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EnergyHub System  
Installations- och användarmanual



 

 

 

Varningar 
 

• EnergyHub får inte öppnas av obehörig personal. Kontakta Ferroamp för instruktioner. 
• Den elektriska installationen skall utföras av behörig installatör och i enlighet med gällande 

elektrisk standard och säkerhetsföreskrifter.  
• Läs igenom manualen innan installation.  
• Garantin gäller ej om produkten modifierats. 
• Notera att EnergyHub kompenserar strömobalans och därmed används elsystemets 

nolledare. Höga strömobalanser orsakar höga strömmar i nolledare. Använd därför 
kabeldimensioner enligt instruktioner i dokumentet gällande Installation Strömutjämning. 

• DC kontakten får ej anslutas när EnergyHub är spänningssatt.  
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Introduktion 
EnergyHub är omvandlaren i ett modulärt solenergisystem med unika funktioner. EnergyHub 
omvandlar inte bara likström från solel och batterier till växelström utan används dygnet 
runt under hela året som en smart och aktiv elmätare.  
ACE-funktionen 
Den patenterade ACE-funktionen (Adaptive current equalization) balanserar strömuttaget 
över de tre fasledarna i fastighetens elsystem genom att flytta strömmen från de fasledare 
med låg belastning till den med hög belastning. Denna funktion syftar primärt till att minska 
huvudsäkringens storlek och därmed minska nätavgiften men i större fastigheter kan kablage 
och undercentraler optimeras med dynamisk strömbalansering. Denna funktion behöver inte 
energi från solceller eller energilager utan fungerar automatiskt när behovet uppstår, oavsett 
tid på dygn eller årstid 

 
Figur 1 - ACE funktionen flyttar tillgänglig ström från L1 och L3 till L2 så att lasterna i fastigheten kan användas utan 

att huvudsäkringen löser ut. Dessutom försvinner höga nollströmmar. 
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DC nanogrid 
EnergyHub kan kompletteras med solceller och/eller energilager för att bidra med förnybar 
och lokalt producerad energi. Detta görs med optimerare, DC/DC omvandlare för solel eller 
energilager. EnergyHub fungerar då som en tvåvägsbrygga mellan det likströmsnät som 
bildas med hjälp av optimerarna och växelströmsnätet i byggnaden. På detta sätt kan man 
ansluta solceller och energilager till samma system. Överproducerad solel kan styras till ett  
gemensamt energilager utan omvandling så att hela anläggningens produktion samt 
energi/effekt optimering samordnas i ett system med enkel översikt. EnergyHub är således 
både en likriktare och växelriktare.  
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1 Artiklar 
 
EnergyHub 7 eller 14 kW  

 

Monteringsplåt 

 

3 Strömsensorer med 10m 
anslutningskabel.  
Specificera storlek innan order. 

 

 
 

Kontakt för strömsensorer 

 
DC-kontakt för inkoppling till likströmsnät  

 
 

Fempolig kontakt för växelström 

 
3G modem för internetuppkoppling 
(Tillval) 
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2 Placering av EnergyHub  
 
• Se till att det finns tillräckligt med utrymmer runt EnergyHub 

för att möjliggöra säker montering och fritt luftflöde.  
• Monteringslösning avseende vägg och fästmaterial måste 

kunna bära minst 25 kg.  
• Tänk på att specificerade omgivningstemperatur är   

-25 - 55°C. Se datablad 
• Montera EnergyHub inomhus eller i lämplig kapsling med 

möjlighet till ventilation 
• Relativ luftfuktighet: 0-95%, icke kondenserande 
• Häng EnergyHub på monteringsplåten och säkerställ att den 

sitter säkert på avsedd bygel. Lås med skruv.  
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3 Strömsensorer 
För att kunna nyttja strömutjämning och analysverktygen som finns att till gå behövs 
strömtänger installeras och kopplas till EnergyHub. Dessa mätningar ligger till grund för 
flertalet av funktionerna i systemet. Det finns 3 olika strömtransformatorer att tillgå, valet 
av strömtransformatorer avgörs av strömmen i kablarna och dess diameter.  
< 100A, ratio 2000 
De minsta strömtängerna klarar upp till 100 A per fasledare och en max diameter på 13 
mm. Omvandlingstalet är 2000  

 

 
 
< 160A, ratio 4000 
De näst största strömtängerna klarar upp till 160 A per fasledare och en max diameter 
på 27 mm. Omvandlingstalet är 4000 

 

 
 
 
  



 

6 

 

< 600A, ratio 6000 
De största strömtängerna klarar upp till 600 A per fasledare och en max diameter på 36 
mm. Omvandlingstalet är 6000 
 

 

 
 

Installation av strömsensorer 

• Montera strömsensorer på alla tre fasledare. Strömsensorer ska monteras mellan 
inkommande matning och EnergyHub. Se diagram under avsnitt 4.  

