yüksek Akü 
ger�l�m�nden dolayı korumaya geçen �nverter�n, 
alarm modundan çıkma ger�l�m�d�r.

ŞARJ ÖNCELİĞİ: SOL seçl�mş �se, Akü şarjı �ç�n 
öncelkle solar panel kullanır. SBK seç�lm�ş �se, Akü 
şarjı �ç�n öncelkle şebeke kullanır. SOL&SBK seç�lm�ş 
�se akü şarj �ç�n solar panel ve şebeke b�rl�kte 
kullanılır. Şarj �ç�n gerekl� güç öncel�kl� olarak solar 
panelden sağlanır. Bel�rlenen maks�mum akü şarj 
akımına ulaşılamamışsa, üzer� şebekeden 

AKÜ TİPİ: Solar �nvertere bağlanan Akü t�p�n� �fade 
eder. AGM/GEL/FLD/L�FePo4/L-C/USER t�p� 
Akülerden b�r�s� seç�ld�ğ�nde 2 den 9'a kadar olan 
parametreler otomat�k olarak bel�rlen�r. USER 
seç�m�nde bu parametreler kullanıcı tarafından 
bel�rlen�r. Doğru değerler�n g�r�lmes� kullanıcı 
sorumluluğundadır.

EN BÜYÜK ŞARJ AKIMI: Müsaade ed�len maks�mum 
akü şarj akımıdır. C�haz, solar ve/veya şebekeden şarj 
�şlem�nde bu akım sınırını aşmaz. Bu bölümde 
kullanacağınız akünün müsaade ed�len maks�mum 
şarj akımı g�r�lmel�d�r. Kullanıcı sorumluluğundadır. 
Müsaade ed�len akımdan fazla akım g�r�lmes� akünün 
ömrünü kısaltab�leceğ� g�b� bozulmasına da sebep 
olab�l�r.

DÜŞÜK ÇÖZME VOLTAJI: Akünün m�n�mum şarj 
ger�l�m�d�r.  Akü ger�l�m�n bu ger�l�m�n altına düşerse 
�nverter alarm üreterek uyku moduna geçer.

DÜŞÜK BAĞLAMA VOLTAJI: Akü ger�l�m� düşük 
uyarısı geld�kten sonra �nverter�n tekrar çalışması �ç�n 
akü voltajının ulaşması gereken m�n�mum ger�l�m 
değer�d�r. Akü bu ger�l�me ulaştığında �nverter tekrar 
çalışmaya başlar, alarm durumu ortadan kalkar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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tamamlanır. eklenecek. (SBK seç�m� AC ops�yonlu 
modellerde mevcuttur.)

ÇIKIŞ ÖNCELİĞİ: AKÜ Seç�ld�ğ�nde, Akü yeterl� 
enerj� olduğu sürece �nverter Aküyü kullanır. Akü 
ger�l�m sev�yes� m�n�mum değer�n altına �nd�ğ�nde 
Şebekeye bağlanır. SBK seç�ld�ğ�nde, şebeke enerj�s� 
olduğu sürece �nverter çıkışına şebekeden enerj� 
ver�r. Şebeke enerj�s� kes�ld�ğ�nde, Akü enerj� sağlar. 
UPS Modu olarak bu çalışma şekl� terc�h ed�lmel�d�r.

UYKU MODU: Çalışma modu �nverter (INV) �se akt�f 
ed�leb�l�r. 
Bu mod akt�f ed�lm�şse; İnverter çıkışından çek�len 
güç 5W ın altına �nerse ve Solar Şarj yapılmıyorsa, 
devreye g�rer.
C�haz ardışık olarak 60snl�k döngüler hal�nde çalışır, 
5sn çalışıp 55sn uykuya geçer. Bu modda DC Un�t, 
AC Un�t, ATS, Fan, D�splay backl�ght kapatılır. İnverter 
çıkışından çek�len güç 5W'ın üstüne çıkarsa 
per�yod�k çalışma otomat�k olarak sonlanır.

MAKSİMUM ŞEBEKE ŞARJ AKIMI: Şebeke şarj 
modülü AC ops�yonlu olan ürünlerde, en yüksek 
şebeke şarj akımını bel�rler. 5..30A arasında 

ayarlanab�l�r.

RÖLE ÇIKIŞI: FAULT Modu seç�lm�şse, alarm 
durumlarında röle kontağı çek�l�r. (Low battery, H�gh 
battery, Low output, H�gh output, H�gh Term, 
Owerload Cut Off, Fan Error)
RUN Modu seç�lm�şse �nverter çıkışında enerj� 
olduğu sürece röle kontağı çek�l�r. START Modu 
seç�ld�ğ�nde, Akü voltajı çözme voltajı değer�n�n 
altına �nd�ğ�nde röle kontağı çek�l�r, Akü tam 
dolduğunda role kontağı bırakır.

ALARM SESİ: Bu mod akt�f ed�lm�şse, alarm ses� 
devre dışı kalır.

FABRİKA AYARLARINA DÖN: C�haza fabr�ka 
ayarlarını ger� yükler.

ALARM EKRANI: Alarm ekranını görüntüler.

DİL: Ekran d�l�n� İng�l�zce veya Türkçe olarak 
değ�şt�r�r. 

DOD CÖZME SEVİYESİ: Der�n Döngü Akü koruma 
programıdır. Bu menüden g�r�len değer akü 
kapas�tes�n�n m�n�mum sınırıdır, akü kapas�tes� Bu 
değer�n altına düşerse �nverter kapanır. %0 g�r�l�rse 
bu özel�k �ptal olur.

11.
14.

15.

16.

12.

13.

w
w

w
.o

r�o
n

so
lar.co

m
.tr

21

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 

17.

18.

19.



KURULUM

22

w
w

w
.o

r�o
n

so
lar.co

m
.tr

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 

DOD BAĞLAMA SEVİYESİ: DOD çözme değer� %0 
dan farklı b�r değer g�r�lm�şse Bu menüden g�r�len 
değer akü kapas�tes�n�n maks�mum sınırıdır, akü 
kapas�tes� bu değer�n üstüne çıkarsa �nverter açılır.

