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Amit a kézikönyvről tudni kell
Cél
Ez a kézikönyv a készülék szerelését, telepítését, üzemeltetését és hibaelhárítását ismerteti. Kérjük,
olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót a készülék telepítése és üzemeltetése előtt. A későbbiekben is
támaszkodjon a kézikönyvben foglaltakra.

Alkalmazhatóság
Ez a kézikönyv a biztonsági és szerelési útmutatón túl az alkalmazandó eszközök és vezetékek tekintetében
is információval szolgál.

Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS: Ez a fejezet fontos biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz.
Olvassa el figyelmesen és tartsa keze ügyében ezt a kézikönyvet.
1.

A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat, vegye figyelembe a készüléken és az
akkumulátorokon található figyelmeztető jelzéseket, és tanulmányozza a kézikönyv megfelelő
szakaszait.

2.

FIGYELMEZTETÉS – A sérülés veszélyének csökkentése érdekében, csak mély ciklusú ólomsavas
akkumulátort használjon. Más típusú akkumulátor felrobbanhat, személyi sérülést és anyagi károkat
okozva.

3.

Ne szerelje szét a készüléket. Javítás vagy egyéb szükséges beavatkozás esetén a készüléket
szakszervizbe kell szállítani. A hibás összeszerelés áramütést eredményezhet vagy tüzet okozhat.

4.

Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletet végezne, húzza ki az összes vezetéket, ezzel
csökkentve az áramütés veszélyét. A készülék kikapcsolása nem csökkenti ezt a kockázatot.

5.

FIGYELMEZTETÉS – Bízza szakképzett személyzetre a készülék akkumulátoros telepítését.

6.

Fagyott akkumulátor töltése TILOS.

7.

Az inverter/töltő optimális működtetése érdekében, kövesse az előírásokat a megfelelő kábelméret
kiválasztása érdekében. Nagyon fontos az inverter/töltő helyes üzemeltetése.

8.

Legyen nagyon óvatos, ha fém szerszámokkal dolgozik az akkumulátorok közvetlen közelében.
Az eszköz véletlen elejtése szikrát vagy elektromos zárlatot okozhat, amely akár az akkumulátor
felrobbanásához is vezethet.

9.

Kérjük, pontosan kövesse a telepítési eljárást, amikor AC vagy DC csatlakozásokat választ le.
A részletekért kérjük, olvassa el jelen kézikönyv TELEPÍTÉS fejezetét.

10. A biztosítékok (4 db. 40A/32VDC a 1kVA/2 kVA-es számára, 6 db. 40A/32VDC a 3KVA-es számára, 1 db.
200A/64VDC a 4KVA és 5KVA modell számára), mint túláramvédelem szolgálnak az akkumulátoros
betáplálás esetén.
11. FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK – Az inverter/töltőt állandó földelt rendszerhez kell csatlakoztatni. Ügyeljen
arra, hogy a készülék bekötése megfeleljen a helyi követelményeknek és szabályozási előírásoknak.
12. SOHA ne zárja rövidre az AC kimenetet vagy a DC bemenetet. NE csatlakoztassa a hálózatra, amikor a
DC bemenet rövidzárlatban van.
13. Figyelmeztetés!! Csak szakképzett személyzet alkalmas a készülék javítására. Ha a hibaelhárítási
táblázatban foglaltak ellenére a hiba továbbra is fennáll, kérjük, küldje el a készüléket a legközelebbi
helyi forgalmazóhoz vagy szakszervizbe a megfelelő javítás/karbantartás elvégzésére.
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BEVEZETÉS
Ez a készülék egy többfunkciós inverter/töltő, amely egyesíti egy inverter, napelemes töltő és akkumulátortöltő
funkcióit, egy hordozható méretű, szünetmentes tápellátó rendszer megvalósítása érdekében. Az átfogó LCD
kijelző révén, melynek működése a felhasználó által könnyen hozzáférhető gombok segítségével
konfigurálható, a különböző működési módoknak megfelelően, beállítható például az akkumulátor töltőáram,
AC/napelemes töltő prioritás, vagy épp az elfogadható bemeneti feszültség értéke.

Jellemzők


Tiszta szinuszos inverter



Konfigurálható, a háztartási készülékeknek vagy a személyi számítógépeknek megfelelő bemeneti

feszültségtartomány beállítása az LCD kijelzőn keresztül


Konfigurálható, az alkalmazásnak megfelelő akkumulátor töltőáram beállítás az LCD kijelzőn keresztül



Konfigurálható AC/napelemes töltő prioritás beállítás az LCD kijelzőn keresztül



Hálózati feszültség vagy áramfejlesztő kompatibilis



AC helyreállás esetén automatikus újraindítás



Túlterhelés/Magas hőmérséklet /Rövidzár védelem



Intelligens akkutöltő kialakítás az optimális akkumulátor-teljesítmény elérése érdekében



Hidegindítás funkció

Alap rendszerkialakítás
Az alábbi ábra az inverter/töltő alap alkalmazását mutatja. A teljes rendszerkialakításhoz az alábbi kiegészítő
készülékekre van még szükség:
 Áramfejlesztő (generátor) vagy villamos közmű
 Napelem modul (opcionális)
Egyeztessen a rendszerintegrátorával az Ön igényeihez igazodó egyéb lehetséges rendszerarchitektúrák
kivitelezhetőségéről.
Az inverter akár otthoni, akár irodai környezetben alkalmas különböző készülékek, beleértve a
motor-típusú készülékeket is, mint fénycső, hűtőszekrény, klíma, tápellátására.

1. ábra - Hibrid rendszer
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Termék áttekintés

4KVA/5KVA egyedülálló modell

1KVA model
4KVA/5KVA párhuzamos modell
model
1. LCD kijelző
2. Státusz jelző
3. Töltésjelző
4. Hibajelző
2KVA/3KVA model
MEGJEGYZÉS: Párhuzamos modell telepítése
esetén tanulmányozza a párhuzamos telepítésre
vonatkozó leírást.

5. Funkció gombok
6. Ki/be kapcsoló
7. AC bemenet
8. AC kimenet
9. Napelem (PV) bemenet
10. Akku bemenet
11. Hálózati megszakító
12. RS232 kommunikációs port
13. Párhuzamos kommunikációs kábel (csak párhuzamos
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modell esetén)

14. Áram-megosztó kábel (csak párhuzamos modell esetén)
15. Dry contact

TELEPÍTÉS
Kicsomagolás és ellenőrzés
Telepítés előtt kérjük, ellenőrizze a berendezést. Győzödjön meg róla, hogy nem sérült a készülék.
A csomagolás az alábbi tételeket tartalmazza:
 készülék x 1
 kézikönyv x 1
 kommunikációs kábel x 1
 program CD x 1

Előkészületek
A vezetékek csatlakoztatása előtt, kérjük, távolítsa el a készülék also takarólemezét a megfelelő két csavar
kicsavarásával, mint az az alábbi ábrán is látható.

