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Отказ от отговорност 
 

Освен ако не е специално договорено в писмена форма, TBB Power Co.,Ltd 

 
➢ не поема никакви гаранции за точността, достатъчността и 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 това ръководство 
 

Това ръководство описва характеристиките на нашия продукт 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 са подходящи за RiiO 

Sun All in One Solar Inverter. Тази глава съдържа важни инструкции за безопасност и 

експлоатация. Прочетете и запазете добре това Ръководство за потребителя за 

последваща справка. 

Соларният инвертор RiiO Sun All in One 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 еднакво с 

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, за да предпазите батерията 

от повреда. 

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

➢ Инверторът НЕ Е предназначен за използване в животозадържащо оборудване. 
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1. Инструкция за обща безопасност 

1.1 Инструкция за безопасност 

 
Тъй като в соларния инвертор RiiO Sun All in One има опасно напрежение и висока 

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

отваря и ремонтира. Моля, уверете се, че RiiO Sun All in One Solar Inverter е изключен, 

преди да го отваряте и ремонтирате. 

 
Това ръководство съдържа информация за инсталирането и експлоатацията на соларния 

инвертор RiiO Sun All in One. Всички съответни части на ръководството трябва да бъдат 

прочетени преди започване на инсталацията. Междувременно спазвайте местните 

разпоредби. 

 
Всяко действие, което е в разрез с изискванията за безопасност или в разрез с проекта, 

производството и стандарта за безопасност, е извън гаранцията на производителя. 

 
1.2 Общи предпазни мерки 

 
➢ НЕ излагайте инвертора на прах, дъжд, сняг или течности от какъвто и да е вид, той е 

предназначен за употреба на закрито. НЕ блокирайте вентилацията, в противен 
случай слънчевият инвертор RiiO Sun All in One ще прегрее. 

➢ За да избегнете пожар и токов удар, уверете се, че всички кабели са избрани с 
подходящ габарит и са свързани добре. Не се допуска използването на кабели с по-
малък диаметър и счупени кабели. 

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

➢ НИКОГА не поставяйте устройството директно над акумулатори, защото газовете от 
акумулатора ще предизвикат корозия и ще повредят соларния инвертор RiiO Sun All in 
One. 

➢ НЕ поставяйте батерията върху RiiO Sun All in One Solar Inverter. 

 
1.3 Предпазни мерки при работа с батерии 

 
➢ Ако киселината от акумулатора 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, защото 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. 
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2. Инструкция 

2.1 Кратка инструкция 

 
2.1.1 Общо описание 

 
RiiO Sun е ново поколение соларен инвертор от типа "всичко в едно", предназначен за 
различни видове автономни системи, включително DC Couple system и генераторна 
хибридна система. Той може да осигури скорост на превключване от клас UPS. 

 
RiiO Sun осигурява висока надеждност, производителност и водеща в индустрията 
ефективност за критични приложения. Неговата отличителна способност за пренапрежение 
го прави способен 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. RiiO 
Sun може автоматично да регулира тока си на зареждане, за да избегне претоварване на 
мрежата или генератора. В случай на временна пикова мощност той може да работи като 
допълнителен източник към генератора или мрежата. 

 
2.1.2 Правила за именуване 

 
 

 
 

Фигура обяснение 

RiiO Sun име на 
серията 

2KVA  
 

Капацитет за представяне 
на скоростта 

2000W 

3KVA 3000W 

4KVA 4000W 

5KVA 5000W 

6KVA 6000W 

-M  

Представлява скорост DC 
напрежение 

24VDC 

-S 48VDC 

--  

Представлява скорост DC 
напрежение 

230VAC 

-LV 120VAC 

 

Пример за именуване : RiiO Sun 

3KVA-S RiiO Sun All in One Solar 
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Inverter Капацитет на тарифата : 

3000W 

Скорост на постоянното напрежение: 48V 
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2.2 Структура 

 
2.2.1 Преден 

 
 

 

RiiO Sun 2KVA-M, RiiO Sun 2KVA-S, RiiO Sun 3KVA-M, RiiO Sun 3KVA-S, RiiO Sun 4KVA-

S RiiO Sun 3KVA-M-LV, RiiO Sun 3KVA-S-LV 

 

RiiO Sun 5KVA-S, RiiO Sun 6KVA-S 

 
Фигура 2-1 Преден изглед на структурата на соларния инвертор "Всичко в едно 
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2.2.2 Контролен панел 
 

 

 
 

Фигура 2-2 Бутони за управление на соларния инвертор "Всичко в едно 

 
2.2.3 Отделение за свързване 

 

 
RiiO Sun 2KVA-M, RiiO Sun 2KVA-S, RiiO Sun 3KVA-M, RiiO Sun 3KVA-S, RiiO Sun 4KVA-S 

RiiO Sun 3KVA-M-LV, RiiO Sun 3KVA-S-LV 

 

 
RiiO Sun 5KVA-S, RiiO Sun 6KVA-S 

 
Фигура 2-3 Сигнални клеми 
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Таблица 2-1 Сигнални терминали Въведение 

Не. Копринен 
екран 

Определение 

① Образец на 
BAT 

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 т.н. 

④ ComSync Комуникация с BMS (CAN) . 

⑤ ComSYS Системна комуникация (RS485), свързана към SP или BGK. 

 

 
RiiO Sun 2KVA-M, RiiO Sun 2KVA-S, RiiO Sun 3KVA-M, RiiO Sun 3KVA-S, RiiO Sun 4KVA-S 

RiiO Sun 3KVA-M-LV, RiiO Sun 3KVA-S-LV 

 

 
RiiO Sun 5KVA-S, RiiO Sun 6KVA-S 
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Фигура 2-4 Захранваща клема 
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2.2.4 Размери 

 

 
RiiO Sun 2KVA-M, RiiO Sun 2KVA-S, RiiO Sun 3KVA-M, RiiO Sun 3KVA-S, RiiO Sun 4KVA-S 

RiiO Sun 3KVA-M-LV, RiiO Sun 3KVA-S-LV 

 

 
RiiO Sun 5KVA-S, RiiO Sun 6KVA-S 

 
Фигура 2-5 Размери на слънчевия инвертор "Всичко в едно 
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2.3 Функция 

 
2.3.1 Управление на мощността и Power Assist 

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

 
2.3.2 Мощен и надежден 

инвертор с висока 

производителност Pure Sine 

Wave 

RiiO Sun е инвертор с чиста синусоидална вълна, който генерира почти перфектна 
синусоидална променливотокова мощност, 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 чувствителното оборудване 
(компютър, лазерен принтер, телевизор и др.). Също така домашните ви уреди като 
хладилник, микровълнова печка и електрически инструменти ще работят по-ефективно. 

