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1 Sissejuhatus 
Täname Steca Elektronik GmbH coolcept

3 
inverteri ostmise eest. Päikeseenergia kasutamisega 

säästate oluliselt loodust – atmosfääri ei eraldu süsinikdioksiidi (CO2) ning teisi ohtlikke gaase. 

Kõrgeim kasutegur ning pikk kasutusiga  

Kõikide coolcept
3
 inverterite innovaatiline ülesehitus baseerub üheastmelisel transformaatorita 

tehnoloogial. Selline unikaalne tehnoloogia tagab kõrge kasuteguri - 98.6%. Sõltuvalt mudelist võib 
Euroopa normide järgne kasutegur olla kõrgem kui 98 %, mis seab fotoelektrilistele 
võrgutoiteseadmetele uued standardid.    

Uus ning unikaalne jahutussüsteem tagab soojuse ühtlase jagunemise ning seadme pika tööaja.  

Uus korpus ning lihtne paigaldamine  

Esmakordselt kasutatakse coolcept
3
 inverterite tootmisel plastikkorpust. See pakub täiendavalt palju 

eeliseid selle seadme kasutamiseks: korpus jääb seadme kasutamisel jahedaks ning seadet on lihtne 
paigaldada. Coolcept

3
-x inverteritel on vastupidav teraskorpus, mis võimaldab neid kasutada ka 

välistingimustes.  
Inverterid kaaluvad ainult 12 kg ning neid on lihtne seinale kinnitada. Komplekti kuuluv seinakinnitus 
ning praktilised süvendid muudavad seadme paigaldamise lihtsaks ja mugavaks nii vasakukäelistele kui 
ka paremakäelistele paigaldajatele. Seadme paigaldamiseks puudub vajadus korpuse avamiseks – kõik 
ühenduskohad ja kaitselüliti on kergesti ligipääsetavad.  

Infoedastus ning lisaseadmed  

Seadmed on varustatud graafilise LCD ekraaniga, mis võimaldab jälgida kulutatud energiat, hetke 
energiakogust ja süsteemi parameetreid. Innovaatiline menüü võimaldab valida kõige sobivama andmete 
kuvamise viisi.     

Lisainformatsiooni leiate meie veebilehelt www.stecasolar.com. Samuti saate informatsiooni 
süsteemi omaduste ning lisaseadmete kohta seadme paigaldajalt.   
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2 Üldine informatsioon 

2.1   Üldised ohutusjuhised  

    Kasutusjuhend kuulub seadme komplekti.  

    Seadme paigaldamist võib alustada alles peale kasutusjuhendiga tutvumist. 

    Sooritage kõik ettenähtud mõõtmised vastavalt juhendites toodud intervallile.  

    Hoidke kasutusjuhendit seadme kasutamise ajal alles. Seadme edasimüümisel või 
edasiandmisel andke kasutusjuhend seadmega kaasa.  

    Kasutusjuhiste eiramine võib vähendada fotoelektrilise süsteemi kasutegurit.  

    Kui seadme korpust on vigastatud, ei tohi seadmega ühendada alalis- või vahelduvvoolu 
kaableid.  

  Seadet ei tohi kasutada (seade tuleb päikesepaneelist ning vooluvõrgust lahti ühendada) kui 
mõni alljärgnevatest komponentidest on vigastatud või katki:   

-    Seade (ei tööta, nähtav vigastus, suitsu eraldumine jne.)  

-    Kaablid  

-    Päikesepaneelid  

Seadet võib sisse lülitada ainult järgnevatel tingimustel:  

-    Peale seadme remontimist tootja või selle esindaja juures  

-    Katkised kaablid või päikesepaneelid on välja vahetatud vastava ala spetsialisti poolt  

    Ärge katke jahutusavasid mitte kunagi kinni.  

    Ärge avage seadme korpust. See võib olla eluohtlik ning seadme garantii katkeb.  

    Infosilte ei tohi eemalda või muuta, samuti peab tekst olema loetav.  

    Lisaseadmete (näiteks andmesalvesti) kasutamisel tuleb järgida seadmetega kaasasolevaid 
kasutusjuhendeid. Kui lisaseadmete paigaldamisel ei järgita paigaldusjuhendeid, võib inverter 
rikneda.   

 

② Seerianumber on infosildil toodud ribakoodi 
ning tekstina.   

② Järgige kõiki ohutusjuhiseid! 

③        Seadme korpus võib kuumeneda! (Ainult 
coolcept3-x seadmetel). 
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2.2   Identifitseerimine  

Funktsioon Kirjeldus 

Mudelid coolcept
3
 (plastikkorpus): StecaGrid 3203, StecaGrid 4003, 

StecaGrid 4803, StecaGrid 5503 

coolcept
3
-x (roostevaba korpus): StecaGrid 3203x, 

StecaGrid 4003x, StecaGrid 4803x, StecaGrid 5503x 

Juhendid Z01 

Tootja aadress Kasutusjuhendi lõpus 

Sertifikaadid Kasutusjuhendi lõpus ning veebis: 
www.stecasolar.com ⇒ coolcept

3
 - coolcept

3
-x 

Lisaseadmed  Välised andmesalvestid: 

-    Meteocontrol WEB‗log  

-    Solare Datensysteme Solar-Log  

 StecaGrid SEM: 747.231 

 RS485 bus kaabel, 1.5 m, coolcept
3
-x: 737.605 

 RS485 bus kaabel, 5 m, coolcept
3
-x: 737.603 

 RS485 bus kaabel, 20 m, coolcept
3
-x: 737.604 

 RS485 USB adapteri kaabel coolcept
3
-x: 737.707 

 PushPull RJ45 pistik, coolcept
3
-x: 737.607 

 RS485 lõputakisti, coolcept
3
-x: 740.864 

 

Infosilt 
 

① Ribakood (sisemiseks kasutamiseks) 

② DC-BAT ühenduse tehnilised andmed (ainult 

coolcept
3
 seadmetel) 

③ DC-PV sisendi tehnilised andmed 

④ Seadme number ning sihtotstarve 

⑤ Tootja 

⑥ CE ning kaitseastme sümbolid 

⑦ Tootjariik 

⑧ AC väljundi tehnilised andmed 

⑨ Kaitseaste ja võrgu monitoorimise  
standard  

 
 
 
 

Märkus  

-    Seerianumbri tuvastamine – lk. 5 

-    Infosildi asukoht – lk. 10  
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Ekraan 

Tarkvaraversiooni numbri leiate menüüst Information ▶ System info.  

EL vastavusdeklaratsioon  

Selles dokumendis kirjeldatud toode vastab Euroopa direktiividele. Toodete sertifikaadid leiate koduleheküljelt 
www.stecasolar.com ⇒ PV GRID CONNECTED ⇒ Grid inverters  

2.3   Tarnimine  

    Inverter ①, coolcept
3
 mudel (plastikkorpus) või coolcept

3
-x mudel (teraskorpus, IP65)  

    Paigaldusplaat ② mudelitele coolcept
3
 või coolcept

3
-x  

    AC pistik ③  

 1 paar SunClix pistikühendusi ④ 

 3 kaitsekorki (for RJ45 sockets; ainult mudelil coolcept
3
-x ) ⑤ 

    Paigaldamis- ning kasutusjuhend ⑥  

① ⑥ 

②  
 
 

③  

④ ⑤ 

 

 

 

2.4   Kasutamine  
    Inverterit võib kasutada ainult fotoelektrilistes, võrku ühendatud süsteemides. Inverterit võib 

ühendada kõikide päikeseenergia moodulitega, täiendavat maandusahelat pole vaja kasutada. 

    Kuna inverter on galvaaniliselt lahti sidestatud, tuleb kasutada IEC 61730 Class A päikesepaneelide 
mooduleid.  

    Kui maksimaalne vahelduvvoolutugevus on kõrgem kui süsteemi maksimumpinge, tuleb 
kasutada päikeseenergia mooduleid, mille maksimumpinge oleks sobiv.  

    Akude ühenduskontaktid on mõeldud täiendava energiasalvestussüsteemi ühendamiseks. Süsteem 
koosneb täiendavast juhtmoodulist ning salvestusmoodulist. Mitte mingil juhul ei tohi akusid otse konverteriga 
ühendada!  

 

Märkus  

Päikeseenergia moodulite kohta leiate lisainfot kodulehelt www.stecasolar.com/matrix.  

Päikeseenergia moodulite PV shel tuleb maandada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.  

 

2.5   Info kasutusjuhendite kohta  

2.5.1    Juhendite sisu 

Juhendites kirjeldatakse coolcept
3
 ning coolcept

3
-x inverterite kasutamist. Tekstis on mudelite 

erinevused vajadusel eraldi välja toodud. 

Juhendis on toodud spetsialistidele vajalikud juhised seadme paigaldamiseks ning kasutamiseks. 
Teiste seadmete (nagu näiteks päikeseenergia moodulid, salvestussüsteemid jne.) paigaldamisel 
järgige nende seadmetega kaasasolevaid kasutusjuhiseid. 
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2.5.2    Sihtgrupp 

Juhis on mõeldud oma ala spetsialistidele ning süsteemi operaatoritele, kui eraldi ei ole märgitud 
teisiti. Spetsialistideks liigituvad näiteks:  

    Isikud, kellel on teadmised kasutusel oleva terminoloogia  kohta ning kellel on vajalikud 
oskused fotoelektriliste süsteemide paigaldamiseks. 

    Isikud kes on läbinud vajalikud koolitused, on kursis vastava seadusandlusega, omavad vastavat 
kogemust ning suudavad hinnata  ja tunnistada ohte alljärgnevate tööde teostamiseks:    

-    Elektriseadmete paigaldamine 

-    Andmeedastuskaablite valmistamine ning ühendamine  

-    Elektrivõrkude toitekaablite valmistamine ning ühendamine.  

 
2.5.3    Markeeringud 
Sümbolid 
 

Allpool asuvas tabelis on toodud kasutusjuhendis ning seadmel kasutatavate sümbolite kirjeldus.  
 

Sümbol Kirjeldus Asukoht 

Üldine oht Kasutusjuhendis 

 

Elektrilöögi oht Kasutusjuhendis 

Seadmel 

Hoiatus kuumade pindade kohta  Kasutusjuhendis 

Seadmel 

Lugege enne seadme kasutamist kasutusjuhendit. Seadmel 
 
 

Märksõnad 

Ülalpool toodud sümbolitega koos kasutatavad märksõnad: 

 

Tekst Kirjeldus 

DANGER Tõsise vigastuse või surma oht 

WARNING Tõsise vigastuse või surma võimalus 

CAUTION Keskmise või kerge vigastuse võimalus 

ATTENTION Seadme riknemise võimalus 

NOTE Täiendavad märkused seadme kasutamiseks 
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Lühendid 

Lühend Kirjeldus 

Derating Energiakoguse alandamine 

DHCP DHCP võimaldab seadme automaatset integreerimist  
olemasolevasse võrku (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) 

MSD Inverteriga ühendatud võrgu monitoorimine (Inglise keeles: Mains 
allocated Switching Devices). 

MPP Maksimaalse võimsuse tippväärtus (Inglise keeles: Maximum Power Point). 

MPP tracker Ühendatud mooduli sobitaja vastavalt MPP väärtusele 

SELV, TBTS, MBTS Ohutu madalpinge (Inglise keeles: Safety Extra Low Voltage) 

 

VPV Generaatori pinge DC sisendis (fotoelektriline pinge). 
 

750.661 | Z01 | 2014-03-31 9 



 
EST  

3 Struktuur ning funktsioonid 

3.1   Korpus 

3.1.1    coolcept
3 

① Korpus 

② Ekraan (ühevärviline, 128 x 64 pikslit) 

③ Infoplaat, hoiatussildid 

④ Juhtnupud: ESC, , , SET (vasakult 
paremale) 

⑤ 1x AC ühendus 

⑥ 2x RJ45 pesad (RS485 bus) 

⑦ 1x DC ühendus (-) täiendava salvestussüsteemi 
ühendamiseks (Phoenix Contact SUNCLIX) 

⑧ 1x DC ühendus (-) päikeseenergia moodulitele 
(Phoenix Contact SUNCLIX) 

⑨ 1x RJ45 pesa (Ethernet) 

⑩  1x DC ühendus (+)päikeseenergia moodulitele 
 (Phoenix Contact SUNCLIX, contact proof)  

⑪  1x DC ühendus (-) täiendava salvestussüsteemi 
ühendamiseks (Phoenix Contact SUNCLIX)  

⑫  DC kaitselüliti (ühendab samaaegselt lahti pluss- 
ning miinusahela).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korpuse detaile kirjeldatakse allpool.  
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3.1.2 coolcept
3
-x 

 

① Korpus 

② Ekraan (ühevärviline, 128 x 64 pikslit) 

③ Infoplaat, hoiatussildid 

④ Juhtnupud: ESC, , , SET (vasakult 
paremale) 

⑤ 1x AC ühendus 

⑥ Rõhutasandusmembraan 

⑦ 1x RJ45 pesa (RS485 bus) 

⑧ 1x DC ühendus (-) täiendava salvestussüsteemi 
ühendamiseks (Phoenix Contact SUNCLIX) 

⑨ 1x RJ45 pesa (RS485 bus) 

⑩ 1x DC ühendus (-) päikeseenergia moodulitele 
(Phoenix Contact SUNCLIX) 

⑪ 1x RJ45 pesa (Ethernet) 

⑫ DC kaitselüliti (ühendab samaaegselt lahti pluss- ning 
miinusahela). 