Az egység felszerelése
A telepítési hely kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbiakat:
 Ne telepítse a készüléket gyúlékony anyagú felületre.
 Telepítse szilárd felületre
 Ügyeljen, hogy a készülék LCD kijelzője megfelelő
szemmagasságban legyen, biztosítva a mindenkori könnyű
olvashatóságot.
 A készülék megfelelő hűtését szolgáló légmozgás érdekében
biztosítson legalább 20-20 cm-es oldalirányú és 50-50 cm-es
függőleges irányú szabad távolságot a készüléknek (lásd az
ábrát).
 Az optimális működés érdekében a környezeti hőmérséklet
0°C és 55°C közötti legyen.
 A javasolt telepítési helyzet minden esetben függőleges
legyen, és közvetlenül a falra történjen.
 A megfelelő hőelvezetés és vezetékezés érdekében, mint azt
az ábra is mutatja, tartson a környező tárgyaktól megfelelő
távolságot.
CSAK BETONBÓL VAGY MÁS, NEM ÉGHETŐ ANYAGBÓL KÉSZÜLT FALFELÜLETRE
SZERELHETŐ.
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A készülék telepítése a megjelölt helyeken, 3 csavar becsavarásával történik.

Akkumulátor csatlakoztatás
FIGYELEM: A biztonságos működtetésre vonatkozó szabályozások betartása érdekében egy különálló DC
túláramvédőt vagy megszakító eszközt kell telepíteni az inverter és az akkumulátor közé. Bizonyos
alkalmazások esetén nem követelmény a megszakító eszköz megléte, de követelmény a telepített túláram
védelem. Kérjük, tanulmányozza az alábbi táblázatot az áremerősségnek
megfelelő biztosíték és megszakító megfelelő méretezése érdekében.

Szemes saru:

FIGYELMEZTETÉS! A vezetékezés kialakítását bízza szakképzett személyre.
FIGYELMEZTETÉS! A rendszerbiztonság és hatékony üzemeltetés érdekében
fontos a megfelelő méretű kábel alkalmazása az akkumulátor csatlakoztatásához.
A sérülés veszélyének csökkentése érdekében kérjük, mindig használja az
alábbiakban ajánlott méretű kábelt és csatlakozót.
Ajánlott akkumulátor kábel és csatlakozó méretek:
Modell

1KVA/2KVA

3KVA

Tipikus
áramerősség

Akkumulátor
kapacitás

66A

100AH

100A

100AH
200AH

1*6AWG

14

6,4

29,2

2*10AWG

8

6,4

23,8

1*4AWG

22

6,4

33,2

14

6,4

29,2

22

6,4

33,2

14

6,4

29,2

22

6,4

33,2

14

6,4

29,2

2*8A
WG
1*4AWG

4KVA

67A

200AH

2*8A
WG
1*4AWG

5KVA

84A

200AH

Szemes saru
Méretek
Kábel
D
L
mm2
(mm) (mm)

Kábelméret

2*8A
WG
5

Nyomaték
érték
2~ 3 Nm

2~ 3 Nm

2~ 3 Nm

2~ 3 Nm

Az akkumulátor bekötésekor kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Készítse el az ajánlott méretű kábel és szemes saru alkalmazásával a megfelelő bekötő vezetéket.
2. Az 1KVA modell a 12VDC, a 2KVA/3KVA modell a 24VDC, a 4KVA/5KVA modell pedig a 48VDC rendszert
támogatja. Az akkumulátorokat az alábbi ábkáknak megfelelő módon kösse be. Ajánlott a legalább 100Ah
kapacitású akkumulátor alkalmazása az 1-3KVA modell, és a legalább a 200Ah kapacitású akkumulátor
alkalmazása a 4KVA/5KVA modell használata esetén.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, csak zárt ólomsavas, vagy lezárt gél/AGM ólomakkumulátort használjon.
3. Az akkumulátor csatlakozókábelének végén található szemes sarut helyezze be laposan az inverter
megfelelő csatlakozó helyére, majd a csavarokat húzza meg a megfelelő 2-3Nm nyomatékkal. Győződjön
meg a megfelelő polaritású csatlakoztatásról mind az akkumulátor, mind pedig az inverter/töltő esetében,
és hogy a csatlakozók megfelelően rögzítve legyenek.

FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszély
A sorba-kötött akkumulátorok magas feszültsége miatt, a telepítést óvatosan végezze el.

VIGYÁZAT!! Ne helyezzen semmit az inverter csatlakozója és a szemes saru közé. Ellenkező
esetben túlmelegedés léphet fel.

VIGYÁZAT!! Kerülje az antioxidáns anyagok használatát mielőtt a terminálok érintkezője nem
megfelelően szoros.

VIGYÁZAT!! A végső DC csatlakoztatás vagy a DC megszakító bekapcsolása előtt győződjön
meg a megfelelő polaritásról, a pozitív (+) a pozitív (+), a negatív (-) a negatív (-) pólushoz
csatlakozzon.
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AC bemenet/kimenet csatlakoztatás
VIGYÁZAT!! Az AC bemeneti áramforrásra történő csatlakoztatás előtt telepítsen egy különálló AC
megszakítót az inverter és az AC áramforrás közé. Ez lehetővé teszi az inverter biztonságos eltávolítását
karbantartás esetén, valamint védelmet nyújt AC oldali túláram esetére. Az ajánlott AC megszakító jellemzője
10A a 1KVA, 20A a 2KVA, 32A a 3KVA , 40A a 4KVA és 50A az 5KVA modell esetén.
VIGYÁZAT!! Két sorkapocs található “IN” és “OUT” jelöléssel. Kérjük, ne cserélje fel a kimeneti és bemeneti
csatlakozókat.
FIGYELMEZTETÉS! A vezetékezés kialakítását bízza szakképzett személyre.
FIGYELMEZTETÉS! A rendszerbiztonság és hatékony üzemeltetés érdekében fontos a megfelelő kábel
alkalmazása az AC áramforrás csatlakoztatására. A sérülés veszélyének csökkentése érdekében kérjük,
alkalmazza az alábbiakban ismertetett méretű vezetékeket.
Ajánlott vezeték követelmény AC csatlakoztatáshoz
Modell

Vezeték

Nyomaték érték

1KVA

16 AWG

0,5~ 0,6 Nm

2KVA

14 AWG

0,8~ 1,0 Nm

3KVA

12 AWG

1,2~ 1,6 Nm

4KVA

10 AWG

1,4~1,6Nm

5KVA

8 AWG

1,4~1,6Nm

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az AC kimenet/bemenet bekötésekor:
1. Az AC bement/kimenet csatlakoztatása előtt, a DC megszakítót távolítsa el vagy kapcsolja ki.
2. A 6 vezetékről 10mm-es hosszúságban távolítsa el a szigetelő köpenyt. A fázis és a nullvezeték
lecsupaszított végének hosszát csökkentse 3mm-re.
3. A feltüntetett polaritásnak megfelelően helyezze az AC vezetékeket a sorkapocsba, és húzza meg a
csavarokat. Először a védőföldet kösse be ( ).
→GROUND - Védőföld (sárga-zöld)
L→LINE – fázis (barna vagy fekete)
N→Neutral – null (kék)

1KVA

2KVA~ 5KVA
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FIGYELMEZTETÉS:
Győződjön meg róla, hogy az AC áramforrás nincs bekapcsolva, mielőtt elvégezné annak
csatlakoztatását a készülékhez.
4. Ezek után kösse be az AC kimeneti oldalt is a sorkapcson feltüntetett polaritásnak megfelelően, majd húzza
meg a csavarokat. Először a védőföldet kösse be (

).

