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Zauważ!
Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas
instalacji i konserwacji sprzętu. Zakupiony produkt jest opisany kartą katalogową wystawioną przez
SOFARSOLAR. Twój produkt może nie obejmować wszystkich cech lub funkcji opisanych
w tym dokumencie. SOFARSOLAR nie określa / nie zapewnia treści tego dokumentu do konkretnej
jednostki, chyba że istnieje specjalna umowa kontraktowa.

Zachowaj instrukcję!
Niniejsza instrukcja musi być traktowana jako integralna część sprzętu i musi być dostępna przez cały
czas dla każdego, kto ma z nim kontakt. Instrukcja musi zawsze towarzyszyć urządzeniu, nawet jeśli
jest przekazywana innemu użytkownikowi lub innemu użytkownikowi.

Oświadczenie o prawach autorskich
Prawa autorskie do tej instrukcji należą do firmy Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. Żadna korporacja
ani osoba fizyczna nie powinna jej plagiatować, częściowo kopiować ani w pełni kopiować (w tym
oprogramowania itp.). Nie wolno jej także reprodukować ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie
ani w jakikolwiek sposób. Wszelkie prawa zastrzeżone. SOLARSOFAR zastrzega sobie prawo do
ostatecznej interpretacji. Niniejsza instrukcja może ulec zmianie w zależności od opinii użytkowników
lub klientów. Sprawdź naszą witrynę internetową pod adresem http://www.sofarsolar.com lub
www.sofarsolarpoland.pl, aby uzyskać najnowszą wersję.
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PRZEDMOWA
Zawartość
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji produktu przed przystąpieniem do instalacji, obsługi lub konserwacji.
Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz instalacji, które muszą być
przestrzegane podczas instalacji i konserwacji aparatury.

Zakres
Niniejsza instrukcja produktu opisuje instalację, połączenia elektryczne, uruchamianie, konserwację
następujących inwerterów.

SOFAR 10000TL-G2 SOFAR 12000TL-G2 SOFAR 15000TL-G2
Instrukcja musi być zawsze dostępna.

Grupa docelowa
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu (obsługi, serwisu) wymienionego
w treści dokumentu.

Używane symbole
Niniejsza instrukcja dostarcza informacji o bezpieczniej pracy i stosuje symbole w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób i sprzętu oraz dla wydajnego korzystania z inwertera. Zrozumienie wskazanych informacji
pozwoli uniknąć urazów osób i strat materialnych. Prosimy o uważne przeczytanie objaśnień do symboli użytych
w tej instrukcji. Instrukcja musi być zawsze dostępna.
Symbol niebezpieczeństwa wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej
nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.
Niebezpieczeństwo
Symbol ostrzeżenia wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie
uniknie, mogłaby spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
Ostrzeżenie
Symbol ostrożnie oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej się nie uniknie,
mogłaby spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia ciała.
Ostrożnie
Ten symbol wskazuje na potencjalne zagrożenie, które, jeśli się go nie uniknie,
może doprowadzić do awarii urządzenia lub szkody materialnej.
Uwaga
Ten symbol informuje o wskazówkach ważnych dla optymalnej pracy produktu.
Pomaga rozwiązywać problem i oszczędza czas.
Uwaga
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1. Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
1.1 Symbole
Na falowniku 10~15KTL-G2 znajdują się symbole związane z bezpieczeństwem. Upewnij się, że
przeczytałeś i zrozumiałeś treść tego symbolu przed zainstalowaniem tego urządzenia.
Symbol

Nazwa symbolu
W falowniku występuje
niebezpieczeństwo napięcia
resztkowego.

Wysokie napięcie, zagrożenie
porażeniem prądem
elektrycznym.
Wysoka temperatura na
obudowie falownika
Zagrożenie oparzeniem.
Certyfikat C E: ten falownik
jest zgodny ze standardem
certyfikatu CE.
Symbol połączenia PE.

Znaczenie
Po wyłączeniu przełącznika
prądu stałego falownika w
kondensatorze falownika przez
jakiś czas pojawia się napięcie,
sugerujemy rozpoczęcie
otwierania falownika w celu
konserwacji 5 minut później po
wyłączeniu przełącznika prądu
stałego.
Podczas pracy falownika
występuje wysokie napięcie,
wszystkie operacje powinny
być wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka.
Wysoka temperatura
w obudowie falownika podczas
pracy, nie dotykać.
Ten falownik jest zgodny ze
standardem certyfikatu CE.
Podłączyć falownik z
zaciskiem uziemienia w celu
ochrony

Symbol temperatury

Zakres temperatur pracy
falownika.

Stopień ochrony

Ten produkt ma stopień
ochrony IP65.

Elektryczne dodatnie i ujemne.

Uważaj na polaryzację
elektryczną.

1.2 Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia
Podczas instalacji falownika serii 10~15KTL-G2 instalator musi postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami bezpieczeństwa, ponieważ niewłaściwa obsługa może spowodować utratę mienia,
uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała.
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1. Falownik może być zainstalowany tylko przez zawodowego elektryka/ inżyniera elektryka lub
certyfikowanego instalatora, zgodnie z lokalnymi normami i przepisami. Dopiero po uzyskaniu zgody
lokalnego zakładu energetycznego falownik można podłączyć do sieci.
2. Podczas instalacji i konserwacji falownika należy wyłączyć wyłącznik DC i AC. Nie można dotykać
metalowej części falownika przez 5 minut po wyłączeniu falownika.
3. Niektóre części falownika mogą mieć wyższą niż 60 stopni podczas pracy, proszę nie dotykać
metalowej części, aby uniknąć poparzenia.
4. Zabrania się odłączania złącza DC lub AC podczas generowania falownika.
5. Nie otwieraj górnej obudowy falownika, nie dotykaj ani nie usuwaj wewnętrznych elementów, może
to spowodować uszkodzenie falownika lub obrażenia ciała.
6. Falowniki serii 10-15KW-G2 to beztransformatorowe nieizolowane falowniki, moduły
fotowoltaiczne połączone z falownikiem SOFAR powinny być zgodne z normą IEC 61730 klasa A.

2. Charakterystyka produktu
2.1 Przewidziane typy sieci
Falowniki SOFAR 10~15KTL-G2 są kompatybilne z konfiguracjami sieci TN-S, TN-C, TN-C-S, TT,
IT. W przypadku sieci elektrycznej typu TT napięcie między przewodem neutralnym, a uziemieniem
powinno być mniejsze niż 30 V.
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2.2 Interfejs i wymiary

1. Wyłącznik DC
2. Zawór odpowietrzający
3-6. Złącze DC (DCV C)
7. WIFI / GPRS (DCV A)
8. DRM0 (DCV A)
9. DRM5 ~ 8 i zewnętrzne wejścia cyfrowe (DCV A)
10-11. RS485 (DCV A)
12. Złącze wyjściowe AC (DCV C)
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1. Przód falownika 2. Strona inwertera 3. Tył falownika 4. Stelaż instalacyjny

2.3 Jednostki ochronne
A. RCMU
Gdy prąd upływu falownika przekracza wymagania bezpieczeństwa, falownik zatrzyma
wytwarzanie
B. Nienormalna ochrona sieci
Gdy falownik wykryje sieć lub napięcie jest poza zakresem, falownik przerwie wytwarzanie.
Falownik uruchomi się ponownie do generowania automatycznie, gdy sieć znów będzie normalna.
C. Wykrywanie zwarcia doziemnego
Gdy wystąpi zwarcie doziemne, falownik automatycznie zatrzyma generowanie i zapali się czerwona
dioda LED GFI, aby poinformować klienta.
D. Obniżenie oceny za przegrzanie
Gdy temperatura jest wyższa niż ustawienie wewnętrzne, falownik automatycznie obniży moc.
E. Obniżenie wartości napięcia
Gdy punkt MPPT jest wyższy niż 850 V, falownik automatycznie obniży moc.
F. Ochrona nadprądowa
Gdy falownik działa nieprawidłowo, zabezpieczenie nadprądowe może chronić falownik przed
uszkodzeniem
G. Ochrona przed odwrotnym połączeniem

9
www.sofarsolar.com

www.sofarsolarpoland.pl

Instrukcja obsługi

SOFAR 10~15KTL-G2

3. Instalacja
3.1 Zawartość opakowania
Lp.
1.

Rysunek

Ilość

Opis

1 sztuka

SOFAR 10~15KLT-G2

1 sztuka

Tylny panel

3 sztuki

Zacisk wejściowy DC+

3 sztuki

Zacisk wejściowy DC –

2.

3.

4.

5.
3 sztuki

6.
3 sztuki

Metalowy zacisk
przymocowany do
kabla zasilania
wejściowego DCMetalowy zacisk
przymocowany do
kabla zasilania
wejściowego DC-

7.
3 sztuki

M6 wkręt sześciokątny

6 sztuk

M8*80 (kołek rozporowy
służący do mocowania
panelu tylnego do ściany)

1 sztuka

Instrukcja obsługi

1 sztuka

Karta gwarancyjna

1 sztuka

Certyfikat

8.

9.

10.

11.
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3.2 Narzędzia
Narzędzie
Wiertarka udarowa

Model

Funkcja

Zalecane wiertło „8”

Do wywiercenia otworów
w ścianie

___

Do przygotowania złączy RJ45
do kabli komunikacyjnych

Z otwartym końcem większym
lub większym niż 32 mm

Do przykręcenia śrub
rozporowych

Zaciskarka

Klucz nastawny

Śrubokręt płaski

- Służy do dokręcania lub
odkręcania śrub podczas instalacji
kabli zasilających AC
- Służy do odłączania złączy AC
z SOFAR 10-15KTL-G2.

