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 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Това ръководство описва сглобяването, инсталирането, работата и отстраняването на 

неизправности на това устройство. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди 

инсталации и операции. Съхранявайте това ръководство за бъдещи справки 

1.1 Обхват 

Това ръководство съдържа указания за безопасност и монтаж, както и информация за 

инструменти и окабеляване. 

2 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

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

Прочетете и запазете това ръководство за бъдещи справки 

  

Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции и предупредителни обозначения 

на устройството, батериите и всички останали раздели на това ръководство 

2.  ВНИМАНИЕ - За да намалите риска от нараняване, зареждайте само акумулаторни батерии от  

оловно-киселинен тип с дълбок цикъл. Други видове батерии могат да се спукат, причинявайки 

телесни повреди и щети. 

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

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

пожар. 

4.  За да намалите риска от електрически удар, изключете всички кабели, преди да започнете да 

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

5.  ВНИМАНИЕ - Само квалифициран персонал може да инсталира това устройство с батерия. 

6.  НИКОГА не зареждайте замръзнала батерия. 

7.  За оптимална работа на инвертора / зарядното устройство, моля, следвайте необходимите 

спецификации, за да изберете подходящ размер на кабела, за да работи правилно инвертора. 

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

Съществува потенциален риск да изпуснете инструмент и да окъсите батерии или други 

електрически части, което може да причини експлозия. 

9.  Моля, спазвайте стриктно процедурата по инсталиране, когато искате да изключите AC или DC 

терминали. Моля вижте подробности в раздела ИНСТАЛИРАНЕ на това ръководство.  

10.  Наличен е един 150A предпазител като защита срещу претоварване захранването на батерията. 

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

към постоянна заземена система за окабеляване. Уверете се, че спазвате местните изисквания и 

правила за инсталиране на инвертора. 

12.  НИКОГА не окъсявайте AC изхода и DC входа. НЕ свързвайте към захранващата мрежа, ако на 

DC входа има късо съединение. 

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

грешките продължават да съществуват и след като сте проверили таблицата за отстраняване на 

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

сервизен център за поддръжка. 

1.



3 ВЪВЕДЕНИЕ 

Това е многофункционален инвертор / зарядно устройство, съчетаващ функции на инвертор, слънчево 

зарядно устройство и зарядно устройство за батерии, които предлагат непрекъсваемо захранване с 

преносим размер. Изчерпателният му LCD дисплей предлага конфигурируеми от потребителя и лесно 

достъпни бутони като ток за зареждане на батерията, приоритет на AC / соларно зарядно и приемливо 

входно напрежение, основано на различни приложения. 

3.1 Характеристика 

� Инвертор с чиста синусоида 

� Конфигурируем диапазон на вх, напрежение за уреди и компютри чрез настройка от LCD 

� Конфигурируем ток за зареждане на батерията въз чрез настройка от LCD –то 

� Конфигурируем приоритет на AC / Соларното зарядното устройство чрез настройка от LCD 

� Съвместим с мрежово напрежение или генератор 

� Автоматично рестартиране, докато AC се възстановява 

� Защита от претоварване / прегряване / късо съединение 

� Интелигентен дизайн на зарядното устройство за оптимизиране на работата на батерията 

� Функция за студен старт 

 

3.2 Базова системна архитектура 

� Следващата илюстрация показва основното приложение на този инвертор / зарядно устройство. Тя 

също така включва следните устройства, за да има напълно работеща система: 

� Генератор или мрежа 

� PV модули (oпция) 

Консултирайте се с вашия системен интегратор за други възможни архитектури на системата в 

зависимост от вашите изисквания. Този инвертор може да захранва всички видове уреди в домашна 

или офис среда, включително уреди, за наблюдение, тръбни лампи, вентилатор, хладилник и климатик. 

 

 

 

 

Фигура 1 Хибридна енергийна система 

 

 



3.3 Преглед на продукта 

 

 

1. LCD дисплей 

2. Индикатор за състоянието 

3. Индикатор за зареждане 

4. Индикатор за неизправност 

5. Функционални бутони 

6. Ключ за включване / изключване 

7. AC вход 

8. AC изход 

9. PV вход 

10. Вход на батерията 

11. Прекъсвач 

12. USB порт за комуникация  

13. RS-232 порт за комуникация 

 



4 ИНСТАЛАЦИЯ 

4.1 Разопаковане и проверка  
� Преди инсталиране, моля, проверете уреда. Уверете се, че в пакета няма нищо повредено. Трябва 

да сте получили следните елементи в пакета:  

 

• Устройството x 1 

• Ръководство за потребителя x 1 

• Комуникационен кабел x 1 

• CD със софтуер x 1 

• DC предпазител x 1 

• Пръстеновиден терминал x 1 

• Плоча за намаляване на напрежението x 1 

• Покритие на PV проводника x 1 

• Винтове x 4 

4.2 Подготовка 

Преди да свържете всички кабели, свалете долния капак, изваждайки двата винта, както е показано 

 

4.3  Монтаж на устройството 
Вземете под внимание следните неща, преди инсталацията: 
� Не монтирайте инвертора върху запалими материали.. 
� Монтирайте върху твърда повърхност 
� Инсталирайте инвертора на нивото на очите, за да може да четете 

LCD дисплеят по всяко време 
� За правилна циркулация на въздуха и за да се разсее 

топлината,оставете разстояние  от прибл. 20 cm встрани и прибл. 
50 см над и под устройството 

� За да се осигури оптимална работа. температурата на околната 
среда трябва да е между 0 ° C и 55 ° C, 

� Препоръчителното положение за монтаж трябва е прилепен към 

стената вертикално. 

� Трябва да оставите достатъчно място за изваждане на кабели.  

 

ПОДХОДЯЩ САМО ЗА МОНТИРАНЕ НА БЕТОН ИЛИ ДРУГИ 
НЕЗАПАЛИМИ ПОВЪРХНОСТИ.  



Монтирайте уреда чрез завиване на двата винта. Използвайте M4 или M5 винтове. 

