Seria UPower
—— Invertor / încărcător

Manual de utilizare

:

Modele
UP1000-M3212/UP1000-M3222
UP1500-M3222/UP2000-M3322
UP3000-M3322/UP3000-M2142
UP3000-M6142/UP3000-M6322
UP5000-M6342/UP5000-M8342
UP5000-M10342

Instrucțiuni de siguranță importante
Vă rugăm să păstrați acest manual pentru revizuiri viitoare.
Vă rugăm să păstrați acest manual pentru revizuiri viitoare. Acest manual conține
toate instrucțiunile despre siguranță, instalare și funcționare a
invertorului/încărcătorului.

➢ Citiți cu atenție toate instrucțiunile și avertizările din manual înainte de instalare.
➢ În interiorul invertorului/încărcătorului există o tensiune fără siguranță,
utilizatorii nu trebuie să o demonteze singuri pentru a evita vătămări corporale,
contactați personalul de întreținere profesionist al companiei noastre dacă aveți
nevoie de întreținere.
➢ Nu lăsați invertorul/încărcătorul la îndemâna copiilor.
➢ Nu amplasați invertorul/încărcătorul într-un mediu umed, uleios, inflamabil și
exploziv sau într-un mediu sever, cu o cantitate mare de acumulare de praf.
➢ Intrarea de la rețea și ieșirea de curent alternativ cu tensiune mare, nu atingeți
conexiunile cablurilor.
➢ Instalați invertorul/încărcătorul în locuri bine ventilate, carcasa acestuia poate
produce căldură în timpul funcționării.
➢ Se recomandă instalarea siguranțelor/întrerupătoarelor externe adecvate.
➢ Asigurați-vă că opriți toate conexiunile cu panoul PV și
siguranțele/întrerupătoarele aproape de baterie înainte de instalarea și reglarea
invertorului/încărcătorului.
➢ Asigurați-vă că toate conexiunile rămân strânse pentru a evita încălzirea
excesivă cauzată de o conexiune slăbită.
➢ Este un invertor/încărcător off-grid, nu pentru sistemul alimentat de la rețea.
➢ Acest invertor/încărcător poate fi utilizat numai individual, conexiunile în paralel
sau în serie, vor deteriora dispozitivele.
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1. Informații generale
1.1 Prezentare generală
Seria UPower este un nou tip de invertor/încărcător care combină încărcare solară , încărcarea
de la rețea și ieșirea de curent alternativ, care adoptă un design de procesor multi-core și un
algoritm avansat de control MPPT și are următoarele caracteristici: viteză de răspuns ridicată,
fiabilitate ridicată și standard înalt industrial. Oferă patru moduri de sarcină care includ Prioritate
solară, Prioritate rețea, Solar și, Rețea și Solar; două moduri de ieșire pentru baterie și rețea,
care îndeplinesc cerințele diverselor aplicații.
Tehnologia de urmărire MPPT optimizată actualizată este adoptată pentru modulele de încărcare
PV. Poate urmări rapid punctul maxim de putere al panoului PV în orice mediu și poate obține
energia maximă a panoului solar în timp real;
Algoritmul de control avansat este adoptat pentru modulele de încărcare c.a.-c.c. care realizează
un control dublu complet digitalizat în buclă închisă pentru tensiune și curent, cu precizie ridicată
de control, volum mic. Domeniul tensiunii de intrare c.a.- este larg, tensiunea/ c.c. de încărcare
la ieșire este reglabil continuu într-un anumit interval, iar funcțiile complete de protecție la
intrare/ieșire pot oferi încărcare și protecție stabilă și fiabilă pentru baterie.
Modulele invertorului c.c.-c.a. se bazează pe un design complet digital și inteligent. Adoptă
tehnologia SPWM avansată, transmite unda sinusoidală pură și transformă 24/48Vc.c. în
220/230Vc.a. potrivite pentru consumatori de c.a. de aparate de uz casnic, scule electrice, unități
comerciale, dispozitive electronice audio și video etc.
Produsul are un ecran LCD de 10,6 cm, care afișează în timp real datele operaționale și starea
de funcționare a sistemului. Funcția completă de protecție electronică garantează o funcționare
mai sigură și mai stabilă a sistemului.

Caracteristici:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Adoptarea tehnologiei avansate SPWM, cu ieșire cu undă sinusoidală pură
Control complet digitalizat al tensiunii și al curentului cu buclă închisă dublă
Tehnologie MPPT avansată, cu o eficiență de cel puțin 99,5%.
Patru moduri de încărcare: Prioritate solar, Prioritate rețea, Rețea și solar și Numai solar
Două moduri de ieșire: baterie și rețea
Design LCD care permite afișarea dinamică a datelor de funcționare a sistemului și a stării
de funcționare
Furnizat cu interfață comună și interfață avansată
Indicatori LED multipli care indică instantaneu starea de funcționare a sistemului
Întrerupător 2P furnizat la capătul de intrare al rețelei
Control independent al ieșirii c.a. prin butonul c.a. OUT
Funcția de compensare a temperaturii bateriei.
Protecție electronică extinsă
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1.2 Caracteristici

Figura 1 Aspectul produsului
①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

Ventilare
Șurub prindere (2 buc)
Terminale de ieșire c.a.
Terminale de intrare rețea
Terminale de intrare a bateriei
Interfață RTS ★

2

Interfață de releu
Interfață la distanță
Comutator invertor/încărcător
Terminalele de intrare PV
Acoperire terminale

Senzor de temperatura (Model:RT-MF58R47K3.81A)

REȚINEȚI: Conectați senzorul de temperatură, invertorul / încărcătorul este
compensat în funcție de temperatura ambiantă.