M4

UWAGA: Alternatywą jest
śrubokręt
dynamometryczny
i śrubokręt płaski.
Klucz nasadowy
M5

Służy do dokręcania śruby
uziemiającej

___

Służy do wbijania śrub
rozporowych w otwory
Służy do usuwania złączy DC
z SOFAR 10~15KTL-G2
Służy do przycinania i zaciskania
opasek kablowych

Młotek gumowy

Narzędzie do usuwania

Nie dotyczy

Szczypce ukośne

Nie dotyczy

Ściągacz izolacji
Nie dotyczy

Służy do ściągania izolacji
z kabla

RJ45

2 sztuki

Nie dotyczy

Używany do cięcia kabla
zasilającego

Przecinak do kabli
Klucz imbusowy

Średnica: 2,0 mm
Średnica: 5,0 mm

Klucz imbusowy służy do
demontażu i montażu przedniej
pokrywy górnej i dolnej

Nie dotyczy

Służy do zaciskania kabla
zasilającego

Szczypce zaciskowe
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Nie dotyczy

Służy do usuwania kurzu po
wierceniu otworów

Miernik

Nie dotyczy

Służy do sprawdzenia uziemienia

Marker

Nie dotyczy

Służy do oznakowania miejsc
otworów na ścianie

Nie dotyczy

Służy do pomiaru odległości

Nie dotyczy

Służy do zapewnienia
prawidłowego montażu panelu
tylnego

Nie dotyczy

Operatorzy noszą rękawice ESD
podczas instalacji sprzętu

Nie dotyczy

Zabezpieczenie dla instalatora

Nie dotyczy

Zabezpieczenie dla instalatora

Odkurzacz

Miarka
Poziomica
Rękawice ochronne ESD

Okulary ochronne

Maseczka ochronna
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3.3 Lokalizacja instalacji
Określ odpowiednią pozycję do zainstalowania SOFAR 10~15KTL-G2.
Podczas określania pozycji montażu należy przestrzegać następujących wymagań:
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Wymagania dotyczące miejsca instalacji
1. Odłączenie zasilania powinno być łatwe
2. Ściana powinna mieć wystarczającą wytrzymałość, aby utrzymać falownik
3. Nie może być dotykany przez dziecko

Zachowaj minimalne odległości podczas instalacji:
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3.4 Instalacja SOFAR10~15KLT-G2

Krok 1: Zaznacz i wywierć otwory
Krok 2: Włóż kołki rozporowe
Krok 3: Zamontuj stojak
Krok 4: Załóż falownik
Krok 5: Wkręć śrubę mocującą
Krok 6: Zablokuj falownik (jeśli to konieczne)
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4. Podłączenie elektryczne
4.1 Podłączenie kabla PGND
1.Upewnij się, że przełącznik prądu stałego falownika jest w stanie WYŁ (OFF).
2.Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość sieci są w odpowiednim zakresie
3. Jeśli panel PV jest panelem cienkowarstwowym, po stronie prądu przemiennego należy dodać
transformator (1,25 razy większy od mocy falownika)
4. Kabel PE powinien być grubszy niż 4 mm i niezawodny.

Śruba M6

Terminal OT (średnica
śruby: 6mm)

Otwór gwintowany
M6

4.2 Podłączanie kabli zasilających wyjścia AC
Wybór kabla i wyłącznika
Model
Kabel (miedź)
Wyłącznik

SOFAR 10000TL-G2
4-6 mm2
32 A

SOFAR 12000TL-G2
4-6 mm2
32 A

SOFAR 15000TL-G2
4-6 mm2
32 A

Ze względów bezpieczeństwa należy użyć oznaczonego ilościowo kabla lub może
to spowodować przegrzanie, a nawet pożar
Prąd upływu wyłącznika powinien być większy niż 100 mA i mniejszy niż 300 mA

UWAGA!

Przekrój (mm2)
4
6

Maksymalna długość kabla (m)
SOFAR 10000TL-G2
SOFAR 12000TL-G2
SOFAR 15000TL-G2
32
25
20
48
43
34
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Instalacji kabla AC krok po kroku
10 ~ 15KTL-G2 to trójfazowy falownik wyjściowy, zgodny z powiązanymi standardami sieciowymi
i wymogami bezpieczeństwa.

A. długość przewodu częściowego 30-50mm
B. długość kabla częściowego 3-5 mm

Osłona izolacyjna i zaciski nie mogą być
odsłonięte

Zaciśnij każdy rdzeń kabla na zacisku OT (zalecane KST, RNBL5-4, po zaciśnięciu zakryć odkryte
części OT taśmą izolacyjną (z wyjątkiem części O).

Podłączyć zacisk OT do konektora AC zgodnie z namalowanym znakiem następnie zamocować osłonę
wodoodporną.
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4.3 Podłączenie kabla komunikacyjnego
Podłączenie kabla komunikacyjnego RS485
Linia komunikacyjna RS485, łącząca SOFAR 10~15KTL-G2 z urządzeniami komunikacyjnymi
(np. zbieranie danych, terminal PC).
Zaleca się stosowanie ekranowanych zewnętrznych kabli sieciowych 24 AWG o oporności wewnętrznej
mniejszej lub równej 1,5 Ohm/10 m i średniacy zewnętrznej 4,5 mm do 7,5 mm jako kable
komunikacyjne RS485.
Wodoodporne złącze RJ45 składa się z sześciu części: wtyczki, nakrętki, uszczelek, obudowy, zaślepki
i nakrętki obudowy, jak pokazano na ilustracji.

1. Korek 2. Nakrętka 3. Uszczelki 4. Obudowa 5. Korek uszczelniający 6. Kabel Nakrętka
Podczas prowadzenia kabli komunikacyjnych należy upewnić się, że kable komunikacyjne są
oddzielone od kabli zasilających i z dala od źródeł zakłóceń, aby zapobiec przerwom w komunikacji.
Procedura:
Krok 1: Usuń warstwę izolacyjną o odpowiedniej długości z ekranowanego kabla sieciowego za
pomocą ściągacza izolacji.
Krok 2: Otwórz dolną pokrywę SOFAR 10~15KTL-G2 i włóż ekranowany kabel sieciowy do nakrętki
śruby kabiny, uszczelek, nakrętki.
Krok 3: Podłącz odizolowany kabel sieciowy do odpowiednich styków we wtyczce, jak pokazano na
rysunku.
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GÓRA
8

1

PRZÓD
8

Lp.

Color

Function

1.

Biały i pomarańczowy

RS485 B-,RS485differentialsignal-

2.

Pomarańczowy

RS485 A-,RS485differentialsignal+

3.

Biały i zielony

RS485 A-,RS485differentialsignal+

4.

Niebieski

RS485 A-,RS485differentialsignal+

5.

Biały i niebieski

RS485 B-,RS485differentialsignal-

6.

Zielony

RS485 B-,RS485differentialsignal-

7.

Biały i brązwoy

NC

8.

Brązowy

NC

Krok 4: Wtyczka kryształowa z narzędziem do zaciskania RJ45.
Krok 5: Włóż wtyczkę do portu RS485 w SOFAR 10~15KTL-G2.
Krok 6: Włożyć korek uszczelniający do obudowy.

Opis portu komunikacyjnego
W temacie opisano funkcje portów RS485 i WiFi.
RS485
Przez interfejs RS485 inwerter przesyła informacje o mocy wychodzącej, informacje o alarmach oraz
stanie roboczym do terminala PC lub miejscowego urządzenia zbierania danych, a następnie przekazuje
je na serwer (taki jak TERMINAL).
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1. USB-RS485

2. Terminal

Jeśli jest używany tylko jeden 10~15KTL-G2, zastosować kabel komunikacyjny z wodoodpornymi
konektorami RJ45 i wybrać jeden z dwóch portów RS485.
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Jeśli używanych jest wiele inwerterów 10~15KTL-G2, należy podłączyć wszystkie 10~15KTL-G2
w łańcuch przez kabel komunikacyjny RS485.

W celu rejestracji/podania numeru SN należy zarejestrować zdalne monitorowanie na platformie
SOLARMAN oraz zaadresować falowniki – maksymalnie 31 sztuk w jednym szeregu.
WiFi/GPRS
Przez interfejs WiFi inwerter przesyła informacje o mocy wychodzącej, informacje o alarmach oraz
stanie roboczym do terminala PC lub miejscowego urządzenia zbierania danych, a następnie przekazuje
je na serwer (taki jak TERMINAL).

Zarejestrować zdalny monitoring inwertera SOFAR 10~15KTL-G2 na stronie internetowej:
http\\www.solarmanpv.com odpowiednio do numeru seryjnego urządzenia monitorującego.

UWAGA!
➢ Długość kabla komunikacyjnego RS485 powinna być mniejsza niż 1000 m.
➢ Długość kabla komunikacyjnego między WiFi a routerem Ethernet powinna być mniejsza niż
100 m.
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➢ Jeśli wiele inwerterów 10~15KTL-G2 jest podłączanych do urządzenia monitorującego przez
konwerter RS485, w łańcuchy można podłączyć maksymalnie 31 inwerterów.

4.4 Podłączanie kabli zasilania wejściowego DC
Dodatnie i ujemne złącza panelu do falownika wymagają osobno podłączonych bezpieczników.
Należy użyć przewodów PV do podłączenia na trasie od skrzynki przyłączeniowej do falownika.
Trzeba pamiętać, że spadek napięcia w dłużej linii może wynosić około 1 ~ 2%, więc falownik należy
zainstalować jak najbliżej paneli, co zmniejsza utratę prądu stałego.
Specyfikacja zalecanych kabli wejścia DC
Pole przekroju poprzecznego (mm)
Zakres

Zalecana wartość

4,0~6, 0

4,0

Zewnętrzna średnica kabla (mm)
4,5~7,8

Konektory wejścia DC dzielą się na dodatnie i ujemne, co pokazano na poniższych rysunkach:
Budowa konektora dodatniego:

1. Obudowa

2. Dławnica kablowa

3. Konektor dodatni

Budowa konektora ujemnego:

1. Obudowa

2. Dławnica kablowa

3. Konektor ujemny
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UWAGA!
Dodatnie i ujemne zaciski metalowe są spakowane odpowiednio z konektorami dodatnimi i ujemnymi.
Po rozpakowaniu 10~15KTL-G2 oddzielić zaciski ujemne od dodatnich, aby uniknąć pomieszania
biegunowości.
Procedura
Krok 1 Wyjąć dławnice kablowe z konektorów dodatnich i ujemnych.
Krok 2 Usunąć warstwę izolacyjną z dodatnich i ujemnych kabli na odpowiedniej długości za pomocą
zdzieraka jak pokazano na poniższym rysunku.
Łączenie kabli wejścia DC:

1. Kabel dodatni

2. Kabel ujemny

Uwaga!
L2 jest 2 do 3 mm dłuższe niż L1.
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Krok 3 Włożyć kable dodatnie i ujemne do odpowiednich dławnic.
Krok 4 Włożyć odizolowane kable dodatnie i ujemne do odpowiednich dodatnich i ujemnych zacisków
metalowych, zacisnąć je za pomocą narzędzia do zaciskania. Upewnić się, że są dobrze zaciśnięte w ten
sposób, że nie dają się wyciągnąć siłą mniejszą niż 400 N, jak pokazano na poniższym rysunku.

