
1. Wstęp

Falownik SPV18 w wersji plus może być łączony równolegle w dwóch różnych trybach pracy.

(1). Praca równoległa w jednej fazie z maksymalnie z 3 jednostkami. Obsługiwana max.

moc wyjściowa wynosi 15KVA (dla falownika 5KVA), 12KVA (dla falownika 4KVA).

(2). Praca równoległa dla 3 falowników współpracują ze sobą w celu utworzenia sieci 

trójfazowej. Obsługiwana max. moc wyjściowa wynosi 15KVA (dla falownika 5KVA), a 

12KVA (dla falownika 4KVA).

  

2. Zawartość opakowania

Kabel komunikacji równoległej

 
 

 3. Montaż urządzenia

W przypadku instalacji wielu jednostek należy postępować zgodnie z insrukcją.

4.Połączenia elektryczne

- Zalecany przekrój przewodów

Zalecany przekrój przewodów i rozmiar zacisków akumulatora 

UWAGA:

Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza w celu rozproszenia ciepła, należy 

pozostawić dystans około. 30 cm pomiędzy urządzeniami oraz 50 cm nad i pod urządzeniem. 

Należy zainstalować każdą jednostkę na tym samym poziomie
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OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że długość wszystkich kabli akumulatora jest taka sama. 

W przeciwnym razie, wystąpi różnica napięć powodująca, to że falowniki równoległe 

nie działają

Zalecany rozmiar kabla dla sieci i obciążenia dla każdego falownika:

2 units units 3 units 

Uwaga 2: W przypadku systemu trójfazowego można użyć wyłącznika cztero biegunowego

wartość znamionowa takiego wyłącznika dobierana jest na prąd zn. jednego falownika.

Uwaga 1: w przypadku systemu jednofazowego, można również użyć wyłącznika 

40A (50A dla 5KVA), na każdy falownik, lub zbiorczo jak w w/w tabeli

  

Model  AWG no.

1.4~1.6Nm

1.4~1.6Nm

4KVA

5KVA

10AWG

8AWG

Należy podłączyć kable do każdego falownika a następnie połączyć je odpowiednio ze sobą 

za pomocą np. szyn zbiorczych. 

Połączone odpowiednio kable z akumulatora podpiąć pod rozłączniki bezpiecznikowe 

zaopatrzone w bezpieczniki topikowe dla instalacji DC. Przewody z szyn zbiorczych falowników 

podłączyć do rozłącznika. Rozmiar przewodów używanych do podłączenia akumulatorów i 

falowników musi uwzględniać wielkość prądu przez nie przepływającego

UWAGA! Zainstaluj rozłącznik po stronie akumulatora i wyłącznik po stronie sieci. Zapewni 

to nam, że falownik może być bezpiecznie odłączony podczas konserwacji i całkowicie

chroniony przed nadmiernym prądem z akumulatora lub sieci. Zalecane położenie wyłączników 

i rozłącznika pokazano na rysunkach w punktach 4-1 i 4-2.

*Jeśli chcesz użyć tylko jednego rozłącznika po stronie baterii dla całego systemu,

Wartość znamionowa wyłącznika powinna wynosić X razy prąd jednego falownika. 

„X” oznacza liczbę falowników połączonych równolegle.

Zalecana specyfikacja wyłącznika po stronie sieci 

1Model  

4KVA

5KVA

80A/230VAC40A/230VAC

100A/230VAC50A/230VAC

120A/230VAC

150A/230VAC

BATTERY

Zalecana pojemność baterii

Połączenia równoległe

Pojemność baterii

Połączenie komunikacji

Połączenie komunikacji

OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że wszystkie falowniki będą korzystały z tej samej 

baterii akumulatorów. W przeciwnym razie, falowniki przejdą w tryb błędu.