ÇALIŞMA MODU: INV/UPS/KAPALI seç�m� yapılır. 
INV modu, c�hazın �nverter olarak çalışmasını sağlar. 
Bu modda çıkış öncel�ğ� şebeke �se ve şebeke 
enerj�s� mevcut �se çıkış şebekeye bağlanır. İnverter 
bu sırada düşük enerj� tüket�m moduna geçer. Güç 
tüket�m� 3W'ın altındadır. Çıkış öncel�ğ� akü �se c�haz 
şebekey� d�kkate almadan aküden çalışır. Akü 
b�tt�ğ�nde veya alarm durumlarında şebekeye 
bağlanır.
UPS modu seç�l�rse çıkış öncel�ğ� otomat�k olarak 
şebeke olarak bel�rlen�r. Çıkış şebekeden beslen�r 
ancak �nverter de akt�f olarak hazır durumda bekler. 
Şebeke enerj�s� kes�ld�ğ�nde hızla �nverter devreye 
g�rer. B�lg�sayar g�b� enerj� kes�nt�s�nden 
etk�lenmemes� �stenen c�hazları çalıştırmak �ç�n bu 
mod kullanılır. Ancak boştak� güç tüket�m� 20W 
c�varındadır.

KAPALI modunda �nverter kapatılır. Güç tüket�m� 
3W'ın altına �ner. Ancak aküler�n durumuna bağlı 
olarak solar şarj / şebeke şarj �şlem� yapılmaya 
devam eder. C�hazın uzun sürel� kullanılmayacağı 
dönemlerde bu moda alınması tavs�ye ed�l�r.  
C�haz çalışırken, c�hazın veya çıkıştak� yükün 
çalışmasını etk�leyeb�lecek herhang� b�r durum 
oluşmasında c�haz alarm üret�r. Bu alarmlar “Düşük 
Akü Ger�l�m�”, “Yüksek Akü Ger�l�m�”, “Düşük Şebeke 
Ger�l�m�”, “Yüksek Şebeke Ger�l�m�”,  “Aşırı yük”, 
“Düşük Çıkış Ger�l�m�”, “Yüksek Çıkış Ger�l�m�”, “Düşük 
Akü Kapas�tes�”, “Aşırı Sıcaklık”, “Fan Arızası” şekl�nde 
olab�l�r ve alarm oluştuğunda bel�ren b�r pencerede 
görüntülen�r. Alarmın n�tel�ğ�ne bağlı olarak sorun 
ortadan kalktığında alarm da kend�l�ğ�nden 
s�l�neb�ld�ğ� g�b� bazı durumlarda alarm 
penceres�ndek� uyarıya göre hareket etmek gerek�r. 
Peş peşe gerçekleşen aynı tür alarmların sebeb� 
�ncelenmel�, sorunun ne olab�leceğ� araştırılarak 
g�der�ld�kten sonra c�haz çalıştırılmaya devam 
ett�r�lmel�d�r. (Örneğ�n sürekl� aşırı sıcaklık alarmı 
veren b�r c�hazın hava g�r�ş panjurları kapatılmış 
olab�l�r.) 

20.
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SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU KURULUM

C�haz geçm�ş arıza kayıtlarını saklamaktadır. Son üç 
geçm�ş alarm kaydı “DEĞERLER” menüsünün 
sonunda görüleb�l�r. 

DİKKAT !
İnverter çıkışının kısa devre ed�lmes� veya çok 
büyük b�r yük bağlanması g�b� b�r durum art arda 
üç defa gerçekleşm�şse, c�haz kısa devre alarmı 
üreterek kend�n� korumaya alır ve çıkışlarını keser. 
Böyle b�r durum gerçekleşm�şse c�haz kapatılmalı, 
bu hatalı kullanım veya kısa devre sorunu 
g�der�ld�kten sonra c�haz tekrar açılmalıdır. Aynı 
arızanın sürekl� olarak tekrar oluşmasına �z�n 
vermemek gerek�r. Aks� takd�rde c�hazda kalıcı 
hasarlar oluşab�l�r.
Yeterl� akünü kapas�tes�n�n seç�lmemes� ve yüksek 
güçte yük çalıştırılması g�b� durumlarında akü hızla 
boşalarak şarj sev�yes� düşer. Der�n deşarj adı 
ver�len akü sev�yes�n�n sık sık % 30 ların altına 
�nd�r�lmes� akü ömrünü kısaltır. Ayrıca aküden kısa 
sürede çok yüksek güçler�n çek�lmes�, akünün şarj 
akımı l�m�t�n�n üzer�nde akımlarla şarj ed�lmes�, aşırı 
sıcaklık, aşırı soğuk ortam da akünün ömrünü 

azaltan durumlardır. Bu nedenle doğru akü seç�m� 
ve doğru kullanım akünün ömrünü de uzatacaktır.      
İnvertere bağlanan akü gurubunun çok küçük 
seç�lmes�, (Örneğ�n 100Ah den küçük) çıkma 
aküler�n kullanılması veya akünün yaşlanmasından 
dolayı kapas�te kaybetmes� durumunda, akünün 
çok hızlı b�r şek�lde dolduğu ve hızlı b�r şek�lde de 
boşaldığı, sık sık “Düşük Akü Ger�l�m�” alarmının 
oluştuğu gözleneb�l�r. Akünün hızla boşalması, 
çıkışa bağlanan yük m�ktarına bağlı olmakla b�rl�kte 
akünün yaşlanmış olab�leceğ�n� de akla get�rmel�d�r. 

DİKKAT !
Düşük kapas�tel� veya yaşlanmış, kapas�te 
kaybetm�ş aküler, şarj �şlem� sırasında akü ger�l�mde 
an� dalgalanmalara neden olurlar. C�haz kapas�tes� 
düşmüş aküyü tesp�t ederek b�r mesaj �le bunu 
b�ld�reb�l�r. “Düşük Akü Kapas�tes�” mesajı 
görülmeye başlanmışsa uyarı d�kkate alınmalı, 
yeterl� kapas�tede b�r akü grubu s�steme 
bağlanmalıdır. Bu durumda c�hazın çalıştırılmaya 
zorlanması, şarj �şlem� sırasında c�hazda kalıcı 
hasarlara sebep olab�l�r.  



KURULUM ARAÇLARI ve MALZEMELERİ

Kuruluma başlamadan önce tüm kullanıcı k�tapçığını 
baştan sona okuyun ve kurulumu planlayın.
Kuruluma başlamadan önce gerekl� olan tüm 
malzeme ve aletler� yanınızda bulundurun.
Sayfadak� öneml� güvenl�k tal�matlarını gözden 
geç�r�n. (Sayfa 2)
Karşılaşılması muhtemel tüm güvenl�k ve elektr�k 
kurallarına d�kkat ed�n.

1.

2.

3.

4.

U YA R I
ELEKTRİK ÇARPMASI VE YANGIN TEHLİKESİ

Tüm kurulum kurallarına uygunluğun sağlanması �ç�n 
�nverter�n devreye alma �şlem� kal�fiye personel 
tarafından yapılmalıdır.

