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Ασφάλεια

Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται για να υποδείξει
δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Αυτές οι
πληροφορίες είναι σημαντικές για την ανθρώπινη
ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ένδειξη προσοχής με σύμβολο χρησιμοποιείται για να
υποδείξει δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούν
να προκαλέσουν ήπιο ή μέτριο τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ένδειξη προσοχής χωρίς σύμβολο χρησιμοποιείται για να
υποδείξει καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε
βλάβη του εξοπλισμού ή ιδιοκτησίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ένδειξη Σημείωσης χρησιμοποιείται για την υπόδειξη
σημαντικών πληροφοριών που πρέπει να αντιμετωπιστούν
με προσοχή.

Γενική ασφάλεια

Το πρόσωπο που θα αναλάβει την τοποθέτηση και
επισκευή των αντιστροφέων πρέπει να είναι:

• Eκπαιδευμένο και να έχει εμπειρία σε
κανονισμούς γενικής ασφάλειας για εργασία σε
ηλεκτρικό εξοπλισμό

• Eξοικειωμένο με τις τοπικές απαιτήσεις, τους
κανόνες και κανονισμούς για την τοποθέτηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν από την εγκατάσταση
Ελέγξτε για τυχόν βλάβη στον εξοπλισμό και τη
συσκευασία. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοι-
νωνήστε με τον προμηθευτή πριν ξεκινήσετε την
εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εγκατάσταση
Για τη βέλτιστη ασφάλεια, ακολουθήστε τα βήματα που
περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Να θυμάστε ότι ο
αντιστροφέας έχει δύο πλευρές που φέρουν τάση: την
είσοδο ΦΒ και το δίκτυο ΕΡ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποσύνδεση του αντιστροφέα
Πριν αρχίσετε να δουλεύετε με τον αντιστροφέα, απενερ-
γοποιήστε το ΕΡ στο διακόπτη δικτύου και το ΦΒ
χρησιμοποιώντας το διακόπτη φορτίου ΦΒ. Βεβαιωθείτε ότι
η συσκευή δεν μπορεί ακουσίως να επανασυνδεθεί.
Χρησιμοποιήστε ένα όργανο δοκιμής τάσης για να διασφα-
λίσετε ότι η μονάδα έχει αποσυνδεθεί και δεν φέρει τάση.
Ο αντιστροφέας μπορεί να φορτωθεί με πολύ υψηλές
τάσεις σε επικίνδυνα επίπεδα ακόμη και όταν είναι αποσυν-
δεδεμένος από το δίκτυο ΕΡ και τις ηλιακές μονάδες.
Περιμένετε τουλάχιστον 8 λεπτά πριν συνεχίσετε, αφού τον
έχετε αποσυνδέσει από το δίκτυο και τα ΦΒ πλαίσια.

Για την ασφαλή αποσύνδεση του ΣΡ, απενεργοποιήστε το
διακόπτη φορτίου ΦΒ (1).
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Συντήρηση και μετατροπή
Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να
τροποποιεί τον αντιστροφέα. Για να εξασφαλίσετε την
ατομική σας προστασία, χρησιμοποιήστε μόνο τα
αυθεντικά ανταλλακτικά που διατίθενται από τον
προμηθευτή. Εάν δεν χρησιμοποιούνται αυθεντικά
ανταλλακτικά, η συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες
γραμμές ΕΚ αναφορικά με την ηλεκτρική ασφάλεια, την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια των
μηχανημάτων, δεν είναι εγγυημένη.
Η θερμοκρασία των στηλών και εξαρτημάτων ψύξης εντός
του αντιστροφέα μπορεί να υπερβαίνει τους 70ºC. Να
λάβετε υπόψη τον κίνδυνο εγκαύματος.

Σε ένα ΦΒ σύστημα εμφανίζονται τάσεις ΣΡ μέχρι και 1000
V ακόμη και όταν ο αντιστροφέας είναι αποσυνδεδεμένος
από το δίκτυο ΕΡ. Τυχόν σφάλματα ή ακατάλληλη χρήση
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτρικό τόξο.

