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DESPRE ACEST MANUAL
Obiectiv
Acest manual descrie asamblarea, instalarea, operarea și depanarea acestei unități. Vă rugăm să citiți cu
atenție acest manual înainte de instalări și operațiuni. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

Scop
Acest manual oferă instrucțiuni de instalare și de siguranță, precum și informații privind instrumente și
cablare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
ATENȚIE: Acest capitol conține instrucțiuni importante de siguranță și de utilizare. Citiți și
păstrați acest manual pentru referințe viitoare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Înainte de a utiliza echipamentul, citiți toate instrucțiunile și marcajele de avertizare, bateriile și toate
secțiunile corespunzătoare ale acestui manual.
ATENȚIE – Pentru a reduce riscul de rănire, utilizați doar baterii cu plumb, având cicli adânci de
descărcare și reîncărcabile. Alte tipuri de baterii pot exploda, provocând vătămări corporale și daune.
Nu demontați aparatul. Duceți-l la un centru calificat de service atunci când este nevoie de servisare
sau reparații. Reasamblarea incorectă poate avea ca rezultat un risc de electrocutare sau de incendiu.
Pentru a reduce riscul unui șoc electric, deconectați toate cablurile înainte de a efectua orice lucrări de
întreținere sau curățare. Oprirea echipamentului nu va reduce acest risc.
ATENȚIE - Numai personalul calificat poate instala acest aparat cu baterii.
NICIODATĂ nu se încarcă o baterie înghețată.
Pentru funcționarea optimă a acestui invertor - charger, vă rugăm să urmați specificațiile necesare în
alegerea dimensiunii corespunzătoare a cablului. Este foarte important să funcționeze corect acest
invertor - charger.
Fiți foarte atenți atunci când se lucrează cu unelte metalice pe sau în preajma bateriilor. Un risc
potențial există în scăparea unei unelte astfel încât se poate produce o scânteie sau un scurtcircuit al
bateriilor sau al altor componente electrice și ar putea provoca o explozie.
Vă rugăm să urmați cu strictețe procedura de instalare atunci când doriți să deconectați terminalele de
curent alternativ sau de curent continuu. Vă rugăm să consultați secțiunea INSTALARE a acestui
manual pentru detalii.
Siguranțe (3 bucăți de 40A, 32Vcc pentru 1KVA, 4 bucăți de 40A, 32Vcc pentru 2KVA și 6 bucăți
pentru 3KVA, 1 bucată de 200A, 58Vcc pentru 4kVA și 5KVA) sunt furnizate ca protecție împotriva
supra-curentului pentru alimentarea bateriei.
INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE - Acest invertor-charger ar trebui să fie conectat la un sistem
permanent de cablare cu împământare. Asigurați-vă că respectați cerințele și reglementările locale
pentru a instala acest invertor.
NICIODATĂ nu scurt-circuitați ieșirea pe curent alternativ și intrarea pe curent continuu. NU vă
conectați la rețeaua de alimentare electrică atunci când intrarea pe curent continuu este scurtcircuitată.
Atenție!! Numai persoanele calificate pe service sunt în măsură să repare acest echipament. În cazul
în care erorile încă mai persistă după următorul tabel de depanare, vă rugăm să trimiteți acest invertorcharger înapoi la dealerul local sau la centrul de service pentru întreținere.
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INTRODUCERE
Acesta este un invertor-charger multifuncțional, care combină funcțiile de invertor, încărcător solar MPPT și
încărcător de baterie pentru a oferi o sursă de alimentare neîntreruptibilă cu dimensiune redusă. Afișajul
LCD oferă utilizatorilor posibilități de configurare și operare ușor-accesibilă, prin intermediul butoanelor,
cum ar fi curentul de încărcare a bateriei, prioritizarea încărcării: solar sau linie de curent alternativ, și
posibilitatea de a furniza tensiune alternativă din diferite surse.

Caracteristici











Invertor cu undă sinusoidală pură
Încărcător solar de tip MPPT
Gama de tensiune de intrare configurabilă pentru electrocasnice sau calculatoare prin intermediul
ecranului LCD
Curentul configurabil la cerere de încărcare a bateriei ce poate fi setat cu ajutorul ecranului LCD
Configurarea prioritizării încărcării solare sau din linie AC prin intermediul ecranului LCD
Compatibil cu alimentarea din rețeaua electrică sau dintr-un grup generator
Repornirea automată la apariția tensiunii alternative
Protecție la supasarcină/ supraîncălzire/ scurtcircuit
Încărcător inteligent pentru o performanță optimizată a bateriilor
Funcția de pornire la temperaturi scăzute

Arhitectura de bază a sistemului
Următoarea diagramă ilustrează aplicația de bază a acestui invertor-charger. Aceasta include, de asemenea,
următoarele dispozitive pentru a deține un sistem complet funcțional:


Grup generator sau rețea electrică.



Panouri fotovoltaice (opțional)

Consultați-vă cu instalatorul sistemului pentru alte arhitecturi posibile de sistem, în funcție de cerințele
dumneavoastră.
Acest invertor poate alimenta toate tipurile de aparate electrocasnice, atât de acasă, cât și de la birou, inclusiv
aparatele cu motor, cum ar fi pompe, ventilatoare, frigidere și aparate de aer condiționat.

Figura 1 Sistem de alimentare hibrid
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Prezentarea produsului

Modelul de 4KVA/5KVA
single model

Modelul de 1-3KVA
NOTĂ: Pentru instalarea și funcționarea modelului
în paralel, vă rugăm să verificați separat ghidul de
instalare în paralel pentru mai multe detalii.

Modelul de 4KVA/5KVA în paralel

1. Ecran LCD

2. Indicator de stare
3. Indicator de încărcare
4. Indicator de eroare
5. Butoane funcționale
6. Butonul pornire/oprire
7. Intrare AC
8. Ieșire AC
9. Intrare panouri
10. Intrare baterii
11. Întrerupător circuit
12. Port de comunicare RS232
13. Cablu comunicare în paralel (pt. conectarea în paralel)
14. Cablu de partajare curent (pt. conectarea în paralel)
15. Contact de semnalizare
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INSTALARE
Despachetarea și inspectarea produsului
Înainte de instalare, vă rugăm să verificați pachetul. Asigurați-vă că nimic în interiorul coletului nu este
deteriorat. Trebuie să găsiți următoarele elemente în interiorul pachetului:


Echipament x 1



Manual de utilizare x 1



Cablu de comunicare x 1



Software CD x 1

Pregătirea
Înainte de a conecta toate cablurile, vă rugăm să scoateți capacul de jos prin înlăturarea a două șuruburi, precum se
poate vedea în imaginea de mai jos.

