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cz / Přehled

Tento multifunkční měnič / nabíječka kombinuje funkce měniče, solárního regulátoru a nabíječky baterií, čímž poskytuje
nepřerušitelný zdroj energie v přenosné velikosti. Univerzální LCD displej poskytuje uživatelsky přívětivé a jedním
tlačítkem přístupné operace, jako je třeba napájecí proud baterie, priorita AC/solární nabíječky a přípustné vstupní na-
pětí v závislosti na různém použití

Funkce:
 Měnič s čistou sinusovkou;
 Nastavitelné rozpětí vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače pomocí LCD;
 Nastavitelný napájecí proud baterie v závislosti na použití pomocí LCD;
 Nastavitelná priorita AC/solární nabíječky pomocí LCD;
 Kompatibilní s napětím v síti či generátorem;
 Automatický restart při obnově AC;
 Ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí;
 Design chytré nabíječky pro vyšší výkon baterií;
 Funkce studeného startu

Pozor! Riziko elektrického šoku. Tento kryt neodstraňujte. Ponechejte servis na
kvalifikované osobě

Pozor! Riziko elektrického šoku.

Každý okruh musí být odpojen jednotlivě a před servisem musí technik vyčkat 
alespoň 5 minut.

Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny. Tuto příručku uchovejte pro budoucí reference.

Před použitím si přičtěte pokyny v servisním manuálu.

Nelikvidujte zařízení v běžném směsném odpadu.

Bezpečnostní pokyny
Ikona                                          Vysvětlení

Pozor! Horký povrch. Riziko popálenin. Nedotýkat.
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 Před použitím tohoto zařízení si prostudujte všechny instrukce a varovné značky na něm i na bateriích. Zároveň si také
pečlivě přečtěte všechny sekce této příručky.

 Toto zařízení mohou s baterií propojovat pouze kvalifikované osoby.
 Servis tohoto zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Pokud chyba přetrvává i po údržbě dle

tabulky pro řešení problémů, zašlete prosím měnič zpět svému prodejci či servisnímu středisku.
 Pro snížení rizika zranění nabíjejte pouze olověné akumulátory s hlubokým cyklem. Jiné typy baterií se mohou vznítit a

způsobit tak zranění či poškození majetku.
 Při práci s kovovými nástroji v okolí baterií dbejte zvýšené opatrnosti. Nechtěný kontakt nástroje s baterií může způsobit

zkrat baterie či jiných elektrických částí a vyvolat tak explozi.
 Tento měnič/nabíječka musí být vždy připojen kabeláží s trvalým uzemněním. Před jeho instalací se ujistěte, že

splňujete lokální požadavky a normy.
 Pro optimální fungování tohoto zařízení dodržujte požadavky na výběr vhodné velikosti kabelu. Je velice důležité, aby

kabel i zařízení fungovaly správně.
 Při odpojování AC a DC svorek se pečlivě držte pokynů v manuálu. Pro více podrobností viz sekce Instalace v tomto

manuálu.
 Nikdy nenabíjejte zamrzlou baterii.
 Zařízení je vybaveno rA pojistkou (1 kus - 150 A 63 VDC) pro ochranu před přetížením baterie.
 Zařízení nedemontujte. Je-li vyžadován servis či oprava, odneste jednotku do autorizovaného servisního střediska.

Nesprávná opětovná montáž zvyšuje riziko elektrického šoku a požáru.
 Než přejdete k údržbě či čištění odpojte veškerou kabeláž pro snížení rizika elektrického šoku. Vypnutí jednotky toto

riziko nesnižuje.
 Nikdy nevystavujte AC výstup a DC vstup zkratu. Nepřipojujte síť, dostane-li se DC vstup do zkratu.
 Na konci životnosti produktu jej nelikvidujte ve směsném odpadu. Pro správné zacházení, obnovu a recyklaci jej

odneste na určené sběrné místo.

Základní architektura systému
Měnič může napájet různé typy domácích i kancelářských spotřebičů, včetně zařízení opatřených motorem, jako jsou 
zářivky, ventilátory, lednice či klimatizace. Pro kompletní fungující systém jsou navíc vyžadována tato zařízení:

 Generátor či hlavní síť
 FV moduly (volitelné)

S ohledem na Vaše požadavky konzultujte architekturu systému s montážníkem Vašeho systému.

Popis výrobku
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1. LCD displej
2. Indikátor stavu
3. Indikátor vybíjení / nabíjení
4. Indikátor chyby
5. Funkční tlačítka
6. Spínač
7. AC vstup

8. AC výstup
9. FV vstup
10. Vstup baterie
11. Jistič
12. Komunikační port RS-485
13. USB port
14. Suchý kontakt

Poznámka: Všechny uvedené obrázky slouží pouze pro ilustrační účely a mohou
se od skutečného produktu lišit.

Instalace

Rozbalení a prohlídka jednotky
Před instalací si jednotku prohlédněte. Ujistěte se, že není její obal nijak
poškozen. Sada by měla obsahovat následující položky:

 Zařízení x 1
 Návod k obsluze x 1
 USB kabel x 1

Pomocí tohoto QR kódu si můžete stáhnout doplňkový software:
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Přípravy

Před připojením kabeláže vyjměte spodní kryt odstraněním dvou šroubů dle ilustrace níže.

Montáž zařízení
Před výběrem místa pro instalaci zvažte následující faktory:

 Toto zařízení je vhodné pouze pro instalaci na beton a jiné nehořlavé materiály.
 Nemontujte měnič na nebo blízko hořlavých materiálů.
 Namontujte zařízení na pevný povrch.
 Doporučujeme nainstalovat měnič v úrovni očí pro snadné a přístupné čtení LCD

displeje.
 Aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu, ponechejte na obou stranách přístroje

asi 200 mm a asi 300 mm nad a pod strojem volného prostoru.
 Pro nejlepší výkon by se měla okolní teplota pohybovat v rozmezí 0 °C až 55 °C.
 Doporučujeme zařízení na stěnu instalovat vertikálně.
 Jiné objekty a povrchy by měly být umístěny tak, jak je znázorněno na grafu, aby bylo

zajištěno správné rozptýlení tepla a dostatečný prostor v případě demontáže.
 Pro montáž zařízení použijte dva šrouby.

