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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ВЪТРЕ 

 
ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗВЪРШВАТЕ СЕРВИЗНО 

ОБСЛУЖВАНЕ, ПРЕДПАЗИТЕЛЯТ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК ТРЯБВА ДА Е 

ИЗКЛЮЧЕН. 

Отказ от отговорност 
 

Освен ако не е специално договорено в писмена форма, TBB Power Co., Ltd 
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➢ не поема никакви гаранции за точността, достатъчността или пригодността на 

техническата или друга информация, предоставена в това ръководство или друга 

документация. 

➢ не поема никаква отговорност за загуби или щети, преки, косвени, последващи или 

случайни, които могат да възникнат в резултат на използването на тази информация. 

➢ TBB предлага стандартна гаранция за своите продукти, като не поема отговорност за 

преки или косвени загуби поради повреда на оборудването. 

 

За настоящото ръководство 
 

Това ръководство описва характеристиките на нашите продукти и предоставя процедура за 
инсталиране. Това ръководство е предназначено за всеки, който възнамерява да 
инсталира нашето оборудване. 

 

Обща инструкция 

 
Благодарим ви, че избрахте нашите продукти и това ръководство е подходящо за Apollo 

Matrix соларен хибриден инвертор. Тази глава съдържа важни инструкции за безопасност и 

експлоатация. Прочетете и запазете добре това ръководство за потребителя за 

последваща справка. 

Хибридният соларен инвертор Apollo Matrix трябва да се монтира от професионалисти и преди 

да го инсталирате, обърнете внимание на следните точки: 

Моля, проверете дали входното напрежение или напрежението на батерията е същото 

като номиналното входно напрежение на този инвертор. 

➢ Свържете положителната клема "+" на батерията към входа "+" на инвертора. 

➢ Свържете отрицателната клема "-" на батерията към входа "-" на инвертора. 

➢ Моля, използвайте най-късия кабел за свързване и осигурете сигурна връзка. 

➢ По време на свързването, моля, подсигурете връзката и избягвайте късо съединение 

между положителния и отрицателния полюс на батерията, което ще доведе до 

повреда на батерията. 

➢ Вътре в инвертора има високо напрежение. Само оторизиран електротехник може да отвори 
кутията. 

➢ Инверторът НЕ Е предназначен за използване в животоподдържащо оборудване. 
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1. Обща безопасност Инструкция 

Инструкция за безопасност 

 
Тъй като в хибридния соларен инвертор Apollo Matrix има опасни напрежения и висока 

температура, само квалифициран и оторизиран персонал по поддръжката може да го 

отваря и ремонтира. Моля, уверете се, че соларният хибриден инвертор Apollo Matrix е 

изключен, преди да го отваряте и ремонтирате. 

 
Това ръководство съдържа информация за инсталирането и експлоатацията на хибридния 

соларен инвертор Apollo Matrix. Всички съответни части на ръководството трябва да бъдат 

прочетени, преди да започнете инсталацията. Моля, спазвайте междувременно местните 

разпоредби. 

 
Всяка операция, която противоречи на изискванията за безопасност или на стандартите за 

проектиране, производство и безопасност, е извън гаранцията на производителя. 

 
Общи предпазни мерки 

 
➢ НЕ излагайте на прах, дъжд, сняг или течности от какъвто и да е вид. Предназначен е за 

употреба на закрито. 

➢ НЕ блокирайте вентилацията, защото в противен случай хибридният соларен 
инвертор Apollo Matrix ще прегрее. 

➢ За да избегнете пожар и токов удар, уверете се, че всички кабели са избрани с 
подходящ габарит и са свързани добре. Не е позволено да се използват кабели с по-
малък диаметър и скъсани кабели. 

➢ Моля, не поставяйте запалими предмети в близост до инвертора. 

➢ НИКОГА не поставяйте устройството директно над акумулатори, тъй като газовете от 
акумулатора ще предизвикат корозия и ще повредят хибридния соларен инвертор 
Apollo Matrix. 

➢ НЕ поставяйте батерията върху хибридния соларен инвертор Apollo Matrix. 

 
Предпазни мерки за работа с батерия 

 
➢ В случай че киселината от батерията попадне върху кожата, дрехите или очите, 

използвайте много прясна вода за почистване и се консултирайте с лекар възможно 
най-скоро. 

➢ По време на зареждане батерията може да генерира запалим газ. НИКОГА не пушете 
и не допускайте искра или пламък в близост до батерията. 

➢ НЕ поставяйте металния инструмент върху батерията, тъй като искрата и късото 
съединение могат да доведат до експлозия. 

➢ Свалете всички лични метални предмети, като пръстени, гривни, колиета и 
часовници, докато работите с батерии. Батериите могат да предизвикат ток на късо 
съединение, който е достатъчно висок, за да накара метала да се разтопи и може да 
причини тежки изгаряния. 



Ръководство за 
потребителя на Apollo 
Matrix 

2 

 

 

2. Инструкция 

Кратка инструкция 

 
1.1.1 Общо описание 

 
Apollo Matrix е хибриден соларен инвертор от ново поколение, предназначен за различни 
видове автономни системи, включително AC Couple система, DC Couple система и 
генераторна хибридна система. Той може да осигури скорост на превключване от класа на 
UPS и да поддържа паралелна, както и съставна трифазна система. 

 
Apollo Matrix осигурява висока надеждност, производителност и водеща в индустрията 
ефективност за критични приложения. Нейната отличителна способност за пренапрежение 
я прави способна да захранва най-взискателните уреди, като климатик, водна помпа, 
пералня, фризер и др. 

 
С функцията за подпомагане и контрол на мощността той може да се използва за работа с 
ограничен източник на променлив ток, като например генератор или ограничена мрежа. 
Apollo Matrix може автоматично да регулира тока си на зареждане, за да избегне 
претоварване на мрежата или генератора. В случай на поява на временен пик на 
мощността тя може да работи като допълнителен източник към генератора или мрежата. 

 
1.1.2 Правила за именуване 

 

Apollo Matrix XX Y ZZ 
 

Оценка на 

променливото 

напрежение 

Номинално 

постоянно 

напрежение 

Номинална мощност 

Име на серията 
 

 

Фигура Обяснение 

Apollo Matrix Име на 
серията 

3.0 
Представлява номинален 
капацитет 

3000W 

5.0 5000W 

S Представлява номинално 
постоянно напрежение 

48VDC 
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-- Представлява номинално 
променливо напрежение 

230VAC 

 

Пример за наименование : Apollo 

Matrix 5.0S Apollo Matrix соларен 

хибриден инвертор Номинален 

капацитет : 5000W 

Номинално постоянно напрежение: 48V 
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Структура 

 
1.1.3 Пред

ен 

 
 
 
 
 

 
Apollo Matrix 3.0S, Apollo Matrix 3.0M 

 

 
Apollo Matrix 5.0S 

Фигура 2-1 Преден изглед на структурата на хибридния 
соларен инвертор 
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1.1.4 Контролен панел 

 

LCD LED 

 
Отмяна/Връщане Страница нагоре Страница надолу Въведете 

LCD бутон за работа 

 

 

 

 

 

 
 

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ 
 

Фигура 2-2 Бутони за управление на хибридния соларен инвертор 

 
Таблица 2-1 Бутони за управление 

 

Бутон Функция 

 

 

➢ Отмяна на избора. 

➢ Показване на предишното ниво на менюто. 

 
 
 

 

 
➢ Показване на предишната страница. 

➢ Увеличете стойността на избрания елемент. 

➢ Натиснете бутона за повече от 2 секунди, за да превъртите страницата 
нагоре. 

 
 
 

 

 
➢ Показване на следващата страница. 

➢ Намаляване на стойността на избрания елемент. 

➢ Натиснете бутона за повече от 2 секунди, за да превъртите страницата 
надолу. 

 
 

 

 
➢ Влезте в това меню, за да покажете следващото ниво. 

 

➢ Изберете и потвърдете избора на елемент от менюто. 
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Таблица 2-2 Функция на директивата на светодиодите 

 
LED 

 
Функция 

 
Слънчева 

 
➢ Тя ще светне, когато инверторът е в режим на зареждане със 

слънчева енергия. 

 
Инвертиран
е на 

 
➢ Тя ще светне, когато инверторът е в режим на инвертор. 

 
 

AC In 

➢ Тя ще мига, когато инверторът открие някакъв вход, мрежов или 
генераторен. 

 

➢ Когато инверторът е в режим на използване на байпас за 
захранване, u 

-Ако задействате байпаса за зареждане и подадете енергия към 

мрежата, индикаторът винаги ще свети. 

 
 

Зареждане 

 
➢ Тя ще мига, когато инверторът е в състояние на зареждане с 

поплавък. 
 

➢ Тя ще светне, когато инверторът е в състояние на зареждане на 

насипно или абсорбционно гориво. 

 
Предупрежд
ение 

 
➢ Тя ще мига, когато има предупреждение в инвертора. 

 
Грешка 

 
➢ Тя ще мига, когато в инвертора възникне грешка. 

 

1.1.5 Отделение за свързване 

 

 

Apollo Matrix 3.0S 
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Apollo Matrix 5.0S 

Фигура 2-3 Сигнални 

терминали 

Таблица 2-3 Въведение на сигналните клеми 

Не. Копринен 
екран 

Определение 

① Проба за 
прилепи 

Проба за температурата и напрежението на батерията. 

② Дистанционно 
управление 

Управление на входа със сух контакт, дистанционно управление 
на ON/OFF. 

③ ComMON RS485 порт за външен монитор, например MCK, SNMP, Kinergy 
и др. 

④ ComSync In Вход за паралелна синхронна комуникация (CAN) . 

⑤ ComSync Out Изход за паралелна синхронна комуникация (CAN) . 

⑥ EPO Контрол на входа със сух контакт, аварийно изключване на 
захранването. 

⑦ ComSYS Системна комуникация (RS485), свързана към SP или BGK. 

⑧ ComSYS Системна комуникация (RS485), свързана към SP или BGK. 

 
 

⑨ 

Реле1 
 
 

Управление на сух контактен изход 1 (NO, C, NC) . 

(NO, C, NC) 

 
 Реле2 
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⑩ 
(NO, C, NC) 

Управление на сухия контактен изход 2 (NO, C, NC) . 
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Apollo Matrix 3.0S, Apollo Matrix 3.0M 
 
 
 
 

Apollo Matrix 5.0S 

Фигура 2-4 Захранващи 

клеми 
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1.1.6 Размери 
 
 

 

Apollo Matrix 3.0S, Apollo Matrix 3.0M 

 

 
Apollo Matrix 5.0S 

Фигура 2-5 Размери на хибридния соларен инвертор 
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Функция 

 
1.1.7 Система за постояннотокова и променливотокова двойка 

 
Използвайки Apollo Matrix заедно с Solar Mate MPPT и фотоволтаичен инвертор от TBB 
Power, можете да съставите както DC Couple система, така и AC Couple система. 
Отличаваща се с по-голяма гъвкавост, системата AC Couple може да постигне по-висока 
системна мощност и е много по-подходяща за търговски проект. Моля, вижте 5.5.2.1 за 
подробно обяснение. 

 
Препоръчва се използването на фотоволтаичен инвертор от серията IG на TBB Power за 
съставяне на променливотокова система. В случай че искате да използвате PV инвертор 
от трета страна, моля, консултирайте се с търговците на TBB Power. 

 
1.1.8 Паралелни и трифазни 

 
Две или повече устройства могат да се свържат паралелно, за да се създаде еднофазна 
паралелна система или трифазна паралелна система, което е удобно за разширяване на 
системата или за изграждане на микромрежа. За еднофазна система могат да се свържат 
паралелно максимум три блока. За трифазна система могат да се свържат максимум шест 
устройства. 

 
1.1.9 Управление на мощността и Power Assist 

 
Apollo Matrix предлага уникална функция за контрол на мощността и подпомагане на 
мощността, която е много полезна, когато имате ограничено електрозахранване или 
работите с генератор. Apollo Matrix автоматично ще поеме контрола върху енергийния 
поток, като използва допълнителна енергия за зареждане на батерията или преобразува 
енергията от батерията като допълнение към мрежата или генератора. С тази функция 
можете да избегнете изключването на въздушния превключвател и не се налага да 
използвате прекалено големи генератори. 

 
1.1.10 Режим на работа на системата 

 
Apollo Matrix предлага мощни функции за програмиране на различни системи, като 
например резервно захранване, соларен хибрид, ЕСС, ЕСС с намаляване на пиковите 
тарифи и др. За подробности вижте глава 5.6.1. 

