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ЗА РЪКОВОДСТВОТО

Цел

Това ръководство описва сглобяването, инсталирането, експлоатацията и отстраняването на неизправности на 
това устройство. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди монтаж и работа. Запазете това 
ръководство за бъдещи справки.

Обхват

Това ръководство предоставя указания за безопасност и монтаж, както и информация за инструментите и 
окабеляването.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тази глава съдържа важни инструкции за безопасност и експлоатация. 

Прочетете и запазете това ръководство за бъдещи справки.

1. Преди да използвате устройството, прочетете всички инструкции и предупредителни етикети 

на устройството, батериите и всички приложими раздели на това ръководство.

2. ВНИМАНИЕ --За да намалите риска от нараняване, зареждайте само оловно-киселинни 

акумулаторни батерии с тягов акумулатор. Други видове батерии могат да се спукат, да причинят 

наранявания и щети.

3. Не разглобявайте устройството. Занесете го в квалифициран сервизен център, когато се изисква 

обслужване или ремонт. Неправилното повторно сглобяване може да доведе до риск от токов удар 

или пожар.

4. За да намалите риска от токов удар, изключете прекъснете кабелите към захранването преди да се опитвате да 

извършвате поддръжка или почистване. Изключването на устройството няма да намали този риск.

5. ВНИМАНИЕ – Само квалифициран персонал може да инсталира батерия в устройството.

6. НИКОГА не зареждайте замръзнала батерия.

7. За оптимална работа на този инвертор / зарядно устройство, моля, следвайте необходимите 

спецификации, за да изберете подходящия размер кабели. Изключително важно е да използвате 

правилно този инвертор / зарядно устройство.

8. Бъдете много предпазливи, когато работите с метални инструменти върху или около батерии. 

Съществува потенциален риск изпускане на инструмент да причини запалване или късо съединение 

на батерии или други електрически части, което може да доведе до експлозия.

9. Моля, следвайте стриктно процедурата за инсталиране, когато искате да изключите 

постояннотоковите или променливотокови изходи. За подробности вижте раздела МОНТАЖ на това 

ръководство.

10. Осигурен е един предпазител 150А като защита срещу пренапрежение на захранването на батерията.

11. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ - Този инвертор / зарядно устройство трябва да бъде свързан към 

постоянно заземена шина. Не забравяйте да спазвате националните изисквания и разпоредби при 

инсталирате този инвертор.

12. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не позволявайте късо съединение на променливотоков изход и постояннотоков 

вход. НЕ свързвайте към мрежата при късо съединение на постояннотоков вход.

13. Предупреждение!! Само квалифицирани сервизни лица могат да обслужват това устройство. Ако 

проблеми продължават да съществуват след като последвате насоките в таблицата за отстраняване 

на неизправности, моля, изпратете този инвертор / зарядно устройство обратно на дилър или 

сервизен център за поддръжка във вашия район.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Това е многофункционален инвертор / зарядно устройство с портативен размер, съчетаващо функции на 

инвертор, соларно зарядно устройство и зарядно устройство за батерии, което предлага непрекъсваемо 

захранване. Подробният LCD дисплей предлага конфигурируемост и лесна работа на потребителя. Бутони за 

смяна на функциите ток на зареждане на батерията, приоритет на мрежата / соларно зарядно устройство.

Има два различни типа вградени слънчеви зарядни устройства: PWM и MPPT. За подробна спецификация на 

продукта, моля, консултирайте се с Вашия дилър.

Функции

 Инвертор с чиста синусоида
 Конфигурируем диапазон на входното напрежение за домакински уреди и персонални компютри чрез 

LCD настройка

 Конфигурируем ток на зареждане на батерии чрез настройки от LCD дисплея

 Конфигурируем приоритет за променливотоково / соларно зарядно устройство чрез настройка от LCD 
дисплея

 Съвместим с мрежово напрежение или захранване от генератор

 Автоматично рестартиране, докато се възстановява променливо-токовото захранване

 Защита от претоварване / прегряване / късо съединение

 Интелигентен дизайн на зарядно устройство за батерия за оптимизация на батерията

 Функция "студен старт"

Основна схема на системата

Следващата схема показва основното приложение за този инвертор / зарядно устройство. Също така 

включва следните устройства, необходими за пълна работеща система:

 Генератор или захранване.

 Фотоволтаични модули

Консултирайте се с вашия дилър / сервиз за други функции в зависимост от вашите изисквания.

Този инвертор може да захранва всякакви уреди в дома или офиса, включително уреди с електродвигатели, 

тръбни лампи, вентилатори, хладилници и климатици.

Фиг. 1 Хибридна захранваща система



1KVA/2KVA/3KVA Plus/5KVA
3KVA страничен изглед

1KVA/2KVA модел
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Резюме на продукта

3KVA Plus/5KVA модел 3KVA модел

1. LCD дисплей

2. Индикатор за състояние

3. Индикатор за зареждане

4. Индикатор за грешки

5. Функционални бутони

6. Превключвател включване/изключване

7. Променливо-токов вход

8. Променливо-токов изход

9. Фотоволтаичен вход

10. Вход на батерия

11. Предпазител

12. Комуникационен порт USB

13. Комуникационен порт RS-232
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МОНТАЖ

Разопаковане и оглед
Преди монтаж, моля, проверете устройството. Уверете се, че нищо в опаковката не е повредено. 
Трябва да сте получили следните елементи в опаковката:

 Устройство x 1

 Ръководство на потребителя x 1
 Комуникационен кабел x 1

 CD със софтуер x 1

 Постояннотоков предпазител x 1

 Кръгов терминал x 1

 Стабилизиращи планки х 2

 Болтове х 4

Подготовка

Преди да свържете окабеляването, свалете долния капак, като премахнете два винта, както е показано по-

долу. Махнете кабелите от капака.

Монтаж на устройството
Имайте предвид следното, преди да изберете къде да инсталирате:
 Не монтирайте инвертора върху запалими повърхности
 Монтирайте на твърда повърхност.
 Инсталирайте  този  инвертор  на  нивото  на  очите,  за  да

може дисплеят да се чете по всяко време.
 За  правилна  циркулация  на  въздуха  с  оглед  оглаждане,

оставете  около  20  см  отстрани  и  около  50  см  празно
пространство над и под уреда.

 Температурата на околната среда трябва да бъде между 0
° C и 55 ° C, за да се осигури оптимална работа.

 Препоръчителният  начин  за  монтаж  е  да  се  прикрепи
вертикално към стена.

 Не забравяйте за отстоянията до други предмети и 

повърхности, както е показано на схемата, за да 

гарантирате достатъчно разсейване на топлината и да 

имате достатъчно място за обслужване на кабелите.

ПОДХОДЯЩ ЗА МОНТАЖ САМО ВЪРХУ БЕТОН ИЛИ ДРУГА НЕГОРИМА ПОВЪРХНОСТ.
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Монтирайте устройството, като завиете два болта. Препоръчително е да използвате болтове M4 или M5.