1.3 Denumiri de modele
UP 3000 – M 2 1 4 2
UP – Seria Upower
3000 – puterea la ieșirea ca 3000W
M – încărcare MPPT
2 – curent de încărcare PV 2-20A; 3-30A; 4-40A; 6-60A; 8-80A; 10-100A
1 – curent de încărcare de la rețea 1-15A; 2-20A; 3-30A
4 – tensiune baterie 1-12V; 2-24V; 4-48V
2 – tensiune de ieșire ca 220/230Vc.a.

1.4 Diagrama schematică pentru conexiuni

Avertizare: Confirmați puterea de încărcare c.a. compatibilă cu puterea
invertorului/încărcătorului, este interzisă încărcarea alternativă selectată care
depășește puterea maximă de ieșire a invertorului/încărcătorului.
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2. Instrucțiuni de instalare
2.1 Note generale de instalare
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de instalare pentru a vă familiariza cu pașii de instalare
Aveți mare grijă când instalați bateriile, în special bateria plumb-acid inundată. Vă rugăm
să purtați protecție pentru ochi și să aveți la dispoziție apă proaspătă pentru spălare și
curățare dacă există contact cu acidul bateriei.
Păstrați bateria departe de orice obiecte metalice, care pot provoca scurtcircuitarea
bateriei.
Gazele explozive ale bateriei pot ieși din baterie în timpul încărcării, deci asigurați-vă că
starea de ventilație este bună.
Aerisirea este foarte recomandată dacă este montată într-o incintă. Nu instalați niciodată
invertorul/încărcătorul într-o carcasă etanșă cu baterii inundate! Fumul bateriilor din
bateriile ventilate va coroda și distruge circuitele invertorului/încărcătorului.
Bateria plumb-acid este recomandată, cu privire la alte tipuri vă rugăm să consultați
producătorul bateriei.
Conexiunile libere și firele corodate pot produce căldură ridicată care pot topi izolația
firelor, arde materialele înconjurătoare sau chiar provoca incendii. Asigurați conexiunea
strânsă și utilizați cleme pentru cabluri pentru a fixa cablurile și a împiedica mișcarea de
legănare.
Selectați cablurile de sistem în conformitate cu densitatea de curent de 5A/mm 2 sau mai
mică în conformitate cu articolul 690 din Codul electric național, NFPA 70.
Pentru instalarea în exterior, păstrați departe de razele solare direct și de infiltrarea ploii.
Tensiunea înaltă există încă în interiorul invertorului/încărcătorului după oprirea
comutatorului de alimentare, nu porniți și nu atingeți unitățile interne, efectuați operația
asociată numai după descărcarea capacității electrice.
Nu amplasați invertorul/încărcătorul într-un mediu umed, uleios, inflamabil și exploziv sau
într-un mediu sever, cu o cantitate mare de acumulare de praf.
Se interzice conexiunea inversă la capătul de intrare al ca, altfel ar putea deteriora
echipamentul sau poate apărea un pericol imprevizibil.
Intrarea de la rețea și ieșirea de curent alternativ sunt de înaltă tensiune, nu atingeți
conexiunea cablului.

2.2 Dimensiunea firului și întrerupătorul
Metodele de cablare și instalare trebuie să respecte toate cerințele codului electric național și
local.
➢

Cablu recomandat și întrerupător de circuit PV

Model
UP1000-M3212
UP1000-M3222

Dimensiunea firului PV
10mm2/8AWG
10mm2/8AWG
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Siguranță
2P—63A
2P—63A

UP1500-M3222
UP2000-M3322
UP3000-M3322
UP3000-M6322
UP3000-M2142
UP3000-M6142
UP5000-M6342
UP5000-M8342
UP5000-M10342

10mm2/8AWG
10mm2/8AWG
10mm2/8AWG
16mm2/5AWG
6mm2/10AWG
16mm2/5AWG
16mm2/5AWG
25mm2/4AWG
25mm2/4AWG

2P—63A
2P—63A
2P—63A
2P—100A
2P—32A
2P—100A
2P—100A
2P—125A
2P—125A

REȚINEȚI: Când modulele fotovoltaice se conectează în serie, tensiunea circuitului
deschis al panoului fotovoltaic nu trebuie să depășească tensiunea max. de intrare
PV la temperatura mediului de 25°C.
➢
Cablu de la rețea recomandat
Dimensiunea firului de la rețea
2.5 mm2/14 AWG
2.5 mm2/14 AWG
2.5 mm2/14 AWG
4 mm2/12 AWG
6 mm2/10 AWG
6 mm2/10 AWG
6 mm2/10 AWG
6 mm2/10 AWG
10 mm2/8 AWG
10 mm2/8 AWG
10 mm2/8 AWG

Model
UP1000-M3212
UP1000-M3222
UP1500-M3222
UP2000-M3322
UP3000-M3322
UP3000-M6322
UP3000-M2142
UP3000-M6142
UP5000-M6342
UP5000-M8342
UP5000-M10342

