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1  Бележки  за  това  ръководство

1.2  Приложим  персонал

1.3  Символи  в  този  документ

1.1  Валидност

Операция  след  5  минути

символ

променлив  ток  (AC)

Инверторът  не  трябва  да  се  изхвърля  с  битовите  отпадъци.

MID  36KTL3-X

Опасност:  Електричество!

символ

ВНИМАНИЕ  показва  опасна  ситуация,  която,  ако  не  бъде  избегната,  може  да  доведе  до  
леки  или  средни  наранявания.

Това  ръководство  ще  предостави  подробна  информация  за  продукта  и  инструкции  за  инсталиране  за  потребителите  
на  фотоволтаичния  инвертор  от  серия  TL3-X  на  Shenzhen  Growatt  new  energy  Co.,  Ltd.  (наричан  по-долу  Growatt  
new  energy).  Моля,  прочетете  внимателно  това  ръководство,  преди  да  използвате  този  продукт.  Growatt  new  
energy  няма  да  информира  потребителите  за  промени  в  това  ръководство.

Предупрежденията  показват  опасности  за  оборудването  или  персонала.  Привлича  вниманието  ви  към  определено

Инверторът  трябва  да  бъде  инсталиран  от  професионални  електротехници,  които  са  сертифицирани  от  
съответните  отдели.  Като  прочетете  подробно  това  ръководство,  инсталаторът  може  да  инсталира  правилно  и  
бързо  инвертора  от  серия  MID  TL3-X  и  може  да  извърши  отстраняване  на  неизправности  и

ЗАБЕЛЕЖКА  се  използва  за  справяне  с  практики,  които  не  са  свързани  с  лични  наранявания.

CE  знак.

MID  20KTL3-X1

последвано,  може  да  причини  повреда  или  унищожаване  на  част  или  на  цялото  устройство  Growatt  и/или

Информация,  която  трябва  да  прочетете  и  знаете,  за  да  осигурите  оптимална  
работа  на  системата.

Ако  има  някакви  проблеми  по  време  на  процеса  на  инсталиране,  инсталаторът  може  да  влезе  в  www.growatt.com,  
за  да  остави  съобщение  на  уебсайта  или  да  се  обади  на  нашия  24-часов  телефон  за  обслужване:  +86  755  2747  1942.

ОПАСНОСТ  показва  опасна  ситуация,  която,  ако  не  бъде  избегната,  ще  доведе  до  смърт  
или  сериозно  нараняване.

MID  25KTL3-X1

1.3.2  Маркировки  върху  този  продукт

Опасност:  Гореща  повърхност!

Постоянен  ток  (DC)

ОПАСНОСТ

MID  33KTL3-X

Обяснение

Точка  на  свързване  за  защита  за  заземяване

Прочетете  ръководството

ВНИМАНИЕ

MID  40KTL3-X

1.3.1  Символи  в  този  документ

Описание

ВНИМАНИЕ

MID  17KTL3-X1

ЗАБЕЛЕЖКА

процедура  или  практика.  Ако  процедурата  или  практиката  не  се  прилага  правилно  или

изграждане  на  комуникационна  система.

Инверторът  отговаря  на  изискванията  на  приложимите  CE  указания.

Информация
MID  22KTL3-X1

Опасност:  Пламък!

друго  оборудване,  свързано  към  устройството  Growatt,  или  да  причини  нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  показва  опасна  ситуация,  която,  ако  не  бъде  избегната,  може  да  
доведе  до  смърт  или  сериозно  нараняване.

MID  30KTL3-X
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Безопасност  2

Ø  200V-1000V  обхват  на  входно  напрежение

Ø  Теглото  е  само  31  кг

Ø  Максималната  ефективност  е  до  98,8%

Ø  3/4  независимо  проследяване  на  максималната  мощност

Ø  Лесна  инсталация

Ø  OLED+LED/WIFI+APP  дисплей

Ø  Вграден  DC  ключ

Ø  Интегриран  със  сензорен  бутон

Ø  Съвместим  с  RS485/Wifi/GPRS/4G  комуникация

Ø  Степен  на  защита  IP66

2.1  Описание  и  характеристики  на  продукта

Е°  СБА Фд

А
Коефициентът  на  мощност  е  радиото  на  текущата  мощност,  подаваща  се  в  електроразпределителната  мрежа  и  
максималната  мощност  на  инвертора,  която  може  да  подава  в  електроразпределителната  мрежа.

Комунална  мрежа

Съкращение  за  "постоянен  ток"

Факторът  на  мощността  е  съотношението  на  активната  мощност  или  ватовете  към  привидната  мощност  или  
волтовите  ампери.  Те  са  идентични  само  когато  токът  и  напрежението  са  във  фаза,  тогава  факторът  на  
мощността  е  1,0.  Мощността  в  една  променлива  верига  много  рядко  е  равна  на  прякото  произведение  на  волта  и  ампера.

DC  прекъсвач

Както  е  показано  на  фигура  2.1  по-горе,  пълната  фотоволтаична  система,  свързана  с  мрежата,  включва  
фотоволтаични  модули,  фотоволтаични  инвертори,  обществени  мрежи  и  други  компоненти.  Във  
фотоволтаичната  модулна  система  фотоволтаичният  инвертор  е  ключов  компонент.

2.1.1  Описание  на  продукта

PV

Енергията  се  измерва  в  Wh  (ватчасове),  kWh  (киловатчасове)  или  MWh  (мегаватчасове).

Инвертор

2.1.2  Характеристики  на  продукта

40KTL3-X  може  да  бъде  свързан  към  осем  струни),  има  3/4  максимална  мощност  за  проследяване  на  точки,  така  
че  е  подходящ  за  свързване  3/4  Комплект  от  масиви  от  различни  панели.

Мощност

Безжична  комуникация

позиция

д

AC

Слънчев  панел

Мощност

Електромер

3

DC

Фактор  на  мощността

Б

Ф

Енергия

За  да  се  намери  мощността  на  еднофазна  променлива  верига,  произведението  от  волтове  и  ампери  трябва  да  
се  умножи  по  коефициента  на  мощност.

°  С

Забележка:  Ако  избраният  фотоволтаичен  модул  изисква  положително  или  отрицателно  заземяване,  моля,  
свържете  се  с  Growatt  за  техническа  поддръжка  преди  инсталиране.

Фотоволтаичните  инвертори  от  серията  Growatt  се  използват  за  преобразуване  на  постоянния  ток,  генериран  
от  фотоволтаичните  панели,  в  променлив  ток  и  изпращането  му  към  мрежата  по  трифазен  начин.  Инверторът  
от  серията  MID  17-33KTL3-X(1)  може  да  бъде  свързан  към  шест  низа  (MID  36-

Енергията  е  мощността,  изчислена  във  времето.  Например,  вашият  инвертор  работи  при  постоянна  мощност  
от  4600  W  за  половин  час  и  след  това  при  постоянна  мощност  от  2300  W  за  още  половин  час,  той  е  подал  3450  
Wh  енергия  в  електроразпределителната  мрежа  в  рамките  на  този  час.

Съкращение  за  фотоволтаични.

Фиг.2.1

AC  прекъсвач

Характеристиките  на  инвертора  са  както  следва:

1.3.3  Речник

Описание

Мощността  се  измерва  в  W  (ватове),  kW  (киловати)  или  MW  (мегавати).  Мощността  е  мигновена  стойност.  Той  
показва  мощността,  която  вашият  инвертор  в  момента  подава  в  електроразпределителната  мрежа.

Външната  безжична  комуникационна  технология  е  радиотехнология,  която  позволява  на  инвертора  и  
други  комуникационни  продукти  да  комуникират  помежду  си.  Устройството  за  безжична  комуникация  не  е  
стандартно.  Изисквайте  да  поръчате  допълнително,  ако  имате  нужда.

Е

4

Съкращение  за  "променлив  ток"
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2.3  Инструкции  за  безопасност

Инверторът  трябва  да  отнеме  20  минути,  за  да  се  разреди  за  безопасност.

6.  Използването  на  тази  машина  за  производство  на  електроенергия,  свързано  с  мрежата,  изисква  разрешение

свързване  на  рамката  на  генератора  и  други  електропроводими  повърхности  по  начин,  
който  осигурява  непрекъсната  проводимост  със  земята,  за  да  има  оптимална  защита  на  

системата  и  персонала.

2.2  Квалификация  на  квалифицирано  лице  Тази  свързана  

към  мрежата  инверторна  система  работи  само  когато  е  правилно  свързана  към  разпределителната  мрежа  за  
променлив  ток.  Преди  да  свържете  MID  TL3-X  към  електроразпределителната  мрежа,  свържете  се  с  местната  
електроразпределителна  мрежа.  Това  свързване  трябва  да  се  извършва  само  от  квалифициран  технически  персонал  
за  свързване  и  само  след  получаване  на  подходящи  одобрения,  както  се  изисква  от  местните  власти,  които  имат  
юрисдикция.

ОПАСНОСТ

оборудването  е  повредено,  нашата  компания  си  запазва  правото  да  не  гарантира  качеството;

7.  Когато  инсталирате  фотоволтаични  модули  през  деня,  използвайте  непрозрачни  материали  за

6

Ø  Компонентите  в  инвертора  са  под  напрежение.  Докосване  на  компоненти  под  напрежение

бъдете  високо  на  слънце,  което  може  да  причини  лична  опасност.

3.По  време  на  монтаж,  с  изключение  на  клемите  за  окабеляване,  моля,  не  местите  други  части

Ÿ  Не  отваряйте  инвертора  освен  кабелната  кутия  от  квалифицирани  лица.

4.Всички  електрически  инсталации  трябва  да  отговарят  на  местните  стандарти  за  електрическа  безопасност;

опасни  напрежения,  покрийте  целия  слънчев  масив  с  тъмни  материали,  преди  да  
свържете  масива  към  каквото  и  да  е  оборудване.

персонал  за  монтаж  и  поддръжка;

към  инструкциите  в  това  ръководство  или  игнорирайте  предупрежденията  в  ръководството  и

от  местния  отдел  за  електроснабдяване;

Имайте  предвид,  че  изберете  подходящото  място  за  монтаж  и  спазвайте  посочените  
изисквания  за  охлаждане.

ВНИМАНИЕ

2.3.2  Предупреждения  за  електрическо  свързване

2.  Всички  операции  и  окабеляване  трябва  да  бъдат  завършени  от  професионални  електрически  или  механични  
инженери;

неправилната  инсталация  и  експлоатация  може  да  доведе  до  сериозна  безопасност  и  
опасности  от  токов  удар  и/или  повреда  на  оборудването.

покриване  на  фотоволтаичните  модули,  в  противен  случай  напрежението  на  клемите  на  модула  ще  бъде

с  инвертора  Growatt  след  правилните  инструкции  и  под  постоянен  надзор.  Трябва  да  
държите  инвертора  Growatt  далеч  от  деца.

5

може  да  доведе  до  сериозно  нараняване  или  смърт.

вътре  в  шасито;

от  квалифицирани  лица.

2.3.1  Предупреждения  за  монтаж

ВНИМАНИЕ

Ÿ  Електрически  монтаж,  ремонт  и  преобразуване  могат  да  се  извършват  само

5.  Ако  машината  се  нуждае  от  поддръжка,  моля,  свържете  се  с  местната  определена  система

ВНИМАНИЕ

1.  Моля,  прочетете  внимателно  това  ръководство  преди  инсталиране.  Ако  не  успеете  да  инсталирате  според

Ø  Преди  монтажа,  моля,  проверете  уреда,  за  да  се  уверите,  че  няма  повреди  при  
транспортиране  или  манипулиране,  които  могат  да  повлияят  на  целостта  на  
изолацията  или  безопасните  разстояния;  в  противен  случай  това  може  да  доведе  до  
опасности  за  безопасността.

