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1. Aantekeningen 

1.1. Doel van deze handleiding 

Het belangrijkste doel van deze handleiding is om te voorzien in instructies en inzicht te geven in de gedetailleerde 

procedures voor de installatie, exploitatie, het onderhoud en het oplossen van problemen met de SX-serie 

omvormers van Autarco. Deze handleiding omvat de volgende modellen: 

 SX1000(S) 

 SX1500(S) 

 SX2000(S) 

 SX2500(S) 

Houdt u deze handleiding te allen tijde beschikbaar in geval van nood. 

1.2. Gebruikte symbolen 

 
 

 

 

1.3. Doelgroep 

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die de Autarco SX-serie omvormer gebruikt. Voordat de gebruiker of 

installateur gaat werken met deze omvormer, dienen alle veiligheidsvoorschriften gelezen te zijn. Ook dient de 

gebruiker bewust te zijn van het potentiele gevaar dat komt kijken bij het werken met hoogspanning apparatuur. De 

gebruiker dient volledig begrip te hebben van de kenmerken en functies van deze omvormer. 

 

 

WAARSCHUWING 

Dit symbool geeft een veiligheids instructie aan. Als deze instructie niet wordt opgevolgd kan 
dit in lichamelijk letsel of schade tot gevolg hebben. 

 

7 

KANS OP EEN ELECTRISCHE SCHOK 

Dit symbool geeft een veiligheids instructie aan. Als deze instructie niet wordt opgevolgd kan 
dit een electrische schok tot gevolg hebben.  

 

7 

HEET OPPERVLAK 

Dit symbool geeft een veiligheids instructie aan. Als deze instructie niet wordt opgevolgd kan 
dit brandwonden veroorzaken. 

 

 

WAARSCHUWING 

Gebruik dit prodcut alleen indien deze succesvol is geinstalleerd door een gekwalificeerde 

installateur in overeenstemming met de instucties van hoofdstuk 5 “Installatie“ van deze 

handleiding. 

 

 



 
 

 

 

2. Voorbereiding 

2.1. Veiligheidsinstructies 

 

 

 

 

  

  

 

OPMERKING 

Gekwalificeerd personeel houdt in: Personeel dat een geldige vergunning heeft van een lokale 
autoriteit in de volgende onderdelen: 
 

 Het installeren van elektrisch materiaal / zonnestroom systemen (tot 1000V). 

 Het zich houden aan installatie reglementen en veiligheidsvoorschriften. 

 Het analyseren in minimaliseren van veiligheidsrisico’s van het installeren van 
elektrische installaties 

 

 

 

 

GEVAAR 

 Raak in geen geval enige interne componenten aan indien de omvormer aan staat.  

 Zorg ervoor dat tijdens de installatie of onderhoud alle AC en DC poorten uitgeplugd 

zijn, om zo een electrische schok te voorkomen.  

 Kom niet in de buurt van de omvormer tijdens heftige weer omstandigheden zoals 

onweer etc.                                                                          

 

 

 

WAARSCHUWING 

De installatie, het onderhoud, recycling en het vervangen van de omvormer moet worden 

uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met de juiste vergunningen. Neem contact op met 

uw dealer indien u op zoek bent naar een geautoriseerd retailer of onderhoudsbedrijf voor 

onderhoud of installatie.  

 

Alle niet geautoriseerde acties m.b.t. het functioneren van uw zonnestroomsysteem in elke 

vorm kan de garantie beïnvloeden. Autarco mag in dat geval garantieservice weigeren. 

 

 

 

WAARSCHUWING 

De omvormer kan heet worden tijdens. Raak in geen geval de of de buitenste onderdelen van 
de omvormer aan. 

 

 

OPMERKING 

De omvormer is gemaakt om direct wisselstroom terug te leveren aan het net. Sluit NOOIT 
direct de AC kant aan op privéproducten. 
 

 

 



 
 

2.2. Inhoud van de doos 

 

 
  

 

Autarco SX-series 
omvormer 

AC plug MC4 connector  
paar 

Muur beugel  Handleiding omvormer 

 

2.3. Uitleg van symbolen gebruikt op de omvormer 

 

GEVAAR – HOOG ELECTRISCH VOLTAGE 
 
De omvormer wordt rechtstreeks aangesloten op het openbare net. Alle 
werkzaamheden aan de omvormer mogen alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel.  
 