⑬ Ava täiendava maandusühenduse või turvakinnituse 
paigaldamiseks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Korpuse detaile kirjeldatakse allpool.  
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3.2   Juhtnupud  
Juhtnuppude (lk10) kirjeldus:  

 

Funktsioon  
Nupp Kasutamine 

Üldine Navigeerimine seadistusel 

‗ESC‘ lühike vajutus eelmise menüütasemele liikumine üks samm tagasi 

muudatuste tühistamine 

pikem vajutus        ekraanil kuvatakse olekut juhistega seadistusmenüü protsessi 
(≥ 1 sekundit) algusesse liikumine 

 lühike vajutus     ekraanimenüüs ülespoole liikumine 

    numbrite sisestamisel üks samm vasakule 
 liikumiseks 

    seadistusväärtuse sammu võrra suurendamine 

 lühike vajutus     ekraanimenüüs allapoole liikumine 

    numbrite sisestamisel üks samm paremale 
 liikumiseks 

    seadistusväärtuse sammu võrra vähendamine 

‗SET‘ lühike vajutus üks menüüaste allapoole — 

    numbriline väärtus hakkab vilkuma ning seda saab muuta 

    muudatuse kinnitamine 

    kontrollelemendi oleku muutmine (märkeruut/raadionupp) 

pikem vajutus        dialoogile jaatavalt vastamine (Yes). üks samm edasi 
(≥ 1 sekundit)  

3.3   Ekraan 

3.3.1    Üldine informatsioon  

Ekraanil (②, lk.10) kuvatav informatsioon:  

    Sümbol : Inverter töötleb suuremat andmekogust ning ei reageeri kasutaja poolt sisestatud käsklustele. 
Ooterežiimi tähistatakse animeeritud päikese sümboliga.  

    Vigade korral hakkab taustvalgus punasena vilkuma ning ekraanile kuvatakse vastav tekst. 
 

Märkus 

Väga madala temperatuuri korral reageerib ekraan aeglasemalt. See käib eriti coolcept-x 
seadmete kohta mida kasutatakse välistingimustes. 

 

3.3.2    Ekraanil kuvatav informatsioon 

Allpool on toodud illustreeritud näited ekraanil kuvatava info kohta.  

Olekuinfo (Status)  

Ekraanil kuvatakse alljärgnevat informatsiooni: 
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① Mõõdetav parameeter 

② Mõõtmistulemus koos mõõteühikuga 

③ Kuupäev 

④ Kinnitamata (Non-confirmed) teade   
(lk 49) 

⑤ Animeeritud ühenduse (Connect) sümbol koos inverteri 
kahekohalise aadressiga (RS485 bus). 

⑥ Energiakoguse vähendamise sümbol 

⑦ Aktiveeritud on pinge fikseerimise režiim (Fixed) 

⑧ Kellaaeg 

⑨ Peale andmeside loomist ilmub ekraanile seadme IP aadress 
Ekraanil kuvatakse informatsiooni ③ - ⑦  

Lisainfo olekuekraani kohta:  

    Ekraanil kuvatavaid mõõtmistulemusi saab määrata menüüs 
Settings ▶ Meas. values. Valitud mõõtmistulemusi kuvatakse 
ekraanil alati (vaikeseaded). 

    Öösel energiakogust ei kuvata kuna päikesekiirgus on liiga 
 madal (joonis vasakul). 

    CO2 kokkuhoiu arvutamisel arvestatakse faktoriga 
 508 g/kWh.  

Numbriväljad (päev, kuu, aasta)  

Toodetud energiakogust kuvatakse ekraanil numbriliste väärtustena.  

① Periood (päev/kuu/aasta) 

② Perioodi jooksul toodetud energia (1 rea kohta) 

Perioodid:  

 Day yield: viimased 31 päeva
1) 

 Monthly yield: viimased 12 kuud
1) 

 Annual yield: viimased 30 aastat
1) 

1) 
Kui inverter paigaldati peale perioodi alguspäeva, kuvatakse 
ekraanile 0. 

Graafiline vaade (päev, kuu, aasta) 

Toodetud energiakogust kuvatakse ekraanil graafiliselt. 

① Periood (näitel on toodud: day yield) 

② y-telg: 

    Energiakogus (kWh) 

    M: energiakogus (MWh) 

    Skaala muutub vastavalt maksimaalväärtusele. 

                                                                                            ③ x-telg: Aeg (tunnid/päevad/kuud/aastad) 

④ Kõikide energiakoguste kogusumma kWh 
 
Graafiliselt saab kuvada kuni viimase 20 aasta energiakogust.  
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Teated sündmuste kohta  

(vt lk 49)  

Karakteristikakõvera generaator (Generator characteristic curve)  

① x-telg: sisendpinge (V) 

② y-telg: energiakogus (kW) 

③ Peak = MPP (maksimaalne energiakogus) 

Peale  ‗Gen. Ch. Curve‘ menüü valimist salvestatakse 
karakteristikakõver ning kuvatakse seda seejärel ekraanil:  

 

    Inverter mõõdab sisendpinge vahemiku ning salvestab 
genereeritud energiakoguse. Mõne sekundi jooksul kuvatakse   

    MPP on maksimaalne energiakogus.  

    MPP ning kõver muutuvad vastavalt päikesekiirguse 
muutumisele.  

    Mitme MPP ilmnemisel on tegemist osalise varjutusega (vt. joonist). 

    Kui kõvera ülemine piirkond on ühetasane, võib see tähendada, 
et vooluvõrku energiat ei edastata. 
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Täiendav informatsioon  

Kuvatakse alammenüüde infot.  

 Contact info (kontaktandmed) 

 System info (süsteemi andmed, joonis vasakul): 

-    Seadme nimetus 

-    Inverteri seerianumber 

-    Inverteri tarkvara ning riistvara versiooninumbrid (joonisel 
märgistatud numbriga ①) 

-    Inverteri aadress 

-    Kasutusjuhendi versioon 

 Country setting: Sisestatud riigi nimetus ning võrgu parameetrid           
(vt. lk. 59). 

 Reac. pwr. ch. c.: reaktiivvõimsuse karakteristikakõver (sõltub riigist) 

 Network: võrguparameetrid, osaliselt saab neid muuta menüüs 
Settings ▶ Network 

-   DHCP status: DHCP sisse/välja lülitamine 

-   Link status: Võrguühenduse olek 

-   IP address: Inverteri IP aadress  

-   Gateway: Network Gateway IP aadress 
-   Gateway: Võrgu IP aadress  
-   DNS address: DNS serveri IP aadress  

-   MAC aadress: Inverteri aadress 

  

3.3.3 Seadistused 

Numbrilised seadistused  

① Seadistusmenüü nimetus 

② Sisestatav väärtus; valitud väärtus on musta taustaga  

Numbriliste väärtuste muutmine:  

Numbrite muutmine 

    Rahaühikud: £ (Pounds), € (Euros), kr (Krones), none (sisestamata).  

    Tehnilistel põhjustel on numbrite pikkused piiratud. Ühikuid 
on võimalik ka muuta (näiteks kasutage dollareid (none)).  

Kuupäevad 

Kuu või aasta sisestamisel kontrollitakse kas valitud kuupäev on 
kehtiv  - vajadusel korrigeeritakse seda automaatselt.   
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Parameetrite valimine 

Ekraanil saab kuvada:  

    Output power: inverteri väljundvõimsus 
1)  

    Current day yield: päevane energiakogus alates 0:00  

    PV voltage: päikeseenergia mooduli pinge  

    PV current: päikeseenergia mooduli voolutugevus 

    Grid voltage 
1)  

    Grid current: vooluvõrgu voolutugevus  

    Grid frequency  

    Internal temp.: inverteri sisetemperatuur  

    Derating: energiakoguse alandamise põhjus
 2)  

    Max. daily power: maksimaalne võimsus, mis on toodetud  
 päeva jooksul

3)  

    Abs. max. power: maksimaalne võrku edastatud võimsus
3)  

    Max. daily yield: maksimaalne energiakogus päevas
3)  

    Operating hours: Töötunnid alates seadme ühendamisest 
võrguga (kaasa arvatud öised tunnid)  

    Total yield: energiakogus alates seadme kasutuselevõtmisest  

    CO2 saving: CO2 sääst alates seadme kasutuselevõtmisest  

1)  Näit on alati ekraanil (ei saa välja lülitada)  

2) Võimalikud põhjused: 

    Sisetemperatuur on liiga kõrge  

    Kasutaja määratud võimsuspiirand  

    Sagedus on liiga kõrge  

    Juhitud seadme operaatori poolt (toite juhtimine)  

    Viivis võimsuse tõusmisel peale käivitamist  

3)  Nullimine: Settings ▶ Reset max. vals.  

Acoustic alarm (helisignaal) 

 

 

Akustiline helisignaal (umbes 4.5 kHz) kostub peale uue teate ilmumist 
ekraanile. 

 2 tooni: hoiatus 

 3 tooni: viga 

Vaikimisi on helisignaal välja lülitatud.  
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Backlighting (taustvalgus) 

    off (taustavalgus on välja lülitatud) 

    automatic: süttib 30 sekundiks peale mõnele nupule 
vajutamist.  

    Grid feed:  

-    Not feeding: süttib 30 sekundiks peale nupule vajutamist, 
siis kustub. 

-    Feeding: süttib 30 sekundiks peale nupule vajutamist, siis 
tumeneb. 

TCP/IP võrguühendus  

Märkus  

-    Allpool oleva info koostamisel oleme arvestanud, et TCP/IP võrguühenduse loomiseks vajalikud 
parameetrid on teil teada. Küsige vajadusel abi vastava ala spetsialistidelt.   

-    DHCP aktiveerimine võimaldab seadet enamike võrkudega automaatselt ühendada.  
 

 

TCP/IP võrguühenduse (internetiportaaliga ühendumine) loomiseks 
vajalikud parameetrid:  

   DHCP: DHCP sisse/välja lülitamine  

   IP address: Inverteri IP aadress 

   Subnet mask: Inverteri subnet mask 

   Gateway: Network Gateway IP aadress 

   DNS-Adresse: IP address of the DNS server  

   Connection test: Internetiühenduse testimine ning tulemuste 
kuvamine  

3.3.4    Hooldusmenüü (Service) 

Allpool on toodud seadme töötamiseks vajalike parameetrite sisestamine. Mõned menüüpunktid 
võivad olla parooliga kaitstud (lk 63)..  

 

ATTENTION! 

  

Risk energiakoguse vähendamisel. Inverteri ning võrgu parameetreid võivad muuta ainult 
spetsialistid, kes võivad kinnitada, et parameetrite muutmine ei lähe vastuollu kehtivate 
regulatsioonide ning standarditega.   

 
 
Power limiter (väljundvõimsuse limiit) 

 
Väljundvõimsust saab käsitsi vähendada kuni väärtuseni 500 W. 
Peale seda kuvatakse olekuekraanil Derating sümbolit ning teksti   
‗Derating‘  /  ‗Cause: User default‘.  
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Fixed voltage mode (fikseeritud sisendpinge määramine) 

Seade oskab reguleerida sisendpinget vastavalt kasutaja poolt 
sisestatud väärtusele. See funktsioon lülitab välja MPP (MPP 
tracking) automaatse seadistamise. Sisendpinge väärtus peab jääma 
minimaalse ning maksimaalse lubatud väärtuse vahele.  

Näide: kütuseelement  

 

ATTENTION!  

Enne fikseeritud sisendpinge määramist tuleb veenduda, et generaator seda funktsiooni       
toetab. Vastasel juhul võib toimida energiakadu või siis juhtuda süsteemi riknemine. 