REȚINEȚI: Intrarea de la rețea are deja întrerupător și nu mai este nevoie să
adăugați.
➢
Cablu recomandat și întrerupător de circuit al bateriei
Model
UP1000-M3212
UP1000-M3222
UP1500-M3222
UP2000-M3322
UP3000-M3322
UP3000-M6322
UP3000-M2142
UP3000-M6142
UP5000-M6342
UP5000-M8342
UP5000-M10342

Dimensiunea firului bateriei
16mm2/6AWG
16mm2/6AWG
16mm2/6AWG
25mm2/4AWG
35mm2/2AWG
35mm2/2AWG
16mm2/6AWG
16mm2/6AWG
16mm2/6AWG
35mm2/2AWG
35mm2/2AWG

Siguranță
2P—100A
2P—100A
2P—100A
2P—125A
2P—200A
2P—200A
2P—100A
2P—100A
2P—200A
2P—200A
2P—200A

REȚINEȚI: Tipul de siguranță este selectată pe baza conexiunii neindependente a
invertorului la capătul bateriei acolo unde nu este conectat niciun alt invertor.
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➢

Cablu și întrerupător de circuit recomandate pentru ieșirea c.a.
Model
UP1000-M3212
UP1000-M3222
UP1500-M3222
UP2000-M3322
UP3000-M3322
UP3000-M6322
UP3000-M2142
UP3000-M6142
UP5000-M6342
UP5000-M8342
UP5000-M10342

Dimensiunea firului AC
2,5 mm2/14AWG
2,5 mm2/14AWG
2,5 mm2/14AWG
2,5 mm2/14AWG
4mm2/12AWG
4mm2/12AWG
4mm2/12AWG
4mm2/12AWG
6mm2/10AWG
6mm2/10AWG
6mm2/10AWG

Siguranță
2P—10A
2P—10A
2P—10A
2P—16A
2P—25A
2P—25A
2P—25A
2P—25A
2P—40A
2P—40A
2P—40A

REȚINEȚI: Dimensiunea firului utilizat pentru conectare este doar cu titlu de
referință, utilizați fire mai groase pentru a reduce căderea de tensiune și pentru a
îmbunătăți performanța sistemului atunci când distanța dintre toate componentele
sistemului solar este mai mare.
REȚINEȚI: Firul de mai sus și dimensiunea întrerupătorului sunt doar pentru
utilizare recomandată, vă rugăm să alegeți firul și întrerupătorul corespunzător în
funcție de situația practică.
REȚINEȚI: Mufele cablurilor se referă la cartonul din pachet.

2.3 Montare

Figura 2-1 Montare
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Pași de instalare:
Pasul 1: Determinarea locației de instalare și a spațiului de disipare a căldurii
Determinarea locației de instalare: invertorul/încărcătorul trebuie instalat într-un loc
cu un debit suficient de aer prin placa de disipare a invertorului/încărcătorului și o
distanță minimă de 150 mm față de marginile superioare și inferioare ale
invertorului/încărcătorului pentru a asigura o convecție naturală a temperaturii. Vă
rugăm să consultați Figura 2-1: Montare.
AVERTIZARE: Pericol de explozie!
Nu instalați niciodată invertorul/încărcătorul cu baterii inundate într-o carcasă
sigilată! Nu instalați dispozitivul într-o zonă restrânsă în care se poate acumula
gazul bateriei.
Pasul 2: Scoateți capacul de protecție al terminalului
※Înșurubați șuruburile
și scoateți capacul de
protecție al terminalului
invertorului/încărcătoru
lui înainte de cablare.

Figura 2-2 Scoateți capacul
Pasul 3: Cablare

Figura 2-3 Diagramă de conexiuni
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Conectați sistemul în ordinea bateriei

⇨ sarcină

⇨ Matrice PV

⇨

Împământare ⇨ rețea
în conformitate cu Figura 2-3: Diagrama de
conexiuni. Deconectați sistemul în ordine inversă.
Avertizare: Pericol, înaltă tensiune! Intrarea de la rețea, ieșirea de curent
alternativ și matricea PV vor produce o tensiune periculoasă, asigurați-vă că
deconectați întrerupătorul/siguranța înainte de cablare.
Avertizare: Nu porniți întrerupătorul/siguranța la cablare și, în același timp,
asigurați-vă că cablajul „+”, „-” este conectat corect.
Avertizare: trebuie să fie instalat un întrerupător la capătul bateriei, pentru
selecție, consultați Secțiunea 2.3 "Sârmă și întrerupător".
REȚINEȚI: Dacă invertorul/încărcătorul trebuie utilizat într-o zonă cu trăsnete
frecvent, se recomandă instalarea unui descărcător de supratensiune la intrarea
PV.
➢
Împământare
Conexiunea la pământ trebuie făcută atunci când rețeaua este conectată la
invertor/încărcător. Invertorul/încărcătorul are un terminal dedicat de împământare,
așa cum se arată în Fig. 2-3, împământarea trebuie să fie fiabilă, firul de
împământare trebuie să rămână în concordanță cu firul recomandat pentru ieșirea
ca, punctul de împământare trebuie să fie cât mai aproape de invertor/încărcător,
firul de împământare trebuie să fie cât mai scurt posibil.
➢
Ieșire de curent alternativ, conexiune la pământ și cablu PV modul de
utilizare:
①La cablare, nu închideți întrerupătorul și este necesar să utilizați o șurubelniță cu fante
pentru a deșuruba șuruburile pentru conectarea firelor corespunzătoare.
②La îndepărtarea cablurilor, mai întâi mașina integrată trebuie să înceteze să funcționeze,
apoi șuruburile trebuie deșurubate folosind o șurubelniță cu fante, astfel încât să demonteze
firele corespunzătoare.
Pasul 4: Instalați capacul de protecție al terminalului
Pasul 5: Conectați accesoriul
Conectați cablul senzorului de temperatură la distanță (model:
RTS300R47K3.81A)
Conectați un capăt al cablului senzorului de temperatură la distanță la
interfață. și așezați celălalt capăt aproape de baterie.
REȚINEȚI: Conectați senzorul de temperatură, invertorul/încărcătorul este
compensat în funcție de temperatura ambiantă.
Pasul 6: Verificați din nou dacă conexiunea prin cablu este corectă
Pasul 7: Porniți invertorul / încărcătorul
①Porniți întrerupătorul la capătul bateriei.
②Porniți comutatorul, apoi indicatorul invertorului este pornit.
③Porniți întrerupătorul matricei PV și de la rețea.
④Porniți sarcina de curent alternativ când ieșirea de curent alternativ este normală.
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REȚINEȚI: În cazul în care energia este furnizată diferitelor sarcini de
curent alternativ, se recomandă pornirea sarcinilor cu curent de supratensiune mai
mare, până când sarcina funcționează bine, apoi pornirea sarcinilor cu curent de
supratensiune mai mic.

