
 

  
   

SMA İnverter Hata Arıza Kodları 
Olay numarası Ekran mesajı Nedeni ve düzeltici önlemler 

101 - 103 Şebeke hatası SMA İnverterin bağlantı noktasındaki şebeke gerilimi veya şebeke 

empedansı çok yüksek. İnverter elektrik şebekesinden ayrıldı. 

Düzeltici önlemler: 

• İnverterin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin uygun olup 

olmadığını kalıcı olarak izin verilen aralıkta olup olmadığını 

kontrol edin. Gerilim koşulları yerel şebeke nedeniyle izin verilen 

aralığın dışındaysa, şebeke operatörüne başvurun. Şebeke 

operatörünün besleme noktasındaki voltajı ayarlaması, İnverterin 

izlenen çalışma limitleri olması ve Şebeke gerilimi kalıcı olarak 

izin verilen aralıktaysa ve bu 

mesajı hala görüntülüyorsanız SMA Türkiye Servis Merkezine  

başvurun 

202 - 203, 205 Şebeke hatası Şebeke bağlantısı kesildi, AC kablosu hasar gördü veya on grid 

inverterin bağlantı noktasındaki voltaj çok düşük. İnverterin 

bağlantısı kesildi. 

Düzeltici önlemler: 

• Devre kesicinin açık olduğundan emin olun. 

• AC kablosunun hasarlı olmadığından emin olun. 

• AC kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun. 

• SMA İnverterin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin uygun 

olup olmadığını kontrol edin. 

Yerel şebeke nedeniyle şebeke gerilimi izin verilen aralığın kalıcı 

olarak dışındaysa şebeke operatörüne başvurun. Şebeke 

operatörünün besleme noktasındaki voltajı ayarlaması, İnverterin 

izlenen çalışma limitleri olması ve Şebeke gerilimi kalıcı olarak 

izin verilen aralıktaysa ve bu 

mesajı hala görüntülüyorsanız SMA Türkiye Servis Merkezine  

başvurun 

301 Şebeke hatası Şebeke geriliminin on dakikalık ortalama değeri artık izin verilen 

aralıkta değil. Ada bağlantı noktasındaki voltaj veya şebeke 

empedansı çok yüksek. İnverter, güç kalitesini korumak için 

şebeke şebekesinden ayrılır. 

Düzeltici önlemler: 

İnverterin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin uygun olup 

olmadığını kontrol edin. 

Yerel şebeke nedeniyle şebeke gerilimi izin verilen aralığın kalıcı 

olarak dışındaysa şebeke operatörüne başvurun. Şebeke operatörü 

aşağıdakileri kontrol etmelidir: 

Besleme noktasındaki voltajın ayarlanması 

İzlenen çalışma limitleri 

Şebeke gerilimi kalıcı olarak izin verilen aralıktaysa ve bu 

mesajı hala görüntülüyorsanız, SMA Türkiye Servis Merkezine  

başvurun 

401 Şebeke hatası İnverter artık şebekeye paralel işletimde değil. İnvertör şebekeye 

beslemeyi durdurdu 

Düzeltici önlemler: 

• Önemli kısa süreli frekans dalgalanmaları için şebeke bağlantısını 

kontrol edin. 

501 Şebeke hatası 

 

Dağıtım şebekesi Güç frekansı izin verilen aralıkta değil. İnverterin 

bağlantısı kesildi 

Düzeltici önlemler: 

• Mümkünse güç frekansını kontrol edin ve ne sıklıkla 
dalgalanmalar meydana geldiğini inceleyin. Sık sık dalgalanmalar 

oluyorsa ve bu mesaj sık sık görüntüleniyorsa, şebeke operatörüyle 

iletişime geçin ve dağıtım sisteminde inverterin parametreleri 

değiştirmek için onay isteyin. Şebeke operatörü onay verirse, 

şebekedeki değişiklikleri ve düzeltmeleri tartışın. 



 

  
   

601 Şebeke hatası İnverter, cihazda aşırı yüksek oranda doğru akım tespit etti.  

Düzeltici önlemler: 

• Şebeke bağlantısını doğru akım için kontrol edin. 

• Bu mesaj sık sık görüntüleniyorsa, şebeke operatörüne başvurun 

ve inverterdeki izleme eşiğinin yükseltilip yükseltilemeyeceğini 

kontrol edin. 