 

Delete country setting (riigi seadistuste kustutamine) 

 

Peale riigi seadistuste kustutamist süsteem taaskäivitub ning 
ekraanile ilmub algne seadistusmenüü.  

 
 
 
 
 

Factory setting  (tehaseseadistuste taastamine) 

Tehaseseadistuste taastamisel kustutatakse alljärgnevad 
andmed:  

   Energiakogused  

    Hoiatusteated  

    Kellaaeg ning kuupäev  

    Riigi seadistused  

    Menüü suhtluskeele eelistused  

    Võrguühenduse seaded  

Peale tehaseseadistuste taastamist süsteem taaskäivitub ning 
ekraanile ilmub algne seadistusmenüü.  

Voltage limits (pinge limiidid, tipp)  

Muuta saab alljärgnevaid pinge limiitväärtusi:  

    Ülemine lahtiühendusväärtus
1)  

    Alumine lahtiühendusväärtus
1)
 (joonis vasakul)  

1) Lahtiühendusväärtus sõltub pinge tippväärtusest 

Frequency limits (sageduslimiidid) 

Muuta saab alljärgnevaid limiitväärtusi:  

    Ülemine lahtiühendusväärtus 

    Alumine lahtiühendusväärtus (joonis vasakul)  

    Energiakoguse vähendamise väärtus (kuna sagedus on liiga kõrge)  

    Sagedus, millisel väärtusel toimub tagasi sisselülitumine  
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Voltage limits ų (toitepinge limiidid, keskmine väärtus)  

Muuta saab alljärgnevaid pinge limiitväärtusi:  

    Ülemine lahtiühendusväärtus
1)  

    Alumine lahtiühendusväärtus
1)
 (joonis vasakul)  

1) Lahtiühendusväärtus sõltub pinge tippväärtusest 

Reactive power characteristic curve (reaktiivvõimsuse karakteristikakõver) 

Overview  

Seda funktsiooni saab aktiveerida seadme esmasel 
konfigureerimisel vastavalt eelnevalt valitud riigi seadistustele: 

 Valida saab 4 karakteristikakõvera vahel (joonis vasakul): 

-   Default char. curve  <  13.8 kW
1)
 (eeldefineeritud)  

-   Default char. curve  >  13.8 kW
1)
 (eeldefineeritud)  

-   Enter char. curve (käsitsi muudetav)  

-   Char. curve cos φ  =  1 (eeldefineeritud)  

    Peale seadistamist kuvatakse ekraanile graafiline kõver (joonis 
vasakul): 

① x-telg, väljundvõimsus P in %  

② y-telg, faasinihe cos φ  

③ Tipud (näitel: 4 tippu)  

④ Noolesümbol - määratud faasinihkest kõrgemal  

⑤ Noolesümbol - määratud faasinihkest 

madalamal.  

1)
 Maksimaalne väljundvõimsus, mida inverter suudab süsteemile väljastada  

Tehnilised andmed 

 Igal kõveral on  2 kuni 8 tippu. 

 Tipp defineeritakse väljundvõimsuse P väärusega inverteri 
teljel (x-telg) ning vastava faasinihke väärtusega (y-telg).  

 Faasinihet saab määrata 0.80 (ületamine) kuni 1.00 
(faasinihe puudub) kuni 0.80 (jääb madalamaks).  

 Lisaks kasutatakse faasinihke kuvamiseks noolesümboleid (inverteri 
punktist lähtuvalt):  

             Jääb kõrgemaks, induktiivne  

Jääb madalamaks, mahtuvuslik  

 Valida saab kolme karakteristikakõvera vahel: 

Default. char. curve  <  13.8 kW ning  
Default. char. curve  >  13.8 kW: vastavalt eelnevalt valitud riigi 
seadistustele (joonis vasakul).  

‗Char. curve φ = 1‘ : eeldefineeritud cos φ = konstantselt 
1.00. See valige juhul kui reaktiivvõimsust ei registreerita.  

‗Enter char. curve‘ : Muuta saab tippude arvu ja x/y 
väärtust. Oluline: esimene tipp peab alati paiknema teljel x 
(P %) = 0 % ning viimane samuti teljel x (P %) = 100 %.  
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All parameters Lisaks võrgu parameetrite muutmisele saab selles menüüs muuta ka teisi 
seistusi vastavalt regioonile. Lisainfot saate meie tehnilise toe numbrilt.  

3.4   Jahutus  

Sisetemperatuuri jahutussüsteemi juhtimine ennetab seadme ülekuumenemist töötamise ajal. 
Kui sisetemperatuur tõuseb liiga kõrgele, muudab inverter päikeseenergia moodulite 
võimsustarvet ning vähendab sellega seadme töötemperatuuri.   

Inverteri jahutamiseks paiknevad seadme esiküljel ning tagaküljel jahutusribid. Hooldusvabad 
ventilaatorid liigutavad õhku suletud korpuses ning suunavad seda ka korpuse pindadele.   

3.5   Võrgu monitoorimine  

Inverter mõõdab energia edastamise ajal pidevalt ka võrgu parameetreid. Kui parameetrid 
kalduvad kõrvale ettenähtud väärtustest, lülitub inverter automaatselt välja. Kui parameetrid on 
jälle normaalsete väärtustega, lülitub inverter automaatselt jälle sisse.  

3.6   Andmeedastus  

Seadme on kaks kommunikatsiooniliidest: 

 1x RJ45 pesa (Ethernet TCP/IP) ühendumiseks näiteks serveriga 

 2x RJ45 pesa (RS485) ühendumiseks väliste seadmetega nagu näiteks andmesalvesti.  

 

3.6.1    Andmed 

Inverter oskab teistele seadmetele edastada erinevaid andmeid. Osa andmetest kuvatakse ekraanile 
ning osa salvestatakse sisemällu (EEPROM).  

Ekraanile kuvatavad andmed 

    Päikeseenergia generaatori pinge ning voolutugevus  

    Võrku edastatud võimsus ning voolutugevus  

    Võrgu pinge ning sagedus  

    Energiakogused päevade, kuude või aastate lõikes   

    Veateated, märkused  

    Tarkvara versiooni number  

Salvestatud andmed (EEPROM)  

    Sündmused koos kuupäevaga  

    Energiakogused päevade, kuude või aastate lõikes   

 

Energiakoguste andmete salvestamine: 

 

Energiakoguse andmed Salvestusperiood 

10-minuti väärtused 31 päeva 

Päevased väärtused 13 kuud 

Kuuajased väärtused 30 aastat 
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Energiakogused Salvestamistingimused/periood 

Aastased väärtused 30 aastat 

Koguväärtus Jäädavalt 

3.6.2    Network (TCP/IP)  

Seade suudab TCP/IP liidese kaudu energiakoguseid edastada internetiportaali           
http://www.solare-energiewende.de. Seejärel on võimalik vaadata andmeid graafilisel kujul 
juba internetist. Portaali kasutamine on tasuta kahe esimese aasta jooksul:  

 
    Kõigepealt peab kasutaja end  www.steca.com/portal aadressil registreerima.  

    Portaaliga ühendumiseks tuleb inverteri menüüs teha vajalikud seadistused. Seda on võimalik 
teha nii automaatselt kui ka käsitsi:   

Automaatne seadistamine: Kui IP aadress omistatakse seadmele võrgus automaatselt  (DHCP), 
pole vaja inverteri seadistust muuta.  

Seadistamine käsitsi: Kui IP aadressi automaatselt ei omistata, tuleb see määrata menüüs  
Settings ▶ Network (lk. 17)  

    Portaali aadress on salvestatud inverteri mällu juba tehases ning seda ei saa muuta.  

   Peale võrguühenduse loomist alustab inverter krüpteerimata andmete edastamist portaalile.  

 

 

 

  

Märkus  

Andmete edastamise katkestamiseks tuleb andmekaabel lahti ühendada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 1: Energiakoguste graafiline esitamine Internetiportaalis  

3.6.3    RS485 bus  

Inverter suhtleb teiste seadmetega RS485 liidese kaudu:    

    Inverter on varustatud kahe RS485 liidesega (RJ45 pesad), mis paiknevad seadme allosas. 

    RS485 algus ning lõpp tuleb termineerida (lk. 24). 
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    Kaablina saab kasutada standardset RJ45 kaablit (Cat-5 kaabel, ei kuulu komplekti). Pikemate 
vahemaade puhul kasutage alternatiivset ühenduskaabli (lk.23).   

    RS485 liidesega ühendatud inverter käitub kui „Slave―. .  
 

Märkus  

RS485 kommunikatsiooni (slave) võimaldavad alljärgnevad mudelid:  

-    StecaGrid 2020  

-    StecaGrid 1800, 2300, 3010, 3000, 3600, 4200 and StecaGrid 1800x, 2300x, 3010x, 3600x,  
 4200x  

-    StecaGrid 3203, 4003, 4803, 5503 and StecaGrid 3203x, 4003x, 4803x, 5503x -    

StecaGrid 8000 3ph, StecaGrid 10000 3ph  

-    StecaGrid 8000+ 3ph, StecaGrid 10000+ 3ph  

Termineerimise, kaablite kasutamise ning ühendamise kohta saate infot nende seadmete 
kasutusjuhenditest.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS485 liidesega saab olla korraga ühenduses ainult üks „Master‖. Inverteri andmeedastusprotokolli 
toetavad alljärgnevad lisaseadmed:  
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    Energia haldusvahend StecaGrid SEM: EEG-protokolliga ühilduva võrguhaldussüsteemi liides 

    Lauaarvuti või sülearvuti (koos sobiva tarkvaraga) 

 -    Tarkvara kasutamise kohta leiate lisainformatsiooni veebilehelt:  
 http://www.steca.com/  

-    Lisaks pakume inverteri ühendamiseks Steca RS485⇔USB adapterit  

                  Välised andmesalvestid, mida Steca soovitab professionaalidel süsteemi jälgimisel kasutada: 

                    -    WEB‗log (Meteocontrol)  

-    Solar-Log (Solare Datensysteme)  
 

 

 

Märkus  

Enne inverteriga ühendamist peavad andmesalvestid olema seadistatud vastavalt nende 
kasutusjuhendites toodud juhistele.  

RS485 liideste ühendusskeem:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 3: Ühendusskeem  

①   StecaGrid Vision või väline andmesalvesti (joonisel: StecaGrid Vision)             
②   Esimene inverter  
③   Inverter  
④   Viimane inverter, termineeritud  
⑤   Standardne RJ45 ühenduskaabel  

3.6.4    Alternatiivne andmeedastuskaabel 
 
ATTENTION!  

Elektrivool võib seadmeid kahjustada! Kasutage alternatiivse kaabli puhul ainult professionaalide 
poolt koostatud kaablit!  

 

Alternatiivkaabel on Cat-5 andmesidekaabel, mis on mõeldud eriti pikkadeks ühendusteks. Kaabli 
omadused:  
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    RS485 liidesega ühendatud kaablite kogupikkus ei tohi ületada 1,000 m (master/esimene 
inverter kuni viimane inverter). 

    Kasutage esimese inverteri RJ45 pesa ning Steca-Grid Vision COMBICON pesa või andmesalvesti 
pesade ühendamiseks alternatiivkaabli abil alljärgnevas tabelis toodud andmeid.  
 
Alternatiivkaabli Pin ühenduste tabel 

Seade Inverter Solar-Log WEB‗log
1) 

Signaal 

Ühendus RJ45 Terminal RJ12  

1 1 2 Data A 

2 4 4 Data B 

3 — — — 

4 — — — 
Pin 

5 — — — 

6 — — — 

7 — — — 

8 3 6 Ground 
 
1)  

 

ATTENTION!  

Oht inverteri RS485 sisendi kahjustamiseks! Web‗log RJ12 pistiku Pin 1 on pingega 24 V DC. 
Ärge ühendage alternatiivkaabli pesa Pin 1!  

 

3.6.5    Termineerimine 

Andmeedastusel tekkivate vigade vältimiseks tuleb RS485 liidese algus ja lõpp termineerida  

    Väline andmesalvesti (andmeühenduse alguses) tuleb termineerida vastavalt kasutusjuhendile.   

   Viimane inverter (andmeühenduse lõpus) tuleb termineerida RJ45 terminaatori abil (RS485 
liides).  

3.6.6    Adresseerimine 

Igale inverterile tuleb määrata unikaalne aadress (Master-Slave ühenduse võimaldamiseks).  

Igale inverterile määratakse tehases aadressiks 1. Kui kasutusel on rohkem kui 1 inverter, tuleb 
teistele määrata uued aadressid: 

    Aadressi saab muuta menüüs  ‗Settings‘  ▶  ‗Address‘ .  