 
Възможност за високо пренапрежение 

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

 
Защита от ниско напрежение на батерията/SOC 

 
RiiO Sun осигурява конфигурируема защита на батерията от ниско напрежение/SOC. 

 
2.3.3 Професионално зарядно устройство за батерии 

 
Многостепенен сложен алгоритъм за зареждане на оловно-киселинна батерия 

 
Снабдено с многоетапен алгоритъм на зареждане (обемно-абсорбиращо-плаващо-
рециклиращо), вграденото зарядно устройство на RiiO Sun е проектирано да зарежда 
батерията бързо и напълно. Микропроцесорно управляваният алгоритъм за зареждане с 
променлив таймер за зареждане с абсорбция може да гарантира оптимално зареждане за 
батерии в различни състояния на разреждане. 
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Фигура 2-6 Многостепенен сложен алгоритъм за зареждане на оловно-киселинна батерия 
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Програмите за зареждане с плаващо зареждане и рециклиране гарантират, че батерията ви 
ще получи подходяща поддръжка в случай на дълго време на свързване и по-малко 
стареене в случай на дълго време на свързване без употреба. 

 
Налични батерии с различни химикали 

 
RiiO Sun предлага първокласен алгоритъм за зареждане на най-разпространените батерии 
с химическа киселина, 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 

 
RiiO Sun има вграден комуникационен протокол, 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 Не оставяйте батерията без надзор, докато 
извършвате десулфуриране. 

 
Винаги проверявайте дали доставчикът на акумулатора препоръчва 
зареждането на EQ. Стартирайте само когато е подходящо. 

 
Ако типът на акумулатора е зададен на 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 
залятата батерия, RiiO Sun предоставя програма за ръчно изравняване, която може да се 
използва. Ако е препоръчано от производителя на батерията, можете да стартирате 
програмата за десулфуриране ръчно. След като задействате програмата за изравняване, 
RiiO Sun ще извърши изравнително зареждане. 

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

 
➢ 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, подавано към батерията по 
време на изравняването, може да е над безопасните нива за някои товари. 
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Честота: 
Максимум веднъж месечно, при интензивно използвана батерия, може да пожелаете да 
изравните батерията. За акумулатор с лека експлоатация е необходимо да се изравнява 
само на всеки 2-3 месеца. 
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Важно: 

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

проверявайте течността в акумулатора преди и след изравняването. Зареждайте 

батериите само с дестилирана вода. 

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

➢ Спазвайте препоръките на производителите на акумулатори за различно изравняване. 

Винаги следвайте инструкциите на производителя на акумулатора за правилно 

изравняване на акумулаторите. Според ръководството силно използван акумулатор 

може да се нуждае от изравняване веднъж месечно, докато акумулатор в лек режим на 

работа се нуждае от изравняване само веднъж на 2 до 4 месеца. 

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

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

AGM, GEL или оловно-въглеродна, не може да се извърши изравнително зареждане. 

2.3.4 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. Соларният инвертор RiiO Sun All in One ще работи като 
зарядно устройство за акумулатори, а товарите ще се захранват от входа за променлив ток. 
Напрежението на променливотоковия изход и на променливотоковия вход ще бъде едно и 
също. 

В случай на повреда на променливотоковия вход или прекомерен променлив ток, зададен 
от потребителя, соларният инвертор RiiO Sun All in One ще инициира бързо превключване 
към инвертора, което ще гарантира необезпокоявано захранване. След като 
променливотоковият вход се възобнови или съответства на качеството, той отново ще 
превключи обратно. Благодарение на изключително бързото прехвърляне, само 4 ms, RiiO 
Sun All in One Solar Inverter може да се използва като UPS. 

 
2.3.5 Функция за защита 

 
Соларният инвертор RiiO Sun All in One е оборудван с редица функции за цялостна 
хардуерна и софтуерна защита, които гарантират 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, RiiO Sun ще влезе в режим на защита от 
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свръхтемпература. След като вътрешната температура се върне към нормалното си ниво, 
той 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 от ниско напрежение на батерията/SOC 

 
За да се предотвратят постоянните повреди, причинени от прекомерното разреждане на 
батерията, оборудването автоматично ще прекъсне изхода в зависимост от зададената от 
потребителя точка на защита от ниско напрежение/SOC. 
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2.3.6 Комуникация 

 
Вход за сух контакт 

 

RiiO Sun е оборудван с вход за сух контакт за дистанционно управление на 
включването/изключването. 

 
Забележка: Когато елементът за настройка 64 Избор на главен превключвател е зададен 
като Режим само за мобилни устройства, сензорният превключвател трябва да се смени 
с люлеещ се превключвател. 

 
RS485 

 
Оборудван е с два интерфейса RS485. 

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

ComMON: порт RS485 за външен монитор, например MCK, SNMP, Kinergy 

и др. 

2.3.7 Режим ECO 

 
Режимът ECO е за намаляване на изходната мощност на инвертора при запазване на 
нормалната му употреба. Когато капацитетът на батерията е недостатъчен или SoC е с 
ниска стойност, чрез задаване на ECO Mode (Режим ЕКО) в инвертора консумацията на 
енергия на някои специфични товари може да бъде намалена с 45% при максимална 
стойност (30% средно), като по този начин се удължава животът на батерията. 



Ръководство за 
потребителя на RiiO 
Sun 

16 

 

 

3. Монтаж и окабеляване 

Моля, вижте "Ръководство за монтаж и експлоатация за RiiO Sun 2KVA-4KVA" и "Ръководство 
за монтаж и експлоатация за RiiO Sun 5KVA-6KVA". 