Kuruluma başlamadan önce AC/DC tüm kabloları 
ayırın.

Tüm AC/DC bağlantı kesme c�hazlarını ve otomat�k 
jeneratör başlatma c�hazlarını devre dışı bırakın.

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebep olur.
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KURULUM ARAÇLARI ve MALZEMELERİ

Or�on Solar İnverter'� kurmanız �ç�n aşağıdak� 
malzemelere �ht�yacınız olacaktır.
Ÿ Kablo Sıyırıcı
Ÿ Yıldız  Tornav�da ( İzolel� )
Ÿ V�da Veya Cıvata
Ÿ Plast�k Kelepçes�
Ÿ Lokma Anahtar
Ÿ AC/DC term�naller
Ÿ Uzun boyunlu düz tornav�da ( İzolel� )
Ÿ AC Kablosu ( Üç İletkenl� kablo)
Ÿ Uygun Boyutta DC Kablo
Ÿ Sıkma Penses�
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TEMEL KURULUM KURALLARI

Bu bölüm Or�on Solar İnverter '�n temel kurulumu �ç�n 
s�ze b�r rehber olmak üzere hazırlanmıştır.

1. Adım: Kurulum Projes�
2. Adım: Montaj İç�n Konum Seçme
3. Adım: İnverter�n Takılması 
4. Adım: AC G�r�ş Kablolarını Bağlama 
5. Adım: AC Çıkışını mevcut B�r AC Devres�ne Bağlama 
6. Adım: Solar Paneller� ve DC kabloları bağlamak
7. Adım: Akü Kablolarını Bağlama 
8. Adım: Kurulumu Test Etme

Kurulum Projes�
Or�on Solar İnverter kurulumlarının çoğu ortak 
b�leşenler� paylaşır. Bunlardan bazıları Şek�l 1'de kısaca 
göster�lm�şt�r.

Şek�l 1 ev, kamp �ç�n, Kurulumunda bazı b�leşenler� ve 
b�rb�rler�yle olan İl�şk�ler�n� göstermekted�r. Taşıtlarda 
solar bağlantı olmayab�l�r.
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1. Şek�l: Genel Kurulum örneğ�

AKÜ KABİN

2 SERİ BAĞLANTI
24 VDC 200 Ah

12V-200Ah
JEL AKÜ

12V-200Ah
JEL AKÜ

+ -

+ -

DC AYIRICIPRİZ

SV3000 EN FAZLA 2400 W

AC Çıkış

G L N

Solar+ -

AKÜ + AKÜ - 

325 WP SOLAR PANEL 38 VDC

+ - + - + - + - SV3000-MPPT-AC  

1. Şek�l: Genel Kurulum örneğ�

AKÜ KABİN

12V-200Ah
JEL AKÜ

+ -

DC AYIRICIPRİZ

SV1500 EN FAZLA 1200 W

AC Çıkış

G L N

Solar+ -

AKÜ + AKÜ - 

205 WP SOLAR PANEL 24 VDC

SV1500-MPPT-AC 

TEMEL KURULUM KURALLARI

AC G�r�ş

G L N

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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TEMEL KURULUM KURALLARI

AC Gücü
230 volt AC 50Hz s�nüs dalgası alternat�f akım kaynağı, 
gücü AC yükler�ne aktarmak �ç�n enerj� sağlar. Bu kaynak 
genell�kle elektr�k şebekes� ve AC akım üret�c�s�d�r. 
B�rden fazla güç kaynağı arasından Or�on Solar İnverter 
s�stem�ne geç�ş yapmak �ç�n otomat�k veya elle b�r AC 
kaynağı seçme anahtarı kullanılab�l�r.

ÖNEMLİ: Bu kılavuz boyunca bahsett�ğ�m�z ''Şebeke 
Gücü' ter�m�, b�r şebeke, jeneratör veya başka b�r AC 
kaynağından gelen AC G�r�ş Gücünü tems�l eder.

AC Bağlantı Kesme ve Aşırı Akım Koruma C�hazı
Çoğu güvenl�k gereks�n�m� ve elektr�k kurallarıOr�on 
Solar İnverter'�n AC/DC g�r�ş ve çıkışlarının aşırı akım 
koruması (s�gorta veya devre kes�c�ler g�b�)  ve bağlantı 
kesme c�hazlarıyla korunmasını gerekt�r�r.

AC G�r�ş�: Or�on Solar �nverter� beslemek �ç�n 
kullanılan s�gorta 30A'dan fazla olmamalı  ve 230 
Volt AC devreler�nde kullanım �ç�n onaylanmalıdır. 
Kes�c� ve Or�on Solar İnverter arasında kullanılan 

kablo kes�c� g�r�ş�n�n maks�mum sev�yes�ne kadar 
akım taşıyacak ve kurulumunuz �ç�n geçerl� elektr�k 
kurallarına veya düzenlemeler�ne uygun olarak 
boyutlandırılmalıdır.

AC Çıkışı: Or�on Solar İnverter AC çıkış s�gortası 
20A'dan fazla olmamalıdır. (SV1500 �ç�n 10A, SV3000 
�ç�n 20A)

AC Kablolama 
AC Kablolama, AC kaynağı ve Or�on Solar İnverter 
arasındak� tüm teller� ve bağlayıcıları ayrıca Or�on Solar 
İnverter ve AC çıkış paneller�, devre kes�c�ler ve yükler 
arasındak tüm kabloları �çer�r. Kablolamanın t�p� ve 
boyutu kurulum ve yüke göre değ�ş�kl�k göstermekted�r. 
Or�on Solar İnverter �le AC kaynaklar/Yükler arasındak� 
kablo 3x2.5mm ttr kablo olmalıdır.

AC Çıkış Nötr Bağlama
Or�on Solar İnverter'�n AC çıkış nötr ucu toprakla bağlı 
değ�ld�r. Toprağa bağlamayınız. 
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TEMEL KURULUM KURALLARI

AC Topraklama
Or�on Solar İnverter'�n Topraklama v�dası bağımsız 
topraklamaya bağlanmalıdır. Genelde Konutlarda 
topraklama kablosu nötre bağlı olduğundan bunu 
kullanmayınız.