    Aadressivahemik on 1 - 99.  

    Tavaliselt ei saa peremeesseadmega (Master) ühendada rohkem kui 99 seadet (Slave). Tutvuge 
seadmete kasutusjuhenditega.  

    Soovitame esimesele inverterile määrata aadressiks 1 ning seejärel omistada nende 
paigaldamise järjekorras aina suuremaid järjekorranumbreid. Siis on neid hiljem lihtsam 
identifitseerida.   
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3.6.7    Võrgu haldamine 

Sõltuvalt riigist saab süsteemi operaator võrku saadetavat võimsust vastavalt vajadusele muuta. Selleks 
on võimalik kasutada alljärgnevaid haldussüsteeme:  

    StecaGrid SEM  

    Meteocontrol WEB'log  

    Solare Datensysteme Solar-Log  
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4 Paigaldamine 

4.1   Ohutusjuhised paigaldamisel  

Jälgige hoolikalt kõiki kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.  
 

DANGER!  

Elektriseadmed on eluohtlikud!  

- Peatükis „Paigaldamine― toodud töid võivad teostada ainult vastava ala spetsialistid. 

– Enne seadme hooldamist vms. tuleb nii alalis- kui ka vahelduvvoolukaablid lahti ühendada: 

1. Lülitage vahelduvvoolu AC kaitselüliti välja. Tagage, et seda ei saaks mitte keegi 
juhuslikult sisse lülitada.   

2. Viige alalisvoolu DC kaitselüliti asendisse 0. Tagage, et seda ei saaks mitte keegi 
juhuslikult sisse lülitada.   

3. Ühendage alalisvoolu DC kaabli pistik (SunClix) lahti vastavalt tootja kasutusjuhendis toodud 
juhistele. (Ohutuskinnituse avamiseks suruge õrnalt pistiku külgedele)  

 

Warning  

DC kaablites on voolu kui päikeseenergia moodulid on otsese päikesevalguse käes.   

4. Tõmmake AC kaabli pistik inverteri pesast välja vastavalt allpool toodud juhistele.  

5. Veenduge, et  AC pistiku harudel puudub pinge. Kasutage selleks sobivat voltmeetrit 
(mitte indikaatorkruvikeerajat).  

- Ärge ühendage inverterit kaablitega enne kui seda on kasutusjuhendis lubatud. 

– Ärge avage inverteri korpust. 

– Kasutage ainult  RJ45 pistiku SELV vooluahelat. 

– Paigaldage kaablid nii, et need ei saaks juhuslikult pistikust välja tulla. 

– Kaablite paigaldamisel veenduge, et hoone tuleohutus ei saaks kahjustatud.  

- Veenduge, et hoones poleks süttivaid gaase. 

– Järgige paigaldamisel kõiki regulatsioone ning standardeid, kohalikke seadusi ning 
elektriseadmete paigaldamise eeskirju.   
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ATTENTION!  

Oht inverteri riknemiseks või tootlikkuse vähenemiseks!  

-    Paigalduskoht peab vastama alljärgnevatele tingimustele:  

-   Paigalduskoht peab olema stabiilne, seade peab olema kindlalt vertikaalasendisse 
fikseeritud, ruumis ei tohi olla süttivaid aineid ega esineda vibratsiooni.   

-    Ümbritseva keskkonna tingimused peavad vastama tehnilistes andmetes toodud 
tingimustele (lk.54) 

–    Ümber inverteri peab jääma vaba ruumi:  

 All/üleval: vähemalt 200 mm  

Külgedel/ees: vähemalt 60 mm  

-   Ärge paigaldage inverterit ruumidesse kus hoitakse koduloomi.   

-   Järgige seadme infoplaadil toodud andmete sobivust.  

-   Alalisvoolu DC kaablid peavad olema maandusahelaga ühendatud (DC sisend ja AC väljund ei 
ole galvaaniliselt lahti ühendatud).  

 

 

ATTENTION!  

Andmete edastamine avaliku võrgu kaudu:  

-    Avaliku võrgu kasutamine võib kaasa tuua täiendavaid kulutusi.  

-    Andmeedastus ei ole kaitstud kolmanda osapoole autoriseerimata ligipääsu eest.  
 
 

  

-    Vältige inverteri paigaldamist otsese päikesevalguse kätte.  

-    Veenduge, et peale paigaldamist oleks ekraanilt võimalik andmeid lugeda.  

 

4.2   Inverteri kinnitamine   

Paigaldusplaadi kinnitamine 

 Kruvige paigaldusplaat aluspinna külge nelja kruvi abil: 

    Kasutage inverteri kaaluga sobivaid kruvisid (ning tüübleid 
vms.). 

    Paigaldusplaat peab toetuma tihedalt vastu aluspinda ning 
metalläärised peavad jääma seadme poole (vt. joonist). 

    Väljaulatuv plaat ① peab jääma ülespoole (vt. joonist). 
 

Märkus  

Optimaalse asukoha määramiseks järgige kasutusjuhendi lisades 
toodud juhtnööre.  

.  
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Coolcept seadme kinnitusavade skeem (tüüblite puurimise lihtsustamiseks) 
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Coolcept-x seadme kinnitusavade skeem (tüüblite puurimise lihtsustamiseks) 
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Inverteri kinnitamine paigaldusplaadile 

1.  Hoidke inverterit süvenditest ① (coolcept
3
) või välisservadest 

(coolcept
3
-x) asetage see ➊paigaldusplaadi keskele ②ning 

suruge inverterit kergelt paigaldusplaadi poole (joonis vasakul). 

2. Suruge inverterit allapoole ③ kuni paigaldusplaadi väljaulatuv plaat 
fikseerub klõpsatusega. Inverteri konksud peavad liikuma üle 
paigaldusplaadi metallservade.  

3. Nüüd on inverter korralikult fikseeritud ning seda ei saa ülespoole enam 
liigutada. 

 

Märkus  

Inverteri eemaldamiseks leiate juhiseid allpoolt (4.9, lk. 36).  

 

4.3   Vahelduvvoolu ühendused 

4.3.1    Kaitselüliti 

Informatsiooni kaitselüliti ning kaablite kohta leiate lk. 58. 

4.3.2    Rikkevoolukaitse 

Kui kehtivad eeskirjad nõuavad rikkevoolukaitsme paigaldamist, kasutage Type A kaitset vastavalt  

IEC 62109-1, § 7.3.8. regulatsioonile.  

4.3.3    Vahelduvvoolu pistiku ühendamine kaabliga 

 
 
DANGER!  

Elektriseadmed võivad olla eluohtlikud! Järgige lk. 26 toodud juhiseid!  
 

Pistiku ühendamiseks kaabliga järgige kasutusjuhendi lisas toodud juhiseid.  
 
 
 

① Faas 1 

② Faas 2 

③ Faas 3 

④ Kuna inverter on II-ohutusklassiga seade, pole vaja täiendavat 
maanduskaablit ühendada. 

⑤ Nulljuhe 
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4.4   Alalisvoolu ühendused  
 
DANGER!  

Elektriseadmed võivad olla eluohtlikud!  

-    Järgige lk. 26 toodud juhiseid.  

-    Kasutage piisava kaitseastme tagamiseks seadmega kaasasolevaid SunClix ühendusi. 

  
 
 

ATTENTION!  

Inverteri või moodulite riknemisoht. Ühendage pistikud DC kaabliga ning jälgige polaarsust.  

Akuklemmidega võib ühendada ainult Steca poolt lubatud energiasalvestusseadmeid. Vastasel 

juhul võib seade või inverter rikneda..  

 

4.5   Andmeühenduskaabel  

Andmeühenduse võimaldamiseks kasutage standardset RJ45 kaablit (Cat5) või alternatiivkaablit 
(lk. 23).  

 

4.6   Inverteri ühendamine ning vahelduvvoolu sisse lülitamine  
 
DANGER!  

 

Elektriseadmed võivad olla eluohtlikud! Järgige lk. 26 toodud juhiseid.  
 
 

ATTENTION!  

- Andmeedastuse häirete vältimiseks ei tohi andmeühenduskaablite (RS485/  
 Ethernet) ning DC-/AC kaablid paikneda teineteisele lähemal kui 200 mm.  

-    coolcept-x seadmete IP65 kaitseaste on tagatud ainult siis kui AC ja DC pistikud on pesadesse 
ühendatud ning avatud RJ45 pesad on kaitsekorkidega kaetud.  

 

1. Vajadusel looge andmeühendus: 

    Ühendage inverter (Slave) ning peremeesseade (Master) andmesidekaabliga. 

    Aktiveerige viimase inverteri terminaator (lüliti küljel).. 

2. Sulgege avatud RJ45 pesad kaitsekorkidega. 

3. Lükake DC pistikut inverteri küljes asuvasse pesasse kuni kostub klõpsatus. 
 

4. Lükake AC pistikut inverteri küljes asuvasse pesasse kuni kostub klõpsatus. 

5. Lülitage AC kaitselüliti sisse. Ekraanile ilmub esmane seadistusmenüü. 

 
6. Viige läbi vajalikud seadistused ning lülitage sisse DC toide. 
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4.7   Inverteri ette valmistamine  

4.7.1    Funktsioonid 

Seadme ettevalmistusprotsess käivitub automaatselt peale AC pistiku ühendamist ning toite sisse 
lülitamist. Kui ettevalmistusprotsessi lõpule ei viidud, käivitub see seadme järgmisel sisselülitamisel 
uuesti.  

Ettevalmistusprotsess 

Selle protsessi ajal juhendatakse Teid alljärgnevate seadete tegemiseks:  

    Suhtluskeele valimine  

    Kellaaja / kuupäeva seadistamine  

    Riigi valimine  

    Reaktiivvõimsuse karakteristikakõvera seadistus (kui riigi seadistus seda võimaldab)  

Riigi valimine 

Riigi valimisel:  

    Valida tuleb riik, kuhu seade on paigaldatud. Seejärel laetakse alla kõik valitud riigiga seotud 
parameetrid (lisainfot leiate allpool asuvast tabelist).  

    Riiki saab valida ainult üks kord!  

Kui valisite kogemata vale riigi, võtke ühendust hooldusfirmaga.  

    Kui riiki ei õnnestu valida, võtke ühendust hooldusfirmaga.  

    Riigi valimine ei mõjuta eelnevalt valitud suhtluskeele valikut.  

.  
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4.7.2    Kasutamine  

Ettevalmistusprotsessi käivitamine 

✔Ekraanile ilmub:  

    Vaikimisi on valitud inglise keel.  

    Avaneb suhtluskeele valiku menüü.  

          Märkekastides puuduvad linnukesed.  
 
 

MÄRKUS  

    Peale vastava menüüpunkti valimist ilmub linnuke 
märkeruudu sisse automaatselt.  

    Alljärgnev info ilmub ekraanile ainult siis kui valitud riigis on 
reaktiivvõimsuse karakteristikakõvera kuvamine võimaldatud:  

-   Reac. pwr. ch. c. (kõvera tüüp)  

-    No. of nodes
1) 

-    

-    Node 1
1)  

-    Node 2
1)  

-    Node n
1)

 
2)  

-    char. Curve graafiline kujutamine  
1)
: Kuvatakse ainult 

valiku char. curve korral.  
2)
: Kuvatakse ainult siis kui tippe (node) on rohkem kui 2.  

    Ettevalmistusprotsessi lõpetab Finish.  

    Finish on võimaldatud ainult siis kui kõik eelnevad 
seadistused on edukalt lõpule viidud.  

1. Valimiseks kasutage  ja  nuppe. 

2. Kinnitamiseks vajutage SET. 

Allpool on toodud valikute detailne kirjeldus. 

Language (suhtluskeel) 

1. Valimiseks kasutage  ja  nuppe. 

2. Kinnitamiseks vajutage SET. 

3. Vajutage ESC. Kuvatakse menüü. 
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Date format (Kuupäeva formaat) 

 1. Valimiseks kasutage  ja  nuppe. 
 2. Vajutage SET. Formaat kinnitatakse. 

3. Vajutage ESC. Kuvatakse menüü. 
 
 
 

Date (Kuupäev) 
1. Vajutage SET. Kuupäev hakkab vilkuma 

2. Valimiseks kasutage  ja  nuppe. 
3. Vajutage SET. Valik kinnitatakse. 

4. Vajutage kuu valimiseks . 
5. Korrake samme 1 kuni 3. 

6. Vajutage aasta valimiseks . 

7. Korrake samme 1 kuni 3. 
8. Vajutage ESC. Kuvatakse menüü. 

 
 
Time format (kellaaja formaat) 

1. Valimiseks kasutage  ja  nuppe. 
2. Vajutage SET. Formaat on valitud. 
3. Vajutage ESC. Kuvatakse menüü. 

 
 
 

Time (kellaaeg) 
1. Vajutage SET. Tunnid vilguvad 

2. Tunni valimiseks kasutage  ja  nuppe. 
3. Vajutage SET. Muudatus on salvestatud 

4. Vajutage minutite valimiseks . 

5. Korrake samme 1 kuni 3. 
6. Vajutage ESC. Kuvatakse menüü. 

 

 

 

 

 

 

 

Riigi valimine 

MÄRKUS 

Riiki saab valida ainult üks kord! 
 