Montarea unității
Considerați următoarele puncte înainte de a alege unde îl instalați:
 Nu montați invertorul pe materiale de construcție inflamabile.
 Efectuați montajul pe o suprafață solidă
 Instalați invertorul la nivelul ochiului pentru a permite
citirea ecranului LCD oricând.
 Temperatura ambientală ar trebuie să fie între 0°C și 55°C
pentru a asigura operarea în parametrii optimi.
 Poziția de instalare recomandată este cea aderentă pe un
perete, în mod vertical.
 Asigurați-vă că este păstrată distanța față de alte echipamente
sau față de pereți așa cum se arată în schema din partea
dreaptă pentru a garanta o suficientă disipare a căldurii și
pentru a avea suficient spațiu pentru îndepărtarea firelor.
POTRIVIT
PENTRU
MONTAREA
PE
SUPRAFEȚE
DIN
BETON
SAU
ALTE
SUPRAFAȚE NECOMBUSTIBILE.
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Instalați echipamentul prin înșurubarea a trei șuruburi.
Modelele de 1-3KVA 24V, 1KVA/3KVA 48V
Modelele de 2-3KVA 24V/48V Plus, 4-5KVA 48V

Conectarea bateriei
ATENȚIE: Pentru o funcționare sigură și respectarea reglementărilor, se solicită instalarea separată a unei protecții pe DC
la supracurent sau a unui dispozitiv de deconectare între baterie și invertor. Este posibil să nu fie solicitat un astfel de
dispozitiv de deconectare în anumite aplicații, cu toate acestea, este necesară o protecție instalată la supracurent. Vă rugăm
să consultați amperajul tipic în tabelul de mai jos pentru dimensionarea siguranței sau întrerupătorului.
Papuc de conectare

ATENȚIE! Toate cablările trebuie efectuate de personal calificat.
ATENȚIE! Este foarte important pentru siguranța și funcționarea eficientă a
sistemului să utilizați cablul potrivit pentru conectarea bateriei. Pentru a reduce
riscul rănirii, vă rugăm sa utilizați secțiunea recomandată a cablului și dimensiunea
potrivită a papucului de conectare precum se poate observa în tabelul de mai jos .
Cablul recomandat pentru baterie și dimensiunea papucului de conectare:
Model

Curent
nominal

Capacitate

Dimensiune
cablu

Papuc de conectare
Cablu
2

mm

Dimensiuni
D (mm)

Cuplu
strângere

L (mm)

1KVA 48V

20A

100AH

1*14AWG

2

6.4

21.8

2~ 3 Nm

1KVA 24V, 2KVA 48V

33A

100AH

1*10AWG

5

6.4

22.5

2~ 3 Nm

3KVA 48V

50A

100AH

1*8AWG

8

6.4

23.8

2~ 3 Nm

2KVA 24V

66A

100AH

1*6AWG

14

6.4

29.2

200AH

2*10AWG

8

6.4

23.8

3KVA 24V

100A

100AH

1*4AWG

22

6.4

33.2

200AH

2*8AWG

14

6.4

29.2

4KVA

66A

200AH

1*4AWG

22

6.4

33.2

2*8AWG

14

6.4

29.2

5KVA

87A

200AH

1*4AWG

22

6.4

33.2

2*8AWG

14

6.4

29.2
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2~ 3 Nm
2~ 3 Nm
2~ 3 Nm
2~ 3 Nm

Vă rugăm să urmați pașii următori pentru conectarea bateriilor:
1. Montați papucul de conectare pe cablu având dimensiunile și secțiunea recomandată.
2. Conectați bateriile pe un singur banc. Se recomandă conectarea unei baterii cu capacitate minimă de 100Ah
pentru modelul de 1-3KVA și a unei baterii cu capacitate minimă de 200Ah pentru modelul de 4KVA/5KVA.
NOTĂ: Vă rugăm să folosiți doar baterii cu plumb sau baterii AGM sau cu gel.
3. Introduceți papucul de conectare al cablului de la baterie la bornele invertorului și asigurați-vă că

șuruburile sunt strânse cu un cuplu de 2-3 Nm. Asigurați-vă de polaritatea corectă atât la baterie cât și la
invertorul-charger și de faptul că papucii de conectare sunt bine strânși la bornele bateriei.

AVERTIZARE: Pericol de șoc
Instalarea trebuie făcută cu grijă datorită tensiunii bateriilor înseriate.
ATENȚIE!! Nu plasați nimic între partea plată a terminalului invertorului și papucul de
conectare. În caz contrar, supraîncălziri pot apărea.
ATENȚIE!! Nu aplicați substanțe anti-oxidante pe terminale înainte ca acestea să fie conectate.
ATENȚIE!! Înainte de a face conexiunea finală pe curent continuu sau de a închide
întrerupătorul/siguranța pe curent continuu, asigurați-vă de conectarea plus (+) la plus (+) și
minus (-) la minus (-).
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Conectarea Intrării/Ieșirii pe curent alternativ
ATENȚIE!! Înainte de conectarea la o sursă de alimentare pe intrarea AC, vă rugăm să instalați o siguranță
AC separată între invertor și sursa de alimentare pe intrarea AC. Acest fapt va asigura că invertorul poate fi
deconectat în siguranță în perioada de întreținere și va fi protejat împotriva supracurenților intrării pe curent
alternativ. Specificațiile recomandate pentru siguranța pe AC sunt: 10A pentru 1KVA, 20A pentru 2KVA,
32A pentru 3KVA, 40A pentru 4KVA și 50A pentru 5KVA.
ATENȚIE!! Există două blocuri terminale marcate cu "IN" și "OUT". Vă rugăm să nu încurcați
conexiunile de intrare cu cele de ieșire.
AVERTISMENT! Toate legăturile trebuie efectuate de către personal calificat.
AVERTISMENT! Este foarte important pentru siguranța sistemului și operarea eficientă utilizarea unui cablu
adecvat pentru conexiunea intrării AC. Pentru a reduce riscul de rănire, vă rugăm să folosiți dimensiunea recomandată
a cablului, precum în tabelul de mai jos.
Secțiunea de cablu recomandat pentru cabluri de curent alternativ
Model