• Kontrollera att alla strömtänger är har stängts ordentligt. Är de öppna kommer 
kalibreringen att misslyckas.  

• EnergyHub innehåller en automatisk kalibreringsfunktion som säkerställer funktion för varje 
sensor avseende fasordning och strömriktning. Kalibreringen säkerställer korrekt 
funktionalitet för strömutjämning och mätning.  

• Anpassa kabellängden och anslut dem till kontakten enligt bilden nedan. Notera 
stiftordning. 
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Kontroll av strömtänger: 

• Noter: Det är viktigt att de öppningsbara strömtransformatorerna försluts helt runt kabeln. 
Om de inte stängs helt riskerar mätningarna att bli fel. 
• För att säkerställa korrekt inkoppling kontrollmät motståndet mellan paren: vit-röd, blå-

svart och grön-gul. Alla paren ska ha ungefär samma motstånd. Om någon av paren 
avviker eller inte har kontakt är någonting fel i inkopplingen. Kontrollera kontakten och 
att alla strömtänger är stängda.    
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4 Anslutning till elcentral  
 

• EnergyHub bör avsäkras med B säkringar, för EnergyHub 14 kW B20 och för EnergyHub 
7 kW B10. 

• Anslut EnergyHub till växelströmsnätet med den fempoliga kontakten.  
• Vi rekommenderar en arbetsbrytare mellan centralen och EnergyHub på växelströmssidan. 
• Strömmen i nolledaren till EnergyHub kan bli upp till 1.7 gånger högre än 

märkströmmen vid full strömutjämning. Anslutningskabeln till EnergyHub behöver 
dimensioneras för den värmeutveckling som kan uppstå. T ex för en EnergyHub med 
20 A strömutjämning kan nolledarströmmen bli upp till 34 A.  

• Om anslutningskabel av gummi används bör denna vara RDOE 5G6 eller större. 
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5 Anslutning likströmsnät 
 

• Notera!  
Säkerställ att EnergyHub är avslagen. Anslut INTE DC-kontakten om EnergyHub är 
påslagen 

• Anslut den fyrpoliga DC-kontakten enligt bilden nedan.  
 

 
 

 
Vänligen notera att neutral (N) inte används   
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6 Internetanslutning 
EnergyHub behöver tillgång till internet för att kunna presentera mätdata på Ferroamp 
Portalen och för att få tillgång till mjukvaruuppdateringar. EnergyHub kan anslutas via 
Ethernetkabel, vilket rekommenderas, eller via ett USB-modem.  
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7 Anslutningar EnergyHub 
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8 Driftsättning 
• Starta EnergyHub genom att koppla på arbetsbrytaren. 
• Vänta cirka 1 minut. EnergyHub är igång när effektskärmen visas 

 

 
• Tryck på displayen och håll fingret stilla tills ”Servicemenyn aktiverad” visas. 
• Svep höger och vänster för att byta mellan skärmvyer.  
• Svep till tabellvyn, bild nedan, och verifiera att EnergyHub är inaktiv, om inte svep till 

Start Stop menyn och tryck Stopp.  

 
 
• Svep till sidan CT Kvot – CT kvot är strömtängernas omvandlingstal 
• Bekräfta eller ställ in önskat förhållande för de sensorer som skall användas.  

Standard blå strömsensor har ratio 2000. De röda 160 A strömsensorerna har ratio 4000 
och de svarta 600 A 6000.  

 
 
• För att kunna ändra CT kvoten, tryck på omvandlingstalet. 
• För att starta kalibreringen av systemet svep till skärmen med knappen  “Kör konfigurering 

av CT” 
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• Starta kalibreringsrutinen genom att trycka på knappen ”Kör konfigurering av CT”, status 

ändras till “Beräknar konfigurering av CT” 
 

 
 

• Konfigureringen kan ta upp till 5 minuter, under tiden visas en progressbar. När 
kalibreringen är klar visas statusmeddelande “Konfigureringen lyckad” 

• Om displayen visar ”Konfigureringen misslyckades” är strömtängerna in rätt inkopplade. 
För att felsöka se avsnitt 3 under ”Kontroll av strömtänger” 
OBS: En lyckad konfigurering är nödvändigt för att systemet ska fungera. Om den 
misslyckas kommer mätvärdena att bli felaktiga.  