 
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 

 
3.1 Препоръчителни DC кабели 

 
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 с изолиран гаечен ключ, за да 

избегнете  късо съединение на акумулатора. Избягвайте късо 

съединение на кабелите на акумулатора. 
Максимален въртящ момент: 12 Nm. 

 

 

Модел 

Препоръчително напречно сечение 

Меден терминал с апертура φ8 

(дължина <5 м) 

RiiO Sun 2KVA-M 35mm² ~ 
50mm² 

RiiO Sun 2KVA-S 25mm² ~ 
50mm² 

RiiO Sun 3KVA-M 50mm² 

RiiO Sun 3KVA-S 25mm² ~ 
50mm² 

RiiO Sun 4KVA-S 35mm² ~ 
50mm² 

RiiO Sun 5KVA-S 50mm² 

RiiO Sun 6KVA-S 50mm² 

RiiO Sun 3KVA-M-LV 50mm² 

RiiO Sun 3KVA-S-LV 25mm² ~ 
50mm² 
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4. Конфигурация 

4.1 Проверка преди работа 

 
Моля, проверете преди експлоатация в съответствие със следното. 

 
➢ 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 правилно свързан и е здрав и надежден. 
 

➢ Проверете два пъти дали прекъсвачът на акумулатора е изключен. 
 

➢ Уверете се, че кабелите са правилно свързани и са здрави и надеждни. 
 

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

 
4.2 Тест за 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. 

 
4.3 Изключване на захранването 

 
След като инверторът е изключен, в шасито все още има остатъчна 
мощност и топлина, които могат да доведат до токов удар или 
изгаряне. Ето защо, след като зарядното устройство MPPT е 
изключено за 5 минути, трябва да носите защитни ръкавици, преди да 
извадите зарядното устройство MPPT. 

 
➢ Стъпка 1: Когато инверторът е в режим на инвертиране или 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 
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изключване. 

➢ Стъпка 3: Изключете прекъсвача между акумулатора и инвертора. 
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5. Операция 

5.1 Работен и показващ панел 

 
Управлението и дисплеят включват четири бутона и LCD дисплей, показващ работното 
състояние и информацията за входно/изходното захранване. 

 

 
 

Бутон Функция 

 

 

 
➢ Излизане от режима на настройка или потвърждаване на кода за 

грешка. 

 

 

 

➢ За да преминете към предишния избор. 

 

 

 
➢ За да преминете към следващия избор. 

 

 

 
➢ За влизане в режим на настройка или потвърждаване на избора. 
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LED индикатор Функция 

 

Инвертиран
е на 

 

Зелен 

Твърдо 
върху 

Инвертиращ режим 

Мигащи Режим Power Assist 

 

 
Зареждане 

 

 
Зелен 

Твърдо 
върху 

Батерията се зарежда. 

 
Мигащи 

 
Батерията е напълно заредена. 

 

Грешка 

 

Червено 

Твърдо 
върху 

Възниква неизправност 

Мигащи Появява се предупреждение 

 

5.2 Икони на LCD дисплея 

 

 

Ико
на 

Описание на функцията 

Информация за входния източник 

 

 

 
Показва входа за променлив ток 

 

 

 

Показва входа на PV 



Ръководство за 
потребителя на RiiO 
Sun 

21 

 

 

 

 

 

 
Показва входно напрежение, входна честота, PV 
напрежение, ток на зареждане, мощност на зареждане, 
напрежение на батерията. 

Програма за конфигуриране и информация за неизправности 

 

 

 
 

 
Показва програмите за настройка 

 

 

 
Предупреждение: мига на всеки 2 секунди. Натиснете 
бутона <ESC>, за да видите кода на предупреждението. 

 
Повреда: мига на всеки 1 секунда. Натиснете бутона 
<ESC>, за да видите кода на предупреждението. 

Информация за изхода 

 
 

 

 
Показва изходното напрежение, изходната честота, 
процента на натоварване, натоварването във ватове, 
натоварването във VA и тока на разреждане. 

Информация за батерията 

 

 

 
Показва нивото на батерията с 0 ~ 24%, 25 ~ 49%, 50 ~ 
74%, 75 ~ 100% в режим на батерия и състоянието на 
зареждане в режим на линия. 

Информация за натоварването 

 
 

 

 
Показва нивото на натоварване с 0 ~ 24%, 25 ~ 49%, 50 
~ 74%, 75 ~ 100%. 

Информация за режима на работа 
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Показва, че инверторът работи в режим на зареждане 

 

 

 
Показва, че инверторът работи в режим на инвертиране 

 

 

 
Показва свързването на инвертора към електрическата 
мрежа или към генераторите. 

 

 

 
Показва инвертора, който се свързва с фотоволтаичния 
панел. 
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5.3 Настройка на LCD 

 
След като натиснете и задържите бутона <ENTER> за 3 секунди, инверторът ще влезе в 
режим на настройка. Натиснете бутона <нагоре> или <надолу>, за да изберете програми за 
настройка. След това натиснете бутона <ENTER>, за да потвърдите избора на програмите 
за настройка, или натиснете бутона <ESC>, за да излезете от режима за настройка. 

 
След като потвърдите избора на програмите за настройка, натиснете бутоните <UP> и 
<DOWN>, за да промените параметрите. Натиснете бутона <ENTER>, за да потвърдите 
промяната, или натиснете бутона 
<ESC>, за да отмените. 

 
Цифровата тръба от лявата страна на LCD дисплея показва [PA], което означава PASS, 
когато параметрите са зададени успешно, в противен случай ще покаже [FA], което 
означава FAIL. 