Secțiune

1KVA

1,5 mmp

0.5~ 0.6 Nm

2 mmp

0.8~ 1.0 Nm

2KVA 120VAC
3KVA
4KVA

4 mmp

1.2~ 1.6 Nm

6 mmp

1.4~ 1.6Nm

5KVA

10 mmp

1.4~ 1.6Nm

2KVA 230VAC

Cuplu strângere

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a conecta intrarea / ieșirea pe curent alternativ:
1. Înainte de a face conexiunea intrării/ieșirii pe AC, asigurați-vă că ați deschis întrerupătorul sau switch-ul pe DC
mai întâi.
2. Îndepărtați izolația conductorului pe o lungime de 10mm pentru șase conductori. Și scurtați faza L și
conductorul neutru N 3 mm.
3. Introduceți firele de intrare AC conform polarităților indicate pe blocul de terminale și strângeți șuruburile de
fixare. Asigurați-vă că ați conectat conductorul de protecție ( ) mai întâi.
→Pământ (galben-verde)
L→LINIE (maro sau negru)
N→Nul de lucru (albastru)

ATENȚIE: Asigurați-vă că sursa de alimentare pe AC e deconectată înainte de a încerca să o
cablați la echipament.
4. Atunci, inserați cablurile de ieșire pe AC conform polarităților indicate pe blocul de terminale și strângeți

șuruburile terminalului. Asigurați-vă că ați conectat conductorul de protecție (
→Pământ (galben-verde)
L→LINIE (maro sau negru)
N→Nul de lucru (albastru)
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) mai întâi.

5. Asigurați-vă că firele sunt conectate în siguranță.

ATENȚIE: Important
Asigurați-vă că ați conectat cablurile AC cu polaritatea corectă. Dacă firele L și N sunt conectate invers, acest
lucru poate cauza scurtcircuitarea rețelei când invertoarele operează în paralel.
ATENȚIE: Electrocasnice precum aparate de aer condiționat au nevoie de cel puțin 2~3 minute pentru a
reporni, deoarece este necesar acest lucru pentru a avea suficient timp de balansare a gazului refrigerent în
interiorul circuitelor. Dacă apare o pană de curent pentru scurt timp, aceasta poate provoca arderea
electrocasnicelor dumneavoastră conectate. Pentru a preveni orice daună, vă rugăm să verificați dacă aparatul de aer
condiționat este echipat cu funcția de temporizare înainte de pornire. În caz contrar, invertorul-charger va
declanșa eroarea de suprasarcină și va opri ieșirea pentru a proteja aparatul, dar câteodată tot cauzează daune
interne aparatului de aer condiționat.

Conectarea panourilor
ATENȚIE: Înainte de a conecta panourile fotovoltaice, vă rugăm să instalați o siguranță DC separată între invertor
și panouri.
AVERTISMENT! Toate legăturile trebuie efectuate de către personal calificat.
AVERTISMENT! Este foarte important pentru siguranța sistemului și operarea eficientă utilizarea unui cablu adecvat
pentru conexiunea panourilor. Pentru a reduce riscul de rănire, vă rugăm să folosiți dimensiunea recomandată a cablului,
precum în tabelul de mai jos.
Model
Amperaj tipic
Secțiunea
Cuplu strângere
cablului
1KVA 24V / 2KVA 24V/
3KVA 24V
1KVA 48V / 3KVA
48V2KVA 24V Plus
3KVA 24V Plus
2KVA 48V Plus
3KVA 48V Plus
4KVA / 5KVA

25A

4 mmp

1.2~1.6 Nm

18A

2,5 mmp

1.2~1.6 Nm

60A

16 mmp

1.4~1.6 Nm
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Selectarea panourilor:
Când alegeți panourile fotovoltaice adecvate, vă rugăm să considerați următorii parametri:
1. Tensiunea de circuit deschis (Voc) a panourilor nu depășește tensiunea maximă a panourilor în circuit deschis
suportată de invertor.
2. Tensiunea de scurt circuit (Voc) a panourilor ar trebui să fie mai mare decât tensiunea minimă a bateriei.
Modul de încărcare solar
MODELUL INVERTORULUI
Tensiunea max. a panourilor în circuit
deschis
Gama de tensiune MPPT a panourilor
Tensiunea min. a bateriei pentru
încărcare panouri

1KVA 24V
2KVA 24V
3KVA 24V
75Vdc max

1KVA 48V
3KVA 48V

30~66Vdc

60~88Vdc

17Vdc

34Vdc

102Vdc max

2KVA 24V
2KVA 48V
Plus/
Plus/3KVA 48V
3KVA
Plus/ 4KVA/5KVA
24V
145Vdc
Plus
30~115Vd
60~115Vdc
c
17Vdc
34Vdc

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru conexiunea panourilor:
1. Îndepărtați izolația conductorului pe o lungime de 10 mm pe polul pozitiv
și negativ.
2. Verificați polaritatea corectă a cablului de conectare de la panouri și
intrarea invertorului. Apoi, conectați polul pozitiv (+) al cablului de la
panouri. Conectați polul negativ (-) al cablului de la panouri către polul
negativ (-) al conectorului de intrare.

3. Asigurați-vă că firele sunt conectate în siguranță.

Asamblarea finală
După efectuarea tuturor legăturilor, vă rugăm să montați înapoi capacul de jos prin cele 2 șuruburi, așa cum se
prezintă mai jos.

1KVA/2KVA/3KVA

2KVA Plus/3KVA Plus/4KVA/5KVA
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Conectarea cablului de comunicare
Vă rugăm să utilizați cablul de comunicare furnizat pentru a conecta invertorul la calculator. Inserați CD-ul în
calculator și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala programul de monitorizare. Pentru detalii cu
privire la funcționarea software-ului, vă rugăm să verificați manualul de utilizare din interiorul CD-ului.

Semnal de contact
Există un singur semnal de contact (3A/250VAC) disponibil pe panoul din spate. Poate fi utilizat pentru a semnala
către un aparat extern atunci când tensiunea bateriei atinge nivelul de avertizare.
Stare
echipament

Oprit

Pornit

Condiție

Portul de contact:

Echipamentul este oprit și nicio ieșire nu este alimentată.
Ieșirea este alimentată din rețeaua electrică.
Programul
Tensiunea bateriei < Tensiunea continuă
01
setat
setată ca minimă
Ieșirea este
pentru
alimentată
Tensiunea bateriei > Valoarea setată
din energia alimentare
în Programul 13 sau stadiul încărcării
solară sau din rețea
ajunge la floating
de la
Programul
Tensiunea bateriei< Valoarea setată
baterii.
01 setat ca
În Programul 12
SBU sau
Tensiunea bateriei > Valoarea setată în
prioritate pe
Programul 13 sau stadiul încărcării
solar
ajunge la floating
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NC & C
Închis
Închis
Deschis
Închis

Deschis
Închis

NO & C
Deschis
Deschis
Închis
Deschis

Închis
Deschis

FUNCȚIONARE
Pornirea / Oprirea

După ce echipamentul a fost instalat corect și bateriile sunt conectate, doar apăsați butonul On/Off
(situate în partea de jos a unității) pentru a porni invertorul.