 
1.1.11 Вградено управление на натоварването 

 
В Apollo Matrix са вградени два изхода. Променливотоковият изход 1 се използва за 
свързване на критичните товари, които ще бъдат резервно решение с батерията, свързана 
към инвертора. AC OUT2 е вторичният изход и можете да го конфигурирате с различни 
функции, като например само за мрежата, на базата на определена часова зона или 
определено напрежение или SOC на батерията. Моля, вижте глава 5.6.4 за подробности. 

 
1.1.12 Мощен и надежден 

инвертор с висока 

производителност Pure Sine Wave 

Apollo Matrix е инвертор с чиста синусоидална вълна, който генерира почти перфектна 
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синусоидална променливотокова вълна, която е много подобна или дори по-добра от тази, 
която можете да получите от вашата електрическа мрежа. Чистата синусоидална вълна 
може да гарантира правилното функциониране на чувствително оборудване (компютър, 
лазерен принтер, телевизор и др.). Също така домашните ви уреди като хладилник, 
микровълнова печка и електрически инструменти ще работят по-гладко и по-ефективно. 
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Възможност за високо пренапрежение 

 
С изключителна способност за пренапрежение и нискочестотен трансформатор, Apollo 
Matrix е подходящ за тежки индуктивни товари като хладилник, кафемашина, микровълнова 
печка, електрически инструменти, климатик и др. 

 
Защита на батерията от ниско напрежение/SoC 

 
Apollo Matrix осигурява конфигурируема защита от ниско напрежение/SoC за батерията. 

 
1.1.13 Професионално зарядно устройство за батерии 

 
Многостепенен сложен алгоритъм за зареждане на оловно-киселинна батерия 

 
Снабдено с многостепенен алгоритъм на зареждане (обемно-абсорбция-плаване-
рециклиране), вграденото зарядно устройство на Apollo Matrix е предназначено за бързо и 
пълно зареждане на батерията. Управляваният от микропроцесор алгоритъм за зареждане 
с променлив таймер за зареждане на абсорбция може да гарантира оптимално зареждане 
за батерии с различно състояние на разреждане. 

 
 

 
10 дни 

5 

мин
ути 

 

Напрежение на 
батерията 

 
 

 

11.5V 

 
Icc Зареждащ ток 

 

½ Icc 

 
 
 

Плавен старт Насипно Абсорбция Поплавък Рециклиране 

Фигура 2-6 Многоетапен усъвършенстван алгоритъм за зареждане на оловно-
киселинна батерия 

 
Програмата за зареждане с плаващо зареждане и за рециклиране гарантира, че 
акумулаторът ви ще се поддържа правилно в случай на продължителна връзка и ще се 
състарява по-малко в случай на продължителна връзка без използване. 

 
Кабел за проба на батерията (температура и напрежение) 

 
Температурата на акумулатора е ключов фактор за правилното зареждане на оловно-
киселинния акумулатор. Формулата за зареждане трябва да се регулира (автоматично и в 
реално време) в зависимост от действителната температура на акумулатора, за да се 
гарантира, че акумулаторите са напълно заредени, а не презаредени или недостатъчно 
заредени. Всички зарядни напрежения, препоръчани от производителя на акумулатора, 
всъщност се прилагат САМО при 20 ℃-25 ℃. 

 
Кабелът за проби Bat (сензор за температура и напрежение на батерията), доставен 

1h 
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заедно с Apollo Matrix, измерва температурата на батерията и автоматично я регулира в 
реално време, за да зареди правилно батериите с компенсационна скорост. Ако липсва 
кабелът за вземане на проби Bat, Apollo Matrix ще използва 25 ℃ като настройка по 
подразбиране. Тази функция е особено препоръчителна за запечатани батерии и/или 
когато се очаква температурата на батерията да варира значително. 
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Налични батерии с различни химикали 

 
Apollo Matrix предлага първокласен алгоритъм за зареждане на обичайните химически 
оловно-киселинни батерии, включително AGM, GEL, наводнени, оловно-въглеродни и 
литиеви батерии. Можете да задавате параметрите на батерията чрез LCD интерфейса и 
софтуера TBB Link. 

 
Съвместима литиева батерия 

 
Apollo Matrix има вграден протокол за комуникация, което го прави съвместим с литиевата 
батерия Super L на TBB. 

 
Ръчно изравняване 

 
 

Силно се препоръчва да прочетете внимателно този раздел, преди да 
започнете зареждането на EQ, и да не оставяте батерията без надзор, докато 
извършвате десулфурирането. 

Винаги проверявайте дали доставчикът на акумулатора ви препоръчва 
зареждане с EQ. Стартирайте само когато е подходящо. 

Ако типът на батерията е зададен като AGM, GEL или Lead-Carbon, този 
профил на зареждане не може да бъде задействан. 

 
 

С течение на времето клетките на залятата батерия могат да придобият неравномерно 
химично състояние. Това ще доведе до слаба клетка, което от своя страна може да намали 
общия капацитет на батерията. За да се подобри животът и производителността на 
наводнения акумулатор, Apollo Matrix предоставя програма за ръчно изравняване. Ако това 
е препоръчано от производителя на акумулатора, можете да стартирате програмата за 
десулфуриране ръчно. След като задействате програмата за изравняване, Apollo Matrix ще 
извърши изравнително зареждане. 

 
След 30 минути той ще спре да работи с EQ и ще премине в режим на зареждане с поплавък. 

 
➢ Проверете нивото на електролита и ако е необходимо, напълнете батерията с дестилирана 

вода. 

➢ Ако искате да преминете към нормално зареждане, трябва да спрете зареждането с 

изравняване и да изключите устройството. 

➢ Включете устройството отново, след което ще възстановите нормалното зареждане на 
оборудването. 

 

По време на изравняването батерията генерира потенциално запалими 
газове. Спазвайте всички предпазни мерки за безопасност на батерията, 
изброени в това ръководство. Проветрете добре зоната около батерията и се 
уверете, че в близост няма източници на пламък или искри. 

По време на изравняването изключете или прекъснете връзката с всички 
натоварвания на акумулатора. Напрежението, приложено към батерията по 
време на изравняването, може да е над безопасните нива за някои 
натоварвания. 

 
Честота: 
Максимум веднъж месечно, при интензивно използвана батерия, може да пожелаете да 
изравните батерията. За батерията с лека експлоатация е необходимо да се изравнява 
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само на всеки 2-3 месеца. 



Ръководство за 
потребителя на Apollo 
Matrix 

17 

 

 

Важно: 

 
➢ Изравняването може да повреди батериите, ако не се извърши правилно. Винаги 

проверявайте течността в акумулатора преди и след изравняването. Зареждайте 

акумулаторите само с дестилирана вода. 

➢ Винаги проверявайте дали превключвателят за изравняване е върнат в положение OFF 
(изключено) след всяко изравняване. 

 

➢ Препоръките на производителите на батерии за изравняване варират. Винаги 

спазвайте инструкциите на производителя на батерията, за да бъдат батериите 

правилно изравнени. Като ориентир, силно използван акумулатор може да изисква 

изравняване веднъж месечно, докато акумулатор, който се използва в леки условия, се 

нуждае от изравняване само веднъж на 2 до 4 месеца. 

➢ Тип на батерията: като защита, изравнителното зареждане може да се извърши само 

ако сте задали батерията да бъде тягова, наводнена /OPzS батерия. Ако изберете 

AGM, GEL или оловно-въглеродни, изравнителното зареждане не може да се извърши. 

 
1.1.14 Прехвърляне 

на непрекъснато 

променливотоково 

захранване 

В случай че напрежението/честотата/формата на вълната на входа на променливия ток 
съответстват на минималното качество, напрежението ще се превключи директно към 
изхода на променливия ток. Хибридният соларен инвертор Apollo Matrix ще работи като 
зарядно устройство за батерии, а товарът ще се захранва от входа за променлив ток. 
Напрежението на променливотоковия изход и на променливотоковия вход ще бъде едно и 
също. 

 
В случай че променливотоковият вход откаже или превиши максималния променлив ток, 
зададен от потребителя, хибридният соларен инвертор Apollo Matrix ще инициира бързо 
превключване към инвертора, което ще гарантира необезпокоявано захранване. След като 
променливотоковият вход се възобнови или съответства на качеството, той ще се 
превключи отново. Благодарение на свръхбързия си дизайн за прехвърляне на 
захранването - само 0 ms, хибридният соларен инвертор Apollo Matrix може да се използва 
като UPS. 

 
Реле за земя 

 
Нулевият изход на хибридния соларен инвертор Apollo Matrix се свързва автоматично към 
земята, когато няма външен източник на променлив ток. След като външният източник на 
променлив ток е наличен, релето за заземяване се отваря. Можете да деактивирате тази 
функция чрез TBB Link. 

 

AC 
 L

 

N 

 

PE 
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Фигура 2-7 Схема на релето за заземяване 
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1.1.15 Функция за защита 

 
Хибридният соларен инвертор Apollo Matrix е оборудван с редица функции за цялостна 
хардуерна и софтуерна защита, за да се гарантира стабилната му и надеждна работа. 

 

Защита от претоварване 
 

Когато защитата от претоварване се задейства, тя ще се рестартира автоматично след 60 
секунди. А след три последователни защити за изключване при претоварване 
оборудването няма да се рестартира автоматично. В този момент потребителят трябва да 
рестартира ръчно. 

 

Защита от превишаване на температурата 
 

Когато вътрешната температура е твърде висока, Apollo Matrix ще влезе в режим на 
защита от свръхтемпература. След като вътрешната температура се върне към 
нормалното си състояние, тя може автоматично да продължи нормалната си работа. 

 

Защита от късо съединение 
 

Оборудването се изключва автоматично при късо съединение на променливотоковия изход 
и трябва да се активира ръчно. 

 

Защита на батерията от превишаване на температурата 
 

По време на зареждането оборудването непрекъснато следи температурата на батерията. 
Когато температурата на батерията е твърде висока, оборудването автоматично ще 
намали тока на зареждане. Когато батерията е силно загрята, зарядното устройство 
автоматично ще се изключи, за да предпази батерията. 

 

Защита на батерията от ниско напрежение/SoC 
 

За да се предотвратят трайните повреди, причинени от прекомерното разреждане на 
батерията, оборудването автоматично изключва изхода в зависимост от зададената от 
потребителя точка на защита от ниско напрежение/SoC. 

1.1.16 Комуникация 

Сух контактен вход 

Apollo Matrix е оборудвана с два входа за сухи контакти за дистанционно включване/изключване 
и управление на EPO. 

 

Изход за сух контакт 
 

Apollo Matrix е оборудван с два сухи контактни изхода тип NO/NC реле. Потребителят може 
да задава специфични функции чрез LCD дисплея. Настройката по подразбиране е 
следната. 

 
➢ Реле1: Релето се затваря, когато батерията е под напрежение. 

➢ Relya2: Релето се затваря, когато възникне повреда или претоварване. 

 
RS485 

 
Оборудван е с два интерфейса RS485. 
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CAN 

 
Оборудван с интерфейс CAN. 
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3. Монтаж и окабеляване на  

Моля, вижте "Ръководство за бърз монтаж". 

 
Пазете от огън; избягвайте пряка слънчева светлина и дъжд; не 
съхранявайте запалими, експлозивни или корозивни газове или 
течности в работната среда. Не инсталирайте в работна среда с 
металопроводящ прах. 

 
➢ Моля, инсталирайте оборудването на сухо, чисто и хладно място с добра вентилация. 

➢ Работна температура: -20～65℃ 

➢ Температура на съхранение: -40～70℃ 

➢ Охлаждане: Силов вентилатор 
 

➢ Относителна влажност при работа: 95% без кондензация. 
 

➢ Надморска височина: 2000 м 

 
Препоръчителни кабели за постоянен ток 

 
Моля, вижте следния минимален размер на проводника. Ако кабелът за постоянен ток е 
по-дълъг от 5 м, моля, увеличете напречното сечение на кабела, за да намалите загубите. 

 
Използвайте динамометричен ключ или изолиран гаечен ключ, за да 
избегнете късо съединение на акумулатора или късо съединение на 
кабелите на акумулатора. 

Максимален въртящ момент: 12 Nm. 
 

 

Модел 

Препоръчително напречно 

сечение на меден 

терминал с апертура φ8 

(дължина <5 м) 

 
Apollo Matrix 3.0S 

 
25mm² ~ 50mm² 

 
Apollo Matrix 5.0S 

 
50mm² 
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4. Конфигурация 

Проверка преди работа 

 
Преди да започнете работа, моля, проверете дали са спазени следните инструкции. 