DC Kablolama
Bu Or�on Solar İnverter �le aküler arasındak� ve Solar 
Panel ve İnverter arasında seç�len Solar panel�n kısa 
devre akımına uygun ayrıcalı Solar DC s�grota 
kullanılmalıdır. Solar Panel ve Or�on Solar İnverter 
arasındak� kablo 4 mm² kes�tl� RADOX®kablo olmalıdır. 
Or�on Solar İnverter �le Akü arasındak� kablo en az 
25mm² ÖLFLEX®kablo olmalıdır. Akü �le Or�on Solar 
İnverter arasına en az 270A Akü kesme anahtarı 
kullanılması yangın güvenl�ğ� açısından öneml�d�r. Akü 
kabloları uygun çapta SKP pabuç �le sonlandırılmalı ve 
İzole ed�lmel�d�r.

U YA R I
YANGIN VEYA PATLAMA TEHLİKESİ

Or�on Solar İnverter'� akü veya yanıcı madde �çeren 
bölmelere veya ateşleme korumalı donanım 
gerekt�ren yerlere kurmayın. Bu, benz�nle çalışan 
mak�neler, yakıt depoları veya yakıt s�stem�n�n 
b�leşenler� arasındak� d�ğer bağlantıları �çeren tüm 
alanları �çer�r. Bu donanım, ark veya kıvılcım üretme 
eğ�l�m�nde olan b�leşenler �çer�r.

Havalandırma del�kler�n� kapatmayın veya 
engellemey�n. Or�on Solar İnverter’� havalandırmasız 
b�r bölmeye monte etmey�n. Aşırı ısınma ortaya 
çıkab�l�r.

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebep olab�l�r.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

Montaj İç�n Uygun Konum Seçme

Or�on Solar İnverter yalnızca aşağıda yazılan yerler� 
kapsayan alanlara kurulmalıdır.
Kuru Yer: Or�on Solar İnverter'�n üzer�ne su veya d�ğer 
sıvıların damlamasına �z�n vermey�n. Or�on Solar 
İnverter� kes�nl�kle sıçrayab�lecek su alanına ya da çatı 
suyuna maruz kalacak b�r alana monte etmey�n.
Soğuk Yer: Or�on Solar İnverter'�n çalışma sıcaklığı -20 °C 
�le +50 derece olmalıdır. 

Havalandırma: Or�on Solar İnverter'�n hava akışı �ç�n 
sağdan soldan, alttan üstten 12 cm boşluk olacak 
şek�lde monte ed�n. İnverter etrafındak� havalandırma 
da ne kadar açıklık varsa, performans o kadar �y�d�r. 
İnverter uçlarındak� havalandırma del�kler�n�n 
tıkanmasına �z�n vermey�n.

Güvenl�k: Or�on Solar İnverter� yanıcı, patlayıcı, katı 
veya sıvıların olduğu yere (odunluk, tahta, kömürlük, 
her türden yakıt tankları ve LPG tüpler� g�b�) kurmayın. 
İnverter akü gazlarından korunmalıdır. As�t g�b� 
maddeler�n aküye ya da kabloya damlamasına �z�n 

vermey�n. Bu durumu gördüğünüz zaman �nverter� 
monte etmey�n. Akünün ürett�ğ� gazların �nvertere zarar 
vereb�leceğ� göz ardı ed�lmemel�d�r. Bu gazlar 
aşındırıcıdır ve Or�on Solar İnverter'e zarar verme 
olasılığı yüksekt�r.

Or�on Solar İnverter’�n Montajının Yapılması
1. Or�on Solar İnverter’� nakl�ye kutusundan çıkarın, tüm 
malzemeler�n kutu �ç�nde olduğunu doğrulayın ve Ürün 
Kılavuzundak� “S�stem�n�zle İlg�l� B�lg�ler” �le �lg�l� ürün 
b�lg�ler�n� kayded�n.
2. Uygun b�r montaj yer� ve yönü seç�n.
3. İnverter� duvara yerleşt�rerek �sten�len sayıda montaj 
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TEMEL KURULUM KURALLARI

del�ğ�n �şaretley�n. (Aşağıda şek�l 2 de görülen 
del�klerden �şaretley�n)
4. Montaj del�kler�n� matkapla del�n ve duvara dübel 
yerleşt�r�n.
5. Or�on Solar İnverter� montaj yüzey�ne v�da �le 
sab�tley�n. 

Topraklamanın Yapılması
Or�on Solar İnverter Şek�l 3'de göster�len topraklama 
ucuna sah�pt�r. İnverter�n şases�n� toprağa bağlamak 
�ç�n''Topraklama Yerler�'' konusundak� yönergeler� 
�zley�n Topraklama bağımsız olmalıdır.

U YA R I

YANGIN, ŞOK VE ENERJİ TEHLİKELERİ

Kullanmadan önce kablolamanın tüm elektr�k 
kaynaklarından çıkarıldığından em�n olun. Tüm 
kablolama, yerel ve ulusal elektr�k kabloları 
kurallarına göre yapılmalıdır. Or�on Solar İnverter'�n 
çıkış term�naller�n� gelen h�çb�r AC kaynağına 
bağlamayın.

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebep olab�l�r.

Şek�l 3 Topraklama v�dası

Topraklama
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Renk
S�yah/Kahve
Mav�
Sarı/Yeş�l (ya da bakır kablo)

AC Hat
Faz
Nötr
Topraklama

TEMEL KURULUM KURALLARI

AC G�r�ş Kablolarını Bağlama

AC Kablolama Konusunda Genel Hususlar
AC G�r�ş term�nal�, ön panel�n sökme del�ğ�nden 
�nverter�n �ç�ne yerleşt�r�lm�şt�r ve AC IN ya da AC INPUT 
olarak et�ketlenm�şt�r. İnverter, ayrı teller�n güvenl� b�r 
şek�lde tutturab�ld�ğ� v�dalı t�p� term�nallerle b�rl�kte 
gel�r.

İ K A Z
EKİPMAN HASARI

Kabloların doğru bağlandığından em�n olun. AC 
kablolama term�nal blokları g�r�ş ve çıkış bölümler�ne 
ayrılmıştır.

Bu tal�matlara uyulmaması �nvertere zarar 
vereb�l�r.

İ K A Z
TERS BAĞLANTI HATASI

Enerj� vermeden önce kabloların bağlantısının doğru 
olduğundan em�n olun. Yanlış yapılan bağlantı 
yüzünden �nverter hasar göreb�l�r. Bağlantıdan dolayı 
oluşan hasarlar garant� kapsamı dışındadır.

Bu tal�matlara uyulmaması �nvertere zarar 
vereb�l�r.