Panoul de afișare și funcționare
Panoul de afișare și funcționare, prezentat în diagrama de mai jos, se află pe partea frontală a
invertorului. Acesta include trei indicatori, patru funcții și un ecran LCD, care indică starea de funcționare
și informații cu privire la nivelul puterii de intrare sau de ieșire.

Ecran LCD

IndicatorLED
Butoane
funcționale
Indicator cu LED
Indicator cu LED
Verde

Verde
Roșu

Butoane funcționale
Buton funcțional
ESC
UP
DOWN
ENTER

Mesaje
Puternic Ieșirea este alimentată de la rețea în modul liniar.
Ieșirea este alimentată de la baterii sau panouri în
Intermitent modul baterie.
Puternic Bateriile sunt complet încărcate.
Intermitent Bateriile se încarcă.
Puternic Erori au apărut la invertor.
Condiții de avertizare cu privire la funcționarea
Intermitent
invertorului.

Descriere
Pentru a ieși din modul de setare.
Pentru a selecta acțiunea precedentă
Pentru a selecta acțiunea următoare
Pentru a confirma selecția în modul de setare sau pentru a intra în modul de setare
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Pictogramele ecranului LCD

Pictogramă

Descrierea funcției

Informații privind sursa de intrare
Indică intrarea pe curent alternativ.
Indică intrarea de la panouri.
Indică tensiunea de intrare, frecvența de intrare, tensiunea de la panouri,
tensiunea bateriei și curentul de încărcare.
Informații privind configurarea programelor si defecțiunile apărute
Indică programele de setare.
Indică alertele și codurile de eroare.

Alertă:

luminează intermitent.

Eroare:
Informații privind ieșirea

luminează.

Indică tensiunea și frecvența de ieșire, procentul de sarcină, sarcina în VA și
Wați, precum și curentul de descărcare.
Informații privind bateria
Indică nivelul bateriei prin 0-24%, 25-49%, 50-74% și 75-100% în modul
baterii și statusul încărcării în modul liniar.
În modul AC, se va prezenta statusul de încărcare al bateriei.
Status

Tensiunea bateriei
<2V/celulă

Constant
Mod curent/
Constant /
Mod tensiune

2 ~ 2.083V/celulă

Ecran LCD
4 bare vor lumina intermitent pe rând.
Bara de jos se va aprinde și celelalte trei
vor lumina intermitent pe rând.
Cele 2 bare de jos se vor aprinde și
celelalte 2 vor lumina intermitent pe rând.
Cele 3 bare de jos se vor aprinde și cea de
sus va lumina intermitent.

2.083 ~ 2.167V/celulă
> 2.167 V/celulă

Modul floating. Bateriile sunt încărcate complet.

Toate cele 4 bare vor fi aprinse.
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În modul baterie, se va prezenta capacitatea bateriei.
Procentajul sarcinii
Tensiunea bateriei

Ecran LCD

< 1.717V/cell
1.717V~1.8V/cell
Sarcina
>50%

1. 8~ 1.883/cell
>1.883V/cell
< 1.817V/cell
1.817V/cell ~ 1.9V/cell

50%> Sarcina
> 20%

1.9 ~ 1.983V/cell
> 1.983
< 1.867V/cell
1.867V/cell ~ 1.95V/cell

Sarcina
< 20%

1.95 ~ 2.033V/cell
> 2.033V/cell

Informații sarcină
Indică suprasarcină.
Indică nivelul sarcinii prin 0-24%, 25-50%, 50-74% și 75-100%.
0%~25%

25%~50%

50%~75%

Informații privind modul de funcționare
Indică faptul că invertorul este conectat la rețea.
Indică faptul că invertorul este conectat la panouri.
Indică faptul că sarcina este furnizată de rețea.
Indică faptul că circuitul de încărcare de la rețea funcționează.
Indică faptul că circuitul invertorului pe DC/AC funcționează.
Funcționare pe modul silențios
Indică faptul că alarma invertorului este dezactivată.
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75%~100%

Setarea LCD
După apăsarea butonului ENTER și menținerea pentru 3 secunde, invertorul va intra în modul de setare.
Apăsați butonul “UP” sau “DOWN” pentru a selecta programele de setare. Și apoi, apăsați butonul “ENTER”
pentru a confirma selecția sau butonul ESC pentru a ieși.
Setare programe:
Program
00

01

Descriere
Ieșire modul de setare

Prioritate sursă de ieșire:
Pentru a configura prioritizarea
sursei de alimentare

Opțiunea selectată
Escape = ieșire

Soarele furnizează energie
consumatorilor ca primă prioritate.
Dacă energia solară nu este suficientă
pentru a alimenta toți consumatorii,
energia stocată în baterii va furniza
Solar first = Soare întâi
energie consumatorilor. Rețeaua
alimentează consumatorii doar când:
soarele nu este disponibil sau când
tensiunea bateriei scade la nivelul cel
mai jos al tensiunii de avertizare sau la
punctul de setare în programul 12.
Utility first (default) =
Rețeaua furnizează energie consumatorilor
rețeaua prima(implicit)
ca primă prioritate. Energia solară și cea
stocată în baterii furnizează energie
consumatorilor când rețeaua nu este
disponibilă.

SBU priority =
prioritate solar, baterii,
rețea

02

Curentul maxim de încărcare:
Pentru a configura curentul
total de încărcare din solar și
din rețea. (Curentul maxim de
încărcare= curentul de
încărcare din rețea + curentul
de încărcare de la soare)

Soarele furnizează energie
consumatorilor în mod prioritar. Dacă
energia solară nu este suficientă,
energia din baterii va furniza energie
consumatorilor.
Rețeaua furnizează energie tuturor
consumatorilor când tensiunea bateriei
scade la nivelul cel mai jos al tensiunii de
avertizare sau la punctul de setare în
programul 12.

Opțiuni valabile pentru modelele 1KVA 24V și 1KVA/3KVA 48V
models:
10A
20A (implicit)

30A

40A
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Opțiuni valabile pentru modelele 2-3KVA 24V:

02

20A
Curentul maxim de încărcare:
Pentru a configură curentul total de
încărcare din solar și din rețea.
(Curentul maxim de încărcare =
40A
curentul de încărcare din rețea +
curentul de încărcare de la soare)

30A (implicit)

50A

60A

Opțiuni valabile pentru modelele 2-3KVA 24V/48V Plus:
10A (Nu e valabil pt. 23KVA 24V Plus)

20A

30A

40A

50A

60A (implicit)

70A

80A

90A (Nu e valabil pt. modelele 2-3KVA 48V Plus)

02

Curentul maxim de încărcare:
Pentru a configura curentul
total de încărcare din solar și
din rețea. (Curentul maxim
de încărcare = curentul de
încărcare din rețea + curent
de încărcare de la soare)

Opțiuni valabile pentru modelele: 4K/5K
10A

20A

30A

40A

50A

60A (implicit)

70A

80A

90A

100A

110A

120A
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03

Gama de tensiuni de intrare pe
curent alternativ (AC)

130A

140A

Electrocasnice

Dacă e selectat, gama de tensiuni
de intrare AC va fi
90-280VAC.