4-1. Praca równoległa w jednej fazie

     Dwa falowniki równolegle:

Połączenie zasilania

FALOWNIK 1: Ustawienie klucza: suwak 1 w dół; suwaki 2,3,4,5 w górę

FALOWNIK 2: Ustawienie klucza: suwak 2 w dół; suwaki 1,3,4,5 w górę

BATTERY

Trzy falowniki równoległe:

Połączenie zasilania

FALOWNIK 1: Ustawienie klucza: suwaki 13, w dół; suwaki 2,4,5 w górę

FALOWNIK 2: Ustawienie klucza: suwaki 2,3 w dół; suwaki 1,4,5 w górę

FALOWNIK 3: Ustawienie klucza: suwaki 1,23, w dół; suwaki 4,5 w górę

BATTERY

4-2. Obsługa zestawu 3-fazowego

Jeden falownik w każdej fazie:

Połączenie zasilania

UWAGA: Nie podłączaj urządzeń 3-fazowych w trójkąt

Instrukcja instalacji równoległej 
4KVA/5KVA



8. Rozwiązywanie problemów

Zdarzenie 

RozwiązanieKod
błędu

Opis usterki

80 CAN utrata komunikacji

81 Utrata danych hosta

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88

89

1.Sprawdzić czy przewody kom. prawidłowo 

połączone, uruchomić ponownie falownik

2.Jeśli problem się powtarza proszę o 

kontakt z serwisem

2.Jeśli problem się powtarza proszę o 

kontakt z serwisem

2.Jeśli problem się powtarza proszę o 

kontakt z serwisem

2.Jeśli problem się powtarza proszę o 

kontakt z serwisem

2.Jeśli problem się powtarza proszę o 

kontakt z serwisem

2.Jeśli problem się powtarza proszę o 

kontakt z serwisem

2.Jeśli problem się powtarza proszę o 

kontakt z serwisem

2.Jeśli problem się powtarza proszę o 

kontakt z serwisem

2.Jeśli problem się powtarza proszę o 

kontakt z serwisem

1.Upewnij się wszystkie falowniki podłączone 

 są do tej samej baterii akumulatorów

Różne wartości napięć na 

akumulatorach 

poszczególnych falowników 

Utrata synchronizacji 

danych

Napięcie wejściowe lub 

częstotliwość wejściowa 

jest różna  

Niestabilny prąd 

wyjściowy AC

Niewłaściwa praca na 

wyjściu AC

1. Sprawdź połączenia przewodów zasilających, 

uruchom ponownie falowniki

1.Uruchomić ponownie falownik.

1.Uruchomić ponownie falownik.

1.Wyłącz falownik, sprawdź ustawienia na 

przełączniku DIP 2

1.Wyłącz falownik, sprawdź ustawienia na 

przełączniku DIP

Wykryto zwrot prądu na 

falowniku

Różne wersje 

oprogramowania 

falowników

Różna wartość prądu na 

wyjściu falownika

1.Uaktualnić oprogramowanie w każdym falowniku 

1.Sprawdź poprawność połączeń na każdym 

falowniku

90 Błąd ustawień CAN ID

 

5. Połączenie PV

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi pojedynczej jednostki dla podłączenia PV.

UWAGA: Każdy falownik powinien łączyć się z modułami fotowoltaicznymi oddzielnie.

FALOWNIK 1: Ustawienie klucza: suwaki 13, w dół; suwaki 2,4,5 w górę

FALOWNIK 2: Ustawienie klucza: suwaki 2,3 w dół; suwaki 1,4,5 w górę

FALOWNIK 3: Ustawienie klucza: suwaki 1,23, w dół; suwaki 4,5 w górę

6. Kody błędów

Kod błędu Opis zdarzenia Ikona na wyświetlaczu

80

81

82 

83 

84 

85 

86 

87 

Błąd CAN 

Utrata Hosta

Utrata synchronizacji

Wykryto różne nap. na akumulatorach

Wykryto różne napięcie wejściowe AC i 

częstotliwość

Niestabilny prąd wyjściowy AC

Nap. AC na wyjściu jest niezgodne 

z ustawioną wartością

88 Niespójna wersja oprogramowania

89 Bieżący błąd udostępniania

90 Błąd ustawień identyfikacji CAN

Ochrona przed sprzężeniem zwrotnym 

mocy

7. Uruchomienie

Równoległe w jednej fazie

Krok 1: Przed uruchomieniem sprawdź następujące wymagania:

     Prawidłowe połączenie przewodów

     Upewnij się, że wszystkie wyłączniki po stronie obciążenia są otwarte, i wszystkie 

przewody neutralne z każdego urządzenia są ze sobą połączona.