701 İzin verilmez > 

Parametreyi kontrol 

edin 

Dağıtımı şebekesi Güç frekansı izin verilen aralıkta 

değil. İnverterin bağlantısı kesildi 

Düzeltici önlemler: 

• Mümkünse güç frekansını kontrol edin ve ne sıklıkla 

dalgalanmalar meydana geldiğini inceleyin. Sık sık dalgalanmalar 

oluyorsa ve bu mesaj sık sık görüntüleniyorsa, şebeke operatörüyle 

iletişime geçin ve işletim sistemini değiştirmek için onay isteyin 

Şebeke operatörü onay verirse, inverterin parametreleri ve 

şebekedeki değişiklikleri tartışın. 

801 Şebeke gerilimi 

bekleniyor Şebeke 

arızası 

AC devre kesiciyi kontrol edin AC kablosu doğru bağlanmamış 

veya ülke veri seti doğru değil yanlış yapılandırılmış. 

Düzeltici önlemler: 

• AC kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun (bkz. 

inverter kılavuzu). 

• Ülke veri setinin doğru yapılandırıldığından emin olun. 

• Sigortayı kontrol edin. 

901 PE bağlantısı eksik 

Bağlantıyı kontrol et 

Topraklama iletkeni doğru bağlanmamış. 

Düzeltici önlemler: 

• PE'nin doğru şekilde bağlandığından emin olun (bkz. 

çinverter). 

1001 L/N değiştirildi > 

Bağlantıyı kontrol 

edin 

L ve N bağlantısı değiştirilir. 

Düzeltici önlemler: 

• L ve N'nin doğru şekilde bağlandığından emin olun (bkz. 

inverter) 

1501 Yeniden bağlantı 

arıza şebekesi 

Değiştirilen ülke veri seti veya belirlediğiniz bir parametrenin 

değeri, 

yerel gereksinimlere uygun değil. İnverter şebekeye bağlanamıyor. 

Düzeltici önlemler: 

• Ülke veri setinin doğru yapılandırıldığından emin olun. kontrol 

edin 

A ve B döner anahtarlarının ayarı veya çalışma parametresini seçin 

Ülke standardını ayarlayın ve değeri kontrol edin. 

3301 - 3303 Kararsız çalışma 

 

Şebeke geriliminin on dakikalık ortalama değeri artık izin verilen 

aralıkta değil. Şebeke bağlantı noktasındaki voltaj veya şebeke 

empedansı çok yüksek. İnverter, güç kalitesini korumak için 

şebeke şebekesinden ayrılır. 

Düzeltici önlemler: 

• İnverterin bağlantı noktasındaki şebeke geriliminin uygun olup 

olmadığını kalıcı olarak izin verilen aralıkta olduğunu kontrol edin. 

Yerel şebeke nedeniyle şebeke gerilimi izin verilen aralığın 

dışındaysa 

şebeke operatörüne başvurun. Şebeke operatörü aşağıdakileri kabul 

etmelidir: 

Besleme noktasındaki voltajın ayarlanması veya Şebeke gerilimi 

izlenen çalışma limitleri kalıcı olarak izin verilen aralıktaysa ve bu 

mesajı hala görüntülüyorsanız, SMA Türkiye Servis Merkezine  

başvurun 

3304 Gen. çıkış çok 
düşük 

PV dizisinin DC çıkışı çok düşük. İnverter dağıtım şebekesine 
bağlanamıyor. 

Düzeltici önlemler: 

• Daha yüksek ışınım için bekleyin. 

• Bu mesaj orta düzeyde ışınım altında olmakla birlikte sık sık 

görüntüleniyorsa, PV sisteminin doğru şekilde 



 

  
   

boyutlandırıldığından ve PV dizisinin doğru şekilde 

kablolandığından emin olun. 

 

3401 - 3402 DC aşırı gerilim > 

İnverterin 

bağlantısını kesin 

 

DC girişinde aşırı gerilim. Bu, inverterü tahrip edebilir. 

Bu mesaj ayrıca arka ışığın hızlı yanıp sönmesiyle vurgulanır. 

Düzeltici önlemler: 

• İnverteryi tüm gerilim kaynaklarından derhal ayırın. 

• DC voltajının maksimum giriş voltajının altında olup olmadığını 

kontrol edin. İnverter DC voltajı, cihazın maksimum giriş 

voltajının altındaysa DC konnektörlerini invertere yeniden 

bağlayın. 