 
Елемент за настройка 

 

Арт
ику
л 

Описание Диапазон на 
настройка 

 

 

 

 

 

 
/ 

Параметър на инвертора 

 
 

 
00 

 
 

 
Изходно напрежение 

220 ~ 240 V (@230 V) 

110 ~ 120V (@120V) 

Стъпка: 10V 

По 

подразбиране

: 230V 

(@230V) 

120V (@120V) 

 
 

 
01 

 
 

 
Изходна честота 

50 ~ 60 Hz 

Стъпка: 10Hz 

По 

подразбиране

: 50Hz 

(@230V) 

60Hz (@120V) 

(само в режим на готовност) 

 
05 

 
Отключване на неизправности 

1 (Натиснете <ENTER>,  за 
да задействате ефекта 
веднъж) 

По подразбиране:0 
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06 

 
Обезпрашаване на вентилатора 

1 (Натиснете <ENTER>,  за 
да задействате ефекта 
веднъж) 

По подразбиране:0 

ACin Параметър 

 
11 

 
Ток за подпомагане на захранването 

0~Max (Rate AC input Current) 

Стъпка: 1A 

По подразбиране: Макс 
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 AC в приоритета на източника  

 
Забележка: 

 

 ACin First: Системата ще работи в режим AC 
input first (по подразбиране) 

 

 Когато има вход за променлив ток, товарът 
първо се захранва от входа за променлив ток. 
Когато слънчевият панел е достатъчен за 
самостоятелно зареждане на батерията и все 
още има излишък от слънчева енергия, той ще 
захранва и товара с променлив ток заедно с 
входа за променлив ток. 

 

 
BATT Първо: Системата ще работи в режим на 
първа батерия. 

 

 Когато мощността на фотоволтаичната система 
е по-голяма от мощността на 
променливотоковия товар, слънчевата енергия 
ще зареди батерията и ще подаде енергия 
първо на променливотоковия товар. 

 

 Когато мощността на фотоволтаиците е по-
малка от мощността на работещия 
променливотоков товар и слънчевият панел не 
е достатъчен, за да поеме променливотоковия 
товар, батерията се разрежда, за да захранва 
променливотоковия товар заедно със 
слънчевия панел. 

 

 
 

 
12 

Когато батерията е изтощена (оловно-
киселинна батерия със защита от ниско 
напрежение или литиева батерия със защита 
SoC) и слънчевата енергия и батерията не са 
достатъчни за захранване на товара, 
променливотоковият товар ще се захранва 
само от мрежата, а батерията ще се зарежда от 
мрежата и от слънчевия панел, докато 
батерията се зареди с постоянно напрежение и 
претоварването бъде отстранено, системата ще 
изключи захранването от мрежата и ще се върне 
в режим на захранване от батерията. 

0- AC First 

1- BATT Първо 

2- Ctrl за време 

3- Ubat Ctrl/ SOC Ctrl 

4- AC IN backup 

По 

подразбиране:

0 

 
Ctrl за време: Задайте периода от време за 
режима BATT First, след като той превиши този 
период от време, той автоматично ще се 
превключи към входа за променлив ток, за да 
подаде енергия 

 

 В настройката ACin Logic Time Ctrl в 
интерфейса за управление на потребителя на 
TBBLink могат да бъдат зададени до три 
валидни периода. 

 

 В настройката ACin Logic Time Ctrl в 
интерфейса за управление на потребителя на 
TBBLink можете да включите/изключите 
функцията Auto Charge when U_BAT_LV 
Warning, за да изберете дали автоматично да 
се превключва към зареждане на входа за 
променлив ток, когато напрежението на 
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батерията е ниско. 

 
Ubat/SOC Ctrl: Режим на състоянието на 
батерията 

 

 
Когато типът на батерията не е TBB SUPER-L, 
ще се покаже Ubat Ctrl, а захранването ACin 
First може да се включва/изключва в 
зависимост от напрежението на батерията. 

 

  
Когато типът на батерията е TBB SUPER-L, ще 
се покаже SOC Ctrl и захранването ACin First 
може да се включи/изключи в зависимост от 
SOC на батерията. 

Стойността на SOC трябва да се зададе в 
потребителския интерфейс за управление на 
TBB LINK. 

 
ACв режим на резервно копие: 

В режим Battery First променливотоковият товар 
ще се захранва от слънчевата енергия или от 
слънчевата енергия и от батерията. Когато 
възникне аларма за ниско напрежение на 
батерията или аларма за претоварване, 
системата ще превключи захранването си към 
мрежата, за да зареди батерията и да захранва 
променливотоковия товар, докато 
напрежението на батерията достигне 
зададената стойност и претоварването се 
освободи. След това прекъснете захранването 
от мрежата и се върнете в режим "Първа 
батерия". 

 

 
 

13 

 
 

Максимален ток на зареждане AC 

0~Max (скорост AC ток на 
зареждане) 

Стъпка:1A По 

подразбиране

: Макс 

 
 

 
14 

 
 

 
Максимално променливо напрежение 

240 ~ 280 V (@230 V) 

120 ~ 140 V (@ 120 V) 

Стъпка: 1V По 

подразбиране

: 265V 

(@230V) 

140V (@120V) 
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15 

 
 

 
Минимално AC напрежение 

160 ~ 220 V (@230 V) 

80 ~ 110V (@120V) 

Стъпка: 1V По 

подразбиране

: 175V 

(@230V) 

85V (@120V) 

 
 

 
16 

 
 

 
Максимална честота на променливия ток 

51~55Hz (@50Hz) 

61~65Hz (@60Hz) 

Стъпка:1Hz 

По 

подразбиране

: 

55Hz (@50Hz) 

65Hz (@60Hz) 

 
 

 
17 

 
 

 
Минимална честота на AC 

42~49Hz (@50Hz) 

52~59Hz (@60Hz) 

Стъпка:1Hz 

По 

подразбиране

: 

45Hz (@50Hz) 

55Hz (@60Hz) 

 
18 

 
Адаптиране на хармоничните вълни на 
променливотоковия ток 

0-Нормално 

1 - слаб вход за 

променлив ток По 

подразбиране:0 

 
21 

 
Забавяне при свързване на AC 

20~990s 

Стъпка:10s По 

подразбиране

:20s 

 
23 

 
Нисък AC в алармения контрол 

0-дисплей 

1-Shield По 

подразбиране

:1 

 
 

24 

 

Максимална стойност на зареждане ACin 

ток в режим на архивиране ACin при ниско 
напрежение на батерията 

0~Max (скорост AC ток на 
зареждане) 

Стъпка:1A По 

подразбиране

: Макс 

 
25 

 
Разрешаване на зареждането на търсенето 

0-
Деактив
иране 1-
Включва
не По 
подразб
иране:0 
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26 

 
Врата за зареждане с търсене 

25~500W 
Стъпка:1W По 
подразбиране
: 80W 

Параметър на батерията 

 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
Тип батерия 

0- GEL/OPzV 

1- AGM 

2- Олово-

въглерод 3-

затоплени 

4- Тяга 

5- Персонализиране на 

6- TBB SUPER-L 

(Приложимо само за 
съвместима литиева батерия, 
като например Super-L, 
Pylontech литиева батерия и 
други литиеви батерии, 
съвместими с протокола за 
комуникация CAN.) 

