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1 Poznámky  manuálu

Poznámky k manuáluObsah

1.1 Rozsah platnosti
tento návod je neoddeliteľnou súčasťou X1-Hybrid, popisuje montáž, inštaláciu, uvedenie
do prevádzky, údržbu a poruchu výrobku. Pred použitím si ho pozorne prečítajte

1.2 Cieľová skupina
táto príručka je určená pre kvalifikovaných elektrikárov. Úlohy popísané v tejto príručke
môžu vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári

1.3 Použité symboly
Nasledujúce typy bezpečnostných pokynov a všeobecné informácie sa v tomto
dokumente nachádzajú tak ako je opísané nižšie:

Nebezpečenstvo!
 „Nebezpečenstvo“ označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Poznámka!
Poznámka poskytuje tipy, ktoré sú cenné pre optimálne fungovanie
nášho produktu.

Varovanie!
 „Varovanie“ označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

Pozor!
 „Pozor“ označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu.

Poznámka: “3.0” znamená 3.0kW.
   “D” znamená s “DC Prepínač”, “N” znamená bez “DC Prepínač”.
   “E” Znamená “EPS funkcia” bude dostupná s nainštalovaním externého
        prepínacieho zariadenia.
   “I” znamená “EPS funkcia” je dostupná nakoľko zariadenie už obsahuje externé 
                        prepinacie zariadenie v sebe
   “C” znamená bez “EPS funkcia”
tento návod uschovajte na mieste, kde bude kedykoľvek prístupný
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2  Bezpečnosť

Bezpečnosť Bezpečnosť

2.1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo života v dôsledku vysokého napätia v striedači!
• Všetky práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.
• Spotrebič nesmú používať deti ani osoby ľudia so zníženými
  fyzickými zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
  nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im nebol
  poskytnutý dohľad alebo inštrukcie.
• Na deti by sa malo dozerať, aby sa nehrali so spotrebičom.

Pozor!
Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúcich častí krytu!
• Počas prevádzky sa horné veko krytu a telo krytu môžu
   zahriať.
• Počas prevádzky sa dotýkajte iba spodného veka krytu.

Pozor!
Možné poškodenie zdravia v dôsledku účinkov žiarenia!
• Nezdržujte sa dlhšie vo vzdialenosti menej ako 20 cm
od striedača.

Poznámka!
Uzemnenie FV generátora.
• Dodržiavajte miestne požiadavky na uzemnenie FV modulov
  a FV generátora. Odporúča sa pripojiť rám generátora a ďalšie
  elektricky vodivé povrchy takým spôsobom, ktorý zabezpečí 
  nepretržité vedenie a uzemnenie, aby bola zaistená optimálna
  ochrana systému a osôb.

Varovanie!
• Zaistite vstupné DC napätie/prúd ≤ Max. Prepätie/prúd môžu
spôsobiť trvalé poškodenie striedača alebo iné straty, ktoré
nebudú zahrnuté v záruke!

Varovanie!
Nepoužívajte striedač, keď je prístroj v prevádzke.

Varovanie!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

• Pred aplikáciou si pozorne prečítajte túto časť, aby ste zaistili správnu a bezpečnú
   aplikáciu. Návod na obsluhu si riadne uschovajte.
• Tu sa odporúča iba príslušenstvo spolu s dodávkou invertora. V opačnom prípade
  môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
• Uistite sa, že existujúce rozvody sú v dobrom stave a že vodič nie je poddimenzovaný.
• Nerozoberajte žiadne časti striedača, ktoré nie sú uvedené v inštalačnej príručke.
  Neobsahuje žiadne časti opraviteľné používateľom. Pokyny na získanie servisu nájdete
  v časti Záruka. Pokus o vlastnú údržbu meniča môže mať za následok riziko zásahu
  elektrickým prúdom alebo požiaru a stratu platnosti záruky.
• Uchovávajte mimo dosahu horľavých a výbušných materiálov, aby ste predišli požiaru.
• Miesto inštalácie by malo byť mimo vlhkých alebo korozívnych látok.
• Autorizovaný servisný personál musí pri inštalácii alebo pri práci s týmto zariadením
  používať izolované náradie.
• FV panely musia mať klasifikáciu IEC 61730 triedy A.
• Nikdy sa nedotýkajte kladného ani záporného pólu FV spojovacieho zariadenia. Prísne
  zakázané dotýkať sa oboch naraz.
• Jednotka obsahuje kondenzátory, ktoré zostávajú nabité na potenciálne smrteľné
  napätie po odpojení zo siete, batérie a FV napájania.
  Nebezpečné napätie bude prítomné až 5 minút po odpojení od napájania.
• POZOR - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom z energie uloženej v
  kondenzátore. Nikdy nepracujte so spojkami meniča, sieťovými káblami, káblami
  batérie, FV káblami alebo FV generátorom, ak sú napájané. Po vypnutí FV, batérie a siete
  vždy počkajte 5 minút, kým sa kondenzátory medziobvodu vybijú, až potom odpojte
  jednosmerný prúd, zástrčku batérie a sieťové spojky.
• Pri prístupe do vnútorného obvodu invertora je veľmi dôležité počkať 5 minút, kým
  začnete s napájacím obvodom alebo demontujete elektrolytické kondenzátory vo
  vnútri prístroja. Prístroj skôr neotvárajte, pretože kondenzátory vyžadujú čas na 
  dostatočné vybitie!
• Merajte napätie medzi svorkami UDC + a UDC- pomocou multimetra (impedancia
  najmenej 1 Mohm), aby ste sa ubezpečili, že je prístroj vybitý pred začatím prác
  (35 VDC) vo vnútri prístroja.

Varovanie!
 •Autorizovaný servisný personál musí pred vykonaním akejkoľvek
údržby, čistenia alebo práce na obvodoch pripojených k
striedaču odpojiť striedavé aj jednosmerné napájanie striedača.



 Zariadenia na ochranu proti prepätiu (SPD) pre FV inštaláciu  Pripojenie ochranného uzemnenia (PE) a zvodový prúd

 Bezpečnostné pokyny pre batériu

 Efekt proti ostrovčekovaniu

Bezpečnosť Bezpečnosť

VAROVANIE !
Keď je nainštalovaný FV systém, mala by byť poskytnutá
ochrana proti prepätiu so zvodičmi prepätia.
Invertor pripojený k sieti je vybavený SPD na strane
FV vstupu aj na strane SIEŤ.

VAROVANIE !
Vysoký zvodový prúd!
Pred pripojením napájania je nevyhnutné uzemnenie.

Blesk spôsobí škodu buď priamym úderom, alebo prepätím spôsobeným blízkym
úderom.

Indukované prepätia sú najpravdepodobnejšou príčinou poškodenia bleskom vo
väčšine alebo inštaláciách, najmä vo vidieckych oblastiach, kde sa elektrina zvyčajne 
dodáva pomocou dlhých nadzemných vedení. Prepätie môže byť zahrnuté ako vo
vedení FV poľa, tak aj v AC kábloch vedúcich do budovy.

Počas aplikácie na konečné použitie by ste mali byť konzultovaní so špecialistami na
ochranu pred bleskom. Použitím vhodnej vonkajšej ochrany pred bleskom je možné
riadeným spôsobom zmierniť účinok priameho úderu blesku do budovy a bleskový
prúd zviesť do zeme.

Inštalácia SPD na ochranu invertora pred mechanickým poškodením a nadmerným
namáhaním obsahuje zvodič prepätia v prípade budovy s externým systémom ochrany
pred bleskom (LPS), ak je dodržaná separačná vzdialenosť. Na ochranu jednosmerného
systému by malo byť na konci meniča DC kabeláže a na poli umiestnenom medzi
meničom a FV generátorom namontované zariadenie na potlačenie prepätia
(SPD typ2), ak je úroveň ochrany napätia (VP) zvodičov prepätia viac ako 1100 V, je
potrebný ďalší SPD typu 3 na ochranu proti prepätiu elektrických zariadení.

Na ochranu AC systému by mali byť zariadenia na potlačenie prepätia (SPD typ2) 
namontované v hlavnom vstupnom bode napájania striedavým prúdom (vo výreze
zákazníka), umiestnené medzi striedačom a meračom / distribučným systémom; SPD
(test impulz DI) pre signálne vedenie podľa EN 61 632-1.

Všetky káble jednosmerného prúdu by mali byť inštalované tak, aby poskytovali čo
najkratšie trasy, a kladné a záporné káble reťazca alebo hlavného zdroja jednosmerného
prúdu by mali byť spojené. Zabráňte vytvoreniu slučiek v systéme. Táto požiadavka na
krátke trasy a zväzovanie zahŕňa všetky súvisiace uzemnovacie zväzovacie vodiče.

Zariadenia s iskrovou medzerou nie sú vhodné na použitie v jednosmerných obvodoch
 ak už sú v prevádzke, neprestanú ich viesť, kým napätie na ich svorkách nie je zvyčajne
pod 30 voltov.

Efekt ostrovčekovania je zvláštny jav, že FV systém pripojený k sieti stále dodáva energiu
do blízkej siete, keď dôjde k strate napätia v systéme napájania. Je to nebezpečné pre
personál údržby a verejnosť. Invertor Xl-Hybrid zaisťuje aktívny frekvenčný posun (AFD),
aby sa zabránilo efektu ostročekovania.

• Aplikácia na konečné použitie musí monitorovať ochranný vodič reziduálnym 
prúdom chráneným ochranným zariadením (RCD) s menovitým poruchovým 
prúdom Ifn≤ 240 mA, ktoré v prípade poruchy zariadenie automaticky odpojí. 

Zariadenie je určené na pripojenie k FV generátoru s kapacitným limitom približne 
700nf.

• Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť fyzické zranenie, smrť alebo funkčnú 
poruchu zariadenia a zvýšiť elektromagnetické pole.
• Uistite sa, že uzemňovací vodič je primerane dimenzovaný podľa bezpečnostných 
predpisov.
• V prípade viacnásobnej inštalácie nezapájajte uzemňovacie svorky jednotky do 
série. Tento výrobok môže spôsobiť prúd s jednosmerným komponentom. Ak sa na 
ochranu v prípade priameho alebo nepriameho kontaktu používa ochranné (RCD) 
alebo monitorovacie (RCM) zariadenie na zvyškový prúd, na napájaní je povolený iba 
prúdový chránič alebo RCM. strane tohto produktu.
Pre Spojené kráľovstvo
• Inštalácia, ktorá pripája zariadenie k napájacím svorkám, musí zodpovedať 
požiadavkám normy BS 7671.
• Elektrická inštalácia FV systému musí zodpovedať požiadavkám BS 7671 a IEC 
60364-7-712. Nie je možné zmeniť žiadne nastavenie ochrany. Užívateľ zabezpečí, 
aby bolo zariadenie nainštalované, navrhnuté a prevádzkované tak, aby bol neustále 
zabezpečený súlad s požiadavkami ESQCR22 (1) (a).
Pre Austráliu a Nový Zéland
• Elektrickú inštaláciu a údržbu musí vykonávať oprávnený elektrikár a musia byť v 
súlade s austrálskymi národnými pravidlami pre elektroinštaláciu.