 

 

4.4 Свързване на батерията 

ВНИМАНИЕ: За безопасна работа и спазване на правилата се изисква да се инсталира отделна DC 

защита от свръхток или да се изключи устройството между батерията и инвертора. В някои приложения 

може да не необходимо да има устройство за прекъсване на връзката, но все пак е необходимо 

инсталирането на защита срещу свръх ток. Моля, вижте какъв е типичния ампераж в таблицатапо-долу 

относно съответния предпазител или размер на прекъсвача. 

ВНИМАНИЕ: Цялото окабеляване трябва да се извърши от квалифициран персонал.  

ВНИМАНИЕ: Много е важно за безопасността на системата и ефективната работа да използвате 
подходящ кабел за свързване на батерията. За да намалите риска от нараняване, моля използвайте 
подходящия препоръчан кабел, както е показано по-долу. 

 

Препоръчителен кабел за батериите 

Модел Размер Кабел  (mm
2

) Застягане（（（（max）））） 

3.5KW/5.5 KW       1 x 2AWG 35 2 Nm 

 

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

1. Отстранете 18 мм. от изолацията на полож. и отриц. проводник. 

2. Използвайте правилните инструменти за кримпване. 

3. Закрепете пластината на инвертора както в показано по-долу.  

 

4. Свържете всички батерии както е показано по-долу.  

 



 

 

 

5. Поставете кабелите на батериите в акумулаторите на инвертора и се уверете, че болтовете са 

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

на батерията и инвертора / заряда са правилно свързани и проводниците са здраво завинтени. 

 

6. За да осигурите здраво свързване на проводника, фиксирате кабелите към обтягащото устройство с 

кабелна стяжка.  

 

 

ВНИМАНИЕ: Опасност от токов удар 

Инсталацията да се извършва внимателно поради високото напрежение на акумулатора 

 

 

ВНИМАНИЕ: Преди да направите последното DC свързване или да затворите DC 

прекъсвача / разединителя, убедете се, че положителния (+) е свързан с положит. (+), 

а отрицателния (-) с отрицателния (-). 



4.5 AC вход / изход 
ВНИМАНИЕ!! Преди да свържете към източник на захранване с променлив ток, моля инсталирайте 
отделен прекъсвач за променлив ток между инвертора и източника на захранване с променлив ток. 
Това ще гарантира, че инверторът може да бъде изключен по време на работа, поддръжка и пълна 
защита от претоварване на променливотоковия вход. Препоръчителната спецификация на AC 
прекъсвача е 32A за 3.2KVA и 50A за 5KVA. 
ВНИМАНИЕ!!  Има два терминала с маркировка “IN” и “OUT”. Моля, не свързвайте неправилно 
входните и изходните конектори. 

ВНИМАНИЕ!! Цялото окабеляване трябва да се извърши от квалифициран персонал. 

WARNING! Важно за безопасността на системата и ефективната работа да използвате подходящ кабел 
за AC входа. За да намалите риска от нараняване моля използвайте , подходящия препоръчителен 
размер на кабела, както е показано по-долу. 
 
Препоръчителни изисквания за АC проводниците 

Модел  Размер Кабел (mm2) Застягане 

 3.5 KW  12 AWG 4 1.2 Nm 

5.5 KW 10 AWG 6 1.2 Nm 

 

1. Моля, следвайте стъпките по-долу, за да осъществите AC / AC връзката:  

2. Преди да свържете AC входа / изхода, първо трябва да отворите DC протектора или разединителя. 

Отстранете 10 мм. от изолацията на 6-те проводника. Фаза L и неутрала N с 3 mm.  

3. Поставете AC входните проводници в съответствие с поляритета, посочен на клемния блок и 

затегнете винтовете на клемите . Свържете първо PE защитата ( ) . 

→Земя (жълт-зелен) 

L→LINE (кафяв или черен) 

N→ Неутрала (син) 

 

 

ВНИМАНИЕ: Уверете се че AC източникът на захранване е изключен, преди да се опитате 

да го свържете към уреда. 

 
4. След това вкарайте AC изходните кабели в съответствие с поляритета индикиран на терминалния 

блок и застегнете винтовете. Първо свържете PE зазем. кабел  ( ) .  
 

→ Земя (жълт-зелен) 

L→LINE (кафяв или черен) 

    N→ Неутрала (син) 

 

 

 

5. Уверете се, че кабелите са здраво 
свързани.. 



 

 

 
 

 

4.6 PV Свързване 

 

ВНИМАНИЕ: Преди да свържете към фотоволтаични модули, моля инсталирайте ОТДЕЛНО  DC 
прекъсвач между инвертора и PV модулите. 
WARNING! Важно за безопасността на системата и ефективната и работа е да се използва подходящ 
кабел за PV модулна връзка. За да намалите риска от нараняване, моля използвайте подходящия 
препоръчителен размер на кабела, както е показано по-долу. 
 

Модел Размер Кабел (mm2) Застягане（（（（max）））） 

     3.5/5.5KW        1 x 12AWG 4 1.2 Nm 

 
PV Модули: 
 
1. При избора на подходящи фотоволтаични модули, моля, първо разгледайте изискванията по-долу: 
2. Напрежението на празен ход (Voc) на PV модулите да не надвишава максималното напрежение на 

празен ход на инвертора.  
3. Напрежението на празен ход (Voc) на PV модулите трябва да е по-високо от мин. напрежение на 

батерията. 
 

ИНВЕРТОР - МОДЕЛ 3.5 KW 

Максимално напрежение на празен ход 

на системата от PV модули 

500Vdc 

Максимално MPPT напрежение на 

системата от PV модули 

120Vdc~450Vdc 

 
Вземете 250Wp PV модул като пример. За горните два параметъра, препоръчителните конфигурации  
на модулите са изброени по-долу. 
 

Специф.соларен 
панел (референция) 
- 250Wp 
- Vmp: 30.1Vdc 
- Imp: 8.3A 
- Voc: 37.7Vdc 
- Isc: 8.4A 
- Cells: 60 

Соларен Вход 
Брой панели 

Обща входна 

мощност (Min в серия: 6 бр., max. в серия: 13 бр.) 