Свързване на батерията

ВНИМАНИЕ: За  безопасност  при  експлоатация  и  спазване  на  разпоредбите  се  изисква  да

инсталирате отделна защита от свръхток или разединител между батерията и инвертора. Възможно е

да не  се  изисква  разединително  устройство  в  някои приложения,  но  все  пак  се  изисква  да  има

инсталирана  защита  от  свръхток.  Вижте  референтния  ток  в  таблицата  по-долу  за  необходимата

стойност на предпазителя или прекъсвача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Окабеляването трябва да се извършват от квалифициран персонал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За безопасността на системата и ефективната работа е много важно да се използва 
подходящ кабел за свързване на батерията. За да намалите риска от нараняване, използвайте 
препоръчителния кабел, както е показано по-долу.

Препоръчителен размер /сечение/ на кабела на батерията:

Модел Размер на
кабела

Кабел
/сечение/

(mm
2
)

Въртящ момент 
(макс)

1KVA/2KVA 1 x 6AWG 14

2 Nm3KVA 1 x 4AWG 25

3KVA Plus/5KVA 1 x 2AWG 35

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да свържете с батерията:

1. Отстранете изолационните втулки 18 mm на положителния и 

отрицателния проводник

2. Отстранете изолационните втулки 18 mm на положителния и 

отрицателния проводник

3. Използвайте болтовете от комплекта за да завиете стабилизиращата

планка, както е показно на схемата по-долу.
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4. Моделът 1 KVA поддържа 12V DC система. Моделът 2 KVA / 3 KVA поддържа 24V DC система и модел 5
KVA поддържа 48V DC система. Свържете всички групи батерии, както е показано по-долу. Препоръчва
се да свържете батерия с капацитет от поне 100 Ah за модел 1-3 KVA и батерия с капацитет поне 200 Ah
за модел 5 KVA.

5. Поставете проводниците плътно в клемите  за батерия на инвертора и  се  уверете,  че болтовете  са

затегнати с въртящ момент от 2 Nm по посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че полярностите на

батерията, и на инвертора / захранването са правилно свързани и проводниците са здраво затегнати в

клемите. Препоръчителен инструмент: # 2 кръстата отвертка

6. За да стабилизирате кабела, използвайте кабелна опашка /свинска опашка/. 
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WПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от токов удар
Монтажът трябва да се извършва внимателно поради високо напрежение на батерията при
последователно свързване на няколко батерии.

ВНИМАНИЕ! Преди да извършите свързване на постояннотоковата верига DC или 
затварянето на DC прекъсвача, уверете се, че сте спазили полярността, 

положителното (+) трябва да бъде свързано към положително (+), а отрицателното 
(-) трябва да бъде свързано към отрицателното (-).

Вход/изход за променлив ток

ВНИМАНИЕ!!  BПреди  да  се  свържете  към  източник  на  променлив  ток,  моля,  инсталирайте  отделен

предпазител за променлив ток между инвертора и източника на променлив ток.  Това ще гарантира,  че

инверторът може да бъде безопасно изключен при поддръжка и напълно защитен от свръхток на входа.

Според спецификация AC прекъсвача трябва да бъде 10A за модел 1 KVA, 20A за модел 2 KVA, 32A за модели

3 KVA / 3 KVA Plus и 50A за модели 5 KVA.

ВНИМАНИЕ!! Има две групи клеми с маркировки „IN“ и „OUT“. Моля, НЕ свързвайте неправилно входните и 

изходните букси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Окабеляването трябва да се извършват от квалифициран персонал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За безопасността на системата и ефективната работа е много важно да се използва 
подходящ кабел за свързване на входа за променлив ток. За да намалите риска от нараняване, използвайте 
препоръчителния размер кабел, както е показано по-долу.
Предложено изискване за кабел за променлив ток

Модел Диаметър Кабел (mm2) Въртящ момент

1KVA 16 AWG 1.5 0.6 Nm

2KVA 14 AWG 2.5 1.0 Nm

3KVA / 3KVA Plus 12 AWG 4 1.2 Nm

5KVA 10 AWG 6 1.2 Nm

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да осъществите свързването на вход/изход за променлив ток:
1. Преди да направите свързване на входа / изхода за променлив ток, не забравяйте първо да отворите 

предпазителя или прекъсвача за постоянен ток.
2. Отстранете 10 мм изолацията на шестте проводника. И скъсете фаза L и нула N с по 3 мм.
3. За моделите 1 KVA / 2 KVA свържете променливотоковото захранване към променливотоковия вход на 

инвертора посредством щепсел.
За моделите 3KVA-5KVA, поставете входните проводници за променлив ток на правилните места, 
посочени на клемите, и затегнете болтовете на клемите. Не забравяйте да свържете защитен 
заземителен проводник PE ( ) първо.

→Земя (жълто-зелено) 
L→ФАЗА (кафяво или черно) 
N→Нула (синьо)
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ВНИМАНИЕ:  Уреди като климатик се нуждаят от поне 2 ~ 3 минути, за да се рестартират, защото е

необходимо време за балансиране на хладилния газ във веригите. Ако захранването спре и се възстанови

за кратко време, това ще доведе до повреда на свързаните уреди. За да предотвратите този вид повреди,

моля, проверете дали климатикът е оборудван с функция за забавяне преди инсталиране. В противен

случай този инвертор / зарядно устройство ще задейства функция при претоварване и ще прекъсне изхода,

за да защити вашия уред, но понякога може да причини вътрешни повреди на климатика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уверете се, че източникът на променлив ток е изключен, преди да го свържете към 
устройството.

4. След това поставете изходните проводници за променлив ток на подходящите места, посочени на 
клемите, и затегнете болтовете на клемите. Не забравяйте да свържете защитен заземителен 

проводник PE ( ) първо.

→Земя (жълто-зелено) 
L→ФАЗА (кафяво или черно) 
N→Нула (синьо)

1KVA/2KVA 3KVA/5KVA

5. Уверете се, че проводниците са здраво свързани.
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Свързване на фотоволтаични панели
ВНИМАНИЕ: Преди да свържете с фотоволтаични панели, моля, инсталирайте отделен предпазител
за прав ток между инвертора и фотоволтаичните панели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За безопасността на системата и ефективната работа е много важно да се използва
подходящ кабел за свързване на фотоволтаичните панели. За да намалите риска от нараняване, използвайте
препоръчителния размер кабел, както е показано по-долу.