Připojení baterie
VAROVÁNÍ! Veškerá kabeláž musí být nainstalována kvalifikovaným personálem.
VAROVÁNÍ! Pro bezpečnost a efektivnost systému je nezbytné připojit baterie vhodným
kabelem. Pro snížení rizika zranění použijte doporučený kabel a velikost svorek dle tabulky níže.
POZOR! Aby byl zajištěn bezpečný chod stroje v rámci norem, je vyžadována instalace
individuální ochrany proti přepětí či odpojení zařízení mezi baterií a měničem. V některých
případech nemusí být odpojení přístroje nutné, ale nutnost instalace přepěťové ochrany
přetrvává. Viz běžné hodnoty proudu v tabulce níže pro výběr správné pojistky či jističe.

Doporučená velikost kabelů a svorek baterií:                  Kruhová svorka:

Model Typický proud Typ baterie Velikost kabeláže
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Pro správné připojení baterie postupujte následovně:
1. Připojte kruhovou svorku baterie v na doporučený typ kabelu a svorek.
2. 1 kW model podporuje systém 12 VDC. Připojte baterie dle schémata níže. Pro 1kW model

doporučujeme připojit baterii s kapacitou alespoň 100 Ah.
 2 kW / 3 kW model podporuje systém 24 VDC. Připojte všechny baterie dle grafu níže. Pro
 model 2 kW/3kW doporučujeme připojit baterii s kapacitou alespoň 100 Ah. Jelikož model 3 kW
 podporuje systém 48 VDC, doporučujeme použít baterii s kapacitou alespoň 200 Ah.

Měnič 1 kW Měnič 2kW/3kW

3. Vložte kabel kruhové svorky baterie naplocho do konektoru baterie měniče a ujistěte se, že jsou šrouby
utaženy s točivým momentem 2-3 Nm

4. Ujistěte se, že jsou polarity baterie i měniče správně připojeny a kruhové svorky jsou pevně upevněny na
svorkách baterie.
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Připojení AC vstupu / výstupu
VAROVÁNÍ! Instalace musí být provedena se zvláštní opatrností vzhledem k napětí baterií v sérii.
VAROVÁNÍ! Všechna kabeláž musí být nainstalována kvalifikovaným personálem.
VAROVÁNÍ! Pro zajištění bezpečnosti a efektivity systému je velice důležité použít pro AC vstup vhodný kabel. Pro
snížení rizika zranění použijte kabel o doporučené velikosti dle tabulky níže.
POZOR! pPřed připojením ke zdroji AC vstupu nainstalujte mezi měnič a AC vstup jistič. Tím zajistíte, že lze měnič při
údržbě bezpečně odpojit a zároveň je plně chráněn před přepětím AC vstupu. Doporučené specifikace AC jističe jsou 10 A
pro 1 kW, 20 A pro 2 kW, 32 A pro 3 kW.
POZOR! Na značkách "IN" a "OUT" se nachází dva bloky svorek. Vždy zapojte vstup a výstup správně.
POZOR! Mezi plochou část svorek měniče a kruhovou svorku nic nevkládejte. V opačném případě může dojít k přehřátí.
POZOR! Před důkladným připojením svorek na ně nepoužívejte žádné anti-oxidační přípravky.
POZOR! Před konečným DC připojením či spínáním DC jističe/spínače se ujistěte, že je DC (+) připojeno k DC (+) a DC
(-) je připojeno k DC (-).



Doporučené kabely pro AC kabeláž

Model Typ                                                  Točivý moment

Pro správné připojení AC vstupu/výstupu postupujte následovně:
1. Před připojením AC vstupu/výstupu nejdříve otevřete DC chránič či spínač.
2. Odstraňte asi 10 mm izolace z 6 drátů a případně zkraťte zemnič a L drát o 3

mm.
3. Vložte dráty AC vstupu dle polarit indikovaných na svorkovém bloku a dotáhněte

šrouby svorek. Nejprve připojte ochranný vodič PE (     ).
      -> Zemnění (zelenožluté) / L -> Fáze (hnědá nebo černá) / N -> Nulák (modrý)

4. Připojte kabeláž AC výstupu dle polarit indikovaných na bloku svorek a dotáhněte šrouby
svorek. Nejdříve se ujistěte, že je připojen ochranný vodič PE (     ).

   -> Zemnění (zelenožluté) / L -> Fáze (hnědá nebo černá) / N -> Nulák (modrý)

5. Ujistěte se, že jsou kabely pevně připojeny.

POZOR! Ujistěte se, že je AC kabeláž připojena ve správné polarizaci. Jsou-li L a N dráty připojeny naopak, riziko
zkratu zátěže se zvyšuje.
POZOR! Zařízení, jako jsou klimatizace, vyžadují alespoň 2 - 3 minuty pro obnovení rovnováhy chladícího plynu uvnitř
okruhu. Objeví-li se zkrat a dojde k obnovení příliš rychle, dojde k poškození připojených zařízení. Aby nedošlo k
takovému poškození, ujistěte se před instalací, zda je klimatizace vybavena funkcí zpoždění. V opačném případě
měnič spustí chybové hlášení pro přetížení a automaticky odstřihne výstupní napájení, aby ochránil Vaše zařízení.
Bohužel i přesto může dojít k poškození klimatizace.

Připojení FV
VAROVÁNÍ! Veškerá kabeláž musí být nainstalována kvalifikovaným personálem.
VAROVÁNÍ! Pro bezpečnost a efektivní provoz systému je velice důležité použít pro připojení FV modulu vhodnou
kabeláž. Pro snížení rizika zranění používejte doporučenou velikost kabelu dle tabulky níže.
POZOR! Před připojením FV modulů nainstalujte separovaný DC jistič mezi měnič a FV moduly.
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Model Typický proud Velikost kabelu Točivý moment

Výběr FV modulů
Při výběru FV modulů nejprve zvažte následující faktory:

1. Napětí při otevřeném okruhu (VOC) FV modulů nepřekračuje max. napětí FV prvků měniče.
2. Napětí při otevřeném okruhu (VOC) FV modulů by mělo být vyšší než minimální napětí baterie.