Vanwege de grote condensatoren in de omvormer, kan er sprake zijn van 
reststroom. Wacht daarom altijd 10 minuten na het uitzetten van de omvormer 
alvorens u de voorste deksel verwijdert. 

 

PAS OP! 
 
Deze omvormer is direct gekoppeld aan wisselstroom generatoren en het openbare 
elektriciteitsnet  

 

GEVAAR – HEET ONDERDEEL 
 
De componenten binnenin de omvormer kunnen heet worden wanneer de 
omvormer aan staat. Raak de aluminium behuizing NIET aan als de omvormer aan 
staat. 

 

ATTENTION 
 
Indien er iets moet worden aangepast aan de omvormer, kijk alvorens dan altijd in 
deze handleiding voor informatie. 

 

OPLETTEN 
 
Deze omvormer kan niet zomaar weggegooid worden met ander huisvuil Kijk in 
hoofdstuk 9 voor meer informatie en de juiste recycle wijze.  

 

CE TEKEN 
 
Deze omvormer voldoet aan de basis eisen van de in de EU geldende richtlijnen 
inzake laagspanning en  elektromagnetische compatibiliteit. 
 



 
 

3. Product Informatie 

3.1. Overzicht 

Autarco SX-serie net gekoppelde omvormers zijn modern, zeer efficiënt, robuust en betrouwbaar. Zeker op het 

gebied van prijs/kwaliteit is Autarco de beste keus. De omvormers zijn eenvoudig te installeren en voorzien van 

standaard 10 jaar productgarantie. 

Vanwege onze strenge kwaliteitscontrole en testfaciliteiten kunnen we garanderen dat onze omvormers voldoen aan 

de hoogste kwaliteitsnorm. Met deze omvormers hebben we internationaal een standard gezet voor enorm 

betrouwbare zonnestroom installaties. 

Belangrijkste kenmerken: 

 Maximaal rendement van 97,6%  

 Breed MPPT spanningsbereik 

 Lage uitschakelspanning 

 Hoge IP65 beschermklasse 

 Stil ontwerp met behulp van convectiekoel principe 

 10 jaar standaard productgarantie 

 Standaard module voor Wi-Fi monitoring 

 Optioneel geïntegreerde  DC afschakeling 

  

  



 
 

3.2. Product specificaties 

 SX1000(S) SX1500(S) SX2000(S) SX2500(S) 

Invoer     

Max. PV-generator vermogen (W) 1300 1750 2300 2750 

Max. DC spanning (V) 500 

MPPT spanningsbereik (V) 100-400 

Uitschakelspanning (V) 100 

Aantal MPP-trackers  1 

Max. DC stroom per MPPT (A) 9 

DC aansluiting MC4 

Aantal DC aansluitingen per MPPT 1 

inschakelvermogen (W) 10 

Uitvoer     

Nominaal AC vermogen (W) 1000 1500 2000 2500 

Max. AC vermogen (W) 1100 1700 2200 2700 

Nominaal AC stroom (A) 4.2 6.25 8.7 10.9 

Max. AC stroom (A) 4.8 7.4 10 12 

Stroom aansluiting  één fase 

Spanningsbereik van het net According to VDE 0126-1-1, RD1663, ENEL2010, C10/11, G83/1, AS4777 

Frequentiebereik van het net According to VDE 0126-1-1, RD1663, ENEL2010, C10/11, G83/1, AS4777 

Power factor 0.99 

Harmonische vervorming bij nominaal verm. <2% 

AC aansluiting Plug in connector 

Stroomverbruik  

Stroomverbruik ‘s nachts (W) < 1 

Standby verbuik (W) 6 

Rendement    

Max. rendement 97.6% 

Euro rendement 97.0% 

MPPT rendement 99.9% 

 

  



 
 

 SX1000(S) SX1500(S) SX2000(S) SX2500(S) 