1. Kabel dodatni

2. Kabel ujemny

Krok 5 Włożyć zaciśnięte kable do odpowiednich obudów; da się słyszeć dźwięk “kliknięcia”. Oznacza
to, że kable zatrzasnęły się na miejscu.
Krok 6 Założyć dławnice na konektory dodatnie i ujemne i obrócić je naprzeciw pokryw izolacyjnych.
Krok 7 Włożyć konektory dodatnie i ujemne do odpowiednich zacisków DC inwertera 10~15KTL-G2;
da się słyszeć dźwięk “kliknięcia”, jak pokazano na poniższym rysunku.
Łączenie kabli wejścia DC
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Dalsze postępowanie
Aby wyjąć konektory dodatnie i ujemne z 10~15KTL-G2, umieścić klucz do wyjmowania w bagnecie
i nacisnąć klucz odpowiednią siłą, jak pokazano na poniższym rysunku.
UWAGA!
Przed wyjęciem konektorów dodatnich i ujemnych upewnić się, że PRZEŁĄCZNIK DC jest
WYŁĄCZONY.

4.5 Funkcje DRM
4.5.1

10-15KW-G2 ma pięć wejść TTL i jedną moc wyjściową 5 V z funkcją DRM.
Porty to RG / 0, CL / 0, DRM1 / 5, DRM2 / 6, DRM3 / 7, DRM4 / 8 i GND, 5V, jak pokazano
poniżej:
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4.5.2

Opis funkcji fizycznych PINów:
Alokację funkcji DRM przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr

Nazwa PIN

Opis

Podłączony do

1

RG/O

DRMO wejście

REF GEN/O. Podłączony do CL/O rezystorem
15Kohm, lub niepodłączony, lub podłączony
do GND.

2

CL/O

DRMO wejście odniesienia

COM LOAD/0. odniesienie DRM

3

DRM2/6

DRM2/6 wejście.

Niepodłączony lub podłączony do CL/O

4

DRMI/5

DRMI/5 wejście

Niepodłączony lub podłączony do CL/O

5

DRM4/8

DRM4/8 wejście

Niepodłączony lub podłączony do GND

6

DRM3/7

DRM3/7 wejście

Niepodłączony lub podłączony do GND

7

GND

Moc odniesienia

Moc odniesienia

8

5V

5V wyjście mocy

Wyjścia mocy poniżej 2,5W.

4.5.3

Włącz funkcję DRM.

1. Podłącz kable, jak pokazano poniżej;
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2. Dostarcza prąd stały przez panel PV, aż wyświetlacz LCD zacznie działać;
3. Ustaw kod kraju falownika na 02 (Australia) w menu Enter Setting (Wybierz ustawiania)> Set
Country Code (Wybierz kod kraju) (hasło 0001);
4. Włącz funkcję DRM w Enter Setting (wybierz ustawiania)> DRMs Control (hasło 0001);
5. Zdefiniowano tylko DRM0, DRM5, DRM6, DRM7, DRM8. Falownik będzie działał jako DRM0,
DRM5, DRM6, DRM7, DRM8, gdy odpowiednie zamknięcie przełącznika. Ich priorytetem jest
DRM0> DRM5> DRM6> DRM7> DRM8.

4.6 Sprawdzenie bezpieczeństwa
1. Sprawdź polaryzację łańcucha
2. Upewnij się, że wyłącznik DC jest WYŁĄCZONY, podłącz żądło do strony DC falownika
odpowiednio
3.Napięcie łańcucha nie może być wyższe niż 1000V
4. Sprawdź, czy złącze jest dobrze i prawidłowo zamocowane
5. Sprawdź, czy kabel połączeniowy PE i śruba są dobrze zamocowane, sprawdź, czy komunikacja jest
dobrze podłączona (w razie potrzeby)
6. Sprawdź typ połączenia łańcuchowego, jeśli jeden łańcuch jest podłączony do falownika dwa MPPT,
ustaw tryb falownika na tryb równoległy (domyślnie jest to tryb niezależny)
7. Włącz najpierw przełącznik DC, sprawdź, czy wyświetlacz LCD jest włączony normalnie, a następnie
włącz przełącznik AC, falownik powinien normalnie generować prąd, jeśli jakiś nieprawidłowy dźwięk,
wyłącz przełącznik AC i DC. Jeśli na falowniku jest alarm, zapoznaj się z instrukcją rozwiązywania
problemów.

5. Uruchomienie inwertera
5.1 Sprawdzenie inwertera przed uruchomieniem
UWAGA! Upewnij się, że napięcia DC i AC są w zakresie dopuszczalnym dla inwertera.

5.2 Uruchomienie inwertera
Krok 1: Włączyć przełącznik DC
Krok 2: Włączyć przełącznik AC.
Gdy energia generowana przez układ solarny jest odpowiednia, inwerter uruchomi się automatycznie.
Ekran pokazujący „normal” wskazuje na poprawną pracę.
Krok 3: Wybrać właściwy kod kraju. (patrz rozdział 6.3 tej instrukcji)
Uwaga: Różni operatorzy sieci dystrybucyjnej w różnych krajach mają różne wymagania odnośnie
podłączania do sieci inwerterów PV.
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Dlatego jest bardzo ważne upewnienie się, że wybrany został właściwy kod kraju zgodnie
z lokalnymi wymaganiami. W tej sprawie należy się skonsultować z inżynierem elektrykiem lub
certyfikowanym instalatorem lub serwisem SOFARSOLAR.

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. nie odpowiada za żadne konsekwencje wynikające z ustawienia
nieprawidłowego wyboru kodu krajowego.

Jeśli inwerter wykazuje jakieś usterki, należy zwrócić się po pomoc do części 7 tej instrukcji –
komunikaty błędów.

6. Interfejs operacyjny
6.1 Panel obsługi i wyświetlacza
•

Przyciski i lampki kontrolne

Ostrzeżenie GFCI
Kontrolka świetlna stanu falownika
Światło ostrzegawcze/ alarm

Entar/ OK

Dół/ w dół

Góra/ w górę

Cofnij/ powrót

Przycisk:
• Cofnij/powrót :
• Góra/ w górę :

cofanie lub wejście w interfejs główny przy standardowych stanach interfejsu
przesuwanie w górę lub zwiększanie wartości

• Dół/ w dół :

przesuwanie w dół lub zmniejszanie wartości

• Enter/OK :

potwierdzenie wyboru
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Kontrolki:
Światło ZIELONE
MIGANIE – oczekiwanie lub sprawdzania
ON – normalna praca
OFF – usterka lub trwałe uszkodzenie

Światło ostrzegawcze (CZERWONE)
MIGANIE- błąd wentylatora
ON – awaria inwertera
OFF – normalna praca

Kontrolka ostrzeżenie GFCI (CZERWONE)
ON: błąd GFCI
OFF: GFCI normalne

6.2 Standardowy interfejs
Standardowy interfejs LCD jest wykorzystywany do wyświetlania stanów inwertera, informacji oraz
ustawiania parametrów.

LCD wyświetla aktualną energię inwertera, moc, informację o wejściu, ostrzeżenia itd.
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A1 – Wskazuje adres komunikacyjny MODBUS.
A2 – komunikacja RS485
A3 - światło ON dla komunikacji RS485.
A4 – komunikacja WIFI
A5 – światło miga ostrzegając o nadprodukcji i zmniejszeniu mocy. Światło ON ostrzega
o wyłączonym zdalnym przełączniku.
A6 – wskazuje energię wytworzoną w dniu dzisiejszym.
A7 – wskazuje całkowitą wytworzoną energię.
A8 – ostrzegawcze światło ON o wysokiej temperaturze.
A9 – wskazuje moc wyjścia w czasie rzeczywistym.
A10 – funkcja MPPT SCAN jest aktywna (niedostępna).
A11 - światło ON gdy napięcie wejścia przekracza 250V.
A12 – wskazuje napięcie wejścia i prąd w czasie rzeczywistym.
A13 - wskazuje napięcie wejścia i prąd fazy 1 i 2 i wyświetla po kolei co trzy sekundy.
A14 - światło ON, gdy stan jest normalny.
A15 – wskazuje napięcie fazy R/T/S i wyświetla po kolei co trzy sekundy.
A16 – wskazuje prąd fazy R/T/S lub częstotliwość i wyświetla po kolei co trzy sekundy.
A17- wskazuje energię wytwarzaną w godzinach 3:00 AM - 21:00 PM.

Po włączeniu, interfejs LCD wyświetla hasło jak poniżej:
Inicjowanie

31
www.sofarsolar.com

www.sofarsolarpoland.pl

Instrukcja obsługi

SOFAR 10~15KTL-G2

Gdy płyta sterująca została pomyślnie połączona z płytą komunikacyjną, wyświetlacz LCD wyświetla
aktualny stan falownika, jak pokazano na poniższym rysunku.