Režim solárního nabíjení

MPPT nabíječka

Model měniče

Nabíjecí proud

Max. napětí FV prvků při ot. okruhu

MPPT rozpětí napětí FV prvků

Min. napětí baterie pro FV nabíjení

DC napětí systému

Pro implementaci připojení FV modulu postupujte následovně:
1. Odstraňte 10 mm izolace z pozitivních a negativních vodičů.
2. Zkontrolujte polaritu připojovacího kabelu FV modulů a vstupních FV konektorů.
3. Připojte pozitivní pól (+) připojovacího kabelu k pozitivnímu pólu (+) na vstupním FV konektoru.

Připojte negativní pól (-) připojovacího kabelu k negativním pólu (-) na vstupním FV konektoru.

4. Ujistěte se, že je kabeláž pevně připojena.
5. Po připojení všech kabelů nasaďte zpět spodní kryt přišroubováním dvou šroubů dle ilustrace.
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Doporučená konfigurace FV modulu

Specifikace FV modulu
(referenční)
- 260 Wp
- Vmp: 30,9 VDC
- Imp: 8,42 rA
- VOC: 37,7 VDC
- Isc: 8,89 rA
- Články: 60

Model měniče                          Solární vstup                           Počet modulů

8 ks

9 ks

12 ks

Operační a informační displej

LCD displej

Funkční tlačítka

LED indikátory

Funkční tlačítka      Popis

Vstup do režimu resetu či nastavení, přechod na předchozí sekci.

Zvýšení nastavované hodnoty.

Snížení nastavované hodnoty.

Vstup do režimu nastavení a potvrzení výběru v režimu nastavení, přechod na další sekci či
odchod z režimu resetu.

LED indikátor                                 Zpráva

Zelený

Žlutý

Červený

Svítí

Bliká

Bliká

Svítí

Bliká

Výstup je napájen ze sítě.

Výstup je napájen z baterie či FV v režimu baterie.

Baterie se nabíjí nebo vybíjí.

V zařízení došlo k chybě.

Měnič je v režimu varování.
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LCD displej

Ikona                                             Popis

Informace o vstupu a výstupu

Indikuje informace o AC.

Indikuje informace o DC.

Indikuje vstupní napětí, vstupní frekvenci, napětí FV, napětí baterie a
nabíjecí proud. Indikuje výstupní napětí, výstupní frekvenci, zátěž ve VA,
zátěž ve wattech a vybíjecí proud.

Nastavení programu a chybové kódy

Indikuje nastavovaný program.

Indikace varovných hlášení a chybových kódů:

Varování:                   bliká

Chyba:                    svítí

Informace o baterii

Indikuje kapacitu baterie v režimu baterie a stav nabíjení baterie v síťovém režimu.

Informace o zátěži

Indikuje přetížení.

Indikuje úroveň zátěže.

Tichý režim

Indikuje, že je alarm zařízení neaktivní.

Informace o provozním stavu

Indikuje, že je zařízení připojeno k hlavní síti.
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Indikuje, že je zařízení propojeno s FV panelem.

Indikuje, že je zátěž napájena ze sítě.

Indikuje, že solární napájecí okruh funguje.

Indikuje, že okruh DC / AC měniče funguje.

Popis provozního stavu

Provozní stav Popis LCD Displej

Stav zátěže
Poznámka: DC energie
vyprodukovaná Vašim solárním
systémem je měničem konvertována
na AC energii, která je následně
zaslána do Vašeho hlavního
elektrického panelu, aby jej využily
Vaše spotřebiče. Jakákoli přebytečná
energie je není prodávána zpět do
sítě, ale ukládá se v baterii.

FV energie je nabíjena do baterie či
konvertována měničem do AC zátěže.

FV energie je vyšší než výkon měniče

FV energie je nižší než výkon měniče.

FV je vypnutá.

Stav nabíjení

Stav bypassu

Energie FV a sítě mohou nabíjet baterie.

Chyby způsobené selháním vnitřního
okruhu či z externích důvodů, jako je
přehřátí, zkrat výstupu, atd.
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Stav mimo síť Měnič napájí zátěž ze solární energie.Měnič poskytuje výstupní napájení z
baterie a solární energie.

Stop režim Měnič přestane fungovat, pokud jej
tlačítkem vypnete, nebo pokud se objeví
chyba, jakmile není dostupná síť.

Měnič napájí zátěž z baterie a solární
energie.

Měnič napájí zátěž pouze z baterie.

Data zobrazená na LCD
Data zobrazená na LCD mohou být přepnutá stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN". Informace jsou níže zobrazeny v
tomto pořadí: napětí baterie, proud baterie, napětí měniče, proud měniče, napětí sítě, proud sítě, zátěž ve wattech,
zátěž ve VA, frekvence sítě, frekvence měniče, napětí FV, nabíjecí energie FV, nabíjecí výstupní napětí FV, nabíjecí
proud FV.

Nastavitelné informace                  LCD displej

Napětí baterie / vybíjecí DC
proud

Výstupní napětí měniče /
výstupní proud měniče

Napětí sítě / proud sítě

Zátěž ve wattech

Frekvence sítě / frekvence
měniče

Napětí a výkon FV

Výstupní napětí FV nabíječky
a nabíjecí proud FV
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Nastavování programů
Jakmile stisknete a přidržíte tlačítko "ENTER" po 2 vteřiny, zařízení přejde do režimu nastavení. Pomocí tlačítek "UP"
nebo "DOWN" vyberete program. Poté stiskněte tlačítko "ENTER" nebo "MENU" pro potvrzení výběru nebo odchod z
obrazovky nastavení.

