
Αντιστροφέας PIKO
3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 8.3 | 10.1

Πιστοποιητικά

GR

Smart 
connections.

Αντιστροφέας PIKO
3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 8.3 | 10.1

Πιστοποιητικά

GR



Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η εταιρία 

KOSTAL Solar Electric GmbH 
Hanferstraße 6 
79108 Freiburg i. Br., Deutschland

δηλώνει ότι οι αντιστροφείς

PIKO 3.0, PIKO 3.6, PIKO 4.2, PIKO 5.5, PIKO 8.3, PIKO 10.1

και 

PIKO 3.0 DCS, PIKO 3.6 DCS, PIKO 4.2 DCS, PIKO 5.5 DCS, 
PIKO 8.3 DCS, PIKO 10.1 DCS

στους οποίους αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμφωνούν με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα 
ακόλουθα Πρότυπα.

Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΟΚ

DIN EN 61000-3-2:2006 (Αρμονικές ρεύματος)

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 (Αναλαμπή)

DIN EN 61000-6-2:2005 (Αντοχή στις παρεμβολές, βιομηχανία)

DIN EN 61000-6-3:2007 (Εκπομπή παρεμβολών, οικιακές συσκευές)

Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EΟΚ

DIN EN 50178:1998 (Ηλεκτρονικός εξοπλισμός συσκευών υψηλής τάσης)

Η παρούσα δήλωση ισχύει για όλα τα πανομοιότυπα δείγματα του προϊόντος. Η δήλωση παύει να 
ισχύει σε περίπτωση τροποποίησης της συσκευής ή μη ενδεδειγμένης σύνδεσής της.

KOSTAL Solar Electric GmbH – 2009-08-28

Werner Palm  
(managing director)

Η παρούσα δήλωση βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις αναφερόμενες Οδηγίες, δεν εγγυάται όμως και συγκεκριμένες 
ιδιότητες. Πρέπει να δίνεται προσοχή στις υποδείξεις ασφαλείας της συνημμένης τεκμηρίωσης προϊόντος!



Certificate for grid connected inverters in PV Systems  
for Greece

The company

KOSTAL Solar Electric GmbH 
Hanferstraße 6 
79108 Freiburg i. Br., Germany

hereby declares that the inverters 

PIKO 3.0, PIKO 3.6, PIKO 4.2, PIKO 5.5, PIKO 8.3, PIKO 10.1

to which this declaration refers, have the following qualities:

1.) KOSTAL inverters fulfil all safety requirements according to the “Guide of connection 
of PV-Stations to the low voltage-grid” of PPC.

2.) If the distribution line – for any reason – gets disconnected from the public grid the 
PV installations (especially the inverter) will not maintain voltage on the distribution 
line.

3.) The disconnection and connection of the inverter to the point of power injection is 
done with internal relays which are controlled by a software which will initiate:  
– an immediate (< 0,5 s) disconnection if the voltage, the frequency or both are not  
 within these limits  
– An automatic (re-)connection to the public grid provided that voltage and frequency  
 are within the range of 0.8 x Vn - 1.15 x Vn and 49.5 Hz–50.5 Hz.  
– The software with its adjustments can not be accessed by the end-user.

4.) Reconnection time after clearance of grid failure is not shorter than 180 s.

5.) The injected DC current into the grid is < 0,5 % of the nominal current.

6.) The inverter has been tested during final factory test and the above mentioned limits 
have been checked.

7.) The total harmonic distortion of the output voltage (THDU) is lower than 3 %.

8.) For active anto islanding protection, a sophisticated 3 phase (U, PHIL1-L2) 
measurement acc. To the DIN VDE 0126-1-1 (2006-02) is implemented in the 
inverter.

KOSTAL Solar Electric GmbH – 2009-08-28

Dr. Armin Preetzmann  
(Development Manager)

This declaration certifies the compliance with the mentioned regulations but does not ensure the properties. The safety 
instructions in the product documentation included must be observed!
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Πιστοποιητικό ελλείψεως κωλυμάτων 

Εντολοδότης: Kostal Solar Electric GmbH 
Hanferstrasse 6 
79108 Freiburg 
Γερμανία 

 
Παραγόμενο προϊόν: Ανεξάρτητη διεπαφή μεταξύ μιας δικτυακά παράλληλης 

αυτοτροφοδοτούμενης εγκατάστασης και του δημόσιου 
δικτύου χαμηλής τάσης 

 
Μοντέλο: PIKO 3.0, PIKO 3.6, PIKO 4.2, PIKO 5.5, PIKO 8.3,  

PIKO 10.1 
 
Προβλεπόμενη χρήση: 
 

Ανεξάρτητη διεπαφή με τριφασική (μονοφασική  PIKO 3.0, PIKO 3.6) επιτήρηση δικτύου σύμφωνα με το 
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02* για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με  τριφασική (μονοφασική  PIKO 3.0, 
PIKO 3.6) παράλληλη τροφοδοσία μέσω αναστροφέα στο δίκτυο της δημόσιας παροχής.  Η ανεξάρτητη 
διεπαφή είναι απαραίτητο εξάρτημα για τον προαναφερθέντα αναστροφέα. Λειτουργεί εφεδρικά για την 
περίπτωση διεπαφής ανοιχτής στην εταιρεία διανομής δικτύου (εταιρεία ηλεκτρισμού) με λειτουργία 
απόζευξης. 
* with a dc-injection <0,5% of IACnom  
  49,5Hz<f<50,5Hz (Continent) 
  47,5Hz<f<51Hz (Island) 
  Disconnection time <500ms 
  Reconneciton time >180s
 
Βασικά στοιχεία ελέγχου: 
 

DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 και „Οδηγία για σύνδεση και παράλληλη λειτουργία από 
αυτοτροφοδοτούμενη εγκατάσταση σε δίκτυο χαμηλής τάσης“ της „Ένωσης ηλεκτρολογικών έργων 
Γερμανίας- VDEW-“. 
 