 
➢ Инверторът е инсталиран правилно и стабилно. 

 

➢ Разумно оформление на кабелите, отговарящо на изискванията на клиента. 
 

➢ Уверете се, че заземяването е надеждно. 
 

➢ Уверете се, че заземителният проводник е свързан правилно, здраво и надеждно. 
 

➢ Потвърдете два пъти, че прекъсвачът на акумулатора е изключен. 
 

➢ Уверете се, че кабелите са свързани правилно, здраво и надеждно. 
 

➢ Разумно пространство за монтаж, чиста и подредена среда, без остатъци от строителството. 

 
Включване на захранването 

 
Преди да включите прекъсвача, се уверете, че напрежението на 
акумулатора е в допустимия диапазон. 

 
Моля, следвайте следните инструкции стъпка по стъпка. 

 
➢ Стъпка 1: Включете прекъсвача между батерията и инвертора. 

 

➢ Стъпка 2: Натиснете бутона за включване/изключване за 2 секунди, за да включите 

инвертора в режим на готовност, светодиодът за захранване ще светне и LCD дисплеят 

ще влезе в режим на самодиагностика. 

➢ Стъпка 3: Изчакайте 30 секунди в режим на готовност, след което натиснете отново 

бутона за включване/изключване за 1 секунда, за да включите инвертора в режим на 

инвертиране, и наблюдавайте LCD дисплея и светодиода за инвертиране, за да се 

уверите, че инверторът работи нормално. 

Забележка: Ако зареждате за първи път, моля, задайте параметрите, като следвате 
съветника за настройка след стъпка 2. 

 
Изключване на захранването 

 
➢ Стъпка 1: Когато инверторът е в режим на инвертор или в режим на зареждане, 

натиснете бутона за включване/изключване за 2 секунди, за да изключите инвертора в 

режим на готовност. 

➢ Стъпка 2: Когато инверторът е в режим на готовност, натиснете бутона за 

включване/изключване за 5 секунди, за да включите инвертора в режим на пълно 

изключване. 

➢ Стъпка 3: Изключете прекъсвача между батерията и инвертора. 
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Реле за 
заземяване 0-
изключване /1-
включване 

ACin_Limit_Cur 50A 
(Power Assist) 

Common_N_Line 
0-изключване 
/1-En 

if Common_N_Line== 0 

Влизане в 
съветника за 
настройка? 

Зададено 
време 2019-03-
10 13:26 

ако Parallel_System == 

0 ако Parallel_System == 

1 

ако Parallel_System == 

2 

Parallel_UVW 
1-Phase-U(L1) 
2- Фаза-V (L2) 
3- Фаза-W (L3) 

ако се прецени, че 

е роб 

Ако Solar_System == 1 

или 3 

Ако Solar_System == 2 

или 3 

Ако Solar_SYS_Set == 

0 

ако се прецени, че 

е роб 

Ако Battery_Type == 

6 

Синхронизиране на 

Master Para? 

BGK_Module 

0-N/A /1-BGK-12 / 2 - BG K-

B a la n ce r  

Изчакайте 
завършването 
на главния 
комплект... 

Battery_Type 

0-GEL/OPzV /1-AGM ... 

MPPT_CHG_Num 
1~6 

Parallel_Addr 
1 /2 /3 

Parallel_System 

0-самостоятелен /1-паралелен / 2 -

т р и ф а з е н  

Battery_AH 
xxxxAH 

PV_Inverter_Num 
1~2 

Solar_System 

0-N/A /1-DC двойка /2-AC двойка/3-DC+AC 

двойка 

if Common_N_Line== 1 

Обърнете се към 
началната 
страница, моля, 
изчакайте.... 

Съветник за настройка 

 
За целите на бързата конфигурация, когато включвате Apollo Matrix за първи път или след 
възстановяване на фабричните настройки, оборудването ще влезе автоматично в 
съветника за настройка, който обхваща всички основни настройки, които трябва да 
извършите. 

Подробно обяснение за всеки параметър е дадено в 4.1.2. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACin_Source_SEL 
0-Grid /1-Gen 

INV_Output_VOLT 
230V /240V /220V 

 
INV_Output_FREQ 

50Hz /60Hz 
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Анимация за 
самотест на LCD 
дисплея, подсветка 

Включване на MCU 

 

Завършване на 

инициализацията на MCU 

показване на цикъла в 

нормално състояние 

...... 

MPPT 1# 
Предупреждени

е: 06 

T_BatExt_OT 

MPPT 1# Грешка: 

02 

Vbat_LV 

Инвертор 
Предупреждение

:06 NTC_TX_Fault 

Грешка на 

инвертора: 02 

Vbus_LV 

Приоритетна аларма при 
възникване на неизправност 

...... 

...... 

5. Операция 

Въведение в менюто 

На LCD дисплея ще има главно меню и тристепенно меню, показващи всички активни 
параметри и информация за алармата, и можете да конфигурирате всички параметри за 
Apollo Matrix също чрез менюто. 

Първоначален интерфейсГлавно менюМеню от първо нивоМеню от второ нивоМеню от трето ниво 

 

 
 

<Enter> 

 
<Връщане> 

 
 

&Установяване на 
комуникация с инвертора 

&Получаване на типа 

<нагоре> 

 
 

<Долу

> 

 
 

 

 

 

 

 

 
<Enter> 

 
<Връщане> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Забележка: Когато системата е 
настроена за наблюдение на 
комуникацията на MPPT, ще бъдат 
показани информация и настройки, 
свързани с MPPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Enter> 

 
<Връщ

ане> 

<нагоре> 

<надолу> 

 

 

 
 

<нагоре> 

<надолу> 

 

 

 

 

 

<нагоре> 

<надолу> 

 

 

 

 

 
 

<нагоре> 

<надолу> 

 

 

 

 

<нагоре> 

<надолу> 

 

 

 
 

<нагоре> 

<надолу> 

 

 

 

 

 

 

 

<Връщане> 

 
<Enter> 

<Връщане> 

 
<Enter> 

<Връщане> 

 
<Enter> 

<Връщане> 

 
<Enter> 

<Връщане> 

 
<Enter> 

<Връщане> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Enter> 
 

<Връщане> 

  
<Връщане> 

 

 

 

 

 
 

<Връщане> 

  
<Връщане> 

 

 
 
 

<Връщане> 

  
<Връщане> 

 

...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<Enter> 

...... <Enter> 

MPPT 1# Грешка: 

13 EPO 

 
<Enter> ...... 

TBB Power 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<Enter> 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Enter> 

<Enter> 

Apollo Matrix 

5.0S 

...... 

...... 

2018-03-01 03:26 

Включен 
инвертор 

 

>Управление на 
потребителя 

 

>Информация за 
системата 

 

>Фабричен 
комплект 

 

>Набор от 
параметри 

 

>Запис на 
историята 

MPPT 1# 
Предупреждени

е: 20 

Comm Offline 

 

>Текуща грешка 

 

>Статистически 
данни 

 

>Данни за 
работа 

P-ACin 1005W 

P-ACout 500W 

PF-натоварване

 0.91 

S-ACout 550VA 

U-INV 228V 

P-INV -500W 

...... 

 
E_ACout_Consume: 

0,9kWh 

E_ACin_Consume: 

3.9kWh 

E_ACin_Feedback: 

1.2KWh 

E_INV_Discharge: 
3.2KWh 

 
2018-07-20 13:26 

Включен 
инвертор 

U_BAT 54.3V 

I_DisCHG 115A 

U_INV 228V 

P_INV 5120W 

U_ACin 1005W 

P_ACin -5100W 

 

0 грешки 

0 
предупрежден
ие 

MPPT 1# 
Предупреждени

е: 20 

Comm Offline 

...... 

 

2018-03-02 13:26 

MPPT 1# Онлайн 

2019-03-02 10:30 

MPPT 1# 
Предупреждени

е: 20 

2018-03-01 05:30 

MPPT 1# Грешка: 

13 

2018-03-01 21:37 

Грешка на 

инвертора: 06 

 
>Para_System 

Para_Mode 

>Para_Inverter 

Para_Battery 

Para_ACin 

>Промяна на 
паролата 

Настройка на 

Wized 

>Настройване 
на параметъра 

 

>Фабрика 

Система 
Фабрика 
Пример 

>Пара 

Задаване 
на дневник 
Изчистване 
на дневник 

>Фабрика за 

отстраняване 
на грешки 
Нулиране на 
паролата 

>Настройване 
на устройството 

 

>Модел 

Сериен номер 

>Software Ver 

Firmware Ver 

>Хардуер Ver 

 
>ACin Логика 

Релейна 
логика 

>ACout2 Логика 

AGS Логика 

>Екран 

Настройка 
на дата и 
час 

>Команда за 
задействане 
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Батерия: 

2018-07-20 13:26 
Зареждане на 
инвертора 

U_ACin 230,1 V 
P_ACin1109 W 

U_INV229 .8 V 
P_INV-500 W 

Инвертор Warn 30 

Comm_Inner_Err 

Предупреждение 
за грешка Com 

Добив Вчера: 

88,9 kWh 

Първоначален интерфейс 

 
След като инверторът бъде включен, на следния екран ще се появят името на 
производителя и номерът на модела. В случай на повреда в комуникацията между LCD 
дисплея и инвертора ще се покаже и аларма. 

 
 

 
TBB POWER  Apollo Matrix 

5.0S  

 
 

 
 

Главно меню 

 
Основното меню на LCD дисплея е интерфейс за информация в реално време, който 
показва данни за оборудването. Интервалът по подразбиране е 5S, а времето може да се 
зададе ръчно. Когато натиснете <нагоре> и <надолу>, за да обръщате страниците. Той ще 
остане на страницата за избор за 30S и времето може да се зададе ръчно. 

 
При паралелна система или трифазна система с общ акумулаторен блок параметрите на 
акумулатора се показват само на главния инвертор. 

 
 
 
 
 
 

 

U_BAT 53.45 V 
 

S_ACout 550 VA 
 

I_CHG 28 A  P_ACout 480 W  

 

Паралелен 
ръководител 

 
Слънчев

а 
енергия

: 

3.4 V  
Доби

в 
Днес:  

Фаза-U (L1) 1#   5678 W   65.1 kWh  

 

Лого Серия 

модели 
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>Данни за работа 

>WCM INFO 

>MPPT 
зарядно 
устройство 
PV инвертор 

>BAT 
инвертор 
BGK модул 

S_ACout 4809 VA 

P_ACout 4630 W 

U_BAT 51,19 V 

I_DisCHG 71,9 A 

U_ACout 221,3 V 

I_ACout 19,4 A 

U_ACin 221,2 V 

I_ACin 4 ,8 A 

BAT_EXT: 

51.19 V  

Процент на 
натоварване: 
Инвертор 71 
% 

F_ACin 50,00 Hz 

F_ACout 50,00 Hz 

Процент на 
натоварване: 
ACout40 % 

Udc_Ripple: 

0.18 V 

T_Heatsink2  

U_INV 221,3 V 

I_INV 15,4 A 

P_ACin 1023 W 

P_INV 3556 W 

T_Inside  

Меню от първо ниво - интерфейс за търсене на информация 

 
След като натиснете бутона <Enter>, ще влезете в менюто Tier One. Превъртете на 
определен екран и натиснете бутона <Enter>, за да влезете в менюто на второ ниво и в 
менюто на трето ниво. Натиснете бутона <Back>, за да се върнете към предишното меню. 

 
В менюто от първо ниво има три категории: търсене на информация, конфигуриране и 
управление. 

 

Меню от първо ниво 
 

<нагоре> 

<Долу> 

<нагоре> 

<Долу> 

<нагоре> 

<Долу> 

 

<нагоре> <надолу> 

 

<Долу> 

<нагор

е> 

 

>Информац

ия за 
системата 

<Долу> 

<нагор

е> 

<Долу> 

<нагоре> 

 
 

>Статистически 

данни 

>Фабричен 

комплект 

>Запис на 

историята 

>Текуща грешка >Данни за работа 

>Набор от 

параметри 
>Управление на 

потребителя 
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Изберете страницата с текущи данни, натиснете бутона <Enter>, 
за да видите всички активни текущи данни на Apollo Matrix. Когато 
към инвертора е свързано друго оборудване, например PV 
инвертор IG, Solar Mate MPPT или модул Battery Guard BGK, 
можете да прочетете данните чрез този екран 

също така. 

 
След като изберете BAT Inverter, натиснете бутона <Enter>, 
можете да се запознаете с всички активни текущи данни на 
инвертора Apollo Matrix. Чрез натискане на 
С бутоните <нагоре> и <надолу> можете да преглеждате текущите 
данни на инвертора Apollo Matrix. 