So striedačom SolaX XI -Hybrid by sa malo pracovať s vysokonapäťovou batériou, 
špecifické parametre, ako napríklad typ batérie, menovité napätie a menovitá 
kapacita atď., Nájdete v časti 4.3. Pretože akumulátory môžu obsahovať potenciálne 
riziko úrazu elektrickým prúdom a skratového prúdu, je potrebné pri výmene batérií 
dodržať nasledujúce výstrahy, aby sa zabránilo nehodám, ktoré by mohli byť 
následkom.
   I: Nenoste hodinky, prstene ani podobné kovové predmety.
   2: Používajte izolované náradie.
   3: Oblečte si gumené topánky a rukavice.
   4: Na batérie neklaďte kovové náradie a podobné kovové časti.
   5: Pred demontážou pripojovacích svoriek batérie vypnite záťaž pripojenú k 

batériám.
   6: Údržbu akumulátorových batérií môže vykonávať iba osoba s príslušnými 

odbornými znalosťami.



Symboly na striedači

Vysvetlenie

Vysvetlenie

Symboly na typovom štítku

Bezpečnosť Bezpečnosť

2.2 Vysvetlenie symbolov

2.3 ES smernice

V tejto časti nájdete vysvetlenie všetkých symbolov zobrazených na striedači a na 
typovom štítku.

Prevádzkový displej.

Značka CE.
Striedač vyhovuje požiadavkám platných smerníc CE.

Certifikované TUV.

RCM poznámka.

Certifikácia SAA.

Pozor na horúci povrch.
Menič sa môže počas prevádzky zahriať. Počas prevádzky sa 
vyvarujte kontaktu.
Nebezpečenstvo vysokého napätia.
Nebezpečenstvo života v dôsledku vysokého napätia v 
striedači!

Menič nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom.
Informácie o likvidácii nájdete v priloženej dokumentácii.

Nebezpečenstvo života v dôsledku vysokého napätia.
Po vypnutí meniča zostáva zvyškové napätie, ktoré je potrebné na 
vybitie 5 minút.
   • Počkajte 5 minút, kým otvoríte horné veko alebo veko DC.

Táto kapitola sleduje požiadavky európskych smerníc o nízkom napätí, ktoré obsahujú 
bezpečnostné pokyny a podmienky prijateľnosti pre koncový systém, ktoré musíte 
dodržiavať pri inštalácii, prevádzke a servise zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť 
k fyzickému zraneniu alebo smrti alebo k poškodeniu zariadenia. Pred prácou na 
prístroji si prečítajte tento návod. Ak nerozumiete nebezpečenstvám, varovaniam, 
varovaniam alebo pokynom, obráťte sa pred inštaláciou, prevádzkou a údržbou 
prístroja na autorizovaného servisného technika.
Pripojený sieťový menič spĺňa požiadavky stanovené v smernici o nízkom napätí (LVD) 
2014/35 / EU a smernici o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2014/30 / EU. 
Jednotka je založená na:
EN 62109-1: 2010; EN 62109-22011 IEC 62109-1 (ed.l), IEC62109-2 (ed.l) EN; EN 61 
000-6-1: 2007; EN 61000-6-2: 2005
V prípade inštalácie do FV systému je uvedenie jednotky do prevádzky (tj. Spustenie 
určenej prevádzky) zakázané, kým sa nezistí, že celý systém spĺňa požiadavky 
stanovené v smernici ES (2014/35 / EU, 2014/30 / EU atd. .) Invertor pripojený k sieti 
ponecháva z výroby úplne pripojené zariadenie a je pripravený na pripojenie k 
elektrickej sieti a FV sieti, jednotka sa musí inštalovať v súlade s národnými predpismi 
pre elektroinštaláciu. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov závisí od správnej 
inštalácie a konfigurácie systému, vrátane použitia špecifikovaných vodičov. Inštaláciu 
systému smú vykonávať iba profesionálni montéri, ktorí sú oboznámení s požiadavka-
mi na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu. Zostavovateľ je zodpovedný za 
zabezpečenie toho, aby koncový systém vyhovoval všetkým príslušným zákonom v 
krajine, kde sa má používať. Jednotlivé montážne celky systému musia byť vzájomne 
prepojené pomocou metód elektrického zapojenia uvedených v národnom / 
medzinárodnom systéme, ako je národný elektrický zákon (NFPA) č. 70 alebo predpis 
VDE 0107.

Neprevádzkujte tento striedač, kým nie je izolovaný od batérie, 
elektrickej siete a miestnych dodávateľov fotovoltaickej energie. 

Nebezpečenstvo.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Dodržiavajte priloženú dokumentáciu.

Komunikácia batérie je aktívna.

Došlo k chybe, prosím okamžite informujte svojho inštalátora.



 Systémová schéma

Úvod Úvod

3.  Úvod

3.1 Základné vlastnosti

X1-Hybrid Seires je vysoko kvalitný invertor, ktorý dokáže premieňať slnečnú energiu 
na energiu striedavého prúdu a ukladať ju do batérie. Striedač je možné použiť na 
optimalizáciu vlastnej spotreby, uskladnenie v batérii pre ďalšie použitie alebo na 
napájanie do verejnej siete. Pracovný režim závisí od FV energie a preferencií 
používateľa. Môže poskytnúť energiu na núdzové použitie počas straty siete pomo-
cou energie z batérie a invertora (generovanej z FV).

I Verzia platí pre pravidlá zapojenia, ktoré vyžadujú že Neutrálny vodič alternatívneho 
napájania NESMIE byť izolovaný alebo prepínaný (platí pre pravidlá zapojenia AS / 
NZS_3000: 2012 pre Austráliu a Nový Zéland).

Séria XI -Hybrid je navrhnutá s dvoma verziami EPS, ktoré si zákazník môže zvoliť na 
základe miestnych pravidiel.

Verzia E sa vzťahuje na pravidlá zapojenia, ktoré vyžadujú Fázový vodič a Neutrálny 
vodič EPS musí byť odpojený od fázového a neutrálneho vodiča siete. (platí pre 
väčšinu krajín)

Batéria

Batéria

EPS
záťažeZáťaže

Hlavný vypínač

Hlavný vypínač

Striedač

Striedač

Záťaž
EPS

Záťaž

Poznámka!
• Skontrolujte domáce zaťaženie a uistite sa, že je v režime EPS v 
rozsahu „Výstupný výkon EPS“ (EPS output rating), inak sa invertor 
vypne s varovaním „Porucha preťaženia“ (overload fault).
• Potvrďte prosím u prevádzkovateľa elektrickej siete, či existujú nejaké 
špeciálne predpisy pre pripojenie k sieti.
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3.3 Rozmery

Striedač série X I-Hybrid poskytuje viac pracovných režimov na základe rôznych 
požiadaviek.

Pracovné režimy: Samostatne použiteľné (s FV 
napájaním)

Priorita: Záťaž> batéria>sieť
Tento režim platí pre oblasť, ktorá má nízku tarifu 
za napájanie a vysokú cenu energie.

Energia vyrobená z FV sa použije na
najskôr napájajte miestne spotrebiče, až potom 
nabite batériu. Nadbytočná energia sa exportuje 
do verejnej siete.

Pracovné režimy: Samostatne použiteľné (bez 
FV napájania)

Ak nie je dodávaný PV, batéria sa najskôr vybije 
pre miestne zaťaženie a sieť bude dodávať 
energiu, keď kapacita batérie nebude dostatočná.

Pracovné režimy: Režim zálohovania

Priorita: batéria>zaťaženie>sieť
Tento režim je vhodný pre oblasť, ktorá má časté 
výpadky napájania. Tento režim zaisťuje, že 
batéria bude mať dostatok energie na dodanie, 
kým je sieť nedostupná.

V tomto režime sa batéria bude nabíjať násilne v 
nastavenom čase a nikdy sa nevybije, keď je sieť 
zapnutá. Umožňuje tiež zvoliť, či sa má sieť 
nabíjať alebo nie.

* Stav EPS

Keď je sieť vypnutá, systém bude dodávať 
núdzové napájanie z FV alebo batérie na 
napájanie domácich záťaží. (Batéria je v režime 
EPS nevyhnutná.)

Pracovné režimy: Vynútiť si využitie času

Priorita: batéria> zaťaženie>sieť (pri nabíjaní)
Priorita: zaťaženie> batéria>sieť (pri vybíjaní)
Tento režim použije oblasť, ktorá má cenu 
elektriny medzi maximom a minimom. Užívateľ 
môže na nabíjanie batérie používať 
mimošpičkovú elektrinu.

Dobu nabíjania a vybíjania je možné nastaviť 
flexibilne a tiež umožňuje zvoliť, či sa má nabíjať 
zo siete alebo nie.

Pracovné režimy: Priorita napájania

Priorita: záťaž>sieť>batéria
Tento režim platí pre oblasť, ktorá má vysoké 
napájacie tarify a kontrolu exportu.
 
Energia vyrobená z PV sa použije najskôr na 
napájanie miestnych záťaží a potom na export do 
verejnej siete. Redundantný zdroj energie nabije 
batériu.

3.2 Pracovné režimy



Úvod Technické údaje

4. Technické údaje
4.1 DC vstup (platí pre verziu E, l, C)

4.2 AC výstup/vstup (platí pre verziu E, l, C)

3.4 Výstupy FV (PV) striedača

Objekt Popis

VAROVANIE!
Na inštaláciu bude potrebný kvalifikovaný elektrikár.

DC prepínač (voliteľný)

Oblasť FV pripojenia

Oblasť pripojenia batérie

Výstup EPS

Sieťový výstup

Komunikácia s batériou

WiFi port pre externé vreckové WiFi

Vodotesný ventil

Uzemňovacia skrutka

Komunikačný port CAN pre paralelnú prevádzku / komu-
nikačný port generátora (Obe funkcie sa vyvíjajú.)