6 броя в серия 6 pcs 1500W 
8 броя в серия 8 pcs 2000W 

12 броя в серия 12 pcs 3000W 

13 броя в серия 13 pcs 3250W 

8 броя в серия и 2 сета в паралел 16 pcs 4000W 
10 броя в серия и 2 сета в паралел 20 pcs 5000W 

 
 
PV модул – Свързване на проводниците 

Моля, следвайте стъпките по-долу, за свързването на PV модула  
1. Отстранете 10 мм от изолацията на положителните и 

отрицателни проводници. 
2. Поставете накрайниците на края на положителните и 

ВНИМАНИЕ: Някои уреди (като климатик), се нуждаят от поне 2 ~ 3 минути, за да се рестартират, защото 

е необходимо време, за балансиране на охлаждащият газ във веригите вътре. Ако се появи недостиг на 

енергия и се възстанови за кратко време, това ще доведе до повреда на свързаните уреди. За да 

предотвратите този вид повреда, моля, проверете дали климатика е оборудван с функция за забавяне на 

времето преди инсталацията. В противен случай инверторът/зарядното устройство ще прекъсне 

претоварването и ще прекъсне изхода, за да защити уреда, но понякога може да причини повреди в 

климатика. 

5.5 KW 



отрицателните проводници с подходящ инструмент за пресоване. 
3. Монтирайте капака на PV проводника към инвертора с доставените винтове, както е 

показано на схемата по-долу.  

 
Проверете правилната полярност на кабелната връзка от фотоволтаичните модули и входните PV 
съединители. След това свържете положителния полюс (+) на свързващия проводник към 
положителния полюс (+) на PV входния конектор. Свържете отрицателния полюс (-) на свързващия 
проводник към отрицателния полюс (-) на PV входния съединител. Завийте двата кабела плътно по 
посока на часовниковата стрелка. Препоръчителен инструмнт 4 мм отвертка. 

 

 
 

4.7 Окончателно сглобяване 

След като свържете всички кабели, поставете долния капак обратно, като завиете два винта, 

както е показано по-долу.  

. 



1．
 4.8 Комуникационна връзка 

 1. Моля, използвайте предоставения комуникационен кабел за свързване на инвертора към 

компютъра. Поставете компакт диска в компютъра и следвайте инструкциите на екрана, за 

да инсталирате мониторинговия софтуер. За подробна информация за работа със софтуера, 

проверете ръководството за потребителя  в компактдиска. 

 

 

2. Wi-Fi облачна комуникация (опция): 

Моля, използвайте предоставения комуникационен кабел за свързване на Wi-Fi модула към инвертора. 

Свалете апликацията APP от APP магазина и я инсталирайте. Вижте “Указание за бърза инсталация на 

Wi-Fi Plug” за настройка на мрежата и регистриране. Състоянието на инвертора ще се показва чрез 

приложението за мобилен телефон или уеб браузъра на компютъра. 

 

3. GPRS облачна комуникация (опция): 

Моля, използвайте предоставения комуникационен кабел за свързване на GPRS модула към инвертора, а 

след това външното захранване към GPRS модула. Свалете апликацията APP от APP магазина и я 

инсталирайте . Вижте “Ръководство за бърза инсталация на GPRS RTU”, за да настроите мрежата и да се 

регистрирате. Състоянието на инвертора ще се показва чрез приложението на мобилния телефон или 

уеб браузъра на компютъра. 



5 Работа 

5.1  Включване ON/OFF 

Изглед отстрани 

 

След като уредът е правилно инсталиран и батериите са добре свързани, просто натиснете бутона за 

включване / изключване (бутона е разположен на кутията), за да включите устройството. 

5.2  Експлоатация и панел на дисплея 

Панелът на LCD дисплея, показан на таблицата по-долу, се намира на предния панел на инвертора и 

включва три индикатора, четири функционални бутона и LCD дисплей, показващи работното  

състояние и информацията за входната / изходната мощност. 

 
LED Индикатор 

LED Индикатор Съобщения 

 Зелен 

Свети постоянно 
Изхода е захранен от мрежата в мрежов 

режим 

Премигва 
Изхода е захранен от батерията или PV в 

батериен режим. 

 Зелен 
Свети постоянно Батерията е напълно заредена. 

Премигва Батерията се зарежда. 

 Червен 
Свети постоянно Възникнала повреда в инвертора. 

Премигва Предупредително състояние в инвертора 

    

   Функционални клавиши 

Функц. клавиши Описание 

ESC Излизане от режим настройки 

UP Връщане към предишния избор 

DOWN Следващ избор 

ENTER Потвържд. на избора в режим на настройка или влизане в режим на настройка 

Функционални клавиши 

LED индикатори 

LCD дисплей 



5.3 Икони на LCD дисплея 

 

Икона Описание на функцията 

Информация за входния източник 

 Индикира AC входа. 

 Индикира PV вход 

 

Индикира входно напрежение, вход Честота, PV напрежение, ток на 

зарядното устройство (ако PV зарежда за 3K Модел), зарядно устройство, 

напрежение на батерията. 

Програма за конфигурация и информация за грешки 

 

Индикира настройките на програмата. 

 

Индикира кодовете на предупрежденията и грешките. 

Предупрежд:  Премигва кода на предупреждението. 

Повреда:  свети кода на повредата 

Информация за изхода 

 

Индикира изходното напрежение, изходна честота, товар в проценти, 

Товар в VA, Товар във ватове и ток на разреждане. 

Информация за батерията 

 

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

режим на батерия и статус на зареждане в режим мрежа. 

В режим AC ще показва състоянието на зареждане на батерията. 

Статус Напрежение на батерията LCD Дисплей 

Режим 

постоянен ток 

/режим  

постоянното 

напрежение 

<2V/cell 4 ленти ще мигат последователно. 

2 ~ 2.083V/cell 
Долната лента ще бъде включена, а другите 
три ленти ще мигат последователно. 

2.083 ~ 2.167V/cell 
Долните две линии ще бъдат включени, а 
другите две ленти ще мигат последователно. 

> 2.167 V/cell 
Долните три линии ще бъдат включени и 

горната лента ще мига. 