Изберете MPPT, натиснете бутона <Enter>, за да се приближите до 
всички активни 

>Данни за 
работа 
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  данни за работата на Solar Mate MPPT. Моля, обърнете внимание, 
че тези данни ще бъдат достъпни само когато инсталирате Solar 
Mate MPPT от TBB Power. 

 
U_PV112 .2V U_Output 56,44 V 
Power2700  WI_Output 61 A T_Heatsink2  

 

 

Изберете фотоволтаичен инвертор, натиснете бутона <Enter>, за 
да видите всички активни данни за работата на фотоволтаичния 
инвертор IG. Моля, обърнете внимание, че тези данни ще бъдат 
достъпни само когато инсталирате IG PV инвертор от TBB Power. 

 
U_PV 112.2 V U_AC 230.1 V T_inside 32℃ 
Захранване  2700 W I_AC 
 12.2 A 

 

 
 

Изберете BGK, натиснете бутона <Enter>, за да се приближите до 
всички активни данни за работата на охранителя на батерията 
BGK. С натискане на бутоните <нагоре> и <надолу> можете да 
преминете през текущите данни за всяка акумулаторна клетка и 
работното състояние на всеки модул BGK. 

BGK-12 

 
1#13. 013 V 2#13. 109 V 

......
 

1# 37%  2# 100%  

 

 

BGK-Balancer: 

 
 T_Bat 
   +37 

% 

 

 

WCM INFO: 

 
Работа в мрежа OK Свързване на 
сървъра Theta 9000 00 06.0003 Сигнал Stre 100% 
 ck123452123406 

 

 

 

 
 

>Статистическ
и данни 

Влезте в тази страница и можете да проверите статистическите 
данни за днес и вчера, включително потреблението на KWh, 
зареждането на променлив ток KWh, зареждането на 
фотоволтаици KWh, зареждането/разреждането на батерията KWh 
и др. При паралелна система или трифазна система с общ 
акумулаторен блок параметрите на акумулатора се показват само 
на главния инвертор. 

 
>Статистически данни 

>E_Today ACout_Consume: ACin_Consume:
 ACin_Feedback: E_вчера  1.0 KWh  1,0 KWh 
 1.0 KWh 

 
Слънчева енергия: INV_Charge: INV_Discharge: 
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89,0 KWh 1,0 KWh 2,0 KWh 

 

  

 

 

 
 

>Текуща 
грешка 

Влезте в тази страница, за да проверите активната аларма и 
грешка. Натиснете <нагоре> и <надолу>, за да превъртите 
страниците. За подробно обяснение на кода на грешката, моля, 
вижте Глава 6. 

 

>Текуща грешка 
INV Err 102

 
U_Bus_LV 

INV 

Предупреждение

 006 

NTC_TX_Fault 

 MPPT 1# 
Предупреждение 
206 T_BAT_OT 

 

 

 
Когато няма неизправност, се показва следното: 

 
>Текуща грешка 

0 грешка
 

0 предупреждение 

 

 

 

 
>Исторически 
запис 

Влезте в тази страница, като натискате бутоните <нагоре> и 

<надолу>, можете да прегледате записите на историята, 

включително събитията и алармите. При задържане на бутоните 

<нагоре> и 

<Долу>, ще влезе в режим на автоматично превъртане. Ако искате 

да проверите подробности за конкретна аларма, можете да 

натиснете <Enter> 

>Исторически запис 
2019-04-23 02:00 

Зареждане на 
инвертора 

2019-04-23 01:09 

MPPT 1# Warn 220 

 2019-04-22 15:31 

INV Err 109 

 

 

2019-04-22 15:31 INV Err 109 

INV Err 109 Output_ShortCut 

 

 

 

 

 

На тази страница можете да проверите производствените данни на 
този инвертор Apollo Matrix, включително серийния номер, 
версията на софтуера, версията на фърмуера и др. 

 
>Модел 

Kinergier Pro 
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>Информация 
за системата 

 3.0S 
 

>Сериен номер 
CE0800000001

 

 

>Софтуер Ver 
СофтуерTheta4010 00 

V1.00 00.0001 
 

>Информация за 

системата 

 

 >Firmware Ver Фърмуер 

   V1.00 

 

>Хардуер Ver 
Хардуер Ver

 

V1.0 
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Започ

нете 

с 

Да Натиснете бутона , курсорът се появява в дясната част на 

параметъра. 

Параметърът не се променя, връща 
се към първоначалния дисплей, 
връща се към началото и се задава 
отново. 

Натиснете бутона и се появява подкана за 

запаметяване. 

Запаз

ване? 

се появява съобщение за успешна 

настройка. 

  

 
Успешна 

настройка? 

 

Да 

настройк
а е 
завършена
? 

Не 

Да 

Настройте бита, натиснете , след което регулирайте другите числа 

за промяна на 

стойността 

Натиснете бутона , съответният бит мига, 

натиснете 

за промяна на бита на 

параметъра 

Натиснет

е бутона 

Не 

Не 
   

Преминаване към 

следващия елемент за 

настройка 

Появява се подкана за задаване 

на отказ. 

Да 

Меню на първо ниво - интерфейс за конфигуриране 

 
4.1.1 Обща инструкция за работа 

 
Apollo Matrix предлага неограничена възможност на потребителите да програмират 
инвертора и системата за различни конфигурации, системи и приложения. 
Конфигурирането може да се извърши чрез комбинация от четири превключвателя на 
предния панел или чрез софтуера TBB Link, предоставен от TBB Power. 

 
В следващите глави е обяснено как да конфигурирате параметрите чрез комбинация от 
превключватели. 

 
➢ Превъртете до екрана "Parameter Set" и натиснете "Enter" за потвърждение. 

➢ Това меню е защитено с парола. Паролата по подразбиране е "1000" и може да бъде 

променена от клиента. 

➢ Изберете екрана за параметрите, които искате да зададете. 

➢ С комбинирането на четири бутона можете да постигнете всички конфигурации от тази 

глава. Моля, намерете следните бутони за задаване на функции по време на 

конфигурирането. 

1. Натиснете бутоните <нагоре> и <надолу>, за да изберете конкретния номер, който 
искате да програмирате. 

2. Натиснете бутона <Enter>, за да активирате въвеждането. 

3. Натиснете бутоните <нагоре> и <надолу>, за да изберете цифрата, която искате да 
въведете. 

4. Натиснете бутона <Enter>, за да потвърдите тази цифра. 

5. След като въведете четирите цифри, натиснете бутона <Back> и бутона <Enter>, за да 
потвърдите. 
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>Набор от 

параметри 

>Para_System 
Para_Mode 

>Para_Battery 
Para_Inverter 

>Para_ACin 
Промяна на 
паролата 

>Съветник за 
настройка 
Нулиране на 
параметъра 

>Екраниране на 

грешки 

4.1.2 Набор от параметри 

 
За влизане в интерфейса за задаване на параметри е необходима парола. По подразбиране тя е 

"1000" и може да бъде променена. Това меню съдържа следните настройки на подменютата: 

 
 

 
 

5.5.2.1 Para_System - Настройка на системните параметри 

 
Има общо три подменюта, включително Parallel_System, Solar_System и BMS_System. 

Подменюто "Паралелна система" ви предлага всички параметри, които трябва да 
конфигурирате, когато използвате Apollo Matrix за съставяне на еднофазна паралелна 
система или трифазни системи. 

➢ При съставянето на еднофазна система могат да се свържат до три модула Apollo 

Matrix. 

➢ При съставянето на трифазна система могат да се свържат до шест модула Apollo 

Matrix, като на всяка фаза има по два модула. 

 
Parallel_System: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Парал

елна 

систем

а 

Артикул Диапазон на 
настройка 

Описание 

 
 

Parallel_System 

0-

Самостоят

елно 1-

Паралелно 

2-трифазен 

Настройте устройството в 

самостоятелна или 

паралелна или трифазна 

система. 

Дефолт:0-Самостоятелен 

 
Parallel_UVW 

1-U(L1) 

2-V(L2) 

3-W(L3) 

Задайте единицата във фаза 

По подразбиране: 1-U(L1) 

 
Parallel_Address 

Паралелна система: 

1~3 Трифазна система: 

1~2 

Не може да се зададе в 

самостоятелна система. 

По подразбиране:1 

 
 

BAT_Independent 

0- Деактивиране 

(обща система за 

акумулаторни 

батерии) 1- 

Активиране 

(независим 

система за 
акумулаторни 
батерии) 

Не е приложимо за система с 

променлив ток и автономна 

система. 

По подразбиране: 0- 
Деактивиране 
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Подменюто "Слънчева система" предлага подход за съставяне на системи за 

постояннотоков или променливотоков ток с помощта на матрицата Apollo. 

 
➢ При съставянето на системата DC Couple всички параметри, които сте конфигурирали 

в Apollo Matrix, ще бъдат актуализирани автоматично в Solar Mate MPPT. 

➢ При паралелната система е необходимо да се конфигурира само главното устройство. 
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Слънчева система: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слънчева 
система 

Артикул Диапазон на 
настройка 

Описание 

 
 
 

Solar_System 

 
 
 

0- DC съединение 

1- DC+AC съединение 

Изберете Слънчева система, 

която възнамерявате да 

съставите. 

DC свързване: с помощта на 

MPPT зарядно устройство от 

серията Solar mate. 

AC свързване: използване на PV 

инвертор от серията IG 

По подразбиране: 0- DC 
Coupling 

 
 

MPPT_CHG_Num 

 
 

1~6 

Номер на свързаното устройство 

Solar Mate MPPT (приложимо 

само за система DC Couple) 

По подразбиране:1 

 
 

PV_Inverter_Num 

 
 

1~2 

Номер на свързания 

фотоволтаичен инвертор IG. 

(приложимо само за система с 

променливотокова двойка) 

По подразбиране:1 

Задаване 

на 

FREQ_Drop

---> 

Drop_Start_FREQ 

50,1 ~ 51,0 
Hz (@50 Hz) 
60,1 ~ 61,0 

Hz (@60 Hz) 

Начална честота на капка： 

Когато честотата достигне тази 

зададена стойност, 

фотоволтаичният инвертор 

започва да намалява мощността 

си. 

По подразбиране: 50,85 Hz 

 
Задаване 

на 

FREQ_Drop

---> 

Drop_Stop_ FREQ 

 
51,1~53,5Hz 

(@50Hz) 
61,1~63,5Hz 

(@60Hz) 

Капка Стоп честота: 

Когато честотата достигне 

тази зададена стойност, 

фотоволтаичният инвертор 

намалява до минимална 

мощност. 

По подразбиране: 53,05 Hz 

Задаване 

на 

FREQ_Drop

---> 

Disconnect_ FREQ 

51,5 ~ 54,5 
Hz (@50 Hz) 
61,5 ~ 64,5 

Hz (@60 Hz) 

Фреквентност на изключването 

Когато честотата достигне тази 

зададена стойност, 

фотоволтаичният инвертор няма 

изход. 

По подразбиране: 54,15 Hz 
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5.5.2.2 Para_Mode 

Para_Mode: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para_Mode 

Артикул Диапазон на 
настройка 

Описание 

 
 
 

 
Common_N_Line 

 
 
 

0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активир

а 

Вход и изход Настройка на неутрална 

линия. Деактивиране: Входните и 

изходните неутрални линии са 

изолирани. - обикновено се използва 

за свързване към мрежата 

Разрешаване: Входните и изходните 

неутрални линии са свързани. - 

обикновено се използва за свързване 

на генератора 

По подразбиране: 0-изключено 

 
 
 

Ground_Relay 

 

 
0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активир

а 

Нулевият изход на инвертора се 

свързва автоматично към земята, 

когато няма външен източник на 

променлив ток. 

Деактивиране: Неутралното 

заземяване е деактивирано 

Разрешаване: Заземяването на 

неутралата е разрешено 

По подразбиране: 1-Enable 

 
 
 

Bypass_Supply_EN 

 

 
0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активир

а 

Позволява байпас за захранване на 

товара, в случай че инверторът 

откаже или батерията достигне 

ниско напрежение/ SoC. 

Деактивиране: Изходът за байпас е 

деактивиран Включване: Байпасният 

изход е активиран 

По подразбиране:1-включване 

 
 
 
 
 

 
N2G_U_DET_EN 

 
 

0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активир

а 

Откриване на напрежение между 

нулата и земята. 

