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1. Innledning

Takk for at du installerer xStorage Home-systemet

Før du begynner
Denne brukerveiledningen inneholder viktige instruksjoner som må følges under installasjon, drift og vedlikehold av 
xStorage Home-systemet. Alle instruksjoner må leses før du installerer og bruker utstyret. Denne brukerveiledningen bør 
også oppbevares for fremtidig referanse. Vær oppmerksom på at xStorage Home-systemet kun må installeres av Eaton-
sertifisert personell, det vil si en teknisk supportrepresentant fra Eaton eller en Eaton-sertifisert installatør. Det finnes 
ingen utskiftbare deler som bruker av xStorage Home-systemet kan utføre. Unnlatelse av å følge det ovenstående vil 
oppheve garantien, og Eaton kan ikke holdes juridisk ansvarlig.

Dette produktet er kun tiltenkt privat bruk. Innholdet i denne brukerveiledningen er utgiverens opphavsrettslige eiendom 
og skal ikke gjengis (heller ikke i utdrag) uten forutgående skriftlig tillatelse fra Eaton Corporation. Vi har gjort vårt ytterste 
for å sikre nøyaktigheten av informasjonen i denne brukerveiledningen, men Eaton er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller 
utelatelser. Eaton forbeholder seg retten til å endre konstruksjonen av sine produkter. Uautorisert kopiering og utlån av 
denne håndboken er forbudt.

Teknisk ansvarsfraskrivelse
I tråd med vårt mål om kontinuerlig forbedring av produktene og kundeservicen vi tilbyr, kan alle spesifikasjoner i dette 
dokumentet endres med rimelig varsel. Alle tegninger, beskrivelser eller illustrasjoner i dette dokumentet er beregnet på å 
gi en oversikt og/eller teknisk forklaring på det nåværende produktet og dets forskjellige komponenter og tilbehør.

Juridisk enhet
Eaton Energy Storage 

Eaton Industries Manufacturing GmbH

Adresse: Place de la Gare 2 

 1345 Le Lieu 

 SVEITS 

Nettside: www.eaton.com/xstorage
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2. Godt å vite

2.1  Systemoversikt
Følgende bilder på figur 1 og figur 2 viser en utvendig oversikt over xStorage Home-systemet.

2.2  Produktliste over systemet
Denne installasjonsveiledningen gjelder det oppførte produktsystemet, dvs. énfasesystemet med totalt ni kombinasjoner for 
strømlading og batterikapasitet.

Tabell 1 Oversikt over xStorage Home-systemkombinasjoner

For å laste ned den nyeste tekniske dokumentasjonen, slik som brukerveiledningen, sikkerhetsdokumentasjonen og 
andre relevante oppdateringer, kan du besøke nettsiden vår nettside  www.eaton.com/xstorage. Merk: For å forbedre 
kundeopplevelsen oppdaterer og forbedrer vi den tekniske dokumentasjonen og markedsføringsmateriellet kontinuerlig. 

xStorage Home-systemer

Ladestyrke Batterikapasitet Produktbeskrivelse Delenummer

3,6  kW 4,2  kWh XST 1Ph 3,6 kW 4,2 kWh blå XSTH1P0361UBUEV2

4,6  kW 4,2  kWh XST 1Ph 4,6 kW 4,2 kWh blå XSTH1P0461UBUEV2

6,0  kW 4,2  kWh XST 1Ph 6,0 kW 4,2 kWh blå XSTH1P0601UBUEV2

3,6  kW 6,0  kWh XST 1Ph 3,6 kW 6 kWh blå XSTH1P0362NBUEV2

4,6  kW 6,0  kWh XST 1Ph 4,6 kW 6 kWh blå XSTH1P0462NBUEV2

6,0  kW 6,0  kWh XST 1Ph 6,0 kW 6 kWh blå XSTH1P0602NBUEV2

3,6  kW 10,08  kWh XST 1Ph 3,6 kW 10,08 kWh blå XSTH1P0364NBUEV2

4,6  kW 10,08  kWh XST 1Ph 4,6 kW 10,08 kWh blå XSTH1P0464NBUEV2

6,0  kW 10,08  kWh XST 1Ph 6,0 kW 10,08 kWh blå XSTH1P0604NBUEV2

Figur 2: xStorage Home, skapmålFigur 1: xStorage Home 3D-skapmodell

xStorage Home casing

220  890

1230

Noen av kombinasjonene er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land på grunn av lokale bestemmelser. 

xStorage Home er basert på tre komponenter: hybridinverteren, batteripakken og dekselet. Tabellen 2 gir detaljer om strukturen til 
hvert delenummer.
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2.3  Produktregistrering på nett
Vær oppmerksom på at xStorage Home-garantien bare gjelder for xStorage Home-systemer som er registrert på nett eller via 
den Eaton-sertifiserte installasjonsportalen. Datoen for produktregistrering på nett er startdatoen for garantiperioden. Private 
brukere må derfor forsikre seg om at den Eaton-sertifiserte installatøren har registrert produktet riktig.

2.4  Før du installerer
Denne veiledningen må leses og forstås fullstendig før installasjon av xStorage Home-systemet. Hvis du ikke gjør det, kan 
det føre til skade på grunn av feilaktig bruk eller feil installasjon av produktet, noe som også vil være i strid med vilkårene for 
garantien. Dette kan også føre til unødvendige risikoer som potensielt utsetter installatøren og/eller private brukere for fare for 
elektrisk støt, skader eller død.

Tabell 2 xStorage Home - sammensetning av delenummer

Delenummer Komponenter

Delenummer Produktbeskrivelse

XSTH1P0361UBUEV2

XSTH1P036P060V11 XST Home-inverter 1Ph 3,6 kW PV 6

XSTH1U12EV2 XST Home brukt batteri GEN1 4,2 kWh

XSTH1P1CKBU XST utv. deksel

XSTH1P0461UBUEV2

XSTH1P046P060V11 XST Home-inverter 1Ph 4,6 kW PV 6

XSTH1U12EV2 XST Home brukt batteri GEN1 4,2 kWh

XSTH1P1CKBU XST utv. deksel

XSTH1P0601UBUEV2

XSTH1P060P060V11 XST Home-inverter 1Ph 6 kW PV 6

XSTH1U12EV2 XST Home brukt batteri GEN1 4,2 kWh

XSTH1P1CKBU XST utv. deksel

XSTH1P0362NBUEV2

XSTH1P036P060V11 XST Home-inverter 1Ph 3,6 kW PV 6

XSTH2N12EV2 XST Home nytt batteri GEN2 6 kWh

XSTH1P1CKBU XST utv. deksel

XSTH1P0462NBUEV2

XSTH1P046P060V11 XST Home-inverter 1Ph 4,6 kW PV 6

XSTH2N12EV2 XST Home nytt batteri GEN2 6 kWh

XSTH1P1CKBU XST utv. deksel

XSTH1P0602NBUEV2

XSTH1P060P060V11 XST Home-inverter 1Ph 6 kW PV 6

XSTH2N12EV2 XST Home nytt batteri GEN2 6 kWh

XSTH1P1CKBU XST utv. deksel

XSTH1P0364NBUEV2

XSTH1P036P060V11 XST Home-inverter 1Ph 3,6 kW PV 6

XSTH4N6EV2 XST Home nytt batteri GEN4 10 kWh

XSTH1P1CKBU XST utv. deksel

XSTH1P0464NBUEV2

XSTH1P046P060V11 XST Home-inverter 1Ph 4,6 kW PV 6

XSTH4N6EV2 XST Home nytt batteri GEN4 10 kWh

XSTH1P1CKBU XST utv. deksel

XSTH1P0604NBUEV2

XSTH1P060P060V11 XST Home-inverter 1Ph 6 kW PV 6

XSTH4N6EV2 XST Home nytt batteri GEN4 10 kWh

XSTH1P1CKBU XST utv. deksel
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3. Oversikt over symboler og ordliste

3.1  Sikkerhetsrelaterte merknader

3.3  Symboler for forbudte handlinger

De følgende sidene gir en omfattende oversikt over alle symboler som brukes i denne brukerveiledningen, om selve xStorage-
systemet og dets tilbehør for å varsle deg om viktig informasjon som må forstås og til enhver tid følges ved bruk av xStorage 
Home-systemet.

GENERELT FORBUDSSYMBOL

BEGRENSET ELLER INGEN TILGANG

RØYKING FORBUDT

FARE FARE angir fare med høy risiko som vil resultere i alvorlige personskader eller død, hvis de ikke unngås.

ADVARSEL
ADVARSEL angir fare med moderat risiko som kan resultere i alvorlige personskader eller død, eller skade på utstyret hvis de 
ikke unngås.

FORSIKTIG
FORSIKTIG angir fare med lav risiko som kan resultere i mindre til moderate personskader, eller skade på utstyret hvis de ikke 
unngås.

3.2  Faresymboler

GENERELT ADVARSELSSYMBOL

FARE FOR ELEKTRISK STØT

EKSPLOSJONS- OG BRANNFARE

FARE – ETSENDE VÆSKE

FARE – BATTERI

ELEKTRISK FARE - TIDSTYRT UTLADING FOR ENERGILAGRING

VARME OVERFLATER

5 min
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3.5  Produktetiketter
Følgende er eksempler på symboler som brukes på xStorage Home-systemet eller -tilbehør for å varsle installatøren og 
sluttbrukeren om viktig informasjon:

3.4  Symboler for påbudte handlinger
Påbudssymboler brukes til å indikere handlinger som må utføres:

GENERELT PÅBUDSSYMBOL

LES BRUKERVEILEDNING

KOBLE FRA STRØMKILDE

BESKYTTELSESTILTAK

MEDISINSK TILTAK

FARE FOR ELEKTRISK STØT

FORSIKTIG - SE INSTALLASJONS- ELLER BRUKERHÅNDBOKEN  
Se i håndboken for mer informasjon, for eksempel om viktige bruks-  
og vedlikeholdsanvisninger.

Dette symbolet indikerer at batteripakken i xStorage Home-systemet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. Dette  
produktet inneholder forseglede litiumion-batterier som må avfallshåndteres på riktig måte. For mer informasjon kan du ta kontakt 
med en lokal gjenvinningsstasjon eller et mottak for farlig avfall.

Dette symbolet angir at avfall elektrisk eller elektronisk utstyr (WEEE) samt litiumion-batteripakken i xStorage Home-systemet  
ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall. Ved å kildesortere kasserbart elektrisk og elektronisk utstyr og batterier, 
vil du bidra til å redusere mengden avfall som sendes til forbrenning eller fyllinger og minimere eventuell negativ innvirkning på 
menneskers helse og miljø. For riktig avfallshåndtering kan du ta kontakt med en lokal gjenvinningsstasjon eller et mottak for  
farlig avfall.

ELEKTRISK FARE - TIDSTYRT UTLADING FOR ENERGILAGRING

VARME OVERFLATER

LES BRUKERVEILEDNING

FORSIKTIG VED TRANSPORT AV LITIUMION-BATTERI

FLERE LEVERANDØRER

IKKE ÅPNE METALLKAPSLINGENE

ADVARSEL  
flere forsyninger

FORSIKTIG!

LITIUMION-BATTERI

5 min
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3.6  Skrifttyper som brukes i dette dokumentet
Denne brukerveiledningen bruker følgende konvensjoner og akronymer for å referere til Eaton xStorage Home-systemet eller dets deler:

• Skjermskrift representerer informasjon som vises på skjermen eller LCD-skjermen (brukes til å indikere innhold fra  
skjermen i teksten)

• STORE BOKSTAVER fremhever viktige punkter som krever oppmerksomhet.

Alle forkortelser som brukes i dette dokumentet er oppført i tabell 2 Ordliste.

Tabell 3 Ordliste

AC/DC Vekselstrøm/likestrøm
ADSL Asymmetrisk digital abonnementslinje
API Programmeringsgrensesnitt
BMS Batteristyringssystem
C/D Ladning/utladning
DDNS Dynamisk domenenavnsystem
DG Farlig gods
DHCP Dynamisk vertskonfigurasjonsprotokoll
DNS Domenenavnsystem
FW Fastvare
IP Internett-protokoll
IPV4 Internett-protokoll versjon 4
LAN Lokalt nettverk
MAC Maksimer automatisk forbruk
NTP Nettverkstidsprotokoll
OV Overspenning
PE Beskyttelsesjording
PS «Ta toppene»
PV Fotovoltaisk
RCD Jordfeilbryter 
SOC Ladestatus
SSID Service Set Identifier
SSL Secure Sockets Layer
SW Programvare
TB Klemmeblokk
UI Brukergrensesnitt
URL Uniform Resource Locator
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4. Sikkerhetsanvisninger

TA VARE PÅ DENNE VEILEDNINGEN.
Disse sikkerhetsforskriftene inneholder viktig informasjon som må følges under installasjon av xStorage Home-systemet i 
henhold til prosedyren beskrevet i de resterende delene av installasjonshåndboken. Instruksjonene må leses og forstås nøye før 
bruk av utstyret og oppbevares for fremtidig referanse. xStorage Home-systemet er kun tiltenkt bruk i hjemmet, og installasjon 
må gjøres i et tørt innemiljø i et temperaturområde på 0 °C til 30 °C, fritt for strømførende, forurensende stoffer. 

XSTORAGE HOME-SYSTEMET KAN KUN INSTALLERES AV EATON-SERTIFISERT PERSONELL, DVS. DEN EATON- 
SERTIFISERTE INSTALLATØREN.