Ethernetový port

Port DRM / port externého merača

USB port pre aktualizáciu

Max. odporúčaný DC výkon [W]

Max. DC napätie [V]

Nominálne DC prevádzkové napätie [V]

Rozsah napätia MPPT [V]

Rozsah napätia MPPT pri plnom zaťažení [V]

Max. vstupný prúd [A]

Max. skratový prúd [A]

Počiatočné vstupné napätie [V]

Počiatočné výstupné napätie [V]

Počet sledovateľov MPP

Reťazce na sledovač MPP

Backfeed current to PV array

Prepínač DC odpojenia

Menovitý striedavý prúd [VA]

Max. zdanlivý striedavý prúd [VA]

Menovité sieťové napätie (rozsah) [V]

Menovitá sieťová frekvencia [Hz]

Menovitý striedavý prúd [A]

Max. Prúd AC [A]

Faktor posunutia

Celkové harmonické skreslenie (THDi)

Kontrola záťaže

Menovité AC napájanie [VA] (verzia E&C)

Menovité AC napájanie [VA] (verzia l)

Menovité sieťové napätie (rozsah) [V]

Menovitá sieťová frekvencia [Hz]

Nominálny AC prúd [A] (verzia E&C)

Max. Prúd AC [A] (verzia E&C)

Nominálny AC prúd [A] (verzia l)

Max. Striedavý prúd [A] (verzia l)

Faktor posunutia

AC zapínací prúd

AC maximálny poruchový prúd výstupu

voliteľné

voliteľné

0.8 vedie .. 0.8 zaostáva

0.8 vedie .. 0.8 zaostáva

220/230/240 (od 180 do 270)

220/230/240 (od 180 do 270)

AC výstup

AC vstup



4.3 Interná nabíjačka (platí pre verziu E, l, C)

4.4 Účinnosť, bezpečnosť a ochrana (platí pre verziu E, l, C)

4.5 EPS výstup (platí pre verziu E, l )

4.6 Všeobecné údaje (platí pre verziu E, l, C)

Technické údajeTechnické údaje

Typ batérie

Rozsah napätia batérie [V]

Odporúčané napätie batérie [V]

Odporúčaná kapacita batérie [KWh]

Max. nabíjací / vybíjací prúd [A]

Špičkový nabíjací / vybíjací prúd [A]

Komunikačné rozhrania

Ochrana proti spätnému pripojeniu

Rozmer [Š / V / H] (mm)

Rozmer balenia [Š / V / H] (mm)

Čistá hmotnosť [kg]

Celková hmotnosť [kg]

Inštalácia

Rozsah prevádzkovej teploty [°C]

Skladovacia teplota [°C]

Skladovanie / prevádzka relatívna vlhkosť

Nadmorská výška [m]

Krytie

Ochranná trieda

Nočná spotreba

Kategória prepätia

Stupeň znečistenia

Chladenie

Úroveň hluku

Topológia invertora

Komunikačné rozhranie

Menovitý výkon EPS [VA]

Max. Výkon EPS [VA]

Menovité napätie EPS [V], frekvencia [Hz]

Menovitý prúd EPS [A]

Max. Prúd EPS [A]

Špičkový výkon EPS [W]

Prepínací čas [s]

Celkové harmonické skreslenie (THDv)

Účinnosť MPPT

Účinnosť Euro

Max. efektívnosť

Max. Účinnosť nabíjania batérie 
(FV do BAT) (pri plnom zaťažení)

Max. Účinnosť vybitia batérie (BAT 
do AC) (pri plnom zaťažení)

Ochrana proti prepätiu / podpätiu

DC izolácia ochrana

Monitorovanie ochrany pred poruchou uzemnenia

Ochrana siete

Monitorovanie vstupu DC

Monitorovanie prúdu spätného napájania

Detekcia zvyškového prúdu

Ochrana proti ostrovčekovaniu

Ochrana proti preťaženiu

Ochrana proti prehriatiu

lítiová batéria

85-400

300VDC

4.8 - 16.8

20A (nastaviteľné)

30A, 30s

CAN/RS485

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Na stenu

-20~+60 (úpadok výkonu pri 45)

-20~+60

0%~95% (bez kondenzácie)

<2000

IP65 (pre použitie vonku)

I
<3W

III (Sieť), II (FV, Batéria)

III
Pasívne

<40dB

bez izolácie

Eternet, Meter, Wifi (voliteľné), DRM, USB



5. Inštalácia

Inštalácia Inštalácia

5.1 Skontrolujte fyzické poškodenie

Počas prepravy sa uistite, či je invertor neporušený. Ak sú viditeľné poškodenia, 
napríklad praskliny, okamžite sa obráťte na svojho predajcu.

5.2 Baliaci zoznam

Otvorte obal a vyberte produkt, najskôr skontrolujte príslušenstvo. Baliaci zoznam je 
uvedený nižšie.

Objekt Popis

Verzia I Verzia
E a C

Invertor

Konzola

Zápustka * 4, skrutka do zápustky * 4

FV konektory (2 * kladné, 2 * záporné)

Konektory batérie (1 * kladný, 1 * záporný)

FV konektory (2 * kladné, 2 * záporné)

4 striedavé svorky 6AWG a 4 striedavé svorky IOAWG pre verziu I
4 striedavé svorky IOAWG a 4 striedavé svorky 8AWG pre verziu E a verziu C.

Krúžková svorka (pre uzemnenie externého krytu)

Kruhová svorka (* 2 pre vnútorné uzemnenie krytu)

tesnenie (na pripojenie tenkého kábla k portu AC)

Uzemňovacia matica

Nastavovacia skrutka (pre montáž)

Používateľská príručka

Záručný list

Sprievodca rýchlou inštaláciou

Wifi modul (voliteľný)

12-pólový kladný terminál

káblový konektor

Objekt Popis

5.3 Montáž

Preventívne opatrenie pri inštalácii

Nie priame slnko Nie na daždi Nie na snehu Rovno na slnku Vystavené dažďu Vystavené snehu



Inštalácia Inštalácia

Nástroje potrebné na inštaláciu.

Inštalačné nástroje: krimpovacie kliešte, odizolovacie kliešte, skrutkovač, ručný kľúč a 
vŕtačka φ10.

Krok 1: Naskrutkujte nástenný držiak na stenu

   1.1 Umiestnite držiak na stenu a označte si polohu 4 otvorov.
   1.2 Vyvŕtajte otvory pomocou vŕtačky, uistite sa, že otvory sú dostatočne hlboké 
(minimálne 60 mm), aby uniesli striedač.
   1.3 Namontujte zápustky do otvorov a pevne ich utiahnite. Potom pomocou skrutiek 
do zápustiek namontujte nástenný držiak.

Krok 2: Umiestnite striedač na nástenný držiak držaním rukoväte na boku.

Krok 3: Skrutku pevne zaskrutkujte na ľavej spodnej časti striedača.

Krok 4: V prípade potreby môže zákazník nainštalovať poistku proti odcudze-
niu na ľavú spodnú časť striedača.

Priestorové požiadavky

Montážne kroky

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Prehľad montáže

Krútiaci moment: 1,5±0,2Nm

Pozícia
Vľavo
Vpravo
Z vrchu
Odspodu
Spredu

Min.veľkosť

Tabuľka dostupného priestoru



Elektrické pripojenie Elektrické pripojenie

Max. Obmedzenie napätia DC

FV pole Striedač

Striedač

Odizolovacie kliešte

dĺžka

Krimpovacie
kliešte

kolíkový
kontakt

Krimpovacie kliešte

Odporúčané krimpovacie kliešte
model: H4TCOOOl
výrobca: AmphenoI

FV pole

Max. DC napätie (V)

Rozsah napätia MPPT (V)

6. Elektrické pripojenie

6.1 FV pripojenie
 
Xl-Hybrid môže byť zapojený do série s 2-strunovými FV modulmi pre 3,0KW, 3,7KW, 
4,6KW a 5KW. Vyberte FV panely s vynikajúcou funkciou a spoľahlivou kvalitou. Napätie 
naprázdno modulových polí zapojených do série by malo byť <Max. Jednosmerné 
vstupné napätie; prevádzkové napätie by malo zodpovedať rozsahu napätia MPPT. 
Konfiguračný prúd by mal byť pod maximálnym vstupným prúdom jednosmerného 
prúdu.

Pred pripojením sú potrebné nižšie uvedené nástroje.

a) Vypnite spínač DC a potom vyberte vodič 12 AWG na pripojenie FV modulu.
b) Pomocou kliešťových klieští oddeľte od konca drôtu 7 mm izolácie.

c) Vložte pruhovaný drôt do kolíkového kontaktu a zabezpečte, aby všetky vlákna boli 
zachytené v kolíkovom kontakte.

d) Zlisujte kolíkový kontakt pomocou krimpovcích klieští

e) DC konektor rozdeľte na dve časti: zástrčku a maticu kábla.
  Potom zasuňte drôt s kolíkovým kontaktom cez maticu kábla.

f ) Nasaďte drôt do zástrčky násilím, keď je počuť alebo cítiť „kliknutie“, tak je zostava 
pinového kontaktu správne usadená. Potom dotiahnite maticu kábla.

VAROVANIE!

• Napätie FV panela je veľmi vysoké, čím sa už dosahuje nebezpečný 
rozsah napätia, pri pripájaní dodržujte elektrické bezpečnostné 
predpisy
• Prosím nevytvárajte na FV kladné alebo záporné uzemnenie!

Poznámka!
• Ak je zakúpený model (XI-Hyrbid-3.O-N, XI-Hyrbid-3.7-N, XI-Hyr-
bid-4.6-N, XI-Hyrbid-5.O-N), vyberte vhodný externý spínač DC.
• Pre každú vstupnú oblasť je potrebné uplatniť nasledujúce 
požiadavky na FV panely;
- Rovnaký typ - Rovnaké množstvo - Rovnaké zarovnanie - Rovnaký sklon
Prosím, nevytvárajte na FV pozitívne alebo negatívne uzemnenie!
• Z dôvodu úspory kábla a zníženia straty jednosmerného prúdu 
odporúčame inštalovať invertor do blízkosti FV modulov.

Poznámka!
Režim FV pripojenia nižšie NIE je povolený!

Režim FV pripojenia nižšie NIE je povolený!

Kroky pripojenia

odporúčaný model: H4TCOOOl, výrobca: AmphenoI

Zlisujte tieto časti

matica káblazásuvka
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6.2 Pripojenie k sieti
 
X1 -Hybrid series invertory sú určené pre jednofázovú sieť. Napätie je 220/230/240 V, 
frekvencia je 50/60 Hz. Ostatné technické požiadavky by mali zodpovedať požiadavkám 
miestnej verejnej siete.

Kroky pripojenia:

Krok 1. Skontrolujte sieťové napätie.
1.1 Skontrolujte sieťové napätie a porovnajte s povoleným rozsahom napätia (pozri 
technické údaje).
1.2 Odpojte dosku s plošnými spojmi od všetkých fáz a zabezpečte ich proti 
opätovnému pripojeniu.

Krok 2. Odstráňte vrchný spodný kryt z meniča.

Krok 3. Vytvorte AC vodiče.
3.1 Vyberte vhodný vodič (veľkosť kábla: pozri tabuľku 4).
3.2 Vyhradte asi 60mm vodivého materialu v prierezovej časti
3.3 Z konca drôtu odstráňte 12 mm izolácie.
3.4 Vložte odizolované vodiče do svorky AC a zabezpečte, aby boli všetky vodiče 
zachytené v svorke AC.
3.5 Stlačte AC svorku pomocou krimpovacích klieští a pevne zaskrutkujte skrutkovací 
uzáver

Krok 4. Vložte AC kábel do sieťového portu cez skrutkovací uzáver a potom ho pevne 
utiahnite. Vložte vodič L a N do príslušných portov na svorke AC. Stlačte PE vodič so 
zemniacou svorkou, potom ho zaskrutkujte na uzemňovací kolík.