Деактивиране: Деактивиране на 

откриването на напрежение 

Разрешаване: Разрешаване на 

откриването на напрежение 

По подразбиране:1 - Разрешаване 



Ръководство за 
потребителя на Apollo 
Matrix 

37 

 

 

 Когато тази функция е активирана, тя може да се 

използва за откриване на обратна полярност на L и N 

входа. Или може да се използва за откриване на 

правилно заземяване на входа на мрежата. 

 

При обратна полярност на входа или лошо заземяване 

в инвертора се задейства аларма. 

 
 
 

 
Main_Switch_SEL 

 
 
 

0 - по 

подразб

иране 1 

- 

мобилен 

Система 2-
REGO 

Режим на управление на главния 
превключвател 

По подразбиране: Инверторът се 

управлява чрез мембранен 

превключвател на предния панел. 

Мобилен : Предназначен е за мобилни 

приложения. От TBB Power може да се 

закупи външен дистанционен панел 

MCK за управление на инвертора, 

работещ на 

нормален режим или режим само на 
зарядно устройство. 
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   REGO : Предназначен е за системата 

REGO.Инверторът може да се 

управлява чрез комуникация в 

системата REGO. 

По подразбиране: 0 по подразбиране 

 
 
 

EPO_Function_EN 

 

 
0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активир

а 

Дали функцията EPO е активирана 

или не: Деактивирайте функцията 

EPO Enable: Външен сигнал ще 

изключи инвертора и ще покаже 

повредата чрез светодиод и LCD 

дисплей. 

По подразбиране: 0-изключено 

 
 
 

Remote_Ctrl_ BG 

 

 
0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активир

а 

Дали позволява или не 

дистанционното управление 

(например APP или PC) да задава 

параметри. 

Деактивиране: Режимът Remote Ctrl е 

деактивиран. Разрешаване: Режимът 

Remote Ctrl е разрешен. 

По подразбиране: 1-Enable 

 
IDC_Optimize_EN 

0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активир

а 

Оптимизирайте тока на зареждане, 

намалете пулсациите на тока. 

По подразбиране: 0-изключено 

 

 
Remote_Update 

 
 

0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активир

а 

Активирайте дистанционното 

обновяване на фърмуера ComMon 

(външна комуникация), което ще даде 

на потребителя право на обновяване 

на фърмуера. 

По подразбиране: 1-Enable 

 
Err_Auto_Reset 

0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активир

а 

Автоматичното нулиране се активира, 

когато грешката е отстранена. 

По подразбиране: 1-Enable 

 

5.5.2.3 Para_Battery 

 
В това меню можете да конфигурирате всички параметри, свързани с батерията и нейното 
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зареждане. Има три подменюта, включително Basic Set (Основни настройки), Advanced 
Set (Разширени настройки) и EQ Control and Setting (Контрол и настройка на 
еквалайзера), които са приложими само за наводнени и тягови батерии. 

 
Основен комплект 

 
 
 
 

 
Осно

вни 

настро

йки 

Артикул Диапазон на 
настройка 

Описание 

 
 

Battery_Type 

Пет различни вида оловно-

киселинни батерии и една 

литиева батерия, както и 

персонализиран тип батерия. 

Задайте следната 

таблица за типа на 

батерията. 

 
По подразбиране: 0-
GEL/ OPzV 

 
 

Battery_Ah 

 
 

50~5000Ah 

Задаване на 

капацитета на 

батерията (не е 

приложимо при 

литиева батерия TBB 

SUPER-L) 

По подразбиране: 200Ah 
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Тип батерия Описание 

 
 

 
Не 

 

 
Тип батерия 

Абсорбция 

Напрежение на 

зареждане 

Зареждан

е с 

поплавък 

Напрежени
е 

Скорос

т на 

заре

ждан

е 

Макси

мална 

разре

шена 

скорос

т на 

зарежд

ане 

 
Напрежение 

на 

зареждане 

на EQ 

По 
подразбира

не 

По 
подразбир
ане 

По 
подраз
биран

е 

0 GEL/OpzV 14.1V 13.7V 0.15C 0.25C N/A 

1 AGM 14.4V 13.5V 0.15C 0.25C N/A 

2 Олово-
въглерод 

14.1V 13.5V 0.2C 0.5C N/A 

3 Наводнен 14.7V 13.5V 0.15C 0.25C 
Активиран
е на 

(15.5V) 

4 Тяга 15.2V 13.5V 0.15C 0.25C 
Активиран
е на 

(16.2V) 

 
 

5 

 
Персонализир

ане на 

/Лийон 

14.2V 

(система 
12/24V) 

14.0V 

(система 
12/24V) 

 
 

0.3C 

 
 

1.0C 

 
 

N/A 

13.3V 

(48V Sys) 

13.1V 

(48V Sys) 

6 TBB SUPER-L BMS поема контрола върху параметъра на зареждане (CAN) 

 
Разширен комплект 

 
Следните параметри са приложими за батерията 12Vdc. Ако използвате батерия с напрежение 2 
Vdc за съставяне на батерийната банка, моля, умножете действителното напрежение по 6, за да 
въведете всяка стойност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разширен 

Артикул Диапазон на 
настройка 

Описание 

 

 
SYS_CHG_MaxCur 

 

 
5~900A 

Батерията позволява максимален ток на 

зареждане. 

Забележка: има ток по подразбиране в 

зависимост от типа и размера на 

батерията, която сте избрали, и той 

също може да се регулира. 

DisCHG_MaxCur  
5~2700A 

Позволен максимален ток на разреждане на 

акумулаторната батерия. 

По подразбиране: 300A 
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набор  
 

U_Absorp_CHG 

Тази 

стойност се 

променя при 

промяна на 

тип батерия. 

Напрежението на зареждане на 

абсорбцията (посоченото тук напрежение 

се отнася за 12Vdc батерия) Забележка: 

Тази стойност се влияе при промяна на 

типа на батерията. 

 
 

U_Float_CHG 

Тази 

стойност се 

променя при 

промяна на 

тип батерия. 

Напрежението за зареждане с плаващ 

източник (посоченото тук напрежение се 

отнася за батерия 12Vdc) Забележка: 

Тази стойност се променя при промяна на 

типа на батерията. 

LV_PRO_Recover 11.0~14.0V 
Стойност за възстановяване на защитата 
от понижено напрежение. 

(напрежението, споменато тук, се отнася 
за 12Vdc) 

   батерия) 

По подразбиране: 13,0 V 

 
 

BAT_LV_WARN 

 
 

10.0~13.0V 

Предупреждение за понижено 

напрежение за една батерия. 

(напрежението, споменато тук, се отнася 

за батерия 12Vdc) 

По подразбиране: 11V 

 
 

BAT_LV_Protect 

 
 

9.5~12.5V 

Защита от понижено напрежение за 

една батерия. (напрежението, 

споменато тук, се отнася за 12Vdc 

батерия) 

По подразбиране: 10,5 V 

 
 
 
 

U_DisCHG_End 

 
 
 
 

9V~11V макс. 

Максимална защита от поднапрежение за 

едноклетъчна батерия. (напрежението, 

споменато тук, се отнася за батерия 

12Vdc) 

Забележка: след задействане на тази 

защита консумацията на енергия ще бъде 

0 mA. С помощта на Solar Mate MPPT 

инверторът може да се задейства 

автоматично, веднага щом слънцето 

изгрее на следващия ден. 

По подразбиране: 9,9 V 

Min_Bulk_Time 10 ~ 600 мин. 
Минимално време за насипване. 

По подразбиране: 30min 

 
 

Max_Absorp_Time 

 
 

1~120h 

Максимално време за абсорбиране. 

Забележка: допустимото максимално 

време варира в зависимост от избрания 

тип батерия. 

По подразбиране: 8h 

Auto_CHG_Cycle 8~960h 
Време на абсорбционния цикъл. 

По подразбиране: 240h 



Ръководство за 
потребителя на Apollo 
Matrix 

42 

 

 

 
CHG_T_Compensate 

0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активира 

Активиране на температурната 

компенсация на зареждането. 

По подразбиране: 1-Enable 

 

 
CHG_TEMP_Coef 

 

 
0~-30mV/℃ 

Коефициент на компенсация на 

температурата на зареждане. 

(напрежението, споменато тук, се отнася 

за батерия 12Vdc) 

По подразбиране: -18mV/℃ 

BAT_OT_WARN_Gate 25~65℃ 
Предупреждение за превишаване на 
температурата на батерията 

По подразбиране: 55℃ 

 
 

SOC_Low_Warning 

 
 

6~80% 

Може да се настрои в режим TBB SUPER-

L, инверторът ще изпрати 

предупреждение, когато SOC е под 

стойността на настройката. 

По подразбиране: 20% 

 
 

SOC_Low_Protect 

 
 

5~40% 

Може да се настрои в режим TBB SUPER-

L, инверторът ще изпрати 

предупреждение, когато SOC е под 

стойността на настройката. 

По подразбиране: 5% 

  
 

SOC_CHG_Enough 

 
 

30~99% 

Може да се зададе в режим TBB SUPER-

L, като при достигане на тази стойност 

инверторът ще спре зареждането и ще 

премине в режим на инвертор. 

По подразбиране: 80% 

 
 

Mask_OV_Warn 

 
0-

Деактив

иране 1-

Да се 

активира 

Може да се зададе в режим TBB SUPER-

L, като предупреждението ще бъде 

маскирано, когато BMS е с повишено 

напрежение. 

По подразбиране: 1-Enable 

 
Lower_CHG_Volt 

48V: 0 ~ 2,0 V 

24V: 0 ~ 1,0 V 

Може да се настрои в режим TBB SUPER-

L, като напрежението на зареждане може 

да се намали. 

По подразбиране: 0V 

 

 
Float_CHG_EN 

 
 

0- 
Деактивиран
е 

1- 
Разрешаван
е 

Тя може да бъде зададена в режим TBB 

SUPER-L. Когато BMS издаде команда за 

ток на зареждане 0A, плаващият ток на 

зареждане остава 2A. 

По подразбиране: 1-Enable 
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EQ Ctrl_Set (Тази функция е приложима само за наводнени акумулатори и тягови 
акумулатори.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQ Ctrl_Set 

Артикул Диапазон на 
настройка 

Описание 

 
 
 

EQ_Command 

 
 
 

0- OFF 

1- НА 

Превключвател за зареждане на EQ 

Изберете 1, можете да включите 

зареждането на EQ и то ще се 

прекрати автоматично след 

извършване на зареждането на EQ. 

Той може да бъде изключен ръчно 

по всяко време, след като изберете 

0. 

По подразбиране: 0-OFF 

 
 

EQ_Voltage 

 
 

15.5~16.3V 

Потребителят може да променя 

напрежението на EQ за залята и 

тягова батерия. 

По подразбиране: 15,5 
V (наводнен) 

16,2 V (тяга) 

 
EQ_Sustain_Time 

 
30 ~ 90 мин. 

Потребителят може да променя 

таймера на EQ за залята и тягова 

батерия. 

По подразбиране: 30min 

 
5.5.2.4 Para_Inverter 

Para_Inverter: 

Чрез това меню можете да конфигурирате изхода на инвертора. 

 
 

 
Para_Inverter 

Артикул Диапазон на 
настройка 

Описание 

INV_Output_VOLT 200~240V 
Средноквадратична стойност на 
изходното напрежение на 
инвертора. 

По подразбиране: 230V 

INV_Output_FREQ 50/60Hz 
Номинална честота на променливия 
ток. 

По подразбиране: 50Hz 
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5.5.2.5 Para_ACin: 

 
Чрез това меню можете да конфигурирате обхвата на входните параметри за този инвертор. 

 
 Артикул Диапазон на 

настройка 
Описание 

   Изберете източника ACin. 

 
ACin_Source_ 

SEL 

0-мрежа 

1-генератор 

Когато е избран "1-генератор", 

параметърът "Common N" е активиран 

и 

"Релето за заземяване" е изключено. 
   По подразбиране: 0-Grid 

  

 
ACin_U_Max 

240~265V 

@230VAC; 

120~140V 

@120VAC 

Максимално променливо входно 

напрежение Напр.: 120~140V 

@120VAC означава, че 

действителната стойност е 

120~140V 

По подразбиране: 

265V@230VAC,132V@120VAC 

 
на 

  145~200V Минимално входно напрежение AC 

 
ACin_U_Min 

@230VAC; 

80~110V 

Например: 80 ~ 110 V
 @120VAC 

действителната 
стойност е 80~110V 

означав
а 

на 

  @120VAC Default: 175V@230VAC,87V@120VAC 

Para_ACin 
ACin_F_Max 

51~59Hz @50Hz Максимална входна честота AC 

 61~69Hz @60Hz По подразбиране: 55Hz 

 
ACin_F_Min 

41~49Hz @50Hz Минимална входна честота AC 

 51~59Hz @60Hz По подразбиране: 45Hz 

   Режим на адаптация на хармоничните 
на входа на променливия ток. 