AC G�r�ş ve çıkış bağlantılarını yaparken Tablo 5'de 
açıklandığı g�b� uygun AC kablosu �ç�n renk kodunu 
�zley�n.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

AC ve DC güç kaynaklarının kapalı olduğundan em�n 
olun.
Gerekl� koruma s�gortasını, �nvertere AC gücü 
sağlayan AC dağıtım panel�ne takın.
Sab�t somun panel� v�dasını gevşeterek ve kapağı 
yukarı ve dışarı kaldırarak AC bölmes� kapağını 
çıkarın.
Uygun şek�lde AC g�r�ş kablosunu soyun.
Montajı b�t�rd�kten sonra rakoru yer�ne takın.
Kabloları, rakordan geç�r�n (şek�lde göster�lmem�şt�r).
Sırasıyla soldan G, L, N olarak et�ketlenm�ş AC 
term�nal�ne kabloları Toprak, Faz, Nötr olarak 
bağlayın.
Kabloları sab�tlemek �ç�n rakoru sıkın.
Bu bölüme kes�nl�kle başka kablolar bağlamayın. 
İşlem b�t�nce AC bölmes�n�n kapağını yer�ne takın. 
İşlem b�tmed�yse kapağı yer�ne takmadan b�r 
sonrak� adıma geç�n.
Kabloların d�ğer ucunu, �nvertere AC gücü sağlayan 
AC dağıtım panel�ndek� s�gortaya bağlayın.

1.

2.

3.

4.

AC G�r�ş Bağlantıları

5.

6.
7.

8.
9.

10.

AC G�r�ş
G L N
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TEMEL KURULUM KURALLARI

AC Çıkışını Kablolarını Bağlama

U YA R I
YANGIN, ŞOK VE ENERJİ TEHLİKELERİ

Kullanmadan önce kablolamanın tüm elektr�k 
kaynaklarından çıkarıldığından em�n olun. Tüm 
kablolama, yerel ve ulusal elektr�k kabloları kurallarına 
göre yapılmalıdır. 

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebep olab�l�r.

Or�on Solar İnverter elektr�kl� ısıtıcılar, kl�malar g�b� 
anma gücünden daha fazlasını tüketen elektr�kl� 
c�hazları çalıştırmayacaktır.

İ K A Z
EKİPMAN HASARI

Or�on Solar İnverter'�n AC çıkış kablosuna herhang� b�r 
AC kaynağı (jeneratör veya şebeke gücü g�b�) 
bağlamayın.

İnverter çıkışı başka b�r kaynaktan AC voltajına 
bağlıysa Or�on Solar İnverter çalışmayacaktır.  

Bu potans�yel olarak tehl�kel� ya da zarar ver�c� 
koşullar oluşturab�l�r. Bu koşullar �nverter kapalı olsa 
b�le ortaya çıkab�l�r.

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara neden olab�l�r.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

Kabloların d�ğer ucunu Yüklere (C�hazlar ) AC gücü 
sağlayan İk�nc�l AC dağıtım panel�ndek� s�gortaya 
bağlayın.

1.

2.

3.

4.

AC Çıkış Bağlantıları

5.

6.
7.

8.

9.

10.4. adımda göster�len ''AC G�r�ş Kablolarını Bağlama'' 
(Sayfa 31) daha önce yapmadıysanız AC ve DC güç 
kaynaklarının kapalı olduğuna em�n olun.
S�gortayı �nverterden AC gücü alan dağıtım panel�ne 
takın.
4. adımda göster�len ''AC G�r�ş Kablolarını Bağlama'' 
(Sayfa 31) henüz yapılmadıysa AC bölmes�n�n 
kapağını çıkartın.
Uygun şek�lde AC çıkış kablosunu soyun.
Montajı b�t�r�ld�kten sonra rakoru yer�ne takın.
Kabloları rakordan geç�r�n.
Sırasıyla G, L, N olarak et�ketlenm�ş AC term�nal�ne 
kabloları Toprak, Faz, Nötr olarak bağlayın.
Kabloları sab�tlemek �ç�n rakoru sıkın.
Bu bölüme kes�nl�kle başka kablolar bağlamayın. 
İşlem b�t�nce AC bölmes�n�n kapağını yer�ne takın.      
İşlem b�tmed�yse kapağı yer�ne takmadan b�r 
sonrak� adıma geç�n.

Mevcut AC kablolarına kalıcı bağlantı yapmak �ç�n;

 

                               

AC Çıkış
G L N
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TEMEL KURULUM KURALLARI

DC Kablolarını Bağlama

İ K A Z
TERS BAĞLANTI HATASI

Son DC bağlantısını yapmadan önce hem akü hem de 
Or�on Solar İnverter'dek� kablo bağlantılarını kontrol 
ed�n. Poz�t�f (+) uç poz�t�fle, negat�f uç (-) negat�fle 
bağlantılı olmalıdır.

Akü uçlarını DC ucundak� term�nallere bağlamak �ç�n 
aşağıda ver�len prosedürü �zley�n. Kablolar, 
kurulumunuz �ç�n geçerl� elektr�k yasalarına veya 
düzenlemelere uygun olarak, gerekl� akımı taşıyab�lecek 
kadar kısa ve kalın olmalıdır.

Mümkünse, DC kablolarınızı b�r elektr�k dağıtım panel�, 
veya �nverter�n yükler� kullanma yeteneğ�n� 
düşüreb�lecek ek voltaj düşmeler�ne neden olacak d�ğer 
c�hazlardan geç�rmey� en aza �nd�r�n.

İ K A Z
YANGIN TEHLİKESİ

M�n�mum 75 °C'ye dayanıklı bakır tel kullanmaya özen 
göster�n. Tüm DC bağlantılarınızın 8-9 Nm torkla 
sıkılmış olduğundan em�n olun. Gevşek bırakılmış 
bağlantı �nverter� aşırı ısındırır.

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebep olab�l�r. Akü (+) Ucu Akü (-) Ucu

Şek�l 4: DC Bağlantıları

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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TEMEL KURULUM KURALLARI

Poz�t�f kabloyu sol taraftak� del�kten geç�r�n ve + 
Poz�t�f uca takın.
DC bağlantı somumunu term�nalde yer�ne takın ve 
8-9Nm b�r tork �le sıkın. Kablo pabucunun 
term�nalde sıkı b�r şek�lde bağlanmış olmasını 
sağlayın. Kablo pabucunu sıkmadan önce kenarlara 
değmemes� �ç�n ortalayın ve o şek�lde sıkın.

1.

2.

3.

4.

DC Bağlantıları Yapmak İç�n;
Şek�l 4'e bakın.

5.

6.

7.

8.

9.