Wait 10s

Czekaj 10s

Check

Sprawdzanie

Normal

Normal

Błąd

Fault

Trwałe uszkodzenie

Permanent

Stany inwertera obejmują: czekanie, sprawdzanie, normalny, błąd i trwałe uszkodzenie.
Czekanie: inwerter czeka na sprawdzenie przy końcu czasu ponownego połączenia. W tym stanie,
wartość napięcia sieci wynosi ponad 250 V, wartość napięcia sieci jest między wartościami max i min
itd. Jeśli nie, inwerter przejdzie w stan błędu lub stan permanentny.
Sprawdzenie: inwerter sprawdza opornik izolacyjny, przekaźniki oraz inne wymagania bezpieczeństwa.
Wykonuje także samosprawdzenie, aby zapewnić, że oprogramowanie i sprzęt są funkcjonalne. Inwerter
przejdzie w stan błędu lub stan permanentny jeśli wystąpi jakiś błąd.
Normalny: inwerter wchodzi w stan normalny，zasila sieć energią; inwerter przejdzie w stan błędu lub
stan permanentny, jeśli wystąpi jakiś błąd.
Błąd: Stan Błędu: inwerter napotkał usuwalny błąd. Powinien podjąć pracę, jeśli błąd zniknie. Jeśli stan
błędu utrzymuje się, należy sprawdzić odpowiedni kod błędu inwertera.
Trwałe uszkodzenie: inwerter napotkał nieusuwalny błąd, konserwator musi
odpowiednio do jego kodu.

usunąć ten błąd

Jeśli połączenie między kartą sterowania a komunikacyjną zostanie przerwane, wyświetlenie LCD
będzie takie jak pokazano na rysunku poniżej.

DSP communicate fail
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Zawieszona komunikacja DSP

6.3 Interfejs główny
Wciśnij Back/cofnij/wróć w standardowym interfejsie, aby wejść do interfejsu głównego zawierającego:

Normalny

Wcisnąć Back/cofnij/wróć
1. Wprowadź ustawienie
2. Lista zdarzeń
3. Informacja o systemie
4. Czas wyświetlenia
5. Aktualizacja oprogramowania

(A) “Wprowadź ustawienie” Interfejs jak poniżej:
1. Wprowadź
ustawienie
1. Ustawianie czasu
2. Czyszczenie energii
3. Czyszczenie zdarzeń
4. Ustawianie kodu krajowego
5. Kontrola włączania - wyłączania
6. Ustawianie kraju
7. Ustawianie energii
8. Ustawianie adresu
9. Ustawianie trybu wejścia
10. Ustawianie języka
11. Ustawianie parametrów startowych.
12. Ustawianie bezpiecznego napięcia
13. Ustawianie bezpiecznej częstotliwości
14. Ustawianie izolacji
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15. Ustawianie mocy biernej
16. Ustawianie obniżenia energii
17. Kontrola linii PE
18. Ustawianie mocy zwrotnej
19. Kontrola DRMS0
20. Ustawienie stosunku mocy
21. Szybki Autotest
22. Autotest STD

Ustawianie czasu
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1.Wprowadź ustawienia”. Wciśnij „OK”, aby
wejść w główne menu ustawiania „1. Ustawienie czasu” przez wciskanie przycisków „W górę” lub
„W dół”, a następnie wcisnąć przycisk „OK“, aby zacząć ustawiać czas.
Ustaw czas po kolei: rok, miesiąc, dzień, minuty i sekundy za pomocą przycisków „W górę” lub
„W dół”, aby wybrać różne wartości do ustawienia każdej daty. Po ustawieniu każdej daty trzeba
wcisnąć „OK”, aby potwierdzić. Jeśli ustawienie jest prawidłowe, wyświetla się komunikat „Success”
(Sukces), gdy nieprawidłowe „Fail” (Błąd).
Czyszczenie energii
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadzanie ustawień”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Następnie wejść w „2. Czyszczenie energii”, wciskając przyciski
„W górę” lub “W dół”. Wcisnąć „OK” i zacząć ustawiać czyszczenie produkcji. Jeśli ustawienie jest
prawidłowe, wyświetla się komunikat „Success” (Sukces), gdy nieprawidłowe „Fail” (Błąd).
Czyszczenie zdarzeń
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1.Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania „3. Czyszczenie zdarzeń”, wciskając przyciski „W górę” lub
„W dół”. Wcisnąć „OK” i zacząć czyścić zdarzenia. Po ustawieniu wyświetli się komunikat “Success”
(Sukces).

Ustawienie kodu krajowego
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1.Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „4.Ustawianie kody krajowego”, wciskając „W górę”
lub „W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania „Hasło wejścia” (domyślnie: 0001). Jeśli na
ekranie ukaże się "set disable – ustawianie nieaktywne", wtedy NIE MOŻNA wybrać kraju i należy
uaktywnić ustawianie poprzez interfejs „6. Ustawianie kraju". Jeśli na ekranie ukaże się "set Country
code? – ustawić kod kraju?", wtedy wcisnąć przycisk potwierdzenia „OK”, aby zacząć ustawianie.
Po prawidłowym ustawianiu kraju na ekranie ukaże się komunikat „Success” (Sukces).
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Użytkownik może sprawdzić aktualny kod kraju w „SystemInfo” (Informacje o systemie)>>5. Country
(Kraj).
Uwaga: Zmiana kodu kraju będzie skuteczna po ponownym uruchomieniu inwertera.
Kod

Kraj

Kod

Kraj

Kod

Kraj

00

Niemcy VDE
AR-N4105

12

Polska

24

Cypr

01

CEI-021
wewnętrzny

13

Niemcy BDEW

25

Indie

02

Australia

14

Niemcy VDE
0126

26

Filipiny

03

Hiszpania
RD1699

15

Włochy CEI016

27

Nowa Zelandia

04

Turcja

16

UK-G83

28

Brazylia

05

Dania

17

Wyspy greckie

29

Słowacja VSD

06

Grecja
kontynent

18

EU EN50438

30

Słowacja SSE

07

Holandia

19

IEC EN61727

31

Słowacja ZSD

08

Belgia

20

Korea

32

CEIO-21 InAreti

09

UK-G59

21

Szwecja

33

Ukraina

10

Chiny

22

Europa ogólnie

34-49

Rezerwa

11

Francja

23

CE10-21
zewnętrzny

Kontrola włączenia - wyłączania
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „5.On-Off Control” (Włącz-wyłącz kontrolę), wciskając
przycisk „W górę” lub „W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs Włącz-wyłącz kontrolę, wcisnąć
„OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadź hasło”. Wcisnąć „OK”, aby ustawić hasło (domyślnie:
0001), zwiększać lub zmniejszać wartość wciskając „W górę” lub „W dół”, wcisnąć „OK”, aby ustawić
następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne ukaże się „Error! Try again” (Błąd spróbuj jeszcze raz).
Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać poprawne hasło. Nastąpi przejście do interfejsu „Power on&Power
off” (Moc włączona – moc wyłączona), jeśli hasło jest prawidłowe. Następnie wybrać „Power on” (Moc
włączona) lub „Power off” (Moc wyłączona), wciskając przycisk „W górę lub „W dół” oraz „OK”, aby
zakończyć ustawianie. Jeśli wybrane zostało „Power off” (Moc wyłączona), należy ustawić ile dni
inwerter ma być wyłączony. Zwiększać lub zmniejszać wartości wciskając przyciski „W górę” lub
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„W dół”. Po ustawieniu z powodzeniem „Power off”, należy skontaktować się z producentem, aby
dostarczył hasła do ponownego włączenia inwertera w przypadku zmiany hasła z domyślnego.

Ustawienie kraju
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „6. Ustawianie kraju” wciskając przycisk „W górę” lub
„W dół”, wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość wciskając
„W górę” lub W dół”, wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne, ukaże
się „Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz”). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać poprawne
hasło. Jeśli ustawienie jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat „Success” (Sukces).
Uwaga: gdy inwerter pracuje przez ponad 24h, nie da się ustawiać kraju bez wpisania hasła w menu.
Wpisać hasło dla ustawiania kraju przez panel LCD i menu (domyślnie: 0001). Ustawienie krajowe
może być wykonane w ciągu 24h po wpisaniu poprawnego hasła. Po 24h w calu zmiany kodu kraju
należy ponownie wpisać hasło przez panel LCD i menu.

Ustawianie energii
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „7. Ustawianie energii”, wciskając przycisk „W górę”
lub „W dół”, wcisnąć “OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość, wciskając
„W górę” lub „W dół”. Wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne
ukaże się „Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz!). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać
poprawne hasło. Jeśli ustawienie jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat „Success” (Sukces).

Ustawianie adresu
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „8. Ustawianie adresu” wciskając „W górę” lub „W dół”.
Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania. Po ustawieniu ukaże się komunikat „Success” (Sukces)
lub „Fail” (Błąd).

Ustawianie trybu wejścia
Wybór trybu wejścia: 10~15KTL-G2 posiada 2 MPPT. Te dwa MPPT mogą pracować niezależnie ale
także równolegle. Zgodnie z konstrukcją system użytkownik może wybrać tryb pracy MPPT. Tryb
wejścia może być ustawiony przez LCD.
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1.Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK“, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „9. Ustawianie trybu wejścia” wciskając „W górę” lub
„W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania. Wybrać odpowiednie pozycje do ustawienia
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wciskając „W górę” lub „W dół”, potem wcisnąć „OK”. Po ustawieniu ukaże się komunikat “Success”
(Sukces) lub „Fail” (Błąd).

Ustawianie języka
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „10. Ustawianie języka” wciskając „W górę” lub
„W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania. Wybrać odpowiednie pozycje do ustawienia,
wciskając „W górę” lub „W dół”, potem wcisnąć „OK”. Po ustawieniu ukaże się komunikat “Success”
(Sukces) lub „Fail” (Błąd).