По подразбиране:0 

 
 

31 

 
Максимален ток на 

зареждане на 

системата 

5~Max （ MaxDC  Ток на 

зареждане на двойната 

система） 

Стъпка: 5A По 

подразбиране

: 30A 

 
 

32 

 
 
Напрежение на 

зареждане (напрежение 

C.V) 

24V: по 

подразбиране 

28,2V 48V: по 

подразбиране 

56,4V Стъпка: 

0,1V 

По подразбиране: 14,1 
V/(12V/клетка) 

(≥Плаващо напрежение на 

зареждане ) 

 
 

33 

 
 
Напрежение на 

зареждане с плаващо 

напрежение 

(напрежение C.F) 

24V: по 

подразбиране 

27,2V 48V: по 

подразбиране 

54,4V Стъпка: 

0,1V 

По подразбиране: 13,6 
V/(12V/клетка) 

(≤Обемно зарядно 
напрежение ) 
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34 

 
 

Напрежение на алармата за слаба батерия 

24V: 20,0 ~ 26,0 V, по 
подразбиране 22,0 V 

48V: 40,0 ~ 52,0 V, по 
подразбиране 44,0 V 

Стъпка: 0,1 V По 

подразбиране: 11,0 

V/(12V/клетка) 

(≥Напрежение за защита на 

батерията) 

 
 

 
35 

 
 

 
Защита от ниско напрежение на батерията 

24V: 19,0 ~ 24,0 V, по 
подразбиране 21,0 V 

48V: 38,0 ~ 48,0 V, по 
подразбиране 42,0 V 

Стъпка: 0,1 V По 

подразбиране: 10,5 

V/(12V/клетка) (≥Ниско 

напрежение на прекъсване 

на постоянния ток) 

(≤Напрежение на алармата за 
слаба батерия) 

 

 
36 

Ниско напрежение на изключване на постоянен 
ток 

 
Забележка: 

Под това напрежениеинверторът  е 
напълно  изключен. 

24V: 18,0 ~ 22,0 V, по 
подразбиране 19,8 V 

48V: 36,0 ~ 44,0 V, по 
подразбиране 39,6 V 

Стъпка: 0,1 V 

(≤Ниско защитно напрежение 
на батерията) 

 
37 

 
Минимално време за зареждане в насипно 
състояние 

10 ~ 600 мин. 

Стъпка:5min 

По 

подразбиране

:30min 

 
38 

 
Максимално време за зареждане на 
абсорбцията 

1 ~ 

120h 

Стъпка

: 1h 

По подразбиране:8h 

 
39 

 
Време на цикъла на зареждане 

8~960h 

Стъпка:8h По 

подразбиране

:240h 

 

 
40 

 

Коефициент на 

компенсация на 

температурата на 

зареждане 

0 ~ 60mV/℃ (за 24V) 

0 ~ 120 mV/℃ (за 48 

V) Стъпка: 1 mV/℃ 

По подразбиране: 18 
mV/℃/(12V/клетка) 
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41 

 

Контрол на 

компенсацията на 

температурата на 

зареждане 

0-

Деактив

иране 1-

Включва

не По 

подразб

иране:1 

 
42 

 

Възстановяване на 

напрежението на 

алармата за изтощена 

батерия 

24V: 22,0 ~ 28,0 V, по 
подразбиране 26,0 V 

48V: 44,0 ~ 56,0 V, по 
подразбиране 52,0 V 

Стъпка: 0,1 V 

 
 

43 

Нисък праг на алармата 

за SOC Забележка: 

Прилага се само за съвместими литиеви батерии, 
като Super-L, Pylontech литиева батерия и други 
литиеви батерии, съвместими с протокола за 
комуникация CAN. 

 
15~90% 

Стъпка:1% По 

подразбиране

:15% 

(≥Нисък праг на защита на 
SOC) 

 
 

44 

Нисък праг на защита на 

SOC Забележка: 

Прилага се само за съвместими литиеви батерии, 
като Super-L, Pylontech литиева батерия и други 
литиеви батерии, съвместими с протокола за 
комуникация CAN. 

 
3~50% 

Стъпка:1% По 

подразбиране

:5% 

(≤Нисък праг на алармата за 
SOC) 

 

45 

 
Превишаване на 

температурния праг на 

батерията 

25 ~ 65 ℃ 

стъпка: 1 ℃ по 

подразбиране

: 55 ℃ 

 
 

46 

 
 
Управление на изравняването на батерията 

0-OFF 

1-ON 

По подразбиране:0 

(Само в режим на зареждане) 

 
 

47 

 
 
Изравняване на напрежението на батерията 

24V: 31,0 ~ 32,6 V, по 
подразбиране 31,0 V 

48V: 62,0 ~ 65,2 V, по 
подразбиране 62,0 V 

Стъпка: 0,1 V 

По подразбиране: 15,5 
V/(12V/клетка) 

 
48 

 
Време за изравняване на батерията 

30 ~ 90 мин 

Стъпка: 5 мин 

По подразбиране: 30min 
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49 

 
Батерия Ah 

50~5000Ah 

Стъпка: 50Ah 

По 

подразбиране

: 200Ah 

 
50 

 

Аларма за 

свръхнапрежение на 

BMS Контрол на BMS 

0-

дисплей 

1-щит 

По подразбиране:0 

 
 
 

51 

 
 

 
Напрежение за спиране на зареждането ACin в 
режим на резервно захранване ACin 

24V: 23,0 ~ 29,0 V, по 
подразбиране 26,0 V 

48V: 46,0 ~ 58,0 V, по 
подразбиране 52,0 V 

Стъпка: 0,1 V 

По подразбиране: 13,0 

V/(12V/клетка) (≤Плаващо 

напрежение на зареждане - 

0,1) 

( ≥ Напрежение на алармата 

за изтощена батерия + 0,1) 

 
 

52 

BMS по-ниско напрежение на зареждане 

Негативната компенсация на зарядното 
напрежение на литиевата батерия има за цел 
да намали вероятността от неравномерно 
напрежение във вътрешните клетки на 
литиевата батерия чрез подходящо 
намаляване на зарядното напрежение на 
литиевата батерия. 