   Забележка: Когато входният хармоник 
на променливия ток е 

   твърде голям и инверторът не може 
да следи 

  0-Нормално неговата фаза, изберете 1, за да 
активирате инвертора 

 Harmonic_Adapt 1-слаба AC по-голям шанс за проследяване на 
фазата на 

  Вход на входа за променлив 
ток.  Моля, 

се 
отнасят 

до 

на 

   спецификация за времето за 
трансфер след 

   тази настройка. 

   По подразбиране: 0-Нормално 

   Максималният разрешен ток за AC в 

   входни данни. 

   Забележка: След като бъде настроен, 
инверторът ще 
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   използват само допълнителна енергия 
за зареждане на 

 ACin_Limit_Cur 5A-Rate AC батерия. И когато входният ток на 

 (PowerAssist) вход Ток ACin достигне зададената стойност. 

   недостатъчна част от необходимата 
енергия 

   от товара ще бъде взета от 

   батерия. 

Para_ACin   По подразбиране: Rate AC input 
Current 

 
AC_Connect_Delay 20~990s 

Забавяне на времето при откриване 
на квалифицирана мрежа. 

 По подразбиране: 20s 

 
Регулиране на 

мрежата 

0 -N/A 

1- NRS 2017 

 

  

 
Фиксиран cosPHI 

0 --0.98 

1 --0.99 

2 -+1/-1 

3 - 0.99 

4 - 0.98 

 

 

5.5.2.6 Промяна на паролата 

 
Чрез това меню можете да промените паролата. 

 
5.5.2.7 Съветник за настройка 

 
Съветникът за настройка представлява бърз процес на конфигуриране за всички основни 
настройки. Моля, вижте глава 4.4 за подробности. 

 
5.5.2.8 Нулиране на параметъра 

 
Чрез това меню можете да възстановите фабричните настройки на инвертора Apollo Matrix. 

 
5.5.2.9 Екраниране на грешки 

 
С това меню можете да защитите някои аларми, които не искате да виждате. 

 

 
 
 
 
 
 

Екраниране на 
грешки 

Артикул Диапазон на 
настройка 

Описание 

 

 
ACin_LV 

Предупрежден
ие 

 

0-

дисплей 

1-щит 

Дали да се защити 

предупреждението ACin_LV. За 

приложение на UPS се 

препоръчва да се активира тази 

аларма. По подразбиране: 1-

Shield 

 
MPPT Offline 

0-

дисплей 

Дали да защитите Solar Mate 

MPPT офлайн Предупреждение. 

По подразбиране: 0-дисплей 
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1-щит 

 

PV_INV 
Изключен 

 
0-

дисплей 

1-щит 

Дали да защитите IG PV 

инвертора офлайн 

Предупреждение. 

По подразбиране: 1-Shield 
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Функционален режим 

0 - по подразбиране / 1 - определяне 
на потребителя / 2 - драйвер на АГС 

>Команда за 
задействане на 
дата и час 

Функционален 
режим 

>ACout2 Logic 
Screen Set 

ACin Logic 

>Логика на 

релейната 

система 

>ACin 
Логика 
Релейна 
логика 

>Управление на 

потребителя 

Управление от потребителя 

 
С помощта на това меню потребителят може да конфигурира някои работни логики за този 
инвертор Apollo Matrix. Тази функция е приложима само за главното устройство. 

➢ ACin Logic 
 

➢ Функция на релето 
 

➢ Логика на ACout2 
 

➢ AGS Driver 
 

 

 

 
4.1.3 ACin Logic 

 
С това меню можете да настроите логиката на работа на Apollo Matrix в различни приложения. 

 
Артикул Диапазон на 

настройка 
Описание 
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Режим на 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0- ACin First 

1- BATT Първо 

2- Ctrl за време 

3- Употреба / 

SOC Ctrl 

0- ACin First： 

В този режим мрежата ще подава енергия към 

товара с предимство, като междувременно ще 

зарежда батерията. Apollo Matrix ще превключи 

захранването към батерията само при отказ на 

мрежата. 

 
1- BATT First： 

В този режим товарът се захранва от 

фотоволтаиците и батерията. Едва когато 

батерията достигне предупредително ниво на 

разреждане, Apollo Matrix ще подаде променлив 

ток (от мрежата или от генератора), за да зареди 

батерията. След като батерията достигне етапа 

на абсорбция или BMS на литиевата батерия 

изпрати сигнал, Apollo Matrix ще спре 

зареждането и ще използва батерията за 

захранване на товара. 

 
2- Време Ctrl： 

Apollo Matrix предлага режим Time Ctrl, който е 

усъвършенстван режим на управление, 

предлагащ три таймера, които потребителят 

може да конфигурира. В рамките на зададената 

часова зона Apollo Matrix ще работи в режим AC 

In First. Извън зададената часова зона Apollo 

Matrix ще работи в режим BATT First. 

Междувременно, когато батерията се разрежда в 

рамките на времевата зона BATT First, можете да 

конфигурирате дали Apollo Matrix да влезе в 

режим AC In First. Този режим 

може да се използва в области, където има 
пик/изключване на пик 
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   тарифна политика.  

3-Ubat Ctrl: 

Това е разширеният режим, базиран на BATT 

First. При този режим част от енергията може да 

бъде запазена за захранване по предназначение, 

когато мрежата не работи. Потребителите могат 

да задават прага на напрежението на батерията 

за прехвърляне към електрическата мрежа 

(едновременно с това зареждане на батерията 

след прехвърлянето) и прага на напрежението на 

батерията за изключване от електрическата 

мрежа. 

4-SOC Ctrl: 

Това е режим със същата функция като тази на 

режим Ubat_Ctrl, но предназначен само за 

литиева батерия TBB SUPER-L. В този режим 

потребителят може да програмира процента 

SOC за влизане в режим на зареждане или за 

съществуващ режим на зареждане. 

По подразбиране: 0-ACin First 

 Apollo Matrix 

3.0S: 0~40A; 

Тази настройка е предназначена за 

потребителите да конфигурират тока на 

зареждане за този инвертор или дори да го 

изключат. 

зарядното устройство. 

ACin_CHG_CUR 
Apollo Matrix 

3.0M: 0~80A; 

 

 
Apollo Matrix 

5.0S: 0 ~ 70A. 

 

  Задайте логиката на байпаса: 

  
0- Общ байпас: 

Когато захранването от батерията е 

достатъчно и не възниква грешка, захранвайте 

товарите само с батерията. 

 
Свързване с 

байпас 

0- Общ байпас 

1 - Помощ при 
байпас 

1 - Помощ при байпас 

Ако ACin е нормален, товарът се захранва първо 

от постояннотоковото захранване. Когато 

захранването от батерията е недостатъчно за 

захранване на товара или възникне 

претоварване, байпасът се използва като 

помощно захранване за захранване на товара. 

  
По подразбиране: 1- Помощ при заобикаляне 
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>ACin Logic >ACin CHG Derate 
Режим на 
работа 

ACin_CHG_Normal 
100% 

 
ACin_CHG_Bat_LV 
100% 

Acin CHG Derate 
>Режим на 
работа 

Режим на работа <Back> >Режим 
на работа 0- ACin First 

 
Режим на работа <Back> 

Работен режим 1- BATT First 
 >ACin_CHG_CMD 

Задействане на 
ACin_CHG 

<Изпрат
и?> 

Режим на работа <Back> Работен режим 
2- Ctrl за време >ACin ConnectSet 

>Timer1 EN 
Настройка 
Включване/из
ключване на 
таймер1 

>BatLow_Auto_CHG Timer2 EN Set 
>Включване/из

ключване на 
таймер2 

..... 

<Връщ
ане> 

Свържете Ubat：

Активирайте прага на 

напрежението за 

зареждане с променлив 

ток. 

Този режим не е приложим при 
TBB 

Литиева батерия 
SUPER-L. 

Disconnect Ubat：

Изключване на прага на 

напрежението за 

зареждане с променлив 

ток. 

<Връщ
ане> 

Start SOC：Активирайте 

прага на SOC за зареждане 

с променлив ток. 

 
 
Stop SOC：Да се забрани 

прагът на SOC за 

зареждане с променлив 

ток. Този режим е приложим при 
TBB 

Литиева батерия 
SUPER-L. 

<Връщ
ане> 

Свързване с 
байпас 
0- Общ байпас 

>Byp Connect 

Режим на 
работа 

>ACin Backup 

Режим на 
работа 
4- ACin Backup 

Режим на 
работа 

>ACin ConnectSet 

Работен 
режим 3- 
SOC Ctrl 

Режим на 
работа 

>ACin ConnectSet 

Работен 
режим 3- 
Ubat Ctrl 

BatLow_Auto_CHG 
1- 
Разрешаване 

ACin_LV_CHG_CUR 
10A 

BatLow_REC_VOLT 
13,0 V 

BatLow_REC_SOC 
80% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Timer1 En Set 
0- Disable 

Време за 
стартиране 
00:00 

Време за 
изключване 
23:59 

 
Свържете 
Ubat 11.5V 

Прекъсване на 
връзката Ubat 
13.5V 

Закъснение 
за 
свързване 
30s 

Закъснение за 
изключване 
180s 

 
 

Начало 
SOC 30% 

Спиране 
на SOC 
80% 

Забавяне 
на старта 
30s 

Забавяне 
на 
спирането 
180s 

 

 
 

 

4.1.4 Функция на релето 

 
Чрез това меню можете да настроите функцията на вграденото в Apollo Matrix изходно реле със 
сух контакт. 

 

Артикул Диапазон на 
настройка 

Описание 

  
По подразбиране, 

  
1: Релето със сух контакт 1 се определя като реле 



Ръководство за 
потребителя на Apollo 
Matrix 

51 

 

 

> Комплект 
драйвери на 
AGS 

>Драйвер на 
релейна 
линия1 
Шофьор на 
реле2 
>Тип на 
сигнала 
Забавяне на 
включване 

Тип на 
сигнала 
Ниво 0 

<Връщане> 
>Забавяне на 
изключването 
(Turn_Off 
Delay) 

Закъснение 
на Turn_Off 
0~180s 

Тип на 
сигнала 
1-импулсен 

<Връщане> 
> Време 
на импулса 

Време на 
импулса 
1~180s 

Тип на 
сигнала 
>Забавяне на 
включването 

Забавяне на 
включване 
0~180s 

за изтощена батерия 

Функция на 
релето 

--
>Функционале

н режим 

0 - по 
подразбиран

е 

аларма за напрежение. 

2: Релето със сух контакт 2 се определя като аларма 

за претоварване на инвертора. 

 

Дефинирано от 
1-потребител 

Двете сухи контактни релета могат да бъдат 
програмирани с 

 съответно следната функция. 

   0- Ubat Low 

1- Свръхнатоварване/OT 

2- INV Fault 

3- ACin Грешка 

4- ACin Зареждане 

5- ACin Готов 

6- Напрежение ACin 

7- Работещ вентилатор 

 

2-AGS Driver 
И двете релета 1 и 2 ще работят като драйвер на 
AGS. Моля, вижте 5.6.3 за подробно обяснение. 

 

4.1.5 AGS Driver 

С това меню реле 1 и реле 2 ще бъдат програмирани да управляват пускането и спирането на 
генератора. Моля, намерете следната таблица с подробна дефиниция. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реле 1 

 

 

Реле 2 

 

 

 

Командата GEN 

ON 

GEN Команда OFF 

Забавяне на 

изключването Забавяне на 

включването 

Забавяне на 

включването Време на 

импулса 
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Артикул Диапазон на 
настройка 

Описание 

Комплект 
драйвери AGS 

Вижте AGS 
Driver 

Комплект маса 

Задайте Реле1 и Реле2 за управление на 
генератора Вижте настройката на параметрите 
Реле1 и Реле2 

Минимално 
време за 
работа 

180~1800s 
Минимално време за работа на генератора 
По подразбиране: 180s 

Време на 
интервала 

30~1800s 
Минимален интервал от време за стартиране на 
генератора 
По подразбиране: 30s 

Логически 
комплект AGS 

Вижте AGS 
Logic 

Диаграма на 
комплекта 

Логика за управление на генератора (старт/стоп) 
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> Логически 

набор на AGS 

Таблица за комплекта на водача AGS: Настройка на параметрите на реле1 и реле2 

 
Артикул Диапазон на 

настройка 
Описание 

 
Тип на 

сигнала 

0-ниво 
1-
импулс 

0-ниво: Релето ще работи в режим на ниво 
1-импулс: Релето ще работи в импулсен режим 
По подразбиране: 0-ниво (Реле1) / 1-
импулс (реле2) 

 
Забавяне на 
включването 

 

0~180s 
Включва се след изтичане на времето за забавяне, 
когато получи команда за включване. 
По подразбиране: 0s (Реле1) /10s (Реле2) 

 

Забавяне на 
изключването 

 

0~180s 
Изключване след времето за забавяне при получаване 
на команда за включване. 
По подразбиране: 30s 

Време на 
импулса 

1~180s 
Време на импулса 
По подразбиране: 3s 

 
Диаграма на логическия набор AGS 

 

 
 

Този режим не е 

приложим при 

TBB SUPER-L 

литий 

батерия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.6 Логика на 

ACout2 

Този режим е 

приложим с TBB 

SUPER-L литий 

батери
я. 