Плаващ режим. Батериите са напълно заредени. 4 линии.  
 



В режим на батерия, ще показва капацитет на батерията.  

Процент процент Напрежение на батерията LCD дисплей 

Товар >50% 

< 1.85V/cell 
 

1.85V/cell ~ 1.933V/cell 
 

1.933V/cell ~ 2.017V/cell 
 

> 2.017V/cell  
 

Товар < 50% 

< 1.892V/cell 
 

1.892V/cell ~ 1.975V/cell 
 

1.975V/cell ~ 2.058V/cell 
 

> 2.058V/cell  
 

 

Информация за продукта 

 Индикира претоварване. 

 

Индикира нивото на товара от 0-24%, 25-49%, 50-74% and 75-100%.  

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

    

Информация за режима на работа 

 
Индикира, че устройството се свързва към електрическата мрежа. 

 
Индикира, че устройството се свързва към PV панела. 

 Индикира, че товарът се захранва от електрическата мрежа. 

 
Индикира, че електрическата верига на зарядното устройство работи. 

 
Индикира, че DC/AC инверторната верига работи. 

Mute Operation  

 Индикира, че алармата на устройството е изключена. 



5.4 LCD настройки 

След като натиснете и задържите бутон ENTER за 3 секунди, устройството ще влезе в режим на 

настройка. Натиснете бутон “UP” или “DOWN”, за да изберете програми за настройка. След това 

натиснете бутона „ENTER“, за да потвърдите избора или бутона ESC, за да излезете. 

 

Настройки на програмата: 

Програма Описание Избираеми опции 

00 
Излизане от 

настройките 

Escape 

 

01 

Приоритет на изходния 

източник: 

За да конфигурирате 

приоритет за източника 

на ток на товара. 

Utility first (default) 

 

Мрежата ще предостави захранване на 

продуктите като първи приоритет. 

Слънчевата енергия и енергията на 

батерията ще осигурят захранване на 

товарите само тогава, когато няма достъп до 

захранването. 

Solar first 

 

Слънчевата енергия осигурява захранване 

на товарите като първи приоритет. Ако 

слънчевата енергия не е достатъчна, за да 

захранва всички свързани товари, тогава и 

батерията ще захранва товарите 

едновременно. 

Мрежата осигурява захранване на товарите 

само когато се случи някое от условията: 

- Слънчевата енергия не е налична 

- Напрежението на акумулатора пада до 

ниско ниво на предупредително напрежение 

или има настройка в програмата 12. 

SBU priority 

 

Слънчевата енергия осигурява захранване 

на товарите като първи приоритет. 

Ако слънчевата енергия не е достатъчна, за 

да захранва всички свързани товари, тогава и 

батерията ще започне да подава захранване 

на товарите едновременно. 

Помощната програма осигурява захранване 

на товарите само когато напрежението на 

батерията падне или до ниско ниво на 

предупредително напрежение, или има 

настройка в програмата 12. 

02 

Максимален ток на 
зареждане: За да 
конфигурирате пълния 
ток на зареждане за 

10A 

  

20A 

 



зарядни устройства. 
(Максимален ток на 
зареждане = ток на 
зареждане + ток на 
слънчево зареждане) 

30A 

 

40A 

 

50A 

 

60A (текущо) 

 

70A 

 

80A 

 

03 
Диапазон на входното 
напрежение 

Устройства (текущо)   

 

Ако е избрано , обхвата на приемливото 

AC входно напрежение ще бъде между 

90-280VAC. 

UPS 

 

Ако е избрано , обхвата на приемливото 

AC входно напрежение ще бъде между 

170-280VAC. 

05 Вид батерия 

AGM (текущо)        

  

Flooded 

 

Определя се от 

потребителя 

 

Ако е избран “User-Defined”, напрежението  

на зареждане на батерията и low DC cut-off 

напрежението могат да се настройват в 

програми 26, 27 и 29.  

06 
Автоматично 
рестартиране при 
претоварване 

Рестарт забранен  (текущо) 

  

Рестарт разрешен 

 

07 
Автоматично 
рестартиране при 
прегряване 

Рестарт забранен (текущо) 

  

Рестарт разрешен 

 

09 Изходна честота 

50Hz (текущо)        

 

60Hz   

 

10 Изходно напрежение 

220V 

 

230V (текущо) 

 
240V 

 

 

11 

Максимален ток за 
зареждане от мрежа 
Забележка: Ако 
стойността на настройка в 
програма 02 е по-малка от 
тази в програма 11, 
инверторът ще приложи 
ток за зареждане от 
програма 02 за мрежово 
зареждане. 

2A 

 

10A 

 

20A 

 

30A (текущо) 

 



40A 

 

50A 

 

60A 

 

80A 

 

12 

Настройване на 
напрежение при 
връщане към мрежа, 
когато се избира “SBU 
priority” или “Solar first” 
в програма 01. 

Налични опции в 3.2KVA  Модел 

22.0V 

 

22.5V 

 

23.0V (default) 

            

23.5V 

 

24.0V 

 

24.5V 

 

25.0V 

  

25.5V 

 

Налични опции в  5KVA  Модел 

44V 

 

45V 

 

46V (default) 

            

47V 

 

48V 

 

49V 

 

50V 

 

51V 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Настройване на 

напрежението при 

връщане в режим на 

Налични опции в  3.2KVA  Модел 

Напълно заредена бат 

 

24V 

 



 
 
 

13 

батерия ако е избрано 

“SBU priority” или “Solar 

first” в програма 01. 

24.5V 

 

25V 

 

25.5V 

 

26V 

 

26.5V 

 

27V (default) 

 

27.5V 

 

28V 

 

28.5V 

 

29V 

 

Налични опции в  5KVA Модел: 

Напълно заредена бат 

 

48V 

 

49V 

 

50V 

 

51V 

 

52V 

 

53V 

 

54V (default) 

 

55V 

 

56V 

 

57V 

 

58V 
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Приоритет на 

източника на зарядното 

устройство: 

За да конфигурирате 

приоритета на 

източника на зарядно 

устройство 

Ако инверторът / зарядното устройство работи в режим Мрежа, 

Стендбай или Повреда, зарядно устройство може да се програмира 

както е показано по-долу: 

Utility first 

 

Мрежата ще зарежда батерията като 

първи приоритет. 