Mikrospínač by mal byť nainštalovaný medzi striedačom a sieťou, žiadna záťaž by 
nemala byť priamo spojená so striedačom.

Tabuľka 4 Odporúča sa kábel a mikrospínač

Krok2.

Krok3.

Krok4.

E verzia a C verzia

Kábel

Mikrospínač

Mikrospínač

Kábel

I Verzia

4 šesťhranný kľúč. krútiaci moment: 3 ± 0,1 Nm

Veľkosť kábla: Pozrite si tabuľku 4 (strana 24)

Poznámka: Nie je potrebné
pripájať vodič na X port
koncovým používateľom!

Vložte sieťový kábel do sieťového portu
pomocou skrutkovacieho uzáveru
(krútiaci moment: 1,2 ± 0,1 Nm)

Poznámka: Počas výroby
bol I port zapojený.

Pripojenie PE drôtu

Pripojenie L,N-káblu

E verzia I verzia

Krútiaci moment: 1,2 ± 0,1 Nm
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6.3 Pripojenie EPS (platí iba pre verziu I a verziu E)

Invertor série Xl-Hybrid má funkciu zapnutia a vypnutia siete, invertor bude dodávať 
výstupný výkon cez AC port, keď je sieť zapnutá, a bude dodávať výstupný výkon cez 
port EPS, keď je sieť vypnutá.

    Verzia I a verzia E.

Striedač série Xl-Hybrid poskytuje zákazníkom dve verzie, ktoré si môže zákazník zvoliť 
na základe miestnych pravidiel. 
„Verzia l“ znamená, že invertor má zabudovaný prepínač. Táto verzia sa vzťahuje na 
pravidlá zapojenia, ktoré vyžadujú Neutrálne vedenie alternatívneho napájania nesmie 
byť izolované alebo prepínané. (Platí pre pravidlá zapojenia AS / NZS3000: 2014 z 
Austrálie a Nového Zélandu.)
  „Verzia E“ znamená, že invertor musí inštalovať externé prepínacie zariadenie pre 
funkciu EPS. Táto verzia sa vzťahuje na pravidlá zapojenia, ktoré umožňujú izolovať 
alebo prepínať neutrálne vedenie alternatívneho napájania. (Platí pre väčšinu krajín)

   Automaticky a manuálne

Funkciu EPS je možné dosiahnuť automaticky alebo manuálne podľa želania 
používateľa.
U invertora „l verzia“ možno funkciu EPS spustiť iba automaticky.
Pre invertor „Verzia E“ môže byť funkcia EPS spustená automaticky alebo manuálne 
podľa preferencií používateľa. Ak chce užívateľ túto funkciu používať manuálne, musí 
mať nainštalovaný externý vypínač. Pozrite si nižšie uvedenú konkrétnu schému 
zapojenia. Pre automatické riešenie kontaktujte náš predaj.

l verzia

E verzia

E verzia

prepínač (DPDT)

Prerušovač EPS: pozri
Tabuľka 5 (strana 28)

Prerušovač EPS: pozri
Tabuľka 5 (strana 28)

Prerušovač EPS: pozri
Tabuľka 5 (strana 28)

RCD: typ A

RCD: typ A

stýkačzariadenie stýkača

RCD: typ A

EPS záťaž

EPS záťaž

Ohľadom akýchkoľvek požiadaviek na zakúpenie kompatibilného stýkača kontaktujte náš predaj.

EPS záťaž

záťaž

zapojené výrobcom

potrebné pre inštaláciu

záťaž

záťaž

E verzia

E verzia

Batéria

Batéria

Batéria

Manual Potrebné pre prepínač

Potrebné pre prepínač

l verzia

Auto

Auto

Nie je potrebné pre prepínač

zapojené výrobcom

potrebné pre inštaláciu

zapojené výrobcom

potrebné pre inštaláciu

Poznámka!

V prípade nezrovnalostí medzi režimom zapojenia miestnej politiky a vyššie 
uvedeným návodom na obsluhu, najmä pokiaľ ide o zapojenie neutrálneho 
vedenia, uzemnenia a RCD, kontaktujte nás pred každou operáciou!



Elektrické pripojenie Elektrické pripojenie

VAROVANIE!
Uistite sa, že zaťažovací výkon EPS je v rozmedzí výstupného výkonu EPS, 
inak sa invertor vypne s varovaním „over load“(nadmerné zaťaženie).

Keď sa objaví „over load“(nadmerné zaťaženie), upravte záťažový výkon tak, 
aby bol v rozsahu výstupného výkonu EPS, a potom invertor znova zapnite.

Pre nelineárne zaťaženie sa uistite, či by sa zapínací výkon mal nachádzať v 
rozsahu výstupného výkonu EPS.

Konfiguračný prúd menší ako maximálny vstupný prúd jednosmerného 
prúdu, všeobecne kapacita a napätie lítia a kyseliny olovnatej sú lineárne 
klesajúce.

    Kroky pripojenia:

Krok 1. Vyrobte vodiče EPS.
3.1 Vyberte vhodný vodič (veľkosť kábla: pozri obrázok nižšie).
3.2 Vyhradte asi 60mm vodivého materialu v prierezovej časti
3.3 Z konca drôtu odstráňte 12 mm izolácie.
3.4 Vložte odizolované vodiče do svorky AC a zabezpečte, aby boli všetky vodiče zachytené v svorke 
AC.
3.5 Stlačte AC svorku pomocou krimpovacích klieští a pevne zaskrutkujte skrutkovací uzáver

Krok 2. Vložte kábel EPS do portu EPS pomocou skrutkovacieho uzáveru a potom ho 
pevne utiahnite. Vložte vodič L, vodič N a vodič PE (vodič PE sa vzťahuje iba na verziu E) 
do príslušných portov svorky EPS a pevne ich zaskrutkujte.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré bežné realizovateľné zaťaženia pre vašu 
referenciu.

Poznámka: Vysoko výkonné indukčné zaťaženie si overte u výrobcu.

     Požiadavky na zaťaženie EPS

Krok 1.

I Verzia

I Verzia

E Verzia

E Verzia

EPS Kábel
EPS Prerušovač

Krok 2.

Typ
Zariadenie

Príklad

žiarovkažiarovka

žiarivka

chladničkachladnička
ventilátor

žiarivka

Výkon

Menovitý MenovitýVstup Vstup

Spoločné
zariadenia

Odporová
záťaž

Kapacitné
zaťaženie

Indukčné
zaťaženie

Krok 2.

Tabuľka 5 Odporúča sa kábel a mikrospínač

Poznámka: Čierny kábel (port I) bol
zapojený počas výroby.
(krútiaci moment: 1,2 ± 0,1 Nm)

Poznámka: Pripojte PE kábel
do PE portu!
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Poznámka !
Komunikácia na batériu môže fungovať, iba ak je batéria BMS 
kompatibilná s meničom.

6.4 Pripojenie batérie

Systém nabíjania a vybíjania striedača série Xl-Hybrid je určený pre vysokonapäťovú 
lítiovú batériu.
Pred výberom batérie nezabudnite, že maximálne napätie batérie nesmie prekročiť 400 V 
a menovité napätie batérie nesmie presiahnuť 350 V. Komunikácia batérie by mala byť 
kompatibilná s invertorom Xl-Hybrid.

     Prerušovač batérie

Pred pripojením k batérii nainštalujte nepolarizovaný jednosmerný vypínač, aby ste sa 
ubezpečili, že je možné invertor bezpečne odpojiť počas údržby.

         Kroky napájacieho pripojenia:

Krok 1. Vyberte si vodič 9 AWG a kábel odizolujte na 15 mm.

Krok 2. Odizolovaný kábel zasuňte až na doraz (záporný kábel pre zástrčku DC (-) a 
pozitívny kábel pre zásuvku DC (+) sú pod napätím). Držte puzdro za skrutkový spoj.

Krok 3. Zatlačte pružinu, kým počuteľne nezaklapne na miesto. (Živý vodič musí byť v 
komore viditeľný)

Krok 4. Utiahnite skrutkové spojenie (krútiaci moment: 2,0 Nm)

Krok 5. Pripojte konektory batérie k príslušnému portu BAT striedača.

      Definícia PIN kódu BMS

Komunikačné rozhranie medzi striedačom a batériou je CAN s konektorom RJ45.

Poznámka:
Pri práci s batériami Pylontech sa odporúča počet batériových modulov (H48050-15S) 2-7 a počet 
systémov správy batérií (SC0500A-1 OOS) 1. Pri práci s batériami SOLAX sa odporúča počet 
batériových modulov (HVI 0045 / HV10063) 1-3 a počet batériových ovládačov (MC0500) 1.

Napätie Menovité napätie ističa jednosmerného prúdu by malo byť
väčšie ako maximálne napätie batérie.

Prúd[A]

Elektrické pripojenie

komunikačné spojenie

vysokonapäťová
lítiová batéria

nepolarizovaný
DC istič

Schéma pripojenia batérie
zaskrutkujte pripojenie

zaskrutkujte pripojenie

DC kryt zástrčky(-)

vlákna káblu

pružinka

komora

DC kryt zástrčky(+)

Krok 2

Krok 3 Krok 4

Krok 5

Poznámka: BAT port, nie PV port!

Poznámka: Kladný a záporný kábel nesmú mať povolený prístup k proti-linkám.
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      Kroky komunikačného pripojenia:

Krok 1. Pripravte si komunikačný kábel (bez plášťa) a zasuňte komunikačný kábel cez 
konektor kábla, ktorý sa nachádza v balení príslušenstva.

Krok 2. Krimpujte komunikačný kábel zástrčkou Rj45, ktorá je vo vnútri konektora pre 
kábel.

Krok 3. Zasuňte konektor kábla do portu BMS vo vnútri striedača a pevne ho zaskrutku-
jte. Potom zasuňte druhú stranu komunikačného kábla do portu RS485 alebo Can na 
batérii.
Batériový BMS modul (Pylontech: port RS485; Triple Power: port CAN; ďalšie informácie 
nájdete v príručke k batérii).

6.5 Uzemnenie (povinné)

Užívatelia musia dodatočne uzemniť invertor ku krytu druhého uzemnenia alebo 
vyrovnania potenciálov. Takto sa zabráni úrazu elektrickým prúdom, ak dôjde k poruche 
pôvodného ochranného vodiča.

      Kroky uzemnenia:

Krok 1 . Odizolujte uzemňovací kábel a odizolovaný kábel zasuňte do kruhovej svorky. 
Potom ho upnite.
Krok 2. Vložte krúžkovú svorku do uzemňovacej tyče a pevne utiahnite uzemňovaciu 
skrutku.

Krok 1

komunikačný kábel
prípojka kábla

RJ45

Krok 3

Krok 2

Krok 1

Krok 2

veľkosť káblu: 12AWG

kruhový terminál

4 šesťhranný kľúč. krútiaci moment: 1,5 ± 0,2 Nm)
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      Definícia PIN merača

Komunikačné rozhranie medzi invertorom a meračom je RS485 s dvoma vodičmi.
Poznámka: Skontrolujte, či sú merač A a merač B pripojené k portu RS485A a RS485B na 
merači.