Ÿ  Забранете  работата  по  линия.

Ÿ  Има  остатъчно  напрежение  в  инвертора  след  изключване  на  устройството.

Ø  Опасност  за  живота  поради  високо  напрежение  в  инвертора

Ø  Системите  с  инвертори  обикновено  изискват  допълнителен  контрол  (напр.  
превключватели,  изключватели)  или  защитни  устройства  (напр.  предпазители)  в  
зависимост  от  преобладаващите  правила  за  безопасност.

Ø  Неоторизирано  премахване  на  необходимите  защити,  неправилна  употреба,

Ø  Лицата  с  ограничени  физически  или  умствени  способности  могат  да  работят  само

Ø  Спазвайте  местните  изисквания  за  заземяване  на  фотоволтаичните  модули  и  
фотоволтаичния  генератор.  GROWATT  препоръчва

Ø  Направете  всички  електрически  връзки  (напр.  край  на  проводник,  предпазители,  
PE  връзка  и  т.н.)  в  съответствие  с  действащите  разпоредби.  Когато  използвате  
инвертора  за  осигуряване  на  захранване,  спазвайте  всички  действащи  правила  
за  безопасност,  за  да  сведете  до  минимум  риска  от  злополуки.

Ø  За  да  се  сведе  до  минимум  възможността  от  опасности  от  удар  поради

Ø  Следвайте  инструкциите  в  това  ръководство,  за  да  сглобите  инвертора.

Ø  Заземяване  на  PV  модулите:  MID  TL3-X  е  безтрансформаторен  инвертор.  което  означава,  че  
няма  галванично  разделяне.  Не  заземявайте  DC  страната  на  инвертора  MID  TL3-X.  
Заземете  само  монтажната  рамка  на  фотоволтаичния  модул.  В  противен  случай  ще  има  
съобщение  за  грешка  "PV  ISO  Low".
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Преглед  на  продукта  3

Е

OLED  индикатор

Сензорен  бутон:  Можем  да  превключваме  LED  дисплея  и  да  
задаваме  параметри  чрез  докосване.

8

ВНИМАНИЕ

Бутон  с  докосване

RS485  порт

Х

Показва  текущото  работно  състояние  на  инвертора

Инструкциите  за  външния  вид  са  както  следва:

Не.

електромагнитни  смущения  от  околното  оборудване.  По  това  време  потребителят  е  
длъжен  да  вземе  правилни  мерки  за  намаляване  на  смущенията  от  околното  оборудване  
към  инвертора.

Дж

Зелено:  нормална  работа

име име

Б

ЛОГО

Мига  в  зелено:  програма  за  актуализиране

А

вентилатор

д

Описание

7

USB  порт

LCD  екран

г

Докоснете  лого

2.3.3  Предупреждения  за  работа

Фиг.3.1

AC  терминал

ВНИМАНИЕ

аз

Червено:  грешка

Не.

Ø  Не  стойте  близо  до  инвертора  на  по-малко  от  20  см  по  всяко  време.

Ф

Описанието  на  етикета  на  инвертора:

Мигаща  червена  светлина:  предупреждение

DC  превключвател PE  терминал

°  С

Описание

Идентификация  на  

състоянието  на  инвертора

PV  терминал

Ø  Всички  операции  по  транспортиране,  монтаж  и  пускане  в  експлоатация,  
включително  поддръжка,  трябва  да  се  извършват  от  квалифициран,  обучен  
персонал  и  в  съответствие  с  всички  действащи  кодекси  и  разпоредби.

Ø  Въпреки  че  са  проектирани  да  отговарят  на  всички  изисквания  за  безопасност,  някои  
части  и  повърхности  на  инвертора  са  все  още  горещи  по  време  на  работа.  За  да  
намалите  риска  от  нараняване,  не  докосвайте  радиатора  в  задната  част  на  
фотоволтаичния  инвертор  или  близките  повърхности,  докато  инверторът  работи.

Ø  При  специални  обстоятелства  инверторът  може  да  бъде  подложен  на

Ø  Когато  инверторът  е  изключен  от  мрежата,  моля,  бъдете  внимателни,  защото  някои  
компоненти  могат  да  задържат  достатъчно  заряд,  за  да  създадат  опасност  от  токов  
удар.  За  да  сведете  до  минимум  възникването  на  тази  ситуация,  спазвайте  всички  

съответни  символи  и  знаци  за  безопасност  в  това  ръководство.

Ø  Неправилното  оразмеряване  на  фотоволтаичните  панели  може  да  доведе  до  наличие  
на  напрежение,  което  може  да  унищожи  инвертора.  Дисплеят  на  инвертора  ще  
прочете  съобщението  за  грешка  „PV  Voltage  High!“

Ø  Уверете  се,  че  всички  съединители  са  запечатани  и  закрепени  по  време  на  работа.

3.1  Преглед  на  външния  вид
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Инспекция  при  разопаковане  4

У

3.3  Среда  за  съхранение

3.2  Размери

Ø  Ако  трябва  да  съхранявате  партида  инвертори,  максималният  брой  слоеве  на  оригиналната  кутия  е  
4.

Ø  Температурата  на  съхранение  винаги  трябва  да  бъде  между  -25℃  и  +60℃  и
Ø  Оборудването  трябва  да  се  съхранява  в  оригиналната  си  опаковка.

Х д

Кол-во

D  AC  водоустойчив  капак  (само  за  модели  във  Виетнам)

Х

MID  36-40KTL3-X

Фигура  3.2

1К

PV+/  PV-терминал  и  PV+/  PV-метален  терминал  имат  6/6PCS  за  MID  17-33KTL3-X(1);

31  кг

Б

д

Инструмент  за  премахване  на  M  PV  терминал

Монтаж  на  стена230  мм

1

Ширина  (W)

Преди  да  отворите  опаковката  на  инвертора,  моля,  проверете  дали  външната  опаковка  е  повредена.  След  
разопаковането,  моля,  проверете  дали  външният  вид  на  инвертора  е  повреден  или  липса  на  аксесоари.  Ако  има  
повреда  или  липсващи  части,  моля,  свържете  се  с  търговеца.

аз

4

6

10

Размер  и  тегло:

Корпус  на  PV  терминал

дълбочина  (D)

относителната  влажност  на  съхранение  трябва  да  бъде  по-малка  от  90%.

4

Не.

Защитен  винт

1

Регистратор  на  данни

°  С

580  мм

1

G  Разширителен  винт

Описание

Е

Б

4

н

Ядро  на  PV  терминала

Тегло

6/6  (8/8)

430  мм 1

Модел

Е

Височина  (H)

1

Пластмасова  разширителна  тръба

PV+/PV-терминал  и  PV+/PV-метален  терминал  имат  8/8PCS  за  MID  36-40KTL3-X.

1

°  С

FGHI

430  мм

14-6  O  клема

Ако  искате  да  съхранявате  инвертора  в  склад,  трябва  да  изберете  подходящо  място  за  инвертора.

А

30  кг

Ръководство  за  бърз  монтаж

JKLMNO

O  Фиксиран  AC  водоустойчив  капак  M4*10  винт

230  мм

F  конектор  за  сигнал  за  COM  порт

Фигура  4.1

6/6  (8/8)Дж

Забележка:

9

1

L  Инструмент  за  премахване  на  COM  порт

ИнверторMID  17-33KTL3-X(1)  580  мм

1
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5  Монтаж

Ø  Не  инсталирайте  инвертора  на  телевизионната  антена,  други  антени  или  антенни  кабели;

Ø  Инверторът  трябва  да  се  монтира  на  защитено  и  защитено  място,  като  хладно,  устойчиво  на  дъжд;

Ø  Не  монтирайте  инвертора  в  жилищната  зона;
Ø  Не  монтирайте  инвертора,  където  децата  могат  да  го  достигнат;

5.1  Основни  изисквания  за  инсталиране

Минимално  разстояние  (мм)

500

И  двете  страни

Фиг.  5.3  Инсталационни  размери  за  множество  инвертори
По-горе

500

Напред

Моля,  вижте  следната  фигура:

Фиг.  5.1  Инсталационна  схема

300

300

Фиг.  5.2  Инсталационни  размери  за  един  инвертор

11

Моля,  вижте  фигурата  по-долу:

12

Под

Посока

Ø  Температурата  на  околната  среда  около  инвертора  трябва  да  бъде  между  -25  °  C  ~  60  °  C;

Ø  Инсталирайте  инвертора  в  ориентация  на  очите,  за  да  улесните  проверката  на  OLED  дисплея  и  работата  
по  поддръжката;

Ø  За  да  осигурите  нормална  работа  на  машината  и  удобство  при  работа  на  персонала,  моля,  обърнете  
внимание  да  осигурите  достатъчно  свободно  пространство  за  инвертора.

Ø  Влажността  на  инсталационната  среда  трябва  да  бъде  между  0  и  90%;

Ø  Не  монтирайте  инвертора  върху  сграда,  изградена  от  запалими  или  топлоустойчиви  материали;

Ø  Стената,  върху  която  е  монтиран  инвертора,  трябва  да  е  здрава  и  да  може  да  издържи  тежестта  на  
инвертора  за  дълго  време  (вижте  спецификациите  в  глава  12  за  теглото  на  инвертора);

Ø  Не  се  препоръчва  да  излагате  инвертора  директно  на  силна  слънчева  светлина,  за  да  предотвратите  
прегряване  и  да  причини  намаляване  на  мощността;

Ø  Мястото  за  монтаж  трябва  да  съответства  на  размера  на  инвертора;

Ø  Инверторът  може  да  се  монтира  върху  равнина,  която  е  наклонена  вертикално  или  назад.

Ø  Степента  на  защита  на  машината  е  IP66  и  може  да  се  монтира  на  закрито  и  на  открито;
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5.2  Монтирайте  стойката  за  стена

5.3  Инсталиране  на  инвертора

2.  За  да  сте  сигурни,  че  инверторът  може  да  бъде  здраво  закрепен  към  стената,  закрепете  отстрани  на  инвертора  с  
предпазния  винт  M5  отляво.

Фигура  5.4  Инсталационна  среда

Фигура  5.6  Сенник

Фигура  5.5  Затворена  кутия

5.2.1  Инсталирайте  стойката  за  стена

Опасност

1413

За  да  предотвратите  токов  удар  или  други  повреди,  не  забравяйте  да  проверите  стената  за  
захранване  или  други  тръби,  преди  да  отворите  дупката  в  стената.

Фигура  5.8  Схематична  диаграма  на  монтаж  на  стена

Забележка:  Преди  да  инсталирате  инвертора,  първо  трябва  да  се  уверите,  че  стойката  за  стена  е  здраво  закрепена  към  
стената.

стъпки:

Фиг.  5.7  Спецификации  на  стенен  монтаж

Закрепете  стойката  за  стена,  както  е  показано,  не  позволявайте  на  винтовете  да  се  изравнят  със  стената,  вместо  това  
излагайте  2  до  4  мм.

1.  Закачете  инвертора  на  стенен  монтаж  и  поддържайте  инвертора  балансиран,  когато  е  окачен.