 
0~2.0V 

Стъпка: 0,1 V 

По 

подразбиране

: 0 V 

 
 
 

53 

ACin спре зареждането на SOC в режим на 
резервно копие на ACin 

Изберете ACin First mode (Режим на 
променлив ток на първо място) в елемента 
за настройка 12 AC in source priority 
(Променлив ток в приоритет на източника), 
след което, когато литиевата батерия 
достигне зададения праг на SOC, входът за 
променлив ток ще спре да зарежда 
батерията. 

30~99% 

Стъпка:1% По 

подразбиране

:80% 

( ≥ Праг на алармата за ниско 

ниво на SOC + 1%) 

 

 
54 

 
Достатъчен праг на SOC 

Когато литиевата батерия достигне 
зададения праг на SOC, зареждането ще 
спре. 

30~99% 

Стъпка:1% По 

подразбиране

:80% 

( ≥ Нисък праг на алармата за 

SOC + 1) 

Настройка на режима 

 
62 

Контрол на байпасното захранване 

Когато инверторът се повреди, можете да 
зададете дали да се активира 

0-Деактивиране 

1-Изключване 

По 
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променливотоковият вход за захранване на 
товара. 

подразбиране

:1 

 

 
63 

Откриване на напрежение N2G 

(Напрежението между неутралата и GND) 

Можете да зададете дали да се активира 
функцията за аларма, когато напрежението на 
неутралата и на GND превиши границата. 

 
0-

Деактив

иране 1-

Включва

не По 

подразб

иране:1 

 
 
 
 
 

 
64 

Избор на главен превключвател 

В състояние по подразбиране инверторът се 
управлява чрез сензорния бутон. 

В режим "Само за мобилни устройства" той се 
контролира чрез рокерния превключвател. 
Натиснете люлеещия се превключвател в 
положение ON (Вкл.) и инверторът ще се 
включи. Натиснете люлеещия се 
превключвател в положение OFF, инверторът 
може само да зарежда батерията, тъй като 
входният източник на променлив ток може 
автоматично да събуди инвертора за 
зареждане. Когато няма източник на променлив 
ток, инверторът ще се изключи автоматично 
след 3 минути. 

Система REGO: Не е приложимо за серията 
RiiO Sun. Не го избирайте. 

 
 
 

 
0- По подразбиране 

1- Мобилен 

2- REGO 

Система по 

подразбиране:0 

 
 

66 

Оптимизиране на тока на зареждане 

Можете да зададете дали да активирате 
режима за оптимизиране на тока на зареждане 
на батерията с постоянен ток, за да намалите 
пулсациите на тока на зареждане. 

0-

изключв

ане 1-

включва

не По 

подразб

иране:0 

(само в режим на готовност) 

 
67 

Номер на MPPT зарядно устройство 

Задаване на броя на MPPT зарядни устройства 
от серията SP, свързани към инвертора 

1~6 

Стъпка:1 По 

подразбиране

:1 
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68 

 
 
 
 
 

BGK_Module 

Изберете типа на модула BGK 

За48V： 

0-N/A 

1-BGK-12 

За24V： 

0-N/A 

1-BGK-Balancer 

Стъпка:1 

По подразбиране:0 

(Не са литиево-йонни батерии 
за 24V и 48V система) 

 
69 

BGK_RESTART 

Нулиране на модула BGK с един клавиш 

1 (Натиснете <ENTER>,  за 
да задействате ефекта 
веднъж) 

По подразбиране:0 

 

 
73 

Разрешаване на дистанционното управление 

Задайте дали да активирате функцията за 
дистанционно управление. Когато изберете 
опцията за деактивиране, външната 
комуникация не може да извършва никакви 
настройки, управление, актуализация на 
фърмуера и т.н. 

 
0-

изключв

ане 1-

включва

не По 

подразб

иране:1 

 
 

74 

Разрешаване на отдалечено актуализиране 

Задайте дали да разрешите функцията за 
отдалечено актуализиране на фърмуера 
(едновременно с това опцията 73 трябва да 
бъде зададена като Enable). Тази опция се 
задава като Disable (Изключено) по 
подразбиране, след като единичният инвертор 
се включи отново. 

 
0-

изключв

ане 1-

включва

не По 

подразб

иране:0 

 
75 

MPPT Контрол на алармата офлайн 

Задайте дали да се показва алармата за 
прекъсване на връзката между MPPT зарядното 
устройство и инвертора 

0-

дисплей 

1-щит 

По подразбиране:0 

 
 

76 

Разрешаване на рестартиране при грешка 

Когато е зададена стойност Disable 
(Изключено), инверторът не може да се 
рестартира автоматично след отстраняване на 
повредата. Трябва ръчно да изключите 
инвертора, преди да го рестартирате. 

Когато е зададена като Enable (Разрешаване), 
инверторът ще се рестартира автоматично 
след отстраняване на повредата. 

 

0-

Деактив

иране 1-

Включва

не По 

подразб

иране:0 

 
77 

Разрешаване на поддържането на подсветката 
на LCD 

Задайте дали да разрешите подсветката на 

0-

Деактив

иране 1-
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екрана да бъде винаги включена Да се 

активира 

По подразбиране:1 

Версия 

80 Версия на софтуера (само в готовност) 

81 Версия на фърмуера (само в готовност) 

82 Версия на софтуера MPPT (само в готовност) 

 

83 
 

Година 
20~99 

По подразбиране: N/A 

 

84 
 

Месец 
1~12 

По подразбиране: N/A 

 

85 
 

Ден 
0~ Последният ден от този 

месец По подразбиране: N/A 

 

86 
 

Час 
0~23 

По подразбиране: N/A 

 

87 
 

Минута 
0~59 

По подразбиране: N/A 
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6. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

6.1 Код за неизправност 

 
Когато възникне повреда на инвертора, натиснете бутона ESC, за да видите кода на 
повредата. Цифровата тръба в средата на LCD дисплея показва кода на повредата, а 
цифровата тръба в лявата част на LCD дисплея показва "Err". 