4.2  Logistikk
Følgende sikkerhetstiltak må iakttas i logistikkfasen.

4.1  Produktets levetid
Vær oppmerksom på at sikkerhetsinstruksjonene er organisert og kartlagt etter:

• bruksfasene til xStorage Home-systemet (se tabell 4);
• brukerne som assosieres med hver av disse bruksfasene
• alle potensielle farlige handlinger en bruker kan utføre

Disse sikkerhetsinstruksene suppleres med en detaljert forklaring av potensielle farer som kan oppstå,  
dersom det utføres en farlig handling. 

Det må alltid treffes forebyggende tiltak for å unngå potensielle farer, personskader og skader på produktet.

Tabell 4 Levetid for xStorage Home

BRUKSFASE BRUKER TILTAK

LOGISTIKK Transportør Lasting, oppbevaring, levering

INSTALLASJON Eaton-sertifisert installatør Utpakking, montering, installasjon, igangkjøring

DRIFTSFASE Hjemmebruker Nominell drift via brukergrensesnittet (UI), feilvarsling, feil bruk

SERVICE OG VEDLIKEHOLD Eaton-sertifisert servicepartner
Standardkontroll, utskifting av batteripakke, hybridinverter eller elektriske  
enheter, programvareoppdatering

DEMONTERING Eaton-sertifisert installatør Demontering av det installerte xStorage Home-systemet

AVFALLSHÅNDTERING AV PRODUKTET Eaton-sertifisert installatør Resirkulering av xStorage Home-systemet

• De emballerte enhetene (batteripakken og hybridinverteren) 
er tunge; ha derfor på vernesko og bruk eventuelt truck til all 
håndtering.

• All håndtering som lasting, løfting, flytting av pakkede 
enheter på lageret, levering og lossing krever MINST to 
personer som arbeider sammen.

• Oppbevar alltid pakkede enheter i et tørt og fuktighetsstyrt 
miljø med et temperaturområde mellom – 10 °C og 40 °C, 
og i sikker avstand fra rennende væsker.

• Ikke la fremmedlegemer trenge inn i emballasjen, dvs. 
verken innenfor emballasjen til batteripakken eller i 
hybridinverteren.

• Hvis et pakket element skulle falle, må dette umiddelbart 
rapporteres til det ansvarlige personellet, som deretter skal 
utføre en produktkvalitetskontroll for å kontrollere at fallet 
eller støtet ikke forårsaket skade på produktet. Emballerte 
produkter må ikke lagres ute, da vær og vind kan forårsake 
alvorlig skade på produktet

• Ikke forsøk å løfte noen av de emballerte eller utpakkede 
enhetene alene uten hjelp av en annen person eller bruk av 
en tilstrekkelig maskinløfter. Hvis du ikke gjør det, kan det 
føre til alvorlig skade.

• Ikke legg produktpallene oppå hverandre. En pall inneholder 
tre rader med produkter, det vil si tre pakker oppå hverandre, 
fordelt i to stabler ved siden av hverandre. Hvis det totale 
antall pakker per pall overstiger dette tallet, kan produktene 
bli skadet eller falle, noe som kan føre til irreversibel skade 
på produktet og potensielt skade eller død for den som 
håndterer pallen.

• Ved lasting, løfting, oppbevaring og levering av produkter 
skal ukontrollerte bevegelser unngås, da dette kan skade 
både produktet og den som håndterer det.

• Batteripakken og hybridinverteren må transporteres i 
originalemballasjen og i oppreist stilling med klemmene 
øverst. Egnet og ikke-brennbart materiale må brukes til å 
beskytte batteriet mot støtskader. Løft aldri batteripakken 
eller hybridinverteren i klemmene.

• Under levering må produktene være stabilt stablet for å 
unngå skade under transport på grunn av kraftige  
kjøretøybevegelser, som derfor bør unngås så langt  
som mulig.

FORSIKTIGADVARSEL
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4.3  Installasjon
Følgende sikkerhetstiltak må iakttas i produktinstallasjonsfasen. Installasjonen må utføres av Eaton autorisert servicepersonell, 
det vil si en Eaton-sertifisert installatør. DET FINNES INGEN BRUKERUTSKIFTBARE DELER i xStorage Home-systemet. 
Følgende avsnitt gjelder kun for Eaton-sertifiserte installatører.

DERSOM FARENE SOM ER ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN IKKE RESPEKTERES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG SKADE PÅ 
PRODUKTET, ELEKTRISK STØT OG MULIG DØD FOR INSTALLATØREN.

• Retningslinjene for produktinstallasjon, det vil si 
instruksjonene for montering, tilkobling og betjening av 
utstyret som er beskrevet i denne håndboken, må alltid 
følges i den oppgitte rekkefølgen.

• xStorage Home-systemet må installeres i et temperatur- 
og fuktighetsstyrt innemiljø som er fritt for strømførende, 
forurensende stoffer i henhold til anbefalingene i denne 
brukerveiledningen. XStorage Home-systemet må IKKE 
installeres i et lufttett rom, i nærheten av brannfarlige gasser, 
eller i et miljø som ikke oppfyller de angitte spesifikasjonene, 
som for eksempel utendørs. Enheten er ikke beregnet for 
utendørs bruk. For mye støv i driftsmiljøet til xStorage Home-
systemet kan forårsake skade eller føre til feilfunksjon.

• Tillatt omgivelsestemperaturområde er [0 °C - 30 °C] og må 
ikke overstige 30 °C, spesielt ikke i 10 etterfølgende dager. 
Ikke installer og bruk xStorage Home-systemet i nærheten 
av vann eller ved høy fuktighet (maksimum 95 %).

• Før eventuell installasjon eller servicearbeid starter, må 
alle veksel- og likestrømkilder kobles fra. I tillegg må 
systemjording/PE-kontinuitet sikres.

• Ikke åpne eller ødelegg batteripakken eller hybridinverteren 
på noen måte.

• Før du aktiverer det installerte xStorage Home-systemet, må 
du bestemme om hybridinverteren og/eller batteripakken har 
en uønsket forbindelse til jord. Hvis systemet er feil jordet, 
må feilkilden fjernes fra jord. Kontakt med en hvilken som 
helst del av en jordet batteripakke eller hybridinverter kan 
føre til elektrisk støt. Sannsynligheten for støt kan reduseres 
dersom all jording fjernes under installasjon og vedlikehold 
(gjelder for utstyr og ytre batteristrømtilførsler som ikke har 
tilførsel med jordforbindelse).

• For å overholde garanti- og sikkerhetskravene, bør det 
opprettholdes en minimumsavstand på minst 15 cm rundt 
alle sider av xStorage Home-skapet.

• Før du aktiverer det installerte xStorage Home-systemet, må 
du forsikre deg om at alle elementene er fysisk tilkoblet som 
beskrevet i brukerveiledningen, og at hybridinverteren med 
xStorage Home-skapet er stengt for å forhindre potensiell 
kontakt med operativsystemet når det først er spenningssatt.

• Hvis xStorage Home-systemet inkluderer en tilkobling til 
et fotoelektrisk solcelleanlegg og/eller strømnettet, må 
du sørge for at tilkoblingen til solcelleanlegget og/eller 
batteriforbindelsen og/eller strømnettet gjøres strømløs 
før arbeidet utføres. Vær oppmerksom på at xStorage 
Home-systemet kan drives enten av et solcellesolsystem, 
av forsyningsnettet eller av egne energikilder (batterier), 
noe som gjør det viktig å koble fra hver eneste 
tilkoblingsklemme. Sørg alltid for å beskytte xStorage Home-
enhet mot inntrengning av fremmedlegemer.

• Ikke blokker den naturlige luftstrømmen rundt systemet, 
ikke sett gjenstander på toppen eller nær sidene av xStorage 
Home-systemet etter installasjon.

• Utsett aldri systemet for direkte sollys eller varmekilder.

• Hvis xStorage Home-systemet må lagres før installasjon, må 
oppbevaringen skje på et tørt sted beskyttet mot sol  
og regn.

• Når du installerer hybridinverteren, vær oppmerksom på at 
både AC- og DC-kilder er terminert i denne enheten. For 
å unngå fare for elektrisk støt under installasjonen, må du 
sørge for at alle tilkoblingspunktene for vekselstrøm og 
likestrøm er koblet fra strømkildene.

• Sørg for å sikre jordledning til strømnettets jord,  
og dobbeltsjekk at fase og nøytralleder ikke er forvekslet 
med jord.

• Hybridinverteren er konstruert for å mate vekselstrøm 
direkte til det offentlige strømnettet. Ikke koble 
hybridinverterens vekselstrømutgang til privat utstyr. 
Hvis utstyret brukes på en måte som ikke er spesifisert 
av produsenten, kan funksjonaliteten i de innebygde 
beskyttelsesmekanismene bli svekket.

• Forsøk ikke å modifisere ledninger eller kontakter på 
batteripakken, spesielt de til hybridinverteren. Forsøk på å 
foreta endringer på kablene kan føre til skader.

FARE

ADVARSEL

• Hvis enten batteripakken eller hybridinverteren skulle falle 
ved et uhell, må du straks ta deg utenfor sikkerhetssonen på 
fem meter og sørge for at skumbrannslukkere er tilgjengelig, 
da virkningen kan føre til at batteripakkecellene antennes. 
Informer deretter din representant fra Eaton om hendelsen. 
Ved brann varsles brannvesenet umiddelbart. Hold sikker 
avstand fra fareområdet for å unngå eksponering for 
potensielt giftig røyk eller gass. Instruer alle i nærheten om 
ikke å komme inn i fareområdet.

• I tilfelle av lekkasjer fra batteriet må du bevege deg minst 
fem meter unna lekkasjen og melde fra til brannvesenet, så 
vel som din tekniske supportrepresentant for Eaton. Hold 
avstand fra fareområdet. Avhending av batteriet må utføres 
av sertifisert personell.

• I tilfelle elektrolyttkontaminering (dvs. eksponering for 
avdekkede batterikomponenter som elektrolytt, pulver osv.), 
må huden og øynene straks skylles med  
rennende vann. Fjern eventuelle forurensede klær.

• Den berørte personen må deretter søke medisinsk hjelp.
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FORSIKTIG

• De emballerte enhetene (batteripakke og hybridinverteren) 
er begge tunge: Bruk derfor vernesko og fortrinnsvis en 
hydraulisk løfteinnretning for håndtering.

• All håndtering krever minst to personer (utpakking, løfting, 
installasjon dvs. montering på innervegg).

• Pakk forsiktig ut begge enhetene (batteripakken og 
hybridinverteren) og vær spesielt oppmerksom på skarpe 
kanter på kapsling og kjølefinner. Store bevegelser bør også 
unngås, da disse kan føre til produktskade og/eller alvorlig 
personskade.

• Ved utpakking må alt tilbehør som er oppført i bruksanvisningen 
identifiseres. Hvis det ikke er mulig å identifisere alt 
tilbehør, må installasjonen avbrytes på grunn av manglende 
komponenter. Ikke prøv å erstatte noe på egen hånd.

ADVARSEL

4.4  Driftsfase
Dette er sikkerhetstiltakene som må observeres under bruk av systemet og i produktets levetid. Disse tiltakene er beregnet for 
private brukere av xStorage Home-systemet. Ved installering av xStorage Home-systemet  
må installatøren gjennomgå disse sikkerhetstiltakene med sluttbrukeren.

DET FINNES INGEN UTSKIFTBARE DELER I XSTORAGE HOME-SYSTEMET SOM BRUKER KAN BYTTE.

• Når systemet er installert og strømførende, inneholder 
xStorage Home-systemet komponenter som har HØYE, 
FARLIGE STRØMMER OG SPENNINGER. Som bruker 
MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET eller ÅPNE DET på 
noe tidspunkt. Alle reparasjoner og servicearbeid skal bare 
utføres avAUTORISERT EATON-SERVICEPERSONNEL. 
Det finnes INGEN BRUKERUTSKIFTBARE DELER i 
xStorage Home-systemet.

• Ikke forsøk å fjerne skruene fra hybridinverteren og 
batteripakken på noe tidspunkt. Manglende overholdelse av 
dette kan forårsake elektriske farer som kan være dødelige 
for både privatbruker og/eller systemet.

• Ikke blokker den naturlige luftstrømmen rundt systemet, 
ikke sett gjenstander på toppen eller nær sidene av 
systemet etter installasjon. La det være minst 15 cm avstand 
mellom xStorage Home-systemet og gjenstander rundt. 
Ellers kan systemet overopphetes, noe som kan føre til 
funksjonsfeil og elektriske fare som kan forårsake brann og/
eller elektrolyttforurensning.

• Selv om de er konstruert for å tilfredsstille kravene til 
internasjonale sikkerhetsstandarder, kan hybridinverteren og 
batteripakken bli varme mens de er i driftsmodus. Ikke rør 
kjøleelementet eller de ytre overflatene på hybridinverteren 
under eller kort tid etter bruk.

• XStorage Home-systemet kan kun betjenes via systemets 
offisielle brukerprogram, og på den måten en Eaton-
sertifisert installatør har instruert, for å sikre at systemet er i 
korrekt driftsmodus. Eventuell manglende overholdelse kan 
føre til feil, skade eller feil på produktet og potensielt  
til personskade.