Ustawianie parametru startowego
Użytkownik może zmienić parametr startowy z LCD. Najpierw użytkownik musi skopiować plik TXT
używany do zmiany parametru startowego na kartę SD.
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK“, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „11. Ustawianie parametru startowego”, wciskając
„W górę” lub „W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość, wciskając
„W górę” lub „W dół”, wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne ukaże
się ''Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz!). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać poprawne
hasło. Jeśli ustawienie jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat „Success” (Sukces).

Ustawianie bezpiecznego napięcia
Użytkownik może zmienić punkt ochrony napięcia z LCD. Najpierw użytkownik musi skopiować plik
TXT używany do zmiany punktu ochrony napięcia na kartę SD.
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1.Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK“, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „12. Ustawianie bezpiecznego napięcia”, wciskając
„W górę” lub „W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość, wciskając
„W górę” lub „W dół”. Wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne,
ukaże się „Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz!). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać
poprawne hasło. Jeśli ustawienie jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat „Success” (Sukces).

Ustawianie bezpiecznej częstotliwości
Użytkownik może zmienić punkt ochrony częstotliwości z LCD. Najpierw użytkownik musi skopiować
plik TXT używany do zmiany punktu ochrony częstotliwości na kartę SD.
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK“, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „13. Ustawianie bezpiecznej częstotliwości”, wciskając
„W górę” lub „W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
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Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość, wciskając
„W górę” lub „W dół”, wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne
ukaże się „Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz!). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać
poprawne hasło. Jeśli ustawienie jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat „Success” (Sukces).

Ustawianie izolacji
Użytkownik może zmienić punkt ochrony izolacji z LCD. Najpierw użytkownik musi skopiować plik
TXT używany do zmiany punktu ochrony izolacji na kartę SD.
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1.Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „14. Ustawianie izolacji”, wciskając „W górę” lub
„W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość, wciskając
„W górę” lub „W dół”, wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne,
ukaże się „Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz!). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać
poprawne hasło. Jeśli ustawienie jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat „Success” (Sukces).

Ustawianie mocy biernej
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „15. Ustawianie mocy biernej”, wciskając „W górę” lub
„W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość, wciskając
„W górę” lub „W dół”, wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne,
ukaże się „Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz!). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać
poprawne hasło. Jeśli ustawienie jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat „Success” (Sukces).

Ustawianie obniżenia mocy
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „16. Ustawianie obniżenia mocy”, wciskając „W górę”
lub „W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość, wciskając
„W górę” lub „W dół”, wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne,
ukaże się „Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz!). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać
poprawne hasło. Jeśli ustawienie jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat „Success” (Sukces).

Kontrola linii PE
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1.Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „17. Kontrola linii PE”, wciskając „W górę” lub „W dół”.
Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
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Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość, wciskając
„W górę” lub „W dół”, wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne,
ukaże się „Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz!). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać
poprawne hasło. Jeśli ustawienie jest poprawne, wyświetlony zostanie komunikat „Success” (Sukces).

Ustawianie mocy zwrotnej
Użytkownik wciska „Cofnij”, aby wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby
wejść w główny interfejs ustawiania. Wejść w „18. Ustawianie mocy zwrotnej”, wciskając „W górę”
lub „W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość, wciskając
„W górę” lub „W dół”, wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne ukaże
się „Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz!). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać poprawne
hasło. Potem wybrać '”Włączyć zwrot” lub „Wyłączyć zwrot”. Jeśli ustawienie jest poprawne,
wyświetlony zostanie komunikat „Success” (Sukces).

Kontrola DRMS0 (tylko dla Australii)
Włączyć funkcję według „4.4 Łączenie kabli komunikacyjnych”. Użytkownik wciska „Cofnij”, aby
wejść w interfejs „1. Wprowadź ustawienia”. Wcisnąć „OK”, aby wejść w główny interfejs ustawiania.
Wejść w „18. Kontrola DRMS0”, wciskając „W górę” lub „W dół”. Wcisnąć „OK” i wejść w interfejs
ustawiania „Wprowadzanie hasła”.
Wcisnąć „Cofnij”, aby ustawić hasło (domyślnie: 0001), zwiększać lub zmniejszać wartość, wciskając
„W górę” lub „W dół”, wcisnąć „OK”, aby ustawić następną wartość. Jeśli hasło jest niepoprawne ukaże
się „Error! Try again” (Błąd! Spróbuj jeszcze raz!). Wcisnąć „Cofnij” i ponownie wpisać poprawne
hasło. Jeśli hasło jest poprawne wejść w ustawienia „1. Włączanie DRMS0” lub przejść do „2.
Wyłącznie DRMS0”, a na koniec wcisnąć „OK”, aby zakończyć.

Szybki Autotest
Krok 1: Podczas normalnej pracy inwertera wcisnąć „Cofnij” (przycisk najbardziej po lewo), aby wejść
w interfejs menu głównego.
Krok 2: Wcisnąć „Confirm” (przycisk najbardziej na prawo), aby wejść w interfejs menu głównego.
Krok 3: Wciskać „W dół” kilka razy, aż na ekranie ukaże się „Autotest Fast” (Szybki autotest).

1.Wprowadź ustawienia

wciśnij “OK”
1.Ustaw czas

Góra
19.Szybki autotest

Dół
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Krok 4: Wcisnąć „Confirm”, aby rozpocząć Auto Test:
19. Szybki Autotest
Krok 5: Auto test rozpocznie się automatycznie, wcisnąć „W dół”, aby zobaczyć wyniki.
Testowanie 59.S1…
Czekanie…
Test 59.S1 OK!
Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu

59.S1:230 V 183 ms
Poczekaj na kolejny test
Testowanie 59.S2...
Proszę czekać
Test 59.S2 OK!
Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
59.S2:230 V 100
ms
Poczekaj na kolejny test
Testowanie 27.S1 ...
Proszę czekać
Test 27.S1 OK!
Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
27.S1:230 V 384 ms
Poczekaj na kolejny test
Testowanie 27.S2 ...
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Proszę czekać
Test 27.S2 OK!
Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
27.S2:230 V 188
ms
Poczekaj na kolejny test
Testowanie 81> S1
...

Proszę czekać

Test 81>S1 OK!...
Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
8811>>SS11::4499..
99HHz 8z 833mmss Poczekaj na kolejny test
Testowanie 81> S2
...99HHz 8z
833mmss
Proszę czekać
Test 81>S2
OK!...99HHz 8z
833mmss
81>S2:49.9 Hz 89
ms

Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu

Poczekaj na kolejny test

Testowanie 81 <S1
...
Proszę czekać
Test 81<S1 OK!...
Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
81<S1:50.0 Hz 85
ms
Poczekaj na kolejny test
Testowanie 81 <S2
...

Proszę czekać

Test 81<S2 OK!...
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Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
81<S2:50.0 Hz 82
ms

Auto Test OK!

Autotest STD
Krok 1: podczas normalnej pracy naszych falowników SOLAR, naciśnij przycisk „Cofnij” (lewy
przycisk), aby wejść do głównego interfejsu menu
Krok 2: Naciśnij przycisk „Potwierdź” / „OK” (prawy przycisk), aby wejść do interfejsu menu
„Ustawienia”.
Krok 3: Naciśnij kilkakrotnie przycisk „W dół”, aż na ekranie pojawi się „Autotest wolno”

Krok 4: Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć test automatyczny:
20.Autotest STD
Krok 5: Następnie autotest rozpocznie się automatycznie. Naciśnij „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu

Testowanie 59.S1 ...
↓Proszę czekać
Test 59.S1 OK!
↓Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
59.S1:230 V 183 ms
↓Poczekaj na kolejny test
Testowanie 59.S2 ...
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↓Proszę czekać
Test 59.S2 OK!
↓Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
59.S2:230V 100 ms
↓Poczekaj na kolejny test
Testowanie 27.S1 ...
↓Proszę czekać
Test 27.S1 OK!
↓Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
27.S1:230 V 384 ms
↓Poczekaj na kolejny test
Testowanie 27.S2 ...
↓Proszę czekać
Test 27.S2 OK!
↓Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
27.S2:230 V 188 ms
↓Poczekaj na kolejny test
Testowanie 81> S1
...
↓Proszę
czekać
Test 81> S1 OK!
↓Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
81>S1:49.9 Hz 83 ms
833mmss833mmss
↓Poczekaj na kolejny test
Testowanie 81> S2
...
↓Proszę
czekać
Test 81>S2 OK!
↓Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
81>S2:49.9 Hz 89 ms
↓Poczekaj na kolejny test
↓Proszę
czekać81 <S1
Testowanie
...
↓Proszę
czekać
Test 81<S1 OK!
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↓Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
81<S1:50.0 Hz 85 ms
↓Poczekaj na kolejny test
Testowanie 81 <S2
...
↓Proszę
czekać
Test 81<S2 OK!
↓Naciśnij przycisk „W dół”, aby zobaczyć wyniki testu
81<S2:50.0 Hz 82 ms
↓
Auto Test OK!

(B) Interfejs “Lista zdarzeń” jest następujący
Lista zdarzeń jest wykorzystywana do wyświetlania zapisów zdarzeń w czasie rzeczywistym
obejmująca całkowitą liczbę zdarzeń i każdy poszczególny nr ID oraz czas trwania. Użytkownik może
wejść w interfejs Listy Zdarzeń przez interfejs główny, aby sprawdzić szczegóły zapisów zdarzeń
w czasie rzeczywistym, Zdarzenia będą wyszczególniane według czasu trwania, a najnowsze zdarzenia
będą na czele. Patrz poniższy rysunek.
Użytkownik wciska „Cofnij” i „W dół” w standardowym interfejsie, a potem wchodzi w interfejs
„2. Lista zdarzeń”.
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( C ) Interfejs „Informacje o systemie” jest następujący:

7. Safety Paras
8.Power factor
9.MPPT Scan

Typ inwertera
Użytkownik wciska „Cofnij” i „W górę” lub „W dół”, wchodzi w interfejs „3. Informacje o systemie”.
Wciśnij “OK”, aby wejść w interfejs sprawdzania informacji o systemie, potem wcisnąć „W górę” lub
„W dół”, aby wejść w „1. Typ inwertera”, potem wcisnąć „OK”. Typ inwertera zostanie wyświetlony.