Program      Popis                             Zvolená možnost

Odchod z režimu
nastavení

Výběr priority pro
výstup

Prioritou pro napájení zátěží je solární energie. Pokud
není solární energie dostatečná na to, aby mohla napájet
všechny připojené zátěže, jejich napájení podpoří síť.
Energie z baterií bude zátěž napájet pouze v případě, že
síť není dostupná. Pokud je solární energie nedo-
stupná, síť bude napájet baterii, dokud její napětí nedo-
sáhne bodu nastaveného v programu 21. Je-li solární
energie dostupná, ale napětí je nižší než bod nastavený
v programu 20, síť přejde do napájení baterie do té doby,
dokud její napětí nedosáhne bodu nastaveného v progra-
mu 20, čímž chrání baterii před poškozením.

Prioritou pro napájení zátěží je solární energie. Pokud
není solární energie dostatečná na to, aby mohla napá-
jet všechny připojené zátěže, jejich napájení podpoří
baterie. Síť zajišťuje napájení zátěže pouze v případě,
že napětí baterií klesne buďto na příliš nízkou úroveň
nebo na bod nastavený v programu 20 nebo v případě,
že solární energie ani energie baterií nestačí. Baterie na-
pájí zátěž v případě, že je síť nedostupná nebo je jejich
napětí vyšší než bod nastavený v programu 21 (je-li vy-
brána možnost BLU) nebo v programu 20 (je-li vybrána
možnost LBU). Pokud je solární energie dostupná, ale
její napětí je nižší než v bodě nastaveném v programu
20, síť bude napájet baterii do té doby, dokud její napětí
nedosáhne bodu nastaveného v programu 20, čímž
chrání baterii před poškozením.

Prioritou pro napájení zátěží je solární energie. Pokud je
napětí baterií vyšší než bod nastavený programu 21 po
dobu 5 minut a solární energie byla rovněž dostupná po
dobu alespoň 5 minut, měnič přepne do režimu napájení z
baterií, přičemž zátěže budou napájeny solárním systé-
mem a bateriemi najednou. Jakmile napětí baterie klesne
pod bod nastavený v programu 20, měnič sepne režim
bypassu a zátěž bude napájena pouze ze sítě, přičemž
solární energie bude napájet baterii.

Prioritou pro napájení zátěží je síť. Solární energie a ener-
gie z baterií bude napájet pouze v případě, že není napá-
jení ze sítě k dispozici.

CZ / 13
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Rozpětí vstupního
napětí AC

Je-li vybrána tato možnost, přijatelné rozpětí vstupního
napětí AC bude mezi 90 - 280 VAC.

Spotřebiče (výchozí)

Je-li vybrána tato možnost, přijatelné rozpětí vstupního
napětí AC bude mezi 170 - 280 VAC.

Používá-li uživatel zařízení k připojení generátoru, je
nutné vybrat režim generátoru.

Je-li vybrána tato možnost, přijatelné rozpětí vstupního
napětí AC bude odpovídat VDE4105 (184 - 253 VAC).

Nastavte amplitudu napětí na výstupu (220 - 240 VAC).

60 Hz

Prioritou solární energie je nabíjení baterií. Je-li
dostupná síť a napětí baterie je nižší než v bodě nasta-
veném v programu 21, solární energie nebude nikdy
napájet zátěž, pouze dobíjet baterie. Je-li napětí baterií
vyšší než v bodě nastaveném v programu 21, solární
energie bude napájet zátěž nebo dobíjet baterie.

Prioritou solární energie je napájení zátěže. Je-li napětí
baterie nižší než v bodě nastaveném v programu 20,
solární energie nebude zátěž napájet, pouze nabije ba-
terii. Je-li napětí baterie vyšší než v bodě nastaveném v
programu 20, solární energie bude napájet zátěž nebo
dobíjet baterii.

Bypass povolen (výchozí)

Restart povolen

Restart povolen

UPS

Generátor

VDE

50 Hz (výchozí)

(výchozí)

LBU

Bypass zakázán

Restart zakázán

Restart zakázán

Výstupní napětí

Výstupní frekvence

Priorita solárního 
napájení

Bypass při přetížení:
Je-li aktivní, zařízení 
se přepne do síťové-
ho režimu případě, 
že se v režimu bate-
rií objeví přetížení.

Automatický restart
po přetížení

Automatický restart
po přehřátí

02
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14 / CZ

08



Pokud tento měnič / nabíječka pracuje v režimu síťovém, vyčkávacím či chybovém
režimu, zdroj nabíječky lze naprogramovat dle pokynů níže:

Prioritou solární energie bude nabít baterii. Síť bude baterii
nabíjet pouze v případě, že solární energie není dostupná.

Baterie bude nabíjena ze sítě a solární energie
najednou.

Solární energie bude jediným zdrojem nabíjení bez
ohledu na to, zda je síť dostupná či nikoli.

Pokud tento měnič / nabíječka pracuje v režimu baterií, baterii může nabíjet pouze
solární energie. Solární energie bude dobíjet baterii v případě, že je dostupná a
dostatečná.

Nastavitelné rozpětí je od 1 A po 120 A. Každým kliknutím
postoupíte o 1 A.

Nastavitelné rozpětí je od 1 A po 140 A. Každým kliknutím
postoupíte o 1 A.

Nastavitelné rozpětí je od 1 A po 160 A. Každým kliknutím
postoupíte o 1 A.

Nastavitelné rozpětí je od 1 A po 60 A. Každým kliknutím
postoupíte o 1 A.

Zaplavená

Olověná

Uživatelská

Priorita zdroje
nabíjení

Maximální nabíjecí
proud:
pro konfiguraci cel-
kového nabíjecího
proudu pro solární a
síťové nabíječky
(max. nabíjecí
proud = nabíjecí
proud sítě + nabíje-
cí proud solárního
systému

Maximální nabíjecí
proud sítě

Typ baterie

Solární energie

Solární energie a síť
(výchozí)

Pouze solární energie

60 A (výchozí)

80 A (výchozí)

100 A (výchozí)

AGM

Gelová

Lithiová

Je-li vybrán "uživatelský" typ baterie, můžete v programu 17, 18 a 19 nastavit
nabíjecí napětí baterie a spodní hranici napětí pro odpojení DC.