Модел Размер на кабел Кабел (mm2) Въртящ момент（макс）

1KVA/2KVA/3KVA
1 x 8AWG 10 1.6 Nm3KVA Plus/5KVA

Избор на PV модул: (Само за модела с PWM соларен контролер)

Когато  избирате  подходящи  фотоволтаични  модули,  моля,  не  забравяйте  да  вземете  под  внимание
следните изисквания:
1. Напрежение на отворена верига (Voc) на фотоволтаичните панели не надвишава максималното напрежение 

на отворена верига на инвертора за фотоволтачния масив.
Заряден ток (PWM) 50Amp

DC напрежение на системата 12Vdc 24Vdc 48Vdc

Диапазон на работното напрежение 15~18Vdc 30~32Vdc 60~72vdc

Макс. Напрежение на отворена верига на PV 
панела

55Vdc 80Vdc 105Vdc

2. Макс. напрежение (Vmpp) на PV модулите трябва да бъде възможно най-близко до Vmp на инвертора или
в допустимия диапазон за да получите най-добра производителност.  Ако един PV модул не може да
постигне това изискване, е необходимо да свържете последователно няколко PV модула.

Максимален брой PV модули, свързани последователно: Vmpp на PV модул * X броя  най-близко ≒
Vmp на инвертора или в диапазона на Vmp 
Паралелно свързани PV модули: Максимален заряден док на инвертора / Impp
Общия брой PV модули = максималния брой PV модули, свързани последователно * брой PV 
модули, свързани паралелно.

Вземете 1 KVA инвертор като пример за избор на подходящи PV модули. След спазване на условията напрежението
на отворена верига Voc на PV модула да не надвишава 50Vdc и макс. Vmpp на PV модул да е близо до 15Vdc или в
рамките на 13Vdc ~ 18Vdc, можем да изберем PV модул по следната спецификация:
Максимална мощност (Pmax) 85W Максимален брой PV модули, свързани 

последователно 1  17.6 x 1 ≒ 15 ~ 18Максимално напрежение при натоварване Vmpp(V) 17.6V
Максимален ток при натоварване Impp(A) 4.83A брой PV модули, свързани паралелно 10

 50 A / 4.83
Общ брой PV модули 1 x 10 = 10

Напрежение на отворена верига Voc(V) 21.6V
Ток при късо съединение Isc(A) 5.03A

Максимален брой PV модули, свързани последователно: 1 
брой PV модули, свързани паралелно: 10
Общ брой PV модули: 1 x 10 = 10

Вземете 2 KVA инвертор като пример за избор на подходящи PV модули. След спазване на условията напрежението
на отворена верига Voc на PV модула да не надвишава 80Vdc и макс. Vmpp на PV модул да е близо до 30Vdc или в
рамките на 30Vdc ~ 32Vdc, можем да изберем PV модул по следната спецификация:

Максимална мощност (Pmax) 260W Максимален брой PV модули, свързани 
последователно 1  30.9 x 1 ≒ 30 ~ 32Максимално напрежение при натоварване Vmpp(V) 30.9V

Максимален ток при натоварване Impp(A) 8.42A брой PV модули, свързани паралелно 
6  50 A / 8.42
Общ брой PV модули 1 x 6 = 6

Напрежение на отворена верига Voc(V) 37.7V
Ток при късо съединение Isc(A) 8.89A

Максимален брой PV модули, свързани последователно: 1 
брой PV модули, свързани паралелно : 6
Общ брой PV модули: 1 x 6 = 6
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Вземете 5 KVA инвертор като пример за избор на подходящи PV модули. След спазване на условията 
напрежението на отворена верига Voc на PV модула да не надвишава 105Vdc и макс. Vmpp на PV модул да 
е близо до 60Vdc или в рамките на 56Vdc ~ 72Vdc, можем да изберем PV модул по следната спецификация:

Максимална мощност (Pmax) 260W Максимален брой PV модули, свързани 
последователно 2  30.9 x 2 ≒ 56 ~ 72Максимално напрежение при натоварване Vmpp(V) 30.9V

Максимален ток при натоварване Impp(A) 8.42A Максимален брой PV модули, свързани 
последователно 6  50 A / 8.42
Общ брой PV модули 2 x 6 = 12

Напрежение на отворена верига Voc(V) 37.7V
Ток при късо съединение Isc(A) 8.89A

Максимален брой PV модули, свързани последователно: 2 
брой PV модули, свързани паралелно : 6
Общ брой PV модули: 2 x 6 = 12
Избор на PV модул: (Само за модел с MPPT соларен контролер)

Когато избирате подходящи фотоволтаични панели, не забравяйте да вземете предвид следните 
параметри:

1. Напрежение на отворена верига (Voc) на фотоволтаичните панели не надвишава максималното напрежение 
на отворена верига на инвертора за фотоволтачния масив.

2. Напрежение в отворена верига (Voc) на фотоволтаичните панели трябва да бъде по-високо от 
минималното напрежение на батерията.

МОДЕЛ ИНВЕРТОР 3KVA 3KVA Plus 5KVA

Максимално напрежение в отворена верига за фотоволтачния масив 102Vdc 145Vdc

Диапазон на напрежение за MPPT на фотоволтачния масив 30~80Vdc 30~115Vdc 60~115Vdc
Да вземем за пример фотоволтаичен панел 250 Wp. След като са изпълнени горните два параметъра, 
препоръчителните конфигурации на панелите за 3KVA, 3KVA Plus и 5KVA са изброени по-долу.
Максимална мощност (Pmax) 250W 3KVA: 2 броя последователно и 2 комплекта паралелно.

3KVA Plus:
 2 броя последователно и 3 комплекта паралелно или
 3 броя последователно и 2 комплекта паралелно. 

5KVA:
 2 броя последователно и 6 комплекта паралелно или
 3 броя последователно и 4 комплекта паралелно

Максимално напрежение при натоварване Vmpp(V) 30.1V
Максимален ток при натоварване Impp(A) 8.3A
Напрежение на отворена верига Voc(V) 37.7V
Ток при късо съединение Isc(A) 8.4A

Окабеляване на фотоволтаичен панел
Моля, следвайте стъпките по-долу, за да осъществите свързването на
фотоволтаичния панел:
1. Отстранете 10 мм изолацията на положителните и отрицателни проводници.
2. Препоръчва се да се поставят кабелни обувки на краищата на 

положителните и отрицателните проводници с подходящ инструмент за 
кримпване.

3. Използвайте болтовете от комплекта за да завиете стабилизиращата 
планка, както е показно на схематa по-долу.

4. Уверете се, че е спазен поляритета на проводниците от фотоволтаичните панели и входни клеми.  След 
това свържете положителния полюс (+) на свързващия проводник към положителния полюс (+) на 
клемата за фотоволтаиците. Свържете отрицателния полюс (-) на свързващия проводник към 
отрицателния полюс (-) на PV входния конектор.  Завийте здраво болтовете на двете клеми по посока на 
часовниковата стрелка. Препоръчан инструмент: 4mm плоска отвертка



11

5. За да стабилизирате кабела, използвайте кабелна опашка /свинска опашка/. 

Окончателно сглобяване

След  като  свържете  кабелите,  монтирайте  повторно  долния  капак,  като  завиете  двата  болта,  както  е
показано по-долу.