• DC voltajı, sürücünün maksimum giriş voltajının üzerindeyse, 

PV dizisinin doğru şekilde derecelendirildiğinden emin olun veya 

PV dizisinin kurulumcusu(EPC) ile iletişime geçin 

Bu mesaj sık sık tekrarlanıyorsa, SMA Servis ile iletişime geçin 

3501 Yalıtım hatası > PV 

dizilerini kontrol 

edin. 

İnverter, PV dizisinde bir toprak hatası tespit etti. 

Düzeltici önlemler: 

FV sisteminde toprak arızaları olup olmadığını kontrol edin. 

3601 Yüksek deşarj 

akımı. > PV 

dizilerini kontrol 

edin 

İnverterin ve PV dizisinin kaçak akımları çok yüksek.  Toprak 

arızası veya artık akım arızası var. 

İnverter, bir eşiğin aşılmasından hemen sonra besleme işlemini 

keser. Hata ortadan kaldırıldığında, inverter otomatik olarak 

yeniden şebekeye bağlanır 

Düzeltici önlemler: 

• FV sisteminde toprak arızaları olup olmadığını kontrol edin 

3701 Artık akım çok 

yüksek.PV dizisini 

kontrol edin.  

İnverter, geçici topraklama nedeniyle PV dizisinde artık bir akım 

tespit etti. 

Düzeltici önlemler: 

• FV sisteminde toprak arızaları olup olmadığını kontrol edin 

3801 - 3802 DC aşırı akım > PV 

dizisini kontrol edin 

DC girişinde aşırı akım. İnverter besleme işlemini kısa süreliğine 

keser. 

Düzeltici önlemler: 

• Bu mesaj sık sık görüntüleniyorsa, PV dizisinin doğru 

derecelendirilmiş ve kablolandığını kontrol edin. 

3901 - 3902 DC başlatma 

koşulları bekleniyor 

> Başlatma 

koşulu karşılanmadı. 

SMA inverterlerde Elektrik şebekesi için besleme koşulları henüz 

yerine getirilmemiştir. 

Düzeltici önlemler: 

• Daha yüksek ışınlama için bekleyin. 

• Bu mesaj sabahları sık sık görüntüleniyorsa, şebeke beslemesini 

başlatmak için voltaj limiti yeterli değildir. Beslemeyi başlatmak 

için voltaj Parametresini değiştirin 

• Bu mesaj orta düzeyde ışınlama ile sık sık görüntüleniyorsa, 

PV dizisinin doğru bir şekilde derecelendirildiğinden emin olun. 

6001 - 6438 Kendi kendine 

teşhis > Parazit 

cihaz teşhisi 

Nedeni Servis tarafından belirlenmelidir. 

Düzeltici önlemler: 

• SMA Türkiye Servis Merkezine başvurun 

6501 - 6502 Kendi kendine 

teşhis > Aşırı 

sıcaklık 

İnverter aşırı sıcaklık nedeniyle kapandı. 

Düzeltici önlemler: 

• Muhafazanın arkasındaki soğutma kanatçıklarını ve üzerindeki 

hava kanallarını yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin. 

• İnverterin yeterli havalandırmaya sahip olduğundan emin olun. 

7008 Bozulma sensörü 

ekran sıcaklığı 

Nedeni Servis tarafından belirlenmelidir. 

Düzeltici önlemler: 

• SMA Türkiye Servis Merkezine başvurun 

7101 SD kart arızalı SD hafıza kartı biçimlendirilmemiş. 

Düzeltici önlemler: 

• SD bellek kartını yeniden biçimlendirin. 

• Dosyaları SD hafıza kartına yeniden kaydedin 



 

  
   

7102 Parametre dosyası 

bulunamadı veya 

kusurlu 

Parametre dosyası bulunamadı veya bozuk. Güncelleme başarısız 

oldu. İnverter beslemeye devam ediyor. 

Düzeltici önlemler: 

• Parametre dosyası \PARASET'i kart sürücü dizinine kopyalayın. 

7105 Param. ayar 

başarısız 

Parametreyi SD hafıza kartı ile ayarlamak mümkün değil. İnverter 

şebekeye güç beslemeye devam eder. 

Düzeltici önlemler: 

• Geçerli değerler için parametreleri kontrol edin. 