10

11

13

14
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Je-li vybrán uživatelský typ baterie v programu 14, tento program můžete
nastavit. Rozpětí nastavení je od 24,0 V do 29,2 V pro 24 V model. Každým
kliknutím se posunete o 0,1 V.

Výchozí nastavení 24 V modelu:

Výchozí nastavení 48 V modelu:

Je-li vybrán uživatelský typ baterie v programu 14, tento program můžete
nastavit. Rozpětí nastavení je od 48,0 V do 58,4 V pro 48 V model. Každým
kliknutím se posunete o 0,1 V.

Výchozí nastavení 24 V modelu:

Je-li vybrán uživatelský typ baterie v programu 14, tento program můžete
nastavit. Rozpětí nastavení je od 24,0 V do 29,2 V pro 24 V model. Každým
kliknutím se posunete o 0,1 V.

Výchozí nastavení 48 V modelu:

Je-li vybrán uživatelský typ baterie v programu 14, tento program můžete
nastavit. Rozpětí nastavení je od 48,0 V do 58,4 V pro 48 V model. Každým
kliknutím se posunete o 0,1 V.

Výchozí nastavení 24 V modelu:

Je-li vybrán uživatelský typ baterie v programu 14, tento program můžete
nastavit. Rozpětí nastavení je od 20,0 V do 24 V pro 24 V model. Každým
kliknutím se posunete o 0,1 V. Odpojení při nízkém napětí DC bude
stanoveno na nastavenou hodnotu bez ohledu na to, jaká procentuální
zátěž je připojena.

Výchozí nastavení 48 V modelu:

Je-li vybrán uživatelský typ baterie v programu 14, tento program můžete
nastavit. Rozpětí nastavení je od 48,0 V do 58,4 V pro 48 V model. Každým
kliknutím se posunete o 0,1 V.

Možnosti dostupné pro 24 V model:

Možnosti dostupné pro 48 V model:

Rozpětí pro nastavení je 22,0 V až 29,0 V.
Každým kliknutím se posunete o 0,1 V.
Rozpětí pro nastavení je 22,0 V až 29,0 V.
Každým kliknutím se posunete o 0,1 V.

Rozpětí pro nastavení je 44,0 V až 58,0 V.
Každým kliknutím se posunete o 0,1 V.

Napětí pro rychlé
nabíjení

Napětí plovoucího
nabíjení

Nastavení
odpojení při
nízkém napětí DC
na baterii

Napětí pro
ukončení nabíjení
baterie, je-li
dostupná síť

17

18

19

20
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Možnosti dostupné pro 48 V model:

Možnosti dostupné pro 24 V model:

Rozpětí pro nastavení je 22,0 V až 29,0 V.
Každým kliknutím se posunete o 0,1 V.

Rozpětí pro nastavení je 44,0 V až 58,0 V.
Každým kliknutím se posunete o 0,1 V.

Je-li zvoleno, obrazovka automaticky otáčí stránky na
displeji.

Je-li zvoleno, obrazovka zůstane na poslední
uživatelem vybrané obrazovce.

Podsvícení vypnuto (výchozí)

Alarm vypnutý

Alarm vypnutý (výchozí)

Nahrávání zakázáno

Je-li zvolena, vstupní solární energie bude
automaticky upravena dle následujícího vzorce: max.
vstupní solární energie = max. výkon nabíjení baterie
+ připojený výkon zátěže v momentě, kdy je zařízení
v pracovním režimu mimo síť.

Je-li zvoleno, vstupní solární energie bude stejná jako
maximální výkon pro nabíjení baterie bez ohledu na to,
jak velká zátěž je připojena. Maximální výkon pro
nabíjení baterie vychází z aktuálního nastavení proudu v
programu 11 (max. solární energie = max. výkon pro
nabíjení baterie)

Vyrovnávání solární
energie vypnuto
(výchozí)

Vyrovnávání solární
energie zapnuto

Nahrávání povoleno
(výchozí)

Alarm zapnutý

Alarm zapnutý
(výchozí)

Podsvícení zapnuto

Vyrovnávání solární
energie: je-li
povoleno, vstupní
solární energie bude
automaticky
upravena dle výkonu
připojené zátěže

Nahrávání
chybových hlášení

Pípání po přerušení
primárního zdroje

Ovládání alarmu

Ovládání podsvícení

Automatické otáčení
stran

Napětí pro přerušení
nabíjení baterie,
když je k dispozici
síť

28

27
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Úsporný režim
baterie

Není-li aktivní, nezáleží na tom, zda je zátěž nízká
nebo vysoká, zapnutý / vypnutý měnič nebude mít vliv.

Je-li aktivní, výstup invertoru bude odpojen v případě, že
je připojená zátěž dostatečně nízká nebo nebyl zjištěna.

Vyrovnávací nabíjení vypnuto (výchozí)

Rozpětí nastavení je od 24,0 V do 29,2 V.
Každým kliknutím se posunete o 0,1 V.

Rozpětí nastavení je od 48,0 V do 58,4 V.
Každým kliknutím se posunete o 0,1 V.

Rozpětí nastavení je od 5 min do 900 min.
Každým kliknutím se posunete o 5 min.

Rozpětí nastavení je od 5 min do 900 min.
Každým kliknutím se posunete o 5 min.

Rozpětí nastavení je od 0 do 90 dnů.
Každým kliknutím se přesunete o 1 den.

Deaktivováno (výchozí)

Je-li funkce vyrovnávacího nabíjení aktivována v rámci programu 30, je možné
nastavit tento program. Je-li vybrána možnost "Aktivováno", baterie okamžitě
provede vyrovnávací nabíjení a na LCD obrazovce se objeví " ". Je-li vybráno
"deaktivováno", funkce vyrovnávacího nabíjení bude vypnuta, dokud neuběhne čas
pro vyrovnání nastavený v rámci programu 35. V tu chvíli se na domovské obrazovce
LCD displeje rovněž objeví " ".