REȚINEȚI: În cazul în care invertorul/încărcătorul nu funcționează normal
sau afișajul LCD sau indicatorul este anormal, consultați Secțiunea 5 pentru a
elimina defecțiunea sau contactați personalul de service post-vânzare al companiei
noastre.
REȚINEȚI: Pașii de instalare și lista accesoriilor se referă și la cartonul din
pachet.
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3. Instrucțiuni interfață
3.1 Indicator

Indicator

Culoare

Verde

Stare
OPRIT
Stabil
Intermitent lent(0,5 Hz)
Intermitent rapid (2,5
Hz)
OPRIT

Verde

Verde

Verde
Verde
Verde
Verde

Stabil
Intermitent lent(0,5 Hz)
Intermitent rapid(2,5
Hz)
OPRIT
Stabil
Intermitent lent(0,5 Hz)
Intermitent rapid(2,5
Hz)
OPRIT
Stabil
OPRIT
Stabil

Eroare încărcare modul PV
Invertorul se oprește
Invertorul activează Bypass
Ieșire invertor
Eroare invertor
Ieșire fără sarcină
Sarcină ieșire
Releu oprit
Releu pornit
Tensiune intrare (3,3 ～ 12 Vc.c.)
Fără tensiune de intrare
Ieșire invertor

OPRIT
Stabil
Stabil
Intermitent lent(0,5 Hz)

Roșu

Instrucțiuni
Fără intrare de la rețea
Conexiune de la rețea normală, dar
fără încărcare
Încărcarea de la rețea
Defecțiune la modulul de încărcare
de la rețea
Fără intrare PV
Conexiune PV normală, dar fără
încărcare
Încărcare PV

Ieșire rețea

OPRIT

Dispozitiv normal

Stabil

Defecțiune dispozitiv
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3.2 Butoane

Operațiune

Ieșiți din interfața curentă

Apăsați butonul
Apăsați butonul
2s
Apăsați butonul

Instrucțiuni

și țineți apăsat

/

Apăsați butonul
Apăsați butonul
s

țineți apăsat 2

Apăsați butonul

țineți apăsat 2 s

Ștergeți erorile
Navigare interfață: Sus/Jos
Setarea interfeței: Sus/Jos
Treceți la „Răsfoiți coloana
parametrilor” Confirmați setarea
parametrilor
Comutați „Interfața în timp real” la
„Setați interfața de navigare”
Comutați „Setați parcurgere interfață”
la „Interfață de setare parametri”
Invertor ON / OFF

3.3 Interfață în timp real

Pictogramă

instrucțiune

Pictogramă

instrucțiune

Conectare și intrare
rețea

Conectare și intrare
PV

Fără conectare rețea
Conectare rețea dar
fără intrare

Nu există conectare
PV conectare PV, dar
fără intrare

Sarcină pornită

Sarcină oprită
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Element

Putere de încărcare
8~25%

Putere de încărcare
25~50%

Putere de încărcare
50~75%

Putere de încărcare
75~100%

INTRARE

①

INTRARE

②

IEȘIRE

③

Sarcină

④

Baterie

PV
⑤
Utilitate

⑥

Tipul bateriei

Conținut
Prioritate solară
Prioritate rețea
Rețea și solar
Solar
Baterie
Utilitate
Tensiunea de ieșire CA
Curent de ieșire CA
Puterea de ieșire CA
Frecvența de ieșire CA
Tensiune baterie
Curent maxim de încărcare
Curent de încărcare PV + Curent de încărcare de la rețea
Temperatură baterie
SOC baterie
Tensiunea de intrare PV
Curent de încărcare PV
Putere de încărcare PV
Energie de încărcare PV
Tensiunea de intrare de la rețea
Curent de încărcare de la rețea
Putere de încărcare de la rețea
Energie de încărcare de la rețea
AGM
GEL
FLD
USER
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Etapa de
încărcare a
bateriei
①INTRARE
⑦

Float
Boost
Egalizare (28 ale fiecărei luni)