Bescherming van de veiligheid  

Interne over voltage bescherming Ja 

DC isolatie bewaking Ja 

Aarde fout beveiliging     Ja 

Net bewaking According to VDE 0126-1-1, RD1663, ENEL2010, C10/11, G83/1, AS4777 

Aardsluiting huidige toezicht According to VDE 0126-1-1, RD1663, ENEL2010, C10/11, G83/1, AS4777 

Gelijkstroom monitoring  According to VDE 0126-1-1, RD1663, ENEL2010, C10/11, G83/1, AS4777 

Islanding bescherming According to VDE 0126-1-1, RD1663, ENEL2010, C10/11, G83/1, AS4777 

CE- conformiteit  
According to EN 62109, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 

61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-12, EN61000-3-11 

Algemene gegevens  

Dimensies (B x H x D) (mm) 400 x 580 x 170 

Gewicht 13kg 

Installatie omgeving Binnen of buiten 

Montage Muurbeugel 

Temperatuur indien aan (°C)  -20 to 60 

Max. relatieve vochtigheid 98% (zonder condensatie) 

Maximale hoogte 2000m 

IP beschermingsklasse IP65 volgens EN60529 

Soort isolatie Transformator loos 

Koelprincipe Convectie 

Geluidsniveau (dB) < 40 

LED indicatoren 3 

LCD display 16 x 2 karakters 

Communicatie interfaces RS485, Wi-Fi 802.11 

Optionele interfaces RS232, RJ45, GPRS 

Standaard garantie 10 jaar 

Geïntegreerde DC schakelaar Optioneel 

 

3.3. Product identificatie 

U kunt de omvormer herkennen aan het serienummer (S/N) sticker op de zijkant van de omvormer. Belangrijke 

specificaties zijn ook te vinden op het etiket aan de rechter zijde van de behuizing van de  omvormer. Verwijder de 

etiket en sticker van het serienummer NIET, hiermee vervalt namelijk de productgarantie. 



 
 

3.4. Product overzicht 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A: Inverter cover 

B: LED light – POWER 

C: LED light – OPERATION 

D:  LED light – ALARM 

E: LCD display 2x16 characters 

F: Escape key 

G: Up key 

H: Down key 

I: Enter key 

J: DC input MPPT 1 

K: DC switch (optional) 

L: Communication port 

M: AC output 

 

A 

B C D 

E 

F G H I 

J K L M 



 
 

4. Installatie 

4.1. Veiligheid 

 

 

4.2. Montage instructies 

 De omvormer is geschikt voor binnen- en buiten installatie 

 Het verticaal ophangen van de omvormer wordt aanbevolen, met een maximale helling van 15 graden 

achterover. 

 Zorg ervoor dat de wand waaraan de omvormer gemonteerd wordt sterk genoeg is om het gewicht te dragen. 

 De omgevingstemperatuur van de plek waar de omvormer hangt dient tussen de -20⁰ C en +60⁰ C te zijn. 

 Het wordt niet aanbevolen om de omvormer in direct zonlicht te plaatsen. 

 Zorg dat de omvormer wordt opgehangen op een plek waar er genoeg geventileerd wordt. Wordt dit niet 

gedaan, dan kan dit de prestaties van de componenten in de omvormer verminderen en de levensduur sterk 

verkorten. 

 

  

 

CORRECT INCORRECT INCORRECT 

 

 

GEVAAR 

 De omvormer NIET installeren in de buurt van ontvlambare of explosieve voorwerpen. 

 Deze omvormer wordt aangesloten op een hoog voltage gelijkstroom en het openbare 

net. De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en in 

overeenstemming met de nationale en lokale normen en voorschriften. 

 

 

 

OPMERKING 

Onkundige installatie kan de levensduur van de omvormer verminderen. 

 Directe blootstelling aan de zon is wordt afgeraden. 

 De installatie MOET in een goed geventileerde ruimte hangen. 

 

 

Max. 15⁰ 



 
 

4.3. Veiligheidsafstand 

 

Neem de volgende minimale afstanden tot de muren: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PAS OP 

De behuizing kan heet zijn, hang de omvormer buiten bereik van kinderen. 