      Kroky pripojenia merača:

Krok 1. Pripravte si konektor a dva komunikačné vodiče.

Krok 2. Odskrutkujte maticu konektora meracieho prístroja a zasuňte cez ňu dva 
komunikačné vodiče.

Krok 3. Odstráňte izoláciu komunikačných vodičov a potom vložte jednu stranu 
vodičov do pinov 1 a 2 na 8 póloch kladnej svorky, ktorú nájdete v balení príslušenstva. 
A potom ich pevne priskrutkujte.

Krok 4. Kladný pól zasuňte do zodpovedajúcej zápornej svorkovnice vo vnútri meniča. 
A potom to pevne priskrutkujte.

6.6 Pripojenie merača / CT

Menič Xl -Hybird by mal na sledovanie spotreby energie pracovať s meračom alebo 
prúdovým snímačom (v skratke CT). Merač alebo CT by mohli dodať údaje do meniča, 
aby sa dosiahla funkcia riadenia exportu. Užívateľ si môže zvoliť použitie merača alebo 
CT v súlade so skutočným použitím. Nezabudnite, že je nevyhnutné používať značku 
merača / CT odporúčanú spoločnosťou SOLAX.

Pripojenie merača

Schéma pripojenia merača

elektrická sieť

merač A(pin1)
merač B(pin2)

Merač 1

Merač 2

domáci elektromer

jednofázový
merač

iný generátor

záťaž

komunikačný kábel
12pin terminál
(v príslušenstve)

Krok 2

Krok 3

Krok 1

Poznámka !
Je potrebné pripojiť merací prístroj k invertoru, inak sa invertor vypne s 
výstrahou „Meter fault“(Porucha merača). Inteligentný merač musí byť 
autorizovaný spoločnosťou Solax, akýkoľvek merač tretej strany alebo 
neautorizovaný merač sa nemusí zhodovať s meničom.

Ak nie je merač k dispozícii, spoločnosť Solax nepreberá zodpovednosť.

Ak má užívateľ v domácnosti iný generátor a chce ho 
monitorovať, invertor Xl-Hybrid poskytuje komunikačnú 
funkciu na monitorovanie druhého generátorového 
zariadenia nainštalovaním iného merača 2.
Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte SOLAX.

(krútiaci moment: 1,2 ± 0,1 Nm)

krútiaci moment: 0,4 ± 0,1 Nm
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Krok 1. Vložte stranu s dvoma komunikačnými káblami CT do portu merača na 
striedači a pevne zaskrutkujte skrutkovací uzáver.

Krok 2. Odpojte izoláciu od komunikačných vodičov a potom vložte jednu stranu 
vodičov do pinov 5 a 6 otvorov na 8-pólovej kladnej svorke, ktoré sú súčasťou balenia 
príslušenstva. A potom ich pevne priskrutkujte.

Krok 3. Kladný pól zasuňte do zodpovedajúcej zápornej svorkovnice vo vnútri meniča. 
A potom to pevne priskrutkujte.

Krok 4. Zacvaknite svorku CT na líniu L zo strany domáceho hlavného meracieho boxu. 
Uistite sa, že je snímač prúdu nainštalovaný správnym smerom: Šípka na snímači prúdu 
musí smerovať k verejnej sieti.

     CT pripojenie:

Snímač prúdu meria prúd na fázovom vodiči, ktorý vedie medzi invertorom a sieťou..

     Definícia pinov CT:

Definícia CT pinov je pin 5 a pin 6 ako je ukázané na obrázku nižšie.

elektrická sieť

Verejná sieť L žila

Dôležité: Smer šípok na CT musí
smerovať na stranu verejnej sieťe.

Port metra na
spodnej strane
meniča

Poznámka !
S funkciou CT je možné pracovať iba vo verzii X I-Hybrid E alebo I vo 
verzii meniča. Menič verzie C nemôže pracovať s pripojeným CT.

POZNÁMKA!
• Nedávajte CT na N vodič alebo uzemňovací vodič.
• Nedávajte CT na N a L vodič súčasne.
• Neumiestňujte CT tak, aby šípka smerovala k strane meniča.
• Nedávajte CT na neizolované vodiče.
• Nepoužívajte drôt väčší ako 25 m.

Elektrické pripojenie

Schéma CT pripojenia

Kroky CT pripojenia

Krok 1

Krok 2 Krok 3

CT štrukturálny rozklad

dva komunikačné káble

komunikačné kábel

CT svorka

skrutkovacia
hlavička

skrutkovacia
hlavička port metra na meniči

domáci elektromer

záťaž

ťah: 0,2 ± 0,1 Nm

L žila z hlavného merača domu

strana verejnej siete
CT svorka

šípka smeruje smerom k verejnej sieti

strana meniča

ťah: 0,4 ± 0,1 Nm
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6.7 Pripojenie k sieti LAN

LAN komunikácia je štandardné komunikačné rozhranie. Môže prenášať údaje medzi 
routerom a invertorom cez lokálnu sieť.

     Príležitosť aplikácie

Túto funkciu je možné použiť v nasledujúcich situáciách:
l) Pre prenos dát: Môže prenášať dáta meniča z meniča do PC alebo iného monitoro-
vacieho zariadenia.
II) Na monitorovanie: Môže prenášať údaje meniča z meniča na webovú stránku / 
aplikáciu na monitorovanie SOLAX, aj keď je pripojený domáci router.
Poznámka: Pri použití pripojenia LAN je stále potrebné pripojiť modul wifi.

     Kroky komunikačného pripojenia:

Krok 1. Pripravte si štandardný sieťový kábel (bez obalu) a vyhľadajte konektor kábla v 
balení príslušenstva.

Krok 2. Zasuňte sieťový kábel cez konektor kábla a potom kábel zvlňte zástrčkou Rj45, 
ktorá je vo vnútri konektora pre kábel.

Krok 3. Zasuňte konektor kábla do portu COM v spodnej časti striedača a pevne ho 
zaskrutkujte. Potom zasuňte druhú stranu sieťového kábla do počítača alebo iného 
zariadenia.

I) Pre prenos dát II) Na monitorovanie

dátový kábel dátový kábel

RJ45

káblový konektor

sieťový kábel

káblový konektor s konektorom
RJ45 (v balení príslušenstva)

štandardný sieťový
kábel (bez plášťa)

Krok 1

Krok 2

Krok 3Definícia LAN pinov



6.8 485 Pripojenie

Komunikácia 485 je štandardné komunikačné rozhranie. Môže prenášať údaje zo 
striedača do počítača alebo iného monitorovacieho zariadenia. Krok 1. Otvorte kryt veka aby ste  videli, že do portu LAN RJ45 je vložený sieťový kábel.

Krok 2. Vytiahnite sieťový kábel a potom ho pevne zasuňte do portu 485 RJ45.

Krok 3. Aby externý sieťového kábel fungoval, informácie nájdete v krokoch pripojenia 
LAN.

485 Definícia pinov

Kroky komunikačného spojenia

485 komunikácia
Krok 1

Krok 2

Krok 3

Poznámka !
Komunikácia 485 a LAN má príslušné rozhranie RJ45 vo vnútri 
invertora. Zdieľajú ale rovnaký port pripojenia (port COM) na spodnej 
strane striedača. LAN komunikácia je predvolená, ak chce užívateľ 
používať funkciu 485, musí otvoriť kryt veka, aby mohol pracovať.

Elektrické pripojenie Elektrické pripojenie
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6.9 Pripojenie DRM

DRM poskytuje na podporu niekoľkých režimov dopyt-odozvy vysielaním riadiacich 
signálov, ako je uvedené nižšie.

Použite odpojovacie zariadenie

Nespotrebúvajte energiu

Nespotrebujte viac ako 50% menovitého výkonu

Nespotrebujte viac ako 75% menovitého výkonu a zdrojového 
jalového výkonu ak je možné
Zvýšte spotrebu energie (podlieha obmedzeniam od iných 
aktívnych DRM)
Nevyrábajte energiu
Nevytvárajte viac ako 50% menovitého výkonu

Nevytvárajte viac ako 75% menovitého výkonu jalového výkonu, 
ak je to možné

Zvýšte výrobu energie (podlieha obmedzeniam z iných 
aktívnych DRM)

Poznámka: Iba PIN6(DRM0) a PIN1 (DRM1/5) su prístupné, ostatné piny sa ešte vyvíjajú

     Kroky pripojenia DRM:

Krok 1 . Pripravte si štandardný sieťový kábel (bez plášťa) a zástrčku RJ45.

Krok 2. Zasuňte sieťový kábel cez port DRM / Meter na spodnej strane invertora.

Krok 3. Krimpujte sieťový kábel pomocou zástrčky RJ45 pomocou káblovej svorky.

Krok 3. Vložte zástrčku RJ45 do portu DRM a pevne utiahnite maticu kábla.

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 3

matica kábla

DRM Port: Druhá RJ35 zásuvka z pravej strany

Sieťový kábel

RJ45
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6.10 Pripojenie WiFi (voliteľné)

Menič poskytuje WiFi port, ktorý dokáže zhromažďovať údaje z invertora a prenášať ich 
na monitorovaciu webovú stránku pomocou vreckového WiFi. (Ak je to potrebné, 
produkt zakúpte od dodávateľa)

6.11 Manipulácia so striedačom

      Po skontrolovaní všetkých nasledujúcich krokov spustite striedač:

      Zaistite, aby bol striedač dobre pripevnený k stene.

      Skontrolujte, či sú všetky DC a AC vodiče hotové.

      Uistite sa, že je merač dobre pripojený.

      Skontrolujte, či je batéria pripojená správne.

      Skontrolujte, či je externý stýkač EPS dobre pripojený. (V prípade potreby)

      Zapnite AC vypínač a spínač EPS

      Zapnite prepínač FV / DC a prepínač batérie.

      Dlhé stlačenie klávesu „Enter“ na päť sekúnd ukončí režim vypnutia. (Režim je pri 

prvom použití v režime vypnutia; výrobné nastavenie: režim vypnutia “Off mode”)

Schéma

      Kroky WiFi pripojenia:

Krok 1 . Pripojte Pocket Wifi do „WiFi“ portu v spodnej časti invertora.
Krok 2. Vytvorte spojenie medzi striedačom a smerovačom.
Krok 3. Vytvorte si používateľský účet online. (Ďalšie informácie nájdete v používateľskej 
príručke k zariadeniu Pocket WiFi.)

6.9 Iné komunikačné spojenie:

pre pripojenie merača (pozri stranu X)

vypnite vypínač, aby ste menič vzdialene vypli

7 portov je rezervovaných

Hlavný vypínač

Záťaž EPS
Záťaž

Batéria

Striedač
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     Skontrolujte invertor:

Krok 1. Skontrolujte stav indikátorov a obrazovky LCD. Ľavý indikátor by mal byť modrý 
a na obrazovke indikátora by sa malo zobrazovať hlavné rozhranie.