• Vær oppmerksom på at dyp syklusladning og utladning kan 
skade battericellene i batteripakken, og dette kan være farlig 
dersom det ikke utføres riktig. Batteriet må sykluslades 
i henhold til produsentens anvisninger. Hvis batteriet 
har blitt overladet, må det returneres til distributøren for 
avhending. Batteriet må ikke lades og tømmes utenfor 
spenningsnivåene som er beskrevet i denne håndboken. 
Hvis batteriet feillades (vanligvis over-/underlades), kan 
skadelige gasser slippes ut.

• Før du lader batteriet fra strømnettet, må du bekrefte med 
den Eaton-sertifiserte installatøren at dette alternativet er 
tilgjengelig. Ellers utsetter du deg for risiko for produktskade, 
personlig fare og feil bruk av produktet.

FARE

• Det må tas forholdsregler for håndtering, det vil si 
bruk av gummihansker og vernesko og tilstrekkelig 
installasjonsverktøy.

• Legg ikke verktøy, metalldeler eller andre gjenstander 
på toppen av utpakket eller montert batteripakke og 
hybridinverter. Sett av en minste veggflate på 1530 mm x 
1190 mm som er fri for elektriske ledninger, rørføringer eller 
andre hindringer, enten på veggflaten eller inni den.

• Bruk egnede vernebriller når du arbeider med eller i 
nærheten av litiumion-batterier.



13XSTORAGE HOME - INSTALLASJONSHÅNDBOK   MN700001NO   Mai 2019   www.eaton.com

ADVARSEL

4.6  Demontering
Kun Eaton-autorisert personell har lov til å åpne xStorage Home-systemet, utføre demontering og frakobling av alle strømkilder, 
fjerne alle elektriske enheter og demontere hybridinverteren og batteripakken. 
Det finnes INGEN UTSKIFTBARE DELER i xStorage Home-systemet som bruker kan utføre

• Før du starter demontering, må batteripakken være helt 
utladet for å forhindre potensielle elektriske støt.

• For å forhindre risikoen for elektrisk støt under 
avinstalleringsfasen, må du sørge for at alle AC-/DC-
pluggene er koblet fra alle strømkilder (solcelle og rutenett) 
før du fjerner skapet til xStorage Home-systemet.

• Legg merke til at XStorage Home-systemet kan drives 
av et fotoelektrisk solcelleanlegg, strømnettet eller 
egne energikilder (batterier) og at både vekselstrøm- 
og likestrømkilder er koblet til hybridinverteren, mens 
likestrømkilder er koblet til batteripakken. Derfor kan 
utgangsklemmene fortsatt være strømførende, selv etter at 
xStorage Home-systemet er koblet fra en vekselstrøm- og 
likestrømkilde. La det gå fem minutter før du fortsetter med 
demonteringen.

• Når du demonterer batteripakken fra veggen, må du følge 
alle forholdsregler for å hindre at produktet faller ned og 
for å unngå potensiell elektrisk og kjemisk fare, ettersom 
batteripakken kan inneholde HØYE RESTSPENNINGER 
samt KORRODERENDE, GIFTIGE og EKSPLOSIVE stoffer.

• Batteripakkene må ikke berøres før det er blitt fastslått at de 
er spenningsløse.

• Vær oppmerksom på at både xStorage Home-
hybridinverteren og batteripakken er tunge. Bruk 
derfor vernesko. All håndteringsvirksomhet under 
demontering, som nedmontering, ompakking eller flytting 
av enheter fra det opprinnelige installasjonsstedet til 
transportkjøretøyet, samt lasting og lossing av enheter på 
avfallsbehandlingsanlegget osv., vil kreve minst to personer 
som arbeider sammen. Ved demontering av produktet må 
det tas særlig hensyn til skarpe kanter på kapsling  
og kjølefinner.

• Bruk egnede vernebriller når du arbeider med eller i 
nærheten av litiumion-batterier.

• For å unngå fare for elektrisk støt under service- og 
vedlikeholdsarbeid, må du sørge for at alle AC- og DC-
pluggene er koblet fra strømkildene før du fjerner skapet 
på xStorage Home-systemet. Legg merke til at XStorage 
Home-systemet kan drives av et fotoelektrisk solcelleanlegg, 
strømnettet eller egne energikilder (batterier) og at både 
vekselstrøm- og likestrømkilder er koblet til hybridinverteren, 
mens likestrømkilder er koblet til batteripakken. Derfor kan 
utgangsklemmene fortsatt være strømførende, selv etter at 
xStorage Home-systemet er koblet fra en vekselstrøm- og 
likestrømkilde. Etter at du har koblet fra alle strømkildene, 
vent i fem minutter før du fjerner dekselet.

• Sørg for å sikre jordledningen 
i henhold til nasjonale normer og forskrifter.

• Når du bytter batteripakke, vær oppmerksom på at den 
inneholder HØYE SPENNINGER, KORRODERENDE, 
GIFTIGE og EKSPLOSIVE stoffer. På grunn av oppsettet av 
batteristrengen kan utgangsklemmen ha høy spenning, selv 
om AC-strømforsyningen ikke er koblet til xStorage Home-
systemet. Batteripakkens klemmer skal derfor ikke berøres 
før det er blitt fastslått at de er spenningsfrie. Anvisningene 
for frakobling av systemet må følges nøye.

ADVARSEL

4.5  Service og vedlikehold
Kun Eaton-autorisert personell har lov til å åpne xStorage Home-systemet og utføre utskiftnings- og vedlikeholdsarbeid på 
hybridinverteren og batteripakken. DET FINNES INGEN BRUKERUTSKIFTBARE DELER i xStorage Home-systemet. Hvis det 
oppstår systemfeil, må du alltid kontakte Eatons tekniske supportrepresentant for vedlikehold av xStorage Home-systemet, dvs. 
den Eaton-sertifiserte installatøren.

FORSIKTIG

5 min

• Når du bytter hybridinverteren, vær oppmerksom på at både 
AC- og DC-kilder er tilkoblet i denne enheten. For å unngå 
elektrisk støt under service og vedlikehold må du sørge for 
at alle AC- og DC-klemmene er koblet fra strømkilden og 
spenningsløse.

• Når du betjener / bytter ut eventuelle andre elektriske 
enheter som er oppført i xStorage Home-tilbehørslisten, må 
du sørge for at de også er koblet fra alle AC/DC-kilder og 
spenningsløse.

• Hybridinverteren er koblet til mer enn én forsyningskilde, 
dvs. nett- og solcellesystemet. Sørg for å koble fra alle 
strømkilder før service og vedlikehold, spesielt DC-bryteren 
mellom hybridinverteren og solcellepanelet, som når den er  
utsatt for sollys, begynner å levere høy likespenning. 
Unngå å berøre strømførende deler. Før du kobler 
hybridinverteren til forsyningsnettet igjen, må du sørge for 
at det finnes en jordforbindelse for å forhindre potensielle 
kraftige lekkasjestrømmer.
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• Produktet består av resirkulerbare materialer. Demontering og destruksjon må skje i samsvar med lokale forskrifter for avfall. 
Ved endt levetid må produktet transporteres til et egnet mottakssenter for elektrisk og elektronisk avfall.

• Batteripakken må kasseres i henhold til lokale krav til bortskaffelse. Forsøk ikke å kassere elementer i xStorage Home-
systemet ved å brenne dem, da batteripakken kan eksplodere når den utsettes for brann.

• Produktet inneholder litiumion-batterier som må behandles i henhold til gjeldende, lokale forskrifter for denne typen batterier. 
Batteripakken kan fjernes for å overholde regelverket med tanke på korrekt avhending.

• Ikke prøv å åpne eller ødelegge noen av elementene til xStorage Home-systemet før det kasseres. Frigjort elektrolytt fra 
batteripakken er skadelig for hud og øyne. Det kan være giftig.

• Ikke kast xStorage Home-systemet eller noen av komponentene i husholdningsavfallet. Dette produktet inneholder forseglede 
litiumion-batterier og må kasseres på riktig måte. For mer informasjon kan du ta kontakt med en lokal gjenvinningsstasjon eller 
et mottak for farlig avfall.

• Ikke kast elektrisk avfall eller elektronisk utstyr (WEEE) i husholdningsavfall. For mer informasjon om riktig avfallshåndtering 
kan du ta kontakt med en lokal gjenvinningsstasjon eller et mottak for farlig avfall.

FORSIKTIG

4.7  Produktkassering
På slutten av xStorage Home-produktets livssyklus må kun autorisert personell fra Eaton utføre fullstendig systemavhending (inkl. 
hybridinverter, batteripakke, skap og tilhørende elektriske komponenter) i tråd med lokale bestemmelser om avfallshåndtering. 
Kontakt det lokale gjenvinnings- eller mottaksstedet for farlig avfall for informasjon om riktig avhending av det brukte utstyret.
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5. Transport og oppbevaringsomgivelser
Ved håndtering, oppbevaring og transport av xStorage Home-
systemet må følgende retningslinjer følges og anvendes til 
enhver tid for å sikre best mulig behandling av utstyret.

Kontroller at xStorage Home-systemet i transport- og 
oppbevaringsfasen er koblet fra alle strømkilder, dvs. slått av 
og ikke-operativt.

5.1  Transport - batteripakker
Ved transport av xStorage Home-batteripakken gjelder 
følgende transportmåter:

• veitransport er godkjent og må overholde spesifikasjonene 
i ADR 2017-forskriften, med særlig vekt på de lokale ADR-
forskriftene.

• Skipstransport er godkjent og må overholde IMDGs 
spesifikasjoner

• kombinasjon av vei- og sjøtransport er også godkjent
• flytransport av xStorage Home-batteripakken er ikke godkjent 

på grunn av den høye litiumion-vekten per produkt.

Fareklassifisering av xStorage Home-batteripakken er 
som følger:

• xStorage Home batteripakker er klassifisert som klasse 9 
DG-kategori, UN 3481- sertifisert

• xStorage Home-batteripakker har bestått UN 38.3-tester

Følgende transportbegrensninger gjelder:

• Ved transport av last med fire eller færre batteripakker kan 
en vanlig varebil brukes for å lette transporten
• Det eneste kravet er at lastebilsjåføren må ha gjennomgått 

opplæring i henhold til kapittel 1.3 i ADR.
•  Ved transport av last som er større enn den definerte 

grensen, dvs. > 333 kg for produkter som inneholder 
litiumion-batteri, må en «DG» (Dangerous Goods – farlig 
gods)-lastebil bestilles. Dette innebærer:
• ytterligere transportkostnader påløper;
• oransje skilt må brukes;
• lastebilen må være utstyrt med de tilhørende 

sikkerhetssettene, og føreren må ha spesiell tillatelse;
• denne typen ADR-transport kan bare stoppe ved spesielt 

utpekte steder og følge en fartsgrense som er 10 km/t 
lavere enn den nominelle grensen som gjelder;

• listen over gjeldende transportregler er angitt i ADR-
dokumentasjonen;

• ekstra tid for å bestille en slik DG-lastebil  
(1 eller 2 dager).

• Andre ufarlige produkter kan transporteres i samme lastebil 
sammen med xStorage Home-batteripakker.

På grunn av at produktet er farlig, må lekkasje fra containeren 
forhindres for enhver pris. Produktet skal lastes på en 
sikker måte, og alle forholdsregler tas for å unngå skade. 
Produktlasten skal sikres på en slik måte at den ikke kan 
bli ustabil under transport, samtidig som du unngår direkte 
eksponering for ugunstige værforhold som regn. Kraftige støt 
bør unngås, da dette kan føre til skade på batteriene.

Koder og klassifisering er i samsvar med:

• IATA-GDR spesialavtale A88, A99, A154, A164;
• nasjonale forskrifter for transport på land GB12268-2005;
• FNs klassifiseringsnummer: Class 9 3481;
• emballeringsanvisninger: PI 967 (avsnitt I for litiumion-

batterier);
• DETTE PRODUKTET SAMSVARER MED UN 38.3.

Alle som er involvert i frakten (avsender, ansatt som mottar 
eller håndterer batterier, sjåfører) må ha gjennomgått 
opplæring om farlig gods. XStorage Home-batteripakken 
er pakket i en trygg kasse som er egnet for transport av 
produkter som inneholder litiumion-batterier. Legg merke til at 
xStorage Home-batteripakken faller inn under kategorien tunge 
produkter. Det må derfor tas forholdsregler for å unngå skade 
på grunn av produktets vekt.

5.2  Transport - hybridinverter
Hybridinverteren er klassifisert som elektrisk standardutstyr, 
det er ingen fareelementer knyttet til dette produktet. Alle 
generelle forholdsregler må tas under transport for å unngå 
skade på hybridinverteren, som i likhet med en batteripakke 
faller inn under kategorien tunge produkter.

5.3  Håndtering og oppbevaring
Oppbevares innendørs på et kjølig, tørt sted/lager ved 
romtemperatur for best resultat:

• holdes unna varme, gnister og flammer
• oppbevares i temperaturområdet [-10 °C, 40 °C];
• ikke overskrid 10 påfølgende dager over 30 °C.  

Det kan påvirke batteriets levetid;
• hold det over 0 °C for best mulig ytelse;
• ikke demonter batteripakken eller hybridinverteren;
• forsøk ikke å punktere, knuse eller destruere xStorage 

Home-systemet med ild. Dette gjelder også for skapet, 
batteripakken og hybridinverteren;

• Hver produktpall skal ikke inneholde mer enn to stabler à tre 
batteripakker eller tre hybridinvertere side om side.

Systemene til xStorage Home-system faller inn under 
kategorien for tunge produkter. Det må derfor tas passende 
forholdsregler ved håndtering av batteripakken og 
hybridinverteren. Unngå overdrevne bevegelser som kan 
forårsake skade på den som håndterer utstyret, eller  
selve utstyret.