 

 

Min. 100mm Min. 100mm 

Min. 300mm 

Min. 300mm 



 
 

4.4. Montage procedure 

 Monteer de muurbeugel op de montage wand met geschikte schroeven en pluggen 

 Hang de omvormer in de beugel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

290 ± 2 mm 

104 ± 2 mm 



 
 

5. Elektrische installatie 

 

5.1. AC connectie 

 

 

De Autarco omvormer is uitgerust met een geïntegreerde differentieel schakelaar (RCPD) en reststroom monitor 

(RCOM). De RCOM spoort het volume lekstroom op en vergelijkt dit met de verwachte waarde. Indien de lekstroom 

hoger is dan het toegestane bereik, dan zal de RCPD schakelaar de omvormer loskoppelen van de AC-stroom. 

  

 

Stap 1: Schuif de wartel cap eerst op de kabel en dan het lichaam  

 

 

 

 

GEVAAR 

 Deze omvormer wordt aangesloten op een generator van een hoog voltage 

gelijkstroom en het openbare net. De installatie  moet worden uitgevoerd door 

gekwalificeerd personeel in overeenstemming  met de nationale  en lokale normen en 

voorschriften. 

 

 

 

GEVAAR 

 NOOIT de stekkers aansluiten of loskoppelen als er stroom doorheen loopt. 

 

 

 

OPMERKING 

De wisselstroomaansluiting aan het net om te kunnen salderen mag alleen worden uitgevoerd 
na toestemming van de netbeheerder 

 

 

Wartel Cap 

Wartel Lichaam 

Connector 



 
 

Stap 2:  Strip de buitenmantel 60mm en strip elke isolatie van de kabel ongeveer 12±1mm 

 

 

 

Stap 3:  Steek de losse kabels in de connector ingangen en draai de schroeven aan.  

Zorg ervoor dat de grond draad past in het PE – gat.  

 

 

 

Stap 4: Schuif de adapter, het wartel lichaam en de wartel cap zoals hieronder staat afgebeeld. 

 

 

 

  

 

OPMERKING 

Het is belangrijk dat de wisselstroomkabels zijn verbonden met de juiste aansluitingen zoals 
wordt aangegeven door de “L”, “N“ en “Aarde“ symbolen op elke AC connector. 

 

 



 
 

5.2. DC aansluitingen 

 

SX-series omvormers hebben één MPP tracker, en de DC  kenmerken zijn af te lezen uit de volgende tabel: 

Inverter MPP tracker Max DC power Max DC voltage 
Max. DC current per 

MPPT 

SX1000 

1 

1300W 

400V 9A 
SX1500 1750W 

SX2000 2300W 

SX2500 2750W 

 

Om de PV generator aan te sluiten op de omvormers gebruikt u 4mm2 of 6mm2 PV kabel en MC4 connectors. Voor 

detail informatie over het monteren van de MC4 connector verwijzen wij u naar onze MC4 handleiding. 

 

 

 

5.3. Omvormer aansluit volgorde 

Aanzetten Uitzetten 

 Sluit de AC-zijde aan (indien nog niet gedaan) 

 Sluit de DC zijde aan (indien nog niet gedaan) 

 Schakel de DC schakelaar aan 

 Schakel de AC schakelaar aan 

 Schakel de AC schakelaar uit 

 Schakel de DC schakelaar uit 

 

 

GEVAAR 

 NOOIT de stekkers aansluiten of loskoppelen als er stroom doorheen loopt. 

 

 

 

GEVAAR 

Voor bescherming tegen electrische schokken, dienen de MC4 connectoren te worden 
geisoleerd van de PV-generator terwijl de installatie wordt gemonteerd. 
 
De DC aansluiting mag niet worden ontkoppeld voordat de stroom van de installatie is. Indien 
er geen stroom loopt, kunnen deze worden geplaatst. Dit kan gedaan worden door de DC / AC 
gedeelte uit te schakelen of door het breken van de DC stroomonderbreker. Het aansluiten 
hiervan  onder spanning is toegestaan. 

 

 

 

PAS OP 

MC4 connectoren zijn waterdicht, maar kunnen niet onderwater worden gebruikt. Leg de MC4 
connectoren daarom niet op het dakvlak. 