→ GROUND - Védőföld (sárga-zöld)
L→LINE – fázis (barna vagy fekete)
N→Neutral – null (kék)

1KVA

2KVA~ 5KVA
5. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden vezeték biztonságosan csatlakoztatva van.

FIGYELMEZTETÉS: Fontos
Győződjön meg róla, hogy az AC vezetékek csatlakoztatása is megfelelő polaritással történt meg. Az L és N
vezetékek fordított bekötése közüzemi rövidzárat okozhat az inverterek párhuzamos működtetése esetén.
FIGYELMEZTETÉS: Egyes készülékek, mint például a klímák, újraindítás előtt 2~3 percnyi leállást igényelnek a
hűtőgáz kiegyenlítődése érdekében. Rövid idejű áramkimaradás, majd helyreállítás esetén, ez a klíma
meghibásodásához vezethet. Ennek elkerülése érdekében, tanulmányozza a csatlakoztatott klíma adatlapját,
hogy rendelkezik-e késleltetési funkcióval. Ellenkező esetben az inverter túlterhelés-hibával leáll, hogy megvédje
a csatlakoztatott készüléket, de ez is okozhat belső meghibásodást a klímában.
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Napelem csatlakoztatás (csak napelemes töltővel rendelkező modell
esetén alkalmazható)
VIGYÁZAT: Napelem csatlakoztatása előtt telepítsen egy különálló DC megszakítót az inverter és a napelem
modul közé.
FIGYELMEZTETÉS! A vezetékezés kialakítását bízza szakképzett személyre.
FIGYELMEZTETÉS! A rendszerbiztonság és hatékony üzemeltetés érdekében fontos a megfelelő kábel
alkalmazása a napelem csatlakoztatására. A sérülés veszélyének csökkentése érdekében kérjük, alkalmazza az
alábbiakban ismertetett méretű vezetéket.
Tipikus áramerősség

Vezeték

Nyomaték érték

50A

8 AWG

1,4~1,6 Nm

Napelem modul kiválasztása:
A megfelelő napelem kiválasztása előtt kérjük, vegye figyelembe az alábbi követelményeket:
1. A napelem üresjárati feszültsége (Voc) nem lépheti túl az inverter maximális PV üresjárati feszültségét.
INVERTER MODELL

1KVA

2KVA

3KVA

4KVA

5KVA

Napelem
Töltőáram (PWM)
Rendszer DC feszültség
Működési feszültségtartomány
Max. PV üresjárati feszültség

50Amp
12Vdc

24Vdc

48Vdc

15~18Vdc

30~32Vdc

60~72vdc

40Vdc

60Vdc

105Vdc

2. A napelem (PV) maximális teljesítmény feszültsége - Max. Power Voltage (Vmpp) meg kell hogy közelítse az
inverter legjobb Vmp értékét, vagy a Vmp tartományon belülinek kell lennie, a legjobb teljesítmény elérése
érdekében. Ha egyetlen napelem modul nem felel meg a követelményeknek, akkor több sorbakötött
napelemmel kell megvalósítani. Lásd az alábbi táblázatot.
Modell
Legjobb Vmp
Vmp tartomány
1KVA

15Vdc

15V~18V

2KVA/3KVA

30Vdc

30V~32V

4KVA/5KVA

60Vdc

56V~72V

Jegyzet: * Vmp: panel maximális teljesítmény feszültségértéke.
A PV töltés hatékonysága maximalizálható, míg a PV rendszer feszültsége közelíti a legjobb Vmp
értéket.
A sorba kötött maximum PV modulok száma: Vmpp * X db ≒ Inverter legjobb Vmp érték vagy Vmp
tartomány
Párhuzamosan kötött PV modulok száma: Inverter maximális töltő árama / Impp
PV modul össz-száma = sorba kötött maximum PV modul száma * párhuzamosan kötött PV
modulok száma
Lássuk az 1KVA inverter esetén a PV modulok számát. Feltételezve, hogy a PV modul Voc értéke nem haladja
meg a 40Vdc értéket, és a Vmpp értéke közelíti a 15Vdc-t, valamint a 13Vdc ~ 18Vdc tartományon belüli, így az
alábbi jellemzőkkel bíró napelemet, PV modult választjuk.
Maximális teljesítmény (Pmax)
Max. teljesítmény feszültség Vmpp(V)
Max. teljesítmény áram Impp(A)
Üresjárati feszültség Voc(V)
Zárlati áram Isc(A)

85W
17,6V
4,83A
21,6V
5,03A

Soros PV modulok száma: 1
Párhuzamos PV modulok száma: 10
PV modulok össz-száma: 1 x 10 = 10
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Soros PV modulok max. száma
1  17,6 x 1 ≒ 15 ~ 18
Párhuzamos PV modulok száma
10  50 A / 4,83
Alkalmazott PV modulok össz-száma
1 x 10 = 10

Lássuk a 2K/3KVA inverter esetén hogy alakul a PV modul és az alkalmazott darabszám. Feltételezve, hogy a PV
modul Voc értéke nem lépi túl a 60Vdc értéket, a Vmpp érték a 30Vdc értékhez közeli, valamint a 30Vdc ~
32Vdc tartományon belüli, így az alábbi jellemzőkkel bíró PV modult választjuk.
Maximum teljesítmény (Pmax)
Max. teljesítmény feszültség Vmpp(V)
Max. teljesítmény áram Impp(A)
Üresjárati feszültség Voc(V)
Zárlati áram Isc(A)

260W
30,9V
8,42A
37,7V
8,89A

Soros PV modulok max. száma
1  30,9 x 1 ≒ 30 ~ 32
Párhuzamos PV modulok száma
6  50 A / 8,42
Alkalmazott PV modulok össz-száma
1x6=6

Soros PV modulok száma: 1
Párhuzamos PV modulok száma: 6
PV modulok össz-száma: 1 x 6 = 6
Lássuk a 4K/5K inverter esetén hogyan módosulnak az adatok. Feltételezve, hogy a PV modul Voc értéke nem
lépi túl a 105Vdc értéket, a Vmpp értéke a 60Vdc értékhez közeli, és az 56Vdc ~ 72Vdc tartományon belüli, az
alábbi jellemzőkkel bíró PV modult választjuk.
Maximum teljesítmény (Pmax)
Max. teljesítmény feszültség Vmpp(V)
Max. teljesítmény áram Impp(A)
Üresjárati feszültség Voc(V)
Zárlati áram Isc(A)

260W
30,9V
8,42A
37,7V
8,89A

Soros PV modulok max. száma
2  30,9 x 2 ≒ 56 ~ 72
Párhuzamos PV modulok száma
6  50 A / 8,42
Alkalmazott PV modulok össz-száma
2 x 6 = 12

Soros PV modulok száma: 2
Párhuzamos PV modulok száma: 6
PV modulok össz-száma: 2 x 6 = 12
Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a PV modul bekötésekor:
1. 10mm-es hosszúságban távolítsa el a szigetelő köpenyt a negatív és pozitív
vezetékekről.
2. Győződjön meg a megfelelő polaritásról a PV modul PV csatlakozóhoz
történő bekötésekor. Utána csatlakoztassa a megfelelő polaritású kábelt a
megfelelő polaritású csatlakozóhoz, a (+) vezetéket a (+) PV bemenetű
csatlakozóba, a (-) vezetéket pedig a (-) PV bemenetű csatlakozóba.