Ασφάλεια
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1 Εγκατάσταση

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει την εγκατάσταση της
επιλογής Διεπαφής αισθητήρα στη σειρά αντιστροφέων
FLX.
Πριν την εγκατάσταση, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα
εξής στοιχεία:

• Επιλογή διεπαφής αισθητήρα (1)

• Εγχειρίδιο
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Εικόνα 1.1 Αντικείμενο παράδοσης - Επιλογή διεπαφής
αισθητήρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν αρχίσετε να δουλεύετε με τον αντιστροφέα, απενερ-
γοποιήστε το ΕΡ στο διακόπτη δικτύου και το ΦΒ
χρησιμοποιώντας το διακόπτη φορτίου ΦΒ. Προτού
συνεχίσετε, περιμένετε τουλάχιστον 8 λεπτά μετά από την
αποσύνδεση από το δίκτυο και τα ΦΒ πλαίσια, μέχρι ο
αντιστροφέας να αποφορτιστεί πλήρως. Η μη απενεργο-
ποίηση του ΕΡ και η μη αναμονή για την εκφόρτιση μπορεί
να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Ο αντιστροφέας θα εντοπίσει την επιλογή μόνο όταν η
επιλογή εγκαθίσταται με τον αντιστροφέα σε απενεργο-
ποιημένη κατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τη διαβάθμιση IP
του περιβλήματος, απαιτούνται σωστά τοποθετημένοι
στυπιοθλίπτες καλωδίου για όλα τα περιφερειακά καλώδια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης EMC, χρησιμοποιήστε
θωρακισμένα καλώδια για τις εισόδους του αισθητήρα.
Τα λοιπά βοηθητικά καλώδια θα πρέπει να διέρχονται από
τους καθορισμένους στυπιοθλίπτες καλωδίων EMC,
προκειμένου να διασφαλίζεται η μηχανική τοποθέτηση και,
στην περίπτωση θωρακισμένων καλωδίων, ο τερματισμός
στη συσκευή θωράκισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην διαρρηγνύετε ή ανοίγετε το περίβλημα της επιλογής.
Η διάρρηξη ή διάτρηση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του
εξοπλισμού.

1.1 Εγκατάσταση

Για να εγκαταστήσετε την επιλογή:

1. Στον αντιστροφέα, ανοίξτε το κάλυμμα της
περιοχής εγκατάστασης.

2. Τοποθετήστε την επιλογή Διεπαφής αισθητήρα σε
μία από τις δύο υποδοχές επιλογών: υποδοχή
επιλογής 1 ή υποδοχή επιλογής 2, ανατρέξτε στην
Εικόνα 1.2. Ασφαλίστε μέχρι να ακουστεί ήχος
ασφάλισης (κλικ) και στις δύο πλευρές της
επιλογής.

3. Σημειώστε την τιμή βαθμονόμησης του
αισθητήρα ακτινοβολίας (mV/1000 W/m2) για
επακόλουθη χρήση.

4. Συνδέστε τα καλώδια αισθητήρα, ανατρέξτε στην
Εικόνα 1.3. Ανατρέξτε επίσης στον Οδηγό Εγκατά-
στασης Κιτ Αισθητήρα CLX ή τις οδηγίες του
κατασκευαστή του αισθητήρα.

5. Συνδέστε τα καλώδια με δεματικό καλωδίων.

Εγκατάσταση
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Εικόνα 1.2 Θέση επιλογής στην Πλακέτα Επικοινωνίας

Συνδέστε τα καλώδια του αισθητήρα όπως φαίνεται:
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TEMP MOD

TEMP AMB

TEMP IR.

IR+
IR-

S0+
S0

RELAY (NO)
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Εικόνα 1.3 Συνδέσεις αισθητήρα στην επιλογή διεπαφής
αισθητήρα

 Τύπος εισόδου
αισθητήρα

Καλώδιο αισθητήρα Ακροδέκτης
στην επιλογή

1 Αισθητήρας
θερμοκρασίας
μονάδας

(+) TEMP MOD

(-)

2 Αισθητήρας
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος

(+) TEMP AMB

(-)

3 Συνδυασμένος
αισθητήρας ακτινο-
βολίας και
θερμοκρασίας
(ο αισθητήρας δεν
απεικονίζεται)

(+) TEMP IR.

(-)

4 Αισθητήρας ακτινο-
βολίας

(+) IR+

(-) IR-

Θωράκιση αισθητήρα
ακτινοβολίας

Θωρακισμένο καλώδιο Σημείο
σύνδεσης PE
στον
αντιστροφέα

5 Μετρητής ενέργειας (+) S0+

(-) S0-

6 Ρελέ (συνήθως
ανοικτό)

Ανατρέξτε στην
Εικόνα 1.3.