5.4  Etter levering av produktet 
Hvis eventuelle uventede transporthendelser reiser tvil om  
integriteten til produktet:

• kun Eaton-autorisert personell kan pakke ut xStorage Home-
systemdelene og inspisere dem for eventuell transportskade;

• på grunn av produktets farlige karakter, bør det tas spesielle 
forholdsregler under utpakking og inspeksjon av xStorage 
Home-batteripakken. 

Ved eventuelle skader, som for eksempel deformasjon av  
skapet eller lekkasje:

• informer deretter Eatons representant for teknisk støtte;
• pass på at skadede produkter ikke brukes og forblir frakoblet.



16 XSTORAGE HOME - INSTALLASJONSHÅNDBOK   MN700001NO   Mai 2019   www.eaton.com

6. Utpakking av xStorage Home-systemet
• MERKNAD TIL INSPEKSJON AV UTSTYRET: Hvis utstyret er blitt skadet under forsendelsen, må du beholde esken og 

emballasjemateriale fra transportøren eller fra kjøpsstedet og sende inn et krav for fraktskade. Hvis du oppdager skade etter 
at forsendelsen er mottatt, send inn krav om skjult skade. For å sende inn et krav om fraktskade eller skjult skade, be om 
kvittering for levering av utstyr fra befrakteren og send en kopi av skadekravet til din representant for Eatons tekniske support 
innen 15 dager etter leveransen.

6.2  Kontroll av tilleggsutstyret
Følgende avsnitt inneholder en liste over de viktigste delene i  
xStorage Home-systemet, dvs. hybridinverteren og  
batteripakke samt tilleggsutstyr som er nødvendig for riktig 
sammensetning, montering og tilkobling av xStorage Home-
systemet for å sikre optimal funksjonalitet. Nærmere bestemt:

• Hybridinverteremballasje (figur 3);
• Batteripakkeemballasje (figur 4);
• Skapemballasje (Figur 5);
• All støttedokumentasjon (figur 6);
• Monteringsbrakett (figur 7)
• Tilbehørssettet for montering av hybridinverteren, 

batteripakken og deretter ledninger og tilkobling av dem 
(figur 8).

Figur 3: Utpakking av hybridinverteren – sprengskisse

Figur 4: Utpakking av batteripakken – sprengskisse

6.1  Formonteringsfase
• Finn et passende stabilt innendørs monteringssted, for 

eksempel i et privat hjem eller en garasje. Gipsvegg eller 
utendørs montering er ikke tillatt. Driftstemperaturområdet 
er [0 °C - 30 °C] ved 5 % til 95 % relativ luftfuktighet (ikke-
kondenserende).

• På grunn av mange forskjellige mulige veggtyper vil den 
beste metoden for å feste xStorage Home-systemet 
variere fra tilfelle til tilfelle. Ta kontakt med Eatons tekniske 
supportrepresentant for anbefalinger.

• Hvis det mangler tilbehør, kontakt din representant for 
Eatons tekniske supportrepresentant.

• De forskjellige delene av xStorage Home-systemet må IKKE 
bli aktivert under montering og installasjon.

• Sett av en minste veggflate på 1530 mm x 1190 mm som er 
fri for elektriske ledninger, røropplegg eller andre hindringer, 
enten på veggflaten eller inni den.

• Bruk passende verktøy til installasjonen.

Polyetylenskum

Klemmeblokkdeksel

Vekselretter

Tilbehørseske

Monteringsbrakett-sett

Kartong

Kartong

Batteripakke

1.

2.

Polyetylenskum

Figur 5 xStorage-skapdeksel

xStorage Home casing

220  890

1230
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Figur 6: Hurtigstartguide og sikkerhetsforskrifter

Packaging: xStorage Home & accessories

No. Accessory

15 5x M5*10 Flat torx screws

16 1x BP support bracket

17 1x EMC Core

18 1x 270 CAN adaptor

19 1x WiFi dongle

20 1x RS-485 connector

21 1x PV MC4 tool

22 1x RS232 Communication cable

23 1x M6*12 Hex Cross (BP grounding)

24 1x Grounding wire

25 2x PV MC4 connector

26 1x EPO connector

xStorage Home casing

220  890

1230

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑲ 

⑳ 

Never turn on any equipment when there is an evidence of fire, water or structural damage.

POLYETHYLENE FOAM

MOUNTING  BRACKET KIT

ACCESSORY BOX

CARTON

TERMINAL BLOCK COVER

HYBRID INVERTER ①

⑪

⑬

⑭ 

xStorage Home must be installed only by a qualified personnel i.e. an Eaton certified installer.

⑧

⑨

⑫

⑩ ⑱ 

No. Accessory

1 1x Hybrid inverter, dim: 796 mm x 515 mm x 182 mm (W x H x D)

2 1x Battery Pack

3 1x Mounting bracket

4 8x M5*40 mm round thick head wall mounting screws for BT type

5 8x plastic wall insert plug (M5) type

6 3x M4*15 mm truss cross

7 3x M3*8 mm round washer head screw, machine type

8 16x M4*6 mm flat cross

9 1x Terminal block cover for AC load output and input 

10 1x Foot

11 7x M5*40 Round thick head

12 7x Plastic wall insert plug (M5)

13 1x M4*30 Round thick wall mount head

14 1x Plastic wall insert plug (M4)

EATON  xStorage Home Quick Start Guide  March 2019 EATON  xStorage Home Quick Start Guide  March 2019

4

Prior to the installation it is required to download (www.eaton.com/xstorage),  
read, understand the step by step instructions from the latest installation manual.

Eaton xStorage Home
Quick Start Guide

Instructions

• To meet warranty and safety requirements, keep the  
distance between the xStorage Home system casing  
and the surrounding sides at a minimum of 15 cm.

• The wall must support the following weights: 40 kg inverter, 
68 kg battery pack, casing and mounting bracket appr. 12 kg. 
The total weight is 120 kg. Select the appropriate screws 
depending on the type of wall.

• By using the mounting bracket drill the holes into the wall. 
Then disassemble the wall mounting bracket.

• Mount the inverter and the battery pack onto the wall bracket. 
The installer may install screws to secure the battery pack onto 
the wall mounting bracket.

• Mount the casing onto the wall bracket. The installer may 
install screws to secure the outside cover onto the wall 
mounting bracket.

• Once installed, the xStorage Home battery pack and the hybrid 
inverter must not be opened under any circumstances. In case 
of need, contact your Eaton technical support representative.

• Note: the torque to tighten the mounting screws should not  
be higher than the 0.4 Nm.

Instructions

• Both the packed hybrid inverter and the battery pack are 
considerably heavy: wear safety shoes and preferentially use  
a vacuum lifter for handling operations.

• All handling operations will require at least two people (unpacking, 
lifting, installation i.e. mounting on the indoor wall).

• Select a suitable indoor mounting location such as the house or 
the garage, no drywall and no outdoor mounting allowed. The 
operational temperature range is [0°C, 30°C], 5% to 95% relative 
humidity (non condensing).

• Due to the various types of walls, fixing the xStorage Home 
system might differ from case to case: Contact your Eaton 
technical support representative for recommendations.

• In case of missing accessories, contact your Eaton technical 
support representative.

• xStorage Home parts MUST NOT be energized during mounting 
and installation.

• Allocate a minimum wall area of 1530 mm x 1190 mm that is clear 
of all electrical wiring, pipework or other obstructions either on or 
buried within the wall.

• Use appropriate tools and screws for the installation.

2. Mounting1. Preparation phase

During installation unplug xStorage Home. Read and understand the safety warnings prior to installation.

Hybrid inverter 
&  

Battery pack mounting

These safety guidelines apply to the following xStorage Home systems and product life use phases:

xStorage Home systems

Charging power Battery capacity Product description Part number

3.6 kW 4.2 kWh XST 1Ph 3.6 kW 4.2 kWh Blue XSTH1P0361UBUEV2
4.6 kW 4.2 kWh XST 1Ph 4.6 kW 4.2 kWh Blue XSTH1P0461UBUEV2
6.0 kW 4.2 kWh XST 1Ph 6.0 kW 4.2 kWh Blue XSTH1P0601UBUEV2
3.6 kW 6.0 kWh XST 1Ph 3.6 kW 6 kWh Blue XSTH1P0362NBUEV2
4.6 kW 6.0 kWh XST 1Ph 4.6 kW 6 kWh Blue XSTH1P0462NBUEV2
6.0 kW 6.0 kWh XST 1Ph 6.0 kW 6 kWh Blue XSTH1P0602NBUEV2
3.6 kW 10.08 kWh XST 1Ph 3.6 kW 10.08 kWh Blue XSTH1P0364NBUEV2
4.6 kW 10.08 kWh XST 1Ph 4.6 kW 10.08 kWh Blue XSTH1P0464NBUEV2
6.0 kW 10.08 kWh XST 1Ph 6.0 kW 10.08 kWh Blue XSTH1P0604NBUEV2 

Eaton xStorage Home
Safety Guidelines

Save these instructions. These safety guidelines contain essential information that must be followed during the installation of the xStorage Home system according to the procedure outlined in the xStorage Home installation manual. Instructions must  
be carefully read and understood before operating the equipment and be saved for future reference. The xStorage Home system is a product for residential application only and installation must be done in a dry, indoor environment within 0 °C to 30 °C, 
free of conductive contaminant. NOTE : The xStorage Home system can only be installed by Eaton certified personnel i.e. an Eaton certified installer who needs to fully understand and apply provided safety instructions in order to  
avoid electrical hazard shock, potential death and sever product damage.

• Both the packed hybrid inverter and the battery pack units are considerably heavy: safety shoes shall therefore be worn and a forklift could be 
used for all handling operations.

• All handling operations such as loading, lifting, moving packed units through the warehouse, delivery and unloading will require AT LEAST two 
persons working together.

• Always store packages in a dry and humidity controlled environment where the storage temperature range is from -10 °C up to 40 °C and far 
away from running liquids.

• Never let a foreign body penetrate inside any of the packaging, i.e. neither inside the packaging of the battery pack nor inside the packaging of 
the hybrid inverter.

• In case of dropping any of the packaging report this immediately to the responsible personnel who then have to carry out a product quality 
control check and make sure that the fall or impact did not cause damage to the product.

• Do not leave packed products outside. Excessive weather might cause severe product damage.

CAUTION LOGISTICS

WARNING LOGISTICS

• Do not lift the packed or unpacked units on your own without help or without an adequate machine lifter. There is a sever risk of 
self-injury.

• Do not pack pallets with products on top of each other. 1 pallet contains 3 rows of products i.e. 3 packs on top of each other distributed 
in 2 side to side columns. If the stocked number of packages exceeds the defined number there is a double risk of damaging the 
products and risking packages falling directly to the floor and on the handler of the units leading to potential death and product 
irreversible damage.

• When loading, lifting, storing and delivering products avoid uncontrolled product movements. These could harm both the product and the  
handler of the units.

• The battery pack and the hybrid inverter must be transported in their original packaging, in an upright orientation with the terminals at the 
top. Compliant, non-flammable material must be used to protect the battery pack from impact damage. Never lift the battery pack or the 
hybrid inverter by the terminals.

• During the delivery, the products must be carefully packed to prevent any product damage during the transport in case of excessive 
vehicle movements which should be avoided.

Use phase User Action

Logistics Forwarder Loading, storing, delivery
Installation Eaton certified installer Unpacking, mounting, installation, commissioning

Operating phase Residential user
Nominal operation via the User Interface (UI),

malfunction notification, misuse

Service and maintenance Eaton certified service provider
Standard check-up, replacement of the battery pack, 

the hybrid inverter or the electrical units, software upgrade
Deinstallation Eaton certified installer Dismantling the installed xStorage Home system

Product disposal Eaton certified installer Recycling the xStorage Home system

Prior to the installation it is required to download (www.eaton.com/xstorage), read, 
understand the step by step instructions from the latest xStorage Home installation manual.

WARNING INSTALLATION

• Prior to energizing the installed xStorage Home system, ensure that the hybrid inverter and/ or the battery pack are not inadvertently grounded. If 
inadvertently grounded, remove the source from the ground. A contact with any part of a grounded battery pack or an hybrid inverter can result 
in an electrical shock. The likelihood of a shock can be reduced if all grounds are removed during installation and maintenance. This is applicable 
to the equipment and the remote battery supplies not having a grounded supply circuit.

• To meet the warranty and safety requirements, keep the distance between the xStorage Home casing and the surrounding sides at a minimum 
of 15 cm.

• Prior to energizing the installed xStorage Home system make sure to connect physically all elements as it is instructed in the xStorage Home 
installation manual and cover the hybrid inverter and the battery pack with the xStorage Home casing in order to prevent potential contact with 
the operating system once energized.

• If the xStorage Home system application includes a connection to a photovoltaic (PV) solar system and/or to the grid make sure to deenergize 
the PV connecting and/or the battery pack, and/or the grid terminals prior to any work. Note that the xStorage Home system can be powered by 
the PV solar system, the grid or by its own energy sources (batteries) so deenergizing each connecting terminal is essential. Never let a foreign 
body penetrate inside the xStorage Home unit.

• Never block the natural air flow around the system, do not place anything on the top or near the sides of the xStorage Home system 
after installation.

• Never expose the system to direct sunlight or a source of heat.

• If the xStorage Home system must be stored prior to the installation, the storage must be in a dry place away from sun and rain exposure.