Krok 2. Ak sa na obrazovke LCD nachádzate prvýkrát, je v nej sprievodca nastavením, 
riaďte sa ním. Konkrétne nastavenie nájdete v časti 8 (Nastavenie).

Krok 3. Nastavte WiFi podľa užívateľskej príručky k wifi.

Krok 4. Vykonajte „autotest“. (platí iba pre Taliansko)

     Autotest v súlade s CEI 0-21 (platí iba pre Taliansko)

Autotest sa vyžaduje iba u invertorov, ktoré boli uvedené do prevádzky v Taliansku. 
Talianska norma vyžaduje, aby všetky striedače napájajúce z rozvodnej siete boli 
vybavené funkciou autotestu podľa CEI 0-21. Počas autotestu bude invertor postupne 
kontrolovať reakčné časy a hodnoty ochrany na prepätie, podpätie, nadmernú 
frekvenciu a nedostatočnú frekvenciu.
 
Funkcia Selftest je k dispozícii kedykoľvek a protokol o teste sa zobrazí na LCD displeji 
pre koncového používateľa.

     Vypnite striedač:

Krok 1. Stlačením klávesu „Enter“ na päť sekúnd vstúpte do režimu vypnutia.
Krok 2. Vypnite AC vypínač, spínač EPS a spínač batérie.
Krok 3. Počkajte 5 minút, kým otvoríte horné viečko. (Ak potrebujete vykonať opravu)

Poznámka !
Ak ľavý indikátor nie je modrý, skontrolujte tieto tri body:
  - Všetky pripojenia sú správne.
  - Všetky externé ističe sú zapnuté.
  - DC vypínač na meniči je v polohe „ON“. (Zapnuté)

Varovanie!
Uistite sa, že vstupný výkon FV systému je viac ako 150 V (aktualizáciu 
prevádzkujte za slnečného dňa), inak by to mohlo počas aktualizácie 
spôsobiť vážne zlyhanie.

Varovanie!
Uistite sa, že adresár je v súlade s vyššie uvedeným formulárom!
Nemeňte názov programového súboru, inak by to mohlo spôsobiť 
nefunkčnosť meniča!

7. Upgrade firmvéru

Užívateľ môže upgradovať firmvér cez U-disk

     Príprava

Uistite sa, že je striedač stále zapnutý.
Invertor musí pripájať FV panely a udržiavať batériu zapnutú počas celej aktualizácie.
Pripravte si počítač a uistite sa, že veľkosť U-disku je pod 32G a formát je fat 16 alebo fat 32.

      Kroky upgradu:
Krok 1. Kontaktujte našu servisnú podporu, aby ste získali aktualizačné súbory, a 
extrahujte ich na svoj U-disk nasledovne:

(Vx.xx je číslo verzie, xxxxxxxx je dátum kompilácie súboru)

Krok 2. Stlačením klávesu „Enter“ na 5 sekúnd vstúpte do režimu vypnutia. Potom 
odskrutkujte vodotesné veko a vložte U-disk do „upgradovacieho“ portu v spodnej časti 
striedača.

Krok 3. LCD sa zobrazí ako obrázok 3-1. Potom stlačte hore a dole a vyberte ten, ktorý 
chcete inovovať, a stlačte 'OK' pre potvrdenie.

Krok 4. Po dokončení aktualizácie sa na LCD displeji zobrazí správa „succeed“ (len pre 
aktualizácie DSP). Nezabudnite vytiahnuť U-disk, zaskrutkovať vodotesné veko a 
stlačením klávesu „Esc“ sa vrátiť do hlavného rozhrania. Potom stlačte kláves „Enter“, aby 
ste opustili režim vypnutia.



Upgrade firmvéru Nastavenie

Krok 2

LCD
obrazovka

Zobrazuje informácie o meniči

Svieti na modro: Menič je v normálnom stave alebo v EPS móde
Bliká modrá: Menič je v statuse čakania
Vypnutý: Menič je v poruchovom stave 

Svieti na zeleno: Komunikácia s batériou je normálna
Bliká na zeleno: Batéria čaká
Vypnutý: Komunikácia medzi meničom a batériou zlyhala

Svieti na červeno: Menič je v poruchovom stave
Vypnutý: Menič je bez problémov

ESC tlačítko: Vrátiť sa z terajšieho rozhrania alebo funkcie

Tlačítko hore: Pohyb kurzorom hore alebo zvýšenie hodnoty

Tlačítko dole: Pohyb kurzorom dole alebo zníženie hodnoty

OK tlačítko: Zvoliť výber

Objekt Názov Popis

LED
indikátor

tlačítko
funkcie

Krok 3

Varovanie!
Ak sa aktualizácia počas prevádzky preruší, uistite sa, že je striedač 
neustále zapnutý a znova vložte U-disk.

8. Nastavenie

8.1 Ovládací panel
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8.2 Štruktúra menu

Všetky nastavenia vopred môže
nastaviť iba technik alebo inštalatér
pomocou hesla inštalatéra.

Register 1 SN: označuje sériové číslo externých 
monitorovacích zariadení, ako sú vreckové WiFi, 
vreckové LAN a vreckové GPRS.
Register2 SN: označuje sériové číslo zabudo-
vaného ethernetu.

8.3 Obsluha LCD

Digitálny LCD displej
Hlavné rozhranie je predvolené rozhranie, invertor automaticky skočí na toto rozhranie, 
keď sa systém úspešne naštartuje alebo nebude určitý čas fungovať.
Informácie o rozhraní sú uvedené nižšie. „Power“ znamená okamžitý výstupný výkon; 
„Today“ znamená energiu vyrobenú v priebehu dňa. „Battery“ znamená zostatok 
kapacity energie batérie.

Rozhranie ponuky
Rozhranie ponuky je prenosové rozhranie, pomocou ktorého sa môže používateľ 
dostať do iného rozhrania, aby zmenil nastavenie alebo získal informácie.
-Uživateľ sa môže dostať do tohto rozhrania stlačením tlačidla „OK“, keď sa na LCD 
displeji zobrazuje hlavné rozhranie.
-Uživateľ si môže zvoliť rozhranie pohybom kurzora pomocou funkčného tlačidla a 
potvrdiť stlačením „OK“.
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    Status
Stavová funkcia obsahuje päť položiek meniča (grid, solar, charger, eps a load).
Stlačením hore a dole vyberte a stlačte „OK“ na potvrdenie výberu, stlačte „ESC“ pre 
návrat do Menu.

a) Grid
Tento stav zobrazuje aktuálny stav siete, ako je napätie, prúd, výstupný výkon a lokálna 
spotrebovaná energia.
Pout meria výkon meniča;
Pgrid meria export energie do alebo import zo siete.
Kladná hodnota znamená energiu dodávanú do siete, záporná hodnota znamená 
energiu použitú zo siete.

b) Solar
Tento stav zobrazuje stav FV systému v reálnom čase, ako je napríklad vstupné napätie, 
prúd a výkon každého FV vstupu.

C) Charger
Tento stav zobrazuje situáciu nabíjačky v systéme. Zahŕňa napätie batérie, nabíjací 
alebo vybíjací prúd. Nabíjanie alebo vybíjanie energie, kapacity batérie a teploty batérie. 
„+“ znamená pri nabíjaní; „-“ znamená pri vybíjaní.

d) EPS
EPS bude mať údaje iba vtedy, keď invertor pracuje v režime EPS, bude zobrazovať 
údaje výstupu EPS v reálnom čase, ako sú napätie, prúd, výkon, frekvencia.
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    History
Funkcia histórie obsahuje päť položiek informácií: Inverter yield, charger yield, load 
consume, meter yield a error logs.
Stlačením hore a dole vyberte a stlačte „OK“ na potvrdenie výberu, stlačte „ESC“ pre 
návrat do Menu.

a) Inverter Yield
Výnos meniča obsahuje štyri položky: OutputGridToday, OutputGridTotal, InputGridTo-
day a InputGridTotaI.

b) EPS Yield
Funkcia Výnos EPS obsahuje zisk EPS pre dnešok a celkový zisk.

c) Meter Yield
Výnos merača obsahuje štyri položky: FeedlnToday, FeedlnTotal, ConsumeToday a 
ConsumeTotal.

e) Error Logs
Chybové protokoly zaznamenávajú posledných šesť chybových správ, ktoré sa vyskytli.



Nastavenie Nastavenie

Táto funkcia sa používa na nastavenie času meniča, pripojenia, batérie, siete atď.
Koncový užívateľ môže priamo nastaviť dátum, čas, jazyk a Ethernet.
Pre pokročilejšie nastavenia je však potrebné zadať heslo inštalátora, aby bolo možné 
vykonať väčšinu profesionálnych nastavení.

Toto rozhranie slúži užívateľovi na nastavenie systémového dátumu a času

Tento menič disponuje niekoľkými jazykmi pre zákazníka



Priorita výstupného výkonu meniča je:
napájanie siete      napájanie záťaže      nabíjanie
batérie. Tento pracovný režim sa vzťahuje na oblasť s vysokým 
tarifom za napájanie.

Nastavenie Nastavenie

Existujú dva režimy na získanie adresy IP: statický a DHCP.
Užívateľ si môže nastaviť informácie o ethernete ako je IP adresa, číslo masky podsiete, 
predvolené číslo brány a Mac adresa.

Na výber sú 4 pracovné režimy.

Všetky tieto pracovné režimy sú k dispozícii iba pre stav v sieti:

Energia vyrobená z FV sa použije najskôr na napájanie 
miestnych záťaží a potom na nabitie batérie. Nadbytočná 
energia sa exportuje do verejnej siete.
Ak nie je dodávaný žiadny FV, batéria sa najskôr vybije pre 
lokálne záťaže a sieť bude dodávať energiu, kým nebude 
kapacita batérie dostatočná.
Priorita výstupného výkonu meniča je:
napájanie záťaže      nabíjanie batérie      napájanie do siete)

Batéria sa prestane vybíjať, aby si udržala vyššiu kapacitu, keď je 
sieť zapnutá. keď výkon generovaný PV nie je dostatočný, 
batéria sa vybije, aby napájala aj lokálne záťaže. A ak to stále nie 
je dosť, bude sieť napájať lokálne záťaže spoločne.
Tento pracovný režim sa vzťahuje na oblasť, ktorá pravidelne 
trpí výpadkom energie.

Čas začiatku prvej periódy nabíjania.
Čas konca prvej periódy nabíjania.
Čas začiatku druhej periódy nabíjania.
Čas ukončenia druhej periódy nabíjania.

Koment

Koment

(predvolené)

Parameter

V tomto pracovnom režime je možné flexibilne nastaviť čas 
nabíjania a vybíjania a tiež umožňuje zvoliť, či sa má nabíjať zo 
siete alebo nie. Inokedy sleduje prioritu režimu Self Use.