RELAY (NO)

Πίνακας 1.1 Προσδιοριστικό καλωδίου σύνδεσης

Εγκατάσταση

L00410607-01_27 3

1 1



1.2 Αφαίρεση

Για να αφαιρέσετε την επιλογή:

1. Εισάγετε ένα κατσαβίδι στο σύνδεσμο ασφάλισης
στην πλευρά της επιλογής.

2. Ασκήστε πίεση πλευρικά για να απελευθερώσετε
το σύνδεσμο ασφάλισης, όπως παρουσιάζεται στο
Εικόνα 1.4.

3. Ανασηκώστε την επιλογή από την υποδοχή
επιλογής.
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Εικόνα 1.4 Αφαίρεση επιλογής

1.3 Κλείσιμο και επαλήθευση

1. Κλείστε το κάλυμμα της περιοχής εγκατάστασης
του αντιστροφέα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα
είναι σωστά ασφαλισμένο.

2. Ενεργοποιήστε τα ΦΒ και τη σύνδεση ΕΡ.

3. Επαληθεύστε ότι η επιλογή ανιχνεύεται. Ανατρέξτε
στο στο 2.1.1 Επαλήθευση μέσω της οθόνης.

Εγκατάσταση
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2 Ρύθμιση

2.1 Προετοιμασία ρύθμισης

2.1.1 Επαλήθευση μέσω της οθόνης

Επαληθεύστε ότι η επιλογή ανιχνεύεται.

1. Ενεργοποιήστε τα ΦΒ και τη σύνδεση ΕΡ.

2. Στην οθόνη, μεταβείτε στο [Ρύθμιση →
Βαθμονόμηση].

3. Εάν στο υπό-μενού “Αισθητήρας ακτινοβολίας”,
αναγράφεται το στοιχείο ”Μετατόπιση αισθητήρα
θερμ.” ή “Είσοδος αισθητήρα S0”, αυτό
επιβεβαιώνει την ορθή εγκατάσταση της επιλογής.

4. Εάν δεν αναφέρεται κανένα από αυτά τα υπό-
μενού, η επιλογή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
Ενέργειες:

- Αποσυνδέστε τα ΦΒ και το ΕΡ και
ανοίξτε το κάλυμμα της περιοχής
εγκατάστασης στον αντιστροφέα όπως
περιγράφεται στην ενότητα
1.1 Εγκατάσταση.

- Ελέγξτε ότι η επιλογή έχει ωθηθεί
πλήρως στη θέση της και εδράζει
σταθερά, χωρίς να κινείται.

- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

- Εάν τα υπό-μενού συνεχίζουν να μην
εμφανίζονται, επικοινωνήστε με τη
γραμμή εξυπηρέτησης.

2.1.2 Επαλήθευση μέσω της διεπαφής Web

Επαληθεύστε ότι η επιλογή ανιχνεύεται.

1. Ενεργοποιήστε τα ΦΒ και τη σύνδεση ΕΡ.

2. Στη διεπαφή web, μεταβείτε στο [Ρύθμιση →
Βαθμονόμηση].

3. Εάν εμφανιστεί η οθόνη της Εικόνα 2.1, αυτό
επιβεβαιώνει ότι η επιλογή έχει εγκατασταθεί
σωστά.

Εικόνα 2.1 Βαθμονόμηση αισθητήρα και ρυθμίσεις
μετατόπισης

4. Εάν εμφανιστεί η οθόνη της Εικόνα 2.1 με το
μήνυμα ‘Required option is not installed’ (Η
απαιτούμενη επιλογή δεν έχει εγκατασταθεί), η
επιλογή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.

Ενέργειες:
- Αποσυνδέστε τα ΦΒ και το ΕΡ και

ανοίξτε το κάλυμμα της περιοχής
εγκατάστασης στον αντιστροφέα όπως
περιγράφεται στην ενότητα
1.1 Εγκατάσταση.

- Ελέγξτε ότι η επιλογή έχει ωθηθεί
πλήρως στη θέση της και εδράζει
σταθερά, χωρίς να κινείται.

- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

- Εάν το μήνυμα ‘Required option is not
installed’ (Η απαιτούμενη επιλογή δεν
έχει εγκατασταθεί) συνεχίζει να
εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τη
γραμμή τεχνικής υποστήριξης.