Krok 2: Na dolnym panelu falownika znajduje się 5-pinowe przełączniki DIP, 

przełącz je zgodnie z rysunkiem 1.

Wyświetlacz LCD jednostki nadrzędnej

Wyświetlacz LCD jednostki nadrzędnej

Wyświetlacz LCD jednostki podrzędnej

Wyświetlacz LCD jednostki podrzędnej

UWAGA: Jednostki Master i Slave są definiowane losowo.

Krok 4: Włączyć wszystkie rozłączniki AC przewodów zasilających z sieci. Najlepiej, aby 

wszystkie falowniki były podłączone do sieci w tym samym czasie. Jeśli nie, to na 

falownikach pojawi się błąd kolejności nr 82. Falowniki zostaną automatycznie zrestartowane. 

W przypadku wykrycia połączenia AC będą działać normalnie

Figure 1

Inverter Inverter Inverter 

UWAGA: Konieczne jest wyłączenie urządzeń podczas ustawiania przełączników DIP.

W przeciwnym razie ich ustawienie nie może być zaprogramowane.

Krok 3: Włączyć kolejno wszystkie jednostki

Krok 5: Jeśli nie pojawi się alarm sygnalizujący usterkę, to konfiguracja urządzeń 

pracujących w układzie równoległym została wykonana poprawnie.

Krok 6: Włączyć wszystkie wyłączniki na obwodach stronie obciążenia. W tym momencie 

system będzie zasilał podłączone urządzenia.

Uruchomienie instalacji trójfazowej

Krok 1: Prosimy o sprawdzenie przed uruchomieniem:

·    Poprawność podłączenia przewodów

·    Upewnić się, że wszystkie wyłączniki w obwodach po stronie obciążenia są otwarte 

i wszystkie przewody neutralne są połączone ze sobą.

Krok 2: Na dolnym panelu falownika znajdują się 5-cio suwakowe przełączniki DIP, 

które ustawić zgodnie z poniższym rysunkiem nr 2
Rys. nr 2

Wyświeltacz LCD dla 

fazy L1

Wyświeltacz LCD dla 

fazy L2

Wyświeltacz LCD dla 

fazy L3

Wyświeltacz LCD dla 

fazy L1

Wyświeltacz LCD dla 

fazy L2

Wyświeltacz LCD dla 

fazy L3

Krok 4: Odłączyć wszystkie wyłączniki AC przewodów zasilania z sieci.

 Jeśli zostanie wykryte zasilanie z sieci i trzy fazy będą prawidłowe, to urządzenie będzie 

działało poprawnie. W przeciwnym razie ikona    będzie migać i nie będzie zasilania z sieci.

Krok 5: Jeśli nie pojawi się alarm sygnalizujący usterkę, to konfiguracja urządzenia do 

zasilanego trójfazowo, została wykonana poprawnie.

Krok 6: Włączyć wszystkie wyłączniki na obwodach stronie obciążenia. W tym momencie 

system będzie zasilał podłączone urządzenia.

Uwaga 1: Aby uniknąć przeciążenia, przed włączeniem wyłączników po stronie obciążenia, 

należy uruchomić cały system.

Uwaga 2: Niniejsza operacja może wymagać pewnego czasu. W jej wyniku może 

wystąpić przerwa w zasilaniu urządzeń zewnętrznych

UWAGA: Konieczne jest wyłączenie urządzeń podczas ustawiania przełączników DIP.

W przeciwnym razie ich ustawienie nie może być zaprogramowane.

Krok 3: Włączyć kolejno wszystkie jednostki 

Inverter Inverter Inverter 

,

Połączenie komunikacji