UPS

Dacă e selectat, gama de tensiuni
de intrare AC va fi

Salvare energie
dezactivat (implicit)
04

Modul de salvare
energie activat /
dezactivat

Salvare energie activat

AGM (implicit)

Definit de utilizator
05

06

07

08

09

Tipul bateriei

Autorestartare când
suprasarcina se întâmplă

Autorestartare când
temperatura este foarte
mare
Tensiunea de ieșire
(valabilă doar pentru
modelele în 120Vac)

170-280VAC.
Dacă e selectat, indiferent dacă sarcina
conectată e mică sau mare, starea
pornit/oprit a ieșirii invertorului nu se va
efectua.
Dacă e selectat, ieșirea invertorului va fi
închisă când sarcina conectată este mică
sau nedetectată.
Flooded = electrolit lichid

Dacă este selectat “User-Defined”,
tensiunea de încărcare a bateriei și tensiunea
de descărcare a bateriei pot fi setate în
programele 26, 27 și 29.

Restartare
dezactivată

Restartare activată

Restartare
dezactivată

Restartare activată

110V

120V (implicit)

50Hz (implicit)

60Hz

Frecvența de ieșire
Opțiuni valabile pentru modelele în 1KVA 24V si 2KVA 24V Plus
120Vac:
10A

11

Curentul maxim de
încărcare din rețea

20A(implicit):

Opțiuni valabile pentru 2-3KVA 24V și 2-3KVA 24V Plus:
20A

30A (implicit)
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Opțiuni valabile pentru modelele în 1KVA/3KVA 48V și 2-3KVA
48V Plus:
10A
15A(implicit):

Opțiuni valabile pentru modelele în 2KVA 48V Plus 120Vac:
5A

10A(implicit)

Opțiuni valabile pentru modelele în 4KVA/5KVA:
11

Curentul maxim de
încărcare din rețea

2A

10A

20A

30A (implicit)

40A

50A

60A

Opțiuni valabile pentru modelele în 24V:

12

Setarea tensiunii punctului de
întoarcere către rețea când
este selectat “SBU priority”
sau “Solar first” în
programul 01.

22.0V

22.5V

23.0V (implicit)

23.5V

24.0V

24.5V

25.0V

25.5V

Opțiuni valabile pentru modelele în 48V:
44V

45V
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46V (implicit)

47V

48V

49V

50V

51V

Opțiuni valabile pentru modelele în 24V:

13

Setarea tensiunii punctului de
întoarcere către modul baterii
când este selectat “SBU
priority” sau “Solar first” în
programul 01.

Baterii încărcate

24V

24.5V

25V

25.5V

26V

26.5V

27V (implicit)

27.5V

28V

28.5V

29V

Opțiuni valabile pentru modelele în 48V:
Baterii încărcate

49V

48V

50V

18

51V

52V

53V

54V (implicit)

55V

56V

57V

58V

Dacă invertorul-charger lucrează în modul Line, Standby sau Fault,
sursa de încărcare se poate programa astfel:
Solar mai întâi

Rețeaua are prioritate
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Prioritate sursă de încărcare:
Pentru a configura prioritizarea
sursei de încărcare

Energia solară va încărca bateriile
prima dată. Rețeaua va încărca
bateriile doar atunci când energia
solară nu este disponibilă.
Rețeaua va încărca bateriile ca
primă prioritate. Energia solară va
încărca bateriile doar atunci când
rețeaua nu este disponibilă.

Energia solară&rețeaua
Energia solară și rețeaua vor încărca
bateriile în același timp.
Doar energie solară

Energia solară va fi singura sursă de
încărcare indiferent dacă rețeaua este sau
nu disponibilă.

Dacă invertorul-charger lucrează în modul Baterii sau Salvare
energie, doar energia solară va încărca bateriile. Energia solară va
încărca bateriile dacă este disponibilă sau suficientă.
18

19

Alarmă pornită

Alarmă oprită

Revenire la
ecranul principal

Dacă e selectat, indiferent câți utilizatori
schimbă setările, se va întoarce automat la
ecranul principal (Tensiunea de
intrare/ieșire) după ce niciun buton nu va
fi apăsat timp de un minut.

Controlul alarmei

Revenire automată la
ecranul principal

Rămâi la ultimul ecran

19

Dacă e selectat, ecranul de afișare va
rămâne la ultimul ecran pe care
utilizatorul îl schimbă într-un final.

20

Controlul luminii de fundal

22

Bipuri în timp ce sursa
primară este întreruptă

23

25

Evitarea suprasarcinii:
Când e activat, invertorul va
trece către modul liniar atunci
când suprasarcina apare în
modul baterii.

Backlight
pornită

Backlight oprită

Alarmă pornită

Alarmă oprită

Bypass
dezactivat

Bypass activat

Înregistrare activată

Înregistrare dezactivată

Cod de înregistrare defecțiune
Setare implicită pentru modele în 24V: 28.2V
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Tensiunea de încărcare
în bulk

Setare implicită pentru modele în 48V: 56.4V

Dacă self-defined este selectat în programul 5, acest program poate
fi setat. Gama de setare este de la 24.0V la 29.2V pentru modelele în 24V
și de la 48.0V la 58.4V pentru modelele în 48V.
Modelele în 24V au setarea implicită: 27.0V

Modelele în 48V au setarea implicită: 54.0V
27

Tensiunea de încărcare în
floating
Dacă este selectat self-defined în programul 5, acest program poate fi
setat. Gama de setare este de la 24.0V la 29.2V pentru modelele în 24V și
de la 48.0V la 58.4V pentru modelele în 48V.
Pentru modelele în 24V setarea implicită este 21.0V

29

Tensiunea de descărcare

Pentru modelele în 48V setarea implicită este 42.0V
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Dacă este selectat self-defined în programul 5, acest program poate fi
setat. Gama de setare este de la 20V la 24V pentru modelele în 24V și de
la 40V la 48V pentru modelele în 48V.