2.2 Ρύθμιση μέσω της οθόνης ή της
διεπαφής Web

Για να ρυθμίσετε τους αισθητήρες ώστε να είναι έτοιμοι για
λειτουργία,

1. Στην οθόνη, μεταβείτε στο [Ρύθμιση →
Βαθμονόμηση → Αισθητήρας ακτινοβολίας],
[Ρύθμιση → Βαθμονόμηση → Μετατόπιση
αισθητήρα θερμ.], και [Ρύθμιση → Βαθμονόμηση
→ Είσοδος αισθητήρα S0]

2. Στη διεπαφή web, μεταβείτε στο [Ρύθμιση →
Βαθμονόμηση → Αισθητήρες]

3. Καταχωρίστε τις τιμές βαθμονόμησης και
μετατόπισης, όπως περιγράφεται στον
Πίνακας 2.1.

Ρύθμιση
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Στοιχείο Μονάδα Περιγραφή

Κλίμακα
αισθητήρα
ακτινοβολίας

mV(1000

w/m2)

Η τιμή βαθμονόμησης του
αισθητήρα ακτινοβολίας.
Η τιμή αναγράφεται συνήθως σε
μία ετικέτα στο πίσω μέρος του
αισθητήρα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
τιμή αυτή θα πρέπει να εισαχθεί
πριν αναγνωρίσει ο αντιστροφέας
ότι υπάρχει συνδεδεμένος
αισθητήρας ακτινοβολίας.

Συντελεστής
θερμοκρασίας
αισθητήρα
ακτινοβολίας

% Τιμή βαθμονόμησης για
διόρθωση εσωτερικής
θερμοκρασίας της μέτρησης
ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείται
μόνο για αισθητήρες ακτινο-
βολίας με ενσωματωμένη
αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

Απόκλιση
θερμοκρασίας
ΦΒ

°C Ο αισθητήρας θερμοκρασίας
μπορεί να βαθμονομηθεί με τη
χρήση βαθμονόμησης

αντιστάθμισης από −5,0 ως 5,0 °C.

Απόκλιση
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος

°C Ο αισθητήρας θερμοκρασίας
μπορεί να βαθμονομηθεί με τη
χρήση βαθμονόμησης

αντιστάθμισης από −5,0 ως 5,0 °C.

Κλίμακα S0 παλμοί/
kWh

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε
ένα μετρητή ενέργειας
(αισθητήρα S0), θα πρέπει να
εισάγετε εδώ την κλίμακα του
μετρητή ενέργειας.

Πίνακας 2.1 Βαθμονόμηση αισθητήρα και ρυθμίσεις μετατόπισης

Για λεπτομέρειες των αισθητήρων, ανατρέξτε στην ενότητα
4 Προδιαγραφές.

Ρύθμιση
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3 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν ένας αισθητήρας δεν ανιχνεύεται:

1. Επιβεβαιώστε ότι η επιλογή έχει εγκατασταθεί
σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα 2.1.1 Επαλήθευση
μέσω της οθόνης.

2. Μεταβείτε στον αντιστροφέα που είναι εξοπλι-
σμένος με την επιλογή διεπαφής αισθητήρα.
Συνήθως αυτός είναι ο κύριος αντιστροφέας.

3. Εντοπίστε την ID συμβάντος που αναφέρθηκε
από τον αντιστροφέα

• Στην οθόνη, μεταβείτε στο [Αρχείο
καταγραφής → Αρχείο καταγραφής
συμβάντων]. Εντοπίστε την ID
συμβάντος στο στοιχείο [Τελευταίο
συμβάν] ή [Τελευταία 20 συμβάντα]

• Στη διεπαφή web, μεταβείτε στο
[Επίπεδο αντιστροφέα: Αρχείο
καταγραφής → Αρχείο καταγραφής
συμβάντων].
Εντοπίστε την ID συμβάντος στο
στοιχείο [Id συμβάντος].

4. Ανατρέξτε στη λίστα συμβάντων στις Οδηγίες
Χρήσης FLX Series για την επεξήγηση των κωδικών
σφαλμάτων και τη συνιστώμενη ενέργεια.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
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4 Προδιαγραφές

Ακροδέκτης Παράμετρος Λεπτομέρειες παραμέτρου Προδιαγραφή
Όλοι οι ακροδέκτες Ακροδέκτης σύνδεσης Μέγιστη διατομή σύρματος, συμπαγές

σύρμα
1,5 mm2

Μέγιστη διατομή σύρματος, πολύκλωνο
σύρμα

1,0 mm2

Καλωδίωση Διάμετρος θωράκισης καλωδίου (⌀) 4-8 χλστ.