Ovládanie relé je voliteľná funkcia, ktorá dokáže inteligentne riadiť určené zaťaženie 
tým, že spotrebuje prebytočnú energiu, keď napájací zdroj dosiahne určitú hodnotu.
Túto funkciu je možné dosiahnuť iba pomocou produktu Solax „Smart Plug“!
Konkrétne činnosti nájdete v „Smart Plug user manual“.
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Položka

Nemecko

Nemecko

Austrália

Holandsko

UK

Holandsko

Taliansko

India

Štandard Krajina

Mód Komentár

Regulácia jalového výkonu, jalová štandardná krivka cos

krivka A
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zaostáva

Tu je možné nastaviť všetky pokročilé nastavenia, napríklad batériu, sieť, EPS a 
podobne. 
„Advanced“ má štyri časti: On-grid, Battery, Reset, User-define. A každá časť má ďalšie 
podčasti na nižšej úrovni.
Požiadajte svojho inštalatéra alebo továreň o “heslo inštalátora”.

f-1-2) Power Factor (Pre konkrétnu krajinu, ak to vyžaduje miestna sieť.)
Existuje 5 režimov pre výber: Off, Under-Excited, Over-Excited, Curve, Q( u ).

Pre VDE ARN 4105 by sa krivka cos φ = f (P) mala vzťahovať na krivku A. Predvo-
lená hodnota nastavenia je uvedená v krivke A.
 
Pre E 8001 by sa krivka cos φ = f (P) mala vzťahovať na krivku B. predvolená 
hodnota nastavenia je uvedená v krivke B.

Pre CEI 0-21 je predvolená hodnota PFLocklnPoint 1,05, keď Vac > 1,05Vn a Pac > 
0,2 Pn, krivka cos φ = f (P) by sa mala vzťahovať na krivku C. Predvolená hodnota 
PFLockOutPoint je 1, keď Vac <1 Vn , cos Q = f (P) opustí krivku C.

Používateľ môže nastaviť bezpečnostný štandard podľa rôznych krajín a štandardov viazaných 
na sieť. Na výber je 8 štandardov. (Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia)
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krivka B

krivka C
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spodná energia

horná energia

Horný limit

Komentár

Normálny

Platí iba pre Taliansko (CEl0-21)

Platí iba pre EN50438_NL

Platí iba pre EN50549_EU

Koncový užívateľ nemusí nastavovať parametre siete. Všetky predvolené hodnoty sú z 
výroby nastavené podľa bezpečnostných pravidiel.
Ak je potrebné resetovať, akékoľvek zmeny by mali zodpovedať požiadavkám miestnej 
siete.

Ochrana Vysokého napätia 

Ochrana Nízkeho napätia

Ochrana  Vysokého pomalého napätia

Ochrana  Nízkeho pomalého napätia

Ochrana vysokej frekvencie

Ochrana nízkej frekvencie

Ochrana vysokej pomalej frekvencie

Ochrana nízkej pomalej frekvencie

Ochrana 10 min vysokého napätia

Ochrana prepätia (za krátky čas)

Ochrana podpätia (za krátky čas)

Ochrana vysokej frekvencie (za krátky čas)

Ochrana nízkej frekvencie (za krátky čas)

Ochrana prepätia (za dlhý čas)

Ochrana podpätia (za dlhý čas)

Ochrana vysokej frekvencie (za dlhý čas)

Ochrana nízkejfrekvencie (za dlhý čas)

Doba oneskorenia poklesu frekvencie

Nastavená hodnota frekvencie

Rýchlosť poklesu frekvencie

Počiatočný bod limitu výkonu frekvencie

Kontrola nastaveného času

Rýchlosť poklesu frekvencie

Nastavenie počiatočného bodu limitu pri nízkej frekvencii 

Nastavenie limitu spínača pri nízkej frekvencii 

Nastavenie limitu spínača frekvenčného výkonu

Táto funkcia umožňuje striedaču regulovať energiu. K dispozícii sú používateľská 
hodnota a hodnota z výroby. Predvolená je továrenská hodnota, ktorú používateľ 
nemôže zmeniť. Nastavenie užívateľskej hodnoty inštalatérom musí byť menšie ako 
výrobné nastavenie. Voľba „Disable“ znamená, že sa funkcia vypne.
Význam nastaveného čísla je max. výstupný výkon povolený. Ak užívateľ nechce 
dodávať do siete žiadnu energiu, nastavte ju na 0.

Regulácia jalového výkonu, jalová štandardná krivka Q=f(V)



f- 1-5) GIblMPPTFunc
GIblMPPTFunc znamená globálny Max. bod energie funkcie sledovania tieňa.
Ak je časť FV panelu zakrytá tieňom, môže produkovať dva alebo viac horných bodov 
(pozri krivku B) a invertor dokáže sledovať max. bod energie na efektívne zlepšenie 
výťažku invertora.
Táto funkcia sa týka okolností, keď slnko nie je stabilné.
Voľba „EnabIe“ znamená, že táto funkcia je zapnutá a je to predvolená hodnota.
Voľba „Disable“ znamená, že sa funkcia vypne.

f- 1 -6) Remote Control
Funkcia diaľkového ovládania umožňuje externému ovládaciemu zariadeniu umožniť 
diaľkové ovládanie skupiny striedačov cez LAN port na striedači. Môže riadiť výstup 
činného a jalového výkonu meniča.
Predvolená hodnota je „enable“. Voľba „zdisable“ znamená, že funkcia je vypnutá.

f- 1 -7) P(u) Function (platí pre NZS4777.2)
 Funkcia P (U) je volt-wattový režim odozvy, ktorý vyžaduje štandard NZS4777.2 a 
vzťahuje sa iba na NZS4777.2.
 Predvolená hodnota je „Enable“. Voľba „disable“ znamená, že funkcia je vypnutá.

f- 1 -8) DRM Function (platí pre NZS4777.2)
Funkciou DRM je režim odozvy na požiadavku (Demand Response Mode), ktorý je 
vyžadovaný štandardom NZS4777.2 a vzťahuje sa iba na NZS4777.2.
Predvolená hodnota je „Enable“. Voľba „disable“ znamená, že funkcia je vypnutá.

Energia Energia

Napätie Napätie

spôsobené tieňom
(napr. oblak)

krivka A krivka B

f-1 -9) Autotest (platí iba pre CEI 0-21)
Funkcia autotestu umožňuje užívateľovi otestovať nasledujúce položky: „ALL test“, „Ovp 
(59.S2) test“, „Uvp (27.S1) test“, „Uvp (27.S2) test“, „Ofp ( 81> .S1) test "," test Ufp (81 <.S1) ",
  „Test OFP (81> .S2)“, „Test Ufp (81 <.S2)“, „Test Ovp10 (59.S1)“.
V rozhraní autotestu môže používateľ otestovať výber možnosti „ALL test“ alebo 
jednotlivé testované položky.
Pred testovacím testom sa uistite, či je striedač pripojený k sieti.
Na všetky testy to trvá asi 6 minút. , a na displeji sa zobrazí „success“ a potom „Pass“.
Pre jednotlivé testované položky to vyžaduje asi niekoľko sekúnd alebo minút.
Kliknutím na správu o teste získate všetky výsledky testu.

Nastavenie Nastavenie



f-2-1) Charger
Tu môže užívateľ nastaviť parametre nabíjačky na tejto stránke, menič je kompatibilný 
iba s lítiovou batériou. Používatelia môžu nastaviť parametre nabíjania a vybíjania a 
režim prebudenia.
Podrobné parametre nájdete v nasledujúcej tabuľke.

f-2-2) EPS system (iba pre verziu E & l)
Menič Xl-Hyrbid s verziou E a verziou I môže pracovať v režime EPS.
Parametre EPS je možné nastaviť nižšie.
„Mute“ znamená, že môžete nastaviť varovanie systému, ktorý prešiel do režimu EPS.
    - „No“ znamená, že bude bzučať, a je to predvolená hodnota. 
    - „Yes“ znamená, že ste sa rozhodli vypnúť výstražnú funkciu.
Okrem toho, ak je bzučanie ostré, znamená to, že výstup EPS je nadmerne zaťažený. 
„Frequency“ tu môže byť nastavená na 50 Hz alebo 60 Hz, prosím, na základe 
korelačného zaťaženia.

Nastavenie Nastavenie

KomentárParameter

Minimálna
kapacita *

Zostatok kapacity batérie ak menič pracuje
v online móde

Nastavenie maximálneho nabíjacieho prúdu 0 - 20A.

Nastavenie maximálneho vybíjacieho prúdu 0 - 20A.

POZNÁMKA !
Skontrolujte, či je nastavenie striedača na maximálny nabíjací / vybíjací 
prúd v rozsahu menovitého nabíjacieho / vybíjacieho prúdu batérie.

POZNÁMKA !
• Ak chcete používať funkciu EPS, musí byť nastavenie orezania 
výbojového napätia vyššie ako záložné vybitie napätia batérie.
• Záložné vybitie napätia batérie je minimálne napätie batérie.

Tu môže užívateľ resetovať energetický záznam meniča

Tu môže používateľ resetovať všetky záznamy protokolu chýb invertora

Tu môže užívateľ resetovať energetický záznam merača



f-4) CT/Meter Setting
X1 -Hybrid potrebuje na dosiahnutie hybridných funkcií prácu s elektromerom alebo 
CT. Použitý merač alebo CT je podľa želania používateľa. Ak je zvolený merač, užívateľ 
môže tiež vypnúť funkciu merača, aby mohol hybridný invertor X1 pracovať ako 
normálny invertor viazaný na sieť bez pripojeného merača.
V hybridnom systéme môže nainštalovať dva metre na sledovanie invertora Solax aj 
iného napájacieho zariadenia. Týmto dvom meračom je potrebné nastaviť rôzne 
adresy. Address 001 a Address 002 sú predvolené a budú zapisované do meracích 
prístrojov vo výrobe a používateľ nemusí meniť adresu, s výnimkou konkrétnej situácie.

      Prepínač systému

„System Switch“ je možné zvoliť z „ON“ na  „OFF“.
„ON“ znamená, že menič je v prevádzkovom stave a je to predvolený stav meniča.
„OFF“ znamená, že invertor prestal dodávať všetku energiu, ale displej LCD zostane 
zapnutý.

Toto rozhranie zobrazuje informácie o meniči vrátane sériového čísla meniča, sériového 
čísla registra 1, sériového čísla registra 2, typu meniča, hlavného DSP1, správcu a 
interného kódu atď.

Nastavenie Nastavenie

Tu môže užívateľ resetovať záznamy parametrov správcu meniča

Toto rozhranie spustí opätovné prehrávanie sprievodcu počiatočným nastavením.

Tu môže užívateľ nastaviť nové heslo

Register1 SN: označuje sériové číslo
externého monitorovacieho zariadenia, napríklad 
vreckového WiFi, vreckového LAN a vreckového GPRS.
Register2 SN: označuje sériové číslo zabudovaného 
ethernetu.