31

Balanța energiei solare: Când
este activată, energia solară
intrată va fi automat ajustată
conform sarcinii conectate.
(Valabil doar pentru modelele
4KVA/5KVA)

Balanța energiei
solare activată

Dacă e selectat, energia solară intrată
va fi automat ajustată conform
următoarei formule: Max. energie
solară intrată = Max. energie
încărcare baterii + energie sarcină
conectată.

Balanța energiei
solare dezactivată

Dacă e selectat, energia solară intrată
va fi aceeași cu max. energie de
încărcare baterie indiferent câți
consumatori sunt conectați. Energia
maximă de încărcare a bateriei se
bazează pe setarea de curent în
programul 02. (Max. energie solară =
Max. energie încărcare baterii)

Dezactivat: Neutralizarea și împământarea ieșirii AC este
deconectată. (Implicit)

38

Permite neutralizarea și
împământarea ieșirii pe AC,
dacă sunt conectate împreună:
Când e activată, invertorul
poate da semnal tabloului de
protecții să scurteze
neutralizarea sau
împământarea (Valabil doar
pentru modelele 1~3KVA)

Activat: Neutralizarea și împământarea ieșirii AC este conectată.

Această funcție este valabilă doar când invertorul lucrează cu
tabloul de protectii extern. Doar când invertorul lucrează în
modul baterii, va declanșa cutia de împământare să conecteze
ieșirea pe AC.
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Setările de afișare
Informația afișată va fi schimbată apăsând butonul “UP” sau “DOWN”. Informația selectabilă este schimbată prin
următoarele comenzi: tensiunea de intrare, frecvența de intrare, tensiunea panourilor, curentul de încărcare MPPT, puterea
de încărcare MPPT, tensiunea bateriei, tensiunea de ieșire, frecvența de ieșire, procentul sarcinii, sarcina în VA, sarcina în
Watti, curentul de descărcare DC, versiunea principală și secundară a procesorului.
Informația selectabilă

Afișajul LCD
Tensiune intrare=230V, tensiune ieșire=230V

Tensiunea de intrare/ieșire
(Ecran implicit)

Frecvența de intrare=50Hz
Frecvența de intrare

Tensiunea panourilor=60V
Tensiunea panourilor

Curent ≧10A

Curentul de încărcare MPPT
Curent < 10A

Puterea de încărcare MPPT

Puterea de încărcare MPPT=500W

22

Tensiune baterie=25.5V, Curent descărcare=1A

Tensiunea bateriei/ Curentul de descărcare DC

Frecvența de ieșire=50Hz

Frecvența de ieșire

Procentul sarcinii=70%

Procentul sarcinii

Când sarcina conectată este mai mică decât 1kVA,
sarcina în VA se va prezenta xxxVA precum în
diagrama de mai jos.

Sarcina în VA

Când sarcina conectată este mai mare decât 1kVA
(≧1KVA), sarcina în VA se va prezenta xxxVA
precum în diagrama de mai jos.
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Când sarcina conectată este mai mică decât 1kVA,
sarcina în W se va prezenta xxxW precum în diagrama
de mai jos.

Sarcina în Wați

Când sarcina conectată este mai mare decât 1kW
(≧1KW), sarcina în W se va prezenta x.xkW precum
în diagrama de mai jos.

Versiunea principală CPU 00014.04

Verificarea versiunii principale a procesorului

Versiunea secundară a CPU 00003.03

Verificarea versiunii secundare a procesorului
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Descrierea modului de funcționare
Mod de funcționare

Afișajul LCD

Descriere

Încărcare de la rețea.
Modul standby/
economisire energie
Notă:
*Modul standby: Invertorul nu este
pornit încă, dar în acest timp,
invertorul poate încărca bateria fără
ieșirea de curent alternativ.

Nicio ieșire nu este alimentată de
către invertor, dar se pot încărca
bateriile.

Încărcare de la energia produsă de panouri.

*Modul economisire energie: Dacă
este activat, ieșirea invertorului va
fi oprită când sarcina conectată

Nicio încărcare.

este foarte mică sau nedetectată.

Încărcare din rețea. (Valabil doar pentru modelele în
1000/2000/3000)

Modul defect:
Notă:
*Modul defect: Defectele sunt
cauzate de eroarea circuitului
intern sau de motive externe

Energia de la panouri și
rețeaua electrică pot încărca
bateriile.

Încărcare de la panouri.

precum supra-încălzire, ieșire
scurtcircuitată și așa mai departe.
Fără încărcare.

Modul defect
Notă:
*Modul defect: Defectele sunt
cauzate de eroarea circuitului
intern sau de motive externe

Rețeaua poate alimenta
consumatori când invertorul
pornește fără baterii. (Valabil
pentru modelele în 4000/5000 cu o
singură operațiune)

Energie de la rețeaua electrică

precum supraîncălzire, ieșire
scurtcircuitată și așa mai departe.
Încărcare de la panouri

Modul liniar

Invertorul va furniza energie din
cablul de alimentare. De asemenea,
va încărca bateria în modul liniar.

Încărcare din rețea.
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Energie din baterii și panouri.

Modul baterie

Invertorul va furniza energie
din baterii și din panouri.
Energie doar din baterii.

Codul de referință a defecțiunilor
Defecțiunea

Cod eroare

Pictograma afișată

01

Ventilatorul este blocat atunci când invertorul este oprit.

02

Supraîncălzire

03

Tensiunea bateriei este prea mare

04

Tensiunea bateriei este prea mică

05
06

Ieșirea scurtcircuitată sau supraîncălzirea e detectată de
componentele interne ale convertizorului.
Tensiunea de ieșire e anormală.(Pentru 1K/2K/3K)
Tensiunea este prea mare. (Pentru 4K/5K)

07

Suprasarcina este depășită

08

Tensiunea de bus este prea mare

09

Pornirea cu tensiunea de bus redusă a eșuat

11

Releul de rețea defect

51

Supracurent sau val de tensiune

52

Tensiunea de bus este prea mică

53

Pornirea ușoară a invertorului a eșuat

55

Componenta continuă prea mare în tensiunea alt. de ieșire

56

Legătura la baterie este întreruptă

57

Senzorul de curent defect

58

Tensiunea de ieșire este prea mică

NOTĂ: Codurile de eroare 51, 52, 53, 55, 56, 57 și 58 sunt diponibile doar pentru modelele în 4K/5K.
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Indicatorii de avertizare
Cod de
avertizare
01

Eveniment de avertizare
Ventilatorul e blocat atunci
când invertorul e pornit.

