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SOLIS IDRIFTSETTELSE 

Før idriftsettelse må produktets brukerveiledning og idriftsettelsesrutine leses og forstås. 

Nedenfor er de mest vesentlige punktene opplistet. 

AC drift spenning: 

1. Mål spenning mellom fasene. Denne bør være under ca 242V. Dette fordi inverter er satt opp 

til å operere mellom 214VAC – 247VAC. Når inverter starter produksjon vil den løfte denne 

spenningen noe. Hvor mye vil avhenge av hvor langt av gårde den sender strømmen (U=R*I). 

Men typisk er 2-5VAC i ett «stivt nett». Anlegg under 5kW vil sjeldent skape utfordringer. 

2. På LV inverter for 3fas IT 230VAC er det også viktig å sjekke spenningen mellom fase og jord. 

Den skal i ett «friskt» nett ligge på 125-145V. Ligger spenningen utenfor dette området vil 

inverter kunne kutte produksjonen. Det er altså viktig at det ikke er noen aktive jordfeil i 

trafo-kretsen. Merk at i Norge så anser man ett IT nett for å være «normalt» med Fase-Jord 

spenning på mellom 90-190 V. Dette KAN derfor skape utfordringer for inverter. 

DC drift spenning 

3. Vær oppmerksom på at inverter driftes fra DC siden. Dvs at hvis DC ikke er tilkoblet, vil ikke 

inverter starte opp. 

4. Sjekk polaritet på strengene. Feil polaritet vil resultere i at inverter ikke starter opp. 

5. Mål spenningen på DC siden. Når anlegget ikke er idriftsatt og det er lyst ute, vil strengen 

levere ca Voc x Antall paneler. Det må påregnes noe avvik på denne grunnet lysforhold og 

temperatur. Avvik på ca 10% må påregnes. Merk at spenningen ikke må overstige inverter 

MAX DC. 

6. Gå inn i innstillinger og sjekk dato og tid. Sett riktig dato og tid. 

7. Gå inn i «ADVANCED SETTINGES» og verifiser at «STANDARD» er satt til «EN50438L». Dette 

vil gjøre at inverter operer etter REN-Blad og EN-50438 (8/4-2019) 

Vanlige feilmeldinger: 

 

FEILMELDING I DISPLAY BESKRIVELSE LØSNING 

NO POWER 
LCD forteller at inverter ikke har 

noen effekt 

1. Sjekk tilkoblinger 

2. Sjekk at DC spenning er 

over 120V. 

3. Sjekk polaritet 

OV-G-V For høy nettspenning 

1. For høy resistans i kabel. 

Sjekk behov for å øke 

tverrsnitt 

2. Sjekk at inverter er innstilt 

på riktig «Standard» 

UN-GV For lav nettspenning 

1. Sjekk at inverter er innstilt 

på riktig standard 

OV-G-F For høy nett frekvens 

UN-G-F For lav nett frekvens 

G-IMP Høy nett impedans  

NO-GRID Ingen spenning fra nett 

1. Sjekk at sikring er på. 

2. Sjekk at terminal på 

inverter er riktig tilkoblet 

OV-DC For høy DC spenning 
1. Reduser ant moduler 

tilkoblet strengen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhets symboler benyttet i denne manualen, uthever potensielle farer og viktig sikkerhets 

informasjon. Under finnes betydningen av disse: 

ADVARSEL: 

ADVARSEL symbolet indikerer viktig sikkerhets instruksjoner, som hvis ikke fulgt 

kan føre til alvorlige skader eller død. 

MERKNAD: 

MERKNAD symbolet indikerer viktig informasjon. Hvis denne ikke følges kan det 

føre til at inverter blir skadet eller ødelagt. 

FORSIKTIG: 

FORSIKTIG, FARE FOR STRØMGJENNOMGANG symbol indikerer viktige sikkerhets 

instruksjoner. Brudd på disse kan medføre fare for strømgjennomgang 

FORSIKTIG: 

FORSIKTIG, VARM OVERFLATE. Symbolet indikerer viktig sikkerhets informasjon. 

Brudd på disse kan medføre brann skader 

ADVARSEL: 

For å redusere risiko for brann er det krav til sikring foran inverter. Anbefalt 

størrelse på sikring er 25A for 6k inverter. 32A for 10k, 15k og 20kHV inverter. Det 

anbefales også i NEK 400 at man etablerer jordfeilbryter type B foran inverter. 

Denne bør være på 100mA 

FORSIKTIG 

Fare for strømgjennomgang. Ikke ta av deksel. Det er ingen utskiftbare 

komponenter bak deksel. Overlat service til kvalifisert personell 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSIKTIG 

Solcellemodulene leverer DC spenning så lenge det er lyst ute 

FORSIKTIG 

Fare for strømgjennomgang fra rest strøm i kondensatorer. Ta ikke av deksel før 

etter minst 5 minutter etter all spennings tilførsel er frakoblet. Kun autorisert 

service personell. Garant vil frafalle ved uautorisert fjerning av deksel. 

FORSIKTIG 

Overflate temperatur på inverter kan nå 75C. For å unngå risiko for brannskader, 

ikke rør inverter når denne er i drift. Inverter må installeres utenfor rekkevidde for 

barn 

ADVARSEL 

Ikke koble solcelle matrisens + eller – til jord. Dette kan ødelegge inverteren 

ADVARSEL 

Solcelle anlegg er en elektrisk installasjon og må kun prosjekteres og gjennomføres 

av installasjonsvirksomhet registrert i Elvirksomhetsregisteret. Veiledning finnes i 

NEK 400 Kap 712 