Numer seryjny
Użytkownik wciska „Cofnij” i „W górę” lub „W dół”, wchodzi w interfejs „3. Informacje o systemie”.
Wciśnij „OK”, aby wejść w interfejs sprawdzania informacji o systemie, potem wcisnąć „W górę” lub
„W dół”, aby wejść w „2. Numer seryjny”, potem wcisnąć „OK”. Numer seryjny zostanie wyświetlony.

Wersja oprogramowania
Użytkownik wciska „Cofnij” i „W górę” lub „W dół”, wchodzi w interfejs „3. Informacje o systemie”.
Wciśnij „OK”, aby wejść w interfejs sprawdzania informacji o systemie, potem wcisnąć „W górę” lub
„W dół”, aby wejść w „3. Wersja oprogramowania”, potem wcisnąć „OK”. Wersja oprogramowania
zostanie wyświetlona.

Wersja sprzętowa
Użytkownik wciska „Cofnij” i „W górę” lub „W dół”, wchodzi w interfejs „3. Informacje o systemie”.
Wciśnij „OK”, aby wejść w interfejs sprawdzania informacji o systemie, potem wcisnąć „W górę” lub
„W dół”, aby wejść w „4. Wersja sprzętowa”, potem wcisnąć „OK”. Wersja sprzętowa zostanie
wyświetlona.
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Kraj
Użytkownik wciska „Cofnij” i „W górę” lub „W dół”, wchodzi w interfejs „3. Informacje o systemie”.
Wciśnij „OK”, aby wejść w interfejs sprawdzania informacji o systemie, potem wcisnąć „W górę” lub
„W dół”, aby wejść w „5. Kraj”, potem wcisnąć „OK”. Kraj zostanie wyświetlony.

Tryb wprowadzania
Użytkownik wciska „Cofnij” i „W górę” lub „W dół”, wchodzi w interfejs „3. Informacje o systemie”.
Wciśnij „OK”, aby wejść w interfejs sprawdzania informacji o systemie, potem wcisnąć „W górę” lub
„W dół”, aby wejść w „6. Tryb wprowadzania”, potem wcisnąć „OK”. Wersja sprzętowa zostanie
wyświetlona.

Współczynnik mocy
Użytkownik wciska „Cofnij” i „W górę” lub „W dół”, wchodzi w interfejs „3. Informacje o systemie”.
Wciśnij „OK”, aby wejść w interfejs sprawdzania informacji o systemie, potem wcisnąć „W górę” lub
„W dół”, aby wejść w „8.Współczynnik mocy”, potem wcisnąć „OK”. Wersja sprzętowa zostanie
wyświetlona.

(D) Czas systemu
Użytkownik wciska „Cofnij” i „W górę” lub „W dół”, wchodzi w interfejs „3. Informacje o systemie”.
Wciśnij „OK”, aby wejść w interfejs sprawdzania informacji o systemie, potem wcisnąć „W górę” lub
„W dół”, aby wejść w „6. Tryb wprowadzania”, potem wcisnąć „OK”. Wersja sprzętowa zostanie
wyświetlona.

E) Aktualizacja oprogramowania
Wciskać „Cofnij” oraz „W górę” lub „W dół” w standardowym interfejsie użytkownika, aby wejść
w „5. Aktualizacja oprogramowania”, potem wcisnąć „OK”, aby wejść w interfejs „Wprowadzanie
hasła”, teraz wcisnąć „OK”, aby wprowadzić hasło (początkowe hasło jest 0715). Wciskać „W górę”
i „W dół”, aby zmienić wartość, potem wcisnąć „OK”, aby potwierdzić aktualną wartość i wejść
w następną ustawianą wartość. Po skończeniu, jeśli hasło jest złe, LCD wyświetli „Error! Try again!”
(Błąd! Spróbuj jeszcze raz). Teraz należy ponownie wprowadzić hasło. Jeśli hasło jest prawidłowe,
rozpocząć proces aktualizacji.
Użytkownik może sprawdzić aktualną wersję oprogramowania w SystemInfo (Informacja o systemie)
>>3. SoftVersion (Wersja systemu).
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Kroki aktualizacji oprogramowania online są następujące:
Krok 1 Najpierw otworzyć pokrywę wodoodporną 10~15KTL-G2.
Krok 2 Po otwarciu pokrywy wcisnąć kartę SD. Karta SD wyskoczy automatycznie.
Krok 3 Czytnik kart SD musi być przygotowany przez użytkownika, aby można było łatwo ustanowić
połączenie karty SD z komputerem.
Krok 4 SOFARSOLAR wyśle użytkownikowi kod oprogramowania potrzebny do aktualizacji.
Po otrzymaniu pliku należy go rozpakować i umieścić oryginalny plik na karcie SD.
Krok 5 Włożyć kartę SD w złącze, przy czym da się słyszeć słabe klikniecie wskazujące, że karta została
załadowana.
Krok 6 Wejść w menu główne „5. Aktualizacja oprogramowania” w programie wyświetlanym przez
LCD. Metoda wejścia w menu odnosi się do interfejsu operacyjnego LCD.
Krok 7 Wprowadzić hasło. Jeśli hasło jest poprawne, zacząć proces aktualizacji, oryginalne hasło jest
0715.
Krok 8 System aktualizuje po kolei główny DSP, podrzędny DSP oraz ARM. Jeśli aktualizacja
głównego DSP nastąpi pomyślnie, LCD wyświetli „Aktualizacja DSP1 OK”, w przeciwnym razie
wyświetli „Aktualizacja DSP1 nie powiodła się”. Jeśli aktualizacja podrzędnego DSP nastąpi
pomyślnie, LCD wyświetli “Aktualizacja DSP2 OK”, w przeciwnym razie wyświetli „Aktualizacja
DSP2 nie powiodła się”.
Krok 9 W razie niepowodzenia wyłączyć DC, odczekać aż zgaśnie ekran LCD, następnie włączyć DC
ponownie, a potem kontynuować od Kroku 6.
Krok 10 Po zakończeniu aktualizacji wyłączyć DC, poczekać aż ekran LCD zgaśnie, a potem założyć
dolną pokrywę i włączyć DC i AC. Inwerter zacznie pracować.

Użytkownik może sprawdzić aktualną wersję oprogramowania w SystemInfo (Informacje o systemie)
>>3. SoftVersion (Wersja systemu).
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7 Usuwanie usterek i konserwacja
7.1 Usuwanie usterek
Ten rozdział zawiera informacje i procedury rozwiązywania ewentualnych problemów z inwerterem
10~15KTL-G2.

W razie wystąpienia problem z inwerterem, należy sprawdzić co następuje:
➢ Sprawdzić komunikaty ostrzegające o błędzie lub kod błędu na panelu informacyjnym
inwertera. Zapisać go przed dalszym postępowaniem.
➢ Jeśli inwerter nie wyświetla żadnego błędu, sprawdzić według następującej listy:
- Czy inwerter znajduje się w czystym, suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu?
- Czy przełącznik DC jest włączony?
- Czy kable maja odpowiednie przekroje i są dostatecznie krótkie?
- Czy połączenia wejścia i wyjścia oraz przewody znajdują się w dobrym stanie?
- Czy konfiguracja ustawień jest prawidłowa dla tej konkretnej instalacji?
- Czy panel wyświetlacza i kable komunikacyjne są odpowiednio podłączone i nieuszkodzone?

Wykonać kroki poniżej, aby przejrzeć zapisane problemy:
Wcisnąć „Cofnij”, aby wejść w menu główne w normalnym interfejsie. W ekranie interfejsu wybrać
„Lista zdarzeń”, następnie wcisnąć „OK”, żeby wejść.

Informacja o liście zdarzeń
Nr listy zdarzeń

Nazwa listy zdarzeń

Opis listy zdarzeń

ID01

GridOVP

Za wysokie napięcie sieci

ID02

GridUVP

Za niskie napięcie sieci

ID03

GridOFP

Za wysoka częstotliwość
sieci

ID04

GridUFP

Rozwiązanie
Jeśli alarm występuje rzadko, możliwą przyczyną jest to,
że sieć jest czasami niestabilna. Inwerter SOFAR
automatycznie powróci do normalnego stanu pracy, gdy
sieć się ustabilizuje.
Jeśli alarm występuje często, sprawdzić, czy napięcie /
częstotliwość sieci są w dopuszczalnym zakresie. Jeśli
nie, skontaktować się z obsługą techniczną SOFAR.
Jeśli tak, sprawdzić wyłącznik obwodu AC i
okablowanie inwertera SOFAR.

Jeśli napięcie / częstotliwość sieci są w dopuszczalnym
zakresie, a okablowanie AC jest poprawne, jeśli alarm
się powtarza, skontaktuj się z obsługą techniczną
SOFARSOLAR, aby zmienić punkty ochrony
nadnapięcia, podnapięcia, nadczęstotliwości,
podczęstotliwości po uzyskaniu aprobaty od lokalnego
Za niska częstotliwość sieci
operatora sieci elektrycznej.
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ID05

PVUVP

Za niskie napięcie wejścia

ID09

PvOVP

Za wysokie napięcie
wejścia

ID10

IpvUnbalance

ID11

PvConfigSetWrong

Niezrównoważony
prąd wejścia
Nieprawidłowy tryb wejścia

Sprawdzić, czy zbyt mało modułów PV jest podłączonych
szeregowo w łańcuchu PV. Dlatego napięcie (Vmp) łańcucha PV
jest niższe niż minimalne napięcie robocze inwertera SOFAR. Jeśli
tak, należy dostosować ilość szeregowo podłączonych modułów
PV, aby zwiększyć napięcie łańcucha PV, aby dopasować zakres
napięcia wejścia inwertera SOFAR. Po wykonaniu poprawki
inwerter SOFAR automatycznie powróci do normalnego stanu
roboczego.
Sprawdzić, czy zbyt dużo modułów PV jest podłączonych
szeregowo w łańcuchu PV. Dlatego napięcie (Voc) łańcucha PV
jest wyższe niż maksymalne napięcie robocze inwertera SOFAR.
Jeśli tak, należy dostosować ilość szeregowo podłączonych
modułów PV, aby zmniejszyć napięcie łańcucha PV, aby
dopasować zakres napięcia wejścia inwertera SOFAR. Po
wykonaniu poprawki inwerter SOFAR automatycznie powróci do
normalnego stanu roboczego.
Sprawdzić ustawienie trybu wejścia (równoległy / niezależny)
inwertera SOFAR zgodnie z rozdziałem 4.5 tej instrukcji.