Слънчевата енергия ще зарежда 

батерията само когато няма налична 

мрежа. 

Solar first        

 

Слънчевата енергия ще зарежда 

батерията като първи приоритет. 

Батерията ще се зарежда от мрежата 

само когато няма слънчева енергия. 

Solar and Utility (текущо) 

   

Слънчевата енергия и мрежата ще 

зареждат батерията едновременно. 

Only Solar 

 

Слънчевата енергия ще бъде 

единственият източник на зарядно 

устройство, без значение дали има 

мрежа или не. 

Ако Инвертора/зарядно у-во работи в режим Батерия или Режим на пестене 

на енергия, само слънчевата енергия може да зарежда батерията. Слънч. 

енергия ще зарежда батерията, ако е налична и достатъчна. 

18 Алармен контрол 

Аларма включена (текущо)   

  

Аларма изключена 

 

19 
Автоматично връщане 
към екран по 
подразбиране 

Return to default display 

screen (default) 

 

Ако е избрано, независимо,от това как 

потребителите превключват дисплея, той 

автоматично ще се върне към екрана по 

подразбиране (входно напр./изх.напр.), ако 

не бъде натиснат бутон в продълж. на 1 

минута. 

Stay at latest screen 

 

Ако е избрано, дисплея ще остане на 

последния екран който потребителя е 

избрал. 

20 
Управление на 
фоновото осветление 

Подсветка включена (текущо) 

 

Изключена подсветка 

 

22 
Бипва, докато 
основният източник е 
прекъснат 

Аларма включена (текущо) 

 

Аларма изключена 
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Претоварване bypass: 
Когато е активирано, 
уредът ще се 
прехвърли в режим 
мрежа, ако има 
претоварване в режим 
на батерия. 

Байпас забранен (текущо) 

 

Байпас разрешен 

 

 

25 
Запис на кодове за 
грешки 

Запис разрешен (текущ)     

 
Запис забранен  

26 
Bulk зарядно 
напрежение 
(C.V напрежение) 

3.2KVA текущи настройки: 28.2V 

 

5KVA текущи настройки: 56.4V 

 

Ако в програма 5 е избрано самоопределяне, тази програма може да бъде 

настройвана. Диапазонът на настройка е от 25.0V до 31.5V за 3.2KVA Модел и 

48.0V до 61.0V за 5KVA Модел. Увеличението на всяко кликване е с 0.1V. 

27 
Плаващо зарядно 
напрежение 

3.2KVA текущи настройки: 27.0V 

 

5KVA текущи настройки: 54.0V 

 

Ако в програма 5 е избрано самоопределяне, тази програма може да 

бъде настроена. Диапазонът на настройка е от 25.0V до 31.5V за 

3.2KVA Модел и 48.0V до 61.0V за 5KVA Модел. Увеличението на всяко 

кликване е 0.1V. 

29 
Низко DC изключ. 
напрежение 

3.2KVA текущи настройки: 21.0V 

 

5KVA текущи настройки: 42.0V 

 

Ако в програма 5 е избрано самоопределение, тази програма може да 

бъде настроена. Диапазонът на настройка е от 21.0V до 24.0V за 

3.2KVA Модел и 42.0V до 48.0V за 5KVA Модел. Увеличението на всяко 

кликване е с 0.1V. Ниско напрежение на прекъсване на постоянен ток 

ще бъде фиксирано към стойността на настройката, независимо от 

процента на свързания товар. 



30 
Изравняване на 
батерията 

Изравняване на батерията 

разрешено   

 

Изравняване на батерията забранено 

(текущо) 

 

Ако в програмата 05 е избрано “Flooded” или “User-Defined”, тази 

програма може да бъде настроена. 

31 
Изравнително 
напрежение на 
батерията 

3.2KVA Текущи настройки: 29.2V 

 

5KVA Текущи настройки: 58.4V 

 

Диапазона на настройките е от 25.0V до 31.5V за 3.2KVA Модел и 

48.0V до 61.0V за 5KVA Модел. Увеличението на всяко кликване е 

0.1V. 

33 
Изравнено време на 
батерията 

60min (Текущо) 

 

Диапазонът на настройка е от 5min до 

900min. Увеличението на всяко кликване 

е 5 минути. 

34 
Време на изчакване за  
изравняване на 
батерията 

120min (Текущо) 

 

Диапазонът на настройка е от 5min до 

900 min. Увеличението на всяко кликване 

е 5 минути. 

35 
Интервал на 
изравняване 

30days (Текущо) 

 

Диапазонът на настройка е от 0 до 90 

дни. Увеличението на всяко кликване е 1 

ден 

36 
Изравняването се 
активира незабавно 

Разрешено  

 

Не е разрешено (Текущо) 

 
Ако функцията за изравняване е активирана в програма 30, тази 
програма може да бъде настроена. Ако в тази програма е избрано 
„Активиране“, това означава незабавно да активирате изравняването 
на батерията и ще се покаже основната страница и LCD-то ще покаже 

“ ”.Ако е избрано “Disable”,  изравнителната функция ще се 
анулира до следващото активирано време за изравняване въз основа 

на настройка на програма 35.  По това време, “ ” няма да се 
покзва на основната страница на  LCD-то. 