Ø  Уверете  се,  че  инверторът  е  монтиран  на  подходящо  място  и  не  е  позволено  да  се  монтира  
в  затворена  кутия;

Ø  За  да  намалите  натоварването  на  инвертора  и  да  удължите  живота  на  инвертора  поради  
пряка  слънчева  светлина,  препоръчваме  да  монтирате  тента.  Разстоянието  между  сенника  и  
инвертора  е  както  следва:

запазете  скобата
монтиран  хоризонтално
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Инверторно  окабеляване  6

Р  е  сид  у  ал  н  а  то  кова  защита  ( RCMU )

6  .2  AC  si  de  окабеляване

6  .1  Сигурност

Ø  Всеки  инвертор  трябва  да  бъде  монтиран  независимо  с  AC  прекъсвач  
и  е  забранено  споделянето  на  няколко  инвертора.  Ø  Забранено  е  
използването  на  едножилен  проводник  на  изходния  терминал  на  
инвертора.  Ø  Забранено  е  използването  на  алуминиеви  проводници  
като  изходни  кабели.  Ø  Моля,  уверете  се,  че  изходният  кабел  е  добре  
свързан,  преди  да  включите  инвертора.  Пренебрегването  на  горното  
предупреждение  може  да  повреди  машината  или  да  причини  други  
загуби.  В  този  случай  компанията  си  запазва  правото  да  не  изпълнява  
гаранцията  и  да  носи  каквато  и  да  е  отговорност  и  свързаните  с  нея  
разходи.

Тъй  като  самият  вертер  има  висока  прецизност  на  тока  и  дефиниция,  не  е  препоръчително  да  се  прилагат  
всички  защитни  средства  в  системата.  Ако  поради  някаква  специална  причина,  всичко  това  трябва  да  
бъде  Между  изхода  на  преобразувателя  и  отстраняването.  Моля,  инсталирайте  превключвател  за  защита  
от  течове  тип  B  над  300  mA.  Когато  в  системата  са  инсталирани  множество  превключватели  за  защита  от  
течове,  е  забранено  споделянето  на  неутралната  линия,  в  противен  случай  функцията  за  защита  от  течове  
може  да  се  задейства  по  погрешка  и  да  причини  преминете  към  пътуване.

Преди  да  направите  електрически  връзки,  моля,  уверете  се,  че  DC  
превключвателят  на  инвертора  е  в  състояние  „OF  F“  и  изключен  MCB  от  страна  
на  променлив  ток,  в  противен  случай  високото  напрежение  на  t  he  in  verter  
може  да  причини  смърт  на  h.

15

Фиг.  5.9  Химическа  диаграма  на  инвертора  с  целия  монтаж

1  6

Статичното  електричество  може  да  повреди  електронните  компоненти  на  
инвертора.  По  време  на  подмяната  или  монтажа  на  инвертора  трябва  да  се  
вземат  антистатични  мерки.

Може  да  бъде  високо  напрежение  в  проводящата  част  на  инвертора,  което  
може  да  причини  електрически  шок  kT,  следователно,  когато  сте  в  монтажа  на  
инвертора,  се  уверете,  че  AC  и  DC  страните  на  инвертора  са  изключени.

Опасност

Г  гняв

Внимание

Внимание

Проникването  на  влага  и  прах  може  да  повреди  инвертора.  Ø  
Уверете  се,  че  съединителят  на  кабела  е  здраво  затегнат.  Ø  Ако  
конекторът  на  кабела  не  е  инсталиран  правилно,  инверторът  може  да  се  
повреди  от  влага  и  прах.  Всички  гаранционни  претенции  са  невалидни.Забележка

Проникването  на  влага  и  прах  може  да  повреди  инвертора  Ø  
Уверете  се,  че  водоустойчивият  кабелен  уплътнител  е  здраво  затегнат.  Ø  Ако  
конекторът  на  кабела  не  е  инсталиран  правилно,  инверторът  може  да  се  
повреди  поради  проникването  на  влага  и  прах.  Всички  гаранционни  претенции  
са  невалидни

Забележка
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Спецификация  на  превключвателя

40A/230V

Забележка:  Водоустойчивостта  трябва  да  бъде  блокирана  с  огнеупорна  кал,  за  да  се  предотврати  вода.

Стъпки  за  свързване  с  променлив  ток  (само  за  модели  във  Виетнам):

MID  20KTL3-X1

проводника,  преди  да  свържете  AC,  DC  и  комуникация

3.Заключете  защитния  капак  на  рамката  на  инвертора  и  накрая  затегнете  отвора  на  защитния  капак.

50A/230V

18

Подготовка  преди  окабеляване:

MID  25KTL3-X1

80A/230V

Свържете  инвертора  към  заземяващата  шина  през  защитното  заземяване  (PE),  за  да  постигнете

инверторите  трябва  да  бъдат  свързани  към  една  и  съща  заземителна  мед

MID  33KTL3-X

100A/230V

Фигура  6.2

Инверторен  модел

MID  40KTL3-X

Фигура  6.4

и  подобряване  на  производителността  на  EMI.  Следователно,  трябва  да  заземите

Фигура  6.3

MID  17KTL3-X1

40A/230V

17

1.  Прекарайте  5-те  проводника  (L1,  L2,  L3,  N  и  PE  проводници)  през  екрана  за  променлив  ток,  свържете  ги  към  
електрическата  мрежа  и  след  това  кримпирайте  O/U  терминала.

кабели.

Фигура  6.1  Схема  за  заземяване

MID  22KTL3-X1

50A/230V

Свържете  защитния  заземяващ  проводник  (PE)

заземен;  За  система  от  няколко  машини,  всички  PE  кабели

MID  30KTL3-X

80A/230V

защита  за  заземяване.

шина  за  осигуряване  на  еквипотенциална  връзка.

Препоръчителните  спецификации  на  AC  изходния  ключ  са  както  следва:

MID  36KTL3-X

100A/230V

2.  Заключете  AC  кабела  към  съответния  AC  терминал.

10-12  мм

Ø  Изключете  DC  превключвателя  на  инвертора,  прекъсвача  или  превключвателя  от  страна  на  AC.

Ø

Ø  Измерете  напрежението  и  честотата  на  обществената  мрежа  (напрежение:  AC  230V;  честота:  
50Hz)

Ø  Доброто  заземяване  е  добро  за  противопоставяне  на  удари  от  пренапрежение

Ø  За  система  с  една  машина  е  необходимо  само  PE  кабелът
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16

MID  33KTL3-X

Опасност

текущ

10-16
10

MID  25KTL3-X1 10

Моля,  уверете  се,  че  са  изпълнени  следните  условия,  в  противен  случай  това  може  да  

причини  опасност  от  пожар  или  да  повреди  инвертора.  В  този  случай  компанията

Единичен  максимален  вход

Площ  на  напречното  сечение

30

полюс  на  фотоволтаичната  струна  и  земята,  това  означава,  че  an

MID  36-40KTL3-X

(По  избор  за  BAT).

19

10-16

30

повреда  в  изолацията  е  възникнала  в  определена  позиция  във  фотоволтаика

Максимално  входно  напрежение

MID  22KTL3-X1
10

40

трансформатор),  моля,  уверете  се,  че  PV  низът  не  е  заземен.

MID  40KTL3-X

40

20

MID  17KTL3-X1

10-16
16

не  извършва  гаранция  за  качество  и  поема  никаква  отговорност.

Препоръка  Външен  диаметър  на  кабела

Инверторът  от  серията  MID  има  два  независими  входа,  както  е  показано  на  фигурата  по-долу:

string.Трябва  да  се  уверите,  че  повредата  е  отстранена,  преди  да  продължите

При  избора  на  фотоволтаични  модули  трябва  да  имате  предвид  следните  точки:

1100V

10-16

Внимание

MID  36KTL3-X

40

Препоръчителна  дължина  на  линията:

14-20

40

Фигура  6.5

Ако  инверторът  е  специфичен  тип  тънкослоен  акумулаторен  модул  (PV  заземен),  моля,  
свържете  нискочестотния  изолационен  трансформатор  към  изходния  терминал,  преди  
да  го  включите,  в  противен  случай  инверторът  ще  бъде  повреден.

26А

MID  30KTL3-X
16

Модел

MID  20KTL3-X1

10-16

16

Забележка

14-20

40

окабеляването.

1100V

Забележка:  MID  17-33KTL3-X(1)  (3-канален  низ);  MID  36-40KTL3-X  (4-канален  низ)

26А

10-16 10

MID  17-33KTL3-X(1)

Инверторен  модел

Проникването  на  влага  и  прах  може  да  повреди  инвертора

30

Забележка

Ø  Слънчевата  светлина  ще  генерира  напрежение  върху  панела  на  акумулатора.  Високото  
напрежение  след  серийното  свързване  може  да  причини  опасност  за  живота.  
Следователно,  преди  да  свържете  входния  DC  кабел,  трябва  да  покриете  панела  на  
батерията  с  непрозрачен  материал  преди  работа  и  да  осигурите  обратното  DC  
превключвателят  на  инвертора  е  в  състояние  "OFF",  в  противен  случай  високото  
напрежение  на  инвертора  може  да  причини  опасност  за  живота.

Ø  За  да  се  оптимизира  конфигурацията  на  системата,  се  препоръчва  свързването  на  двата  
входа  с  еднакъв  брой  фотоволтаични  модули.

Ø  Моля,  уверете  се,  че  превключвателят  за  променлив  ток  е  изключен  преди  окабеляването.

Ø  Ако  изходът  на  инвертора  е  директно  свързан  към  мрежата  (тоест,  изходната  страна  не  
е  свързана,  а  честотата  на  електрическата  мрежа  е  включена

Ø  Ако  между  положителното  е  измерено  стабилно  ненулево  постоянно  напрежение

Ø  Фотоволтаичните  модули  на  всеки  фотоволтаичен  низ  са  със  същата  спецификация  и  модел.

Ø  Максималното  напрежение  на  отворена  верига  на  всяка  поредица  фотоволтаични  
модули  не  трябва  да  надвишава  1100Vdc  при  никакви  условия.

Ø  Уверете  се,  че  водоустойчивият  кабелен  уплътнител  е  здраво  затегнат.

Ø  Фотоволтаичните  модули  на  всеки  фотоволтаичен  низ  са  свързани  последователно  с  един  и  същи  
номер.

Ø  PV  модулите,  свързани  последователно  във  всяка  PV  низ,  са  от  същия  тип  спецификация.

Ø  Ако  кабелният  конектор  не  е  инсталиран  правилно,  инверторът  може  да  се  повреди  
поради  проникване  на  влага  и  прах.  Всички  гаранционни  претенции  са  невалидни.

Ø  Преди  да  свържете  панела  на  акумулатора,  моля,  уверете  се,  че  полярността  на  DC  входа  
е  правилна,  тоест  положителният  полюс  на  фотоволтаичния  модул  е  свързан  към  DC  
входния  извод,  обозначен  с  "+"  на  инвертора,  а  отрицателният  полюс  е  свързан  към  DC  
входния  терминал,  обозначен  с  "-".

Ø  Максималният  ток  на  късо  съединение  на  всяка  PV  низ  не  трябва  да  надвишава  26A  при  
никакви  условия.

Ø  Максималният  DC  входен  ток  и  напрежение  на  инвертора  не  трябва  да  надвишават  
следните  граници.

Ø  Общата  изходна  мощност  на  всички  PV  низове  не  трябва  да  надвишава  максималната  
входна  мощност  на  инвертора.

Ø  За  да  избегнете  токов  удар,  не  докосвайте  частите  под  напрежение  и  свържете  
клемите  внимателно.

6.3  DC  странично  окабеляване
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1.Прекарайте  кабела  на  10  мм  през  водоустойчивата  муфа,  втулката  и  затегнете

страната  на  инвертора

Свържете  DC  терминал

22

винтове.

2.  Натиснете  втулката  с  резба  в  гнездото  и  затегнете  водоустойчивата  муфа.

Фигура  6.12

Страна  на  инвертора

Фигура  6.7

2.  Поставете  H-образния  инструмент  и  го  издърпайте  от  гнездото.

Фигура  6.10

Фигура  6.11

3.  Свържете  клиента  към  щепсела  на  инвертора,  докато  и  двата  са  плътно  заключени  в  инвертора.

А

Отстранете  сигналния  конектор  1.  