İnverter�n kapalı olduğundan ve �nvertere AC veya 
DC bağlı olmadığından em�n olun.
Koruma panel�n v�dasını gevşeterek AC/DC 
bölmes�n�n kapağını çıkarın.
DC term�nal somunlarını term�nal cıvatalarından 
gevşet�n ve daha sonra b�r kenara koyun.
Her kablonun b�r ucundan SKP pabuç takın.
Kabloyu b�rleşt�recek kablo pabucunu �nverter�n DC 
ucuna takın. Çıkıntının başka yerlere temas 
etmemes� �ç�n pabuç sapını daralan makaron �le 
kaplayın.
DC devres�n�n poz�t�f (+) tarafı �ç�n kullanılacak 
kabloya b�r Akü kesme anahtarı takın. Akünün poz�t�f 
(+) term�nal�ne mümkün olduğunca yakın olsun.
Bağlantı esnasında kıvılcım oluşmasını önlemek �ç�n 
�nverter�n ve akü seçme anahtarının kapalı 
olduğundan em�n olun.

U YA R I
EKİPMAN HASARI

Term�nallerdek� somunları gerekt�ğ� g�b� sıkın. Gevşek 
bağlantılar aşırı voltaj düşmes�ne neden olur ve aşırı 
ısınmış tellere ve er�m�ş yalıtıma neden olab�l�r.
DC g�r�ş term�naller�ndek� somunu aşırı sıkmayın. 
DC g�r�ş term�naller�nde hasar meydana geleb�l�r. 
Maks�mum tork ayarı 9Nm'd�r.

Bu tal�matlara uyulmaması �nvertere zarar 
vereb�l�r.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

U YA R I
TERS BAĞLANTI HATASI

Son DC bağlantısını yapmadan önce hem akü hem de 
İnverter'dek� kablo kutuplarını kontrol ed�n. Poz�t�f uç, 
poz�t�f �le bağlantılı negat�f uç, negat�fle bağlantılı 
olmalıdır.

Poz�t�f ve negat�f akü kablolarını ters çev�rerek 
bağlamak, Or�on Solar İnverter'ün çalışmamasına 
neden olur.

U YA R I
YANGIN TEHLİKESİ

Yanıcı olab�lecek buharlar varsa b�r sonrak� adımı 
tamamlamayın. Bağlantı kesme / akü seçme şalter� 
kapalı konumda değ�lse patlama veya yangın 
meydana geleb�l�r. Bu bağlantıyı yapmadan önce AKÜ 
bölümünü �y�ce havalandırın.

Bu tal�matlara uyulmaması �nvertere zarar 
vereb�l�r.

Devam etmeden önce, yen� kurduğunuz kablonun 
poz�t�f DC term�nal�n� akü kesme anahtarına, d�ğer 
uçununda AKÜ term�nal�n poz�t�f term�nal�ne bağlı 
olduğunu kontrol ed�n.

10. Negat�f kablosunu sağ taraftak� del�kten geç�r�n ve 
kabloyu akünün eks� ucundan İnverter'�n negat�f DC 
term�nal�ne bağlayın.
DC term�nal somununu term�nal cıvatasına 
sab�tley�n. Somunu 8–9 Nm tork �le sıkın. Aşırı 
sıkmayın. Bağlantının yeter�nce sağlam olmasını 
sağlayın, böylece kablo pabucu DC term�nal�nde 
oynayamaz. Pabucu DC bağlantı ortalayın ve kenara 
değmes�ne �z�n vermey�n.
İşlemler b�t�nce bölme kapağını yer�ne takın.

11.

12.

13.

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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TEMEL KURULUM KURALLARI

term�nal yuvasına yerleşt�r�n ve Sıkın. Boşta kalan 
ucunu aracın akü – Negat�f ucuna bağlayın.

1.

2.

3.

AC ve DC gücünün her �k�s�n�n de KAPALI 
olduğundan em�n olun.
Aracın kontağının KAPALI poz�syonuna 
get�r�ld�ğ�nden em�n olun. Aracın akü kablolarını 
sökerek akü gücünün kes�lmes� kes�nl�kle tavs�ye 
ed�l�r. Akü kablolarının nasıl çıkarılacağına da�r 
uygun tal�matlar �ç�n aracın kullanım kılavuzuna 
bakın.
Aracın START kontrol kablosunu aracın START 
devres�nden bulun. Bu kablo en fazla 5 amperde 
çalışacak şek�lde olmalıdır.Tal�matlar �ç�n aracın 
kullanım kılavuzuna bakın.
ACC g�r�ş� (START s�nyal� g�r�ş�) term�nal�n� bulun.
Kontak kontrol kablosunu yuvarlak ACC g�r�ş 

Kontrol G�r�ş S�nyal� (ACC) Bağlanma
Kontrol g�r�ş�, b�r aracın START kontrol s�nyal�n�n 
olmadığı durumlarda çalışmasını engellemek �ç�n 
kullanılır. Bu özell�k, �nverter, araç alternatörü g�b� b�r 
şarj kaynağı olmadan çalıştırıldığında ortaya çıkacak 
gereks�z akü boşalmasını engelleyeb�l�r.

START Kontrolünü Etk�nleşt�rmek İç�n;

1.

2.

3.

AC ve DC gücünün her �k�s�n�n de KAPALI 
olduğundan em�n olun.
Otomat�k marşlı jeneratör kontağının KAPALI 
poz�syonuna get�r�ld�ğ�nden em�n olun. Jeneratör 
akü kablolarını sökerek akü gücünün kes�lmes� 
kes�nl�kle tavs�ye ed�l�r. Akü kablolarının nasıl 
çıkarılacağına da�r uygun tal�matlar �ç�n Jeneratör 
kullanım kılavuzuna bakın.
Jeneratörün start kontrol kablosunu bulun. Bu kablo 
en fazla 5 amperde çalışacak şek�lde olmalıdır. 
Tal�matlar �ç�n aracın kullanım kılavuzuna bakın.
ACC çıkış (DOUT s�nyal� çıkışı) term�nal�n� bulun.
Kontak kontrol kablosunu yuvarlak ACC çıkış 
term�nal yuvasına yerleşt�r�n ve Sıkın. Boşta kalan 
ucunu Jeneratörün akü + Poz�t�f ucuna 5 a har�c� b�r 
s�gorta �le bağlayın.

Har�c� Jeneratör Çalıştırma Kontrolünü 
Etk�nleşt�rmek İç�n;

4.

4.