• Installationen är nu klar. För olika driftlägen se Användarmanualen längre bak i detta 
dokument.  
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9 Installationsexempel 
 
Utrustning: 

• 2 stycken SSO 6 kW 
• 1 EnergyHub 14 kW 
• 3Gx1,5mm2 kablar mellan SSO och kopplingsdosan 
• 4 stycken DC-säkringar 10 A. Varje SSO avsäkras med en 10 A DC-säkring på 

varje ledare.  
• En DC-brytare 20 A 1000 VDC i kopplingsdosan vid taket. 
• 3Gx6mm2 kablar mellan kopplingsdosan och EnergyHub 
• 1 DC-brytare för 20 A och 1000 VDC vid EnergyHub 
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10 Schematiskt kopplingsschema 
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Användarmanual 
 

1 Aktivera strömutjämning och 
Solelproduktion 

• Tryck och håll in display till dess att ”Servicemeny aktiverad” visas och du kommer till 
start och stopp menyn. Säkerställ att systemet är i viloläge. Så läge start-knappen lyser 
grönt är systemet inaktivt. 
 

 

 
• Välj ”ACE & PV” i rullgardinsmenyn 

 
• Välj den strömnivå där strömbalanseringen skall starta genom att trycka på siffrorna 

under start och stopp. Normalt bör den sättas till huvudsäkringens storlek. 
• Tryck på Start 
• Verifiera i tabellvyn att statusen är ”Kör ACE & PV”  
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• Tryck och håll på displayen tills ”Servicemenyn avaktiverad” visas för att återgå till 

driftläge. 
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2  Ändra nivå för Strömutjämning 
 

• Tryck och håll på display till dess att ”Servicemeny aktiverad” visas och du kommer till 
start och stopp menyn. 

• Tryck på Stopp-knappen.  
• Ändra värdet under Start och Stopp för att ange vid vilken strömnivå EnergyHub skall 

start strömbalanseringen. 
 

 
 

• Tryck Start.  
• Verifiera i statusen i tabellvyn  

 

 
 

• Tryck och håll in displayen tills ”Servicemenyn avaktiverad” visas för att återgå till driftläge 
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3 Aktivera endast Solelproduktion 
 

• Tryck och håll på display till dess att ”Servicemeny aktiverad” visas och du kommer till 
start och stopp menyn. 

• Gå till tabellvyn för att verifiera att statusen är inaktiv.  
• Välj ”PV” i rullgardinsmenyn 
 

 
 
• Tryck Start.  
• Verifiera i tabellvyn att statusen är: ”Kör PV” 

 
 

• Tryck och håll in till ”Servicemenyn avaktivera” visas för att återgå till driftläge 
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4 Aktivera endast Strömutjämning 
 

• Tryck och håll på display till dess att ”Servicemeny aktiverad” visas och du kommer till 
start och stopp menyn. 
 

 
 

• Om systemet är i drift tryck på Stopp-knappen 
• Välj ”ACE” i rullgardinsmenyn 
 

 
 
• Välj den strömnivå där strömbalanseringen skall starta genom att trycka på siffrorna 

under start och stopp. Normalt bör den sättas till huvudsäkringens storlek. 
• Tryck Start.  
• Verifiera i tabellvyn att statusen är: ”Kör ACE” 
• Tryck och håll in till ”Servicemenyn avaktivera” visas för att återgå till driftläge 
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5 Nätström respektive lastström 
 

 
 
• Sidan “Nätström” visar aktuella strömmar över huvudsäkring 
• Sidan ”Lastström” visar aktuella strömmar i fastigheten.  
• När ACE funktionen aktiveras, visas den överflyttade strömmen med små pilar mellan 

faserna. Sen bild nedan 
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6 Kontroll av SSO 
I displayen finns en vy för att kontrollera statusen hos de SSO som finns installerade i 
systemet.  

• Håll fingret på displayen tills ”Service meny aktiverad” visas. Svep åt sidan till du 
kommer till vyn ”SSO status” 
 

 
 

• Där visas en lista med serienummer för de SSO som finns i systemet.  
OBS: vid nyinstallation kan det ta några minuter innan alla SSO har 
detekterats.  

•  Om SSO inte dyker upp i lista vänligen kontrollera inkopplingen. 
• Genom att klicka på ett av serienumren visas live-data för SSO. 

 
 

• Om solen skiner och spänningen är 0 kontrollera att kablaget från solpanelerna är 
korrekt inkopplade. Om plus och minuskablarna är anslutna via fel kontakt kommer 
systemet visa 0 i spänning.  