 

 

OPMERKING 

Indien er geen Autarco geautoriseerd gereedschap of materiaal wordt gebruikt dan in de MC4 
montage handleiding wordt vermeld. Kan noch de veiligheid noch de naleving van de 
technische info worden gegarandeerd. 

 

 



 
 

6. Werking 

6.1. LED indicatie lampjes 

Er zijn 3 status LED’s in het voorpaneel van de SX omvormer. Het linker (rode) lampje geeft de vermogen status van 

de omvormer aan. De middelste (groene) geeft de werking van het apparaat aan. En het rechter (gele) lampje geeft 

een alarm status aan. Tabel 3 verklaart deze statussen. 

Licht Status Omschrijving 

  VERMOGEN 
AAN De PV generator levert stroom aan de omvormer 

UIT De PV generator levert geen stroom aan de omvormer 

  WERKING 

AAN De omvormer levert wisselstroom aan het net 

UIT De omvormer levert geen wisselstroom aan het net 

KNIPPERED De omvormer wordt geïnitialiseerd 

  ALARM 
AAN Er is een fout, kijk op het display voor details 

UIT De omvormer werkt naar behoren 

 

Wanneer de DC en AC schakelaars zijn aangezet  zal de omvormer beginnen met initialiseren. Na ongeveer 3 minuten 

zal de omvormer normaal beginnen te werken en zal de status: GENERATING op het beeldscherm verschijnen. 

6.2. Omvormer beeldscherm 

 

Het beeldscherm bestaat uit 2 lijnen. Gedurende reguliere werking laat de omvormer het huidig vermogen en de 

werking zien van de omvormer om per 10 seconden. Door op de knoppen UP en DOWN te drukken scrolt u door deze 

twee beeldschermen. Door op ENTER te drukken krijgt u toegang tot het hoofdmenu welke de volgende 4 submenu’s 

heeft: 

 Informatie, in detail beschreven in hoofdstuk 6.3 

 Instellingen, in detail beschreven in hoofdstuk 6.4 

 Geavanceerde informatie, beschreven in hoofdstuk 6.5 

 Geavanceerde instellingen, beschreven in hoofdstuk 6.6 

  

 

OPMERKING 

Zorg ervoor dat de DC schakelaar aanstaat, tijdens normaal gebruik van de omvormer. 

 

 



 
 

6.3. Informatie 

Het hoofdmenu van de SX-serie omvormer biedt toegang tot  operationele gegevens en informatie. De informatie 

wordt weergegeven door “information“ te selecteren in het hoofdmenu en vervolgens door te scrollen naar boven of 

beneden. 

Status Omschrijving 

V_DC1 %VALUE% 

I_DC1 %VALUE% A 

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT1 

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT1 

V_DC2 %VALUE% 

I_DC2 %VALUE% A 

Toont de ingangsspanning (V) van de MPPT2 

Toont de ingangsstroom (A) van de MPPT2 

V_Grid %VALUE% 

I_Grid %VALUE% A 

Toont de spanning (V) van het net 

Toont de stroom (A) van het net 

Status: %VALUE% 

Power: %VALUE% W 

Toont de status van de omvormer 

Toont het uitgangsvermogen van de omvormer 

Grid frequency 

F_Grid %VALUE% Hz 

Toont de huidige frequentie van het net 

Total Energy 

%VALUE% kwh 

Toont het totaal aan opgewekte stroom (kWh) 

This Month: %VALUE% kwh 

Last Month: %VALUE% kwh 

Toont het totaal aan opgewekte stroom van deze maand (kWh) 

Toont het totaal aan opgewekte stroom van vorige maand (kWh) 

This day: %VALUE% kwh 

Last day: %VALUE% kwh 

Toont het totaal aan opgewekte stroom van vandaag (kWh) 

Toont het totaal aan opgewekte stroom van gisteren (kWh) 

 

Door op de ESC toets te drukken gaat u terug naar het hoofdmenu. Door op de ENTER toets te drukken  kunt de u de 

huidige weergave vergrendelen of ontgrendelen. 

6.4. Instellingen 

De volgende opties zijn beschikbaar in het “Settings“ submenu: 
 

Tijd instellen 

De tijd en datum instellen van de omvormer 

 

Druk UP/DOWN toetsen in om van element te wisselen 

Druk op de ENTER toets om naar het volgende element te gaan 

Druk op de ESC toets om de data op te slaan en terug te keren naar het 

hoofdmenu. 