 
6.1.1 Грешка на инвертора 

 

Код за 
грешка 

Описание Решени
е 

01 Шината за постоянен ток е с 
повишено напрежение 

Проверете напрежението на 
батерията. 

02 Шината за постоянен ток е под 
напрежение 

Проверете връзката на батерията 
и 

напрежението. 

03 
Хардуерна защита срещу DC шина 

свръхнапрежение 

Проверете напрежението на 
батерията и 

изходно напрежение на зарядното 
устройство 

04 Ненормално спомагателно 
захранване 

Рестартирайте инвертора. 
Свържете се с 

инсталатора, ако все още 
съществува 

05 Температурата на радиатора е 
твърде висока 

Проверете и се уверете, че 
инверторът е 

добра вентилация 

06 
Температурата на трансформатора е 
твърде висока 

висока 

Твърде висока температура на 
околната среда. 

07 Ненормално вземане на проби 
 

Рестартирайте инвертора. 

Свържете се с инсталатора, ако 

проблемът продължава да 

съществува. 

08 Ненормален ROM 

09 Късо съединение на изхода 
Проверете дали има късо 
съединение при 

натоварванията. 

10 Изход при натоварване Намалете натоварването. 

11 Ненормална охладителна система Проверка дали вентилаторът 
работи правилно. 

 
12 

 
Батерията е със силно понижено 
напрежение 

Свържете се с валидна мрежа или 

генератор. Рестартирайте 

инвертора и заредете батерията. 

14 Моментно превишаване на тока 
Проверете дали има късо 
съединение при 
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натоварванията. 

16 Ненормално реле 
Рестартирайте инвертора. 
Свържете се с 

инсталатора, в случай че все още 
съществува. 
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6.1.2 Грешка на MPPT 

 

Код за 
грешка 

Описание Решени
е 

17 Шината за постоянен ток е с повишено 
напрежение 

Проверете входното напрежение 
на фотоволтаика. 

18 Батерията е под напрежение Проверете напрежението на 
батерията. 

 

19 
Хардуерна защита срещу 

пренапрежение на DC шината 

Проверете напрежението на 

батерията и изходното 

напрежение на зарядното 

устройство 

 

20 
 

Късо съединение на Buck 
Проверете дали има късо 

съединение на изхода на MPPT. 

21 Buck 1 е свръхток Проверете връзката на MPPT 

изхода. Рестартирайте 

оборудването и се свържете с 

инсталатора, ако грешката 

продължава да съществува. 

 
22 

 
Buck 2 е свръхток 

 

23 
Температурата на контролната платка 

е твърде висока 

 

Проверете вентилацията на 
вентилатора. 

24 Температурата на радиатора е твърде 
висока 

Твърде висока температура на 
околната среда. 

25 Ненормално спомагателно захранване 
 
 

 
Рестартирайте MPPT. Свържете 

се с инсталатора, ако грешката 

продължава да съществува. 

 
26 

Ненормално спомагателно захранване 

(хардуер) 

27 Ненормално вземане на проби 

28 Ненормален ROM 

 
6.2 Предупредителен код 

 
Когато възникне повреда на инвертора, натиснете бутона ESC, за да видите 
предупредителния код. Цифровата тръба в средата на LCD дисплея ще покаже 
предупредителния код. 

 
6.2.1 Предупреждение за инвертора 

 

Предупредит
елен код 

Описание Решени
е 

1 Батерията е с повишено 
напрежение 

Проверете напрежението на 
батерията. 

2 Батерията е под напрежение Проверете напрежението на 
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батерията. 

3 
Батерията е под напрежение 

защита 
Проверете напрежението на 
батерията. 

4 Предупреждение за претоварване Намалете натоварването. 

5 Топлоотделяне NTC се провали Изключете инвертора и проверете 

6 Неуспех на трансформатора NTC 
вътрешна NTC връзка. Свържете се 
с 

инсталатора, ако грешката все още 
съществува. 

 
7 

 
Температурата на батерията е 
твърде висока 

Проверете връзката на сензора на 
батерията; 

Проверете температурата на 

батерията; Проверете връзката на 

батерията 

 

 
8 

 

 
Анормален вентилатор 

1.Проверете дали вентилаторът е 
блокиран. 

2.Отворете кутията, проверете 
вентилатора 

връзка. Свържете се с инсталатора, 

ако повредата продължава да 

съществува. 

14 
Режимът на системата и 

настройките на параметрите не 
съвпадат 

Проверете настройката на 
параметъра (Литиева 

батерия) 

 
16 

Ненормална вътрешна 

комуникация на LCD дисплея 

Отворете кутията и проверете 

връзката на проводника на LCD 

дисплея. Свържете се с 

инсталатора, ако 

все още съществува неизправност. 

20 Входът за променлив ток е с 
повишено напрежение 

 
 
 
 

Проверете входното променливо 

напрежение и връзката 

21 Входът за променлив ток е под 
напрежение 

22 Входът за променлив ток е над 
честотата 

23 Входът за променлив ток е под 
честотата 

24 
Ненормална входна фаза на 
променливия ток 

последователност 

 
30 

Ненормална комуникация 

между инвертора и DSP 

Отворете кутията, проверете всички 
вътрешни 

връзки. Свържете се с инсталатора, 

ако повредата продължава да 

съществува. 
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31 
Съответствие между софтуер и 
хардуер 

грешка 

Рестартирайте инвертора. Свържете 
се с инсталатора, ако 

грешката все още съществува. 
 

6.2.2 Предупреждение за MPPT 

 

Предупредит
елен код 

Описание Решени
е 

62 Аларма за ограничаване на тока 
на MPPT 

Проверете дали има късо 
съединение в 

изход 

 
64 

 
Топлоотделяне NTC се провали 

Изключете инвертора и проверете 

вътрешна NTC връзка. Свържете се 

с инсталатора, ако повредата 

продължава да съществува. 

 

 
66 

 

 
Анормален вентилатор 

1.Проверете дали вентилаторът е 
блокиран. 