3. Győződjön meg róla, hogy a vezetékek biztonságosan csatlakoztatva vannak a megfelelő helyre.
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Végszerelés
Az összes vezeték csatlakoztatása után, helyezze vissza az alsó takarólemezt és csavarja vissza a két
rögzítőcsavart, mint az az alábbi ábrán is látható.

1~3KVA

4~5KVA

Kommunikációs kapcsolat
Használja a mellékelt kommunikációs kábelt az inverter PC-hez történő csatlakoztatásához. A mellékelt CD
lemezt helyezze be a számítógépbe, és kövesse a képernyőutasításokat a felügyelőszoftver telepítése
érdekében. A program részletes működési leírását a CD-n található elektronikus felhasználói kézikönyv
tartalmazza.

Száraz kontaktjel
A készülék hátoldalán egy száraz kontakt (3A/250VAC) található. Segítségével egy külső eszköz számára
biztosítható jelzés abban az esetben, ha az akkumulátorfeszültség figyelmeztetési szintet ér el.
Szárazkontakt

Készülék

Kikapcsolt

port:

Állapot

státusz

NC & C

NO & C

A készülék ki van kapcsolva és nincs kimeneti terhelése.

Zárt

Nyitott

Hálózatról táplált kimenet.

Zárt

Nyitott

Nyitott

Zárt

Zárt

Nyitott

Nyitott

Zárt

Zárt

Nyitott

Akkumulátorról

Program 01

Akku

vagy

hálózatra

feszültség

napelemről

“Utility”

szintje

táplált

állítva

Akku

kimenet.

fesz < alacsony

DC

figyelmeztetési
fesz > 13.

menüpontban

beállított

érték, vagy az akkutöltés
Bekapcsolt

elérte a lebegő módot
Program 01

Akku fesz < 12.

“SBU” vagy

menüpontban beállított

“Solar first”

érték

státuszra

Akku fesz > 13.

állítva

menüpontban beállított
érték, vagy az akkutöltés
elérte a lebegő módot
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MŰKÖDÉS
KI/BE-kapcsolás

A rendszer bekapcsolási sorrendjének betartása fontos, a nem megfelelő bekapcsolási sorrend tönkreteheti
a készüléket.
A készülék indítása előtt:
-

kapcsolja fel az akkumulátor oldali biztosítékot

-

kapcsolja fel a hálózati oldali biztosítékot

-

kapcsolja fel a PV oldali biztosítékot.

A készülék megfelelő telepítése, és az akkumulátor csatlakoztatása után, a készülék alján található On/Off
kapcsolóval indítható el a készülék.

Működési állapotot kijelző panel
A működési állapotot megjelenítő panel, melyet az alábbi ábra szemléltet, az inverter előlapján található.
A panel 3 visszajelző LED-et, 4 funkciógombot és egy LCD megjelenítőt tartalmaz, melyek a működési
állapotokat, valamint a bemeneti/kimeneti terhelési információkat jelzik ki.

LCD kijelző

LED kijelző
Funkció gombok

LED visszajelző
LED visszajelző

Értesítés
Világít

Zöld

Zöld
Piros

Villog

Kimenet közvetlenül hálózatról táplálva.
Kimenet akkumulátorról vagy napelemről táplálva,
akkumulátoros üzemmódban.

Világít

Akkumulátor teljesen feltöltve.

Villog

Akkumulátortöltés folyamatban.

Világít

Inverter hiba.

Villog

Inverter figyelmeztetési állapot.

Funkció gombok
Funkció gomb

Leírás

ESC

Kilépés a beállítási módból

UP

Előző menüpont
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DOWN

Következő menüpont

ENTER

Kiválasztás nyugtázása vagy beállítási módba lépés

LCD kijelző ikonok

Ikon

Funkció leírás

Bemeneti forrás információ
AC (hálózati) bemenet
PV (napelem) bemenet
Bemeneti feszültség, frekvencia, PV feszültség, akku feszültség, töltő áram
kijelzése
Konfigurációs program és hiba-informació
Kijelzi a beállító program működését
Figyelmeztető és hibakódok kijelzése

Figyelmeztetés:

Hiba:

villogtatja a figyelmeztető kódot

világít a hibakód

Terhelés információ
Kijelzi a kimeneti feszültséget, frekvenciát, százalékos terhelést, a terhelés
teljesítményét VA-ben és W-ban, a kisütő áram értékét.
Akkumulátor információ
Akkumulátoros üzemmódban kijelzi az alábbi töltöttségi szinteket: 0-24%,
25-49%, 50-74% és 75-100%, valamint hálózatról történő üzemmódban a
töltési státuszt.
Hálózati üzemmódban az akkumulátor töltési állapotát jelzi.
Státusz
Állandó

áram

mód /

Akku feszültség
<2V/cella
2 ~ 2,083V/cella

Állandó

2,083 ~ 2,167V/cella

feszültség mód

> 2,167 V/cella
Az akkumulátorok

Lebegő mód.
töltöttek.

LCD kijelző
A 4 sáv felváltva villog.
Az alsó sáv világít, a többi felváltva villog.
Az alsó két sáv világít, a maradék kettő
felváltva villog.
Az alsó három sáv világít, a felső villog.
teljesen
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Mindnégy sáv világít.

Akkumulátoros üzemmódban az akkumulátor kapacitását jelzi.
Százalékos terhelés

Akku feszültség

LCD kijelző

< 1,717V/cella
1,717V/cella ~ 1,8V/cella
Terhelés >50%

1,8 ~ 1,883V/cella
> 1,883 V/cella
< 1,817V/cella
1,817V/cella ~ 1,9V/cella

50%> terhelés > 20%

1,9 ~ 1,983V/cella
> 1,983
< 1,867V/cella
1,867V/cella ~ 1,95V/cella

Terhelés < 20%

1,95 ~ 2,033V/cella
> 2,033

Terhelési információ
Túlterhelés
Kijelzi a százalékos terhelési szinteket 0-24%, 25-50%, 50-74% és 75-100%.
0%~25%

25%~50%

Működési mód információ
A készülék hálózatra van csatlakoztatva.
A készülék PV panelhez csatlakozik.
A fogyasztó a hálózatot terheli.
A hálózati töltés működik.
DC/AC inverter-áramkör működik.
Néma működés
Riasztás tiltva van.
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50%~75%

75%~100%

LCD beállítás
Az ENTER gomb 3 másodpercig történő nyomvatartásával a készülék beállítási módba lép. Az “UP” vagy
“DOWN” gombok megnyomásával választhatjuk ki a kívánt beállításokat. Az “ENTER” gomb megnyomásával
kiválaszthatjuk a kívánt beállítást, az ESC gomb megnyomásával pedig kiléphetünk ebből.
Programok beállítása:
Program

Leírás

Választható opciók
Escape

00

Kilépés a beállítási módból
A fogyasztási energiát elsődlegesen a
napelem szolgáltatja.
Ha a fogyasztás kiszolgálására a
napenergia nem elégséges, akkor
ezzel egyidőben a kiszolgálás
Solar first (PV

akkumulátorról is történik.

elsőség)

A fogyasztók hálózatról történő
kiszolgálása csak akkor következik be,
ha:
- a napenergia nem elérhető
- az akkumulátor feszültsége beesik
az alacsony-feszültség figyelmeztetési
szint vagy a 12. menüpontban
beállított érték alá.