1. Valimiseks kasutage  ja  nuppe. 

2. Vajutage SET. 
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3. 

4. 
 
 
 
 

Reactive power characteristic curve 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

Number of nodes (Tippude arv) 

1. 

2. 

3. 

4. 
 
 

Node  

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Karakteristikakõvera kuvamine 

1. 
 

2. 

 

Vajutage ESC; ekraanil avaneb menüü. 

Vajutage tagasi pöördumiseks ESC ning korrake samme 1 ja 
2, või 

Vajutage riigi valimiseks SET nuppu pikemalt (> 1 s)  

 

 

Valimiseks kasutage  ja  nuppe selleks, et valida riigile 

sobiv seadistus.  

Vajutage SET. Valitud tüüp kinnitatakse 

 

Vajutage ESC. Kuvatakse menüü. 
 
 
 

Vajutage SET. Väärtus hakkab vilkuma. 

Tippude arvu valimiseks kasutage  ja  nuppe 

Vajutage SET. Väärtus salvestatakse. 

Vajutage ESC. Kuvatakse menüü. 
 
 
 
 

Parameetrite valimiseks kasutage  ja  nuppe. 
 
 

Märkus 

P % väärtust ei saa esimese ja viimase tipu puhul muuta 
(000 %, 100 %). 

Vajutage SET. Parameetri väärtus hakkab vilkuma. 

Valimiseks kasutage  ja  nuppe. 

Vajutage SET. Muudatus salvestatakse. 

Teiste parameetrite seadistamiseks korrake samme 1 kuni 4. 

Vajutage ESC. Kuvatakse menüü. 
 
 

Eelnevalt seadistatud reaktiivvõimsuse karakteristikakõverat  
kuvatakse graafiliselt (joonis vasakul). 

Vajutage ESC. Kuvatakse menüü.  
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Finish  

✔  Peale Finish kuvamist ning SET nupu vajutamist ilmub üks 
 kahest ekraanimenüüst:  

1. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid:  

    Dialoog „Settings are incomplete―: Vajutage SET ning 
 sisestage puuduolevad parameetrid.  

    Dialoog „Are all settings correct―?: 

 Vajutage seadistuste muutmiseks ESC või  

Vajutage seadistuste kinnitamiseks ning hoidke all 

SET  nuppu (> 1 s).  

2. Peale SET nupu vajutamist inverter taaskäivitub ning loob 

ühenduse võrguga (joonis vasakul).  

 

 

 

4.8   Alalisvoolu sisse lülitamine  

 Lülitage DC kaitselüliti asendisse I (joonis paremal).  
 Peale sisemise  MSD testimist (umbes 2 minutit)  
 kuvatakse ekraanil võrku edastatava võimsuse väärtust 
 (vastavalt päikeseenergia väärtusele).   

 

Märkus  
DC kaitselülitit on võimalik coolcept-x seadmetel  
juhusliku sisselülitamise välistamiseks lukustada  
(tabaluku suuruseks võib olla kuni 7 mm).  

  

 

4.9   Inverteri lahti ühendamine  
 
DANGER!  

Elektriseadmed on eluohtlikud! Selles peatükis toodud töid võivad teostada ainult vastava ala 
spetsialistid. Järgige sektsiooni alguses toodud ohutusjuhiseid".  

 
Alalis- ning vahelduvvoolu välja lülitamine 

1. Lülitage AC kaitselüliti välja. 

2. Lülitage DC kaitselüliti asendisse 0 (joonis vasakul).  
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DC ühenduskaablite lahti ühendamine  

 Järgige kaablite lahti ühendamisel kasutusjuhise lisades 
toodud juhiseid. Multi-Contact MC4 lahti ühendamiseks on vaja 
spetsiaalset tööriista.  
 

Warning  

DC kaablites on voolu kui päikeseenergia moodulid on otsese 
päikesevalguse käes.  

 
 

AC pistiku lahti ühendamine 

1.  Eemaldage AC pistik inverteri pesast vastavalt 
kasutusjuhendi lisades toodud juhistele.  

2.  Veenduge, et  AC pistiku harudel puudub pinge. Kasutage 
selleks sobivat voltmeetrit (mitte indikaatorkruvikeerajat). 

Avage AC pistik (vajadusel)  

 Avage AC pistik vastavalt kasutusjuhendi lisades toodud juhistele. 

 

Inverteri eemaldamine seinakinnituse küljest 

 

1.  Vajutage ühe käega kinnitusplaadi ülaosas asuvale plaadile 
ning suruge seda umbes 5mm kinnitusplaadi poole  ① (joonis 
vasakul). 

2.  Lükake teise käega inverterit ülespoole kuni paigaldusplaadi 
ülaosa inverterit enam ei takista ②. Laske paigaldusplaadi ülaosa 
lahti.  

3. Tõstke inverterit mõlema käega üles kuni selle kinnituskonksud 
vabanevad ③. 

4. Eemaldage inverter paigaldusplaadi küljest ④. 
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5 Kasutamine 

5.1   Funktsioonid 
 
Status display 
 
 
 
Output power 
 
 

 
 

Current day 

yield 1) 
 

 
 
 

PV voltage 1) 
 
 
 

 
 

PV current 1) 

 

 
 
 

 

Grid voltage 
 

 
 
 

 

Grid current 1) 
 
 

 
 

Grid frequency 

1) 

 
 
 

 

Internal 

temp. 1) 

 
 
 

 

Derating 1) 7) 
 
 

 
 

Max. daily 

power 1) 
 

 
 
 

Abs. max. 

power 1) 
 
 
 

 
 

Day max. 

yield 1) 
 

 
 
 

Operating 

hours 1) 
 
 

 
 
 

 

Total yield 1) 
 

 
 
 

 

CO2
 saving

 1) 

 

Main menu 
 
 

SET Yield SET 
(energy fed into 

grid) 

 
 
 

SET Remuneration SET 
(amount of 

money) 

 
 

 

SET SET 
Settings 

 
 
 

 

SET 
Self test 3) 

 
 

 
 

SET 
Gener. ch. 

curve 
 
 

 

SET 
Event log 

 
 
 

 

SET 
Information 4) 

 

 
 
 

SET 
 

 
 
 

 

SET 

 
 
 

 
 

SET 

 
 

 
 
 

SET 
 

 
 
 

 
 

SET 

 
 

 
 
 

SET 

 
 
 

 
 
 

SET 
 

 
 
 

 

SET 

 
 

Submenus 

 

 

SET 
Daily yield 2) 

 

 

 

 

SET 
Daily yield Monthly yield 2) 

 

 

 

 

SET SET 
Time/date Time Monthly yield Annual yield 2) 

 

 

 

 

Remuneration SET 
(currency and Date Annual yield Total yield 2) 

amount/kWh) 

 
 
 

Meas. values 

(shown in status Time format Total yield 

display) 

 

 
 

Reset max. 

vals. Date format 

 
 
 

 

Clear event log 
 
 

1) Kuvatakse ainult juhul kui menüüs on valitud Meas. values. 
 

Language 

(display) 2) Loendi kuvamiseks vajutage SET. 

Graafilise pildi kuvamiseks vajutage uuesti SET. 
 
 

 

Contrast 3) Kuvatakse ainult siis kui riigiks on valitud Itaalia. 

(display) 

4) Vajutage SET ning valige alammenüüde hulgast: 

• Contact info 

• System info 

RS485 address • Country setting 

(bus address) • Reactive power characteristic curve 
• Self test 

 

5) Vajutage SET ning valige alammenüüde hulgast 

 

Alarm  • DHCP  

(acoustic alarm) • IP address 

• Subnet mask 

• Gateway 

• DNS 

• connection Test 

6) Vajutage SET ning valige noolenuppude abil 
Backlight  

• Set reactive power 

• Delete country setting (P) 

• Voltage limits (P) 

• Frequency limits (P) 

Network 5) • Voltage limits Ø (P) 
• Power limiter 
• Fixed voltage (P) 

• Factory setting (P) 

• All parameter (P) 
 
 

7) Ekraan pole aktiivne või tegemist on energia vähendamisega 
Service 6)  
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Selguse mõttes on toodud ainult SET ning  nupu kirjeldused 

 

5.2   Üldised juhtimisfunktsioonid   

    Peidetud sisu vaatamiseks kasutage  ja  nuppe. 

     ja  nuppude mitmekordse vajutamise asemel on võimalik neid lihtsalt all hoida – menüüs 
liigutakse edasi automaatselt.   

    Ükskõik, millise nupu vajutamisel süttib taustvalgus automaatselt 

 
5.3   Peamised juhtimisfunktsioonid  

Allpool on toodud mõned näited.  

Olekuaken 

1. 
 

2. 
 
 
 

 

 

Menüüs navigeerimine 

1. 
 

2. 
 

3. 

4. 

5. 
 
 
 

Hoiatusteated 

(Vt. lk.   50). 

Vajutage vajadusel olekuakna avamiseks ‗ESC‘ nuppu kauem kui 1 
sekund (joonis vasakul). 

Erinevate parameetrite kuvamiseks kasutage  ja  nuppe. 
 
 
 
 
 

 

 

Vajutage vajadusel olekuakna avamiseks ‗ESC‘ nuppu kauem 
kui 1 sekund (joonis vasakul). 

Vajutage  ‗SET‘ . Kuvatakse peamenüüd. 
 

Menüüpunktide valimiseks kasutage  ja  nuppe. 
Alammenüü valimiseks vajutage  ‗SET‘ (Joonis vasakul). 

Teiste alammenüüde avamiseks korrake samme 3 ja 4.  

Energiakoguse kuvamine numbriliselt (loend) ning graafiliselt (graafik) 

✔ Avaneb olekuaken. 

1. Vajutage  ‗SET‘ . Valige peamenüüst ‗Yield‘. 

2. Vajutage  ‗SET‘ . Avaneb loend võimalikest perioodidest. 

3. Menüüpunktide valimiseks kasutage  ja  nuppe. 

4. Vajutage  ‗SET‘ . Valitud perioodi energiakogused 
ilmuvad ekraanile (Joonis vasakul). 

5. Konkreetse ajavahemiku vaatamiseks kasutage  ja  nuppe. 
 
 

6. Vajutage  ‗SET‘ . Valitud perioodi energiakogust kuvatakse graafikuna 
(Joonis vasakul). 

7. Erinevate graafikute vaatamiseks kasutage  ja  nuppe. 

8. Loendisse tagasi pöördumiseks vajutage  ‗SET‘. 

750.661 | Z01 | 2014-03-31 39 



 
EST  

 

Ekraanil kuvatavate parameetrite valimine 

✔ Ekraanil kuvatakse märkeruute (Joonis vasakul). 

1. Märkeruudu valimiseks kasutage  ja  nuppe. 

2.  Vajutage  ‗SET‘ . Märkeruudu olek muutub (valitud või mitte) 
 Kõikide (eelseadistatud) märkeruutude olekut ei saa muuta. 

3.  Teiste märkeruutude oleku muutmiseks korrake samme 1 ja 2.  

4. Vajutage  ‗ESC‘ . Muudatused salvestatakse ning ekraanile 

 ilmub eelmine menüüpunkt.  

Raadionupud  

✔ 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

Numbriliste näitude muutmine 

✔ 

1. 

2. 
 
 
 

3. 
 

4. 

5. 

6. 

Ekraanil kuvatakse raadionuppude loendit (Joonis vasakul). 

Valige  ja  nuppude abil raadionupp, mida pole 
aktiveeritud. 

Vajutage  ‗SET‘ . Raadionupp aktiveeritakse/deaktiveeritakse 

vastavalt selle eelnevale olekule.  
Vajutage  ‗ESC‘ . Muudatused salvestatakse ning ekraanile 

ilmub eelmine menüüpunkt. 
 
 
Ekraanil kuvatakse seadistusakent (näiteks kuupäev - joonis vasakul). 
Vajutage SET. Valitud väärtus (kuupäev) hakkab vilkuma.  