50 
Таймер на включване 
на AC зарядно 

 

AC зарядното стартира от 00:00 до 
23:00. (Текущо е 00:00) 

51 
Таймер на изключване 
на AC зарядно 

 

AC зарядното спира от 00:00 до 
23:00. (Текущо е 00:00) 

52 
Таймер на включване 
на  AC изхода 

 

AC изхода се включва от 00:00 до 
23:00. (Текущо е 00:00) 

53 
Таймер на изключване 
на  AC изхода 

 

AC изхода се изключва от 00:00 до 
23:00. (Текущо е 00:00) 

54 
Настройка в реално 
време --- Минута 

 

Текущо е 00, диапазон 00~59 



55 
Настройка в реално 
време --- Час 

 

Текущо е 00, диапазон 00~23 

56 
Настройка в реално 
време --- Дата 

 

Текущо е 01, диапазон 01~31 

57 
Настройка в реално 
време --- Месец 

 

Текущо е 01, диапазон 01~12 

58 
Настройка в реално 
време --- Година 

 

Текущо е 16, диапазон 16~99 

5.5 Настройка на дисплея 

 

Информацията на LCD дисплея ще се превключва последователно чрез натискане на бутон “UP” или 

“DOWN”. Избираемата информация се превключва по следния начин: входно напрежение, вход Честота, 

PV напрежение, заряден ток, зарядна мощност, напрежение на акумулатора, изходно напрежение, изход 

Честота, процент на товара, Товар в Watt, Товар в VA, Товар в Watt, DC разреждащ ток, осн. CPU версия. 

 

Избираема информация LCD Дисплей 

Входно напрежение / изходно напрежение 

(Екран по подразбиране на дисплея) 

Входно напреж.=230V, Изх.напреж.=230V 

 

Входна Честота 

Входна Честота=50Hz 

 

PV напрежение 

PV напрежение=260V 

 

PV ток 

PV ток = 2.5A 

 



PV мощност 

PV мощност = 500W 

 

Зареждащ ток 

AC и PV ток на зареждане =50A 

 

PV ток на зареждане =50A 

 

AC ток на зареждане =50A 

 



Зареждаща мощност  

AC и PV Зареждаща мощност =500W 

 

PV Зареждаща мощност =500W 

 

AC Зареждаща мощност =500W 

 

Напрежение на батерията и изходно 

напрежение 

Напрежение на батерията =25.5V, изходно 

напрежение =230V 

 

Честота на изхода 

Изходна Честота=50Hz  

 

Процент Товар  

Процент Товар =70% 

 



Товар във VA 

Когато свързания Товар е по-малък от 1kVA, 

товара във VA ще е представен xxxVA както е 

показано по-долу. 

 

Когато товара е по-голям от 1kVA (≧1KVA), 

Товара във VA ще е представен като x.xkVA,  

както е показано по-долу. 

 

Товар във Watt 

Когато Товарът е по-малък от 1kW, товарът във 

W ще се представя като  xxxW, както е 

показано по-долу. 

 

Когато Товар е по-голям от 1kW (K 1KW), 

Товар във W ще се представи като x.xkW, както 

е показано по-долу  

  

Напрежение на батерията / DC ток на 

разреждане. 

Напрежение на батерията = 25.5V, разреждащ 

ток = 1A 

 



Проверка на главната версия на CPU 

Основна версия на CPU 20 09 

 
 

 

 

 

5.6 Режим на работа - Описание 

Работен режим Описание LCD дисплей 

Режим на готовност / 

Режим на пестене на 

енергия 

Забележка: 

* Режим на готовност: 

Инверторът все още не е 

включен, но през това 

време, инверторът може да 

зарежда батерията без AC 

изход.  

* Режим за пестене на 

енергия: Ако е активиран, 

изходът на инвертора ще 

бъде изключен, когато 

свързаният товар е доста 

нисък или не е открит. 

Устройството не захранва, 

но все още може да 

зарежда батериите. 

Захранване от мрежа и PV енергия. 

 

Зареждане от мрежа 

 

Зареждане от PV енергия.  

 

Няма зареждане. 

 

Забележка: 

* Режим на грешка: 

Грешки са причинени от 

вътрешна верижна 

грешка или външни 

причини, като например 

прегряване, късо 

съединение на изхода и 

така нататък. 

Фотоволтаичната енергия 

и мрежата могат да 

зареждат батериите. 

Зареждане от мрежа и PV енергия.  

 

Зареждане от мрежа.  

 

Зареждане от PV енергия  

 

Не зарежда 

 
 



 

 

 

Работен режим OПИСАНИЕ LCD дисплей 

Режим мрежа 

Устройството ще осигури 

изходна мощност от 

мрежата. То също така ще 

зарежда батерията в 

режим мрежа. 

Зареждане от мрежа и PV 
енергия.

 

Устройството ще осигури 

изходна мощност от 

мрежата. То също така ще 

зарежда батерията в 

режим мрежа. 

Зареждане от мрежа. 

 

Ако “solar first” е избран като приоритет за 
изходния източник, а слънчевата енергия не е 
достатъчна, за да захрани товара, слънчевата 
енергия и мрежата ще захранват товара и ще 
зареждат батерията едновременно.  

 

Ако “solar first” е избрано като приоритет за 

изходния източник, а батерията не е 

свързана, слънчевата енергия и мрежата ще 

захранват товара    

 

Мощност от мрежата 

 

Батериен режим 

Устройството ще осигури 

изходна мощност от 

батерията и 

фотоволтаичната енергия. 

Захранване от батерията и PV енергия. 

 
Фотоволтаичната енергия ednowremenno ще 

захранва товарите и ще зарежда батерията 



 

Захранване на товарите само от батерията.   

 
 

Батериен режим 

Устройството ще осигури 

изходна мощност от 

батерията и 

фотоволтаичната енергия. 

Захранваме само то PV енергия. 

 

 

5.7 Изравняване на батерията Описание 

Функцията за изравняване е добавена към зареждащия контролер. Той обръща натрупването на 

отрицателни химически ефекти като стратификация (състояние, при което концентрацията на киселина 

е по-голяма в долната част на батерията, отколкото в горнатачаст). Изравняването също помага да се 

премахнат сулфатните кристали, които може да са се натрупали върху плочите. Ако не проверява, това 

състояние, наречено сулфатиране, то ще намали общия капацитет на батерията. Затова е 

препоръчително периодично да изравнявате батерията. 

 

Как се прилага изравнителната функция 

Активирайте функцията за изравняване на батериите в мониторинговата програма 30 от настройката на 

LCD. След това можете да приложите тази функция в устройството чрез един от следните методи: 

1. Настройване на интервал на изравняване в програма 35. 