01

Kimeneti forrás prioritás:

Utility first (hálózat

Terhelési teljesítmény

elsőség -

forrás-prioritás beállítása

alapértelmezett)

Elsődlegesen a hálózatról történik a
fogyasztók ellátása.
A fogyasztók napenergiáról vagy
akkumulátorról történő ellátása csak
akkor következik be, ha nem elérhető
a hálózat (áramszünet van).
Elsődlegesen a fogyasztók ellátása
napenergiáról történik.
Ha a napenergia nem elégséges a
fogyasztók ellátására, akkor a még

SBU elsőség

szükséges energiamennyiséget az
akkumulátor szolgáltatja.
A hálózatról történő kiszolgálás csak
akkor következik be, ha az
akkumulátor feszültsége beesik az
alacsony-feszültség figyelmeztetési
szint vagy a 12. menüpontban
beállított érték alá.

02

Maximum töltőáram: a
napelem és hálózati töltők
összáram-beállítása.
(Max. töltőáram = hálózati
töltőáram + PV töltőáram)

Csak a 1K/2K/3K modellek számára elérhető opciók
10A (csak az 1K
modellnél)
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20A

30A

40A

50A (alapértelmezett)

Csak a 4K/5K modellek számára elérhető opciók

03

AC bemeneti
feszültségtartomány

60A

70A

80A

90A

100A

110A

Készülékek

Kiválasztása esetén az elfogadott AC

(alapértelmezett)

bemeneti feszültségtartomány
90-280VAC közötti lesz.

UPS

Kiválasztása esetén a tartomány
170-280VAC közötti lesz.

04

Energiatakarékos-mód
engedélyezés/tiltás
(enable/disable)

Takarékosmód tiltás

Tiltás esetén, a terhelés nagysága az

(alapértelmezett)

inverter kimenet on/off státuszára
nincs befolyással.

Takarékosmód

Engedélyezés esetén, az inverter

engedélyezés

kimenete le lesz kapcsolva, ha a nem
érzékel csatlakoztatott fogyasztót,
vagy annak terhelése túl alacsony.

AGM

Savas

(alapértelmezett)
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Akkumulátor típus

Egyedi

Ha “User-Defined”, egyedi típus lett
választva, akkor a töltési feszültség és
a lekapcsolási feszültség értéke a 26,
27 és 29. menüpontokban állítható
be.

Újraindítás tiltás
06

Automatikus újraindítás
túlterhelés esetén

(alapértelmezett)
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Újraindítás engedélyezés

07

Automatikus újraindítás
hőmérséklet emelkedés
esetén

Újraindítás tiltás
(alapértelmezett)

50Hz
09

Kimeneti frekvencia

Újraindítás engedélyezés

60Hz

(alapértelmezett)

Az 1K modell esetén:
10A

20A (alapértelmezett)

A 2K/3K modell esetén:
20A

30A (alapértelmezett)

Maximum hálózati
töltőáram

11

Megjegyzés: ha a 2-es
menüpontban beállított
érték kisebb, mint az itt
beállított érték, akkor az
inverter a 2-es pontban
beállított értéket fogja
figyelembe venni a hálózati
töltéskor.

A 4K/5K modell esetén:
2A

10A

20A

30A (alapértelmezett)

40A

50A

60A

Az 1K modell elérhető opciói:
11.0V

11.3V

11.5V

11.8V

(alapértelmezett)

12

Hálózat-visszakapcsolási
akku feszültségérték
beállítás, az 1-es menüpont
“SBU priority” vagy “Solar
first” beállítás esetén.

12.0V

12.3V

12.5V

12.8V
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A 2K/3K modell elérhető opciói:
22.0V

22.5V

23.0V

23.5V

(alapértelmezett)

24.0V

24.5V

25.0V

25.5V

A 4K/5K modell elérhető opciói:
44V

45V

46V (alapértelmezett)

47V

48V

49V

50V

51V

Az 1K modell elérhető opciói:
Feltöltött akku

12.0V

12.3V

12.5V

12.8V

13.0V

Akkumulátoros üzemmód
visszakapcsolási akku
13

feszültségérték beállítás, az
1-es menüpont “SBU
priority” vagy “Solar first”
beállítás esetén.
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13.3V

13.5V (alapértelmezett)

13.8V

14.0V

14.3V

14.5V

A 2K/3K modell elérhető opciói:
Feltöltött akku

24V

24.5V

25V

25.5V

26V

26.5V

27V (alapértelmezett)

27.5V

28V

28.5V

29V

Akkumulátoros üzemmód
visszakapcsolási akku
13

feszültségérték beállítás, az
1-es menüpont “SBU
priority” vagy “Solar first”
beállítás esetén.

A 4K/5K modell elérhető opciói:
Feltöltött akku

48V

49V

50V
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51V

52V

53V

54V (alapértelmezett)

55V

56V

57V

58V

Ha az inverter/töltő hálózati/készenléti vagy hibamódban
üzemel, a töltőeszköz az alábbiak szerint állítható be:
PV (napelem)

Elsődlegesen az akku töltése

elsődleges

napelemről történik.
Hálózatról csak akkor fog tölteni, ha
nincs napenergia.

Hálózat elsődleges

A töltés hálózatról történik.
Csak áramszünet esetén fog

Töltő kiválasztás:
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az elsődleges töltőeszköz
kiválasztását szolgálja

napelemről tölteni.
PV és hálózat

Napelemről és hálózatról történő

(alapértelmezett)

egyidejű töltés.

Csak PV

Hálózattól függetlenül, csak
napenergiával tölténik a töltés.

Ha az inverter/töltő akkumulátoros vagy energiatakarékos
módban üzemel, a töltés csak napenergiával történik. Csak
akkor megy a töltés, ha a napenergia elérhető és elégséges a
töltéshez.
Riasztás

Riasztás tiltás

engedélyezés
18

19

Riasztás

Automatikus visszatérés az
alapértelmezett kijelzőhöz

(alapértelmezett)

Visszatérés az

Beállítása esetén, a felhasználói

alapértelmezett

beavatkozástól számított 1 perc

kijelzőhöz

leteltével, a megjelenítő visszatér az

(alapértelmezett)

alapértelmezett beállításhoz (bemeneti
/ kimeneti feszültség kijelzése).
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20

Háttérvilágítás

22

Hangjelzést ad, ha az
elsődleges forrás
megszakadt

23

Túlterhelés bypass:
engedélyezése esetén, ha
akkumulátoros
üzemmódban túlterhelés
lép fel, átkapcsol hálózatra.