★Prioritate solară (implicit)
Bateria este încărcată în modul de prioritate solară și atunci când tensiunea bateriei este mai
mică decât „Tensiunea de pornire a modulului auxiliar (VAON)”, rețeaua începe să încarce.
Când tensiunea bateriei ajunge la „Tensiunea de oprire a modulului auxiliar (VAOF)”, rețeaua
oprește încărcarea.
VBAT<VAON

VBAT>VAOF

★Prioritate rețea
Bateria este încărcată în modul prioritar rețea și atunci când tensiunea bateriei este mai mică
decât „Tensiunea de pornire a modulului auxiliar (VAON)”, energia solară începe să se încarce.
Când tensiunea bateriei ajunge la „Tensiunea de oprire a modulului auxiliar (VAOF)”, energia
solară încetează să încarce.
VBAT<VAON

VBAT>VAOF

★ Rețea și solar Încărcare solară
Rețeaua și solar încarcă bateria

★ Solar
Solar încarcă bateria

②IEȘIRE
★ Baterie
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★ Rețea (implicit)

3.4 Setarea interfeței

1) Interfață comună pentru un utilizator comun
Operație:
Pasul 1: Apăsați butonul
interfața comună.

și țineți apăsat 2 s pe interfața în timp real pentru a accesa

Pasul 2: Apăsați butonul
alegeți parametrii.

și țineți apăsat pe 2 s la interfața de setare a parametrilor și

Pasul 3: Apăsați butonul
confirmare.

pentru a seta parametrul și apăsați din nou acest buton pentru

Pasul 4: Apăsați butonul
Setare:

pentru a părăsi interfața de setare.

Element

LCD

Instrucțiuni

Mod implicit

1

Tipul bateriei

AGM

2

Prioritatea sursei la încărcare

3

Prioritatea sursei la ieșire

14

Prioritate
solară
Baterie

Gamă
AGM
GEL
FLD
USER
Prioritate solară
Prioritate de utilitate
Rețea și solar
Solar
Baterie
Rețea

4

Unitate temperatură

5

Timp de iluminare display

30 S

6

Comutator alarmă sonerie

PORNIT

PORNIT/OPRIT

7

Tensiune de deconectare
subtensiune

21.6 V★

Utilizator 21.0 ~ 22.6 V ★
dimensiunea pasului 0.2 V

Tensiune de reconectare de
subtensiune

25.0 V★

Utilizator 24.0 ~ 26.0 V ★
dimensiunea pasului 0.2 V

8

℃

℃/℉
30 S/60 S/100 S(ON)

★

★

★Parametrul de tensiune este la 25 °C, 24 V sistem și de două ori în 48 V sistem.

REȚINEȚI: Când prioritatea sursei de ieșire este bateria și tensiunea bateriei este
mai mică decât tensiunea de deconectare subtensiune (LVD reglabil), sistemul va
comuta rețeaua pentru a furniza energie pentru încărcare.
2) Interfață avansată pentru ingineri
Operație:
Pasul 1: Apăsați butonul

+

Pasul 2: Apăsați butonul

și țineți apăsat pe 2 s pe interfața de setare a parametrilor.

Pasul 3: Apăsați butonul

pentru a introduce parametrul.

Pasul 4: Apăsați butonul
Setare:

pentru a părăsi interfața de setare.

Element
9

LCD

și țineți apăsat 2 s pe interfața în timp real.

Instrucțiuni

Mod implicit

Timp boost de încărcare

30 minute

Range
30/60/120/180 min

★

10

Tensiunea boost de încărcare

AGM: 28,8 V
GEL: 28,4 V★
FLD: 29,2 V★
UTILIZATOR: 28,8
V★

11

Tensiunea boost de
reconectare

26.4 V★

12

Tensiunea float de încărcare

27.6 V★

13

Supratensiune de reconectare
tensiunea

30.0 V★

Supratensiune de deconectare
tensiunea
Tensiunea de oprire modul
auxiliar
Tensiunea de pornire modul
auxiliar
Tensiune de pornire conectare
la uscat

32.0 V★

18

Tensiune de oprire conectare
la uscat

24.0 V★

19

Curent de încărcare Max.

60.0 A◆

15.0 ~ 60.0 A◆

20

Modul de economisire a
energiei

OPRIT

PORNIT / OPRIT

21

Ștergere eroare

OPRIT

PORNIT / OPRIT

14
15
16
17

15

28.0 V★
24.0 V★
22.2 V★

Utilizator 25,0 ~ 29,6 V★
Dimensiunea pasului 0,2 V★
Utilizator: 25,0 ~ 28,0 V★
Dimensiunea pasului 0,2 V★
Utilizator: 26,0 ~ 28,0 V★
Dimensiunea pasului 0,2 V★
Utilizator: 29,0 ~ 31,0 V★
Dimensiunea pasului 0,2 V★
Utilizator: 31.0 ~ 32.2 V★
Dimensiunea pasului 0,2 V★
Utilizator: 24,0 ~ 29,6 V★
Dimensiunea pasului 0,2 V★
Utilizator: 21,6 ~ 24,0 V★
Dimensiunea pasului 0,2 V★
Utilizator: 24,0 ~ 26,5 V★
Dimensiunea pasului 0,2 V★
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Eliminați energia acumulată