Väärtuse muutmiseks vajutage  ja  nuppe. 

 

Vajutage SET. Muudatus salvestatakse (vilkumine lõpeb) või 

Muudatuse tühistamiseks vajutage ESC (vilkumine lõpeb). 

Järgmise väärtuse valimiseks vajutage nuppu . 

Teiste väärtuste muutmiseks korrake samme 1 kuni 4.  

Vajutage ESC. Ekraani kuvatakse eelmist menüüpunkti.  
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Seadistuste muutmine 

 ATTENTION!  

Oht seadme kasuteguri vähenemiseks või vastuolude tekkimiseks kehtivate eeskirjade ning 
standarditega. Inverteri ning võrgu seadistusi saab muuta teenindusmenüüs (Service) ning seda 
tohivad teha ainult spetsialistid, kes on kursis kõikide vajalike regulatsioonidega. 

 

1. 

2. 
 
 
 
 

3. 
 

4. 
 
 
 

5. 

 

 

 

 

 

5.4   Internetiportaal 
 
Märkus 

 

Valige teenindusmenüü (Service).. 

Vajutage SET. Avaneb parooli sisestamise aken (Joonis vasakul). 
 
 
 
 

Vajutage ja hoidke  ja  nuppe koos all vähemalt 3 
sekundit. Avaneb teenindusmenüü (Joonis vasakul). 

Menüü alajaotuse valimiseks vajutage  ja  nuppe. 
 
 
 

Vajutage SET: 

    Vajadusel sisestage parool (Joonis vasakul), 
vt. lk. 17. 

    Parameetrite muutmiseks vajutage  ja  nuppe 
(näiteks Voltage limits).  

    Menüüpunktide loend on toodud leheküljel 17.  

-    Internetiportaal toetab ainult coolcept inverterid  

-    Allpooltoodud näited on inglise keeles.  
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5.4.1    Registreerimine  

Avage portaal, valige suhtluskeel ning sisestage seerianumber.  

1.  Sisestage brauseri aadressiribale aadress: www.steca.com/portal. Veenduge, et küpsised on 
lubatud.  

Avaneb alljärgnev veebileht: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis. 4: Keele valimine ning seerianumbri sisestamine  

2. Keele valimiseks valige sobivat nuppu ① (joonis   4). Keele vaik aktiveerub koheselt. 
3. Sisestage seerianumber väljale ②. 

 

Märkus  

-    Seerianumber koosneb kuuest numbrist, kahest tähest ja kaheteistkümnest numbrist 
 (näiteks 123456AB123456789012).  

-    Kui sisestate ebakorrektse numbri, ilmub veateade ning sisenemisprotsess katkeb.   

-    Järgmiste inverterite sisestamiseks vajutage rohelist nuppu "+" (asub väljast ② vasakul), 
(kokku saab sisestada kuni 5 inverterit).  

 

4. Peale seerianumbri(te) sisestamist vajutage nuppu ③. 
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Sisestage kasutaja andmed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 5: Kasutaja andmete sisestamine  
 
 

ATTENTION!  

E-maili aadressi saab sisestada ainult ühe korra ning seda ei saa rohkem muuta! E-maili aadress 
on ühtlasi ka kasutajanimeks (vt. ka ① joonis 11, lk. 47).  

 

1. Sisestage e-maili aadress väljale ① (joonis   5). Järgige märkusi ④. 

2. Sisestage oma salasõna väljale ② ning seejärel uuesti väljale 
③ (korrektse sisestamise kontrollimine). 

3. Vajutage kinnitamiseks nupule ⑤ või kasutage tagasi pöördumiseks nuppu ⑥ (kõik joonisel 5 toodud 
väljadele sisestatud andmed kustutatakse) 

750.661 | Z01 | 2014-03-31 43 



 
EST  

 

Süsteemi andmete sisestamine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 6: Süsteemi andmete sisestamine  
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1. Sisestage süsteemi nimi 
A)

, mis teie süsteemile sobib, väljale ①. 

2. Sisestage süsteemi toitepinge 
A)

 väljale ②. 

3. Sisestage süsteemi kirjeldus 
A)

 väljale ③. Jälgige märkust ④. 

4. Kasutage süsteemi asukoha määramiseks Google Maps nuppe ⑤ kuni ⑦. 

Asukoha koordinaate kuvatakse väljal ⑧. 

5. Lisaks saate täiendavalt sisestada ka aadressi ⑨. 

6. Valige märkeruut ⑩ ning vajutage kinnitamiseks nuppu ⑪. 
 

   Teie poolt sisestatud e-maili aadressile saadetakse kinnitusmeil:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 7: Kinnitusmeil koos aktiveerimiskoodiga   

 

A)
 Neid andmeid saab hiljem muuta.  

Registreerimise lõpule viimine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 8: Aktiveerimiskoodi sisestamine  
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1. Sisestage e-maili teel saadud aktiveerimiskood väljale ② (joonis 8) 
 

2. Vajutage kinnitamiseks nuppu ③. 
 

Kui registreerumine oli edukas, avaneb allpooltoodud aken (joonis  9) ning teile saadetakse 
uus e-mail (joonis 10), mis sisaldab otselinki teenusele (joonis 12).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 9: Kinnitusmeil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 10: Eduka registreerimise korral edastatav e-mail.  

 

5.4.2    Sisselogimine – Võrgu andmete kuvamine – Seadistuste muutmine  

1.  Sisestage brauseri aadressiribale aadress:       www.solare-energiewende.de.  
Veenduge, et veebilehele  www.solare-energiewende.de on küpsised lubatud.  

Avaneb internetiportaal (joonis 11).  

2. Portaalis kuvatakse alljärgnevat informatsiooni: 
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Fig. 11: Internetiportaali avaleht  

①   Kasutajanime väli (= e-maili aadress)  
②   Salasõna sisestamise väli  
③   Sisselogimisnupp peale väljade ① ja ② täitmist. Peale seda saab kasutada joonisel 12 toodud 
funktsioone. 
④   Süsteemi asukoha (aadressi) sisestamise väli  
⑤   Süsteemi nimetuse sisestamise väli.  
⑥   Kaart süsteemide otsimiseks.  
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Joonis 12: Võrgu andmete kuvamine  

①   Süsteemi andmed  
②   Andmed energia tootmise kohta  
③   Keskkonnaandmed  
④   Ekraanipiltide vahetamise nupud  
⑤   Graafikud  
⑥   Graafikute perioodi valimise nupud ⑤  

⑦   Nupud süsteemi andmete muutmiseks  

⑧   Nupud keele valimiseks  
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6 Tõrkeotsing 
Vigade ilmumisel ilmuvad ekraanile veateated ning ekraan hakkab punase taustaga vilkuma. Allpool on 
toodud vigade kirjeldus ning juhised probleemide lahendamiseks.  
 

Struktuur  

Hoiatusteadete sisu: 

① 

② 

③ 
 
 

④ 

⑤ 
 
 

⑥ 
 

Funktsioon 

Veateadete tüübid 

    Informatiivne teade (sümbol ) 

Veatüübi sümbol 
Vea tekkimise kellaaeg ning kuupäev 

ACTIVE = vea tekke põhjust ei ole kõrvaldatud või vea 
kõrvaldamise kellaaeg ning kuupäev. 

 

Vea tekkimise põhjus 

Ekraanil kuvatavate veateadete arv / veateadete koguarv 

Maksimaalne veateadete arv = 30 

NEW ilmub ekraanile kui veateatega tutvumist on kinnitatud 
kas ESC nupu vajutamisega või noolenuppude abil.  

 Viga, mille ilmnemine ei takista energia tootmist. Kasutaja ei pea sekkuma.  

    Hoiatusteade (sümbol )  
 

Viga, mille ilmnemine võib põhjustada energia tootmise vähenemist. Vea põhjus tuleb kindlasti 
likvideerida.  

    Veateade (sümbol ) 

Ilmnenud on tõsine viga. Energia tootmine on katkenud. Võtke ühendust seadme paigaldajaga. Lisainfot leiate 
allpoolt  

Ekraanile ilmuv info 

Veateated ilmuvad ekraanile kohe peale veasituatsiooni tekkimist. Veateade kustub peale seda kui selle 
läbilugemine on kinnitatud ning vea tekkimise põhjus on kõrvaldatud.  

 

  

Läbilugemise kinnitamisega nõustute, et olete veateatega tutvunud. See ei kõrvalda vea 
tekkimise põhjust vaid on kinnitamiseks, et info on teieni jõudnud! 

  
 

Kui vea tekkimise põhjus on kõrvaldatud kuid veateadet ei ole kinnitatud, jääb ekraanile ikoon  . Kui 
veateade on kinnitatud, ilmub see veasituatsiooni kordumisel uuesti ekraanile. 

Veateadete kinnitamine 

✔ Veateade ilmub ekraanile koos märkega  ‗NEW‘. 

 Vajutage  ‗ESC‘ või  või  nuppu. Teade on kinnitatud. 

750.661 | Z01 | 2014-03-31 49 



 
EST  

 

Veateated 

1. Valige peamenüüst  ‗Event log‘. 

2. Vajutage  ‗SET‘ . Veateateid kuvatakse ekraanil nende tekkimise järjekorras (viimased teated 
kuvatakse eespool). 

3. Järgmiste/eelmiste veateadete vaatamiseks vajutage  ja  nuppe. 

Veateade              Kirjeldus Tüüp 

Grid fre- Inverteriga ühendatud vooluvõrgu sagedus on liiga madal. 
quency too Vastavalt regulatsioonidele lülitub inverter sellisel juhul 
low automaatselt välja. 

Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

Grid fre- Inverteriga ühendatud vooluvõrgu sagedus on liiga kõrge  
quency too Vastavalt regulatsioonidele lülitub inverter sellisel juhul 
high automaatselt välja. 

Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

Grid vol- Inverteriga ühendatud vooluvõrgu pinge on liiga madal.  Vastavalt 
tage too regulatsioonidele lülitub inverter sellisel juhul automaatselt 
low välja. 

Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

Grid vol- Inverteriga ühendatud vooluvõrgu pinge on liiga kõrge.  Vastavalt 
tage too regulatsioonidele lülitub inverter sellisel juhul automaatselt 
high välja. 

Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

Grid vol- Peale välja lülitumist ei õnnestu inverteri sisse lülitumine kuna vooluvõrgu  
tage too pinge on piirmäärast kõrgem. 
high for re- 

activation Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

Grid vol- Inverteri keskmistatud väljundpinge langeb eelnevalt määratud perioodi 
tage Ø too jooksul allapoole piirmäära. Vea tekkimisel lülitub inverter automaatselt 
low välja. 

Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

Grid vol- Inverteri keskmistatud väljundpinge tõuseb eelnevalt määratud perioodi 
tage Ø too jooksul ülespoole piirmäära. Vea tekkimisel lülitub inverter automaatselt  
high välja. 

Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

Grid Vooluvõrku edastatud alalisvoolu kogus ületab maksimaalset piirmäära  
current DC Vastavalt regulatsioonidele lülitub inverter sellisel juhul automaatselt 
offset too välja. 
high 

Võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

Residual Päikeseenergia moodulite positiivse või negatiivse juhi rikkevoolu väärtus 
current too maanduse suhtes ületab lubatud piirmäära. Vastavalt regulatsioonidele 
high lülitub inverter sellisel juhul automaatselt välja. 

 

Võtke ühendust seadme paigaldajaga. 
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Veateade Kirjeldus Type 

L and N Nulljuhe ning faasijuhe on valesti ühendatud. Ohutuse tagamiseks  
swapped vooluvõrku energiat ei edastata. 

Võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

Insulation Isolatsioonitakistus positiivse ja negatiivse juhi ning maanduse vahel on 
error lubatust väiksem. Ohutuse tagamiseks vooluvõrku energiat ei  

edastata. 

Võtke ühendust seadme paigaldajaga.. 

Fan faulty Inverteri ventilaator on rikkis. Sellisel juhul võib inverter vooluvõrku vähem 
energiat edastada. 

Võtke ühendust seadme paigaldajaga.. 

Device Peale energiakoguse vähendamist on seadme sisemine temperatuur 
overheated tõusnud liiga kõrgele. Inverter lõpetab energia edastamise kuni  

temperatuur langeb alla lubatud piirmäära. 

1. Kontrollige, kas paigaldamisel on järgitud paigaldusjuhiseid. 

2. Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

PV voltage Inverteri sisendpinge ületab lubatud piirmäära 
too high  

Lülitage inverteri DC kaitselüliti välja ning võtke ühendust seadme 
paigaldajaga. 