Metoda stavu nabití (SOC)

Vyrovnávací
nabíjení

Úsporný režim
deaktivován (výchozí)

Úsporný režim
aktivní

Vyr. nab. aktivní

Vyrovnávací napětí
baterie

Možnosti dostupné
pro 24 V model

Možnosti dostupné
pro 48 V model

Čas vyrovnávacího
nabíjení

60 min (výchozí)

Čas do
vyrovnávacího
nabíjení

120 min (výchozí)

Interval
vyrovnávacího
nabíjení

30 dnů (výchozí)

Okamžitá aktivace
vyrovnávacího
nabíjení

Aktivováno

Kontrolní metoda
BMS

Metoda napětí
(výchozí)

29

30
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Nastavitelné rozpětí je od 20 % do 100 %. Každým
kliknutím se posunete o 1 %.

Nastavitelné rozpětí je od 20 % do 100 %. Každým
kliknutím se posunete o 1 %.

Dojde-li k selhání při komunikaci mezi BMS a měničem,
měnič bude stále nabíjet nebo vybíjet baterii.

Dojde-li k selhání při komunikaci mezi BMS a měničem,
měnič přestane nabíjet nebo vybíjet baterii.

Po stisknutí a přidržení tlačítka "MENU" po 6 vteřin přejde zařízení do režimu resetu. Pomocí tlačítek "UP" či
"DOWN" můžete vybírat program. Poté stiskněte tlačtíko "ENTER" pro odchod z nabídky.

Nastavení resetu je deaktivováno.

Nastavení resetu je aktivováno.

(výchozí)ResetNastavení

BMS komunikace (výchozí)

20 % (výchozí)

95 % (výchozí)

Procentuální
hodnota, při
níž se baterie
přestane nabíjet, je-li
dostupné SOC

Procentuální
hodnota. při
níž se baterie
přestane nabíjet, je-li
dostupné SOC

38

39

40

Zkrat na výstupu.

Přehřátí transformátoru měniče.

Napětí baterie je příliš vysoké.

Napětí baterie je příliš nízké.

Ventilátor je zamknutý při vypnutém měniči.01

02

03

04

05

Chybová hlášení

Kód chyby Příčina LCD indikátor
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Výstupní napětí je příliš vysoké..

Příliš dlouhé přetížení.

Napětí sběrnice měniče je příliš vysoké.

Pomalý start sběrnice selhal.

Selhání hlavního relé.

Chyba výstupního snímače napětí.

Chyba snímače napětí měniče.

Chyba snímače proudu.

Chyba snímače síťového proudu na měniči.

Chyba snímače proudu zátěže na měniči.

Síťové přetížení měniče.

Přehřátí zářiče měniče.

Chyba třídy napětí solární nabíječky baterií.

Chyba snímače proudu na solární nabíječce.

Proud solární nabíječky nelze řídit.

Síťové napětí měniče je příliš nízké.
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33
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Síťové napětí měniče je příliš vysoké.

Varovné kódy

Síť měniče je nad povolenou frekvencí.

Chyba přepěťové ochrany měniče.

Napětí sběrnice měniče je příliš nízké.

Pomalý start měniče selhal.

Vysoké DC napětí na AC výstupu.

Okruh s bateriemi je otevřený.

Chyba snímače pro řízení proudu.

Výstupní napětí měniče je příliš nízké.

Ventilátor je zamčený, i když je měnič zapnutý.

Ventilátor 2 je zamčený, i když je měnič zapnutý.

Baterie je příliš nabitá.

Baterie je téměř vybitá.

Co se stalo Blikající ikona.

Síť měniče je pod povolenou frekvencí.

Varovné
kódy

42
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61

62

63

64
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Přetížení.

Výstupní výkon snížen.

Solární nabíječka nefunguje kvůli téměř vybité baterii.

Solární nabíječka nefunguje kvůli příliš vysokému napětí FV.

Solární nabíječka nefunguje kvůli přetížení.

Přehřátí solární nabíječky.

Komunikační chyba na FV nabíječce.

Po zapnutí jednotky se
interní relé opakovaně
spínají a vypínají.

LCD/LED/Bzučák. Vysvětlení / možná příčina Co dělatProblém.

Řešení problémů

Bez indikace.

LCD/LED a bzučák budou
3 vteřiny aktivní

Vstupní napětí je na
obrazovce zobrazeno jako
0 a bliká zelená LED.

Bliká zelená LED.

LCD displej a LED blikají.

Napětí baterie je příliš nízké
(< 1,91 V / článek

Jednotka se
automaticky vypnula
během zapínání.

Po zapnutí nereaguje.

Síť je dostupná, ale
jednotka funguje v režimu
baterií

1. Napětí baterií je příliš
nízké (< 1,4 V/článek).
2. Obrácená polarita
baterie.

Vstupní chránič nefunguje.

Nízká kvalita AC napájení
(síť nebo generátor).

Baterie je odpojená.

Chyba parametru.

1. Nabijte baterii.
2. Vyměňte baterii.

1. Zkontrolujte, zda jsou
baterie i kabeláž správně
zapojeny.
2. Nabijte baterii.
3. Vyměňte baterii.

Zkontrolujte, zda není
vypnutí AC jistič a zda je
připojena AC kabeláž.

1. Zkontrolujte, zda je AC
kabeláž správného typu.
2. Zkontrolujte, zda
generátor (je-li použit)
správně funguje a zda je
rozpětí vstupního napětí
správně nastaveno (v rámci
celého systému)

Zkontrolujte, zda je
baterie správně připojena.
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Kód chyby 07

Kód chyby 05

Kód chyby 02

Kód chyby 03

Kód chyby 01

Kód chyby 06/58

Kód chyby
08/09/53/57

Kód chyby 51

Kód chyby 52

Kód chyby 55

Kód chyby 56 Zkontrolujte připojení
baterie. Pokud chyba
přetrvává, odneste
jednotku do servisního
střediska.

Přetížení. Invertor byl
přetížen na 110 % po
delší dobu.

Zkrat na výstupu.

Interní teplota
komponentů v měniči
přesáhla 90 °C

Baterie je příliš nabitá.

Napětí baterie je příliš
vysoké.