5.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

Uzak Panele Bağlanma
Uzak panel� bağlamak �ç�n;
Bu port DB9 null modem kablosu �le herhang� b�r 
modeme bağlanarak İnverter�n uzaktan �zlenmes� ve 
yönet�lmes� �ç�n kullanılab�l�r. İlet�ş�m Protokolü 
Modbus'dır.  Y�ne Aynı şek�lde özel yapılmış Remote 
Panel bağlantı kablosu �le Uzak kontrol ekranı �le 
kullanılab�l�r.

U YA R I
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ

İnverter �şlev�n� KAPALI konuma get�rmek �ç�n güç 
düğmes�ne basıldığında DC veya AC g�r�ş gücü �le 
�nverter'�n bağlantısı kes�lmez. AC g�r�ş 
term�naller�nde şebeke gücü varsa, AC çıkışına geçer.

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebeb�yet vereb�l�r

Remote
Panel

Kurulumu Test Etme
Yapılacak �k� test var. İlk test, İnverter'�n AKÜ gücünden 
AC gücü verd�ğ�n� doğrular.
İk�nc� test, Or�on Solar İnverter'�n �nverter gücünden 
şebeke gücüne geçt�ğ�n� doğrular.
İk�nc� test, Or�on Solar İnverter'�n �nverter gücünden 
şebeke gücüne geçt�ğ�n� doğrular.

NOT: Geç�ş gücü b�r şebeke, jeneratör veya har�c� AC 
kaynağından gelen ''AC G�r�ş'' gücünü �fade eder.

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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TEMEL KURULUM KURALLARI

1.
2.

3.

Şebeke gücünün bulunmadığından em�n olun.
Sürücüyü açmak �ç�n Açma/Kapama düğmes�ne 
basın Ekran değerler� göstermeye başlar.
İnverter� denemek �ç�n Çıkışına b�r adet lamba 
bağlayın 

Kurulumunuzu test etmek ve �nverter� çalıştırmaya hazır 
olduğunuzda İnverter'e DC güç sağlamak �ç�n Akü 
kesme şalter�n� aç (Enerj� geç�ş�ne �z�n ver).

Akü Modunda Test Etme

Lambanız çalışıyorsa kurulumunuz başarılı olmuş 
demekt�r.

Şebeke Modunda Test Etme

Öncek� testten gelen test yükü hala bağlı ve 
çalışıyorken, Or�on Solar İnverter'�n şebeke g�r�ş�ne bağlı 
s�gortayı Açın (Enerj� geç�ş�ne �z�n ver).
İnverter, test yükünü şebeke gücüne aktarır. Lambanız 
yanıyorsa test başarılı olmuştur.

NOT: İnverter'dek� Açma/Kapama düğmes� açıksa, 
İnverter kend�ne bağlı c�hazlara otomat�k olarak 
enerj� verecekt�r. Şebekedek� güç veya bağlantı 
kes�l�rse İnverter'dek� güç düğmes� AÇIK ve şebeke 
güç voltajı 200 Volttan az �se c�hazlarınızı 
çalıştırmak �ç�n �nverter gücüne geçer.

SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 
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SOLAR PANEL KURULUMU

Akünüzün Güneş enerj�s� �le şarj olması �ç�n Solar 
Panel Montajını yapmanız gerek�r.
Or�on Solar İnverter'�n Solar Panel Bağlantı 
Term�naller�ne SV3000 model� �ç�n 38V �la 105V dc 
ger�l�mler arası SV1500 model� �ç�n 18V �la 55V dc 
ger�l�mler arası Solar panel bağlanab�l�r. SV3000 �ç�n 
Tavs�ye ed�len 250-300W'lık 4 adet solar panel�n 
toplamda 2 kol paralel olacak şek�lde 2 adet solar 
panel� ser� olarak bağlayarak kabloları �nverter'�n 
solar panel term�naller�ne bağlantı yapılmasıdır. 

Sv1500 �ç�n Tavs�ye ed�len 250-300W'lık 2 adet solar 
panel�n paralel bağlanarak kabloları �nverter'�n solar 
panel term�naller�ne bağlantı yapılmasıdır. Bu 
durumda en yüksek ver�m ve En �y� akü şarj kal�tes� 
elde ed�lm�ş olur.

1.

2.

U YA R I
Solar Panel toplam Gücü SV3000 model�nde 1200W 
ve Solar Panel voltajı 105V geçmemel�d�r.  
Solar Panel toplam Gücü SV1500 model�nde 600W ve 
Solar Panel voltajı 55V geçmemel�d�r

Bu tal�matlara uyulmaması İnverter'e hasar 
vereceğ� g�b� yangın tehl�kes�ne neden olab�l�r.
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205 WP SOLAR PANEL 24 VDC

AC G�r�ş
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AC Çıkış

Solar+ -

325 WP SOLAR PANEL 38 VDC

+ - + - + - + -
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SOLAR PANEL KURULUMU

U YA R I
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ

İnverter �şlev�n� KAPALI konuma get�rmek �ç�n güç 
düğmes�ne basıldığında DC veya AC g�r�ş gücü �le  
İnverter'�n  bağlantısı kes�lmez. AC g�r�ş 
term�naller�nde şebeke gücü varsa, AC çıkışına geçer.

Bu tal�matlara uyulmaması ölüm veya ağır 
yaralanmalara sebeb�yet vereb�l�r.

Solar Panel Kurulumunu Test Etme
Kurulumunuzu test etmek ve İnverter� çalıştırmaya hazır 
olduğunuzda İnverter'e DC güç sağlamak �ç�n Akü 
kesme şalter�n� aç (Enerj� geç�ş�ne �z�n ver), Solar Panel 
Ayırma anahtarını aç (Enerj� geç�ş�ne �z�n ver).
Kullanıcı arab�r�m�n� �zleme konumuna alıp şarj akımının 
Poz�t�f yönde artığını tak�p ed�n. Artmıyorsa Bağlantı 
yanlış olacağı g�b� aküde tam dolu olab�l�r. 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer :
Or�on Tekn�k Co., Ltd.
Caml�ca Mh. Anadolu Blv.  No : 20-I Blok 2 Macunkoy - Y.Mahalle / Ankara / Turkey  
Tel +90312472 33 57,  +90312472 33 58

Counc�l d�rect�ve 2014/30/EU, relat�ng to electromagnet�c compat�b�l�ty and 2014/35/EU relat�ng to Low Voltage 
D�rect�ve by the appl�cat�on of the follow�ng standards here by declare that below equ�pment  model numbers.