Натиснете  надолу  фиксатора  и  го  издърпайте  от  инвертора.B  само  за  модели  от  Виетнам

А

Фигура  6.9

B  само  за  модели  от  Виетнам

Фигура  6.8

Фигура  6.13

3

1 2

4

Положителен  конектор
Положителен  метален  терминал

Кабели

Кабели

Отрицателен  метален  терминал

4~6  мм²

Отрицателен  конектор

4~6  мм²

6.4  Свързване  на  сигналния  кабел  Инверторът  
от  серията  MID  има  16-пинов  конектор  за  сигнал  с  изключение  на  моделите  във  Виетнам.  Портът  на  
клиентската  сигнална  линия  е  както  следва:

Щракни!

Щракни!
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6.5  Заземяване  на  инвертора

6.6  Активен  контрол  на  мощността  с  приемник  на  сигнал  за  

интелигентен  измервателен  уред

CT  или  контрол  на  пулсациите,

4 1 2 3

1)  Обикновено  се  препоръчва  да  се  инсталират  мълниезащитни  устройства  (като  гръмоотводи /  мълниезащитни  

колани  и  проводници),  за  да  се  предотврати  попадането  на  мълния  в  фотоволтаичния  масив.

компонентите,  инверторите  и  електроразпределителните  съоръжения  могат  да  бъдат  
повредени  от  мълния.

Поради  безтрансформаторната  конструкция,  DC  положителният  полюс  и  DC  отрицателният  
полюс  на  PV  решетки  не  е  разрешено  да  бъдат  заземени.

разпределителното  оборудване)  трябва  да  поддържа  безопасно  разстояние  на  разделяне  S.

A.  Когато  безопасното  разстояние  S  е  изпълнено:

Съгласно  съответните  разпоредби  на  IEC  61643-32  "Свързване  към  фотоволтаични  устройства,  предпазители  от  
пренапрежение  -  избор  и  използване  на  указания",  независимо  дали  за  битови  или  външни  фотоволтаични  
електроцентрали,  е  необходимо  да  се  осигури  прилагането  на  мерки  за  мълниезащита  за  фотоволтаични  системи:

Информация

Фигура  6.16

Като  цяло  се  препоръчва  да  се  монтира  Тип  II  в  позиция    и  Тип  I  в  позиция  .

Този  сериен  инвертор  има  интегрирана  функционалност  за  ограничаване  на  експорта.  За  да  използвате  тази  функция,  можете  
да  свържете  интелигентен  измервателен  уред  или  CT.  Моделът  на  интелигентния  измервателен  уред  е  Eastron  SDM230-Modbus.

Активен  контрол  на  мощността  с  приемник  за  управление  на  радио  пулсации  (RRCR).

24

В  допълнение  към  позиция  3,  на  Фигура    трябва  да  бъде  инсталиран  модул  за  мълниезащита  тип  I.

Мерките  за  мълниезащита  за  фотоволтаични  системи  се  извършват  в  съответствие  със  
съответните  национални  стандарти  и  IEC  стандарти.  Иначе  фотоволтаичните  устройства  като  
напр

Фигура  6.14

4   Относно  горепосочената  мълниезащитна  мълниеприемна  система,  свързана  с  дизайн,  референтен  документ  GB/

T  21714.3-2015.

В  този  случай  фирмата  не  поема  гаранция  и  поема  отговорност.

2)  Устройства  за  мълниезащита  и  отвеждащи  проводници  и  свързано  оборудване  във  фотоволтаични  системи  

(включително  фотоволтаични  панели,  инвертори,  кабели,  захранване

Инверторът  трябва  да  бъде  свързан  към  променливотоковия  заземяващ  проводник  на  електроразпределителната  
мрежа  чрез  клема  за  заземяване  (PE).

ВНИМАНИЕ

Препоръчителна  стойност  на  S:  Според  общата  5-етажна  височина  (около  15  м)  покрив  на  сградата,  S  отнема  2,5  м  
достатъчно,  това  разстояние  може  да  бъде  опростено  според  обратното  отношение  на  височината  на  пода.

ВНИМАНИЕ

Позицията    на  фигурата  трябва  да  бъде  оборудвана  с  мълниезащитен  модул.

Фигура  6.15

23

Б.  Когато  разстоянието  за  безопасност  и  безопасност  S  не  е  спазено:

Позицията  на  ограничаване  на  износа  CT  или  измервателен  уред  трябва  между  инвертора  
и  товара  и  ремъка.

Моделът  CT  е  TOP  90-S10/SP4(LEM).  Основният  отвор  е  10  мм,  дължината  на  изходния  кабел  е  5  м.  Стрелката  на  CT  
трябва  да  сочи  към  инвертора.

3)  Гръмоотводът  и  заземителният  проводник  на  оборудването  в  крайна  сметка  потъват  в  обща  точка  на  заземяване,  

но  двамата  не  могат  да  споделят  проводника.  Това  означава,  че  заземителният  проводник  на  оборудването  трябва  да  
бъде  изтеглен  отделно  и  изискването  за  диаметър  на  проводника  >6  mm² ,  когато  разстоянието  на  безопасния  
интервал  S  е  изпълнено.

Светкавица  надолу  по  линията

Обща  точка  на  заземяване

Безопасен  
интервал  S

Светкавица  надолу  по  линията

Разпределение

Електрическата  мрежа

Заземителен  проводник  на  оборудването

кабинет

Мълниезащитно  устройство

Фотоволтаичен  панел

Заземителна  лента

Инвертор

SPD
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6.7  Режими  на  реакция  на  търсене  на  инвертора  (DRMS)

ВНИМАНИЕ

9

11

14

DRM  сокет

13

Релеен  контакт  1  вход

16

RefGen

Късо  
съединение  с  щифт  13

1

1

K3  –  Реле  3  изход

Ø  Предлагат  се  DRM0,  DRM5,  DRM6,  DRM7,  DRM8.

DRM  гнездо

15

Няма  връзка

Пин  11

12

11

DRM  сокет  щифт  NO.

RRCR

DRM  7

Няма  връзка

Пин  9
Функция

DRM  0

Увеличете  генерирането  на  енергия  (предмет  на  ограничения  от  
други  активни  DRM).

13

0%

Релейен  контакт  2  вход

12

Свържете  се  с  RRCR

Късо  
съединение  с  щифт  13

Няма  връзка

K4  –  Реле  4  изход

14

10Предназначение  за  инвертори  с  възможност  както  за  зареждане,  така  и  за  разреждане

Повреда  на  инвертора  поради  проникване  на  влага  и  прах  Ø  Уверете  се,  

че  кабелната  муфа  е  здраво  затегната.  Ø  Ако  кабелната  муфа  не  е  
монтирана  правилно,  инверторът  може  да  бъде  унищожен  поради  проникване  на  

влага  и  прах.  Всички  гаранционни  претенции  ще  бъдат  невалидни.

Пин  10

9

13

DRM  сокет

13

DRM  8

Управлението  на  активната  мощност  и  управлението  на  реактивната  мощност  са  разрешени  отделно.

10

Прекомерното  напрежение  може  да  повреди  инвертора!

60%

DRM  5

Този  сериен  инвертор  има  функцията  на  режими  на  реакция  при  търсене.  Ние  използваме  16-пинов  контакт  
като  DRMS  връзка  на  инвертора.

Фиг.  6.17  Инвертор  –  RRCR  връзка

Няма  връзка

Гнездо,  потвърдено  
от  къси  щифтове

NC

DRM  8

K1  –  Реле  1  изход

1

Няма  връзка

Късо  
съединение  с  щифт  13DRM  6

Описание  на  приложението  DRMS  

Ø  Приложимо  за  AS/NZS4777.2:2015  или  Регламент  (ЕС)  2016/631  на  Комисията.

1

DRM  сокет

11

12

10

Релейен  контакт  3  вход9

Външното  напрежение  на  DRM  PORT  не  надвишава  +5V.

14

DRM  6

Активна  мощност  Cos(φ)

6.8.3.2  Инверторът  е  предварително  конфигуриран  за  следните  нива  на  мощност  RRCR:

Не  генерирайте  при  повече  от  50%  от  номиналната  мощност.

Няма  връзка

6.7.3.1  Следната  таблица  описва  назначението  и  функцията  на  изводите  на  конектора:

Задействайте  устройството  за  изключване.

NC

13

Пин  12

100%

K2  –  Реле  2  изход

6.7.1  Назначаване  на  щифтове  на  16-пинов  гнездо

Описание

16

Не  генерирайте  енергия.

DRM  7

DRM  5

Релейен  контакт  4  вход

15

13

30%

Късо  
съединение  с  щифт  13

режим

6.7.2  Метод  за  установяване  на  режими  на  отговор  на  търсенето

Не  генерирайте  повече  от  75%  от  номиналната  мощност  и  намалете  
реактивната  мощност,  доколкото  е  възможно.

Com/DRM0

Релета  общ  възел

26

DRM  сокет

13

6.7.3  Използване  на  интерфейса  за  управление  на  мощността  за  ЕС

GND

25

ВНИМАНИЕ

Информация

Пин  №
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Отстраняване  на  грешки  7
6.8  AFCI  (по  избор)

Опасност  от  пожар  от  електрическа  дъга  
Тествайте  само  AFCI  за  фалшиво  изключване  в  описания  по-долу  ред.

6.8.3.2  Извършете  отстраняване  на  неизправности  на  PV  системата:

2.Затворете  прекъсвача  или  превключете  между  инвертора  и  мрежата,  инвертора

6.8.3.3  След  като  повредата  бъде  отстранена,  рестартирайте  инвертора:

Ако  се  покаже  съобщение  "Грешка  200",  зумерът  аларми,  възникнала  е  електрическа  дъга  в  PV  системата.  AFCI  се  

задейства  и  инверторът  е  в  постоянно  изключено  състояние.

6.8.1  Прекъсвач  на  веригата  за  дъгова  повреда  (AFCI)

Фигура  6.19

свързан  към  мрежата.

Когато  грешката  на  инвертора  е  200,  моля,  следвайте  стъпките:

над  140V,  дисплеят  на  инвертора  ще  покаже  следната  информация:  Няма  електрическа  мрежа

4.  Завършете  отстраняването  на  грешки.

6.8.3.1  Завъртете  превключвателя  DC  &  AC  в  положение  "OFF".

28

Ако  се  покаже  друга  информация,  моля,  вижте  Глава  8.  Ако  срещнете  такава

6.8.2  Информация  за  опасност

Изчакайте  екранът  да  се  изключи.

обслужване.

Не  деактивирайте  AFCI  за  постоянно.

Проверете  дали  напрежението  на  отворената  верига  на  PV  струните  е  нормално  или  не.

Завъртете  превключвателя  DC  &  AC  в  положение  "ON".

ще  започне  обратно  отброяване  до  самопроверката  и  след  като  самопроверката  е  нормална,  ще  бъде

Инверторът  има  големи  електрически  потенциални  разлики  между  своите  проводници.  Дъговите  проблясъци  

могат  да  възникнат  през  въздуха,  когато  протича  ток  с  високо  напрежение.  Не  работете  върху  продукта  по  време  на  

работа.

1.  Затворете  DC  превключвателя  на  инвертора.  Докато  входното  DC  напрежение  е  по-голямо

3.  При  нормална  работа  листата  на  прозореца  на  индикатора  на  инвертора  ще  станат  зелени.

6.8.3  Операционна  стъпка

27

грешка  при  свързване,  светодиодът  на  инвертора  ще  светне  червено.В  съответствие  с  Националния  електрически  кодекс  R,  член  690.11,  инверторът  има  система  за  разпознаване  на  

откриване  и  прекъсване  на  електрическа  дъга.  Електрическа  дъга  с  мощност  от  300  W  или  по-голяма  трябва  да  бъде  

прекъсната  от  AFCI  в  рамките  на  времето,  определено  от  UL  1699B.  Изключен  AFCI  може  да  бъде  нулиран  само  ръчно.  