Свързване на комуникации

Моля,  използвайте  включения  в  комплекта  комуникационен  кабел  за  свързване  на  инвертора  с

компютър.  Поставете предоставения в комплекта компактдиск в компютъра и следвайте инструкциите

на екрана, за да инсталирате софтуера за контрол. За подробности относно работата със софтуера,

моля, вижте ръководството за потребителя на софтуера в компактдиска.
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РАБОТА

Включване/изключване

Страничен изглед на устройството

След като устройството е монтирано правилно и батериите са свързани, просто натиснете 
превключвателя за включване / изключване (разположен на панела на дисплея), за да включите 
устройството.

Панел с дисплей и управление

Панелът с дисплей и управление, показан на схемата по-долу се намира на предния панел на инвертора.
Той включва четири индикатора, шест функционални бутона, превключвател за включване / изключване
и LCD дисплей, показващ работното състояние и информацията за входно / изходна мощност.

LCD дисплей

LED индикатори 

Функционални бутони 

LED Индикатор

LED Индикатор Съобщения

Зелено
Постоянно светещ Изходът се захранва от мрежата в режим Line

Мига Изходът се захранва от батерията или PV панела в режим battery

Зелено
Постоянно светещ Батерията е напълно заредена

Мига Батерията се зарежда

Червено
Постоянно светещ състояние на Грешка в инвертора

Мига състояние на Предупреждение

Функционални бутони

Функционален бутон Описание

ESC За да излезете от режим за настройки

UP За да се върнете на предишната настройка

DOWN за да минете на следващата настройка

ENTER За да запаметите избора си в режим настройки или да влезете в режим 
настройки
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Икони на LCD

Икона Описание на функциите

Информация за източника на входа

Входен променлив ток

Вход от PV панела

Входно напрежение, входна честота, напрежение на PV панела, ток на зарядното 
устройство (ако PV модулът зарежда при 3К моделите), мощност на зарядното 
устройство (само при MPPT моделите), напрежение на батерията.

Конфигурация на програмата и информация за грешки

Показва програмите за настройка.

Показва кодовете за предупреждения и повреди.

Предупреждение : мига с предупредителен код.

Неизправност: свети с код за неизправност

Информация за изхода

Изходно напрежение, изходна честота, проценти на натоварване, натоварване 

във VA, натоварване във Watt и ток на разреждане.

Информация за батерията

Показва нивото на батерията - 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100% в режим на 

батерия и състояние на зареждане в мрежов режим.

В променливо-токов режим, ще показва състояние на зареждане на батерията.

Статус Напрежение на батерията LCD Дисплей
<2V/клетка 4 чертички ще мигат последователно.

Режим на 

фиксиран 

ток / режим 

на фиксирано

напрежение

2 ~ 2.083V/клетка
Долната чертичка ще свети, а останалите три 
ще мигат последователно.

2.083 ~ 2.167V/клетка Долните две чертички ще светят, а останалите 
две ще мигат последователно.

> 2.167 V/клетка
Долните три чертички ще светят, а горната ще 
мига.

Floating mode. Batteries are fully charged. 4 чертички ще светят
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В режим на батерия, ще показва капацитета на батерията.

Процент товар Напрежение на батерията LCD Дисплей

Товар >50%

< 1.85V/клетка

1.85V/cell ~ 1.933V/клетка

1.933V/cell ~ 2.017V/клетка

> 2.017V/клетка

Товар < 50%

< 1.892V/клетка

1.892V/cell ~ 1.975V/клетка

1.975V/cell ~ 2.058V/клетка

> 2.058V/клетка

Информация за товар

Претоварване

Показва нивото на товар 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100%.

0%~24% 25%~49% 50%~74% 75%~100%

Информация за работен режим

Устройството е свързано с мрежата

Устройството е свързано с PV панела

Товара се захранва от мрежата

Веригата за зареждане от мрежата работи

Веригата на инвертора за постоянен/променлив ток работи

Режим „Без звук“

Алармата на устройството е изключена
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Настройка от LCD

Натиснете и задръжте бутона ENTER за 3 секунди, устройството ще влезе в режим на настройка.

Натиснете “UP” или “DOWN” бутон за избиране на програми.  След това натиснете бутон “ENTER” за да

потвърдите избора или бутон ESC за изход.

Програми за настройка::

Програма Описание Възможност за избор

00 Изход от режим за 
настройка

Изход

01 Приоритет на 

източника на изхода: 

За да конфигурирате 

приоритет на 

източника на 

захранване на товара

Първо слънчева енергия

Захранването на товара ще бъде от слънчева 

енергия като първи приоритет.

Ако слънчевата енергия не е достатъчна за 
захранване на всички свързани товари, 

енергията, батерията ще ги захранва 
допълнително.

Захранване на товара се подава от мрежата 

само когато се случи някое от условията:

- Не е достъпна слънчева енергия

- Напрежението на батерията пада до 

предупредително напрежение от ниско ниво 

или до точката на настройката в програма 12.

Първо от мрежата (по 
подразбиране)

Захранването на товара ще бъде от мрежата 

като първи приоритет.

Слънчевата енергия и енергията на батериите 
ще осигуряват захранване на товара само 

когато няма наличен ток от мрежата.

SBU приоритет

Захранването на товара ще бъде от слънчева 

енергия като първи приоритет. Ако слънчевата 
енергия не е достатъчна за захранване на 

всички свързани товари, енергията от 
батерията ще ги захранва в допълнение. 

Товарите ще се захранват от мрежата само ако 
напрежението на батерията пада до 

предупредително напрежение от ниско ниво 
или 

до точката на настройката в програма 12.

02

Максимален ток на 
зареждане: За 
конфигуриране на 
общия ток на 
зареждане за 
соларните и мрежови 
зарядни устройства.
(Максимален ток на
зареждане = ток на
зареждане  от
мрежата  +  ток  на
зареждане  от
слънчева енергия)

Опции при модели  1KVA/2KVA

10A 20A

30A 40A

50A (по подразбиране)
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02

Максимален ток на 
зареждане: За 
конфигуриране на 
общия ток на 
зареждане за 
соларните и 
мрежови зарядни 
устройства.
(Максимален  ток
на  зареждане  =
ток на  зареждане
от мрежата + ток
на  зареждане  от
слънчева енергия)

Опции при модели  3KVA

20A 30A

40A (по подразбиране за модел 
MPPT)

50A ( по подразбиране за модел PWM)

60A 70A (само за модел PWM)

Опции при модели 3KVA Plus/5KVA:

10A 20A

30A 40A

50A (по подразбиране за модел 
PWM)

60A (по подразбиране за модел MPPT)

70A 80A

90A 100A

110A 120A (само за модел MPPT)

03 Диапазон на входящо
AC напрежение

Електроуреди (по подразбиране) Ако е избрано, диапазонът на 
променливото напрежение ще 
бъде в рамките на 90-280VAC.