9.1 Riešenie problémov

Táto časť obsahuje informácie a postupy na riešenie možných problémov so striedačmi 
X1-Hybrid a poskytuje tipy na riešenie problémov, ktoré vám pomôžu identifikovať a 
vyriešiť väčšinu problémov, ktoré by sa mohli pri striedačoch X1-Hybrid vyskytnúť.
Táto časť vám pomôže zúžiť zdroj akýchkoľvek problémov, s ktorými sa môžete 
stretnúť. Prečítajte si nasledujúce kroky na riešenie problémov.
Skontrolujte varovania alebo chybové správy na ovládacom paneli systému alebo 
chybové kódy na informačnom paneli striedača. Ak sa zobrazí správa, predtým, ako 
urobíte čokoľvek, nahrajte si ju.
Pokúste sa o riešenie uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Napätie v sieti je posledných 10 minút mimo rozsahu.
• Ak je sieť späť, systém sa vráti do normálu.
• Alebo vyhľadajte pomoc u nás.

Porucha snímača striedavého prúdu
• Vypnite FV, batériu a sieť, znovu ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho 
stavu.

Porucha reverzného pripojenia batérie
• Skontrolujte, či sú kladný a záporný pól batérie pripojené opačným 
spôsobom
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás.

Porucha napätia batérie
• Skontrolujte, či je vstupné napätie batérie v normálnom rozmedzí
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás.

Porucha nevyváženia článku
• Kontaktujte dodávateľa batérie.

Porucha nadprúdu pri nabíjaní batérie
• Kontaktujte dodávateľa batérie.

Porucha nadprúdu pri vybíjaní batérie
• Kontaktujte dodávateľa batérie.

Mimoriadna porucha batérie
• Kontaktujte dodávateľa batérie.

Napätie zbernice je mimo normálneho rozsahu
• Odpojte FV +, FV- a batériu, znovu ich pripojte.
• Skontrolujte, či je FV vstup v rozsahu meniča.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

Porucha batérie - interná chyba
• Kontaktujte dodávateľa batérie.

Komunikácia BMS bola stratená
• Skontrolujte, či nie je kábel BMS uvoľnený alebo zlomený.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

Porucha batérie - porucha podpätia
• Kontaktujte dodávateľa batérie.

Porucha batérie - chyba prepätia
• Kontaktujte dodávateľa batérie.

Porucha batérie v dôsledku prehriatia batérie
• Kontaktujte dodávateľa batérie.

Porucha batérie - nízka teplota
• Kontaktujte dodávateľa batérie.

Porucha nadprúdu DCI.
• Chvíľu počkajte, aby ste skontrolovali, či sa to vráti do normálu.
• Alebo vyhľadajte pomoc u nás.

Chyba DCV EPS proti prepätiu.
• Chvíľu počkajte, aby ste skontrolovali, či sa to vráti do normálu.
• Alebo vyhľadajte pomoc u nás.

Porucha relé EPS
• Odpojte PV +, PV-, sieť a batériu, znovu ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa nemôžete vrátiť do normálneho 
stavu.

Nadprúd v režime EPS.
• Skontrolujte, či je záťažový výkon v rozsahu výkonu EPS.
• Skontrolujte, či je na EPS pripojená nelineárna záťaž. Odstránťe toto 
zaťaženie aby ste skontrolovali, či sa to vráti do normálu
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.
  

Porucha ventilátora
• Vypnite FV, batériu a sieť, znovu ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

Frekvencia siete mimo rozsahu
• Systém sa znova pripojí, ak je obslužný program späť na pôvodných 
hodnotách.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás.

Riešenie problémov Riešenie problémov

9. Riešenie problémov

Diagnóza a riešenieChyby

Diagnóza a riešenieChyby



Riešenie problémov Riešenie problémov

Diagnóza a riešenieChyby Diagnóza a riešenieChyby

Sieť je stratená.
• Počkajte chvíľu a systém sa znova pripojí, ak je obslužný program späť v 
normále.
• Skontrolujte, či je káblové pripojenie na strane AC normálne alebo nie.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás.

Porucha relé EPS
• Odpojte PV +, PV-, sieť a batériu, znovu ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

Sieťové napätie je mimo rozsahu
• Počkajte chvíľu a systém sa znova pripojí, ak je obslužný program späť v 
normále.
• Skontrolujte, či je sieťové napätie v normálnom rozmedzí.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás.

Abnormálne pripojenie FV panelov
• Skontrolujte, či sa dva MPPT pripájajú v paralelnom režime. Pripojte obidve 
MPPT nezávisle.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

Porucha internej komunikácie
• Vypnite FV, batériu a sieť, znova ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

Porucha EEPROM invertora
• Vypnite FV, batériu a sieť, znovu ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

Porucha izolácie
• Skontrolujte, či nie je poškodená izolácia elektrických vodičov.
• Chvíľu počkajte, aby ste skontrolovali, či sú pôvodné.
• Alebo vyhľadajte pomoc u nás.

Porucha merača.
• Skontrolujte, či je merač v normálnej prevádzke.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálu.

Porucha správcu EEPROM.
• Vypnite FV, batériu a sieť, znovu ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálu.

Iná chyba Devide
• Odpojte PV +, PV-, sieť a batériu, znovu ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

Preťaženie v režime EPS.
• Vypnite vysokovýkonné zariadenie a stlačte „ESC“, aby sa invertor restartoval.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

FV napätie je mimo rozsahu
• Skontrolujte výstupné napätie FV panelov.
• Alebo vyhľadajte pomoc u nás.

Porucha zvyškového prúdu
• Skontrolujte impedanciu jednosmerného vstupu a striedavého výstupu.
• Odpojte PV +, PV- a batériu, znovu ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

Porucha nadprúdovej ochrany DCI.
• Skontrolujte, či nie je poškodená izolácia elektrických vodičov.
• Chvíľu počkajte, aby ste skontrolovali, či sa to vrátilo do normálu.
• Alebo vyhľadajte pomoc u nás.

Porucha detekčného obvodu
• Odpojte PV +, PV- a batériu, znovu ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás.

Softvérom zistená chyba nadprúdu.
• Chvíľu počkajte, aby ste skontrolovali, či sa to vrátilo do normálu.
• Vypnite FV, batériu a sieť, znova ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc u nás.

Teplota nad obmedzením
• Skontrolujte, či je teplota v okolí príliš vysoká.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás.

Porucha nadprúdu.
• Chvíľu počkajte, aby ste skontrolovali, či sa to vrátilo do normálu.
• Odpojte PV +, PV- a batériu, znovu ich pripojte.
• Alebo vyhľadajte pomoc od nás, ak sa neviete vrátiť do normálneho stavu.

    Ak informačný panel vášho meniča nezobrazuje poruchovú kontrolku, skontrolujte 
nasledujúci zoznam, aby ste sa uistili, že súčasný stav inštalácie umožňuje správnu 
činnosť jednotky.
     — Je striedač umiestnený na čistom, suchom a primerane vetranom mieste?
     — Otvorili sa prerušovače vstupu DC?
     — Sú káble primerane veľké a dostatočne krátke?
     — Je vstupné a výstupné zapojenie a elektroinštalácia v dobrom stave?
     — Sú nastavenia konfigurácie správne pre vašu konkrétnu inštaláciu?
     — Je panel displeja a komunikačný kábel správne pripojený a nepoškodený?

Ďalšiu pomoc získate od zákazníckeho servisu SolaX. Buďte pripravení popísať 
podrobnosti o inštalácii vášho systému a poskytnúť model a sériové číslo jednotky.



9.2 Bežná údržba

Striedače vo väčšine prípadov nepotrebujú žiadnu údržbu alebo korekciu, ale ak 
striedač často stratí energiu v dôsledku prehriatia, môže to byť z nasledujúceho 
dôvodu:
     Chladiace rebrá v zadnej časti domu sú zakryté nečistotami. V prípade potreby 
chladiace rebrá očistite mäkkou suchou handričkou alebo kefou.
Servisné a údržbárske práce smie vykonávať iba vyškolený a autorizovaný 
odborný personál, ktorý je oboznámený s požiadavkami bezpečnosti.

     Bezpečnostné kontroly

Bezpečnostné kontroly by sa mali vykonávať najmenej každé 1 až 2 mesiace. Požiadajte 
výrobcu, aby zabezpečil kvalifikovanú osobu, ktorá má primerané školenie, znalosti a 
praktické skúsenosti s vykonávaním týchto skúšok. (Upozorňujeme, že na tento úkon sa 
nevzťahuje záruka.) Údaje by mali byť zaznamenané v protokole o zariadení. Ak 
zariadenie nefunguje správne alebo zlyhá pri niektorom teste, musí sa opraviť. 
Podrobnosti o kontrole bezpečnosti nájdete v tejto príručke, časť 2, Bezpečnostné 
pokyny a smernice ES.

     Pravidelne udržiavajte

Nasledujúce práce môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
Počas procesu používania invertora musí riadiaca osoba stroj pravidelne kontrolovať a 
udržiavať. Konkrétne činnosti sú nasledovné.
1: Skontrolujte, či sú chladiace rebrá na zadnej strane krytu zakryté nečistotami a či je 
potrebné stroj vyčistiť a prípadne pohltiť prach. Túto prácu treba občas skontrolovať.
2: Skontrolujte, či sú indikátory striedača v normálnom stave, či sú tlačidlá striedača v 
normálnom stave, či je zobrazenie striedača v poriadku. Túto kontrolu je potrebné 
vykonať minimálne každých 6 mesiacov.
3: Skontrolujte, či sú vstupné a výstupné vodiče poškodené alebo zostarnuté. Túto 
kontrolu je potrebné vykonať najmenej každých 6 mesiacov.
4: Mali by ste udržiavať panely invertora čisté a skontrolovať ich bezpečnosť minimálne 
každých 6 mesiacov.

10.1 Demontovanie striedača

• Odpojte striedač od jednosmerného vstupu a striedavého výstupu.
• Počkajte 5 minút na vypnutie.
• Odpojte komunikáciu a voliteľné pripojovacie vodiče.
• Demontujte striedač z držiaka.
• V prípade potreby demontujte konzolu.
 

10.2 Balenie

Zabaľte striedač do originálneho obalu. Ak pôvodné balenie už nie je k dispozícii, 
môžete použiť aj ekvivalentný kartón, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:
• Vhodný pre bremená nad 30 kg.
• S rukoväťou.
• Dá sa úplne uzavrieť.

10.3 Skladovanie a preprava

Skladujte striedač v suchom prostredí s teplotou okolia vždy medzi -20 °C až +60 °C. 
Počas skladovania a prepravy sa o invertor starajte, uskladnite menej ako 4 kartóny v 
jednom stohu.

Ak je potrebné zlikvidovať striedač alebo iné súvisiace komponenty, nechajte to 
vykonať v súlade s miestnymi predpismi o manipulácii s odpadom. Nezabudnite 
odovzdať nepotrebné invertory a obalové materiály príslušnému oddeleniu pri 
likvidácii a recyklácii.
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10. Odstavenie
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