 
Арт
ику
л 

Диапазон на 
настройка 

Описание 

> Логически 

набор на AGS 

Ubat Start GEN 
11.5V 

Ubat Stop GEN 
13.5V 

Начало на 
натоварването 
GEN 80% 

Спиране на 
натоварването 
GEN 50% 

Забавяне на 
старта 30s 

Забавяне на 
спирането 
180s 

Времеви 
прозорец от 
00:00 

Времеви 
прозорец до 
23:59 

 

SOC Start GEN 
30% 

SOC Stop GEN 
50% 

Старт на 
натоварването 
GEN 80% 

Спиране на 
натоварването 
GEN 50% 

Забавяне 
на старта 
30s 

Забавяне 
на 
спирането 
180s 

Времеви 
прозорец от 
00:00 

Времеви 
прозорец до 
23:59 
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Логика на 
ACout2 

-->Логически 
режим 

 
 

0- По 
подразбиране 

1- Употреба / 

SOC Ctrl 

2- Ctrl за време 

3- PV_INV Ctrl 

0- По подразбиране: Релето ACout2 се включва само 
когато системата се захранва от AC вход или мрежа. 
1- Ubat Ctrl: Управление на релето ACout2 в зависимост от 
напрежението на батерията. 
SOC Ctrl: Управление на релето ACout2 в зависимост от 
SOC на батерията. 
2- Ctrl за време: Управление на времето за релето ACout2. 
3- PV_INV Ctrl: Съществува такава опция, когато е избран 
режимът AC couple и след като тази опция е зададена, 
свръхголемият PV инвертор може да бъде свързан към 
AC Output 2, за да се подобри пригодността на системата 
AC couple. Размерът на PV инвертора 
инвертор, свързан към AC изход 2, не може да бъде по-
голям от размера на инвертора на батерията. 
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>ACout2 Logic 

<Връщ
ане> ACout2 OFF Ubat：

Изключване на 

праг на напрежението на 
ACout2. 

 
ACout2 ON Ubat：Включване 

на прага на напрежението на 

ACout2. Този режим не е приложим при 
TBB 

Литиева батерия 
SUPER-L. 

<Връщ
ане> 

ACout2 OFF SOC：
Изключване 

прага SOC на ACout2. 

 

ACout2 ON SOC：

Включване на прага на 

SOC на ACout2. 

Този режим е приложим при 
TBB 

Литиева батерия SUPER-L. 

<Връщ
ане> 

>Логически 
режим ACout2 
ON Timer 

Логически режим 
3- PV_INV Ctrl 

Логически режим 
2- Ctrl за 
време 

Логически режим 
>ACout2 ON/OFF 

Логически 
режим 1- 
SOC Ctrl 

Логически режим 
>ACout2 ON/OFF 

Логически режим 
1- Ubat Ctrl 

Логически 
режим 0- 
по 
подразбир
ане 

Timer1 En Set 
0-Disable 

Време за 
стартиране 
00:00 

Време за 
изключване 
23:59 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

ACout2 OFF SOC 
30% 

ACout2 ON SOC 
50% 

ACout2 OFF 
Закъснение 30s 

ACout2 ON Delay 
180s 

 

 

 

4.1.7 Комплект екран 

 

 
Подсветка 
_KeepOn 

Функцията за фиксирано осветление на 
подсветката е активирана. 0-
изключване 
1-Възможност 
По подразбиране: 0-изключено 

 
Интервал на 
страницата 

(Page_Interval) 

Страницата се обръща автоматично, като показва информацията 
за интерфейса в реално време, 3 ~ 30 сек. 
По подразбиране: 5s 

 
4.1.8 Дата и час 

 
Задайте текущата дата и час. 

 
4.1.9 Команда за задействане 

 

Отключване на 
неизправности 

Настройте отключването на повредата и инверторът може да бъде 
рестартиран. 

Вентилатор Почистете праха в инвертора. 

ACout2 OFF Ubat 
11,5V 

ACout2 ON Ubat 
13,5 V 

ACout2 OFF 
Закъснение 30s 

ACout2 ON Delay 
180s 

 

..... 

Timer2 EN 
Настройка 
>Включване/изкл

ючване на 
таймер2 

>Timer1 BG 
Включване/изкл
ючване на 
таймер1 
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Dedusting 

Синхронизация 
на 

параметрите 

В паралелна или трифазна система подчиненият инвертор може да 
използва функцията за синхронизиране на параметрите с главния 
инвертор. 
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>ESS контрол 
>ESS режим 
Общо BYP 
таймер 

>AC CHG End Vlot 
AC CHG Max Cur 

>Асистент Край 
на Vlot CHG 
Когато BatLow 

>FeedBack En 
FeedBack_Power 

4.1.10 Управление на ESS 
 
 
 

 
5.6.8.1 Режим ESS 

 
Арт
ику
л 

Диапазон на 
настройка 

Описание 

 

Контрол на 

ESS---> 

Режим на 

ESS 

 

0- Деактивир
ане на 

1- Активиран
е на 

0- Деактивиране: деактивиране на функцията за режим 
ESS и скриване на свързаните с нея настройки 
1- Enable: активирайте функцията на режима ESS и 

покажете 
свързани настройки 

 
5.6.8.2 ОбщоBYP таймер 

 
Артикул Диапазон на 

настройка 
Описание 

Общ таймер 
наBYP---> 

Време1 BG 
Задаване 

0- Деактивир
ане на 

1- Активиран
е на 

0- Деактивиране: деактивиране на функцията 
Timer1 

1- Enable: активиране на функцията Timer1 

Общ таймер 
наBYP---> 

Време1 
Включване/изклю

чване 

Време за 
стартиране 

Време за 
изключване 

Задаване на времето за стартиране и време за 
изключване на Timer1 

Общ таймер 
наBYP---> 

Време2 EN 
Задаване 

0- Деактивир
ане на 

1- Активиран
е на 

0- Деактивиране: деактивиране на функцията 
Timer2 

1- Enable: активиране на функцията Timer2 

Общ таймер 
наBYP---> 

T Време2 
Включване/изклю

чване 

Време за 
стартиране 

Време за 
изключване 

Задаване на времето за стартиране и времето за 
изключване на таймер2 

Общ таймер 
наBYP---> 

Време3 BG 
Задаване 

0- Деактивир
ане на 

1- Активиран
е на 

0- Деактивиране: деактивиране на функцията 
Timer3 

1- Enable: активиране на функцията Timer3 

Общ таймер 
наBYP---> 

T Време3 
Включване/изклю

чване 

Време за 
стартиране 

Време за 
изключване 

Задаване на времето за стартиране и времето за 
изключване на Timer3 

 
5.6.8.3 AC CHG Край на Vlot 

 
Артикул Диапазон на 

настройка 
Описание 
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Контрол на ESS--

-> AC CHG Край 

на Vlot 

Помощ край 
Vlot+2V 

~ 

U_Float_CHG 

Типът на батерията е GEL/OpzV, AGM, 

оловно-въглеродна, наводнена, тягова, 

потребителски/Li-Ion 

Контрол на ESS--

-> AC CHG Край на 

SOC 

Подпомагане на 
края на SOC+5% 

~ 

100% 

 
Battery_Type е TBB SUPER-L 

 
5.6.8.4 AC CHG Max Cur 

 
Артикул Диапазон на 

настройка 
Описание 

Контрол на ESS--

-> AC CHG Край 

на Vlot 

Apollo Matrix 3.0S: 0~40A 

Apollo Matrix 3.0M: 0~80A 

Apollo Matrix 5.0S: 0 ~ 70A 
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5.6.8.5 Помощ край Vlot 

 
Арт
ику
л 

Диапазон на 
настройка 

Описание 

Контрол на ESS---

> Assist End Vlot 

BAT_LV_WARN + 0,4V 

~ 

AC CHG End Vlot - 2V 

 

Контрол на ESS---

> Assist End SOC 

SOC_Low_Warning + 1% 

~ 

AC CHG Край SOC-5% 

 

 
5.6.8.6 CHG Когато BatLow 

 
Артикул Диапазон на 

настройка 
Описание 

Контрол на ESS--

-> CHG при BatLow 

0- Деактивиране 
на 

1- Активиране 
на 

Дали позволява режим на пълно зареждане, 

когато батерията е с ниско напрежение. 

По подразбиране: 0-изключено 

 
5.6.8.7 Обратна връзка En 

 
Артикул Диапазон на 

настройка 
Описание 

Контрол на ESS--

-> Обратна 

връзка En 

0- Деактивиране 
на 

1- Активиране 
на 

Дали позволява обратна връзка с мрежата. 

По подразбиране: 1-Enable 

 
5.6.8.8 Мощност на обратната връзка 

 
Артикул Диапазон на 

настройка 
Описание 

Управление на 

ESS---> Обратна 

мощност 

Apollo Matrix 3.0S: 2500W 

Apollo Matrix 3.0M: 2500W 

Apollo Matrix 5.0S: 4000W 

 
FeedBack En е Enable 
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6. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

Код за грешка 

 
5.1.1 Грешка на инвертора 

 
Не. Код за грешка Описание Решени

е 

101 U_Bus_OV DC шината е с повишено 
напрежение 

Проверете напрежението на 
батерията. 

102 U_Bus_LV DC шината е под 
напрежение 

Проверете връзката на 
батерията и 

напрежение. 

103 U_Bus_HW_Pro 
Хардуерна защита за 

предотвратяване на 
пренапрежение на DC 
шината 

Проверете напрежението на 
батерията и 

изходно напрежение на 
зарядното устройство 

 
104 

 
PSU_Fault 

Помощното захранване е 

необичайно 

Рестартирайте инвертора. 
Свържете се с 

инсталатора, в случай че 

грешката все още съществува 

105 T_HS_OT 
Температурата на 
радиатора е 

твърде висока 

Проверете и се уверете, че 
инверторът 

има добра вентилация. 

 

 
106 

 

 
T_TX_OT 

 
 

Температурата на 

трансформатора е твърде 

висока 

Проверете дали 

вентилационният отвор на 

инвертора е свободен и без 

прегради; проверете дали 

температурата на околната 

среда надвишава 

40℃. 

107 Sam_HD_Fault Вземането на проби е 
необичайно 

Рестартирайте инвертора. 
Свържете се с 

инсталатора, в случай че 

грешката продължава да 

съществува. 

108 EEPROM_Fail ROM е необичаен 

109 Output_ShortCut Късо съединение на изхода 
Проверете дали има късо 
съединение при 

натоварвания. 

110 Output_OverLoad Изход при натоварване Намалете натоварването. 

111 CoolSys_Err Охлаждащата система е 
необичайна 

Проверете дали вентилаторът 
работи 

правилно. 

 
112 

 
U_BAT_Low_Deep 

Батерията е със силно 

понижено напрежение 

Свържете се към валидна 

мрежа или генератор. 

Рестартирайте инвертора 

и заредете батерията. 
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114 Instant_OC_Soft Моментно превишаване на 
тока 

Проверете дали има късо 
съединение при 

натоварвания. 

115 EPO Аварийно спиране Проверете сухия вход на EPO. 

 
116 

 
Rly_Err 

 
Релето е необичайно 

Рестартирайте инвертора. 
Свържете се с 

инсталатора, в случай че 

грешката продължава да 

съществува. 

5.1.2 Грешка на MPPT 
 

Не. Код за грешка Описание Решени
е 

301 U_Bus_OV DC шината е с повишено 
напрежение 

Проверете входното напрежение на 
PV. 