UPS Ако е избрано, диапазонът на 
променливото напрежение ще 
бъде в рамките на 170-280VAC.

05 Тип батерия

AGM (по подразбиране) Течен електролит

Определена от потребителя Ако е избрано „Определена от 
потребителя“, напрежението на 
зареждане на батерията и  
напрежението на прекъсване при 
прекомерен разряд могат да бъдат 
настроени в програми 26, 27 и 29.

06
Автоматично 
рестартиране при 
претоварване

Изключено рестартиране (по 

подразбиране) 

Включено рестартиране
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07

Автоматично 
рестартиране при 
прегряване

Изключено рестартиране (по 
подразбиране)

Включено рестартиране

09 Изходна честота

50Hz (по подразбиране) 60Hz

11

Максимален ток на 
зареждане от 
мрежата

Бележка: Ако 
стойността на 
настройката в 
програма 02 е по-
малка от тази в 
програма 11, 
инверторът ще работи
със заряден ток от 
програма 02 за 
мрежово зарядно 
устройство.

Опции при модели  1KVA/2KVA

10A 20A (по подразбиране)

Опции при модел 3KVA:

15A 25A (по подразбиране)

Опции при модели 3KVA Plus/5KVA:

2A 10A

20A 30A (по подразбиране)

40A 50A

60A

12

Стойност на 
напрежение на 
батерията, при 
което инверторът 
започва да черпи 
енергия от мрежата 
при избор на „SBU“ 
(приоритет на SBU) 
или „SUB“ (първо 
слънчева енергия) в 
програма 01

Опции при модел 1KVA:

11.0V 11.3V

11.5V (по подразбиране) 11.8V

12.0V 12.3V

12.5V 12.8V
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12

Стойност на 
напрежение на 
батерията, при 
което инверторът 
започва да черпи 
енергия от мрежата 
при избор на „SBU“ 
(приоритет на SBU) 
или „SUB“ (първо 
слънчева енергия) в 
програма 01

Опции при модели 2KVA/3KVA/3KVA Plus:

22.0V 22.5V

23.0V (по подразбиране) 23.5V

24.0V 24.5V

25.0V 25.5V

Опции при модел  5KVA:

44V 45V

46V (по подразбиране) 47V

48V 49V

50V 51V

13

Връщане на 

стойността на 

напрежението 

обратно към тази в 

режим на батерия 

при избор на „SBU“ 

(приоритет на SBU) 

или „SUB“ (първо 

слънчева енергия) в 

програма 01

Опции при модел 1KVA:

Батерията е напълно 
заредена

12.0V

12.3V 12.5V

12.8V 13.0V
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13

Връщане на 

стойността на 

напрежението 

обратно към тази в 

режим на батерия 

при избор на „SBU“ 

(приоритет на SBU) 

или „SUB“ (първо 

слънчева енергия) в 

програма 01

13.3V 13.5V (по подразбиране)

13.8V 14.0V

14.3V 14.5V

Опции при модели 2KVA/3KVA/3KVA Plus:

Батерията е напълно 
заредена

24V

24.5V 25V

25.5V 26V

26.5V 27V (по подразбиране)

27.5V 28V

28.5V 29V

Опции при модел 5KVA:

Батерията е напълно 
заредена

48V

49V 50V
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13

Връщане на 

стойността на 

напрежението 

обратно към тази в 

режим на батерия 

при избор на „SBU“ 

(приоритет на SBU) 

или „SUB“ (първо 

слънчева енергия) в 

програма 01

51V 52V

53V 54V (по подразбиране)

55V 56V

57V 58V

16

Приоритет на източник
за зареждане

За да конфигурирате 

приоритет на 

източника на 

зареждане

Ако инверторът / зарядното устройство работи в LINE /мрежов 
режим/, STANDBY /стендбай/ или FAULT /грешка/, източникът на 
зареждане може да бъде програмиран както следва:

Първо слънчева енергия Батерията ще се зарежда от 
слънчева енергия като първи 
приоритет.
Батерията ще се зарежда от мрежата
само когато няма слънчева енергия.

Първо от мрежата Мрежата ще зарежда приоритетно 
батерията.
Слънчевата енергия ще зарежда 
батерията, само когато липсва 
захранване от мрежата.

Слънчева и мрежова 
енергия (по подразбиране)

Слънчевата енергия и мрежата ще 

зареждат батерията едновременно.

Само слънчева енергия Слънчевата енергия ще бъде 
единственият източник за 
зарядното устройство, без значение
дали е налично захранване от 
мрежата или не.

Ако инверторът/ зарядното устройство работи в режим на батерия 
или енергоспестяващ режим, батерията може да се зарежда само 
със слънчева енергия. Слънчевата енергия ще зарежда батерията, 
ако е налична и достатъчна.

18 Контрол на аларма

Аларма включена (по 
подразбиране)

Аларма изключена

19

Автоматично 
връщане към 
дисплея по 
подразбиране

Връщане към дисплея 

(по подразбиране)

Ако е избрано, независимо от това как 
потребителите превключват дисплея, 
той автоматично ще се върне към 
изгледа по подразбиране
 (входно напрежение / изходно 
напрежение), след като в продължение 
на 1 минута не е натиснат бутон.

Запазване на последен 
екран

Ако е избрано, дисплея ще остане 

на последния избран изглед, докато

потребителя не го превключи.
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20 Контрол на 
подсветката

Подсветка включена (по 
подразбиране)

Подсветка изключена

22 Звуков сигнал, когато 
основният източник е 
прекъснат

Аларма включена (по 
подразбиране)

Аларма изключена

23

Байпас при 
претоварване:
Когато е активирано, 
устройството ще се 
прехвърли в мрежов 
режим, ако в режим 
на батерия възникне 
претоварване. 

Изключен байпас (по 
подразбиране)

Включен байпас

25 Записване на код за 
грешка

Включено записване (по 
подразбиране)

Изключено записване

26
Напрежение на 
интензивно 
зареждане (C.V 
напрежение)

За модел 1KVA настройка по подразбиране: 14.1V

За модели 2KVA/3KVA/3KVA Plus настройка по подразбиране: 28.2V

За модел 5KVA настройка по подразбиране: 56.4V

Ако в програма 5 е избрано „определяне от потребителя“, тази 
програма може да бъде настроена. Диапазонът на настройка е от 
12.5V до 15.0V за модел 1K, от 25.0V до 30.0V за модел 2KVA, от 
25.0V до 31.5V за модели 3KVA/3KVA Plus и от 48.0V до
61.0V за модел 5KVA. Стъпката с всеки клик е 0.1V.

27 Напрежение на плаващ
заряд.