Η έννοια της ασφάλειας ενός προαναφερθέντος αντιπροσωπευτικού προϊόντος αντιστοιχεί στις 
προδιαγραφές που ισχύουν τη στιγμή έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού έγκυρων προδιαγραφών 
ασφαλείας για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 
Αριθμός αναφοράς: 09TH0062-VDE0126_GRE 

07THS186-VDE0126_GRE 
05KFS170-VDE0126_GRE

 

Αριθμός ιστοποίησης: U11-873 
 

Ημερομηνία:  2011-09-14 Ισχύει μέχρι: 2014-09-13 
 

  

Achim Hänchen 



Δήλωση κατασκευαστή

Για τη λειτουργία των μονοφασικών μετατροπέων ηλιακού ρεύματος 
PIKO 3.0 και PIKO 3.6 σε φωτοβολταϊκά συστήματα με προστατευτικούς 
διακόπτες τύπου A:

Οι μετατροπείς ηλιακού ρεύματος KOSTAL PIKO της αναφερόμενης σειράς κατασκευής 
μπορούν να λειτουργούν για ασφάλεια της τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο με 
προστατευτικούς διακόπτες FI τύπου A και με κατόφλι διέγερσης I = 100 mA. 
Ένας διακόπτης ασφαλείας τύπου AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) αρκεί για τον έλεγχο 
αντιστροφέων μέχρι τη σύνδεση του κτιρίου.

Για τη λειτουργία των τριφασικών μετατροπέων ηλιακού ρεύματος 
PIKO 4.2, PIKO 5.5, PIKO 8.3, PIKO 10.1 σε φωτοβολταϊκά συστήματα με 
προστατευτικούς διακόπτες τύπου A:

Οι μετατροπείς ηλιακού ρεύματος KOSTAL PIKO των προαναφερθέντων σειρών 
τροφοδοτούν το ηλεκτρικό δίκτυο συμμετρικά μέσα από τρεις φάσεις.
Η τοπολογία που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό χαρακτηρίζεται από πολύ ομοιόμορφη 
ροή ενέργειας από τη Φ/Β γεννήτρια προς το ηλεκτρικό δίκτυο, που σημαίνει μία ιδιαίτερα 
απρόσκοπτη λειτουργία.
Τα μόνιμα ρεύματα διαρροής αποφεύγονται χάρη στη λειτουργική συμπεριφορά του 
μετατροπέα ρεύματος. Η διασύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο γίνεται μόνο μετά από τον 
αυτόματο έλεγχο για επαρκή μόνωση της Φ/Β γεννήτριας προς το ηλεκτρικό δίκτυο.
Ένα λάθος του συστήματος το οποίο θε οδηγούσε σε ένα εσφαλμένο συνεχές ρεύμα, 
αντιμετωπίζεται αμέσως από τη εσωτερική μονάδα επιτήρησης ρεύματος διαρροής RCMU 
(Residual Current Monitoring Unit) με αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Οι εξωτερικοί, από την πλευρά του ηλεκτρικού δικτύο πρόσθετα τοποθετημένοι 
προστατευτικοί διακόπτες RCD (Residual Current Device) τύπου A δεν μπορούν συνεπώς 
κατά την επιτήρηση να επηρεαστούν από τη συμπεριφορά του μετατροπέα.
Το επίπεδο δράσης για τη λειτουργία 1-3 αντιστροφέων ανέρχεται σε 100 mA. Για τη 
λειτουργία περισσοτέρων των 3 αντιστροφέων ισχύει επίπεδο αποσύνδεσης 300mA.
Οι μετατροπείς ηλιακού ρεύματος KOSTAL PIKO ανταποκρίνονται στα παρακάτω 
πρότυπα:

•	 DIN VDE 0100-712

•	 IEC 60364-7-712

•	 CEI 64-8/7

KOSTAL Solar Electric GmbH

Freiburg, 03.03.2011

Werner Palm  
(Διευθύνων σύμβουλος)
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KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Telefon: +49 761 477 44 - 100
Fax: +49 761 477 44 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.
Edificio abm
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3
Torre B, despachos 2 y 3
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Valencia
España
Teléfono : +34 961 824 - 930
Fax: +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric France SARL
11, rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt
France
Téléphone: +33 1 61 38 - 4117
Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε.
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080
1st building – 2nd entrance
55535, Pilea, Thessaloniki
Greece / Ελλάδα
Τelephone: +30 2310 477 - 550
Fax: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl
Via Genova, 57
10098 Rivoli (TO)
Italia
Telefono: +39 011 97 82 - 420
Fax: +39 011 97 82 - 432 
    

www.kostal-solar-electric.com 