PV current Inverteri sisendvoolu väärtus ületab lubatud piirmäära. Inverteri 
too high voolutugevus ületab piirmäära. 

Võtke ühendust seadme paigaldajaga. if this message occurs frequently. 

Grid Vooluvõrgus puudub pinge (inverter töötab sõltumatult). Ohutuse 
islanding tagamiseks ei saa inverter sellisel juhul vooluvõrku energiat edastada 
detected Inverter lülitub välja (ekraan pimeneb). 

Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga. 

Time/date Kellaaeg ning kuupäev on kustunud kuna inverter on olnud võrgust liiga 
lost pikalt lahti ühendatud. Energiakoguseid ei salvestata ning veateadetele 

lisatakse vale kuupäev.  

Sisestage korrektne kellaaeg/kuupäev Settings ▶ Time/date.  

Intern. Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga 
info 

Intern. 

warning Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga 

Intern. 

error Kui see viga kordub tihti, võtke ühendust seadme paigaldajaga 
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Veateade Kirjeldus Type 

Self test Testimine ebaõnnestus või ei käivitunud. 
failed  

Võtke ühendust seadme paigaldajaga. kui  

 
    testimine ebaõnnestub mitu korda päevas 

    vooluvõrgu pinge ja/või sagedus erineb salvestatud riigi  
 seadistustest (vt. lk. 59).  

Faulty coun- Valitud riigi seadistused erinevad seadme mällu salvestata seadistustest 
try  
settings 

Võtke ühendust seadme paigaldajaga..  
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7 Hooldus ning utiliseerimine 

7.1   Hooldus  

Inverter on põhimõtteliselt hooldusvaba. Vaatamata sellele soovitame regulaarselt kontrollida, et 
seadme külgedel asuvad ventilatsiooniavad oleksid puhtad ning seadme taha ei oleks kogunenud 
tolmu. Vajadusel puhastage inverterit, järgides allpool toodud juhiseid.  

 

ATTENTION!  

Oht coolcept
3
 mudeli komponentide riknemiseks:  

-    Ärge kasutage inverteri esiküljel paiknevate jahutusribide puhastamiseks 
puhastusvahendeid    

-    Eriti tuleks vältida alljärgnevate puhastusvahendite kasutamist:  

 -    Lahusti baasil tehtud puhastusvahendeid 

-    Desinfektsioonivahendid 

-    Abrasiivsed või teravate servadega puhastusvahendid 

 

Tolmu eemaldamine 

Kasutage tolmu eemaldamiseks suruõhku (maksimaalselt 2 bar).  

 

Tugevalt määrdunud pindade puhastamine 

DANGER!  

Elektrilöögi oht! Kasutage ainult kergelt niisutatud lappi.  
 

1. Kasutage mustuse eemaldamiseks puhta veega kergelt niisutatud lappi. Vajadusel kasutage vee 
asemel seebilahust (2 %).. 

2. Peale puhastamist eemaldage niiske ja puhta lapiga kõik puhastusvahendi jäägid. 

 

 

7.2   Utiliseerimine  

Seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. Tagastage seade Steca esindajale.   

Seadme pakkematerjalid on taaskasutatavad.  
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8 Tehnilised andmed 

8.1   Inverters 

StecaGrid3203 StecaGrid4003 StecaGrid4803 StecaGrid5503 
StecaGrid3203-x StecaGrid4003-x StecaGrid4803-x StecaGrid5503-x 

DC sisend (PV generaatori ühendus) 

DC sisendite arv 1 

Maksimaalne käivituspinge 1000 V 

Maksimaalne sisendpinge 1000 V 

Minimaalne sisendpinge 250 V 
vooluvõrku edastamiseks 

Sisendpinge käivitamisel 250 V 

Nimisisendpinge 410 V 510 V 615 V 700 V 

Minimaalne nimisisendpinge 300 V 375 V 450 V 510 V 
väljundis 

MPP väljundpinge 300 V … 800 V 375 V … 800 V 450 V … 800 V 510 V … 800 V 
 

Maksimaalne sisendvool 11 A 

Maksimaalne lühis- 15 A 
vool 

Nimivool 8 A 

Maksimaalne väljundvõimsus 3300 W 4100 W 4920 W 5620 W 
aktiivse väljundvõimsuse 
korral  

Nimivõimsustarve 3300 W 4100 W 4920 W 5620 W 
(cos φ = 1)  

Maksimaalne lubatud 4000 Wp 4900 Wp 5900 Wp 6700 Wp 
PV äljund  

 Võimsuse vähendamine / limiteerimine rakendub automaatselt juhul kui:  

    Sisendvõimsus on suurem kui PV võimsus 

    Jahutus pole piisav 

    Sisendvool on liiga kõrge 

    Võrgu voolutugevus on liiga kõrge 

    Sisemine või välimine võimsuse vähendamine 

    Võrgu sagedus on liiga kõrge (vastavalt riigi seadistusele) 

    Välisest seadest edastatakse vastav signaal 

    Väljundvõimsust on piiratud (inverteri poolt) 

DC (Salvestusseadme ühendamine)
1)  

Väljundpinge 680 V to 1000 V 

Maks. voolutugevus 10 A 
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StecaGrid3203 StecaGrid4003 StecaGrid4803 StecaGrid5503 
StecaGrid3203-x StecaGrid4003-x StecaGrid4803-x StecaGrid5503-x 

 
 

AC (vooluvõrgu ühendus) 

Väljundpinge 320 V kuni 480 V (sõltuvalt riigi seadistustest) 

Nimiväljundpinge                                         400 V 

Maksimaalne väljundvool 7 A 10 A 

Maksimaalne vool seadme 16 A (10 ms) 
sisse lülitamise ajal 

RMS lühisvool 3,82 A RMS (60 ms) 

Nimiväljundvool 2.7 A 3.3 A 4 A 4.6 A 

Maksimaalne aktiivvõimsus 3200 W 4000 W 4800 W 5500 W 
(cos φ = 1)  

Maksimaalne aktiivvõimsus 3040 W 3800 W 4560 W 5225 W 
(cos φ = 0.95)  

Maksimaalne aktiivvõimsus 2880 W 3600 W 4320 W 4950 W 
(cos φ = 0.90)  

Maksimaalne näivvõimsus 3200 W 4000 W 4800 W 5500 W 
(cos φ = 0.95) 

Maksimaalne näivvõimsus 3200 W 4000 W 4800 W 5500 W 
(cos φ = 0.90) 

Nimivõimsus 3200 W 4000 W 4800 W 5500 W 

Nimisagedus 50 Hz and 60 Hz 

Vooluvõrgu tüüp L1 / L2 / L3 / N / FE 

Vooluvõrgu sagedus 45 Hz ... 65 Hz (sõltuvalt riigi seadistustest) 

Võimsuse vähendamine < 3 W 
öösel 

Faaside arv kolm faasi 

Moonutustegur < 1 % 
(cos φ = 1) 

Võimsusfaktor cos φ 0.80 mahtuvuslik... 0.80 induktiivne 

Opereerimise karakteristikad 

Maksimaalne kasutegur 98.6 % 98.7 % 

Euroopa kasutegur 97.9 % 98.1 % 98.2 % 98.3 % 

CEC kasutegur 98.3 % 98.4 % 98.5 % 98.5 % 

MPP kasutegur > 99.8 % (staatiline), > 99 % (dünaamiline) 
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StecaGrid3203 StecaGrid4003 StecaGrid4803 StecaGrid5503 
StecaGrid3203-x StecaGrid4003-x StecaGrid4803-x StecaGrid5503-x 

Kasuteguri väärtus (at 5 %, 82 %, 91,7 %, 87,3 %, 93,7 %, 92,8 %, 96,2 %, 92,9 %, 95,8 %, 
10 %, 20 %, 25 %, 30 %, 95,6 %, 96,2 %, 96,5 %, 97,1 %, 97,9 %, 98,2 %, 97,7 %, 98 %, 
50 %, 75 %, 100 %  96,8 %, 97,5 %, 97,4 %, 97,9 %, 98,4 %, 98,7 %, 98,2 %, 98,5 %, 
(nimivõimsusest) nimi- 97,7 %, 97,1 % 98 %, 97,7 % 98,6 %, 98,4 % 98,4 %, 98,2 % 
pingel 

Kasuteguri väärtus (at 5 81,6 %, 91,2 %, 85,4 %, 92,8 %, 87,8 %, 94,2 %, 90,2 %, 95,1 %, 
%, 10 %, 20 %, 25 %, 30 95,1 %, 95,9 %, 96,1 %, 96,7 %, 96,8 %, 97,3 %, 97,3 %, 97,6 %, 
%, 50 %, 75 %, 100 %  96,3 %, 97 %, 97 %, 97,5 %, 97,6 %, 97,9 %, 97,8 %, 98,2 %, 
(nimivõimsusest), 97,1 %, 96,7 % 97,4 %, 97,1 % 97,8 %, 97,7 % 98,1 %, 97,7 % 
minimaalne MPP pinge 

Kasuteguri väärtus (at 5 86,4 %, 93,2 %, 89,1 %, 94,5 %, 89,6 %, 94,5 %, 90,5 %, 95,1 %, 
%, 10 %, 20 %, 25 %, 30 96,2 %, 96,8 %, 96,8 %, 97,3 %, 97 %, 97,4 %, 97,2 %, 97,6 %, 
%, 50 %, 75 %, 100 %  97,3 %, 98 %, 97,7 %, 98,2 %, 97,7 %, 98,3 %, 97,8 %, 98,2 %, 
(nimivõimsusest), 98,2 %, 98,3 % 98,2 %, 98,1 % 98,4 %, 98,2 % 98,2 %, 98 % 
maksimaalne MPP pinge 

Kasuteguri vähenemine  0.005 %/°C 
peale 
temperatuuri tõusmist  
 (temperatuur > 40 °C) 

Kasuteguri muutumine 0.002 %/V 
alalisvoolu nimiväärtuse  
muutumisel  

Seadme võimsustarve < 8 W 

Võimsuse vähendamine    alates 50 °C (Tamb) 

Sisselülitusvõimsus 10 W 

Väljalülitusvõimsus 8 W 

Ohutus 

Ohutusklass II 

Isolatsioon galvaanilise isolatsioonita, transformaatorita 

Võrgu monitooring jah, integreeritud 

Isolatsiooni monitooring jah, integreeritud 

Rikkevoolu monitooring  jah, integreeritud 2) 

  

Ülepinge kaitse tüüp varistorid 
 

Pöördpolaarsuse kaitse  jah 
  

Töötamistingimused 

Kasutamiskeskkond coolcept3: siseruumides, õhukonditsioneeriga või ilma 

coolcept
3
-x: siseruumides, õhukonditsioneeriga või ilma, välistingimustes  

kaitsega või ilma 
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StecaGrid3203 StecaGrid4003 StecaGrid4803 StecaGrid5503 
StecaGrid3203-x StecaGrid4003-x StecaGrid4803-x StecaGrid5503-x 

Ruumi temperatuuri- -15 °C ... +60 °C 
vahemik (Tamb) 

Hoiustamistemperatuur -30 °C ... +70 °C 

Suhteline niiskus 0 % ... 95 % kõikidel coolcept
3
(IP21)   seadmetel; 0% ... 100 % kõikidel 

coolcept
3
-x (IP65) seadmetel 

Paigalduskoha asend ≤ 2000 m üle merepinna 

Saasteaste PD3 

Müra (tavatingimustes) 29 dBA 

Lubamatud gaasid ammoniaak, lahustid 
keskkonnas 

Korpus ning ühendused 

Kaitseaste coolcept
3
: IP21 (Korpus: IP51; eraan: IP21) 

coolcept
3
-x: IP65 

Ülepinge kategooria III (AC), II (DC) 

DC ühendus coolcept
3
: Phoenix Contact SUNCLIX (2 paari) 

coolcept
3
-x: Phoenix Contact SUNCLIX (1 paar) 

AC ühendus 

Tüüp Wieland RST25i5 pistik 

Ühendusjuhtmete diameeter 10 ... 14 mm
2
, ristlõige ≤ 4 mm

2 

ristlõige 

Pistikute vastused kuuluvad komplekti 

Mõõdud (P x L x S)                     coolcept
3
 340 x 608 x 222 mm; coolcept

3
-x 399 x 657 x 227 mm 

Kaal  coolcept
3
: 10 kg; coolcept

3
-x: 12 kg 

Kommunikatsiooniliidesed 1x RJ45 pesa (RS485), 2x RJ45 pesa ( Meteocontrol WEB‗log või 
 Solar-Log; Ethernet liides) 