За модел 1KVA настройка по подразбиране: 13.5V

За модели 2KVA/3KVA/3KVA Plus настройка по подразбиране: 27.0V

За модел 5KVA настройка по подразбиране: 54.0V

Ако в програма 5 е избрано 'определяне от потребителя“, тази 
програма може да бъде настроена. Диапазонът на настройка е от 
12.5V до 15.0V за модел 1K, от 25.0V до 30.0V за модел 2KVA, от 
25.0V до 31.5V за модели 3KVA/3KVA Plus и от 48.0V до 61.0V за 
модел 5KVA. Стъпката с всеки клик е 0.1V.
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29
Праг за изключване при 
ниско напрежение на 
батерията 

За модел 1KVA настройка по подразбиране: 10.5V

За модели 2KVA/3KVA/3KVA Plus настройка по подразбиране: 
21.0V

За модел 5KVA настройка по подразбиране: 42.0V

Ако в програма 5 е избрано „определяне от потребителя“, тази 
програма може да бъде настроена. Диапазонът на настройка е от 
10.5V до 12.0V за модел 1K, от 21.0V до 24.0V за модели 
2KVA/3KVA/3KVA Plus и от 42.0V до 48.0V за модел 5KVA.
Стъпката с всеки клик е 0.1V. Ниското напрежение на прекъсване 
ще бъде фиксирано на зададена стойност, без значение какъв 
процент товар е свързан. 

30 Изравнителен заряд на 
батерията

Включен Изравнителен 
заряд на батерията

Изключен Изравнителен заряд на 
батерията (по подразбиране)

Ако в програма 05 е избрано „FLOODED“ /течен електролит/ или 
„USER-DEFINED„ /определяне от потребителя/, тази програма 
може да бъде настроена.

31
Настройка на 
изравнителен заряд на 
батерията

За модел 1KVA настройка по подразбиране: 14.6V

За модели 2KVA/3KVA/3KVA Plus настройка по подразбиране:29.2V

За модел 5KVA настройка по подразбиране: 58.4V

Диапазонът на настройка е от 12.5V до 15.0V за модел 1KVA, от 
25.0V до 30.0V за модел 2KVA, от 25.0V до 31.5V за модели 
3KVA/3KVA Plus и от 48.0V до 61.0V за модел 5KVA. Стъпката с 
всеки клик е 0.1V.

33 Време за изравнително 
зареждане на батерията

60минути (по подразбиране) Диапазонът на настройка е от

5 мин до 900 мин. Стъпката с 

всеки клик е 5 мин.

34

Ограничение на време за
изравнително зареждане 
на батерията

120минути (по подразбиране) Диапазонът на настройка е от 

5 мин до 900 мин. Стъпката с 

всеки клик е 5 мин.

35 Интервал на 
изравнително зареждане

30дни (по подразбиране) Диапазонът на настройка е

от 0 до 90 дни. Стъпката с 

всеки клик е 1 ден
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36 Незабавно активиране на
изравнително зареждане 
на батерията

Включено

Изключено (по подразбиране)

Ако изравнителното зареждане е задействано в програма 30, тази 
програма може да бъде настроена. Ако в тази програма е избрано 
„Enable“, изравняването на батерията се активира незабавно и на 
главното меню на LCD ще се покаже “ ”. Ако е избрано „Disable“, това 
ще отмени функцията за изравняване, до следващото активирано време
за изравняване въз основа на настройка на програма 35. Тогава, “ ” 
няма да се покаже на главното меню на LCD.

Настройка на дисплей

Информацията  на  LCD  дисплея  ще  се  превключва  последователно  чрез  натискане  на  бутони  „UP“  или

„DOWN“. Информацията се сменя в следния порядък: входно напрежение, входна честота, напрежение на PV

панела,  ток  на  заряд,  мощност  на  заряд  (само  за  MPPT  модели),  напрежение  на  батерията,  изходно

напрежение, изходна честота, натоварване в проценти, натоварване във Watt, постоянен ток на разреждане,

модел на основния процесор, модел на втория процесор.

Избираема информация LCD Дисплей

Входно напрежение / Изходно напрежение 

(Екран по подразбиране)

Входно напрежение = 230V, изходно 
напрежение = 230V

Входна честота

Входна честота=50Hz

Напрежение от PV панел

Напрежение от фотоволтаици=60V

Ток на зареждане

Ток на зареждане=50A
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Мощност на зареждане (само за модели 
MPPT)

MPPT Мощност на зареждане=500W

Напрежение на батерията и изходно 
напрежение

Напрежение на батерията=25.5V, изходно 
напрежение=230V

Изходна честота

Изходна честота=50Hz

Товар в проценти

Товар в проценти=70%

Товар във VA

Когато свързаният товар е по-нисък от 1kVA, товарът
във VA ще бъде xxxVA, както е показано по-долу.

Когато товарът е по-голям от 1kVA (  1KVA), ≧
товарът във VA ще бъде xxxVA, както е показано 
по-долу.
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Товар във WAtt

Когато свързаният товар е по-нисък от 1kW, 
товарът във W ще бъде xxxW, както е показано 
по-долу.

Когато товарът е по-голям от 1kW (≧1KW), 
товарът във W ще бъде xxxW, както е показано 
по-долу.

Напрежение на батерията / постоянен ток 
на разреждане

Напрежение на батерията=25.5V, постоянен ток на
разреждане=1A

Проверка на версията на софтуеъра на 
основния процесор.

версия на основния процесор 00014.04.

Проверка на версията на софтуеъра на 
втория процесор

версия на вторичния процесор 00003.03
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Описание на работни режими

Работен режим Описание LCD дисплей

Режим 

STANDBY /стендбай / 

Режим на пестене на 

енергия
Бележка:

*Стендбай режим: 

Инверторът все още не е 

включен, но може да зарежда

батерия без да функционира 

променливотоковия изход.

*Режим на пестене на 

енергия: Ако е активирано, 

изходът на инвертора ще 

бъде изключен, когато е 

свързан маломощен товар 

или не се отчита товар.

Устройството не осигурява

изход, но въпреки това 

може да зарежда батерии.

Зареждане от мрежата и PV панела.

Зареждане от мрежата.

Зареждане от PV панела.

Няма зареждане.

Авариен режим /FAULT 
MODE/ 

Бележка:

*Авариен режим Грешките се 

причиняват от вътрешна 

грешка на веригата или от 

външни причини като 

прегряване, късо съединение 

на изхода и т.н..

Батериите могат да се 

зареждат от мрежата и 

PV панела.

Зареждане от мрежата и PV панела.

Зареждане от мрежата.

Зареждане от PV панела.

Няма зареждане.
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Работен режим Описание LCD дисплей

Мрежов режим / LINE MODE

Устройството ще осигурява

изходна мощност от 

източниците. Също така ще

зарежда батерията в 

Мрежов режим.

Зареждане от мрежата и PV панела.

Зареждане от мрежата.

Режим на 
батерия /BATTERY MODE

Устройството  ще

осигурява  изходна

мощност  от  батерията

и/или PV панела.

Мощност от батерията и PV панела.