• When installing the hybrid inverter note that within this device AC and DC sources are terminated. To prevent risk of an electrical shock during 
the installation please ensure that all AC and DC terminals are disconnected from the power source.

• Make sure to secure the ground line to the grid’s ground, and to double check that the Line and Neutral are not confused with the Ground.

• The hybrid inverter is designed to feed AC power directly to the public utility power grid only. Do not connect the AC output feed of the hybrid 
inverter to a private AC equipment. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the 
equipment may be impaired.

• Do not attempt to alter the battery pack wiring or connectors especially to the hybrid inverter. Attempting to alter wiring can cause injury.

• The product installation i.e. the mounting, the connection and the operation instructions described in the installation manual must be 
followed at all times in the given order.

• The xStorage Home system must be installed in a temperature and humidity controlled, indoor environment that is free of conductive  
contaminants according to the recommendations provided in the xStorage Home installation manual. Never install the xStorage Home 
system in an airtight room, in the presence of flammable gases, or in an environment exceeding the specifications such as outdoors. 
The system is not intended for outdoor use. Excessive amount of dust in the operating environment of the xStorage Home system may 
cause damage or lead to malfunction.

• Allowed ambient temperature range is [0 °C, 30 °C] and must not exceed 30 °C especially for 10 consecutive days. Do not install and 
operate the xStorage Home system near water or excessive humidity (95 % maximum).

• Prior to starting any installation or service work, all AC and DC power sources must be disconnected. Ensure as well the system 
grounding/PE continuity.

• Do not open or mutilate the battery pack or the hybrid inverter.  

• If accidentally dropping the battery pack or the hybrid inverter, immediately move back to the 5 meter safe distance and prepare foam fire 
extinguishers in case the battery pack cells ignite from the impact. Then inform your Eaton technical support representative. In case of 
fire, inform immediately the fire brigade, keep the safe distance from the hazard scene due to the potential risk of being exposed to toxic 
fumes and inhaling smoke. Inform all people in the near proximity not to enter the hazard area.

• In case of spillage incidents i.e. battery pack leakage, move away at least 5 meters from the leak point and inform your Eaton technical 
support  representative and fire brigade. Keep away from the hazard area. The disposal of the battery needs to be handled by Eaton 
certified personnel.

• In the event of electrolyte contamination i.e. the exposure to uncovered battery material such as electrolyte, powder etc.; skin and eyes 
should be immediately flushed with plenty of clean water and contaminated clothing immediately removed. The user should request 
medical assistance.

If you disregard any of the listed danger points you are risking sever product damage, electrical shock hazard and potentially death.

DANGER INSTALLATION

EATON  xStorage Home Safety Guidelines  January 2019 EATON  xStorage Home Safety Guidelines  January 2019
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Figur 7: xStorage veggmonteringsbrakett

Figur 8: Tilbehørsbokssett

3. Mounting bracket

1x - Support plate (Right)

1x - Mounting bracket (Inverter)

1x - Reinforce plate
1x - Mounting Bracket (Battery Pack)

2x - side reinforce plate

1x - Support plate (Up)

1x - Support plate (Left)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

8x M5*40 mm runde, tykke veggmonteringsskruer for BT-type

8x plastplugger til vegg (M5)-type

3x M4*15 mm tverrstag

3x M3*8 mm monteringsskrue, maskintype

16x M4*6 mm flatt kryss

1x klemmedeksel for vekselstrømutgang og inngang

7x M5*40 rundt, tykt hode

7x plastplugger til vegg (M5)

1x fot
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19.

20.

21.

16.

13.

22.

17.

14.

23.

25.

18.

15.

24.

26.

1X RS-485-kontakt

1x M4*30 rundt, tykt veggmonteringshode

1x RS232-kommunikasjonskabel

1x PV MC4-verktøy

1x plastplugger til vegg (M4)

1x M6*12-sekskantkryss (batteripakke-jording)

2x PV MC4-MC4-kontakt

5x M5*10 flate torxskruer

1x beskyttelsesleder (PE-leder)

1x EPO-kontakt

1x 270 CAN-adapter

1x WiFi-dongle

1x batteripakke, støttebrakett

1x EMC-kjerne

6.3  Valgfrie tilbehørselementer

Vær oppmerksom på at i noen tilfeller kan installering av xStorage Home-systemet (som beskrevet i avsnitt 9) kreve tilkobling  
og konfigurasjon av en strømmåler. I så fall må den Eaton-sertifiserte installatøren levere den passende strømmåleren. For 
mer informasjon om hvorvidt en strømmåler er nødvendig for installasjon av xStorage Home-systemet, vennligst kontakt din 
representant for Eatons tekniske support og les den ekstra håndboken om xStorage Home strømmålere for ytterligere detaljer.
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Figur 9: Nødvendig avstand mellom xStorage Home-
systemet og omgivelsene

Monteringsfasen består av seks trinn.

7.1  Generelle anvisninger
• For å overholde garanti- og sikkerhetskravene, bør det holdes 

en minimumsavstand på 15 cm mellom xStorage Home-
skapet og omgivelsene, som vist på figur 9.

• Sett av en minste veggflate på 1530 mm x 1190 mm som er 
fri for elektriske ledninger, røropplegg eller andre hindringer, 
enten på veggflaten eller inni den.

• Monteringsveggen må tåle følgende vekt: 37 kg for 
inverteren, 83 kg for batteripakken og ca. 15 kg for skap og 
monteringsbrakett. Den totale vekten utgjør 135 kg.

• XStorage Home-systemet bør monteres på en tykk murvegg 
som kan tåle denne belastningen.

• XStorage Home-delene må IKKE aktiveres under montering 
og installasjon før det er blitt fastslått at systemet er riktig 
tilkoblet og jordet.

• Produktet må kun monteres i vertikal stilling.
• Rommet der installasjonen finner sted, må ha sin egen 

ventilasjonskilde.
• Merk: tiltrekkingsmomentet for å stramme 

monteringsskruene skal ikke være høyere enn 0,4 Nm.

min15cm

min15cm

min
15cm

min
15cm

Hybrid inverter

Battery pack

Figur 11: Slik monteres veggbraketten

Figur 10: Monteringsmål for hybridinverteren og  
batteripakken

7.2  Monteringsmål
Følg retningslinjene for monteringsposisjon som vist på Figur 
10 for å plassere monteringsbraketten som er vist i avsnitt 6.2, 
riktig, figur 7. Mål vises i [mm].

7.3  Montering av veggbrakett
Koble monteringsbrakettelementene som vist på figur 11. 

Bruk M4*6 flate kryss-skruer fra tilbehørssettet for 
hybridinverteren (avsnitt 7.2, Figur 8).

3.

8.

7. Montering
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Figur 12: Markere hullets posisjon på veggen

Figur 13: Slik festes veggbraketten

7.4  Boring av hull i veggen
Merk posisjonen til hullene på veggen ved hjelp av 
veggbraketten, og bor så hullene som vist på figuren under.

7.5  Feste av festebraketten
Bruk det passende tilbehøret (se avsnitt 6.2) for å feste 
veggbraketten på veggen som vist på figur 13.

Vær oppmerksom på at riktig type plastplugger og skruer (ref. 
4 og 5 på bildet) må velges av en Eaton-sertifisert installatør, 
basert på følgende hensyn:

•  installasjonsstedet, så vel som
•  typen vegg som systemet skal monteres på

for å sikre at montering av hybridinverteren og batteripakken 
gjøres så trygt som mulig.

Monteringselementene 4 og 5 foreslått i avsnitt 6.2 
representerer en generell anbefaling og bør justeres etter 
behov for montering av systemet på den angitte veggen.

Figur 14: Før du monterer batteripakken

Figur 15: Siste trinn for montering av xStorage  
Home-systemet

7.6  Klargjøre batteripakken for montering
Før du monterer batteriet, vær oppmerksom på at:

• veggbraketten for batteripakken må festes som vist på  
figur 14

• retningen til batteripakken som er angitt på figur 14,  
må følges

7.7   Montering av hybridinverteren og  
 batteripakken

Når du monterer hybridinverteren og batteripakken, må du 
påse at:

• Startbryteren til inverteren er i stilling "I".
• Både hybridinverteren og batteripakken skal monteres i 

retningen som vist på figur 15
• Hybridinverteren skal monteres øverst, og batteripakken i 

vertikal stilling nedenfor.
• Vær oppmerksom på at xStorage Home-batteripakken kun 

kan installeres sammen med og kobles til xStorage Home-
hybridinverteren. Med andre ord: batteripakken er  
ikke kompatibel med tredjepartsomformere.

Foot fixing: 
use M4*30L

4. 5.

10.

13. 14.

11. 12.

2.

15. 16.

Når hullene er laget, demonterer du vegg-  
monteringsbraketten.

Foot fixing: 
use M4*30L

6.
e x 2 stk.

1.

2. e x 2 stk.
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Figur 16: Hybridinverterens strøm- og kommunikasjonsnettverk – tilgjengelige tilkoblinger

Figur 17: 3D-visning av hybridinverter-tilkoblingspunkter

8. Kabling

ADVARSEL! 

Før du starter opp xStorage Home-systemet, må du sørge for at alle strømbrytere for batteripakken,  
DC-inngangsstrøm (solcelle), AC-inngangsstrøm (AC-nett) og AC-utgangseffekten (AC-last) er slått av.

Følg de illustrerte, trinnvise instruksjonene for å sikre riktig kabling av xStorage Home-systemet.

8.1  Hybridinverterforbindelser
xStorage Home-hybridinverter har to sider som kan kobles enten til strøm, inngangs-/utgangslast eller til 
kommunikasjonsnettverk. Disse koblingspunktene omtales og i Figur 16, Figur 17 og Tabell 5.

Tabell 5 Hybridinverter-tilkoblingspunkter

Hybridinverter
EFFEKTOMRÅDE FOR INVERTER 

3,6 kW 4,6 kW 6 kW

Koblings 
referanse Beskrivelse

1 Likestrøminngang (BAT): Klemmer til batteripakke

2
Likestrøminngang (solcelle): Kabeltverrsnittet må beregnes 

 i henhold til Isc

3
Vekselstrømutgang: Klemmen brukes til ledninger for  

vekselstrømforbindelsen. L (fase), N (nøytralleder), GND  
(jord): Ø 4/6mm2

4
Inngang fra strømnettet: Klemmen brukes til ledninger for  
vekselstrømforbindelsen. L (fase), N (nøytralleder), GND  

(jord): Ø 6/10 mm2

5 Likestrøminngang (solcelle)

6
Kommunikasjonsspor: Ethernet-kort allerede montert; LAN-,  

USB- og RS-485-port

7
CAN-BUS BAT COMM: Tilbehør inkluderer RS232-kabel for  

å kommunisere med BMS-kort

8 Valgfri EPO-port

9 USB-port

10 Omkoblingsbryter for likestrøm

11 Startbryter for installasjonen4.
3.

7.

10.
2.

5.

8.
9.
6.

11.

1.

1.

11. 10.2.5.6.9.8.7.3.4.
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8.2  Batteripakketilkoblinger
Batteripakken inneholder to hovedklemmer, som henvist til og forklart på figur 18, figur 19 og tabell 6.  
Pass på at bryteren på batteripakken er åpen under igangkjøring. 

12. 13.

Figur 18: Batteriets strøm- og kommunikasjonsnettverk – tilgjengelige tilkoblinger

Tabell 6 Tilkoblingspunkter for batteripakke

Figur 19: 3D-visning av batteripakker for referanse

Batteripakke
NOMINELL KAPASITET 

4,2 kWh 6 kWh 10,08 kWh

Koblingsreferanse Beskrivelse

12 Likestrøminngang (BAT): Klemmer til batteripakke

13 CAN-BUS BAT COMM: Tilbehør inkluderer RS232-kabel

12.

13.
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8.3  Tilkobling
Etter montering av xStorage Home-systemet og etter at man 
har gjort seg kjent tilkoblingene som vises i avsnitt 8.1 og 8.2:

Figur 20: Kabling av hybridinverter og batteripakke

Figur 22 CAN-BUS BAT-kommunikasjonsforbindelse 
mellom hybridinverter og batteripakke

Figur 21 Batteriklemmeplugg mellom hybridinverteren og 
batteripakken

• Fjern plastbeskyttelsen til batteripluggen (figur 21).
• Koble til hybridinverteren og batteripakken ved hjelp av 

klemmen. Klemmen fra inverteren passer direkte inn i 
batteripakken.

• Koble til jordingssystemet ved å bruke beskyttelseledning 
(PE-leder) og koble til hybridinverteren og batteripakken som 
vist på Figur 21

• Lukk bryteren på batteripakken.
• Legg til kjernen mellom den svarte og den røde kabelen.
• Dekk klemmen med batteripluggen (figur 21).

24.
17.
1.

22.

8.4   Koble til AC- 
lastutgang/strøminngangsledninger

Til slutt kobles hybridinverteren til forsyningsnettet, det vil 
si til fordelingstavlen og de kritiske forbrukerne, ved hjelp av 
tilkoblingsklemmene 3 og 4.

Disse tilkoblingspunktene er illustrert på figur 23; AC-
strømkablene må leveres av den Eaton-sertifiserte 
installatøren. Vær oppmerksom på at systemet ALLTID 
må være koblet fra alle strømkilder. Forsikre deg om at alle 
relevante strømbrytere som er koblet til strømnettet og kritisk 
last, er slått AV mens du arbeider med kabling.