2. Незабавно активно изравняване в програмата 36. 

 

� Кога се изравнява батерията 

При плаващ етап, когато е достигнат интервалът на изравняване на настройката (цикъл на 

изравняване на батерията) или изравняването е активно, контролерът ще започне да влиза в етап 

на изравняване.  

 

Изравняване на времето за зареждане и изчакване  В режим изравняване, контролерът ще 

захранва  зареждане на батерията възможно най-много, докато напрежението на акумулатора се 

повиши до напрежението за изравняване на батерията. След това се прилага регулиране на 

постоянното напрежение, за да се поддържа напрежението на батерията при изравнителното 



напрежение на батерията. Батерията ще остане в режим Изравняване, докато не достигне зададеното 

време за изравняване на батерията. 

 

Въпреки това, в режим "Изравняване", когато изтече времето на изравняване на батерията, но 

напрежението на батерията не се повиши до точката на изравняване на батерията, регулаторът на 

заряда ще удължи времето за изравняване на батерията, докато напрежението на батерията достигне 

изравнявнителното напрежение на батерията. Ако напрежението на батерията е все още по-ниско от 

напрежението за изравняване на батерията, когато изчакването на батерията приключи, контролерът за 

зареждане ще спре изравняването и ще се върне в плаващ режим. 

 

5.8 Кодове на повредите 

Код на 
повредата 

Събитие Светеща икона 

01 
Вентилаторът е изключва, когато инверторът е 
изключен.  

02 Прегряване 
 

03 Напрежението на батерията е твърде високо 
 

04 Напрежението на батерията е твърде ниско 
 

05 
Открито късо съединение или прегряване във 
вътрешните компоненти на конвертора.  

06 Изходното напрежение е твърде високо. 
 

07 Изчакване при претоварване  
    

08 Напрежението на шината е твърде високо 
 

09 Неуспешен софт старт на шината 
 

51 Свръх напрежение  
 

52 Напрежението на шината е твърде ниско 
 



53 Неуспешен софт старт на инвертора 
 

55 Свръх DC напрежение на AC изхода 
 

57 Грешка на токовия сензор 
 

58 Изходното напрежение е твърде ниско 
 

59 PV напрежението е над ограничението 
 

 

5.9 Индикатор за предупреждение 

 

Код за 
предупреж-

дение. 
Предупредително събитие Звукова аларма 

Премигваща  
Икона 

01 
Вентилаторът е блокиран, 
когато инверторът е включен. 

Звучи три пъти всяка 
секунда  

03 Батерията е презаредена 
Звучи веднъж на 
секунда   

04 Изтощена батерия 
Звучи веднъж на 
секунда   

07 Претоварване 
Звучи 1 път  на 
половин секунда 

     
 

10 
Намаляване на изходната 
мощност 

Звучи 2 пъти на 3 
секунди   

15 PV енергията е ниска. 
Звучи 2 пъти на 3 
секунди  

 Изравняване на батерията Няма 
 

 
Батерията не е свързана Няма 

 



6 РАЗПОЛАГАНЕ И ПОДДРЪЖКА ЗА АНТИПРАХОВИЯ КОМПЛЕКТ 
 

6.1 Преглед 

Всеки инвертор има инсталиран противопрахова комплект от фабриката. Инверторът автоматично ще 

разпознае този комплект и ще активира вътрешния термодатчик, за да регулира вътрешната 

температура. Този комплект също предпазва инвертора от прах и повишава надеждността на продукта в 

сурова среда. 

 

6.2 Почистване и поддръжка 

Стъпка 1: Моля, разхлабете винта в посока, обратна на часовниковата стрелка, върху горната част на 

инвертора. 

 

Стъпка 2: След това прахоустойчивата кутия може да се свали и да се извадят въздушните филтри, 

както е показано по-долу..  

 

Стъпка 3: Почистете въздушния филтър и прахоустойчивия калъф. След изчистване, отново сглобете 

комплекта против прах обратно към инвертора 

Забележка: Комплектът против прах трябва да се почиства от прах всеки месец. 



7 СПЕЦИФИКАЦИИ 
Таблица 1 Спецификации на мрежовия режим 

ИНВЕРТОР МОДЕЛ                           3.5KW                                                   5.5KW 

Вълна на входно напрежение Синусоидална (мрежа или генератор) 

Номинално входно напрежение 230Vac 

Ниско напрежение макс. товар 
170Vac±7V (UPS); 

90Vac±7V (устройства) 

Ниско напрежение номин. товар 
180Vac±7V (UPS); 

100Vac±7V (устройства) 

Високо напрежение номин. товар 280Vac±7V 

Високо напрежение макс. товар 270Vac±7V 

Макс. AC входно напрежение 300Vac 

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

Ниска честота номин. товар 40±1Hz 

Ниска честота макс. товар 42±1Hz 

Висока честота номин. товар 65±1Hz 

Висока честота макс. товар 63±1Hz 

защита от късо съединение на 

изхода 
Прекъсвач 

Ефективност (Режим мрежа) >95% (Номинален R Товар, батерията е напълно заредена) 

Време за прехвърляне 
10ms типичен (UPS); 

20ms типичен l (устройства) 

Отклонение в изходната мощност:

Когато AC входното напрежение падне

до 170V, изходната мощност ще се 

понижи. 