Utolsó állapot

Beállítása esetén az utolsó, felhasználó

kijelzése

által kiválasztott állapotban marad.

Bekapcsolva

Kikapcsolva

(alapértelmezett)

Riasztás be
(alapértelmezett)

Bypass tiltás

Hibakód rögzítés

Bypass engedélyezés

(alapértelmezett)

Rögzítés
25

Riasztás ki

Rögzítés tiltás (alapértelmezett)

engedélyezés

1KVA alapértelmezett beállítás: 14,1V

2K/3KVA alapértelmezett beállítás: 28,2V

26

Általános töltőfeszültség
(C.V voltage)

4K/5KVA alapértelmezett beállítás: 56,4V

Az 5-ös menüpont “Egyedi” beállítása esetén állítható. A
beállítási tartományok: 12,0V – 14,6V az 1K modell, 24,0V –
29,2V a 2K/3K modell és 48,0V – 58,4V a 4K/5K modell
esetén. 0,1V-ként állítható.
1KVA alapértelmezett beállítás: 13,5V
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Lebegő töltőfeszültség

2K/3KVA alapértelmezett beállítás: 27,0V

21

4K/5KVA alapértelmezett beállítás: 54,0V

Az 5-ös menüpont “Egyedi” beállítása esetén állítható. A
beállítási tartományok: 12,0V – 14,6V az 1K modell, 24,0V –
29,2V a 2K/3K modell és 48,0V – 58,4V a 4K/5K modell
esetén. 0,1V-ként állítható.
1KVA alapértelmezett beállítás: 10,5V

2K/3KVA alapértelmezett beállítás: 21,0V
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Alacsony DC lekapcsolási
feszültség

4K/5KVA alapértelmezett beállítás: 42,0V

Az 5-ös menüpont “Egyedi” beállítása esetén állítható. A
beállítási tartományok: 10,0V - 12,0V az 1K modell, 20,0V –
24,0V a 2K/3K modell és 40,0V – 48,0V a 4K/5K modell
esetén. 0,1V-ként állítható. Az itt beállított DC lekapcsolási
érték lesz figyelembe véve, függetlenül a fogyasztás
nagyságától.
PV teljesítménybalanszírozás
engedélyezés
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Napelemteljesítmény
balanszírozás:
engedélyezés esetén a
bemeneti napelem
teljesítmény automatikusan
a kimeneti terheléshez lesz
beállítva.
(Csak a 4KVA/5KVA modell
esetén érvényes)

(alapértelmezett):

PV teljesítménybalanszírozás tiltás:
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Beállítása esetén, a bemeneti PV
teljesítmény az alábbi képlet szerint
kerül beállításra:
Max. bemeneti PV teljesítmény =
Max. akkumulátor töltőteljesítmény +
csatlakoztatott fogyasztó teljesítmény.
Beállítása esetén, a bemeneti PV
teljesítmény azonos a maximális
akku-töltési teljesítménnyel, a
kimeneti terhelés nagyságától
függetlenül. A maximális akku-töltő
teljesítmény azonos a 2.
menüpontban beállított értékkel.
(Max. PV teljesítmény = Max.
akkutöltő teljesítmény)

Kijelző beállítás
Az LCD kijelzőn megjelenített információ az “UP” vagy “DOWN” nyomógomb megnyomásával változtatható. A
megjelenített információ az alábbi sorrendben történik: bemeneti feszültség, bemeneti frekvencia, PV

feszültség, töltőáram, akkumulátor feszültség, kimeneti feszültség, kimeneti frekvencia, terhelési százalék,
terhelés Watt-ban, terhelés VA-ben, DC kisütő áram, fő-CPU verzió és segéd-CPU verzió.
Választható információ

LCD kijelző
Bemeneti feszültség = 230V, kimeneti feszültség =
230V

Bemeneti feszültség /Kimeneti feszültség
(alapértelmezett megjelenítés)

Bemeneti frekvencia = 50Hz

Bemeneti frekvencia

PV feszültség = 60V

PV feszültség

Töltőáram = 50A

Töltőáram

Akku feszültség = 25.5V, kisütő áram = 1A

Akku feszültség / DC kisütő áram

Kimeneti frekvencia = 50Hz

Kimeneti frekvencia
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Terhelési százalék = 70%

Terhelési százalék

Ha a csatlakoztatott terhelés 1kVA alatti, a VA-s
terhelés az alábbi formában lesz kijelezve: xxxVA.

Terhelés VA-ben

Ha a terhelés 1kVA feletti (≧1KVA), a VA-s terhelés
az alábbi formában lesz kijelezve: x.xxkVA.

Ha a terhelés 1kW alatti, a W-s terhelés az alábbi
formában lesz kijelezve: xxxW.

Terhelés Watt-ban

Ha a terhelés 1kW feletti (≧1KW), a W-s terhelés az
alábbi formában lesz kijelezve: x.xxkW.

Fő CPU verzió 00014.04

Fő CPU verzió ellenőrzés
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Segéd CPU verzió 00003.03

Segéd CPU verzió ellenőrzés

Működési mód leírás
Működési mód

Leírás

Leírás
Hálózati és PV töltés.

Készenléti /
Energiatakarékos mód
Megjegyzés:

Hálózati töltés.

*Készenléti mód: az inverter
nincs bekapcsolva, de AC
kimenet hiányában az inverter

A készülék kimenete nem

képes tölteni az akkumulátort.

működik, de képes tölteni az

*Energiatakerékos mód:

akkumulátort.

PV töltés.

engedélyezése esetén az
inverter kimenete le lesz
kapcsolva alacsony terhelési
teljesítmény esetén, vagy
terhelés hiányában.

Nincs töltés.

Hálózati és PV töltés. (Csak az 1K/2K/3K
modellek esetén)

Hibamód

Hálózati töltés. (Csak az 1K/2K/3K modellek

Megjegyzés:
*Hibamód: a hibát belső
áramköri meghibásodás vagy
külső tényezők is okozhatják,

esetén)
Az akkumulátor PV-ről vagy
hálózatról töltődik.

mint túlmelegedés, kimeneti
rövidzár, stb.

PV töltés.
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Működési mód
Hibamód
Megjegyzés:

Leírás
Nincs töltés.

Leírás
Az akkumulátor PV-ről vagy
hálózatról töltődik.

*Hibamód: a hibát belső

A hálózat kiszolgálja a

áramköri meghibásodás vagy

fogyasztókat, ha a készülék

külső tényezők is okozhatják,

akkumulátor nélkül indul el.

mint túlmelegedés, kimeneti

(A 4K/5K modellek esetén,

rövidzár, stb.

csak egyedülálló

Hálózati terhelés

üzemmódban érvényes)
Hálózati és PV töltés.

A készülék a kimeneti
Hálózati mód

teljesítményt a hálózatból
szolgáltatja és tölti az

Hálózati töltés.

akkumulátort is.

Akku és PV teljesítmény szolgáltatás.