Можете  да  деактивирате  автоматичното  откриване  и  прекъсване  на  дъгата  (AFCI)  чрез  комуникационен  продукт  в  

режим  "Инсталатор",  ако  не  се  нуждаете  от  функцията.  Изданието  на  Националния  електрически  кодекс  R  от  2011  г.,  раздел  

690.11  постановява,  че  новоинсталираните  фотоволтаични  системи,  прикрепени  към  сграда,  трябва  да  бъдат  снабдени  

със  средства  за  откриване  и  изключване  на  серийни  електрически  дъги  (AFCI)  от  страната  на  PV.

Фигура  6.18

проблеми  по  време  на  процеса  на  отстраняване  на  грешки  и  не  можете  да  ги  разрешите,  моля,  свържете  се  с  клиента
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8  Режим  на  работа OLED  дисплей  и  сензорен  бутон  9

Etotal

Свържете  се  ОК

XXXXw

Модел:  SXXBXXD

Задайте  параметър

PV1

PV2

XXXvXXXXw

XXTXXPXXUXXM0

Решетка

000

XXXvXXXXw

Growatt

Мощност

XXXvXXXHz

PV  инвертор

XXXXw

Версия  на  FW:  DM1.0

Свържете  се

30S

Ето  днес

Повече  информация

XXXkWh

Дълго  натискане  за  5  секунди

Когато  слънчевата  светлина  е  слаба  или  няма  слънчева  светлина,  инверторът  автоматично  ще  спре  да  работи.  Когато  е  в  
режим  на  изключване,  инверторът  по  принцип  не  консумира  енергия  от  мрежата  или  слънчевите  панели  и  в  същото  
време  екранът  на  дисплея  на  инвертора  и  LED  светлините  ще  бъде  изключен.

автоматично  се  изключва.  Понастоящем  няма  дисплей  на  OLED,  а

Описвам

настройки,  за  да  направите  OLED  дисплея  отново  чрез  докосване.
листът  на  прозореца  на  индикатора  е  зелен.  Трябва  да  видите  данните  на  дисплея  или  да  направите

Маркировка  за  докосване

Обяснете

30

Превключете  интерфейса  на  дисплея  или  
текущия  номер  плюс  1

29

OLED  дисплеят  може  да  показва  състоянието  на  работа  на  инвертора,  както  и  информация  за  различни  
параметри,  а  интерфейсът  на  дисплея  на  инвертора  може  да  се  превключва  и  параметрите  на  инвертора  могат  да  се  
задават  чрез  докосване  на  бутона.

Въведете  състоянието  на  настройката  
или  потвърдете

Инверторът  контролира  чип  мониторите  и  регулира  състоянието  на  системата  в  реално  време.

Текущите  данни  се  връщат  към  стойността  
по  подразбиране

В  този  режим  инверторът  работи  нормално.

Върнете  се  към  предишния  интерфейс  
на  дисплея

Когато  инверторът  следи  всякакви  неочаквани  условия,  като  отказ  на  системата  и  повреда  на  инвертора,  дисплеят  ще  
покаже  информацията  за  повреда.  В  режим  на  повреда,  инверторът  ще  покаже  Листата  на  прозореца  ще  станат  червени  и  
изходът  на  инвертора  ще  бъде  изключен  от  мрежа.

Едно  докосване

Когато  инверторът  е  включен,  интерфейсът  на  OLED  дисплея  е  както  следва:

Фигура  9.1

Двойно  докосване

Марк

Тройно  докосване

След  като  инверторът  работи  нормално  в  продължение  на  5  минути,  OLED  дисплеят  ще  бъде

Ø  Когато  DC  напрежението  е  по-голямо  от  250V,  енергията  е  достатъчна  и  честотата  на  напрежението  в  
мрежата  отговаря  на  изискванията  за  свързване  към  мрежата,  инверторът  ще  преобразува  
енергията  на  слънчевите  панели  в  променливотоково  захранване  и  ще  експортира  към  мрежата,  а  
зеленият  светодиод  ще  светне.

Ø  Когато  DC  напрежението  е  по-ниско  от  180V,  инверторът  автоматично  ще  се  изключи  от  мрежата  и  ще  
излезе  от  нормалния  режим  на  работа.  Когато  входното  напрежение  отново  достигне  изискването  
и  напрежението  и  честотата  на  мрежата  се  върнат  към  нормалното,  инверторът  автоматично  ще  се  
свърже  към  мрежата.

8.1  Нормален  режим

8.3  Режим  на  изключване

9.2  Събуждане  на  OLED  дисплея

9.1  Дисплей  за  стартиране

8.2  Режим  на  отказ
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9.3  Настройка  на  функцията

Задайте  Comaddr  1

Задайте  дата

Задайте  език

АВТОМАТИЧЕН  ТЕСТ

2018-12-14

Задайте  време

Нулиране  на  фабричните  настройки

12:30:00ч
Ограничение  за  експортиране

Задайте  параметър

Езикът  по  подразбиране  е  английски,  докоснете  два  пъти  подред,  за  да  влезете  в  режим  на  настройка,  едно  докосване  за  превключване  

на  езика  и  докоснете  два  пъти,  за  да  потвърдите  настройката.

9.3.4  Задаване  на  дата  и  час

Докоснете  два  пъти,  за  да  влезете  в  подменюто  за  настройка  на  параметри,  изберете  общата  настройка,  докоснете  два  пъти,  за  да  

влезете  в  подменюто  за  общи  настройки,  едно  докосване  за  превключване  на  интерфейса  на  дисплея,  докоснете  два  пъти  в  интерфейса  

за  дата  и  час,  за  да  влезете  в  състоянието  на  настройка,  едно  докосване,  число

Всички  интерфейси  за  настройка  са  както  следва:

+.

Съвети  и  отказ  от  отговорност

COM  адресът  по  подразбиране  е  1.  Докоснете  два  пъти  подред,  за  да  влезете  в  режим  на  настройка,  едно  докосване,  числото  +1,  

докоснете  два  пъти  подред,  за  да  потвърдите  настройката,  дълго  натиснете  за  5S  номер,  за  да  се  върнете  към  нула.
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Ако  напрежението  на  мрежата  е  близко  или  по-високо  от  националните  законови  изисквания,  инверторът  не  може  да  бъде  свързан  

към  мрежата.  След  получаване  на  разрешение  от  местния  енергийен  оператор,  потребителят  може  да  избере  други  нива  на  

напрежение  според  състоянието  на  напрежението  на  точката  на  присъединяване  към  мрежата.

Когато  инверторът  напусне  завода,  напрежението  и  честотата,  свързани  с  мрежата,  се  задават  в  съответствие  с  най-новия  вътрешен  
стандарт;

9.3.1  Изберете  нивото  на  защитно  напрежение

9.3.3  Задаване  на  COM  адрес

Прекомерното  напрежение  в  мрежата  може  да  повлияе  на  нормалната  употреба  и  експлоатационния  живот  на  

домакинските  уреди  от  страна,  свързана  към  мрежата,  или  да  причини  загуба  на  генериране  на  енергия.

Фабричната  настройка  на  инвертора  е  стандартни  разпоредби  на  CQC.  Клиентите  могат  да  избират  различни  нива  на  защита  на  

напрежението  според  действителната  ситуация;  едно  докосване  превключва  нивото  на  напрежение,  а  две  последователни  докосвания  

потвърждават  настройката.

0  стандарт

1  Широко  ниво  на  напрежение  2

Нашата  компания  не  поема  никаква  отговорност  за  свързаните  въздействия  и  последици,  причинени  от  активиране  

на  функцията  за  автоматичен  контрол  на  изходното  напрежение  за  свързване  към  мрежата.

2  Широко  ниво  на  напрежение  3

32

Инверторът  може  да  поддържа  множество  режими  на  докосване:  едно  докосване,  две  последователни  

докосвания,  три  последователни  докосвания,  продължително  натискане  за  5S.

Фигура  9.3

Фигура  9.5

Фигура  9.2

Различните  видове  кранове  имат  различни  функции.  Парола  за  разширена  настройка:  111

9.3.2  Задаване  на  език

Фигура  9.4

0

успешно
1

Комплект

Ниво  на  напрежение

2

език
Английски XXXX Настройва  се  успешно
езикExporlimit

Дата  на  

настройка  2018-12-14

Задайте  час  

12:30:30

парола

Деактивирайте

НА

ххххххх

Задайте  Comaddr  

1

Нулиране  на  фабричните  настройки

Общ

CT

Английски

Активирайте  NLine

Дата  на  

настройка  2018-12-14
Задайте  ОК

Общ

XXXXXXX

АВТОМАТИЧЕН  ТЕСТ

Задайте  ОК

Задайте  час  

12:30:30

Задайте  държава
Задайте  ОК

PASS

ДА

Задайте  час  

12:30:30

Задайте  държава

ИЗКЛ

Дата  на  

настройка  2018-12-14

Задайте  ОК

111

метър

Задайте  език

Разрешаване

Задайте  Comaddr  

2

Задайте  ОК

Разширено

Задайте  език

Задайте  ОК

Задайте  ОК

Разширено

Задайте  ОК

В  очакване  да  започне

НЕ

VDE0126
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Комуникация  и  мониторинг  10

4

1 2

3

М  е  ер  комуникационен  порт

1  1  DRM  3 /  7

5

RS  4  85  комуникационен  порт

6

B  AT  комуникация

1  2  DRM  4 /  8

1  +  1  2  V

7

1  3

пристанище  (резервирано)

2  COM

9  DRM  1/5

Референтен  сигнал  за  препратка

Не.  D  esc  rip  tio  n

4  RS  4  8  5  B  1

Релейен  контакт  2  вход

RS  4  8  5  A  2

Релейен  контакт  3  вход

RS  4  8  5  B  2

8  RS  4  8  5  B  3

Релейен  контакт  4  вход

D  ry  junction:  външен  интерфейс  
на  реле  с  масло,  мощността  не  е  
2  W

RS  4  8  5  A  3

Релейен  контакт  1  вход

REF /  GEN

3  RS  4  8  5  A  1

1  0  DRM  2 /  6

1  4  DRM  0 /  COMR  elay  комуникационен  възел

R  бележки

RS  4  85  
комуникационен  
порт

като  S  hin  e  WIFI  X,  S  hin  e

D  esc  rip  tio  nНе R  бележки

3  RS  4  8  5  A  1

BATRS  4  85  порт

,

4  RS  4  8  5  B  1

,,

  нагоре

5  RS  4  8  5  A  2

Не  е  всичко

Фигура  9.5

и  др.  към  USB  в  terfaceformo  nit  или  ring.

6  RS  4  8  5  B  2

Инсталирай

Фигура  1  0.3

Стъпки  за  инсталиране  на  модула  за  наблюдение:  Уверете  се,  че    е  от  предната  страна,  след  което  
поставете  данните  заедно  и  затегнете  винтовете.

Фигура  1  0.1

3  4

.

33

Фигура  1  0.2  ju  st  f  или  Вижте  моделите

Инвертираща  страна

Инвертираща  страна

Инвертираща  страна

Инвертираща  страна

Двойно  докосване

Дата  на  

настройка  2018  -12  -14

Exporlimit

АВТОМАТИЧЕН  ТЕСТ

Задайте  език

Английски
Нулиране  на  фабричните  настройки

Английски

Задайте  държава

Задайте  Comaddr  1

Задайте  параметър

Задайте  

време  12:30:30

VDE0126

Задайте  език

1  0  .2  USB  -  USB-A  

портът  се  използва  главно  за  свързване  на  модул  за  наблюдение  или  актуализация  на  фирмената  
програма:  Можем  да  се  свържем  с  външни  опционални  модули  за  пръстен  с  S  hine  4  G  -  XS  hin  e  
LAN  -  X

10.1  Серията  

RS485  от  инвертери  осигурява  два  порта  RS  4  85.  Можете  да  наблюдавате  или  един  или  повече  инвертори  чрез  
RS  4  8  5.  Другият  порт  RS  4  85  се  използва  за  свързване  на  асма  т  метър  (самостоятелна  функция  против  обратен  
поток) .