Alertă sonoră
Semnal sonor de trei ori la
fiecare secundă

03

Bateria este supraîncărcată

Semnal sonor o dată la fiecare
secundă

04

Tensiune baterie redusă

Semnal sonor o dată la fiecare
secundă

07

Suprasarcină

Semnal sonor o dată la fiecare 0.5
secunde

10

Limitarea puterii de ieșire

12

Controlerul solar se oprește din
cauza bateriilor descărcate

Semnal sonor de 2 ori la fiecare 3
secunde

13

Controlerul solar se oprește din
cauza tensiunii mari a panoului

14

Controlerul solar se oprește din
cauza suprasarcinii
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Pictogramă iluminând intermitent

SPECIFICAȚII
Tabelul 1 Specificațiile modului liniar
1KVA 24V
2KVA 24V
Modelul invertorului

2KVA 24V Plus
4KVA
5KVA

3KVA 24V Plus

3KVA 24V

2KVA 48V Plus

1KVA 48V

3KVA 48V Plus

3KVA 48V

Sinusoidală (rețea sau generator)

Forma undei tensiunii de intrare
Tensiunea nominală de intrare

120Vac sau 230Vac
95Vac±7V sau 170Vac±7V (surse UPS)

Oprire funcționare la minimă tensiune

65Vac±7V sau 90Vac±7V (Electrocasnice)
100Vac±7V sau 180Vac±7V (surse UPS);

Revenire funcționare la minimă tensiune

70Vac±7V sau 100Vac±7V (Electrocasnice)

Oprire funcționare la maximă tensiune

140Vac±7V sau 280Vac±7V

Revenire funcționare la maximă tensiune

135Vac±7V sau 270Vac±7V

Tensiunea maximă de intrare pe AC

150Vac sau 300Vac
50Hz / 60Hz (Detectare automată)

Frecvența nominală de intrare
Oprire funcționare la minimă frecvență

40±1Hz

Revenire funcționare la minimă frecvență

42±1Hz

Oprire funcționare la maximă frecvență

65±1Hz

Revenire funcționare la maximă frecvență

63±1Hz
Modul liniar: Întrerupător de circuit

Protecție scurtcircuit la ieșire
Eficiență (Modul liniar)

Modul baterie: Circuite electronice
>95% (Sarcină nominală R, baterii complet încărcate)
10ms de bază (UPS);20ms
de bază(Electrocasnice)

Timpul de transfer
Modelul în 120Vac:

Puterea de ieșire

Putere nominală

50% Putere

Limitarea puterii de ieșire:
Când tensiunea de intrare pe AC scade la
95V sau 170V depinzând de modele,
puterea de ieșire va fi limitată.

65V

95V

140V

Tensiunea de intrare

Modelul în 230Vac:
Puterea de ieșire

Put. nominală
50%
Putere

90V
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170V

280V Tensiunea de intrare

Tabelul 2 Specificațiile modului invertor
1KVA 24V

1KVA 48V

2KVA 24V
Modelul invertorului

3KVA 24V
2KVA 24V Plus
3KVA 24V Plus

Puterea nominală de ieșire

1KVA/0.8KW
2KVA/1.6KW
3KVA/2.4KW

3KVA 48V

4KVA

2KVA 48V Plus
3KVA 48V Plus

5KVA

1KVA/1KW
2KVA/1.6KW
3KVA/2.4KW

4KVA/3.2KW
5KVA/4KW

Undă sinusoidală pură

Forma undei tensiunii de ieșire
Abaterea tensiunii de ieșire

110/120VAC±5%* sau 230Vac±5%

Frecvența de ieșire

60Hz sau 50Hz

Eficiența maximă

90%
5s@≥150% sarcină; 10s@110%~150% sarcină

Protecție la suprasarcină

2* puterea nominală pentru 5 secunde

Rezistență la supratensiune
Tensiunea nominală de intrare pe DC

24Vdc

48Vdc

Tensiunea de pornire la rece

23.0Vdc

46.0Vdc

Tensiunea minimă de avertizare pe DC
@ sarcina < 20%

22.0Vdc

44.0Vdc

@ 20% ≤ sarcina < 50%

21.4Vdc

42.8Vdc

@ sarcina ≥ 50%

20.2Vdc

40.4Vdc

23.0Vdc

46.0Vdc

@ 20% ≤ sarcina < 50%

22.4Vdc

44.8Vdc

@ sarcina ≥ 50%

21.2Vdc

42.4Vdc

@ sarcina < 20%

21.0Vdc

42.0Vdc

@ 20% ≤ sarcina < 50%

20.4Vdc

40.8Vdc

@ sarcina ≥ 50%

19.2Vdc

38.4Vdc

Tensiunea maximă de redresare pe DC

29Vdc

58Vdc

Tensiunea maximă de oprire pe DC

31Vdc

Tensiunea minimă pe DC la revenire alertă
@ sarcina < 20%

Tensiunea minimă de oprire pe DC

62Vdc

60Vdc

Consum de energie fără sarcini

<25W

<50W

Consum de energie în stand-by

<10W

<15W

*4KVA/5KVA suportă numai sistem în 230VAC.
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Tabelul 3 Specificațiile modului încărcare
Modul de încărcare de la rețea
2KVA 24V

1KVA 24V
Modelul invertorului

Curentul de încărcare (UPS)
@ Tensiunea nominală de intrare
Tensiunea
de
încărcare
în bulk

3KVA 24V
2KVA 24V Plus

2KVA 24V
Plus 120Vac

2KVA 48V
Plus
120Vac

3KVA 24V Plus

1KVA 48V
3KVA 48V
2KVA 48V Plus

4KVA
5KVA

3KVA 48V Plus
2/10A/

10/20A

20/30A

5/10A

10/15A

20/30A/
40/50/60A

Baterii cu acid

29.2

58.4

28.2

56.4

27Vdc

54Vdc

Baterii AGM
sau cu gel

Tensiunea de încărcare în
floating

În 3 pași

Algoritmul de încărcare
Tensiunea bateriei, pe celulă

Curentul de încărcare, %

2.43Vdc (2.35Vdc)
2.25Vdc

Tensiune

100%

Grafic de încărcare
50%

T0

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

Current

Bulk
(Curent constant)

Absorbing
(Tensiune constantă)
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Întreținere
(Floating)

Timp

Modul de încărcare de la panouri
1KVA 24V
Modelul invertorului

2KVA 24V
3KVA 24V

Puterea nominală

600W

2KVA 48V
1KVA 48V
3KVA 48V

2KVA 24V Plus
3KVA 24V Plus

900W

1500W

Plus
3KVA 48V
Plus

4KVA
5KVA

3000W

4000W

98.0% max.