Adres instellen 

Geef de omvormer een nummer (##) om onderscheid te maken tussen 

verschillende omvormers op 1 Wi-Fi apparaat. Dit is niet nodig bij projecten 

met 1 omvormer. 

 

Druk UP/DOWN toetsen in om het nummer te veranderen 

Druk ENTER toets in om gegevens op te slaan 

Druk op de ESC toets om terug te keren naar het hoofdmenu 

Instellingen resetten Verwijder alle alarmberichten die zijn gegenereerd 



 
 

6.5. Geavanceerde info 

 

U kunt scrollen door het beeldscherm met de UP/DOWN toetsen om de informatie die u in de tabel hier beneden ziet 

te bekijken. Druk op de ENTER toets om een submenu te selecteren. Druk op de ESC knop om terug te gaan naar het 

hoofdmenu. 

Alarm Berichten 

Scrol door de laatste tien alarm berichten om problemen op te lossen. 

 

Druk op de UP/DOWN toetsen om te scrollen door de alarm berichten 

Druk op de ESC toets om terug te gaan naar het hoofdmenu 

Temperatuur Het beeldscherm laat de temperatuur van de omvormer zien in graden Celsius 

Standard NO. Het beeldscherm geeft de stroom standaard van het net 

Version Het beeldscherm toont de huidige versie van de software van de omvormer 

Communication date 
Het beeldscherm toont informatie die alleen is bedoeld voor gekwalificeerde 

technici 

 

6.6. Geavanceerde instellingen 

 

U kan door het beeldscherm heen scrollen met de UP/DOWN toetsen om de informatie hier beneden op te vragen. 

Druk op de ENTER toets om een submenu in te gaan. Druk op de ESC toets om terug te gaan naar het hoofdmenu. 

Select grid standard 

 
Druk op de UP/DOWN toetsen om de door de beschikbare standaarden te 

scrollen: 

 AS4777 

 VDE0126 

 UL1741 

 G83 

 User defined 
Druk op de ENTER toets om de instelling op te slaan 
Druk op de ESC toets om te annuleren en terug te gaan naar het menu 

 

WAARSCHUWING 

Toegang tot dit onderdeel in het menu is alleen voor Autarco geautoriseerde en gecrediteerde 
installateurs. Niet geautoriseerde toegang zorgt voor verval van de product en system 
garantie. 

 

 

 

WAARSCHUWING 

Toegang tot deze instellingen in het menu is alleen bedoeld voor Autarco gekwalificeerd en 
geautoriseerd personeel. Ongeautoriseerde toegang resulteert in verlies van product en 
systeemgarantie. 
 

 

 

 

WAARSCHUWING 

Zet de instelling op GRID OFF (zie beneden) voordat u de 
instellingen aanpast. 
 

 

 



 
 

 

Wanneer u de User Defined selecteert, moet u de volgende hoge en lage 

waarden invullen voor het voltage en voor de frequentie: 

 

OV-V: 240-270V 

UV-V: 180-210V 

OV-G-F: 50.3-52.0Hz (60.3-62.0Hz) 

UV-G-F: 47.0-49.5Hz (57.0-59.5Hz) 

 

Druk op de UP/DOWN toetsen om door deze waarden heen te scrollen 

Druk op de ENTER toets om de waarde te selecteren 

Druk op de UP/DOWN toetsen om de geselecteerde aan te passen 

Druk op de ENTER toets om op te slaan en terug te keren naar het menu 

Druk op de ESC toets om te annuleren en terug te gaan naar het menu 

 

 
 

 
 
 

Grid ON/OFF 

Druk op de UP/DOWN toetsen om door het menu Grid ON/OFF te scrollen 

Druk op de ENTER toets om de instellingen op te slaan 

Druk op de ESC toets om terug te gaan naar het hoofdmenu 

Clear Energy Reset de totale kWh opbrengst van de omvormer naar 0. 

New Password 
Verander het wachtwoord om toegang te krijgen tot de geavanceerde info en 

de geavanceerde instellingen. 