A készülék a kimeneti
Akkumulátoros mód

teljesítményt akkumulátorról
és napelemről szolgáltatja.
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Kizárólag
szolgáltatás.

akkumulátoros

teljesítmény

Hibakódok
Hibakód
01

Hiba leírása
Ventillátor szorult, az inverter kikapcsolt állapotban
van.

02

Túlmelegedés

03

Túl magas akkumulátor feszültség

04

Túl alacsony akkumulátor feszültség

05
06

Ikon megjelenítés

Kimeneti rövidzár vagy túlmelegedés érzékelés a
belső átalakítók részéről.
Rendellenes kimeneti feszültség (Az 1K/2K/3K
modelleknél)
Túl magas kimeneti feszültség (A 4K/5K modellnél)

07

Túlterhelés időtúllépés

08

Busz-feszültség túl magas

09

Sikertelen busz-lágyindítás

11

Fő relé hiba

51

Túláram vagy túlfeszültség

52

Busz-feszültség túl alacsony

53

Inverter lágyindítás hiba

55

DC túlfeszültség az AC kimeneten

56

Nyitott akkumulátor csatlakozás

57

Áramérzékelő hiba

58

Kimeneti feszültség túl alacsony

Megjegyzés: Az 51, 52, 53, 55, 56, 57 és 58 hibakódok csak a 4K/5K modell esetén fordulnak elő.

Figyelmeztető jelzések
Figyelmeztető
kód

Esemény

Hallható riasztás

01

Ventillátor szorult, az
inverter be van
kapcsolva.

Minden másodpercben 3
sípolás

03

Akkumulátor túltöltve

Minden másodpercben
egyet sípol

04

Alacsony
akku-kapacitás

Minden másodpercben
egyet sípol

07

Túlterhelés

Félmásodpercenként egyet
sípol

10

Kimeneti teljesítmény
csökkenés

3 másodpercenként kettőt
sípol
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Ikonvillogtatás

MŰSZAKI JELLEMZŐK
1. táblázat – Hálózati üzemmód jellemzők
INVERTER MODELL

1KVA

Bemeneti feszültség hullámforma

2KVA

3KVA

4KVA

szinuszos (hálózati vagy generátor)

Névleges bemeneti feszültség

230Vac
170Vac±7V (UPS);

Alacsony csillapítási feszültség

90Vac±7V (készülékek)

Alacsony csillapítási visszakapcsolási

180Vac±7V (UPS);

feszültség

100Vac±7V (készülékek)

Magas csillapítási feszültség

280Vac±7V

Magas csillapítási visszakapcsolási

270Vac±7V

feszültség
Maximális bemeneti AC feszültség

300Vac

Névleges bemeneti frekvencia

50Hz / 60Hz (automatikus észlelés)

Alacsony csillapítási frekvencia

40±1Hz

Alacsony csillapítási visszakapcsolási

42±1Hz

frekvencia
Magas csillapítási frekvencia

65±1Hz

Magas csillapítási visszakapcsolási

63±1Hz

frekvencia
Kimeneti zárlatvédelem
Hatásfok (hálózati üzemmód)

5KVA

Áramköri megszakító
>95% (Névleges R terhelés, feltöltött akkumulátor esetén)
jellemzően 10ms (UPS);

Átkapcsolási idő

jellemzően 20ms (készülékek)
Output Power

Kimeneti teljesítmény csökkenés:

Rated Power

Ha az bemeneti AC feszültség 170V alá esik,
kimeneti teljesítmény csökkenés következik

50% Power

be.

90V
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170V

280V

Input Voltage

2. táblázat – Inverter üzemmód jellemzők
INVERTER MODELL
Névleges kimeneti teljesítmény

1KVA

2KVA

1KVA/0,8KW

3KVA

2KVA/1,6KW

3KVA/2,4KW

4KVA
4KVA/3,2KW

Kimeneti feszültség hullámforma

Tiszta szinuszjel

Kimeneti feszültség szabályozás

230Vac±5%

Kimeneti frekvencia

50Hz

Hatékonyság

90%

Túlterhelés védelem

5KVA/4KW

5s@≥150% terhelésnél; 10s@110%~150% terhelésnél
a névleges teljesítmény kétszerese 5 másodpercig

Csúcskapacitás
Névleges bemeneti DC feszültség

5KVA

12Vdc

24Vdc

48Vdc

11,5Vdc

23,0Vdc

46,0Vdc

@ terhelés < 20%

11,0Vdc

22,0Vdc

44,0Vdc

@ 20% ≤ terhelés < 50%

10,7Vdc

21,4Vdc

42,8Vdc

@ terhelés ≥ 50%

10,1Vdc

20,2Vdc

40,4Vdc

@ terhelés < 20%

11,5Vdc

23,0Vdc

46,0Vdc

@ 20% ≤ terhelés < 50%

11,2Vdc

22,4Vdc

44,8Vdc

@ terhelés ≥ 50%

10,6Vdc

21,2Vdc

42,4Vdc

@ terhelés < 20%

10,5Vdc

21,0Vdc

42,0Vdc

@ 20% ≤ terhelés < 50%

10,2Vdc

20,4Vdc

40,8Vdc

@ terhelés ≥ 50%

9,6Vdc

19,2Vdc

38,4Vdc

14,5Vdc

29Vdc

58Vdc

15,5Vdc

31Vdc

60Vdc

Terheletlen fogyasztás

<15W

<20W

<50W

Energiatakarékos fogyasztás

<5W

<10W

<15W

Hidegindítási feszültség
Alacsony DC figyelmeztetési
feszültség

Alacsony DC visszakapcslási
feszültség

Alacsony DC lekapcsolási feszültség

Magas DC visszakapcsolási
feszültség
Magas DC lekapcsolási feszültség
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3. táblázat – Töltő üzemmód jellemzők
INVERTER MODELL

1KVA

2KVA

3KVA

Töltési algoritmus

4KVA

5KVA

3 lépcsős

Hálózati töltési mód
AC töltőáram

10/20A
Savas akku

Töltőfeszültség

AGM / zselés
akku

Lebegési töltőfeszültség

20/30A(@VI/P=230Vac)

2/10/20/30/40/50/60A
(@VI/P=230Vac)

14,6

29,2

58,4

14,1

28,2

56,4

13,5Vdc

27Vdc

54Vdc

Battery Voltage, per cell

Charging Current, %

2.43Vdc (2.35Vdc)

Voltage

2.25Vdc

100%

Töltési görbe
50%

T0

T1
T1 = 10* T0, minimum 10mins, maximum 8hrs

Current

Bulk
(Constant Current)

Absorption
(Constant Voltage)

Time

Maintenance
(Floating)

Napelemes (PV) töltési mód (K-széria)
Töltőáram (PWM)
Rendszer DC feszültség
Működési feszültség tartomány
Max. PV nyitott-áramköri feszültség
Készenléti fogyasztás