Eficiența
Tensiunea maximă de
circuit deschis a panourilor
Gama tensiunii MPPT a
panourilor
Tensiunea minimă de
încărcare a panourilor din
baterii

75Vdc

102Vdc

145Vdc

30~66Vdc

60~88Vdc

30~115Vdc

60~115Vdc

17Vdc

34Vdc

17Vdc

34Vdc

Consum energie în stand-by

2W

Acuratețea tensiunii
bateriilor

+/-0.3%

Acuratețea tensiunii
panourilor

+/-2V
În 3 pași

Algoritmul de încărcare
Încărcarea în comun de la rețea și de la panouri
1K: 45Amp

Curentul maxim de
încărcare

2K/3K: 55Amp

Curentul de încărcare
implicit

1K: 20Amp
2K/3K: 30Amp

33Amp

90Amp

75Amp

140Amp

20Amp

60 Amp

60 Amp

80Amp

Tabelul 4 Specificațiile generale
2KVA 24V Plus
Modelul
invertorului

1KVA 24V
2KVA 24V
1KVA 48V

3KVA 24V
3KVA 48V

3KVA 24V Plus
2KVA 48V Plus

4KVA

5KVA

3KVA 48V Plus
Certificare de
siguranță

CE

Gama de
temperatură de
operare

0°C to 55°C

Temperatura de
depozitare

-15°C~ 60°C
De la 5% la 95% Umiditate relativă (fără condensare)

Umiditate
Dimensiune

100 x 272 x 355

(D*W*H), mm
Greutate netă, kg

6.8

7.0

140 x 295 x 479
7.4
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11.5

120 x 295 x 468
11

DEPANAREA PROBLEMELOR
Problema

LCD/LED/Sonerie

Explicație / Cauză posibilă

Echipamentul se închide LCD/LED-urile și soneria
Tensiunea bateriei este prea mică
automat în timpul
vor fi active pentru 3
procesului de pornire.
secunde și apoi se vor
(<1.91V/Celulă)
opri complet.
1. Tensiunea bateriei este mult
Niciun răspuns
prea mică. (<1.4V/Celulă)
Nicio indicație.
după pornire.
2. Polii bateriei sunt conectați
invers.
Tensiunea de intrare
este afișată pe ecran
Întrerupătorul de protecție este
fiind 0, LED-ul verde
declanșat
luminează intermitent.
Rețeaua electrică
există, dar invertorul
funcționează în
modul baterie.

Calitatea necorespunzătoare a
LED-ul verde luminează
alimentării de curent alternativ.
intermitent.
(Slabă sau Grup generator)

Setați “Solar First” ca prioritar sursei
LED-ul verde luminează
de ieșire.
intermitent.
Atunci când invertorul
Ecranul LCD și LEDWhen
the unit
is
este
pornit,
releul
urile luminează
intern pornește și se
oprește în mod repetat. intermitent
Codul de eroare 07

Bateriile nu sunt conectate.

Eroare suprasarcină. Invertorul
este în suprasarcină de peste 110%,
pentru o perioadă prea mare.
Ieșire scurtcircuitată.

Codul de eroare 05

1. Reîncărcați bateriile.
2.Înlocuiți bateriile.
1. Verificați dacă bateria și
cablurile sunt corect legate.
2. Reîncărcați bateriile.
3. Înlocuiți bateriile.
Verificați dacă întrerupătorul pe
AC a declanșat și dacă legăturile
pe AC sunt corecte.
1. Verificați dacă cablurile pe
AC sunt prea subțiri și/sau
prea lungi.
2. Verificați dacă generatorul
funcționează bine sau dacă
gama de tensiuni de intrare este
setată corespunzător.
(UPS→Electrocasnice)
Schimbați sursa de ieșire
prioritară cu Utility first.
Verificați dacă legăturile
bateriei sunt conectate
corect.
Reduceți sarcina conectată prin
oprirea unor consumatori.
Verificați conexiunea corectă
a cablurilor și eliminați
sarcinile anormale.

Temperatura componentelor interne
ale invertorului depășește 120°C.
(Valabil pentru modelele 1-3KVA.)
Temperatura componentelor
interne ale invertorului depășește
100°C.

Verificați dacă debitul de aer al
echipamentului nu este blocat
sau dacă temperatura ambiantă
nu este prea mare.

Bateriile sunt supraîncărcate.

Veniți la centrul de reparații.

Tensiunea bateriei este prea mare.

Verificați dacă numărul și
specificațiile bateriilor îndeplinesc
cerințele date.

Codul de eroare 01

Ventilator defect

Înlocuiți ventilatorul.

Codul de eroare 06/58

Ieșire anormală (Tensiunea
invertorului este mai mică de 190Vac
sau mai mare de 260Vac)

1. Reduceți sarcinile
conectate.
2. Veniți la centrul de reparații.

Componente interne defecte.

Veniți la centrul de reparații.

Codul de eroare 51

Supracurent sau supratensiune.

Codul de eroare 52

Tensiunea de bus este prea mică.

Codul de eroare 55

Tensiunea de ieșire este dezechilibrată.

Reporniți invertorul, iar dacă
eroarea persistă, vă rugăm să
veniți la centrul de reparații.

Codul de eroare 56

Bateria nu este conectată corect
sau siguranța este arsă.

Codul de eroare 02
Soneria se aude
încontinuu și
LED-ul roșu este
aprins.

Ce este de făcut

Codul de eroare 03

Cod eroare
08/09/53/57
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Dacă bateria este conectată
corect, vă rugăm să veniți la
centrul de reparații.

Anexă: Tabel cu timpul aproximativ de back-up
Modelul

1KVA

2KVA

3KVA

Modelul

1KVA

Sarcina(VA)

Timpul de backup @24Vdc 100Ah (min)

Timpul de backup @24Vdc 200Ah (min)

200

766

1610

400

335

766

600

198

503

800

139

339

1000

112

269

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

Sarcina (VA)

Timpul de backup @ 48Vdc 100Ah (min)

Timpul de backup @ 48Vdc 200Ah (min)

100

2529

5058

200

1264

2529

300

843

1686

400

608

1279

500

482

1035

600

406

872

700

310

710

800

268

615

900

231

540

1000

186

471
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Modelul

2KVA

3KVA

4KVA

5KVA

Sarcina (VA)

Timpul de backup @ 48Vdc 100Ah (min)

Timpul de backup @ 48Vdc 200Ah (min)

200

1581

3161

400

751

1581

600

491

1054

800

331

760

1000

268

615

1200

221

508

1400

172

387

1600

136

335

1800

120

295

2000

106

257

300

1054

2107

600

491

1054

900

291

668

1200

196

497

1500

159

402

1800

123

301

2100

105

253

2400

91

219

2700

71

174

3000

63

155

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

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

Notă: Timpul de backup depinde de calitatea, vechimea și tipul bateriei.
Specificațiile bateriei pot varia de la producător la producător.
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