Figur 23: AC-lastutgangs-/inngangsklemmer

Figur 24: Slik åpner du AC-klemmedekselet

Før du kobler til, åpner du klemmeblokkdekselet for AC-
lastgang/-inngang (figur 24) dvs. fjerner skruene (A: M3*8L 
rundkryss) som vist i følgende sett med figurer.

• Bruk RS232-kabelen og koble CAN-BUS BAT COMM-porten 
til hybridinverteren med batteripakken via CAN 270-kontakten 
som vist på figur 22.

22.

18.
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Figur 28: Avdekkede og beskyttede AC-klemmer

Figur 29: Hybridinverter og MC4-kontakt

Dette er for å beskytte AC-lastutgang/-inngang med det 
lukkede klemmedekslet som vist i figur 28.

8.5   Koble til DC-inngangs-PV-klemmene  
med MC4-kontaktene

Når du installerer solcellesystemet sammen med xStorage 
Home-systemet, er det nødvendig å koble xStorage Home-
systemet direkte til solcellesystemet. Til dette anbefales bruk 
av en kort MC4-kontakt i stedet for en lang:

•  Anbefalt delenummer (P/N): 104-80128-00 og  
104- 80129-00.

Begge MC4-kontaktene må kobles til hybridinverteren som 
illustrert på figur 29. Når du kobler fra PV MC4-kontaktene, må 
du bruke PV MC4-verktøyet (avsnitt 6.2, referanse 21) som 
illustrert i Figur 30. Trekk ut PV MC4-verktøyet og fjern PV 
MC4-verktøyet (figur 31).

Figur 25: Slik kobler du AC-klemmedekselet til 
hybridinverteren

Figur 26: Slik kobler du AC-lastinngangs-/
utgangsledningene til hybridinverteren

Figur 27: Monter dekselet på AC-inngangs-/
utgangsklemmene

Koble til den nederste delen av klemmedekselet (figur 25) for 
AC-lastutgang og -inngang til hybridinverteren.

Dernest kobler du strømforsyningsledningene til 
strømadapteren som kommer ut fra fordelertavlen til 
tilhørende klemmer på hybridinverteren (figur 26). Maksimalt 
tiltrekkingsmoment er 1,8 Nm.

Lukk klemmedekselet på AC-utgangen og -inngangen og fest 
den på inverteren som vist på figur 27.

Tightening torque
max 1.8 Nm

Use again
the screws
(A: M3*8L 
round cross)
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Figur 30: Koble fra ved hjelp av en av endene av 
PV MC4-verktøyet

Figur 31: MC4 frakoblet

8.6  Koble til en nødstoppknapp
En valgfri nødstoppknapp kan kobles til  
EPO-porten på hybridinverteren (ref. 8 på figur 17). Bruk EPO-
kontakten i tilbehørsboksen.

•  Hvis nødstoppknappen er koblet til, dvs. EPO-porten er 
kortsluttet, åpner hybridinverteren batterikontakten, åpner 
forsyningsnettreléet og reléet for kritisk last. Se figur 32 som 
referanse.

• EPO-port 1 og 2 skal normalt lukkes for å drive  
enheten i Tyskland.

Figur 33: Konfigurasjon av den endelige installasjonen 

Figur 32: Tilkoblingsskjema for nød-  
utkobling (EPO)

DC
DC

DC
DC

DC
AC

Optional 
EPO 
Port

Grid

PV

Critical
Loads

S relay

G relayContractor 4 3 2 1
Battery Pack Hybrid Inverter

22.

24.
17.
1.
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Figur 34: Generelt koblingsskjema for installasjon av alle typer

9. Systeminstallasjon og konfigurasjoner
XStorage Home-installasjon vil variere avhengig av om husstanden:

• allerede har et eksisterende solcellesystem: denne typen installasjon er betegnet som et AC-koblet system;
• ikke har et solcellesystem, men dette er noe som skal installeres sammen med xStorage Home-systemet: Denne typen 

installasjon er betegnet som et DC-koblet system;
• ikke har et solcellesystem, og det skal heller ikke installeres med xStorage Home-systemet: Denne typen installasjon er 

betegnet som en solcellefri installasjon.

Siden hybridinverteren er transformatorløs, må solcellemodulene ha en IEC 61730-2 klasse A-normering. 

Vær også oppmerksom på at det for å aktivere strømovervåking og det fulle funksjonelle omfanget av xStorage Home-
grensesnittet er nødvendig å installere flere strømmålere, som er betegnet som et valgfritt element i avsnitt 6.3. Disse 
dataene benyttes av xStorage Home-grensesnittet for å overvåke energiforbruket. Hver av installasjonstypene oppført ovenfor 
er vist på figur 33.

PV DC-bryteren må velges i henhold til Isc i hybridinverteren (Isc = 35 A).

Strømbryteren må velges i henhold til den maksimale AC-strømmen i hybridinverteren. Alt verneutstyr må velges i henhold til 
lokale standarder og forskrifter.

9.1 Elektriske tilleggsinstallasjonskomponenter
Avhengig av den elektriske varianten av xStorage Home-
installasjon, må forskjellige elektriske komponenter plasseres i 
fordelerskapet. Generelt må den Eaton-sertifiserte installatøren  
installere noen av følgende vern, som representerer en 
minimal, påkrevd installasjon:

• Jordfeilbryter (RCD) – 30 mA (ikke inkludert i xStorage 
Home-listen over tilbehør) Denne beskytter lasten som er 
direkte koblet til xStorage Home-systemet og startes ved 
strømbrudd (dvs. kritisk last).

• Jordfeilbryter (RCD) – 30 mA (ikke inkludert i xStorage 
Home-listen over tilbehør) denne beskytter lasten som 
er direkte koblet til strømnettet og blir IKKE drevet under 
strømbrudd (dvs. ikke-kritisk last).

• Strømmåler 1 – måler vekselstrøm fra strømnettet for å gi 
strøm til ikke-kritisk last. 

• Strømmåler 2 – måler vekselstrøm generert fra 
eksisterende solcellesystem.

XStorage Home-systemet kan bare overvåke utgående 
energi som driver kritisk last og innkommende energi hvor 
kilden er solcellepaneler og/eller nett. Uten strømmålere 
kan xStorage Home-systemet derfor ikke beregne hvilken 
energi som forbrukes av ikke-kritisk last. Legg merke til at 
installasjonen vil bli tilpasset i henhold til lokale bestemmelser 
i installasjonslandet og at flere beskyttelsesenheter kan være 
inkludert i installasjonen. Den Eaton-sertifiserte installatøren vil 
oppgi denne informasjonen.
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9.2  AC-koblet systeminstallasjon 
AC-koblede systemer er typiske for de såkalte ettermonteringsinstallasjonene, hvor:

• Husholdningen har et eksisterende solcellesystem
• XStorage Home-systemet er installert på AC-siden av installasjonen og koblet via fordelerskapet til  

eksisterende PV-installasjon

Følgende skjema (figur 35) gir en generell oversikt over installasjonen med last delt inn i kritisk og ikke-kritisk. Strømmålere er 
generelt påkrevd for å overvåke energistrømmer. Se den komplette strømmålerhåndboken for xStorage Home for å muliggjøre 
full funksjonalitet.

9.3  DC-koblet systeminstallasjon 
DC-koblede systemer er typiske for nye installasjoner der:

• Husholdninger ikke har solcellesystem
• XStorage Home-systemet installeres sammen med den nye solcelleinstallasjonen
• XStorage Home og solcellesystemene er koblet direkte via PV MC4-kontakter

Følgende skjema (figur 36) gir en generell oversikt over den DC-koblede installasjonen med last delt inn i kritisk og ikke-kritisk. 
I dette tilfellet må ekstra solcellebrytere legges til i installasjonen for å beskytte direkte DC-tilkoblingslinjer mellom xStorage 
Home-systemet og solcellepanelene. Det er ikke behov for at en ekstra solcelleinverter installeres, ettersom hybridinverteren har 
denne funksjonaliteten integrert. Installasjon kan utføres uten strømmåler, men i så fall vil funksjonaliteten til brukergrensesnittet 
være begrenset. 

Figur 35: AC-koblet xStorage Home-systeminstallasjon

Figur 36: DC-koblet xStorage Home-systeminstallasjon
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9.4  Solcellefri systeminstallasjon 
Egenskaper for denne typen installasjon er som følger:

• Husholdningen har ikke eksisterende solcellesystem installert og vil ikke  
installere det

• XStorage Home-systemet er bare koblet til forsyningsnettet.

Følgende skjema (figur 37) gir en generell oversikt over solcellefri installasjon med last delt inn i kritisk og ikke-kritisk last. 
Installasjon kan utføres uten strømmåler men i så fall vil funksjonen til brukergrensesnittet være begrenset.

9.5  Generelle installasjonsmerknader 

9.5.1 Kabelvalg

• Koble til både AC-nett/AC-fordelerskap med 10 AWG/6 mm² kabelstørrelse (foretrukket)

9.5.2 Installasjonsmerknader
• Installasjon av jordfeilbryter må utføres i samsvar med lokale lover og forskrifter  

for el-installasjoner
• Distribuering til strømnettet må gjøres i samsvar med lokale regler og forskrifter for bruk av strømnettet
• Systemkoblingsskjemaer (avsnitt 9.2, 9.3, 9.4) illustrerer en generell installasjonsplan.

Figur 37: Solcellefri xStorage Home-systeminstallasjon
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10. Systemstart 

10.1  Oppstartssekvens 
Start av xStorage Home-systemet:

1. Kontroller at alle komponenter er tilkoblet som 
beskrevet i avsnitt 8

2. Kontroller og sett til slutt mykstartbryteren på 
inverteren i posisjon "I" (figur 17 referanse 11);

3. Aktiver bryteren for AC-inngang og AC-utgang i det 
aktuelle fordelerskapet (avsnitt 9);

4. Aktiver batteripakkens bryter (figur 38);

5. Aktiver hybridinverterens DC-bryter (figur 39);

6. Konfigurer strømmåleren som beskrevet i den ekstra 
strømmålerhåndboken for xStorage Home;

7. Hvis det ikke oppstår feil, er oppstartssekvensen 
fullført riktig;

8. På dette tidspunktet utføres FW-oppgraderingen hvis 
nødvendig.

10.2  Hybridinverter – styredisplay foran 

Frontkontrollpanelet til hybridinverteren består av en LCD-
skjerm, tre statusindikatorlamper og tre taster som vist på 
figur 40 og figur 41. Den funksjonelle beskrivelsen er å finne 
i tabell 7.

Figur 38: 3D-oversikt over xStorage Home-batteripakken 

Figur 40: Visning av xStorage Home-hybridinverter  
og skjerm

Figur 41: Oversikt over skjermelementene i xStorage 
Home-hybridinverter

Tabell 7: Funksjonell oversikt over xStorage Home-
visningselementene 

Figur 39: 3D-oversikt over xStorage Home-hybridinverter

Hybridinverterens kontrollpanelelementer

LED

Spenning-på
Lyser når inverteren  
starter opp

Feil Lyser hvis det oppdages en feil

Kommunikasjon 
Lyser hvis kommunikasjonsporten 
er aktiv og kommunikasjon med 
batteripakken er oppe

Navigasjons 
taster

Rull opp i menyen eller flytt 
markøren oppover

Angi eller bekreft innstillingen

Bla nedover menyen eller flytt 
markøren nedover

LCD- 
display:

16 tegn x 2 linjer; 
monokromt

Vis driftsstatus og  
parameterinnstillinger

Power-på
Feil
Kommunikasjon

Tre 
navigasjonstaster

LCD-display
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10.3  Hybridinverter – initialiseringsprosess 
Etter at du har startet xStorage Home-systemet for første 
gang, utfører du oppsettprosedyren for hybridinverteren ved å 
følge displaymeldingene og bruke de tre navigasjonstastene.

Legg merke til at når du slår på hybridinverteren for første 
gang, vises følgende:

• Modellnavnet på inverteren  
(for eksempel XSTH1P036P060V11);

• initialiseringsmeldingene;

Deretter går du til den trinnvise initialiseringsprosessen.

10.3.1 Språkvalg

Velg det foretrukne språket. Tilgjengelige språk er vist på 
figur 45. 

De 3 LED-lampene angir:

• Innkobling: LED grønn (figur 42)  Hybridinverteren er koblet 
til nettet, forsyner eller bruker strøm

• Feil: LED Rød (figur 43) Det er oppdaget en feil, og 
inverteren er utløst og er ikke lenger koblet til nettet. Flere 
detaljer om mulige feil og korrigerende tiltak finner du i 
avsnitt 16 «Feilsøking»

• Kommunikasjon: LED grønn (figur 44) Kommunikasjon via 
USB-port eller RS-485-kort pågår

Figur 42: Innkobling: Grønn på:

Figur 43: Feil: Rød på

Figur 45: Språkvalg for hybridinverter, menyoppsett

Figur 44: Kommunikasjon: Grønn på:

MENU FIRST LEVEL

Model name

Start

Model name
Set Language

Model name
Language: English

 

Model name
Lingua: Italiano

Model name
Sprache: Deutsh

Model name
Idioma: Español

Model name
Langue: Français

Model name
Taal: Nederlands

Model name
INITIALIZATION

“ “

“Hold 5 Sec“
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10.3.2 Valg av forsyningsnett

Når ønsket språk er valgt, går du til «INITIALISERING» for 
nettvalg (figur 46). Nettvalget vil avhenge av landet xStorage 
Home-systeminstallasjonen utføres i. Hvis ønsket nettstandard 
ikke vises, kontroller om den nyeste programvareversjonen 
er installert. Hvis problemet fortsatt vedvarer, kontakt Eatons 
tekniske supportrepresentant.