 

7. Wi-Fi setup en systeem registratie 

De instructies voor het instellen van de Wi-Fi en de systeemregistratie kan worden gevonden in de bijgesloten 

documentatie van het system. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Autarco installateur of kunt u 

kijken op onze website www.autarco.com/nl 

 

 

WAARSCHUWING 

Zet de GRID ON aan voordat de nieuwe standaard is 
geactiveerd 

 

 

 

WAARSCHUWING 

Let er op dat de Gebruikers gedefinieerde (User Defined) 

standaard niet zonder toestemming van de netbeheerder 

mag worden gebruikt. 

 

 

 

http://www.autarco.com/nl


 
 

8. Onderhoud 

De SX-serie omvormers hebben niet regelmatig onderhoud nodig. Echter kunnen stof- en vuilophopingen ervoor 

zorgen dat de koellichamen in de omvormer minder goed werken. Stof en vuil kan worden verwijderd met een 

zachte doek. 

 

 

9. Verwijderen 

Om te voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur, dient deze apparatuur aan het eind van de levensduur apart te worden ingezameld en afgevoerd naar 

een erkend recycling bedrijf. Het negeren van deze EU-richtlijn kan ernstige gevolgen op het milieu en uw 

gezondheid. 

 

10. Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Autarco installateur of een kijkje nemen op onze 

website www.autarco.com/NL voor meer informatie. 

 

VOORZICHTIG 

Raak de hete plaat niet aan terwijl de omvormer aan staat. Schakel de omvormer uit (zie 
sectie 5.3.) en zorg ervoor dat de omvormer is afgekoeld voordat uw hem gaat schoonmaken. 
 

 

 

 

VOORZICHTIG 

Gebruik nooit oplosmiddelen, schuurmiddelen of bijtende stoffen om de omvormer schoon te 
maken. 

 

 

http://www.autarco.com/NL
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11. Foutoplossing 

11.1. Algemeen 

Bericht op 
beeldscherm 

Actie 

Leeg scherm 

 Controleer of alle schakelaar aan staan (inclusief de DC switch) 

 Controleer de AC en DC voeding. Als de DC voeding hoger is dan 10W en de string spanning hoger dan 100V moet de 

omvormer beginnen met werken 

 Als de schakelaars aanstaan en de AC en DC voeding beschikbaar is, kunt u contact opnemen met uw installateur. 

 

11.2. Net fouten 

Fout type Bericht 
Beeldscherm 

Fout 
Code 

Fout beschrijving Actie 

Te hoge spanning OV-G-V 1010 De netspanning overschrijdt de 
standaard spanning van de 
omvormerstandaard 

1. Wacht om te zien of de netspanning terugkeert binnen de 
standaard. 

2. Indien het probleem aanhoudt, controleer dan of de 
netspanningsstandaard correct is ingesteld in de 
geavanceerde instellingen.  

3. Controleer de V_AC netspanning. In het 
informatiebeeldscherm van de omvormer. En controleer 
handmatig de netspanning om te kijken of de 
omvormerwaarde klopt. Als de meting van de netspanning 
buiten de lokale standaardgrenzen valt, neem dan contact 
op met uw plaatselijke nutsbedrijf indien dit aangepast 
moet worden. 

4. Met instemming van het nutsbedrijf is het mogelijk om een 
door de gebruiker gedefinieerd spanningsbereik in te 
stellen. 

Te lage spanning UN-G-V 1011 De netspanning is lager dan de 
standaard spanning van de 
omvormerstandaard 

Te hoge frequentie OV-G-F 1012 Netfrequentie is hoger dan de 
frequentie van de 
omvormerstandaard 

1. Wacht om te zien of de netfrequentie weer terugkeert 
binnen de perken. 

2. Indien het probleem aanhoudt, controleer dan of de 
netfrequentie correct is ingesteld in de geavanceerde 
instellingen. 

3. Controleer de netfrequentie op het informatie beeldscherm 
van de omvormer. Controleer handmatig of de 
netfrequentie  gelijk is aan de meting van de omvormer. 
Klopt de meting en valt de frequentie buiten de 

Te lage frequentie UN-G-V 1013 Netfrequentie is lager dan de 
frequentie van de 
omvormerstandaard 



 
 

standaardgrenzen, neem dan contact op met uw 
plaatselijke nutsbedrijf indien dit aangepast moet worden.  