2.Отворете кутията, проверете 
вентилатора 

връзка. Свържете се с инсталатора, 

ако повредата продължава да 

съществува. 

79 Комуникация извън мрежата 
Проверете връзката с 
комуникационния модул 

инвертор в системата за постоянен 
ток 
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6.2.3 Предупреждение за BMS 

 

Предупредит
елен код 

Описание 

40 Литиевият модул е със защита от пренапрежение. 

41 Литиевият модул е под защита от напрежение. 

42 Температурата на литиевия модул е твърде висока. 

43 Температурата на литиевия модул е твърде ниска. 

44 Токът на разреждане на литиевия модул е над нормалната 
стойност. 

45 Токът на зареждане на литиевия модул е над нормалната 
стойност. 

46 Налице е неизправност в модула на литиевата батерия. 

50 Литиевият модул е с повишено напрежение. 

51 Литиевият модул е под напрежение. 

52 Температурата на литиевия модул е твърде висока. 

53 Температурата на литиевия модул е твърде ниска. 

54 Токът на разреждане на литиевия модул е над нормалната 
стойност. 

55 Токът на зареждане на литиевия модул е над нормалната 
стойност. 

56 Ненормална комуникация между модулите на Lithium. 

57 Ненормална комуникация с инвертора. 

58 Предупреждение за ниско ниво на SOC на литиевия модул. 
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6.2.4 BGK Предупреждение 

 

Предупредит
елен код 

Описание 

80 Аларма за пренапрежение на батерията. 

81 Аларма за ниско напрежение на батерията. 

82 Напрежението на единичната батерия е по-ниско от средното 
напрежение. 

83 Напрежението на единичната батерия е по-високо от средното 
напрежение. 

84 Температурата на батерията е твърде висока. 

85 Неуспех на NTC 

86 Напрежението на клетките на батерията не съответства. 

87 Грешка в комуникационния адрес. 

88 Грешка в комуникацията с инвертора. 

89 Грешка в комуникацията между модулите BGK. 

90 Грешка при инициализиране на системата. 
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7. Спецификация 
 

Серия RiiO Sun 

Модел 2KVA-M 3KVA-M 2KVA-S 3KVA-S 4KVA-S 5KVA-S 6KVA-S 

Топология на продукта На базата на трансформатор 

Power Assist Да 

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

Вход за променлив ток 
(превключвател за прехвърляне) 

32A 50A 

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 ± 
1% 

Хармонично изкривяване <2% 

Фактор на мощността 1.0 

Контрастна изходна мощност при 25°C 2000VA 3000VA 2000VA 3000VA 4000VA 5000VA 6000VA 

Макс. Изходна мощност при 25°C 2000W 3000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W 

Максимална мощност (3 сек.) 4000W 6000W 4000W 6000W 8000W 10000W 12000W 

Максимална ефективност 91% 93% 94% 

Мощност при нулево натоварване 13W 17W 13W 17W 19W 22W 25W 

Зарядно устройство 

Абсорбционно зарядно напрежение 28,8 VDC 57,6 VDC 

Напрежение на зареждане на 
поплавъка 

27,6 VDC 55,2 VDC 

Видове батерии 
AGM / GEL / OPzV / Оловно-въглеродни / Литиево-йонни / 

Наводнени / Тягови TBB SUPER-L (серия 

48V) 

Ток на зареждане на батерията 40A 70A 20A 35A 50A 60A 70A 

Температурна компенсация Да 

Контролер на слънчевото зарядно устройство 

Максимален изходен ток 60A 40A 60A 90A 

Максимална мощност на 
фотоволтаиците 

2000W 3000W 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 32A 50A 

Време за трансфер <4ms (<15ms при режим WeakGrid) 

Дистанционно включване и 
изключване 

Да 

 
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 

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

Работен температурен диапазон -20 до +65˚С 

Температурен диапазон на съхранение -40 до +70˚C 

Относителна влажност при работа 95% без кондензация 
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Надморска височина 2000m 

Механични данни 

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

Нетно тегло 15 кг 18 кг 15 кг 18 кг 20 кг 29 кг 31 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 
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Серия RiiO Sun 

Модел 3KVA-M-LV 3KVA-S-LV 

Топология на продукта На базата на трансформатор 

Power Assist Да 

Входове за променлив ток Диапазон на входното напрежение: 85 ~ 140 VAC, 
Входна честота: 45 ~ 65 Hz 

Вход за променлив ток 
(превключвател за прехвърляне) 

32A 

Инвертор 

Номинално напрежение на батерията 24VDC 48VDC 

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

Изход Напрежение: 110/115/120 VAC ± 2%, честота: 50/60 Hz ± 
1% 

Хармонично изкривяване <2% 

Фактор на мощността 1.0 

Изходна мощност при 25°C 3000VA 3000VA 

Макс. Изходна мощност при 25°C 3000W 3000W 

Максимална мощност (3 сек.) 6000W 6000W 

Максимална ефективност 91% 93% 

Мощност при нулево натоварване 17W 17W 

Зарядно устройство 

Абсорбционно зарядно напрежение 28,8 VDC 57,6 VDC 

Напрежение на зареждане на 
поплавъка 

27,6 VDC 55,2 VDC 

Видове батерии 
AGM / GEL / OPzV / Оловно-въглеродни / Литиево-йонни / 

Наводнени / Тягови TBB SUPER-L (серия 

48V) 

Ток на зареждане на батерията 70A 35A 

Температурна компенсация Да 

Контролер на слънчевото зарядно устройство 

Максимален изходен ток 60A 60A 

Максимална мощност на 
фотоволтаиците 

2000W 4000W 

Напрежение на отворената верига на 
PV 

150V 

Диапазон на напрежението на MPPT 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 32A 

Време за трансфер <4ms (<15ms при режим WeakGrid) 

Дистанционно включване и 
изключване 

Да 

 
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 

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

Работен температурен диапазон -20 до +65˚С 

Температурен диапазон на съхранение -40 до +70˚C 

Относителна влажност при работа 95% без кондензация 

Надморска височина 2000m 

Механични данни 
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Размери 499*272*144 мм 

Нетно тегло 18 кг 18 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 
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