➢ Jeśli błąd występuje rzadko, możliwym powodem

ID12

Błąd GFCI F

GFCIFault

jest to, że obwody zewnętrzne czasami pracują
nienormalnie. Inwerter SOFAR automatycznie
powróci do normalnego stanu roboczego, po
usunięciu błędu.

➢ Jeśli alarm występuje często, sprawdzić, czy
napięcie / częstotliwość sieci są w dopuszczalnym
zakresie. Jeśli nie, skontaktować się z obsługą
techniczną SOFAR. Jeśli tak, sprawdzić wyłącznik
obwodu AC i okablowanie inwertera SOFAR

ID14

HwBoostOCP

Za wysoki prąd wejścia i
zadziałała ochrona sprzętowa.

ID15

HwAcOCP

Za wysoki prąd wejścia i
zadziałała ochrona sprzętowa.

ID16

AcRmsOCP

Za wysoki prąd sieci

ID17

HwADFaultIGrid

Błąd próbkowania prądu sieci

ID18

HwADFaultDCI

Błąd próbkowania DCI

ID19

HwADFaultVGrid

ID20

GFCIDeviceFault

ID21

MChipFault

ID22

HwAuxPowerFault

Błąd napięcia pomocniczego

ID23

BusVoltZeroFault

ID24

IacRmsUnbalance

Błąd próbkowania napięcia
magistrali
Niezrównoważony prąd wyjścia

ID25
ID26

BusUVP

BusOVP

Sprawdzić, czy prąd wejścia jest wyższy niż maksymalny prąd
wejścia inwertera SOFAR, a potem sprawdzić okablowanie
wejścia. Jeśli są poprawne, skontaktować się z obsługą
techniczną SOFARSOLAR.

Błąd próbkowania napięcia sieci ID15-ID24 są błędami wewnętrznymi inwertera.
Wyłączyć DC, odczekać 5 minut, potem włączyć DC.
Sprawdzić, czy błąd został naprawiony. Jeśli nie,
Błąd próbkowanie GFCI
skontaktować się z obsługą techniczną SOFAR.
Błąd master chipa

Jeśli konfiguracja układu PV jest prawidłowa (brak błędu
ID05), możliwą przyczyną jest to, że napromieniowanie
Za niskie napięcie magistrali słoneczne jest za niskie. Inwerter SOFAR automatycznie
powróci do normalnego stanu, gdy promieniowanie wróci
do normalnego poziomu
Za wysokie napięcie
ID26-ID27 są to wewnętrzne błędy inwertera SOFAR.
magistrali
Wyłączyć DC, odczekać 5 minut, potem włączyć DC.
Sprawdzić, czy błąd został naprawiony. Jeśli nie,
skontaktować się z obsługą techniczną SOFAR.
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ID27

VbusUnbalance

Niezrównoważone napięcie
magistrali

➢ Sprawdzić ustawienie trybu wejścia (tryb równoległy/
tryb niezależny) inwertera
z Rozdziałem 4.5 Instrukcji.

SOFAR

zgodnie

➢ Jeśli tryb wejścia jest poprawny, wyłączyć DC,
ID28

DciOCP

ID29

SwOCPInstant

ID30

SwBOCPInstant

ID49

ConsistentFaultVGrid

ID50

ConsistentFaultFGrid

ID51

ConsistentFaultDCI

ID52

ConsistentFaultGFCI

Za wysoki Dci

odczekać 5 minut, potem włączyć DC. Sprawdzić, czy
błąd został naprawiony. Jeśli nie, skontaktować się
z obsługą techniczną SOFAR.
Wewnętrzne błędy inwertera SOFAR. Wyłączyć DC,
odczekać 5 minut, potem włączyć DC. Sprawdzić, czy błąd
został naprawiony. Jeśli nie, skontaktować się z obsługą
techniczną SOFAR.

Za wysoki prąd sieci

Za wysoki prąd wejścia

Sprawdzić, czy prąd wejścia jest wyższy od maksymalnego
prądy wejścia inwertera SOFAR, potem sprawdzić
okablowanie wejścia, jeśli są poprawne skontaktować się z
obsługą techniczną SOFAR.

Wartość próbkowania napięcia ID49-ID55 są to wewnętrzne błędy inwertera SOFAR.
sieci między nadrzędnym DSP a Wyłączyć DC, odczekać 5 minut, potem włączyć DC.
podrzędnym DSP nie jest zgodna Sprawdzić, czy błąd został naprawiony. Jeśli nie, należy
skontaktować się z obsługą techniczną SOFARSOLAR.
Wartość
próbkowania
częstotliwości sieci między
nadrzędnym
DSP
a
podrzędnym DSP nie jest
zgodna próbkowania DCI
Wartość
między nadrzędnym DSP a
podrzędnym DSP nie jest
zgodna
Wartość próbkowania GFCI
między nadrzędnym DSP a
podrzędnym DSP nie jest

ID53

SpiCommLose

ID54

SciCommLose

ID55

RelayTestFail

ID56

PvIsoFault

ID58

OverTempFaultBoost

zgodna.
Błąd komunikacji Spi między
nadrzędnym
DSP
a
podrzędnym DSP
Błąd komunikacji Sci między
kartą sterowania komunikacji.
Błąd przekaźnika
Za niska oporność izolacji
Sprawdzić oporność izolacji
między układem PV a
ziemią.
Jeśli
jest zwarcie,
Za wysoki
wzrost
usunąć
temperatury.

Sprawdzić oporność izolacji między układem PV a ziemią.
Jeśli jest zwarcie, usunąć
Upewnij się, że położenie oraz metoda instalacji spełniają
wymagania rozdziału 3.4 instrukcji.
Sprawdź, czy temperatura otoczenia miejsca instalacji
przekracza górny limit. Jeśli tak, poprawić wentylację,
aby zmniejszyć temperaturę.
Sprawdź, czy występuje błąd ID90-ID92 (błąd
wentylatora). Jeśli tak, wymienić odpowiedni wentylator.

ID59

OverTempFaultEnv

Za wysoka temperatura otoczenia
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Błąd połączenia kabla
uziemienia
Za wysoki prąd sieci, który
spowodował nieodwracalne
uszkodzenie sprzętu.

ID60

PE Connect Fault

ID65

UnrecoverHwAcOCP

ID66

UnrecoverBusOVP

Za wysokie napięcie
magistrali, które
spowodowało nieusuwalny
błąd.

ID67

UnrecoverIacRmsUnbalance

Niezrównoważony prąd
sieci, który spowodował
nieusuwalny błąd.

ID68

UnrecoverIpvUnbalance

ID69

UnrecoverVbusUnbalance

ID70

UnrecoverOCPInstant

ID71

Sprawdzić, czy kabel uziemienia jest dobrze połączony.
ID65~ID70 są to wewnętrzne błędy inwertera SOFAR.
Wyłączyć DC, odczekać 5 minut, potem włączyć DC”.
Sprawdzić, czy błąd został naprawiony. Jeśli nie,
skontaktować się z obsługą techniczną SOFARSOLAR.

Niezrównoważony prąd
wejścia, który spowodował
nieusuwalny błąd.
Niezrównoważone
napięcie magistrali,
które spowodowało
nieusuwalny błąd.
Za wysoki prąd sieci, który
spowodował nieusuwalny
błąd.

UnrecoverPvConfigSetWron Nieprawidłowy tryb wejścia
g

Za wysoki prąd wejścia, który
spowodował nieusuwalny błąd

ID74

UnrecoverIPVInstant

ID75

UnrecoverWRITEEEPROM

Nieodzyskiwalny
EEPROM

ID76

UnrecoverREADEEPROM

ID77

UnrecoverRelayFail

Nieodzyskiwalny
EEPROM
Permanentny błąd
przekaźnika

Sprawdzić ustawienie trybu wejścia (tryb równoległy/
tryb niezależny) inwertera SOFAR zgodnie z Rozdziałem
4.5 instrukcji.
ID74-ID77 są to wewnętrzne błędy inwertera SOFAR.
Wyłączyć DC, odczekać 5 minut, potem włączyć DC.
Sprawdzić, czy błąd został naprawiony. Jeśli nie,
skontaktować się z obsługą techniczną SOFARSOLAR.
.

➢ Upewnić się, że położenie i sposób instalacji spełniają
ID81

OverTempDerating

Inwerter obniżył wydajność z
powodu za wysokiej
temperatury.

wymagania rozdziału 3.4 instrukcji.

➢ Sprawdzić, czy temperaturę otoczenia instalacji
przekracza górna granicę. Jeśli tak,
wentylację, aby zmniejszyć temperaturę.

poprawić

➢ Sprawdzić, czy występują błędy ID90~ID92 (błąd
wentylatora), jeśli tak wymienić wentylator.

ID82

OverFreqDerating

ID83

RemoteDerating

ID84

RemoteOff

Inwerter obniżył
wydajność z powodu za
wysokiej częstotliwości
sieci.

Inwerter SOFAR automatycznie redukuje wydajność, gdy
częstotliwość sieci elektrycznej jest za wysoka.

Inwerter obniżył wydajność Inwerter SOFAR zapisuje ID83 w razie operacji zdalnego
przez zdalne sterowanie
obniżania wydajności. Sprawdź okablowanie wejścia
zdalnego oraz port sygnału kontrolnego wyjścia na karcie
komunikacyjnej zgodnie z rozdziałem 4.4 instrukcji

Inwerter zapisuje ID84 w razie operacji zdalnego
Inwerter wyłączył przez zdalne obniżania wydajności. Sprawdź okablowanie wejścia
sterowanie
zdalnego oraz port sygnału kontrolnego wyjścia na karcie
komunikacyjnej zgodnie z rozdziałem 4.4 instrukcji.