4. Met instemming van het nutsbedrijf is het mogelijk om een 
door de gebruiker gedefinieerde frequentie in te stellen. 

Grid impedance G-IMP 1014 Hoge net impedantie 1. Wacht om te zien of het net weer terugkeert binnen de 
perken. 

2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op 
met uw plaatselijke nutsbedrijf indien u een aanpassing 
wenselijk vindt.  

No Grid NO Grid 1015 De omvormer kan het net niet 
detecteren 

1. Controleer uw netstroom (AC), aansluitingen en schakelaars. 
2. Start de omvormer opnieuw op 
3. Bel uw plaatselijke netbeheerder om de stroomstoring op te 

lossen. 

 

11.3. Interne component fouten 

Error type Bericht 
Beeldscherm 

Fout code Fout beschrijving actie 

Over BUS DC voltage OV-BUS 1021 Interne fout 

1. Herstart de omvormer (maximaal 3 keer).  
2. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met 

uw installateur om de omvormer te vervangen. 

Under BUS DC voltage UN_BUS 1012 Interne fout 

BUS pressure fault UNB2_BUS 1024 Interne fout 

System initial fault INI-PRO 1031 Interne fout 

Relay fault Relay_PRO 1035 Interne fout 

DSP_B fault DSP_B_PRO 1036 Interne fout 

DC injection DCInj_PRO 1037 Interne fout 

12V under voltage fault 12Power_PRO 1038 Interne fout 

 

  



 
 

11.4. Systeem en ontwerp fout 

Fout type Bericht 
beeldscherm 

Fout 
code 

Fout beschrijving  Actie 

Te hoge gelijkspanning OV-DC 1020 De DC ingang van de zonne-strings 
overschrijdt de grenzen van de 
omvormer 

1. Herstart de omvormer (maximaal 3 keer). 
2. Neem contact op met uw installateur om: 

a. Een handmatige meting uit te voeren om te kijken 
of de meting van de omvormer correct is. 

3. Strings anders indelen zodat de spanning binnen de 
grenzen van de string valt 

Te hoge temperatuur TEM-PRO 1032 De interne temperatuur van de 
omvormer overschrijdt de maximale 
grens 

1. Controleer de plek waar de omvormer is opgehangen. 
Zorg ervoor dat de ruimte goed is geventileerd en dat 
er geen direct zonlicht op de omvormer schijnt. 

2. Neem contact op met de installateur als het probleem 
zich blijft voordoen. 

Kortsluitingsfout SHORT-PRO 1030 Er is kortsluiting ontstaan in het 
systeem. 

1. Herstart de omvormer (maximaal 3 keer). 
2. Neem contact op met de installateur om: 

a. Te controleren op geknepen, gekrulde of anderszins 
beschadigde kabels en aansluitingen. 

b. Alle schakelaars op kortsluiting te controleren 
3. Neem contact op met Autarco voor het vervangen van 

de omvormer als het probleem zich blijft voordoen. 

Aardlek fout GROUND-PRO 1033 Stroom gedetecteerd door de 
aardlekgeleider. 

1. Herstart de omvormer (maximaal 3 keer). 
2. Neem contact op met de installateur om: 

a. Te Controleren of er geen stroom op de 
aardlekgeleider staat, aan de hand van een klem 
meter. 

b. Te controleren op geknepen, gekrulde of anderszins 
beschadigde kabels en aansluitingen. 

3. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op 
met Autarco voor het vervangen van de omvormer. 

Lekstroom fout ILeak_PRO 1034 Er is stroomlekkage gedetecteerd. 1. Herstart de omvormer (maximaal 3 keer) 
2. Neem contact op met uw installateur om: 

a. Te controleren of er geen stroom op de 
aardlekgeleider staat, aan de hand van een klem 
meter. 

b. Te controleren op geknepen, gekrulde of anderszins 
beschadigde kabels en aansluitingen. 

3. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op 
met Autarco voor het vervangen van de omvormer. 
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