Είσοδος αισθητήρα
θερμοκρασίας
TEMP MOD
TEMP AMB
TEMP IR.

Είσοδος αισθητήρα Τύπος αισθητήρα 3 x PT10003)

Ονομαστικός συντελεστής αντίστασης/
θερμοκρασίας

3,85 Ω/oC

Εύρος μέτρησης -20 oC - +100 oC

Ακρίβεια μέτρησης ±2 oC

Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι

Ηλεκτρική ασφάλεια Προστασία άμεσης επαφής Διπλή/ενισχυμένη μόνωση

Καλωδίωση Τύπος καλωδίου Μονό ζεύγος - 2 συρμάτων1)

Μέγιστη αντίσταση ανά σύρμα2) 2 Ω
Είσοδος αισθητήρα ακτινο-
βολίας
IR+
IR-

Είσοδος αισθητήρα Τύπος αισθητήρα Παράλληλη αντίσταση έντασης
(παθητική)

Εύρος μέτρησης 0 - 150 mV

Μέγιστη αντίσταση εξόδου (αισθητήρας) 500 Ω
Αντίσταση εισόδου (ηλεκτρονικά) 24 kΩ
Ακρίβεια μέτρησης ±5 % σε τάση εξόδου αισθητήρα

150 mV

Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι

Ηλεκτρική ασφάλεια Προστασία άμεσης επαφής Διπλή/ενισχυμένη μόνωση

Καλωδίωση Τύπος καλωδίου Μονό ζεύγος - 2 συρμάτων1)

Δύο ζεύγη - 4 συρμάτων με
αντιστάθμιση θερμοκρασίας

Μέγιστη αντίσταση ανά σύρμα2) 10 Ω
Είσοδος μετρητή ενέργειας
S0+
S0-

Είσοδος αισθητήρα Τύπος αισθητήρα Συσκευή εξόδου S0

Κατηγορία εισόδου αισθητήρα Κατηγορία Α

Ονομαστική ένταση εξόδου 12 mA για ένα φορτίο 800 Ω
Μέγιστη ένταση εξόδου βραχυκυ-
κλώματος

24,5 mA

Τάση εξόδου ανοιχτού κυκλώματος +12 VDC

Μέγιστη συχνότητα παλμών 16,7 Hz

Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι

Ηλεκτρική ασφάλεια Προστασία άμεσης επαφής Διπλή/ενισχυμένη μόνωση

Καλωδίωση Τύπος καλωδίου Μονό ζεύγος - 2 συρμάτων1)

Μέγιστη αντίσταση ανά σύρμα2) 10 Ω
Έξοδος ρελέ (κανονικά
ανοικτή)
RELAY (NO)

Έξοδος ρελέ Τύπος ρελέ Επαφή χωρίς δυναμικό

Ένταση ΕΡ Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 250
VAC,
1,0 A, 230 W

Ένταση ΣΡ 24 VDC, 1,0 A, 24 W

Ηλεκτρική ασφάλεια Κατηγορία υπέρτασης Κατηγορία III

Καλωδίωση Τύπος καλωδίου Μονό ζεύγος - 2 συρμάτων1)

Πίνακας 4.1 Προδιαγραφές διεπαφής αισθητήρα

1)  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θωρακισμένα ή μη θωρακισμένα
καλώδια.
2)  Οι αντιστάσεις των καλωδίων προκαλούν μετατόπιση της μέτρησης.

3)  Για την αντιστάθμιση του αισθητήρα ακτινοβολίας, Χρησιμοποιείται
τρίτη είσοδος.

Προδιαγραφές
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H Danfoss δεν αvαλαμβάvει καμία ευθύνη για πιθανα σφάλματα στους καταλόγους, τα προσπέκτους και το άλλο έντυπο υλικό της. H Danfoss διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα της χωρίς 
άλλη προειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα που βρίσκονται ήδη υπό παραγγελία, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν χωρίς να απαιτούνται άλλες αλλαγές στις 
προσυμφωνημένες προδιαγαφές.
Όλα τα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το υλικό αποελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών. H επωνυμία Danfoss και το λογότυπο Danfoss αποτελούν εμπορικά σήματα της 
Danfoss A/S. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
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