Задайте  време  

12:30:00

Задайте  ОК Задайте  ОК

Дата  на  

настройка  2018  -12  -14

Дата  на  

настройка  2018  -12  -14

Дата  на  

настройка  2018  -  1  2  -14

Задайте  време  

12:30:00

Задайте  време  

12:30:00
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Отстраняване  на  неизправности  13

12  Стартирайте  и  изключете  инвертора

11  Поддръжка  и  почистване

Предупреждение  201

Предупреждение  206

1.Проверете  дали  панелът  е  нормален  след  изключване;  2.  Ако  съобщението  за  грешка  

все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

1.Проверете  окабеляването  на  клемите  на  низа  след  изключване;  Бързо  свързване  
на  низ/PID  2.  Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя  на  терминала,  който  е  

неправилен.

Предупреждение  202

Предупредително  

съобщение

1.Проверете  DC  мълниеотвода  след  изключване;  DC  мълниезащита  2.  Ако  
съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя  на  алармата  на  устройството.

1.Проверете  дали  първото  или  второто  пътно  табло  или  верига  е  на  късо  съединение;  

2.Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

Описание

1.Проверете  сухото  окабеляване  на  възела  след  изключване;  Ненормална  функция  на  2.  Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя  на  сухия  възел.

1.  Рестартирайте  инвертора;  2.  Ако  

съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

Предупреждение  203  Късо  съединение  на  панела

Предложете

Предупреждение  204

Предупреждение  200  Неуспешен  достъп  до  панела

Предупреждение  205  Неправилно  задвижване  с  усилване

1.Проверете  DC  мълниеотвода  след  изключване;  AC  мълниезащита  2.  Ако  
съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя  на  алармата  на  устройството.

11.1  Проверка  на  разсейването  на  топлината  Ако  

инверторът  редовно  намалява  изходната  си  мощност  поради  висока  температура,  моля,  подобрете  
състоянието  на  разсейване  на  топлината.  Може  би  трябва  да  почистите  радиатора.

12.2  Изключете  инвертора

11.2  Почистване  на  инвертора  Ако  

инверторът  е  замърсен,  изключете  AC  прекъсвача  и  DC  превключвателя,  изчакайте  инвертора  да  се  
изключи,  след  това  почистете  капака  на  корпуса,  дисплея  и  светодиодите  само  с  мокра  кърпа.  Не  
използвайте  никакви  почистващи  препарати  (напр.  разтворители  или  абразиви).

13.1  Съобщение  за  грешка  
Когато  възникне  неизправност,  на  OLED  екрана  ще  се  покаже  съобщение  за  грешка.
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12.1  Стартирайте  инвертора

Информация  за  фотоволтаичните  панели:  •Име  и  
модел  на  производителя  на  PV  панел  •Изходна  мощност  
на  панела  •Voc  на  панела  •Vmp  на  панела  •Imp  на  
групата  •Броят  на  панелите  във  всеки  низ  •Ако  трябва  
да  смените  устройството,  моля,  изпратете  в  
оригиналната  кутия.

1.Затворете  AC  прекъсвача  на  инвертора.

В  някои  случаи  може  да  бъдете  посъветвани  да  се  свържете  с  Growatt,  моля,  предоставете  следната  
информация.
Информация  за  инвертора:   •Сериен  
номер  •Модел  •Съобщение  за  грешка  на  
OLED  •Кратко  описание  на  проблема  

•Напрежение  на  мрежата  •Входно  
напрежение  DC  •Можете  ли  да  възпроизведете  
грешката?  Ако  да,  как?  •Възникнал  ли  е  този  
проблем  в  миналото?  •Какви  са  били  
условията  на  околната  среда,  когато  е  възникнал  
проблемът?

11.3  Проверка  на  DC  изключвателя  Проверявайте  за  

външни  видими  повреди  и  обезцветяване  на  DC  изключвателя  и  кабелите  на  редовни  интервали.  Ако  има  видима  
повреда  на  DC  изключвателя,  или  видимо  обезцветяване  или  повреда  на  кабелите,  свържете  се  с  монтажника.  Ø  
Веднъж  годишно  завъртете  въртящия  се  превключвател  на  DC  Disconnect  от  позиция  On  в  позиция  Off  5  пъти  

последователно.  Това  почиства  контактите  на  въртящия  се  превключвател  и  удължава  електрическата  
издръжливост  на  DC  Disconnect.

2.  Затворете  DC  превключвателя,  когато  входното  PV  напрежение  е  по-високо  от  250Vdc  и  инверторът  ще  стартира  
автоматично.

Стъпки  за  изключване  на  инвертора:  
1.  Изключете  AC  прекъсвача,  за  да  предотвратите  повторното  стартиране  на  инвертора;  2.  Изключете  
DC  превключвателя;  3.  Проверете  работното  състояние  на  инвертора;  4.  Изчакайте,  докато  LED  и  
OLED  дисплеят  изгаснат,  което  показва,  че  инверторът  е  изключен.

Не  изключвайте  DC  конектора,  докато  инверторът  е  свързан  към  мрежата.

13.2  Код  за  предупреждение  

за  системна  грешка
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Опасност

Неизправностите  включват  системни  грешки  и  грешки  на  инвертора.
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1.Проверете  входа  на  панела; 2.Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

2.Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя  на  комуникационната  платка.

Предупреждение  305  Обратно  свързване  на  1.  Проверете  дали  токовият  трансформатор  е

1.Проверете  предпазителя  след  изключване;

2.Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

Предупреждение  406  Неизправност  на  усилващата  верига

Предупреждение  400  Функцията  вентилатор  е

Описание

Низова  комуникация  
Предупреждение  403

Предложете

Предупреждение  402

Напрежението  на  панела  също  е

Версията  на  фърмуера  на  
контролната  платка  1.  Проверете  версията  на  фърмуера;

2.  Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

USB  свръхток

комуникация

производител.

не  съвпадат

трансформатор

1.  Моля,  проверете  комуникационната  линия;

2.Сменете  вентилатора;

2.  Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

2.Проверете  дали  връзката  между  ненормална

1.  Проверете  дали  честотата  е  в  рамките  на  мрежовата  честота  е  извън  
обхвата;

Предупреждение  300  Няма  мрежова  връзка

2.  Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  
се  с  производителя.

Предложете

2.  Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  анормалния

1.Намалете  изходната  мощност;

2.  Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

Предупреждение  404  Изключение  на  паметта

настоящ  трансформатор

Предупреждение  405

Предупреждение  306  Неизправност  на  комуникацията  1.  Моля,  проверете  комуникационната  линия;

Предупреждение  401  Глюкомерът  е  ненормален

1.  Проверете  дали  променливотоковото  напрежение  е  в  рамките  на  
мрежовото  напрежение  е  извън  обхвата  на  спецификацията  на  стандартното  напрежение;

3.Ако  информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

защита

1  Изключете  U  диска;

Предупреждение  208  DC  предпазител  е  повреден

Предупреждение  209

оптимизатор  и  инвертора  е  нормален.

Предупреждение  302

1.  Рестартирайте  инвертора;

1.Проверете  дали  токовият  трансформатор  е

Предупреждение  307  Безжично  CT  сдвояване
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Внимание

Предупреждение  210  Обратно  на  панела

свързани  обратно;

1.Проверете  дали  глюкомерът  е  включен;

1.  Моля,  потвърдете  дали  електрическата  мрежа  е  загубена;

Внимание

Предупреждение  207

Предупреждение  301

и  на

Предупреждение  303  Претоварване  на  изхода

ненормално

2.Свържете  отново  U  диска  след  изключване;

1.  Изключете  незабавно  DC  превключвателя  и  потвърдете  напрежението;

Високо

добре  свързан;

на  токов  трансформатор

съобщение

3.  Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

2.  след  като  нормалното  напрежение  се  възстанови,  ако  съобщението  
за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя. 1.  Рестартирайте  инвертора;

1.Проверете  окабеляването  на  платката  след  изключване;

2.Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.
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2.  Проверете  дали  връзката  между  машината  и  
измервателния  уред  е  нормална.

2.  Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

на  обхват

2.  Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

изчакване

Предупреждение  304  Ток  на  отваряне

1.Проверете  окабеляването  на  вентилатора  след  изключване;

Описание

производител.

2.Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

2.  Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  
се  с  производителя.

съобщение

Оптимизатор  и  инвертор  1.  Проверете  дали  оптимизаторът  е  отворен;

2.  Ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  обхвата
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13.3  Системна  грешка

Грешка  300

Комуникация  1.  Моля,  проверете  комуникационната  линия;  повреда  на  тока  2.  Ако  
информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя  на  трансформатора.

Грешка  305
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Грешка  201

Грешка  407

1.  Проверете  дали  модулът  за  вземане  на  проби  за  температура  е  правилно  свързан  с  
температурата  след  изключване;  свързване  на  сензора  2.  Ако  неизправността  на  възрастта  остава,  продължете  да  

действате  с  ненормалния  производител.

1.  Рестартирайте  машината;  2.  

Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

1.  Рестартирайте  машината;  2.Ако  

информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

Грешка  200  DC  ненормална  дъга

Грешка  403

Ненормална  честота  на  

мрежата

Грешка  408

Код  на  грешка  Описание

Грешка  202

Грешка  406

Непоследователно  

вземане  на  проби  за  

съпротивление  на  

изолацията

Грешка  411

1.  Незабавно  изключете  DC  превключвателя  и  потвърдете,  че  напрежението  на  панела  

е  напрежение;  твърде  високо  2.След  възстановяване  на  нормалното  напрежение,  ако  съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

1.Проверете  дали  изходният  ток  е  небалансиран  след  изключване;  2.Ако  съобщението  
за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

Няма  мрежова  

връзка

1.  Рестартирайте  машината;  2.  

Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

Ненормално  

изместване  на  DC  компонент

Небалансиран  

изходен  ток

1.Проверете  заземяващия  проводник  след  изключване,  за  да  се  уверите,  че  

заземяването  е  нулево,  че  заземителният  проводник  е  свързан  надеждно;  аномалия  при  откриване  2.Ако  възрастта  на  грешката  остава,  продължете  да  действате  с  производителя.

Грешка  405  Ненормално  реле

1.  Сдвояването  на  машината  и  токовия  трансформатор  е  извънредно,  повторно  

сдвояване;  2.Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя;
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Грешка  304

1.  Моля,  проверете  мрежовия  терминал;  2.Ако  

неизправността  на  възрастта  остава,  свържете  се  с  производителя.

1.  Рестартирайте  машината;  2.  

Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

Предложете

Ниско  
съпротивление  

на  изолацията  на  панела

Изходът  1.  
Рестартирайте  машината;  напрежение  DC  2.  Ако  

информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя  на  компонента.  висока  Изход  1.  Рестартирайте  машината;  ток  DC  2.  Ако  

информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя  на  компонента.  Високо

1.Проверете  изходното  натоварване,  намалете  мощността  на  
натоварване;  Претоварване  на  изхода  2.  Ако  информацията  за  грешката  все  още  съществува,  

свържете  се  с  производителя  на  защитата

1  Рестартирайте  машината

Грешка  302

1.Проверете  окабеляването  на  комуникационната  версия  след  изключване;  2.Ако  
съобщението  за  грешка  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

Грешка  307

Код  на  грешка

Грешка  303

1.След  изключване  проверете  дали  корпусът  на  панела  е  надеждно  заземен;  2.Ако  

неизправността  на  възрастта  остава,  свържете  се  с  производителя.