OFF

PORNIT / OPRIT

23

Capacitatea totală a bateriei

600 AH

100 ~ 4000 AH
Mărime pas 100 AH

Versiune software

U-1.0

—
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★Parametrul

de tensiune este la 25 °C, sistem 24 V (de două ori în sistemul 48

V).
◆Pentru invertor/încărcător de putere diferită, domeniul de setare curent nu
este același, consultați parametrii tehnici pentru detalii.
REȚINEȚI:
15/16: Opriți/restabiliți tensiunea de încărcare a modulului auxiliar
Tensiunea de încărcare a modulului auxiliar va fi eficientă numai atunci când modul
de încărcare este prioritate solară sau prioritate rețea.
20: Mod de economisire a energiei
Când comutatorul este pe partea „de economisire”, invertorul va intra în modul de
economisire. Va opri ieșirea dacă valoarea sarcinilor este mai mică de 70 W. Apoi
se va reporni și detecta din nou puterea sarcinii după 10 s. Dacă sarcina este mai
mare de 70 W, invertorul va porni ieșirea. În caz contrar, va opri ieșirea. Ciclul este
astfel. Deci, vă rugăm să nu utilizați modul de economisire dacă sarcina este mai
mică de 70 W.
21: Ștergerea erorilor
În caz de scurtcircuit sau suprasarcină cauzată de ieșirea CA, defecțiunea poate fi
eliminată.

3.5 Altă funcție
1) Tensiune la ieșire și comutator de frecvență

• Când comutatorul 1 este „ON”, tensiunea de ieșire este selectată ca 230 Vc.a. și
dacă nu 220 Vc.a.;
• Când comutatorul 2 este „ON”, frecvența de ieșire este selectată ca 60 Hz și
dacă nu 50 Hz.
REȚINEȚI: Dacă frecvența la ieșire sau tensiunea
invertorului/încărcătorului trebuie resetată, este necesar să opriți
invertorul/încărcătorul și să porniți unitatea după setare.
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2) Interfață de releu

Principiul de funcționare: Când tensiunea bateriei atinge tensiunea de
deconectare de subtensiune (LVD), bobina releului este alimentată și comutatorul
este pornit. Contactul uscat poate conduce la sarcini rezistive 125 Vc.a. / 1 A, 30
Vc.c. / 1 A.
3) Interfață la distanță
Tensiunea de intrare a interfeței la distanță (3,3 ~ 12 V)
(1) Tensiunea de intrare Vi este în limita a 2,5 ~ 10 s, starea de ieșire CA este
inversată (când CA este anterior în starea de ieșire, acum este în stare fără ieșire;
când CA este anterior în stare fără ieșire, acum este în stare de ieșire;)
(2) Tensiunea de intrare Vi este mai mare de 10 s, CA este în stare de ieșire tot
timpul până când dispare tensiunea de intrare Vi.

REȚINEȚI: Dacă urmează să se schimbe domeniul tensiunii de intrare,
acesta poate fi realizat prin schimbarea valorii rezistenței lui R.
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4. Protecție
Protecție
Curent limită PV
Scurtcircuit PV
Polaritate inversă PV
Încărcare inversă de
noapte
Supratensiune de
intrare rețea
Intrare subtensiune
Supratensiune baterie
Supra descărcare
baterie
Sarcină scurtcircuit la
ieșire
Sarcină suprasarcină
ieșire
Supraîncălzirea
dispozitivului

Instrucțiuni
Când curentul de încărcare al rețelei PV depășește curentul nominal, acesta va fi încărcat la curentul nominal.
REȚINEȚI: Când modulele fotovoltaice sunt în serie, asigurați-vă că tensiunea în circuit deschis a rețelei
fotovoltaice nu depășește „tensiunea maximă în circuit deschis PV”. În caz contrar,
invertorul/încărcătorul se pot deteriora.
Când PV nu se încarcă și scurtcircuitează, invertorul/încărcătorul nu este deteriorat.
Protecție completă împotriva polarității inverse PV, corectați conexiunea cablului pentru a relua funcționarea
normală.
NOTĂ: Invertorul/încărcătorul se va deteriora atunci când polaritatea dreaptă a rețelei PV și puterea reală
de funcționare a rețelei PV este de 1,5 ori mai mare decât puterea nominală de încărcare!
Evitați descărcarea bateriei prin modulul PV pe timp de noapte.
Când tensiunea de la rețea depășește 280 V, aceasta va opri încărcarea/descărcarea de la rețea.
Când tensiunea de la rețea este mai mică de 160 V, aceasta va opri încărcarea/descărcarea de la rețea.
Când tensiunea bateriei ajunge la punctul setat de supratensiune deconectează tensiunea, invertorul/încărcătorul
va opri încărcarea bateriei pentru a proteja bateria de supraîncărcare și pentru a nu se defecta.
Când tensiunea bateriei ajunge la punctul setat de tensiune de deconectare de subtensiune,
invertorul/încărcătorul va opri descărcarea bateriei pentru a proteja bateria de descărcarea excesivă și pentru a
nu se defecta.
Va închide imediat ieșirea în cazul apariției unui scurtcircuit și, ulterior, ieșirea este recuperată automat cu o
întârziere (prima întârziere de timp pentru 5 secunde, a doua întârziere de 10 secunde, a treia întârziere de 15
secunde); dacă scurtcircuitul rămâne după 3 ori, reporniți invertorul/încărcătorul numai după eliminarea
defecțiunii.
Suprasolicitare
1.2
1.5
1.8
2.0
Continuare
15min.
30 S
10 S
5S
Prima întârziere timp de 5 secunde, a doua întârziere de 10 secunde, a treia întârziere
Recuperare de 3 ori
de 15 secunde
Invertorul/încărcătorul va opri încărcarea/descărcarea atunci când temperatura internă este prea mare și va
restabili încărcarea/descărcarea atunci când temperatura revine la normal.
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5. Depanare
5.1 Erori
Modul