50A
12Vdc

24Vdc

48Vdc

15~18Vdc

30~32Vdc

60~72Vdc

40Vdc

60Vdc

105Vdc

1W

2W

DC feszültség pontosság

+/-0,3%

Közös hálózati és napelemes töltés
INVERTER MODELL

1KVA

2KVA

3KVA

4KVA

5KVA

Maximális töltőáram

50A

110A

Alapértelmezett töltőáram

50A

50A
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P 2kVA 48V

M 1kVA 24V
AX modell

M 2kVA 24V
M 3kVA 24V

M 1kVA 48V

P 2kVA 24V

P 3kVA 48V

M 3kVA 48V

P 3kVA 24V

M 4kVA 48V
M 5kVA 48V

Napelemes PV töltési adatok
600W

Töltő teljesítmény

900W

1500W

3000W

98%

Hatásfok

24V DC

48V DC

24V DC

48V DC

30-66V DC

60-88V DC

30-115V DC

60-115V DC

Max. bemeneti feszültség UOCV

75V DC

102V DC

Min. akkubank feszültség PV módban

17V DC

34V DC

Rendszer névleges feszültség UN
Effektív működési tartomány MPPT UOP

145V DC
17V DC

34V DC

±2V

PV bemenet pontossága

4. táblázat – Általános jellemzők
INVERTER MODELL

1KVA

2KVA

Biztonsági tanúsítvány

4KVA

5KVA

CE

Működési hőmérséklet tartomány

0°C - 55°C

Tárolási hőmérséklet
Méretek

3KVA

-15°C~ 60°C
95 x 240 x

(Mélység*Szélesség*Magasság), mm

316

Nettó súly, kg

5,0

100 x 272 x 355
6,4
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6,9

120 x 295 x 468
9,8

HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba
A készülék leáll az
indulási folyamat
alatt.
Bekapcsolásra nem
reagál a készülék.

A hálózat jelen van,
de a készülék
akkumulátoros
üzemmódban
működik.

A készülék
működése közben a
belső relé többször
ki/bekapcsol.

LCD/LED/csipogó

Magyarázat / Lehetséges ok

LCD/LED és csipogó 3
mp-ig jeleznek, majd
lekapcsolnak.

Az akku feszültség túl alacsony
(<1,91V/cella)

1. Töltse fel az akkut.
2. Cserélje ki az akkut.

Nincs jelzés.

1. Az akku feszültség kritikusan
alacsony. (<1,4V/cella)
2. Az akku fordított polaritással
van bekötve.

A bemeneti
feszültség 0V az LCD
kijelzőn, a zöld LED
villog.

A bemeneti védelem kioldott.

A zöld LED villog.

Nem megfelelő teljesítményű AC
bemenet. (áramgenerátor)

A zöld LED villog.

“Solar First” van beállítva, mint
elsődleges kimeneti forrás.

1. Győződjön meg az akku
helyes bekötéséről.
2. Töltse fel az akkut.
3. Cserélje ki az akkut.
Ellenőrizze, hogy az AC
megszakító kioldott-e, és
ellenőrizze a hálózati bekötés
megfelelő-e.
1. Ellenőrizze, hogy az AC
vezetékezés nem túl vékony
és/vagy hosszú.
2. Ha generátort használ,
ellenőrizze annak helyes
működését, és hogy a
bemeneti-feszültség
tartománya helyesen van-e
beállítva. (UPSkészülék)
Változtassa meg az
elsődleges kimeneti forrást a
“Utility” – hálózati opcióra.

Az LCD kijelző és a
LED-ek s villognak.

Nincs akkumulátor csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy az akku
megfelelően csatlakozik-e.

Hibakód 07

Túlterhelés hiba. Az inverter 110%
felett terhelt az időtúllépés
leteltével.

Csökkentse a terhelést,
kapcsoljon ki pár fogyasztót.

Kimeneti rövidzár.

Ellenőrizze a megfelelő
csatlakozásokat, távolítsa el a
nem megfelelő terhelést.

Az inverter belső hőmérséklete
meghaladta a 120°C-t. (Csak a
1-3KVA modelleknél)
Az inverter belső hőmérséklete
meghaladta a 100°C-t.

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e
a készülék szellőzése, vagy
nem túl magas-e a külső
hőmérséklet.

Hibakód 05

Hibakód 02

Túltöltött akkumulátor.
A csipogó
folyamatosan jelez,
a piros LED világít.

Elhárítás

Hibakód 03

Az akkumulátor feszültsége túl
magas.

Szállítsa szakszervizbe a
készüléket.
Ellenőrizze, hogy az akku
jellemzői és darabszáma
megfelel-e az előírásoknak.

Hibakód 01

Ventillátor hiba.

Cserélje ki a ventillátort.

Hibakód 06/58

Rendellenes kimenet (Az inverter
feszültsége 190Vac alatti vagy
260Vac feletti)

Hibakód 08/09/53/57

Belső alkatrész hiba.

1. Csökkentse a terhelést.
2. Szállítsa szakszervizbe a
készüléket.
Szállítsa szakszervizbe a
készüléket.

Hibakód 51

Túláram vagy túlfeszültség.

Hibakód 52

Bus-feszültség túl alacsony.

Hibakód 55

Kimeneti feszültség
kiegyensúlyozatlan.

Hibakód 56

Nem megfelelően csatlakoztatott
akku vagy kiégett biztosíték.
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Indítsa újra a készüléket. Ha
a hiba fennáll, szállítsa
szakszervizbe a készüléket.
Ha az akku megfelelően
csatlakoztatott, szállítsa
szakszervizbe a készüléket.

Függelék: Hozzávetőleges áthidalási idő táblázat
Modell

1KVA

Modell

2KVA

3KVA

Modell

4KVA

Terhelés (VA)

Áthidalási idő @ 12Vdc 100Ah (perc)

Áthidalási idő @ 12Vdc 200Ah (perc)

100

766

1610

200

335

766

300

198

503

400

139

339

500

112

269

600

95

227

700

81

176

800

62

140

900

55

125

1000

50

112

Terhelés (VA)

Áthidalási idő @ 24Vdc 100Ah (perc)

Áthidalási idő @ 24Vdc 200Ah (perc)

200

766

1610

400

335

766

600

198

503

800

139

339

1000

112

269

1200

95

227

1400

81

176

1600

62

140

1800

55

125

2000

50

112

300

449

1100

600

222

525

900

124

303

1200

95

227

1500

68

164

1800

56

126

2100

48

108

2400

35

94

2700

31

74

3000

28

67

Terhelés (VA)

Áthidalási idő @ 48Vdc 100Ah (perc)

Áthidalási idő @ 48Vdc 200Ah (perc)

400

766

1610

800

335

766

1200

198

503

1600

139

339

2000

112

269

2400

95

227

2800

81

176

3200

62

140

3600

55

125

4000

50

112
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Modell

5KVA

Terhelés (VA)

Áthidalási idő @ 48Vdc 100Ah (perc)

Áthidalási idő @ 48Vdc 200Ah (perc)

500

613

1288

1000

268

613

1500

158

402

2000

111

271

2500

90

215

3000

76

182

3500

65

141

4000

50

112

4500

44

100

5000

40

90

Megjegyzés: Az áthidalási idő függ az akkumulátor állapotától, működési korától és típusától.
Az akkumulátorok jellemzői gyártóként eltérőek lehetnek.

34