Грешка  301  Грешка  в  AC  окабеляването

1.  Проверете  връзката  на  страничната  линия  на  променлив  ток  след  изключване;  

2.Ако  неизправността  на  възрастта  остава,  свържете  се  с  производителя.

1.Проверете  температурата  след  изключване,  рестартирайте  температурата  е  твърде  

инверторна  след  нормално;  високо  2.Ако  неизправността  остава  неподвижна,  свържете  се  с  производителя.  1.стартирайте  машината;  A  bnormalbus  2.  Ако  информацията  за  неизправност  все  още  

съществува,  свържете  се  с  производителя  на  напрежението.

Грешка  409

Грешка  410

Грешка  401

Грешка  203

1.Проверете  посоката  на  свързване  на  токовия  трансформатор  след  изключване;  2.  Ако  

информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.

Грешка  412

Предложете  

1.  Проверете  окабеляването  на  клемите  на  панела  след  изключване;  2.  
Рестартирайте  инвертора;  3.Ако  неизправността  на  възрастта  остава,  

свържете  се  с  производителя.

1.  Рестартирайте  машината;  Токът  
на  утечка  е  2.  Ако  информацията  за  грешката  все  още  

съществува,  свържете  се  с  твърде  високия  производител.

Грешка  404

Обратно  

свързване  на  токов  

трансформатор

2:  Ако  информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя

Грешка  308  Време  за  изчакване  на  сдвояване

1.Проверете  напрежението  в  мрежата;  

Мрежовото  напрежение  2.  Ако  напрежението  на  мрежата  се  е  възстановило  до  допустимия  диапазон  и  информацията  за  неизправността  все  още  
съществува,  свържете  се  с  ненормалния  производител.

1.Режим  за  нулиране;  

2.Ако  неизправността  на  възрастта  остава,  свържете  се  с  производителя.

Автоматичното  

откриване  не  бе  успешно

Ненормална  

вътрешна  комуникация

Грешка  306

Грешка  400

Измерването  на  

напрежението  на  

шината  е  ненормално

1.Откриване  на  честотата  на  мрежата  и  рестартиране;  

2.Ако  неизправността  на  възрастта  остава,  свържете  се  с  производителя.

Описание

Грешка  402

Изключение  от  

режима  на  инициализация
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Гаранция  на  производителя  14

Извеждане  от  експлоатация  15

Опасност  от  изгаряния  поради  горещи  части  на  корпуса!

Ако  вече  не  е  наличен,  можете  да  използвате  и  еквивалентен  кашон.  Кутията  трябва  да  може  да  се  затваря  
напълно  и  да  поддържа  както  теглото,  така  и  размера  на  инвертора.

1.  Рестартирайте  машината;  
2.  Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

Грешка  423

Напрежението  на  мрежата  1.  Рестартирайте  машината;  
вземането  на  проби  е  2.  Ако  информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  непоследователния  производител.

1.  Рестартирайте  машината;  
2.  Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

Грешка  416

1.  Рестартирайте  машината;  
2.  Ако  информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

Измерването  на  

напрежението  на  
батерията  е  непоследователно

Предложете

Грешка  417

Грешка  419

AFCI  самопроверка

1.  Рестартирайте  машината;  
2.  Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

Грешка  415

4.  Повдигнете  инвертора  от  скобата  и  развийте  винтовете  на  скобата.

Грешка  420

Не  изхвърляйте  дефектни  инвертори  или  аксесоари  заедно  с  битовите  отпадъци.  Моля,  спазвайте  
разпоредбите  за  изхвърляне  на  електронни  отпадъци,  които  се  прилагат  на  мястото  на  инсталиране  
по  това  време.  Уверете  се,  че  старият  модул  и,  когато  е  приложимо,  всички  аксесоари  са  изхвърлени  
по  подходящ  начин

грешка

Ненормално  1.  Рестартирайте  машината;  2.  Ако  
информацията  за  неизправност  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя  на  допълнителното  захранване.

2.  Отстранете  всички  свързващи  кабели  от  инвертора.

Излишното  

вземане  на  
проби  е  непоследователно

обратен
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Защита  от  

свръхток

Изчакайте  20  минути  преди  да  разглобите,  докато  корпусът  се  охлади.

Грешка  418

Ненормална  батерия  1.  Рестартирайте  машината;  2.  Ако  
информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя.свързваща  

защитна  тръба

Код  на  грешка  Описание

Грешка  413  Изключение  на  устройството

ВНИМАНИЕ

Непостоянно  

вземане  на  проби  от  
тока  на  утечка  Ток  

на  утечка  1.  Рестартирайте  машината;  модулът  е  2.  Ако  
информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  ненормалния  производител.

1.  Рестартирайте  машината;  
2.  Ако  информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

Грешка  424

Моля,  вижте  гаранционната  карта.

3.  Развийте  всички  издадени  кабелни  муфи.

Грешка  421  CPLD  ненормален

Грешка  425

1.  Рестартирайте  машината;  
2.Ако  информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя  на  изключението  за  грешка  414  на  паметта.

1.  Рестартирайте  машината;  
2.  Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

1.  Изключете  инвертора,  както  е  описано  в  раздел  8.

Версията  на  
фърмуера  на  
контролната  платка  и  1.  Рестартирайте  машината;  2.Ако  
информацията  за  грешката  все  още  съществува,  свържете  се  с  производителя  на  комуникациите.  дъската  не  съвпадат

Грешка  422
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1.  Рестартирайте  машината;  
2.  Ако  информацията  за  неизправността  все  още  съществува,  свържете  се  с  
производителя.

15.1  Демонтаж  на  инвертора

15.3  Съхранение  на  инвертора  
Съхранявайте  инвертора  на  сухо  място,  където  околните  температури  винаги  са  между  
-25°C  и  +60°C.

15.2  Опаковане  на  инвертора  Ако  е  
възможно,  винаги  опаковайте  инвертора  в  оригиналната  му  картонена  кутия  и  го  закрепете  с  опъващи  ремъци.

15.4  Изхвърляне  на  инвертора
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Спецификация  1716  Декларация  за  съответствие  на  ЕС

22KTL3-X1
MID MID

17KTL3-X1 20KTL3-X1 25KTL3-X1
MID MID

Shenzhen  Growatt  New  Energy  Technology  Co.  Ltd  потвърждава,  че  инверторите  и  аксесоарите  Growatt,  
описани  в  този  документ,  са  в  съответствие  с  гореспоменатите

•  Директива  2014/35/ЕС  за  ниско  напрежение  (LVD)

директиви  на  ЕС.  Цялата  ЕС  декларация  за  съответствие  може  да  бъде  намерена  на  www.ginverter.com.

С  обхвата  на  директивите  на  ЕС:

•  Директива  2014/30/ЕС  за  електромагнитна  съвместимост  (EMC)

43

•  Директива  2011/65/EU  RoHS  и  нейното  изменение  (ЕС)2015/863

44

Стартово  напрежение

32А*3

45~55Hz/55-65Hz

18700VA

3W+PE /3W+N+PE

98,75%

26А*3

25000W

Макс.  изходен  ток  на  повреда  

Макс.  защита  от  свръхток  на  
изхода

евро-ета

1100V

Модел

200-1000V

26А*3

Изходни  данни  (AC)

AC  пусков  ток

98,75%

Макс.  препоръчителна  PV  мощност  (за  
модул  STC)

2/2/2

20000W

Номинално  променливо  напрежение/обхват

41.9A

THDi

98,5%

25500W

2/2/2

22000VA

60А

26А*3

250V

Номинално  напрежение

Обратно  подаване  на  ток  към  PV  масив

Честота/обхват  на  AC  мрежата

AC  номинална  мощност

28.5A

Тип  връзка  с  променливотоков  

ток  Ефективност

98,5%

Брой  PV  струни  за  MPP  тракери

>0,99

3

32А*3

230/400V

30000W

Макс.  входен  ток  за  MPP  тракери

22000W

106.1A

0,8  Водещи ...0,8  Изоставащи

98,8%

0А

Макс.  изходен  ток

Макс.  ефективност

MPP  диапазон  на  напрежение

Спецификации

2/2/2

17000W

27500VA

Фактор  на  мощността  (@номинална  мощност)

375000W

32А*3

340-440V

33.3A

98,75%

33000W

Макс.  DC  напрежение

32А*3

50/60  Hz

<3%

Брой  MPP  тракери

Макс.  ток  на  късо  съединение  за  MPP  
тракери

24200VA

106.1A

98,5%

Макс.  AC  привиден

Регулируем  фактор  на  мощността

600V

26А*3

36.7А

98,5%

Входни  данни  (DC)

2/2/2

17.1  Параметър
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ДА

55.5A

Интелигентно  въздушно  охлаждане

Макс.  препоръчителна  PV  мощност  (за  
модул  STC)

Излъчване  на  шум  (типично)

ДА

Регулируем  фактор  на  мощността

Спецификации

ДА

230/400V

интерфейси

AC  защита  от  късо  съединение

36000W  40000W

Вътрешна  консумация  през  нощта

200-1000V

106.1A

Обща  информация

98,5%

тип  II  OPT

ИЗБИРАМ

60А

Макс.  DC  напрежение  

Стартово  напрежение

IP66

Устройство  за  наблюдение  на  остатъчния  
ток

Надморска  височина

THDi

Защитни  устройства

Макс.  входен  ток  за  MPP  тракери

Дисплей

340-440V

Мониторинг  на  мрежата

39600VA  44000VA

Топология

наблюдение

26А*4

Тегло

1W

2/2/2/2

Макс.  изходен  ток

DC  връзка

Входни  данни  (DC)

3

124,8А

33000W

250V

Мониторинг  на  низовете

4000м

54000W  60000W

Водоустойчива  PG  глава  +  OT  терминал  или  терминал  за  бързо  свързване

ДА

50,5А

Без  трансформатор

ДА

26А*4

Фактор  на  мощността  (@номинална  мощност)

Диапазон  на  работната  температура

2/2/2/2

AC  пусков  ток

AC  връзка

4

36300VA

124,8А

600V

AFCI  защита

98,8%

Макс.  изходен  ток  на  повреда  

Макс.  защита  от  свръхток  на  
изхода

ДА

2/2/2

Степен  на  защита  на  електрониката

Номинално  променливо  напрежение/обхват

Модел

Брой  MPP  тракери

30000W

106.1A

ДА

ДА

0А

66.6A

0~100%

45000W

32А*4

<3%

-25°C ...  +60°C

DC  защита  от  пренапрежение

26А*3

Размери  (Ш/В/Д)  в  мм

Честота/обхват  на  AC  мрежата

2/2/2

Относителна  влажност

Спецификации

Брой  PV  струни  за  MPP  тракери

33000VA

ИЗБИРАМ

106.1A

1100V

Защита  на  струн  предпазител

50dB(A)

H4/MC4(OPT)

49500W

(>45°C  намаление)

32А*4

3W+PE /3W+N+PE

Изолационно  съпротивление

Изходни  данни  (AC)