Cod

Cadru
Bateriei
clipește

Erori

Indicator

Tensiune scăzută baterie

Buzze
r

Indicator
de eroare

—

—

Alarm
ă

Stabil

Supratensiune Baterie
Supra descărcare Baterie

Baterie

Intermitent

-

Eroare de tensiune nominală
Temperatura scăzută
Încărcare
PV
Intermitent
rapid

Supraîncălzire (modul de încărcare
PV)

Modul de
încărcare
PV

Alarmă eroare de comunicare
Supratensiune intrare

Modul de
încărcare
de la
rețea

Încărcare
PV
Intermitent
rapid

Subtensiune intrare
Supraîncălzire
(modul de încărcare de la rețea)
Alarmă eroare de comunicare

—

Supratensiune Ieșire
Subtensiune Intrare
Modul de
ieșire
invertor

Invertorul
clipește
rapid

Ieșire suprasarcină
Temperatura invertorului
Alarmă eroare de comunicare

5.2 Depanarea
Eroare
Supra tensiune baterie
Bateria este descărcată
Supraîncălzirea bateriei
Supraîncălzirea
dispozitivului
Suprasarcină la ieșire
Scurtcircuit la ieșire

Depanare
Verificați dacă tensiunea bateriei este prea mare și deconectați modulele
solare.
Când tensiunea bateriei se reia sau depășește punctul LVR (subtensiune de
reconectare tensiune) sau schimbați bateria pe alte căi
Invertorul/încărcătorul va opri automat sistemul. Dar, în timp ce temperatura
bateriei scade sub valoarea temperaturii de recuperare de la supraîncălzire,
invertorului/încărcătorului va funcționa normal.
Invertorul/încărcătorul va opri automat sistemul. Dar, în timp ce temperatura
dispozitivului scade sub valoarea de recuperare a temperaturii de la
supraîncălzire, invertorul/încărcătorul va funcționa normal.
① Vă rugăm să reduceți numărul de sarcini de curent alternativ.
② Reporniți dispozitivul sau CFA-ul schimbării setării interfeței la ON.
① Verificați cu atenție consumatorii conexiunii, eliminați defecțiunea.
② Reporniți CFA-ul dispozitivului pentru schimbării setării interfeței la ON.
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6. Întreținere
1) Următoarele inspecții și sarcini de întreținere sunt recomandate de cel puțin
două ori pe an pentru cele mai bune performanțe.
• Asigurați-vă că invertorul/încărcătorul este instalat ferm într-un mediu curat și
uscat.
• Asigurați-vă că nu există blocaj care afectează fluxul de aer în jurul
invertorului/încărcătorului. Eliminați murdăria și fragmentele de pe radiator.
• Verificați toate firele goale pentru a vă asigura că izolația nu este deteriorată
din cauza razelor soarelui, uzură prin frecare, uscăciune, insecte sau șobolani
etc. Reparați sau înlocuiți unele fire, dacă este necesar.
• Strângeți toate terminalele. Verificați dacă există conexiuni slabe, rupte sau
arse.
• Verificați și confirmați dacă LED-ul este în concordanță cu este necesar. Fiți
atenți la orice depanare sau indicație de eroare. Luați măsuri corective dacă
este necesar.
• Confirmați că toate componentele sistemului sunt conectate la masă strâns și
corect.
• Confirmați că toate bornele nu au coroziune, izolații deteriorate, dacă sunt
supraîncălzite sau au semne ars/decolorat, strângeți șuruburile bornei la cuplul
sugerat.
• Verificați dacă există murdărie, insecte și coroziune. Dacă da, curățați la timp.
• Verificați și confirmați dacă paratrăsnetul este în stare bună. Înlocuiți cu unul
nou din timp pentru a evita deteriorarea invertorului/încărcătorului și chiar a
altor echipamente.
AVERTIZARE: Pericol de electrocutare!
Asigurați-vă că toată alimentarea este oprită înainte de operațiile
de mai sus, apoi urmați inspecțiile și operațiunile
corespunzătoare.
2) Această garanție nu se aplică în următoarele condiții:
• Deteriorări datorate utilizării necorespunzătoare sau utilizării într-un mediu
nepotrivit.
• PV sau curent de sarcină, tensiune sau putere care depășește valoarea
nominală a invertorului/încărcătorului.
• Invertorul/încărcătorul are o temperatură de lucru mai mare decât temperatura
limită a mediului de lucru.
• Dezasamblare realizată de utilizator sau încercarea de a repara
invertorul/încărcătorul fără permisiune.
• Invertorul/încărcătorul este deteriorat din cauza unor elemente naturale precum
descărcările electrice.
• Invertorul/încărcătorul este deteriorat în timpul transportului și livrării.
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7. Specificații tehnice
Element
Tensiunea bateriei sistemului
Gama de tensiune la intrare bateriei
Ieșire invertor
Puterea continuă la ieșire
Puterea la ieșire (15min.)
Putere la suprasarcină (5s)
puterea Max. la supratensiune
Domeniu de tensiune la ieșire
Frecvența la ieșire
Unda la ieșire
Distorsiune THD
Eficiența invertorului
Timp de transfer
Intrare rețea

UP1000M3212
12Vc.c.
10,8~16Vc.c.