Захранване само от батерията.
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Описание на изравнителното зареждане на батерията

Вашият  контролер  има  добавена  функция  за  изравнително  зареждане.  То  противодейства  на
натрупването на стратификацията, състояние, при което концентрацията на киселина е по-голяма в
долната  част  на  батерията,  отколкото  в  горната.  Изравняването  помага  и  за  отстраняване  на
сулфатни  кристали,  които  може  да  са  се  натрупали  върху  плочите.  Ако  не  се  въздейства,  това
състояние, наречено сулфатиране, би намалило общия капацитет на батерията. Затова се препоръчва
периодично да се прави изравнително зареждане на батерията.
 Как се прилага функцията за изравнително зареждане

Първо трябва да активирате функцията за изравнително зареждане на батерията в програмата за настройка 30 
от контролния дисплей. След това можете да приложите тази функция в устройството с един от следните методи:
1. Задаване на интервал за изравнително зареждане в програма 35.

2. Активиране на незабавно изравнително зареждане в програма 36.

 Кога да се прави  изравнително зареждане
В етап на плаващ заряд, когато бъде достигнат настроеният интервал за изравнителен заряд (цикъл на 
изравнителен заряд на батерията) или изравнителното зареждане е активирано незабавно, контролерът ще 
започне да влиза в етап за изравнително зареждане.

 Време за зареждане и време за изчакване за изравнителен заряд
В етапа на изравняващ заряд контролерът ще подава енергия, за да зареди батерията възможно най-много,
докато  напрежението  на  батерията  се  повиши  до  напрежението  за  изравняване.  След  това  се  прилага
константно  напрежение,  за  да  се  поддържа  напрежението  на  батерията  на  нивото  на  изравнителното
напрежение.  Батерията  ще  остане  в  етапа  на  изравнително  зареждане,  докато  не  бъде  достигнато
настроеното време за него.
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В етапа на изравняващ заряд обаче, когато времето за изравняване на батерията изтече и напрежението на
батерията не се повиши до точката на изравняване, контролерът ще удължи времето за изравняващ заряд,
докато напрежението на батерията достигне напрежение за изравняване. Ако напрежението на батерията е
все още по-ниско от напрежението за изравняване, когато времето за изчакване на изравняване на батерията
приключи, контролерът ще спре изравняването и ще се върне на етап на плаващ заряд.
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Референтни кодове за грешки

Код за грешка Събитие Икона

01 Вентилаторът е заключен, когато инверторът е изключен.

02 Прегряване

03 Напрежението на батерията е твърде високо

04 Напрежението на батерията е твърде ниско

05 Късо съединение в изходната верига или прегряване на вътрешните 
елементи.

06
Изходното напрежение е извън допустимото. (За модел 3KVA)
Изходното напрежение е твърде високо. (за модели 3KVA Plus/5KVA)

07 Изтекло време на претоварване

08 Напрежението на шината е твърде високо

09 "Мек старт" на шината е неуспешен

51 Пренапрежение

52 Напрежението на шината е твърде ниско

53 "Мек старт" на инвертора е неуспешен

55 DC пренапрежение в AC изход

56 Прекъсната връзка с батерията

57 Повреда на датчик за ток

58 Изходното напрежение е твърде ниско

Забележка: Грешки 51, 52, 53, 55, 56, 57 и 58 важат само за модели  3KVA Plus/5KVA.

Предупредителен индикатор

Предупредите
лен код Събитие Аларма Мигаща икона

01
Вентилаторът е 
блокиран, когато 
инверторът е включен.

Бипкане три пъти 
всяка секунда

03 Батерията е свръх-
заредена

Бипкане веднъж в секунда

04 Ниско ниво на 
батерията

Бипкане веднъж в секунда

07 Претоварване Бипкане веднъж на 0.5 
секунди

10 Намаляване на 
изходната мощност

Бипкане веднъж на 3 
секунди

Изравнителен заряд на
батерията

Няма
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Таблица 1 Спецификация в мрежов режим

МОДЕЛ ИНВЕРТОР 1KVA 2KVA 3KVA 3KVA Plus 5KVA

Форма на входното напрежение Синусоидална (мрежа или генератор)

Номинално входно напрежение 230Vac

Долен праг на изключване на мрежовото 
напрежение

170Vac±7V (UPS);

90Vac±7V (електроуреди)
Долен праг на напрежение на 
възобновяване на захранване от мрежата

180Vac±7V (UPS);

100Vac±7V (електроуреди)
Горен праг на изключване на мрежовото 
напрежение

280Vac±7V

Горен праг на напрежение на 
възобновяване на захранване от мрежата

270Vac±7V

Максимално входящо AC напрежение 300Vac

Номинална входна честота 50Hz / 60Hz (автоматично откриване)

Долен праг на честотата за изключване 
на захранване от мрежата

40±1Hz

Долен праг на честотата за 
възобновяване на захранване мрежата

42±1Hz

Горен праг  на честотата на изключване на
захранване от мрежата

65±1Hz

Горен праг на честотата на възобновяване
на захранване от мрежата

63±1Hz

Защита от късо съединение на 
изхода

Предпазител

Ефективност (мрежов режим) >95% ( Номинален товар R, батерията напълно заредена )

Време за трансфер
10ms типично (UPS); 

20ms типично (електроуреди

Намаляване на изходната мощност:

Когато променливото входно 

напрежение падне до 170V, изходната

мощност ще намалее.

Изходна мощност

Номинална мощност

50% мощност

90V 170V 280V Входно напрежение
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Таблица 2 Спецификации инверторен режим

МОДЕЛ ИНВЕРТОР 1KVA 2KVA 3KVA 3KVA Plus 5KVA

Номинална изходна мощност 1KVA/1KW 2KVA/2KW 3KVA/3KW 5KVA/5KW

Форма на изходното 
напрежение

Чиста синусоида

Регулиране на изходното 
напрежение

230Vac±5%

Изходна честота 50Hz

Пикова ефективност 93%

Защита от претоварване 5s@≥150% товар; 10s@105%~150% товар

Пикова мощност 2* номинална мощност за 5 секунди

Номинално DC входно 
напрежение

12Vdc 24Vdc 24Vdc 48Vdc

Напрежение при старт без 
консуматори

11.5Vdc 23.0Vdc 23.0Vdc 46.0Vdc

Праг на  напрежението за 
изключване на апармата
@ товар < 50% 11.5Vdc 23.0Vdc 23.0Vdc 46.0Vdc

@ товар ≥ 50% 11.0Vdc 22.0Vdc 22.0Vdc 44.0Vdc

Праг на ниско напрежение на 
батериите за задействане на 
алармата
@ товар < 50% 11.7Vdc 23.5Vdc 23.5Vdc 47.0Vdc

@ товар ≥ 50% 11.5Vdc 23.0Vdc 23.0Vdc 46.0Vdc

Долен праг изключване на  
батерията
@ товар < 50% 10.7Vdc 21.5Vdc 21.5Vdc 43.0Vdc

@ товар ≥ 50% 10.5Vdc 21.0Vdc 21.0Vdc 42.0Vdc

Високо DC напрежение на 
възстановяване

15Vdc 30Vdc 32Vdc 62Vdc

Високо DC напрежение на 
изключване

16Vdc 31Vdc 33Vdc 63Vdc

Консумация на мощност без 
товар

<25W <55W
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Таблица 3 Спецификации режим на зареждане

Режим зареждане от мрежата

МОДЕЛ ИНВЕРТОР 1KVA 2KVA 3KVA 3KVA Plus 5KVA

Алгоритъм на зареждане 3-стъпков

Променлив ток на зареждане 
(макс.)