• SMA Grid Guard kodu aracılığıyla değişiklik haklarını sağlayın. 

7106 Güncelleme dosyası 

hatası 

SD hafıza kartındaki güncelleme dosyası hatalı. 

Düzeltici önlemler: 

• SD bellek kartını yeniden biçimlendirin. 

• Dosyaları SD hafıza kartına yeniden kaydedin. 

7110 Güncelleme dosyası 

bulunamadı 

Güncelleme dosyası bulunamadı. 

Düzeltici önlemler: 

• Güncelleme dosyasını SD hafıza kartı klasörüne 

kopyalayın. \UPDATE Klasörünü seçin. 

7201 - 7202 Veri 

depolama  mümkün 

değil. 

İç hata. İnverter, elektrik şebekesini beslemeye devam eder. 

Düzeltici önlemler: 

• SMA Türkiye Servis Merkezine başvurun 

7303 Ana CPU'yu 

güncelleme 

başarısız oldu 

Nedeni Servis tarafından belirlenmelidir. 

Düzeltici önlemler: 

• SMA Türkiye Servis Merkezine başvurun 

7305 RS485I modülünü 

güncelleme 

başarısız 

İç hata. İnverter, elektrik şebekesini beslemeye devam eder. 

Düzeltici önlemler: 

• Güncellemeyi yeniden deneyin. 

• Bu mesaj tekrar görüntülenirse SMA Türkiye Servis Merkezi ile 

iletişime geçin 

7307 BT güncellemesi 

başarısız oldu 

İç hata. İnverter, elektrik şebekesini beslemeye devam eder. 

Düzeltici önlemler: 

• Güncellemeyi yeniden deneyin. 

• Bu mesaj tekrar görüntülenirse SMA Türkiye Servis Merkezi ile 

iletişime geçin 

7311 Dil tablosu 

güncellenemedi 

İç hata. İnverter, elektrik şebekesini beslemeye devam eder. 

Düzeltici önlemler: 

• Güncellemeyi yeniden deneyin. 

• Bu mesaj tekrar görüntülenirse SMA Türkiye Servis Merkezi ile 

iletişime geçin 

7401 Varistör arızalı Termal olarak izlenen varistörlerden en az biri arızalı. 

Düzeltici önlemler: 

• Varistörlerin işlevini kontrol edin 

7508 Harici fan hatası Harici fan arızalı veya bloke. 

Düzeltici önlemler: 

• Fanın temiz olduğundan emin olun. 

• Harici fanın doğru şekilde bağlandığından emin olun. 

8001 Değer kaybı oluştu İnverter, aşırı sıcaklık nedeniyle güç çıkışını on dakikadan fazla 

azalttı. 

Düzeltici önlemler: 

• Muhafazanın arkasındaki soğutma kanatçıklarını ve üzerindeki 

hava kanallarını yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin. 

• İnverterin yeterli havalandırmaya sahip olduğundan emin olun. 

8801 - 8803 Görüntü yok Nedeni Servis tarafından belirlenmelidir. 

Düzeltici önlemler: 

• SMA Türkiye Servis Merkezine başvurun 

9002 Geçersiz kod  Girilen SMA Grid Guard kodu yanlış. İşletim parametreleri hala 

korunur ve değiştirilemez. 

Düzeltici önlemler: 

• Doğru SMA Grid Guard kodunu girin. 



 

  
   

9003 Izgara 

parametresi kilitli 

Parametreler artık kilitlenmiştir. Parametreleri değiştiremezsiniz. 

Düzeltici önlemler: 

• SMA Grid Guard koduyla parametrelerin kilidini açın. 

9005 Şebeke ada  

parametresini 

değiştirme mümkün 

değil > DC 

beslemesini sağlayın 

Bu hatanın aşağıdaki nedenleri olabilir: 

• Ülke yapılandırması için seçilen döner anahtar ayarı 

programlanmış. 

• Değiştirilecek parametreler korunur. 

• DC girişindeki DC voltajı ana CPU'yu çalıştırmak için yeterli 

değil. 

Düzeltici önlemler: 

• Ülke veri setinin doğru yapılandırıldığından emin olun. 

• SMA Grid Guard kodunu girin. 

• Yeterli DC voltajının mevcut olduğundan emin olun (yeşil LED 

yanıyor veya yanıp sönüyor) 

 

 