 



Таблица 2 Спецификации на инверторния режим 

Инвертор Модел                         3.5KW                                                     5.5KW 

Номинална изходна мощност 3.5KW                                                            5.5KW

Вълна на изходно напрежение  Чиста синусоида 

Регулиране на изх. напрежение 230Vac±5% 

Честота на изхода 50Hz 

Максимална ефективност 93% 

Защита от претоварване 5s@≥150% Товар; 10s@110%~150% Товар 

Капацитет на пренапрежение 2* номинална мощност за 5 секунди 

Номинално DC входно напреж. 24Vdc 48Vdc 

Напрежение за студен старт 23.0Vdc 46.0Vdc 

Предупреждение за Ниско DC 

напрежение 
  

@ Товар < 50% 23.0Vdc 46.0Vdc 

@ Товар ≥ 50% 22.0Vdc 44.0Vdc 

Предупреждение за връщане на 

постоянен ток 
  

@ Товар < 50% 23.5Vdc 47.0Vdc 

@ Товар ≥ 50% 23.0Vdc 46.0Vdc 

Ниско DC прекъсващо напрежение   

@ Товар < 50% 21.5Vdc 43.0Vdc 

@ Товар ≥ 50% 21.0Vdc 42.0Vdc 

Високо DC възстановяващо 

напреж. 
32Vdc 62Vdc 

Високо DC Изключващо 

напрежение 
33Vdc 63Vdc 

Консумация на енергия без товар <35W 



Table 3 Спецификации на режима на зареждане 

Режим за зареждане  мрежа 

Инвертор Модел                     3 . 5 K W                            5 . 5 K W 

Алгоритъм за зареждане 3-стъпков 

AC Charging Current (Max) 
     

80Amp (@VI/P=230Vac)
     

80Amp (@VI/P=230Vac) 

Общо 

Зареждане 

Напрежение 

Кисел. батерия 29.2 58.4 

AGM / Гел Батерия 28.2 56.4 

Плаващо напреж. на зареждане 27Vdc 54Vdc 

Крива на зареждане 

Time

Battery Voltage, per cell Charging Current, %

100%

50%

Bulk

(Constant Current)

Absorption

(Constant Voltage)

Maintenance

(Floating)

Current

Voltage

T1

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

T0

2.43Vdc (2.35Vdc)

2.25Vdc

 

MPPT Слънчев режим на зареждане 

Инвертор Модел 3.5KW  5.5KW 

Maкс. PV Array Мощност 
5000W 6000W 

Номинално PV напрежение 240Vdc 

PV Array MPPT диапазон на напр. 120~450Vdc 

Max. PV Array Open Circuit Напреж. 500Vdc 

Maкс. ток на зареждане 

(AC зарядно плюс слънч. зарядно) 
100Amp                                          100Amp 

 

 Таблица 4 Общи спецификации 

Инвертор Модел  

Сертификат за безопасност CE 

Диапазон на раб. температура -10°C to 50°C 

Температура на съхранение -15°C~ 60°C 

Влажност 5% to 95% Отн. влажност (Без конденз) 

Размери (D*W*H), mm 100 x 300 x 440 

Нетно тегло, kg 9.5 9.7 

3.5KW  5.5KW



8 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Проблем LCD/LED/Бъзер Описание / Възможна причина Каво да направя? 

Устройството се 
изключва автома- 
тично по време на 
стартирането. 

LCD / светодиодите и 

зумерът ще бъдат 

активни в продъл- 

жение на 3 секунди и 

след това се изключат. 

Напрежението на батерията е 
твърде ниско (<1.91V/Cell) 

1. Заредете батерията. 
2. Сменете батерията. 

Не се случва нищо 
след включване на 
захранването. 

Няма индикация. 

1. Напрежението на батерията е 
твърде ниско. (<1.4V / клетка) 
2. Вътрешният предпазител е 
изключен. 

1. Свържете се с ремонтния център за 

смяна на предпазителя. 

2. Заредете отново батерията. 

3. Сменете батерията. 

Мрежите 
съществуват, но 
устройството 
работи в режим на 
батерия. 

На LCD дисплея се 

показва входното 

напрежение 0, а 

зеленият светодиод е 

Премигва. 

Вградената защита е изключена 

Проверете дали е изключен 

прекъсвачът за променлив ток и 

променливотоковите кабели са 

свързани добре. 

Green LED is Премигва. Некачествено AC захранване.  

1. Проверете дали AC кабелите не са 

прекалено тънки и / или твърде дълги. 

2. Проверете дали генераторът (ако 

има) работи добре или дали 

настройката на входното напрежение е 

правилна. 
Зеления LED 
премигва. 

Задайте „Solar First“ като прио- 
ритет на изходния източник. 

променете приоритета на изходния 
източник да е първо Мрежа. 

Когато уредът е 

включен, вътреш- 

ното реле се вклю- 

чва и изключва 

многократно. 

LCD дисплея и 
светодиодите 
Премигват 

Батерията е изключена. 
Проверете дали кабелите на 
батериите са добре свързани. 

Бъзера 
непрекъснато 
издава звуков 
сигнал, а 
червеният 
светодиод  
свети. 

Код на грешка 07 
Претоварване. Инвертора има 
Товар от 110% и времето 
изтича. 

Намалете свързания Товар, като 
изключите някои устройства. 

Код на грешка 05 
късо съединение на изхода. 

Вижте дали кабелите са свързани добре 

и премахнете ненужните товари. 

Температурата на вътрешния 
конвертор е над 120 ° C. Проверете дали въздушният поток към 

уреда не е блокиран или температурата 

на околната среда е твърде висока. Код на грешка 02 
Вътрешната температура на 
инверторния компонент е над 
100 ° C. 

Код на грешка 03 

Батерията е презаредена. Занесете го за ремонт  

Напрежението на батерията е 
твърде високо. 

Проверете дали спецификаци- 

ите и количеството батерии отговарят 

на изискванията. 

Код на грешка 01 Грешка на вентилатора Сменете вентилатора. 

Код на грешка 06/58 
Необичайно изходхо напр. 
(напрежение на инвертора под 
190Vac или по-високо от 260Vac) 

1. Намалете товара. 
2. Занесете го за ремонт 

Код на грешка 
08/09/53/57 

Вътрешните компоненти са 
повредени 

Занесете го за ремонт. 

Код на грешка 51 Свръхток или пик 

Рестартирайте уреда, ако грешката 
се повтори, моля, върнете се в 
сервизния център. 

Код на грешка 52 
Напрежението на шината е 
твърде ниско. 

Код на грешка 55 
Изходното напрежение е 
небалансирано. 



9 Приложение: Приблизителна времева таблица на резервиране 
 

Модел Товар (W) Резервиране @24Vdc 100Ah (min) Резервиране @24Vdc 200Ah (min) 

Спецификациите на батериите могат да варират в зависимост от различните производители. 

 

 

 