20Amp(@VI/P=230Vac)
25Amp

(@VI/P=230Vac)
60Amp (@VI/P=230Vac)

Напрежение на 
интензивно 
зареждане

Течен електролит 14.6 29.2 58.4
AGM / гелова батерия 14.1 28.2 56.4

Напрежение на плаващ заряд 13.5Vdc 27Vdc 54Vdc

Крива на зареждане

Напрежение на батерията, на клетка

Заряден ток,%

2.43Vdc (2.35Vdc) Напрежение2.25Vdc

100%

50%

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

Current

Бързо Абсорбция Поддръжка
(Постоянен ток) (Постоянно напрежение) (Дозирано)

PWM режим на зареждане от слънчева енергия

МОДЕЛ ИНВЕРТОР 1KVA 2KVA 3KVA 5KVA

Заряден ток 50Amp

Постоянно напрежение на системата 12Vdc 24Vdc 48Vdc

Обхват на работното напрежение 15~18Vdc 30~32Vdc 60~72vdc
Max. Максимално напрежение в отворена 
верига за PV панел

55Vdc 80Vdc 105Vdc

Толеранс на постоянното напрежение +/-0.3%
Максимален ток на зареждане
(AC зареждане плюс соларно 
зареждане)

50Amp 70Amp 110Amp

MPPT режим на зареждане от слънчева енергия

МОДЕЛ ИНВЕРТОР 3KVA 3KVA Plus 5KVA

Заряден ток 40Amp 60Amp
Диапазон на напрежение за MPPT на PV 
панел

30~80Vdc 30~115Vdc 60~115Vdc

Max. Max. Максимално напрежение в 
отворена верига за PV панел

102Vdc 145Vdc

Максимален ток на зареждане
(AC зареждане плюс соларно 
зареждане)

60Amp 120Amp

Таблица 4 Общи спецификации

МОДЕЛ ИНВЕРТОР 1KVA 2KVA 3KVA 3KVA Plus 5KVA

Сертификат за безопасност CE
Диапазон на работната температура -10°C to 50°C

Температура на съхранение -15°C~ 60°C

Влажност 5% to 95% Относителна влажност (без кондензация)

Размери (Д*Ш*В), mm 88 x 225 x 320 100 x 285 x 334 100 x 300 x 440

Нето тегло, кг (модел PWM) 5.0 5.5 6.3 Не е налично 8.5

Нето тегло, кг (модел MPPT) Не е налично Не е налично 6.5 9.5 9.7
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ОСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Проблем LCD/LED/Звуков 

сигнал
Обяснение / Възможна 
причина

Какво да се прави

Устройството се 
изключва 
автоматично по 
време на процеса 
на стартиране. 

LCD / светодиодите 
и звуковия сигнал 
ще се активират за 
3 секунди и след 
това ще се 
изключат напълно. 

Напрежението на батерията
е ниско (<1,91 V / клетка)

1. 1. Заредете батерията.
2. 2. Сменете батерията

Няма реакция 
след включване.

Няма индикация
 Напрежението на батерията е 
твърде ниско  (<1,4V/клетка)
 Задействан вътрешен 

предпазител.

14. Свържете се с Вашия 
сервиз за подмяна на 
предпазителя.
15. Заредете батерията.
16. Сменете батерията

Има захранване 
мрежата, но 
устройството 
работи в режим 
на батерия.

Входното 
напрежение отчита 
„0“ на LCD и 
зеленият светодиод 
мига

Входната защита се задейства
Проверете дали 
предпазителят за 
променлив ток е здрав и 
кабелите за променлив ток 
са свързани добре.

Зеленият LED мига.
Недостатъчна захранваща 
мощност. (мрежа или от 
генератор)

1. Проверете дали 
проводниците за 
променлив ток не са 
твърде тънки и / или не са 
твърде дълги.
2. Проверете дали 
генераторът (ако има такъв) 
работи добре и дали 
настройката на диапазона на
входното напрежение е 
правилна. 
(UPSЕлектроуреди)

Зеленият LED мига.
Задайте “SUB” (първо 
солар) като приоритет на 
източника към изхода.

Променете приоритета на 
източника към изхода на 
„USB“ (първо мрежата).

Когато 
устройството е 
включено, 
вътрешното 
реле се включва и
изключва 
многократно. 

LCD и светодиодите
мигат

Не е свързана батерия Проверете дали 
проводниците на 
батерията са свързани 
добре.

Звуковият 
сигнал се чува 
непрекъснато и
червеният LED 
свети.

Код за грешка 07 Претоварване. Инверторът е 
претоварен на 105% и времето 
е изтекло.

Намалете свързания товар, 
като изключите 
някои уреди. 

Код за грешка 05

Късо съединение на изхода
Проверете дали кабелите 
са свързани добре и 
премахнете излишните
товари.

Температурата на на 
вътрешните компоненти на 
устройството е над 120 ° C. 
(наличен само за модели 1-
3KVA)

Проверете  дали
вентилацията  на
устройството  е  добра  или
температурата на околната
среда не е твърде висока. 

Код за грешка 02 Вътрешната температура на 
компоненти на инвертора е 
над 100 ° C.

Код за грешка 03

Батерията е свръх-заредена. Върнете в ремонтния 
център.
Проверете дали 
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Напрежението на батерията е 
твърде високо.

количеството батерии 
отговарят на 
изискванията по 
спецификация.

Код за грешка 01 Повреда на вентилатора Сменете вентилатора.

Код за грешка 06/58
Ненормално състояние на изход
(напрежение на инвертора под 
190 Vac или по-високо
 от 260 Vac) 

1. Намалете свързания
товар
2. Обърнете се към Вашия 

сервиз.
Код за грешка 
08/09/53/57 Повреда на вътрешни 

компоненти.
3. Обърнете се към Вашия 

сервиз.

Код за грешка 51 Свръхток или пренапрежение.
Рестартирайте 
устройството, ако грешката
се повтори, моля, обърнете
се към Вашия сервиз.

Код за грешка 52 Напрежението на шината е 
твърде ниско.

Код за грешка 55 Изходното напрежение е 
небалансирано.

Код за грешка 56
Батерията не е добре 
свързана или предпазителят 
е изгорял.

Ако батерията е свързана 
добре, моля обърнете се към
сервизен център.
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