Figur 46: Språkvalg for forsyningsnett, menyoppsett 

ADVARSEL! 

Hvis den valgte nettstandarden ikke er i tråd med 
gjeldende nettstandard, vil inverteren ikke kunne 
fungere normalt.

MENU FIRST LEVEL

Model name
INITIALIZATION

INIT OK

Model name
“......”

Model name
VDE0126-1-1/A1

“ “

“Hold 5 Sec“

Når nettstandarden er valgt, vil den Eaton-sertifiserte 
installatøren kunne navigere i alternativene som er tilgjengelige 
i hovedmenyen til hybridinverteren. Trykk på ↑ eller ↓ for å gå 
gjennom de tilgjengelige alternativene. Trykk på  for å velge 
det gjeldende alternativet (hvis aktuelt) og foreta endringer.

Alternativnavn Beskrivelse

Pac = Aktiv strøm redistribuert (+) eller absorbert (-) 
fra strømnettet

Etoday = Daglig energiforbruk og absorpsjon

Vac = Nettspenning 

Iac = Redistribuert eller absorbert i  
forsyningsnettet

Frequency = Nettfrekvens 

Vdc = Solcellepanelspenning/batterispenning 

Idc = Solcellestrøm/batteristrøm (+) = utladning, 
(-) = ladning

Normal
«P reg active» vises når aktiv  
strømreguleringsmodus er aktiv  
(kun for CEI-021) 

Ver Gjeldende inverter FW-versjon 

Gjeldende reguleringsinnstilling Valgt nettkode

Angi språk Endre språk på LCD-skjermen 

Angi dato og klokkeslett Endre dato og klokkeslett

Automatisk testinnstilling  
(kun CEI-021) Autotest

Autotestresultat (CEI-021) Autotestresultat

Set Active Power Begrens maksimalt aktiv strøm i produktet

Active Power Val Overvåk maksimalt aktiv strøminnstilling

Set Reactive Power Sett opp den reaktive strømstyringsmodusen. 
Se avsnitt 10.3.3 hvis du må gjøre endringer. 

React. Power Val Overvåker den reaktive strømstyringsmodusen  
som for øyeblikket er valgt

Error History
Bla gjennom feil-loggene som er registrert 
i hybridinverteren. Bruk ↑ eller ↓  for å bla 
gjennom listen over feil.

Set Local Cmd (kun CEI-021) 
Juster den lokale kommandoen for å velge 
mellom lite og stort frekvensområde. Se  
10.3.4 for instruksjoner. 

Tabell 8: Tilgjengelige alternativer i hovedmenyen på LCD-
skjermen til hybridinverteren 
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10.3.3 Endre valgt nettkode 
Hvis den Eaton-sertifiserte installatøren må endre 
nettkodeinnstillingen, skal følgende trinn følges:

1. Trykk på ↑ eller ↓ for å bla gjennom menyen til tittelen på 
gjeldende nettkodeinnstilling vises på LCD-skjermen.

2. Hold  inne i 2 sekunder for å låse skjermen.

3. Fortsett å holde  i 15 sekunder for å få tilgang til 
menyen der du må skrive inn inverterens passord for 
programvare. 

4. Trykk på ↑ eller ↓ for å endre nummeret på sifferet som 
skal endres. Trykk på  for å bekrefte innstillingen 
og flytt markøren til neste siffer. Fortsett prosessen 
til alle fire siffer er angitt. Standardpassordet for 
hybridinverterens programvare er: 1234.

10.3.5 Sluttføring av initialiseringen 
Etter initialiseringssekvensen vil hybridinverteren starte på nytt 
automatisk. Hvis enheten fortsatt ikke er koblet til strømnettet, 
eller hvis nettilkoblingen går tapt, viser hybridinverterens LCD-
skjerm:

• «No Utility» etter å ha vist «Model name». 
• Den røde feildioden lyser som vist på figur 47:

For å etablere AC-nettforbindelsen, kontroller at:

• den fysiske tilkoblingen fra hybridinverteren til energiverket 
er riktig koblet til og at

• av/på-status for AC-nettbryteren i det angitte fordelerskapet 
er på.

For å koble til nettet må den Eaton-sertifiserte installatøren 
først konfigurere brukergrensesnittet i henhold til avsnitt 11.

Kommandoen for tilkoblingen til forsyningsnett må 
være aktivert ved hjelp av innkoblingskommandoen i 
brukergrensesnittet.

Hvis den er åpen, tilkobles AC-bryteren mellom 
hybridinverteren og strømnettet, hybridinverteren går da inn 
i «kontroll»-status med en nedtelling som vises på LCD-
skjermen.

Under nedtellingen (som er avhengig av den valgte 
nettstandarden), vil hybridinverteren også kontrollere tilstanden 
for likestrøm og vekselstrøm.

Hvis forholdene faller innenfor driftskriteriene, kobler 
hybridinverteren til AC-nettet, og «Normal» -status vil bli 
vist på LCD-skjermen, noe som angir at enheten er normal 
(figur 48).

Figur 47: Figur «No Utility» – displaymelding på 
hybridinverter

10.3.4 Endre frekvensområde 
Det store intervallet er standardinnstillingen. Hvis den Eaton-
sertifiserte installatøren må velge lite intervall, må både lokal 
kommando og ekstern kommando justeres tilsvarende. 

1. Den lokale kommandoen kan stilles inn ved å navigere 
i hovedmenyen til hybridinverteren til du kommer 
til alternativet «Set Local Cmd», hold inne  i ti 
sekunder, legg inn passordet som forklart i avsnittet 
10.3.3 og trykk  for å bytte mellom lokal kommando 
PÅ eller AV.

2. Ekstern kommando kan settes til PÅ ved å kortslutte 
den tredje og fjerde stiften (fra toppen) med en kabel 
på den valgfrie EPO-porten på hybridinverterens I/O.

5. Hvis passordet er riktig innstilt, vises «Venter» på 
LCD-skjermen, og deretter vises initialiseringsmenyen 
for regulering av forsyningsnett. Velg nettstandarden 
du ønsker. 
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Når den normale statusen vises på  
LCD-displayskjermen (figur 48), er oppsettet vellykket utført.

Hvis hybridinverteren ikke er i stand til å oppdage forbindelsen 
med batteripakken, vises følgende melding på displayet, noe 
som betyr at kommunikasjon eller tilkobling med batteripakken 
er gått tapt:

• «No Battery» og
• Den røde feildioden lyser som vist på  

følgende bilde:

Plasseringen av batteridiodens LED-skjerm er angitt her:

I så fall kontroller du en gang til om batteripakkens strømbryter 
er på. Hvis knappen er slått på, men meldingen «No Battery» 
fortsatt vedvarer, slå av hele systemet, koble det fra strømmen 
og dobbeltkontroller strømkablene til DC-inngangsforbindelsen 
som forbinder hybridinverteren og batteripakken.

På dette tidspunktet flytter du startbryteren til stilling "O"  
(figur 17 referanse 11).

Figur 50: Batteriets LED-indikasjonslamper

Figur 51: Plassering av batteripakke

Figur 48: Meldingsserie som indikerer tilkoblingsstatus til 
forsyningsnettet for hybridinverteren

Figur 49: Hybridinverter – displaymelding som angir tapt 
forbindelse med batteripakken

10.4 LCD-indikasjoner på batteripakken 
Batteripakken har totalt fire LD-indikatorlamper (figur 50):

• RUN – Lyser i normal batteripakke driftsmodus
• STANDBY – Lyser når du starter opp xStorage Home-systemet 

for første gang eller når du starter på nytt
• CHARGE – Lyser i lademodus
• FAULT – Lyser for å indikere systemfeil

Hvis LED-indikatoren "FAULT" lyser sammen med en av de 
andre lampene, gjelder følgende:

• STANDBY og FAULT – det har oppstått en feil i 
batteripakken, og du bør kontakte din representant for 
Eatons tekniske support; </483

• RUN og FAULT – dette angir at batteriet er fulladet og at 
batteristyringssystemet sender meldinger til hybridinverteren 
for å stoppe lading.

1.
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11. Konfigurere kommunikasjonsgrensesnittet 
Etter å ha bekreftet at «systemstart»-prosedyren i xStorage Home-systemet har blitt utført riktig,  
kan nettverks- og funksjonskonfigurasjonsfasen i installasjonsprosessen begynne ved hjelp av den trinnvise prosessen  
illustrert nedenfor. S brukerhåndboken for xStorage Home User-grensesnittet for ytterligere detaljer. Dokumentet er  
tilgjengelig for nedlasting på www.eaton.com/xstorage.

Innstilling av Ethernet-kortet ved første gangs bruk

TRINN Instruksjoner

1. Bruk en nettverkskabel til å koble hybridinverterens Ethernet-kort til PCen.

TRINN Instruksjoner

2.

Standard IP-adressen for Ethernet-kort for hybridinverteren er 192.168.2.254. Angi datamaskinens IP-adresse til samme domene som 
hybridinverterens Ethernet-kort ved å tildele den følgende informasjonen i TCP/IP-innstillingen:

• IP-adresse: 192.168.2.X (X = et tall mellom 2 og 253)

• Nettverksmaske: 255.255.255.0

• Standard gateway: 192.168.2.1

3.
For å gå inn på innstillingssiden for hybridinverterens Ethernet-kort, åpner du nettleseren på datamaskinen og angir standard  
IP-adresse til Ethernet-kortet, som følger: https://192.168.2.254.

4.

Hvis du er installatør, klikker du på «Jeg er en tekniker» og skriver inn følgende påloggingsinformasjon (se figur 52):

Brukernavn: admin

Passord: jlwgK41G

Vær oppmerksom på at innloggingen for sluttbrukeren er:

Brukernavn: user

Passord: user
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Etter den detaljerte nettverkskonfigurasjonen kan det vises en nettleservisning som indikerer at tilkoblingen som er etablert, ikke 
er privat, og at det kan oppstå et problem med sikkerhetssertifikatet til webområdet som åpnes (figur 53). Denne meldingen kan 
ignoreres, da forbindelsen ikke vil forårsake teknisk skade på PC-en.

Se anbefalinger i cybersikkerhetsdokumentet for xStorage Home for ytterligere detaljer. Dokumentet er tilgjengelig for nedlasting 
på www.eaton.com/xstorage.

Figur 53: Mulig nettlesermelding når du prøver å etablere forbindelse med xStorage Home-grensesnittet

Figur 52: Innloggingssider i det lokale brukergrensesnittet
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12. Fullfører igangkjøring 
Etter at du har fullført:

• tilkobling og oppstart av xStorage Home-systemet;
• Gjennomgang av oppstartstrinnene for systemet;
• innstilling av kommunikasjonsnettverkskortet;
• og utført (hvis nødvendig) en programoppdatering;

Idriftsettingsfasen kan fullføres ved å plassere beskyttelsesdekselet over skapet på de monterte og konfigurerte elementene i 
xStorage Home-systemet, dvs. hybridinverteren og batteripakken (avsnitt 12.1). 

Når dekselet er satt på plass, må xStorage Home-systemproduktet registreres elektronisk av en Eaton-sertifisert installatør for at 
garantien skal tre i kraft.

Når dekselet er på, kan systemet slås på.

Se den ekstra håndboken for xStorage Home driftsmoduser for å tilpasse brukergrensesnittet i henhold til sluttbrukernes behov.

12.1 Montering av skapet
Utfør følgende: 

• Før montering av dekselet, strammes støtteplaten til veggmonteringsbraketten (figur 7) som illustrert på figur 54.

Figur 54: Legge til støtteplater på veggmonteringsbraketten

Figur 55: Montering av dekselet til xStorage 
Home-systemet

Figur 56: Oversikt over AC-koblet installasjon

• Monter skapet vertikalt slik at det dekker xStorage Home-systemets komponenter, dvs. hybridvekselretteren og batteripakken 
som vist i Figur 55.

• Når installasjonen er ferdig, må xStorage Home-batteripakken og hybridinverteren som nevnt ikke åpnes under noen 
omstendigheter. I nødstilfeller må den Eaton-sertifiserte installatøren kontaktes.

• Etter å ha fullført disse siste oppstartstrinnene, holdes området rundt xStorage Home-dekselet rent og fritt for andre 
gjenstander. Ingen gjenstander skal plasseres på toppen av xStorage Home-systemets skap, omgivelsene må aldri blokkeres, 
og naturlig ventilasjon må sikres ved å sørge for tilstrekkelig plass på begge sider.
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13. Vedlikehold
For å oppnå det beste forebyggende vedlikeholdet må området rundt det installerte xStorage Home-systemet, især skapet, 
holdes rent og støvfritt. Dette vil tillate naturlig lufting,

noe som vil sikre at systemet blir ordentlig avkjølt. Legg merke til ALT vedlikehold kun skal utføres av den Eaton-sertifiserte 
installatøren. Sluttbrukeren har bare tilgang til xStorage Home-systemet via brukergrensesnittet. Det finnes ingen utskiftbare 
deler i xStorage Home-systemet som bruker kan utføre. Den Eaton-sertifiserte installatøren må kontaktes for alle typer 
forebyggende vedlikehold. Dette kan inkludere periodiske tiltrekkings- og temperaturkontroller.