SV1500-MPPT, SV1500-MPPT-AC, SV3000-MPPT, SV300-MPPT-AC

EN 62109-1   
EN 62109-2   
EN 61000-6-3  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
EN 61000-6-1  

Ref. No Title Ed�t�on Date
2010
2011
2007, 2011, 2012
2014
2013
2007

Safety of power converters for use �n pv power systems 
Safety of power converters for use �n pv power systems 
Gener�c em�ss�on standard for Res�dent�al
L�m�ts for harmon�c current em�ss�ons   
L�m�ts for Voltage changes     
Gener�c �mmun�ty standard for Res�dent�al   

I here by declare that the equ�pments name above has been des�gned and manufactured to comply w�th Low 
Voltage D�rect�ve 2014/35/EU and Electromagnet�c Compat�b�l�ty 2014/30/EU appl�ed codes and standards.
Th�s declarat�on of conform�ty �s �ssued under the sole respons�b�l�ty of the manufacturer.

The leg�slat�on def�ned �n th�s declarat�on for above ment�oned products �s val�d.

Özcan Karataş
General Manager / Ankara Turkey
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MODBUS SV1500/3000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU 

MODBUS ADRESLERİ VE 
GÖREVLERİ:

DURUM BİLGİSİ TABLOSU

    B�t 0 
B�t 1     
B�t 2     
B�t 3     
B�t 4     
B�t 5     
B�t 6     
B�t 7     
B�t 8     
B�t 9     
B�t 10   
B�t 11   
B�t 12   

B�t 13   

B�t 14   

B�t 15   

1: Inverter çalışıyor                                   
1: Aşırı sıcaklık
1: %200 den büyük aşırı yük var       
1: %100 - %200 arasında aşırı yük var
1: Fan arızası
1: Yüksek batarya voltajı arızası
1: Yüksek AC çıkış voltajı arızası
1: Düşük batarya voltajı arızası
1: Uyku modu akt�f
1: Düşük AC çıkış ger�l�m� arızası
1: %100 - %200 arasında aşırı yük arızası
1: %200 den büyük aşırı yük arızası
1: Tet�kleme modu akt�f ve 
tet�kleme yok
1: Jenaratör modu akt�f ve akü 
şarj yapılıyor
1: Şebeke öncel�k modu akt�f ve çıkış 
şebekeden beslen�yor. 
Rezerve

Modbus haberleşme ayarları:
9600Bps, 8 b�t, 1 stop, No par�ty
40000: Akü Ger�l�m� (x10V)
40001: Aküden Çek�len Akım (x10A)
40002: Aküye Basılan Akım (x10A)
40003: Aküye Basılan / Çek�len Güç (+-W)
40004: Batarya Akım Yüzdes�
40005: Batarya Şarj Sev�yes�
40006: İnverter Sıcaklığı
40007: Durum B�lg�s� (Tablodan)
40008: Akü Sıcaklığı
40009: Inverter Modunda Çıkış Ger�l�m� (V)
40010: İnverter Akımı  (A)
40011: İnverter Gücü (W)
40012: Çıkış Yükünün Maks�mum Yüke Oranı
40013: İnverter / Şebeke Mod Durumu (1,0)
40014: Şebekeden Şarj Gücü(W)
 40015: Şebeke Ger�l�m� (V)
40016: Çıkış Öncel�ğ� (Inverter/Şebeke) (0/1)(R/W)
40017: Şarj Öncel�ğ�(PV/ Şebeke/Her �k�s�) (1/2/3)(R/W)
40018: Maks�mum Şebeke Şarj Akımı (5.30) (R/W)
40019: Solar Panel Ger�l�m� (V)
40020: Solar Panel Akımı (A)
40021: Solar Panel Şarj Gücü (W)
40022: Solar Şarj MPPT katsayısı (0..300)
40023: Solar Şarj Fazı (1.4)
40024: Solar Şarj Durumu (1,0)
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DİKKAT !
İnverter çıkışının kısa devre ed�lmes� veya çok 
büyük b�r yük bağlanması g�b� b�r durum art arda 
üç defa gerçekleşm�şse, c�haz kısa devre alarmı 
üreterek kend�n� korumaya alır ve çıkışlarını keser. 
Böyle b�r durum gerçekleşm�şse c�haz kapatılmalı, 
bu hatalı kullanım veya kısa devre sorunu 
g�der�ld�kten sonra c�haz tekrar açılmalıdır. Aynı 
arızanın sürekl� olarak tekrar oluşmasına �z�n 
vermemek gerek�r. Aks� takd�rde c�hazda kalıcı 
hasarlar oluşab�l�r.
Yeterl� akünü kapas�tes�n�n seç�lmemes� ve yüksek 
güçte yük çalıştırılması g�b� durumlarında akü hızla 
boşalarak şarj sev�yes� düşer. Der�n deşarj adı 
ver�len akü sev�yes�n�n sık sık % 30 ların altına 
�nd�r�lmes� akü ömrünü kısaltır. Ayrıca aküden kısa 
sürede çok yüksek güçler�n çek�lmes�, akünün şarj 
akımı l�m�t�n�n üzer�nde akımlarla şarj ed�lmes�, aşırı 
sıcaklık, aşırı soğuk ortam da akünün ömrünü 
azaltan durumlardır. Bu nedenle doğru akü seç�m� 
ve doğru kullanım akünün ömrünü de uzatacaktır.      
İnvertere bağlanan akü gurubunun çok küçük 

seç�lmes�, (Örneğ�n 100Ah den küçük) çıkma 
aküler�n kullanılması veya akünün yaşlanmasından 
dolayı kapas�te kaybetmes� durumunda, akünün 
çok hızlı b�r şek�lde dolduğu ve hızlı b�r şek�lde de 
boşaldığı, sık sık “Düşük Akü Ger�l�m�” alarmının 
oluştuğu gözleneb�l�r. Akünün hızla boşalması, 
çıkışa bağlanan yük m�ktarına bağlı olmakla b�rl�kte 
akünün yaşlanmış olab�leceğ�n� de akla get�rmel�d�r. 
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DİKKAT !
Düşük kapas�tel� veya yaşlanmış, kapas�te 
kaybetm�ş aküler, şarj �şlem� sırasında akü ger�l�mde 
an� dalgalanmalara neden olurlar. C�haz kapas�tes� 
düşmüş aküyü tesp�t ederek b�r mesaj �le bunu 
b�ld�reb�l�r. “Düşük Akü Kapas�tes�” mesajı 
görülmeye başlanmışsa uyarı d�kkate alınmalı, 
yeterl� kapas�tede b�r akü grubu s�steme 
bağlanmalıdır. Bu durumda c�hazın çalıştırılmaya 
zorlanması, şarj �şlem� sırasında c�hazda kalıcı 
hasarlara sebep olab�l�r.  
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