302 U_BAT_OV DC шината е под 
напрежение 

Проверете напрежението на 
батерията. 
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304 Buck_ShortCut Късо съединение на Buck 
Проверете дали има късо 
съединение в 

MPPT изход. 

305 I_Buck1_OC Buck 1 е свръхток Проверете връзката на MPPT 

изхода. Рестартирайте 

оборудването. Свържете се с 

инсталатора, ако грешката 

продължава да съществува. 

 

306 
 

I_Buck2_OC 
 

Buck 2 е над тока 

307 T_Board_OT 
Температура на контролния 
панел 

е твърде висока 

Проверете вентилацията на 
вентилатора. 

 
 

308 

 
 

T_HS_OT 

 
Температурата на 

радиатора е твърде висока 

Проверете дали вентилационният 

отвор на инвертора е свободен и 

без препятствия; проверете дали 

околната среда 

температура над 40 ℃. 

309 PSU_LV 
Спомагателното 
захранване е 

необичайно 

 
 
 

Рестартиране на на

 MPPT. Свържете се 

с инсталатора, ако грешката 

продължава да съществува. 

310 PSU_LV_HD 
Спомагателното 
захранване е 

необичайно (хардуер) 

311 Sam_HD_Fault Вземането на проби е 
необичайно 

312 EEPROM_Fail ROM е необичаен 

313 EPO Аварийно спиране Проверете сухия вход на EPO. 
 

5.1.3 Грешка на BMS 
 

Не. Код за грешка Описание 

040 Модул_OV Литиевият модул е под защита от свръхнапрежение. 

041 Модул_UV Литиевият модул е под защита от напрежение. 

042 Module_OT Температурата на литиевия модул е твърде висока. 

043 Module_UT Температурата на литиевия модул е твърде ниска. 

044 Освобождаване
_OC 

Токът на разреждане на литиевия модул е над нормалната 
стойност. 

045 Charge_OC Токът на зареждане на литиевия модул е над нормалната 
стойност. 

046 Module_INT_Err Литиевият акумулаторен модул се повреди. 

Предупредителен код 

5.1.4 Предупреждение за инвертора 
 

Не. Предупредителе
н код 

Описание Решени
е 

001 U_BAT_OV Батерията е с повишено 
напрежение 

Проверете напрежението на 
батерията. 

002 U_BAT_LV Батерията е под напрежение Проверете напрежението на 
батерията. 
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003 
 

U_BAT_LV_Fault 
Батерията е под напрежение 

защита 

 

Проверете напрежението на 
батерията. 

004 Претоварване Предупреждение за 
претоварване 

Намалете натоварването. 

005 NTC_HS_Fault Топлоотделянето NTC не 
успява 

Изключете инвертора и проверете 

вътрешна NTC връзка. Свържете се с 

инсталатора, ако повредата 

продължава да съществува. 

006 NTC_TX_Fault Неуспех на трансформатора 
NTC 

 
007 

 
T_BAT_OT 

 

Температурата на 

батерията е твърде висока 

Проверете връзката със сензора на 

батерията; проверете температурата 

на батерията; проверете батерията 

връзка 

 

 
008 

 

 
Fan_Fault 

 

 
Вентилаторът е необичаен 

1.Проверете дали вентилаторът е 
блокиран. 

2.Отворете кутията, проверете 
вентилатора 

връзка. Свържете се с инсталатора, 

ако повредата продължава да 

съществува. 
 

009 
 

ParConnect_Err 
 

Паралелното свързване е 
необичайно 

Проверете връзката на паралелния 

комуникационен кабел. 

 

010 
 

ParComm_Err 
CAN комуникацията е 

необичайно 

 

Проверете настройката на паралелния 
параметър. 

 

011 
 

Par_ID_Conflict 
 

Конфликт на паралелни 
адреси 

Проверете настройката на 
паралелния параметър (ID 

адрес) 

012 Para_Conflict Параметрите не съвпадат  
Проверете настройката на 

параметъра или задействайте 

функцията Parameter Sync. 
013 Par_SyncTimeOut извънредно синхронизиране 

 
014 

 
ModeSet_Mismatch 

Режимът на системата и 

настройката на параметрите 

не 

мач 

 

Проверете настройката на 

параметрите (литиева батерия, 

променливотокова двойка) 

 
015 

 
Out_Circuit_Err 

Променливотоковата 

мощност на паралелна 

система или три системи е 

необичайно 

 
Проверете връзката на изходния 
проводник 

 
016 

 
Comm_HMI_Err 

 

Вътрешната комуникация 

на LCD е необичайна 

Отворете кутията и проверете 

връзката на проводника на LCD 

дисплея. Свържете се с инсталатора, 

ако 

все още съществува грешка. 

020 ACin_OV Входът за променлив ток е с 
повишено напрежение 

 
 

 
Проверете входното променливо 

напрежение и връзката 

021 ACin_LV Входът за променлив ток е 
под напрежение 

022 ACin_OF Входът за променлив ток е 



Ръководство за 
потребителя на Apollo 
Matrix 

64 

 

 

над честотата 

023 ACin_LF Входът за променлив ток е 
под честотата 

 

024 
 

ACin_PhaseErr 
Последователността на 
фазите на входа на 
променливия ток е 

необичайно 
 

025 
 

U_NEU_2_GND_Err 
Напрежението между N и 

GND е необичаен 

1.Проверете връзката ACin L-N. 

2.Проверете връзката GND. 

 
030 

 
Comm_Inner_Err 

Комуникацията между 

инвертора и DSP е 

необичайно 

Отворете кутията и проверете всички 

вътрешни връзки. Свържете се с 

инсталатора, ако 

все още съществува грешка. 
 

031 
 

Model_Detect_Err 
Софтуер и хардуер 

грешка при съвпадение 

Рестартирайте инвертора. Свържете 
се с инсталатора, ако 

все още съществуват грешки. 
 

5.1.5 Предупреждение за MPPT 
 

Не. Предупредителе
н код 

Описание Решени
е 

 

201 
 

U_BAT_OV 
 

Батерията е с повишено 
напрежение 

Проверете напрежението на 
батерията и 

връзка 
 

203 
 

Cur_Limit 
 

Аларма за ограничаване на тока 
на MPPT 

Проверете дали има късо 
съединение при 

изход 

204 BAT_UnConnect MPPT не е свързан към Проверете връзката на батерията. 

  батерия  

 
205 

 
NTC_HS_Fault 

 
Топлообменникът NTC не успява 

Изключете инвертора и проверете 

вътрешна NTC връзка. Свържете се 

с инсталатора, ако повредата 

продължава да съществува. 

 
206 

 
T_BAT_OT 

 
Температурата на батерията е 
твърде висока 

Проверете връзката на сензора на 
батерията; 

проверка на температурата на 

батерията; проверка на връзката на 

батерията 

 

 
207 

 

 
Fan_Fault 

 

 
Вентилаторът е необичаен 

1.Проверете дали вентилаторът е 
блокиран. 

2.Отворете кутията, проверете 
вентилатора 

връзка. Свържете се с инсталатора, 

ако повредата продължава да 

съществува. 

 
209 

 
Comm_Sys_Err 

Комуникацията между MPPT и 

инвертора е 

необичайно, при система DC 
Couple 

 

Проверете връзката на 

комуникационния кабел. 



Ръководство за 
потребителя на Apollo 
Matrix 

65 

 

 

 
210 

 
Comm_HMI_Err 

 

Вътрешната комуникация на LCD 

е необичайна 

Отворете корпуса, проверете 
проводника на LCD дисплея 

връзка. Свържете се с инсталатора, 

ако повредата продължава да 

съществува. 

213 U_BAT_LV_Protect Защитата на батерията е под 
напрежение 

Проверете настройката Rate_Volt на 
MPPT. 

 
214 

 
NTC_Board_Fault 

 
Вътрешна повреда на NTC (SP) 

Проверете връзката на сензора на 

батерията; Проверете 

температурата на батерията; 

Проверете 

свързване на батерията 

215 I_Load_OC_Fault Превишаване на тока на изхода 
на товара (SP) 

Проверка на товара 

 

220 
 

MPPT Comm Offline 
 

Комуникация извън мрежата 
Проверете връзката с 
комуникационния модул 

инвертор, при система за постоянен 
ток 

 

5.1.6 Предупреждение за BMS 
 

Не. Предупредите
лен код 

Описание 

050 Модул_HV Литиевият модул е с повишено напрежение. 

051 Модул_LV Литиевият модул е под напрежение. 

052 Модул_HT Температурата на литиевия модул е твърде висока. 

053 Модул_LT Температурата на литиевия модул е твърде ниска. 

054 Разтоварване_
HC 

Токът на разреждане на литиевия модул е над нормалната 
стойност. 

055 Charge_HC Токът на зареждане на литиевия модул е над нормалната 
стойност. 

056 INT_Comm Fail Комуникацията между литиевите модули е ненормална. 

057 EXT_Comm Fail Комуникацията с инвертора е ненормална. 

058 SOC_Low СОК на литиевия модул е твърде ниска. 

5.1.7 Предупреждение за измервателен уред 
 

Не. Предупредител
ен код 

Описание 

800 Comm_Meter_Err Комуникацията с инвертора е ненормална. 
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7. Спецификация 
 

Модел Apollo Matrix 3.0M Apollo Matrix 3.0S Apollo Matrix 5.0S 

Power Assist Да 

Входове за променлив ток Диапазон на входното напрежение: 175~265 VAC, Входна 
честота: 45~65Hz 

Вход за променлив ток 32A (превключвател за прехвърляне) 50A (превключвател за 
прехвърляне) 

Инвертор 

Номинално напрежение на 
батерията 

24VDC 48VDC 

Обхват на входното напрежение 21~34VDC 42~68VDC 

Изход Напрежение: 220/230/240 VAC ± 2%, честота: 50/60 Hz ± 0,1% 

Хармонично изкривяване <2% 

Фактор на мощността 1.0 

Контрастна изходна мощност при 
25°C 

3000VA 3000VA 5000VA 

Максимална изходна мощност при 
25°C 

3000W 3000W 5000W 

Максимална мощност (5 сек.) 9000W 9000W 15000W 

Максимална ефективност 94% 95% 96% 

Мощност при нулево натоварване 14W 14W 18W 

Зарядно устройство 

Абсорбция на зарядното 
напрежение 

28,8 VDC 57,6 VDC 

Напрежение на зареждане "float 27,6 VDC 55,2 VDC 

Видове батерии AGM/ GEL/ OPZV/ Lead-Carbon/ Li-ion/ Flooded/ TBB SUPER-L 

Ток на зареждане на батерията 80A 40A 70A 

Температурна компенсация Да 

Контролер на слънчевото зарядно устройство 

Максимален изходен ток 60A 60A 90A 

Максимална мощност на 
фотоволтаиците 

2000W 4000W 6000W 

Напрежение на отворената верига 
на PV 

150V 

Диапазон на MPPT напрежението 65V~145V 

Максимална ефективност на 
зарядното устройство MPPT 

98% 

Ефективност на MPPT 99.5% 

Защита 
а) късо съединение на изхода, б ) претоварване, в ) твърде високо 
напрежение на батерията 

г) твърде ниско напрежение на батерията, д ) твърде висока температура, е ) 
входно напрежение извън обхвата 

Общи данни 

AC Out Current 
AC Out1 Current: 32A 

AC Out2 Current: 32A 

AC Out1 Current: 50A, 

AC Out2 Current: 32A 

Време за трансфер <2 ms (<15 ms при режим Weak_Grid) 

Дистанционно включване и 
изключване 

Да 

Програмируемо реле 2x 

 
Защита 

а) късо съединение на изхода, б ) претоварване, в ) превишаване на 
напрежението на батерията 
г) напрежение на батерията под напрежение, д )  над температурата, е) блок 
на вентилатора 

ж) входно напрежение извън обхвата, з ) твърде високи пулсации на 
входното напрежение 

Комуникационен порт на CAN Bus 
За паралелна и трифазна работа, 

дистанционно наблюдение и системна 

интеграция 

Общо предназначение com. Порт RS485 (GPRS, WLAN по избор) 

Работен температурен диапазон -20 до +65˚С 

Температурен диапазон на 
съхранение 

-40 до +70˚C 
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Относителна влажност при работа 95% без кондензация 

Надморска височина 2000m 

Механични данни 

Размери 499*272*144 мм 499*272*144 мм 570*310*154 мм 

Нетно тегло 20 кг 20 кг 32 кг 

Охлаждане Принудителен вентилатор 

Индекс на защита IP21 

Стандарти 

Безопасност EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 

EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 

Регулиране на мрежата NRS 097-2-1:2017 
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