124,8А

Модел

евро-ета

ДА

ИЗБИРАМ

Тип  връзка  с  променливотоков  

ток  Ефективност

106.1A

Номинално  напрежение

32А*3

580*435*280  мм

>0,99

DC  защита  от  обратна  полярност

50/60  Hz

Макс.  ток  на  късо  съединение  за  MPP  
тракери

USB/RS485

Защита  срещу  острови

Макс.  AC  привиден

Охлаждане

AC  защита  от  пренапрежение

AC  номинална  мощност

124,8А

OLED+LED

тип  II  OPT

60.0A

Обратно  подаване  на  ток  към  PV  масив

Макс.  ефективност

MPP  обхват  на  напрежението

32А*3

30,0  кг

DC  превключвател

0,8  Водещи ...0,8  Изоставащи

26А*3

45~55Hz/55-65Hz

WIFI/GPRS/4G/RF/LAN

36KTL3-X25KTL3-X1
MIDMID

40KTL3-X
MID

17KTL3-X1 20KTL3-X1
MID

30KTL3-X
MID MID

22KTL3-X1 33KTL3-X
MID MID

4645
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32А*3

AC  защита  от  пренапрежение

Честота/обхват  на  AC  мрежата

Тип  мрежова  връзка  с  променлив  

ток  Ефективност

340-440V

26А*3

0,8  Водещи ...0,8  Изоставащи

Модел

2/2/2

Размери  (Ш/В/Д)  в  мм

DC  превключвател

1W

MPP  обхват  на  напрежението

20000VA

Охлаждане

WIFI/GPRS/4G/RF/LAN

600V

37.9A

Обратно  подаване  на  ток  към  PV  масив

98,8%

тип  II  OPT

32А*3

Макс.  изходен  ток

Макс.  ефективност

26А*3

50/60  Hz

<3%

2/2/2

Без  трансформатор

Тегло

DC  защита  от  пренапрежение

ДА

22000W

Степен  на  защита  на  електрониката

200-1000V

26А*3

580*435*280  мм

Мониторинг  на  мрежата

THDi

2/2/2

Макс.  AC  привиден

интерфейси

Защитни  устройства

Стартово  напрежение

Вътрешна  консумация  през  нощта

17000VA

ИЗБИРАМ

1100V

AFCI  защита

30.3A

тип  II  OPT

98,75%

ИЗБИРАМ

(>45°C  намаление)

Водоустойчива  PG  глава  +  OT  терминал  или  терминал  за  бързо  свързване

26А*3

>0,99

230/400V

Защита  срещу  острови

2/2/2

Номинално  променливо  напрежение/обхват

Дисплей

Номинално  напрежение

DC  защита  от  обратна  полярност

20000W

Топология

USB/RS485

250V

Обща  информация

98,5%

33.4А

ДА

Брой  PV  струни  за  MPP  тракери

DC  връзка

25000W

375000W

AC  номинална  мощност

106.1A

30000W

OLED+LED

Защита  на  струн  предпазител

4000м

98,75%

ДА

ДА

0~100%

31  кг

Макс.  ток  на  късо  съединение  за  MPP  
тракери

Надморска  височина

Регулируем  фактор  на  мощността

AC  защита  от  късо  съединение

25000VA

ДА

AC  връзка

Спецификации

Макс.  DC  напрежение

17000W

ДА

Макс.  изходен  ток  на  повреда  

Макс.  защита  от  свръхток  на  
изхода

33000W

Мониторинг  на  низове

25.8A

98,5%

ДА

-25°C ...  +60°C

ИЗБИРАМ

H4/MC4(OPT)

0А

60А

Модел

98,5%

Макс.  препоръчителна  PV  мощност  (за  
модул  STC)

32А*3

98,75%

AC  пусков  ток

Спецификации

Устройство  за  наблюдение  на  остатъчния  
ток

45~55Hz/55-65Hz

3W+PE /3W+N+PE

Диапазон  на  работната  температура

ДА

Интелигентно  въздушно  охлаждане

Мониторинг  на  изолационното  съпротивление

Брой  MPP  тракери

22000VA

Относителна  влажност

3

Изходни  данни  (AC)

106.1A

евро-ета

25500W

50dB(A)

32А*3

98,5%

Входни  данни  (DC)

ДА

30  кг

IP66

Макс.  входен  ток  за  MPP  тракери

Излъчване  на  шум  (типично)

Фактор  на  мощността  (@номинална  мощност)

22KTL3-X1

40KTL3-X
MID

25KTL3-X1

MID MID
30KTL3-X 33KTL3-X

MID MID

MID

17KTL3-X1 20KTL3-X1

36KTL3-X
MID

MID

47

австралийски  модел
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ДА

50.0A

Интелигентно  въздушно  охлаждане

Макс.  препоръчителна  PV  мощност  (за  
модул  STC)

Излъчване  на  шум  (типично)

ДА

Регулируем  фактор  на  мощността

Спецификации

ДА

230/400V

интерфейси

AC  защита  от  късо  съединение

36000W  40000W

Вътрешна  консумация  през  нощта

200-1000V

106.1A

Обща  информация

98,5%

тип  II  OPT

ИЗБИРАМ

60А

Макс.  DC  напрежение  

Стартово  напрежение

IP66

Устройство  за  наблюдение  на  остатъчния  
ток

Надморска  височина

THDi

Защитни  устройства

Макс.  входен  ток  за  MPP  тракери

Дисплей

340-440V

Мониторинг  на  мрежата

36000VA  40000VA

Топология

наблюдение

26А*4

Тегло

1W

2/2/2/2

Макс.  изходен  ток

DC  връзка

Входни  данни  (DC)

3

124,8А

33000W

250V

Мониторинг  на  низовете

4000м

54000W  60000W

Водоустойчива  PG  глава  +  OT  терминал  или  терминал  за  бързо  свързване

ДА

45.5A

Без  трансформатор

ДА

26А*4

Фактор  на  мощността  (@номинална  мощност)

Диапазон  на  работната  температура

2/2/2/2

AC  пусков  ток

AC  връзка

4

33000VA

124,8А

600V

AFCI  защита

98,8%

Макс.  изходен  ток  на  повреда  

Макс.  защита  от  свръхток  на  
изхода

ДА

2/2/2

Степен  на  защита  на  електрониката

Номинално  променливо  напрежение/обхват

Модел

Брой  MPP  тракери

30000W

106.1A

ДА

ДА

0А

60,6А

0~100%

45000W

32А*4

<3%

-25°C ...  +60°C

DC  защита  от  пренапрежение

26А*3

Размери  (Ш/В/Д)  в  мм

Честота/обхват  на  AC  мрежата

2/2/2

Относителна  влажност

Спецификации

Брой  PV  струни  за  MPP  тракери

30000VA

ИЗБИРАМ

106.1A

1100V

Защита  на  струн  предпазител

50dB(A)

H4/MC4(OPT)

49500W

(>45°C  намаление)

32А*4

3W+PE /3W+N+PE

Изолационно  съпротивление

Изходни  данни  (AC)

124,8А

Модел

евро-ета

ДА

ИЗБИРАМ

Тип  връзка  с  променливотоков  

ток  Ефективност

106.1A

Номинално  напрежение

32А*3

580*435*280  мм

>0,99

DC  защита  от  обратна  полярност

50/60  Hz

Макс.  ток  на  късо  съединение  за  MPP  
тракери

USB/RS485

Защита  срещу  острови

Макс.  AC  привиден

Охлаждане

AC  защита  от  пренапрежение

AC  номинална  мощност

124,8А

OLED+LED

тип  II  OPT

54.5A

Обратно  подаване  на  ток  към  PV  масив

Макс.  ефективност

MPP  обхват  на  напрежението

32А*3

30,0  кг

DC  превключвател

0,8  Водещи ...0,8  Изоставащи

26А*3

45~55Hz/55-65Hz

WIFI/GPRS/4G/RF/LAN

36KTL3-X25KTL3-X1
MID

40KTL3-X
MID MID

17KTL3-X1 20KTL3-X1 30KTL3-X
MID MIDMID

33KTL3-X22KTL3-X1
MID MID
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17.3  Приложение

17.2  Въртящ  момент
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ДА

ИЗБИРАМ

30  кг

Без  трансформатор

ДА

DC  превключвател

Размери  (Ш/В/Д)  в  мм

Степен  на  защита  на  електрониката

ДА

0~100%

Защита  на  струн  предпазител

4000м

Излъчване  на  шум  (типично)

AC  връзка

ИЗБИРАМ

DC  защита  от  пренапрежение

Мониторинг  на  низовете

Вътрешна  консумация  през  нощта

ДА

тип  II  OPT

31  кг

Интелигентно  въздушно  охлаждане

ДА

-25°C ...  +60°C

H4/MC4(OPT)

AC  защита  от  късо  съединение ДА

интерфейси

Спецификации

Надморска  височина

AFCI  защита

Топология

Дисплей

USB/RS485

Устройство  за  наблюдение  на  остатъчния  
ток

IP66

Мониторинг  на  изолационното  съпротивление ДА

Мониторинг  на  мрежата

ИЗБИРАМ

Тегло

Относителна  влажност

Защитни  устройства

580*435*280  мм

(>45°C  намаление)

Водоустойчива  PG  глава  +  OT  терминал  или  терминал  за  бързо  свързване

DC  защита  от  обратна  полярност ДА

1W

AC  защита  от  пренапрежение тип  II  OPT

Обща  информация

Охлаждане

WIFI/GPRS/4G/RF/LAN

Диапазон  на  работната  температура

DC  връзка

ДА

50dB(A)

OLED+LED

Модел

Защита  срещу  острови

Блясък  RF-X

14kgf.cm

Гаранцията  не  включва  разходите  за  възстановяване  и  транспорт  на  дефектно  оборудване.  Разходите  
за  инсталиране  или  повторно  инсталиране  на  неправилно  функциониращо  оборудване  също  трябва  да  бъдат  ясно  
изключени  от  други  свързани  разходи  за  логистика  и  обработка,  понесени  от  гаранционни  искове,  свързани  с  
различни  аспекти.

52

Кратко

4kgf.cm

Продуктовите  приставки  могат  да  бъдат  избрани  от  таблицата  по-долу:

20kgf.cm

USB  интерфейс  GPRS  модул  за  наблюдение

USB  интерфейс  WIFI  модул  за  наблюдение

Винт  за  капак  на  корпуса

20kgf.cm

име

Блести  LAN-X

Блести  GPRS-X

AC  терминален  блок

Защитни  винтове  на  стойката  за  стена

USB  интерфейс  4G  модул  за  наблюдение

Блести  WIFI-X

AC  водоустойчив  фиксиращ  винт  на  капака

Заземителен  винт

USB  интерфейс  RF  модул  за  наблюдение

USB  интерфейс  LAN  модул  за  наблюдение

Блясък  4G-X

12kgf.cm

Инверторът  може  да  бъде  ремонтиран  на  място  или  транспортиран  до  сервизния  център  на  Growatt  за  
ремонт,  или  може  да  бъде  заменен  с  нов  в  зависимост  от  модела  и  експлоатационния  живот  на  машината.

36KTL3-X30KTL3-X
MID MIDMID

33KTL3-X 40KTL3-X
MID
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18  Сертификати  за  съответствие Свържете  се  с  нас  19

+86  755  2747  1942+86  755  2747  1942

Модел

С  подходящите  настройки  уредът  ще  отговаря  на  изискванията,  посочени  в  следните  
стандарти  и  директиви  (дата:  декември/2018  г.):

Ако  имате  технически  въпроси  относно  нашите  продукти,  моля,  свържете  се  с  горещата  линия  на  
Growatt  New  Energy  Service.  Нуждаем  се  от  следната  информация,  за  да  Ви  предоставим  
необходимата  помощ:

service@ginverter.com
www.ginverter.com

Сертификати

IEC  62116/61727,  IEC  60068/61683
CE,IEC  62109,AS  4777.2,EN50549,N4105,C10/11,MID  17-40KTL3-X(X1)

У
Е
т

Shenzhen  Growatt  New  Energy  CO.,  LTD

53 54

No.28  Guangming  Road,  Shiyan  Street,  Bao'an  District,  
Shenzhen,  PRChina

Ø  Код  за  съобщение  за  грешка  на  инвертора

Ø  Инверторен  метод  на  комуникация

Ø  Сериен  номер  на  инвертора

Ø  Съдържание  на  OLED  дисплея  на  инвертора

Ø  Вид  и  брой  PV  модули,  свързани  към  инвертора

Ø  Тип  инвертор
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