Võrguhaldus                                                      EinsMan-valmidus, RS485 liides 
EEG 2012 

Integreeritud DC kaitselüliti jah, vastavalt VDE 0100-712 

Jahutusprintsiip temperatuuri juhtimisega siseventilaator, muudetav kiirus (tolmukindel) 

Testsertifikaat                           CE symbol, VDE AR N 4105; teised ettevalmistamisel 

Tehnilised andmed (25 °C)  

1)
 Ühendage akuklemmidega ainult Steca salvestusseadmeid. Akusid ei tohi otse konverteriga 

ühendada 

2)
 Inverteri ehitus välistab DC alalisvoolu lekkimise.  
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8.2   VV kaablid ja kaitselülitid  

Vahelduvvoolukaablite ristlõige ning sobivad kaitselülitid 
 

Inverter 

 

AC kaabli 
ristlõige 

 

Võimsuskadu 
1) 

Kaitselüliti 

StecaGrid 3203/3203-x 2.5 mm² 4 W B16 

4.0 mm² 3 W B16 

StecaGrid 4003/4003-x 2.5 mm² 7 W B16 

4.0 mm² 4 W B16 

StecaGrid 4803/4803-x 2.5 mm² 10 W B16 

4.0 mm² 7 W B16 

StecaGrid 5503/5503-x 2.5 mm² 13 W B16 

4.0 mm² 8 W B16 
 
1)
 Võimsuskadu nimivõimsusel 10 m pikkuses kaablis  
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8.3   Riikide tabel 

Toite lahti Toite lahti 

ühendamine ühendamine ø 
Riik (tippväärtus)2) (keskm. väärtus)3) 

 

Sageduse väärtus 

 lahtiühendamisel4)  

ülemine alumine ülemine alumine ülemine alumine 

Riigi nimi Ekraan 1) s % s % s % s % s Hz s Hz s 

Germany 4900 Deutschland 60 15.0 0.20 -20 0.20 10 600.0 - - 1.5 0.2 -2.5 0.2 

Sweden 4600 Sverige 30 15.0 0.20 -15 0.20 11 60.0 -10 60.0 1.0 0.5 -3.0 0.5 

Spain 3400 España 180 15.0 0.20 -15 1.50 10 1.5 - - 1.0 0.5 -2.0 3.0 

Netherlands 3100 Nederland 30 10.0 2.00 -20 2.00 - - - - 1.0 2.0 -2.0 2.0 

Belgium 2 unlim- 3203 Belgique 2 unl 60 15.0 0.20 -20 0.20 10 600.0 - - 1.5 0.2 -2.5 0.2 

ited 

Austria 4300 Österreich 30 15.0 0.20 -20 0.20 12 600.0 - - 1.0 0.2 -3.0 0.2 

Italy 3 3902 Italia 3 30 22.0 0.10 -25 0.20 - - - - 5.0 0.2 -5.0 0.2 

Slovenia 38600 Slovenija 30 15.0 0.20 -30 0.20 10 1.5 -15 1.5 1.0 0.2 -3.0 0.2 

Czech Republic 42000 Česko 30 15.0 0.20 -15 0.20 10 600.0 - - 0.5 0.2 -0.5 0.2 

Greek Islands 3001 Greece islands 180 15.0 0.50 -20 0.50 10 600.0 - - 1.0 0.5 -2.5 0.5 

Greek Mainland 3000 Greece continent 180 15.0 0.50 -20 0.50 10 600.0 - - 0.5 0.5 -0.5 0.5 

Turkey 9000 Türkiye 30 15.0 0.20 -20 0.20 10 600.0 - - 0.2 0.2 -2.5 0.2 

Ireland 35300 Éire 30 10.0 0.50 -10 0.50 - - - - 0.5 0.5 -2.0 0.5 

Switzerland 4100 Suisse 30 15.0 0.20 -20 0.20 10 600.0 - - 0.2 0.2 -2.5 0.2 

Denmark unlimited 4500 Danmark unl. 60 15.0 0.20 -20 0.20 10 600.0 - - 1.5 0.2 -2.5 0.2 

Cyprus 35700 Cyprus 30 10.0 0.50 -10 0.50 - - - - 2.0 0.5 -3.0 0.5 

Finland 35800 Suomi 30 10.0 0.20 -15 0.20 - - - - 1.0 0.2 -2.0 0.2 

Poland 4800 Polska 20 15.0 0.20 -15 1.50 10 600.0 - - 1.0 0.5 -3.0 0.5 

EN 50438 50438 EN 50438 20 15.0 0.20 -15 1.50 - - - - 1.0 0.5 -3.0 0.5 

Bulgaria 3590 Bâlgarija 30 15.0 0.20 -20 0.20 10 600.0 - - 0.2 0.2 -2.5 0.2 

Mauritius 23000 Mauritius 180 10.0 0.20 -6 1.50 6 1.5 - - 1.0 0.5 -3.0 0.5 

Brazil 220 5500 Brasil 220V 60Hz 8) 300 10.0 0.20 -20 0.40 - - - - 2.0 0.2 -2.5 0.2 

Brazil 230 5501 Brasil 230V 60Hz 300 10.0 0.20 -20 0.40 - - - - 2.0 0.2 -2.5 0.2 

Estonia 3720 Estland 30 15.0 0.20 -15 1.50 - - - - 1.0 0.5 -3.0 0.5 

Malaysia 6000 Malaysia 60 17.4 2.00 -13 2.00 - - - - 5.0 2.0 -5.0 2.0 

India 9100 India 300 35 0.05 -50 0.10 10 2.0 -15 2 1.0 2.0 -1.0 2.0 

Droop Mode 0007 Droop-Mode 9) 60 20.0 0.50 -20 0.50 - - - - 5.0 0.5 -3.5 0.5 

 

  

Vastavalt kehtivatele regulatsioonidele, võivad tegelikud väärtused tabelis toodutest erineda  
Lisainfo:      http://www.stecasolar.com.  

Riikide seadistuste kohta leiate informatsiooni leheküljelt 32.  
 

1)  Riigi kood ning nimetus, mida ekraanil kuvatakse.  

2)  Lahtiühendamise piirväärtusi rakendatakse tippväärtuste korral ning seda mõõdetakse 

protsentides olemasolevast pingest (%), samuti on toodud lahtiühendamise kestvus 

sekundites (s).  

3)  Lahtiühendamise piirväärtusi rakendatakse keskmise pinge muutumise korral ning seda 
mõõdetakse  protsentides olemasolevast pingest (%), samuti on toodud lahtiühendamise kestvus 
sekundites (s). 

4) Lahtiühendamise piirväärtusi rakendatakse sageduse muutumise korral ning seda mõõdetakse 
hertsides (Hz), samuti on toodud lahtiühendamise kestvus sekundites (s). 
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8) Nimipinge on 220 V (230 V asemel). 

9) 

ATTENTION  

Efektiivsuse langemise oht. Režiimi „Droop Mode― kasutamine ei ole avaliku võrguga 
ühendamise korral lubatud.  

Droop Mode kasutamine on lubatud kui inverter on ühendatud eraldiseisva 
elektrivõrguga. Droop Mode: 50 Hz; Droop Mode 60 Hz: 60 Hz.  
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9 Vastutus ning garantii 

9.1   Vastutuse välistamine 

Tootja ei saa jälgida kas kasutaja jälgib kasutusjuhendis toodud juhiseid seadme paigaldamisel, 
kasutamisel ning hooldamisel. Juhiste eiramine võib kaasa tuua seadme riknemise või 
kehavigastuse.  

Seetõttu ei saa tootja vastutada seadme riknemise või rahalise kahju tekkimise eest juhul kui 
seadme paigaldamisel, kasutamisel või hooldamisel ei ole järgitud kasutusjuhendis toodud 
juhiseid.  

Samuti ei võta tootja endale vastutust inverteri kasutamisest tulenevate patendiõiguse või muu 
õiguse rikkumise korral kolmandatele isikutele põhjustatud kahjude eest.   

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme spetsifikatsioone ning kasutusjuhiseid ilma sellest 
eelnevalt ette teatamata.  

Kui seadme ohutu kasutamine ei ole tagatud (rike või seadme nähtav vigastus), ühendage 
seade vooluvõrgust ning generaatorist lahti.  

9.2   Garantiitingimused  

Steca Elektronik GmbH toodete garantiitingimused  

1. Koostematerjalide või seadme toimimise puudused    

Garantii kehtib ainult juhul kui kasutatud materjalide halvas kvaliteedis või funktsioonide 
mittetoimimises on tuvastatavad selged puudujäägid Steca töös.     

Kaubandusliku garantii alla kuuluvate seadmete tasuta remontimine või samaväärsega 
asendamine toimub Steca äranägemisel.  

2. Üldine informatsioon  

Vastavalt õiguslikele eeskirjadele antakse seadmele kahe aasta pikkune garantii.  

Steca seadmetele on võimalik hankida viie aasta pikkune vabatahtlik garantii, mille väljastamise 
aluseks on seadme ostutšekk või arve. Lisagarantiid saab rakendada EL riikides ning Šveitsis. 
Kaubanduslik garantii kehtib veel ka mõnes teises riigis ning seda saab samuti pikendada. 

Garantiid saab tasuta pikendada viielt aastalt seitsmele. Selleks tuleb end registreerida kodulehel 
www.stecasolar.com/service.  

Vabatahtlik garantii ei mõjuta ametliku garantii tingimusi.  

Kaebuse esitamisel tuleb lisada tõend seadme ostmise kohta (ostutšekk).  

Probleemide korral pöörduge seadme paigaldaja või Steca Elektronik GmbH esindaja poole.  

3. Garantii ei kehti alljärgnevatel juhtudel: 

Steca Elektronik GmbH toodetele ei kehti garantii alljärgnevatel juhtudel: (1) ilma Steca Elektronik 
GmbH poolt antud kirjaliku kinnituseta seadme spetsifitseerimine, lisaseadmete või komponentide 
kasutamine kliendi poolt või kliendi tellimuse alusel; (2) kliendi poolt teostatud muudatuste või 
kohandamiste korral või muude kliendi tegevuste korral, mis põhjustavad seadme riknemist; (3) 
ebakorrektne koostamine või paigaldamine, vale või hooletu käsitsemine, õnnetused, transport, 
ülepinge, ladustamise ajal tekitatud kahju kas kliendi või kolmanda isiku poolt; (4) vältimatu õnnetuse, 
tulekahju, plahvatuse korral või loodusnähtuste nagu maavärinad, üleujutused või tormid korral või 
mistahes põhjusel mida Steca Elektronik GmbH ei saa välistada; kui seerianumber või tüübinumber on 
loetamatu või rikutud;   
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(6) toote kasutamisel mobiilsel objektil nagu laevadel, matkaautodel jne.; (8) kasutusjuhendis toodud 
juhiste eiramisel või hooldustööde tegemata jätmisel; (9) korpuse riknemine, määrdumine või üle 
värvimine ei võimalda puhastamist või hooldustööde läbiviimist.  

Kasutusjuhendis toodud garantiitingimused kehtivad võrguühendusega inverterite  kohta juhul kui need 
on ostetud Steca Elektronik GmbH volitatud hulgimüüjalt, edasimüüjalt või paigaldusfirmast ning seda 
ei saa kolmandale isikule üle anda. Kaubandusliku garantii õigusega operaatori nõudeid saab üle anda 
ainult Steca Elektronik GmbH-ga eelnevalt sõlmitud kirjaliku lepingu alusel - garantii reeglite eiramine 
võib põhjustada garantii katkemise. Steca Elektronik GmbH ei vastuta seadme mittetoimimisest 
põhjustatud finantskahju nagu võrgu häiretest põhjustatud tulude vähenemise eest. Kui mis tahes 
kohaldatav kohustuslik seadusandlik regulatsioon ei näe ette teisiti, ei vastuta Steca Elektronik GmbH 
ühegi muu kahju eest, välja arvatud need, mis Steca Elektronik GmbH on käesolevaga selgesõnaliselt 
välja öelnud.  
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10 Kontaktandmed 
Rikete ning kaebuste korral pöörduge abi saamiseks Steca kohaliku esindaja poole või 
seadme müünud firma poole.  

Euroopa esindus:  

Steca Elektronik GmbH  

Mammostrasse 1  

87700 Memmingen  

Germany  

Telefon +49 (0) 700 783 224 743 

+49 700 STECAGRID 

Esmaspäevast reedeni 08:00 kuni 16:00 

Faks +49 (0) 8331 8558 132 

E-mail service@stecasolar.com 

Internet www.stecasolar.com 
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