UP1000M3222

800W
1000W
1600W
2000W

800W
1000W
1600W
2000W

91%

94%

20A

Gama de tensiune intrare rețea
Curent Max.de încărcare pentru utilitate
Încărcare Solară
Tensiunea Max. circuitului PV deschis
Putere Max. de intrare PV
Curent Max. de încărcare PV
Tensiunea de egalizare
Tensiunea de boost
Tensiunea float
Urmărirea eficienței
Eficiența conversiei de încărcare

60V★
46V◆
390W
30A

UP1500M3222

UP2000M3322
24Vc.c.
21,6~32Vc.c.

UP3000M3322

UP3000M6322

2400W
3000W
4800W
6000W

2400W
3000W
4800W
6000W

95%

95%

160Vc.a.~280Vc.a.(Gama de tensiune de lucru)
170Vc.a.~270Vc.a. (Gama de tensiune de pornire rețea)
20A
20A
30A
30A

30A

1200W
1600W
1500W
2000W
2400W
3200W
3000W
4000W
220Vc.a.±3%, 230Vc.a.(-7% ~ +3%)
50Hz/60Hz
Unda sinusoidală pură
≤3%(Sarcină rezistivă de 12V sau 24V)
95%
95%
20mS

100V★
92V◆
780W
30A
14,6V
14,4V
13,8V

780W
30A

780W
30A

≤99,5%
≤98%

21

780W
30A
29,2 V
28,8 V
27,6 V

150V★
138V◆
1500W
60A

Coeficientul de compensare a
temperaturii
Alții
Consum fără de sarcină
Incintă
Umiditate relativă
Temperatura mediului de lucru
Parametrii mecanici
Dimensiune
Dimensiunea de montare
Dimensiunea orificiului de montare
Greutate

-3mV/℃/2V (Implicit)
≤1,2A

7,3kg

7,3kg

UP3000-M6142

≤0,6A

444×300×126mm
230mm
Φ8mm
7,4kg
8,5kg

UP5000-M6342

≤0,8A

≤0,8A

518×310×168mm

9,2kg

UP5000-M8342

14,9kg

UP5000-M10342

48Vc.c.
43,2~64Vc.c.
2400W
3000W
4800W
6000W

Gama de tensiune intrare rețea
Curent Max.de încărcare pentru utilitate
Încărcare solară

≤0,8A
IP30
<95% (N.C.)
-20℃~50℃(100% intrare și ieșire)

386×300×126mm

★La temperatura minimă a mediului de funcționare
◆La 25 °C temperatura mediului
Element
UP3000-M2142

Tensiunea bateriei sistemului
Gama de tensiune la intrare bateriei
Ieșire invertor
Puterea continuă la ieșire
Puterea la ieșire (15min.)
Putere la suprasarcină (5s)
Puterea Max. la supratensiune
Domeniu de tensiune la ieșire
Frecvența la ieșire
Unda la ieșire
Distorsiune THD
Eficiența invertorului
Timp de transfer
Intrare rețea

≤0,6A

15A

2400W
4000W
4000W
3000W
5000W
5000W
4800W
8000W
8000W
6000W
10000W
10000W
220Vc.a.±3%, 230Vc.a.(-7%~+3%)
50Hz/60Hz
Undă pură sinusoidală
≤3%(Sarcină rezistivă de 24V sau 48V)
95%
20mS
160Vc.a.~280Vc.a.(Gama de tensiune de lucru)
170Vc.a.~270Vc.a.(Gama de tensiune de pornire a utilității)
15A
30A
30A
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4000W
5000W
8000W
10000W

30A

150V★
138V◆
3000W
60A

Tensiunea Max. circuitului PV deschis
Putere Max. de intrare PV
1040W
Curent Max. de încărcare PV
20A
Tensiunea de egalizare
Tensiunea de boost
Tensiunea float
Urmărirea eficienței
Eficiența conversiei de încărcare
Coeficientul de compensare a
temperaturii
Alții
Consum fără de sarcină
≤0,6A
Incintă
Umiditate relativă
Temperatura mediului de lucru
Parametrii mecanici
Dimensiune
444×300×126mm
Dimensiunea de montare
Dimensiunea orificiului de montare
Greutate
7,3kg
★La temperatura minimă a mediului de funcționare
◆La 25 °C temperatura mediului

200V★
180V◆
3000W
60A

4000W
80A

5000W
100A

≤0,8A

≤0,8A

58,4V
57,6V
55,2V
≤99,5%
≤98%
-3mV/℃/2V(Implicit)
≤0,6A

≤0,8A
IP30
<95% (N.C.)
-20℃～50℃(100% intrare și ieșire)
518×310×168mm

614x315x178mm
230mm
Φ8mm

14,7kg

16,6kg

17,5kg

17,8 kg

Orice modificare fără notificare prealabilă! Număr versiune: V 1.4
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BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.
Tel: +86-10-82894112 / 82894962
Fax: +86-10-82894882
E-mail:info@epsolarpv.com
Website: http://www.epsolarpv.com/
http://www.epever.com/
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