Selhání ventilátoru.

Abnormální výstup (napětí
měniče je pod 202 V AC
nebo vyšší než 253 V AC).

Selhání vnitřních
součástí.

Přetížení nebo zkrat.

Napětí sběrnice je
příliš nízké.

Výstupní napětí je
nevyrovnané.

Baterie není správně
připojena nebo
vyhořela pojistka.

Snižte připojenou
zátěž vypnutím
některých zařízení.

Zkontrolujte, zda je kabeláž
řádně připojena a odstraňte
abnormální zátěž.

Zkontrolujte, zda je jednotka
správně větrána a zda není
okolní teplota příliš vysoká.

Odneste přístroj do
servisního střediska.

Zkontrolujte, zda
specifikace a počet baterií
splňují požadavky.

Vyměňte ventilátor.

1. Snižte připojenou
zátěž.
2. Odneste přístroj do
servisního střediska.

Odneste přístroj do
servisního střediska.

Restartujte jednotku.
Pokud chyba
přetrvává, odneste
přístroj do servisního
střediska.

Bzučák nepřetržitě pípá
a svítí červená LED.

Datasheet
Tabulka 1: Datasheet pro režim měniče

MODEL MĚNIČE 1 Kw                                        2 - 3 kW 24 v                           3 kW 48 V

1000 W                                   2000 W/3000 W                      3000 W

Čistá sinusoida

230 VAC

60 Hz nebo 50 Hz

90 %

5S@≥150 % zátěže; 10s@110~150% zátěže

Jmenovitý výstupní výkon

Výstupní křivka napětí

Norma výstupního napětí

Výstupní frekvence

Nejvyšší efektivita

Ochrana proti přepětí
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Nominální DC vstupní napětí 12 VDC                                   24 VDC                                    48 VDC

11 ,5 VDC                               23 VDC                                    46 VDC

11 VDC                                    22 VDC                                   44 VDC

  10,7 VDC                                21,4 VDC                                 42,8 VDC

10,1 VDC                                20,2 VDC                                40 ,4VDC

 11,5 VDC                                23 VDC                                    46 VDC

11,2 VDC                                 22,4 VDC                                44,8 VDC

  10,6 VDC                                21,2 VDC                                 42,4 VDC

10,5 VDC                                 21 VDC                                   42 VDC

10,2 VDC                                 20,4 VDC                                40,8 VDC

 9,6 VDC                                   19,2 VDC                                38,4 VDC

 14,5 VDC                                29 VDC                                    58 VDC

 15 VDC                                   30 VDC                                    60 VDC

Tabulka 2: Datasheet pro režim nabíječky

Napětí při studeném startu

Napětí pro varování o nízkém DC napětí

@zátěž < 20 %

@20 % ≤ zátěž < 50 %

@ zátěž ≥ 50 %

Napětí pro obnovení z nízkého DC

Napětí při rychlém
nabíjení (FV napětí)

@20 % ≤ zátěž < 50 %

@ zátěž ≥ 50 %

@ zátěž ≥ 50 %

@20 % ≤ zátěž < 50 %

@zátěž < 20 %

Napětí pro odpojení při nízkém DC

Napětí při obnově vys. DC

Napětí k odpojení při vys. DC

Režim nabíječky ze sítě

MODEL MĚNIČE

Nabíjecí proud @ jmenovitévstupní napětí

Plovoucí nabíjecí
napětí

@zátěž < 20 %

Nabíjecí algoritmus

AGM/ gelová/
olověná baterie

Zaplavená baterie

AGM/gelová
olověná baterie

Zaplavená baterie

1 kW                                     2 - 3 kW 24 V                  3 kW 48 V

~ 60 A                                   ~ 60 A                             ~ 60 A

13,7 VDC                             27,4 VDC                         54,8 VDC

 13,7 VDC                             27,4 VDC                        54,8 VDC

14,4 VDC                              28,8 VDC                        57,6 VDC

 14,2 VDC                             28,4 VDC                        57,6 VDC

3krokový (zaplavená baterie, AGM/gelová baterie)
4krokový (lithiová baterie)

Režim solárního nabíjení

MODEL MĚNIČE                               1kW                          2-3  kW 24 V                                            3 kW 48 V

24 / CZ



Charging Current

System DC Voltage

Operating Voltage Range

Max. PV Array Open Circuit Voltage

Standby Power Consumption

Joint Utility and Solar Charging

INVERTER MODEL

Max Charging Current

Default Charging Current

Table 3: General Specification

INVERTER MODEL

Safety Certification

Operating Temperature Range

Storage Temperature

Dimensions (D*W*H), mm

Net Weight, kg

50 A

12 VDC

l5—30 VDC

75 VDC

2 W

50/60 A

24 VDC

30—130 VDC

T45 VDC

l kW

70A

60A

1 kW

CE

—i 0 °C to 50 °C

—15~ 60°C (5~ T40 °F)

320.5 x 224 x 95.1
(i 2.6 x 8.8 x 3.7 in)

5(ll lb)

General warranty cond ltlons
CSG 8A., with its seat in Cracow (33 Kalwaryjska St, 30—509 Cracow, Poland), hereinafter referred to as the Guarantor, guarantees proper
and failure—free operation of the product throughout the warranty period.

T .

TO. The warranty does not cover a product:

Turkey and Albania.

2-3 kW 24V

120A

80A

2-3 kW

420x288x T22 (16.5
xii.3x4.8in)

9 (19.8 lb)

80 A

48 VDC

60—130 VDC

T45 VDC

3kW48V

120A

80A

3kW48V

468x330x119(18.4
xi3x4.7in)

lo (22 lb)

. The warranty period shall last for 12 months and is calculated from the date of delivering the product to the Purchaser.

. Territorial scope of warranty protection covers the European Union, countries ofthe European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine,

. The warranty does not exclude, limit or suspend the rights ofthe Purchaser resulting from the implied warranty for defectsTerritorial scope of
warranty protection covers the European Union, countries ofthe European Economic Area, the United Kingdom, Russia, Ukraine, Turkey and
Albania.
The warranty does not exclude, limit or suspend the rights ofthe Purchaser resulting from the implied warranty for defects.