13.1 Anbefalinger for ladning og utladning 
For å sikre optimal levetid for produktet bør xStorage Home-systemet bare brukes som anbefalt under garantibetingelsene

13.2 Bytte av batteri og oppgradering
I henhold til garantien blir batteriet erstattet under garantiperioden, forutsatt at batterisvikt oppstår plutselig og ikke er et resultat 
av feil bruk av utstyret. Når garantien er utløpt, skal batteriet normalt fortsette å fungere ordentlig, men i tilfelle feil må det byttes 
ut på sluttbrukerens bekostning. Batteribytte må utføres av den Eaton-sertifiserte installatøren. 

13.3 xStorage Home-skap – rengjøringsanbefalinger
Det er ikke nødvendig med noen spesiell rengjøringsprosess. Tørk forsiktig med en myk, tørr klut.

13.4 xStorage Home – utkoblingsprosess
Av sikkerhetshensyn bør sluttbrukerne være oppmerksom på måten xStorage Home-systemet kobles ut på. Den Eaton-
sertifiserte installatøren må gjøre sluttbrukerne oppmerksomme på at de ikke skal BRUKE INVERTEREN, BATTERIPAKKEN OG 
KABLENE. Fremgangsmåten for å slå av xStorage Home-systemet er som følger:
• Slå av xStorage Home-systemet fra brukergrensesnittet.
• Ta av dekselet.
• Koble fra solcellepanelene med DC-bryteren og/eller effektbryteren.
• Koble batteriet fra inverteren med bryteren eller kontakten.
• Koble fra den eksterne vekselstrømbryteren.
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14. Avfallshåndtering av produktet
Når xStorage Home-systemet når slutten av levetiden, bes du kontakte den Eaton-sertifiserte installatøren  
for avhending.

Dette symbolet angir at elektrisk eller elektronisk kassert utstyr (WEEE) samt litiumion-batteripakken i xStorage Home-systemet 
ikke må kastes sammen med uavhengig husholdningsavfall. Ved å kildesortere  
kasserbart elektrisk og elektronisk utstyr og batterier, vil du bidra til å redusere mengden avfall som sendes til forbrenning eller 
fylling og minimere eventuell negativ innvirkning på menneskers helse og miljø. For riktig avfallshåndtering kan du ta kontakt med 
en lokal gjenvinningsstasjon eller et mottak for farlig avfall.

Vær oppmerksom på at litiumion-batterier må kasseres på en miljømessig forsvarlig måte og i samsvar med lokale bestemmelser. 
Disse batteriene inneholder giftige, kjemiske elementer og representerer en fare for miljøet og kan forårsake stor forurensning på 
land og i vann dersom de kasseres på en uansvarlig måte.

Li-ion

15. Kontakt supportinformasjon
Hvis det oppstår tekniske problemer under driften av xStorage Home-systemet, må du kontakte Eatons  
tekniske supportrepresentant for assistanse. Følgende informasjon må oppgis når du kontakter Eatons  
supportrepresentant: 

• Produktmodell
• Feilmeldinger som vises på brukergrensesnittet



40 XSTORAGE HOME - INSTALLASJONSHÅNDBOK   MN700001NO   Mai 2019   www.eaton.com

16. Feilsøking

Følgende tabeller representerer de foreløpige retningslinjene for feilsøking av xStorage Home-systemet. De gir en oversikt over 
feilmeldingene som kan forekomme på hybridinverterens LCD-skjerm eller i brukergrensesnitt (dvs. panelvarslinger). To nivåer av 
feil kan identifiseres: 

• Systemfeil (Tabell 9)
• Hybridinverterfeil ( Tabell 10)

I tilfelle systemfeil kan sluttbrukeren henvise til feilsøkingsveiledningen for å fastslå typen av feil, dvs. om solcellepanel- eller 
nettforbindelsen er frakoblet.

Ved feil i hybridinverteren må sluttbrukeren straks informere den Eaton-sertifiserte installatøren, vente på at han/hun kommer og 
overlate alle feilsøkingsprosedyrer til ham/henne. Bitkoder er oppført kun for feilidentifisering.

Tabell 9: Systemfeilsøking

Feilnivå Bitkode Feilmelding Beskrivelse  
og diagnose Handling

SYSTEM 
FEIL

Bit 29 Grid Fac Fail
Strømnettfrekvensen er utenfor 
strømnettet.

AC-nettet er berørt av et av følgende forhold: over eller under frekvens. I så 
fall må du kontakte Eatons tekniske supportrepresentant og se til at AC-nettet 
fungerer normalt.

Bit 18 Zpv PE Fail

Isolasjonsmotstand i 
solcellepanelet utenfor 
toleranseområdet før tilkobling til 
strømnett

Isolasjonen til jord for solcelleenhetens DC-inngang er dårlig og kan føre 
til lekkasjestrøm. Ta kontakt med Eatons tekniske supportrepresentant 
og sjekk om impedansen mellom PV (+) og PV (-) og jord er større enn 
DC-isolasjonsimpedansen som angitt i elektriske spesifikasjoner 3.2. Hvis ikke 
bør systeminstallasjonen forbedres.

Bit 26 Over Load Det kritiske lastnivået overskrides.
Antall tilkoblede kritiske forbrukere bør reduseres. Hvis feilen vedvarer etter 
omstart av inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 17 Grid Vac Fail
Nettspenning er utenfor tillatt 
område for nettet.

AC-nettet er berørt av et av følgende forhold: over eller under 
spenningsområdet. I så fall må du kontakte Eatons tekniske supportrepresentant 
og se til at AC-nettet fungerer normalt.

Bit 15 Vpv Max Fail
Solcelleinngangspenningen 
overstiger den maksimalt 
tolererbare verdien.

DC-spenningen tilført fra solcellematrisen er for høy. Se til at solcellematrisen 
som brukes, oppfyller spesifikasjonene.

Bit 10 RCMU Curr Fail Reststrømmen er for høy.

Lekkasjestrøm ved AC-utgangen er for høy. Sørg for at AC-kablene er riktig 
koblet til klemmene og at det ikke er noe annen forbindelse mellom kablene og 
jord. Hvis feilen ikke kan elimineres ved å feste AC-kablene på nytt, vennligst 
kontakt Eatons tekniske supportrepresentant

Bit 9 No Utility
Spenningen fra forsyningsnettet 
er borte.

AC-nett er ikke tilgjengelig. Sjekk om AC-kablene er godt festet til klemmene. 
Hvis strømnettet er oppe og feilen vedvarer, ta kontakt med Eatons tekniske 
supportrepresentant.

Bit 8 No Battery
Batterikommunikasjon eller 
-tilkobling er gått tapt.

Kontroller batterikommunikasjonen eller -tilkoblingen. Hvis problemet med 
batterikommunikasjon eller -tilkobling vedvarer, kontakt Eatons tekniske 
supportrepresentant. Ikke lukk bryteren på batteripakken hvis den er åpen.

Bit 3 Emergency Off Nødstrøm er slått av.
Kontroller om nødstrømmen er angitt. Hvis problemet med nødstrøm vedvarer, 
kontakt Eatons tekniske supportrepresentant.

ADVARSEL! 

Dette avsnittet er gjengitt her for å gi deg en oversikt over feilmeldingene som kan oppstå under kablings- og 
systemoppsettprosessen. IKKE LUKK BRYTEREN PÅ BATTERIPAKKEN HVIS DEN ER ÅPEN. Ta kontakt med Eatons 
tekniske supportrepresentant for bistand.
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Tabell 10: Feilsøking på hybridinverter

Feilnivå Bitkode Feilmelding Beskrivelse  
og diagnose Handling

HYBRIDINVERTERFEIL

Bit 31 Master-Slave Fail
Feil ved kommunikasjonen mellom 
mikrokontrollerne.

Det er et kommunikasjonsproblem inne i inverteren. Hvis feilen 
vedvarer etter omstart av inverteren, vennligst kontakt Eatons 
tekniske supportrepresentant.

Bit 30 EEPROM Fail
EEPROM kan ikke leses eller 
skrives.

Minnefeil har blitt oppdaget. Hvis feilen vedvarer etter omstart av 
inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 28
Battery voltage 
High

Batterispenningen er for høy.
Batterispenningen er unormal. Hvis feilen vedvarer etter  
omstart av inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske 
supportrepresentant.

Bit 27
Battery voltage 
Low

Batterispenningen er for lav.
Batterispenningen er unormal. Hvis feilen vedvarer etter omstart av 
inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 25 Relay Fail Feil ved reléet.
Feil på reléet i inverteren. Hvis feilen vedvarer etter omstart av 
inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 24 Over Power
Strømmen over 
nettstrømklemmen er overskredet.

Hvis feilen vedvarer etter omstart av inverteren, vennligst kontakt 
Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 23 ENS Vac Fail
Forskjellig verdi mellom master 
og slave mht. nettspenning.

Det er forskjell mellom master og slave mht. deteksjon av 
spenning fra forsyningsnettet. Hvis feilen ikke kan elimineres 
ved å starte inverteren på nytt, vennligst kontakt Eatons tekniske 
supportrepresentant.

Bit 22 ENS Fac Fail
Forskjellig verdi mellom master 
og slave mht. nettfrekvens.

Det er en forskjell mellom master og slave mht. deteksjon av 
nettfrekvens. Hvis feilen ikke kan elimineres ved å starte inverteren 
på nytt, vennligst kontakt Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 21 ENS Iac Fail
Forskjellig verdi mellom master 
og slave mht. nettstrøm.

Det er forskjell mellom master og slave mht. deteksjon av 
strøm fra forsyningsnettet. Hvis feilen ikke kan elimineres ved 
å starte inverteren på nytt, vennligst kontakt Eatons tekniske 
supportrepresentant.

Bit 20 ENS GFCI Fail
Forskjellig verdi mellom master 
og slave mht. GFCI-strøm.

Det er en forskjell mellom master og slave mht. deteksjon av GFCI-
strøm. Hvis feilen ikke kan elimineres ved å starte inverteren på 
nytt, vennligst kontakt Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 19 Offset Iac Fail
DC-injeksjonskontrollen for 
nettstrøm mislyktes.

Inverteren oppdager høy DC-komponent i AC-utgangsstrøm. 
Koble fra strømnettet og vent i ett minutt. Hvis feilen vedvarer 
etter omstart av inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske 
supportrepresentant.

Bit 14 Test Fail Automatisk test mislyktes.
Dette gjelder bare for strømnettkrav i Italia. Hvis feilen vedvarer 
etter omstart av inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske  
supportrepresentant.

Bit 13 Temperature Fail
Temperaturen er over maksimal 
toleranseverdi.

Omgivelsestemperaturen for inverteren er for høy. Utbedre om 
nødvendig ventilasjonsventilen for inverteren. Hvis feilmeldingene 
vises  når omgivelsestemperaturen er under 40 °C, kontakt Eatons  
tekniske supportrepresentant.

Bit 12 M-S Version Fail
Det er ikke samsvar mellom 
firmwareversjonene for master 
og slave.

Hvis feilen vedvarer etter omstart av inverteren, vennligst kontakt 
Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 11 Bus Fail DC-bussfeil.
Den interne busspenningen er unormal. Hvis feilen vedvarer 
etter omstart av inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske 
supportrepresentant.
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Tabell 10: Feilsøking på hybridinverter (forts.)

Feilnivå Bitkode Feilmelding Beskrivelse  
og diagnose Handling

HYBRIDINVERTERFEIL

Bit 7 Device Fault
Inverterenheten er unormal eller 
det foreligger en kortslutning på 
utgangen.

Hvis feilen vedvarer etter omstart av inverteren, vennligst kontakt 
Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 6 Bus High Fail DC-busspenningen er for høy.
Den interne busspenningen er unormal. Hvis feilen vedvarer 
etter omstart av inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske 
supportrepresentant.

Bit 5 Bus Low Fail DC-busspenningen er for lav.
Den interne busspenningen er unormal. Hvis feilen vedvarer 
etter omstart av inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske 
supportrepresentant.

Bit 2 Ref 2.5V Fault
Den interne 2,5 V-referansen er 
unormal.

Referansespenningen til mikroprosessoren er unormal. Hvis feilen 
vedvarer etter omstart av inverteren, vennligst kontakt Eatons 
tekniske supportrepresentant.

Bit 0
RCMU Device 
Fail

RCMU-deteksjonskretsen er 
unormal.

Den interne modulen er unormal. Hvis feilen vedvarer etter 
omstart av inverteren, vennligst kontakt Eatons tekniske 
supportrepresentant.

Bit 8 BMS Fault Generell BMS-feil oppdaget.
Hvis feilen vedvarer etter omstart av inverteren, vennligst kontakt 
Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 9
Batteri under 
temp

Batteritemperaturen er for lav.
Hvis feilen vedvarer etter omstart av inverteren, vennligst kontakt 
Eatons tekniske supportrepresentant.

Bit 10
Batteri over 
temp

Batteritemperaturen er for høy.
Hvis feilen vedvarer etter omstart av inverteren, vennligst kontakt 
Eatons tekniske supportrepresentant.

Hvis hele systemet må kobles ned for feilsøking eller vedlikehold: 

• Pass på at du slår av effektbryteren for inngående AC-strøm i det angitte strømfordelingsskapet.
• Legg merke til at systemet etter dette fortsatt vil være på, på grunn av “batteri på”-modusen.
• skapet må derfor tas av, og batteripakken skal deaktiveres ved å slå av bryteren og koble fra strømkabelen. Dette slår av 

systemet helt.
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17. Garanti
Den nyeste versjonen av produktgarantivilkårene er tilgjengelig for nedlasting fra nettsiden www.eaton.com/xstorage.
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