. In order to benefit from the warranty, contact the seller via e—mail: support@greencell.global.
The handling of the complaint will be accelerated by a completed complaint form available at: www.greencell.global.

. The Guarantor will inform the Purchaser about the method of processing the warranty complaint (i.e., acceptance or refusal of acceptance)
within 14 days from the receipt ofthe product. In case the Guarantor acknowledges the validity ofthe complaint, the defect of the product
will be removed by the Guarantor within 14 days from the date of informing the Purchaser ofthe validity of the complaint. The Guarantor
decides how to remove the defect of the product, taking into account the Purchaser's request in the complaint form, if possible. If removal
of defects due to the degree of difficulty requires a large amount of work or additional measures, this period may be extended, but the
Guarantor will make every effort to repair the product as soon as possible.

Guarantor service and the cost of delivery of the repaired or replaced product to the Purchaser.
. The Guarantor's liability covers only defects resulting from causes inherent in the product.
. Applies to batteries, rechargeable batteries and products containing batteries/rechargeable batteries: Batteries are subject to natural wear

. In the case of acknowledging the validity of the complaint, the Guarantor covers the cost of delivery of the defective product to the

and tear. In the event of a reduction in battery capacity, a reduction in battery capacity below 70% of the nominal value may be grounds for
warranty.

with broken warranty seal;
damaged by external factors (damage caused by lightning, surges in low voltage installation and power supply network, flooding, fire,
intentional mechanical and thermal damage, etc);
damaged due to improper use or use inconsistent with the manual;
damaged due to improper connection of other peripheral devices;
with traces of unauthorized repairs, unauthorized modifications or design changes.

Obecné záruční podmínky
1. CSG S.A., se svým sídlem v Krakově (33 Kalwaryjska St., 30-509 Krakov, Polsko), dále jen ručitel, zaručuje správný 
a bezproblémový chod produktu po celou dobu jeho záruční lhůty.
2. Záruční lhůta je 12 měsíců a počítá se od data doručení produktu kupujícímu.
3. Teritoriální rozsah záruky pokrývá Evropskou unii, země Evropského hospodářského prostoru, Spojené království, 
Rusko, Ukrajinu, Turecko a Albánii.
4. Záruka nevylučuje, nelimituje ani nepřerušuje nároky kupujícího plynoucí z uplatněné záruky za vady. Teritoriální 
rozsah záruční ochrany se pokrývá Evropskou unii, země Evropského hospodářského prostoru, Spojené království, 
Rusko, Ukrajinu, Turecko a Albánii.
Záruka nevylučuje, nelimituje ani nepřerušuje nároky kupujícího plynoucí z uplatněné záruky za vady.
5. Aby bylo možné záruku využít, kontaktujte prodávajícího prostřednictvím e-mailu na: support@greencell.global.
Zpracování reklamace je možné urychlit vyplněním reklamačního formuláře na: www.greencell.global.
6. Ručitel informuje kupujícího o metodě vyřízení reklamace (tj. přijetí či zamítnutí reklamace) do 14 dnů od přijetí 
produktu. V případě, že ručitel uzná nárok na reklamaci, vada produktu bude ručitelem odstraněna do 14 dnů od data 
informování kupujícího o reklamačním nároku. Je pouze na ručitelově vůli, jak bude vada produktu odstraněna, přičemž 
vezme v úvahu požadavek kupujícího v reklamačním formuláři, je-li to možné. Pokud by odstranění vad vzhledem k 
jejich rozsahu vyžadovalo velké množství práce či další opatření, tato doba se může prodloužit, avšak ručitel se 
zavazuje vynaložit veškerou snahu, aby oprava produktu proběhla v co nejkratším termínu.
7. V případě, že je reklamace uznána, ručitel hradí náklady na dodávku vadného produktu do ručitelova servisního 
střediska a také náklady spojené s doručením opraveného či nového produktu zpět kupujícímu.
8. Záruka ručitele pokrývá pouze vady plynoucí z příčin přímo spojených s výrobkem. 
9. Zařízení využívá baterie, akumulátory a produkty je obsahující. Baterie podléhají běžnému opotřebení. V případě, že 
dojde k poklesu kapacity baterie pod hranici 70 % běžné kapacity, může dojít ke ztrátě záruky.
10. Záruka nepokrývá výrobek

 s poškozenou záruční pečetí;
 poškozený externími faktory (poškození bleskem, zkratem při instalaci v nízkém napětí a síti, záplavami, 

požárem, úmyslným mechanickým či tepelným poškozením, atd);
 poškozené díky nesprávnému užití či v rozporu s tímto manuálem;
 poškozené díky nesprávnému připojení na jiná periferní zařízení;
 se známkami neautorizovaných zásahů, modifikací či změn vzhledu.

Nabíjecí proud                                   50 A                          50/60 A                                                    80 A

Systémové DC napětí                         12 VDC                     24 VDC                                                   48 VDC

Operační rozpětí napětí                      15 - 30 VDC              30 - 130 VDC                                          60 - 130 VDC 

Max. napětí otevřeného okruhu FV    75 VDC                     145 VDC                                                  145 VDC

Odběr v klidovém režimu                   2 W

Společné nabíjení ze sítě a FV

MODEL MĚNIČE                                               1 Kw                               2-3 kW 24 V                   3 kW 48 V

Maximální nabíjecí proud                                  70 A                                120 A                             120 A

Výchozí nabíjecí proud                                      60 A                               80 A                                80 A

Tabulka 3: Obecné specifikace

MODEL MĚNIČE                                               1 kW                                2- 3 kW                         3 kW 48 V

Bezpečnostní certifikace                                    CE

Rozpětí operační teploty                                   -10 °C až 50°C

Teplota pro uskladnění                                      -15 -  60 °C

Rozměry    (D*Š*V), mm                                   320,5 x 224 x 95,1          420 x 288 x 122             468 x 330 x 119

Čistá váha, kg
5                                       9                                    10

CZ / 25