51
www.sofarsolar.com

www.sofarsolarpoland.pl

Instrukcja obsługi

SOFAR 10~15KTL-G2

Inwerter obniżył wydajność Inwerter SOFAR obniżył wydajność z powodu za niskiej
z powodu za niskiej
częstotliwości sieci.
częstotliwości sieci.

ID85

UnderFrequencyDerating

ID91

Alarm wentylatora 1

Awaria wentylatora 1

ID92

Alarm wentylatora 2

Awaria wentylatora 2

ID93

Alarm ochrony odgromowej Nastąpiło uderzenie pioruna

ID94

Niezgodna wersja
oprogramowania

ID95

Błąd karty komunikacyjnej
EEPROM

ID96

Sprawdzić, czy wentylator zewnętrzny z niebieskimi
rurkami termokurczliwymi pracuje. Jeśli nie, wymienić.
Jeśli alarm nadal się pojawia po wymianie, skontaktować
się z obsługą techniczną SOFARSOLAR.
Sprawdzić, czy wentylator zewnętrzny z czerwonymi
rurkami termokurczliwymi pracuje. Jeśli nie, wymienić.
Jeśli alarm nadal się pojawia po wymianie, skontaktować
się z obsługą techniczną SOFARSOLAR.
Sprawdzić moduł ochrony odgromowej. Jeśli jest
nieuszkodzona, skontaktować się z obsługą techniczną
SOFARSOLAR.

Niezgodne oprogramowanie Skontaktuj się z obsługą techniczną SOFARSOLAR
karty sterowania z kartą
w sprawie aktualizacji oprogramowania.
komunikacyjną.
Błąd karty komunikacyjnej
EEPROM

ID95~ID96 są to wewnętrzne błędy inwertera. Wyłączyć
DC, odczekać 5 minut, potem włączyć DC”. Sprawdzić,
czy błąd został naprawiony. Jeśli nie, skontaktować się
z obsługą techniczną SOFARSOLAR.

Błąd chipa zegara RTC

Błąd chipa zegara RTC

Nieważny kraj

Nieważny kraj

Sprawdzić ustawienia krajowe zgodnie z rozdziałem 4.4
instrukcji.

Błąd SD

Błąd karty SD

Wymienić kartę SD.

ID97

ID98
ID99ID100

Rezerwa

Rezerwa

7.2 Konserwacja
Falowniki na ogół nie wymagają codziennej lub rutynowej konserwacji.
Czyszczenie inwertera
Do czyszczenia falowników używaj dmuchawy ręcznej, miękkiej suchej szmatki lub szczotki. Do
czyszczenia wentylatora chłodzącego falownika nie należy używać wody, żrących substancji
chemicznych ani intensywnych środków czyszczących.
Przed przystąpieniem do czyszczenia i czyszczenia wyłącz zasilanie falownika AC i DC.
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8 Wycofywanie z eksploatacji
8.1 Kroki wycofywania
➢ Odłączyć od sieci AC
➢ Wyłączyć przełącznik DC
➢ Odczekać 5 minut
➢ Wyjąć konektory DC
➢ Odkręcić zaciski AC śrubokrętem.

8.2 Opakowanie
Jeśli to możliwe, należy inwerter pakować w oryginalne opakowanie.

8.3 Przechowywanie
Przechowywać inwerter w suchym miejscu o temperaturze -25 do +70°C.

8.4 Przekazywanie
Pod koniec okresu użytkowania przekazywać inwertery oraz materiały opakowaniowe
przedsiębiorstwom zajmującym się bezpiecznym recyklingiem aparatury elektrycznej.
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9. Dane techniczne
9.1 Parametry wejściowe (DC)
Dane techniczne

SOFAR
10000TL-G2

SOFAR
12000TL-G2

SOFAR
15000TL-G2

18000W

18000W

19950W

Maks. moc wejścia
Maks napięcia wejścia

1000 V

Rozruchowe napięcie wejścia

200V

Zakres napięcia MPPT

160V-960V

Napięcie znamionowe

600 V

Zakres napięć przy pełnym
obciążeniu
Maks prąd wejścia

350V-850V

500V-850V

500V-850V

21A/11A

Maks prąd zwarcia Isc

30A/15A

Ilość MPPT / ilość
łańcuchów

2/2+1

9.2 Parametry wyjściowe (AC)
Dane techniczne

SOFAR 10000TL-G2 SOFAR 12000TL-G2 SOFAR 15000TL-G2

Moc znamionowa

10000 W

12000 W

15000 W

Maks. moc pozorna

11000 VA

13200 VA

16500 VA

Maks prąd wyjścia

3*16,5 A

3*20 A

3*24 A

Zakres napięcia wyjścia

230/400V; 184-275 V

Częstotliwość sieci
Zakres współczynnika
mocy
Maks. Prąd wyjścia

50/60HZ
0,8 indukcyjny - 0,8 pojemnościowy
3x32A

THDi@100% obciążenia

3x40A

3x48A

3x53A

<3%

Sieć

3/N/PE
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9.3 Wydajność
Dane techniczne
Maksymalna wydajność
Wydajność europejska
Wydajność MPPT

SOFAR
10000TL-G2

SOFAR
12000TL-G2

SOFAR
15000TL-G2

98,3%

98,3%

98,3%

98%

98%

98%

99,9%

99,9%

99,9%

SOFAR
10000TL-G2

SOFAR
12000TL-G2

9.4 Ochrona i charakterystyka

Dane techniczne
Zabezpieczenie przed odwrotną
polaryzacją DC

tak

Przed nadprądem wyjścia

tak

Przed nadnapięciem wyjścia

tak

Ochrona przeciwko pracy
wyspowej
RCMU

tak

Izolacja PV

tak

Poziom ochrony przepięciowej

III

SOFAR
15000TL-G2

tak

Parametry wspólne
Wymiary [mm]

540*452*202

Waga

23,5kg

23,5kg

Zakres temperatury pracy

-25~60℃

Głośność

≤45dB(A)

Maksymalna wysokość
operacyjna

2000m

Zużycie własne w nocy

<0,5W

Topologia

Bez transformatora

Chłodzenie

Wentylator

Ochrona wejścia

25kg

IP65

Zakres dopuszczalnej wilgotności
Konektor DC

0~100%
MC4
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Konektor AC

Śruba

Komunikacja

RS485 (fabrycznie) WIFI/GPRS/Ethernet (opcjonalnie)

Certyfikat

IEC62109-1,IEC62109-2,NB-T 32004

Maksymalny prąd zwrotny
inwertera do układu (dc µA)

<800µA

Prąd rozruchu wyjścia

0,8A/2us

Maks prąd zwarciowy wyjścia

200A szczyt

Maksymalny prąd wyjścia

65A

Stopień ochrony

Klasa I

Kategoria ochrony napięcia

PV: OVC II, sieć AC: 3 stopień

Stopień zagrożenia

Poza zabudowaniami: 3 stopień
Wewnątrz budynków: 2 stopień

Gwarancja

10 lat

10. Gwarancja jakości
10.1. Standardowy okres gwarancji
Standardowy okres gwarancji na falownik wynosi 120 miesięcy (10 lat). Istnieją dwie metody obliczania
okresu gwarancji:
1. Faktura zakupu dostarczona przez klienta: pierwsze uruchomienie zapewnia standardowy okres
gwarancji wynoszący 120 miesięcy (10 lat) od daty wystawienia faktury;
2. Klient nie dostarczy faktury: od daty produkcji (wg numeru SN produktu) Nasza firma udziela
gwarancji na 126 miesiące (10,5 roku).
3. Inne komponenty PV- GPRS, WIFI - okres gwarancji 1 rok, ochrona odgromowa jest gwarantowana
na 3 lata. Uszkodzenia spowodowane piorunem nie są objęte gwarancją.
4. W przypadku jakiejkolwiek specjalnej umowy gwarancyjnej, pierwszeństwo ma umowa kupna.

10.2. Przedłużony okres gwarancji
W ciągu 12 miesięcy od zakupu falownika (na podstawie faktury zakupu) lub w ciągu 24 miesięcy od
wyprodukowania falownika (numer SN maszyny na podstawie pierwszego dnia dostawy), Klienci mogą
ubiegać się o zakup produktów z rozszerzoną gwarancją od zespół sprzedaży firmy poprzez podanie
numeru seryjnego produktu, Nasza firma może odmówić niedotrzymania terminu wniosku o zakup
przedłużonej gwarancji. Klienci mogą wykupić przedłużoną gwarancję na 5, 10, 15 lat.
W przypadku chęci skorzystania z usługi przedłużonej gwarancji prosimy o kontakt z działem sprzedaży
naszej firmy. zakup produktów, które są poza okresem zakupu rozszerzonej gwarancji, ale nie przeszły
jeszcze standardowego okresu gwarancji jakości. Klienci ponoszą inną składkę rozszerzoną.
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W przedłużonym okresie gwarancji komponenty PV GPRS, WIFI i urządzenia odgromowe nie są objęte
przedłużonym okresem gwarancji. Jeśli zawiodą w okresie przedłużonej gwarancji, klienci muszą je
kupić i wymienić w naszej firmie.
Po wykupieniu usługi rozszerzonej gwarancji nasza firma wyda klientowi kartę rozszerzonej gwarancji,
aby potwierdzić przedłużony okres gwarancji.

10.3. Nieprawidłowa klauzula gwarancyjna
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu spowodowanych następującymi przyczynami:
1) „Karta gwarancyjna” nie została wysłana do dystrybutora ani do naszej firmy;
2) Bez zgody naszej firmy na zmianę wyposażenia lub wymianę części;
3) Używać niewykwalifikowanych materiałów do wspierania produktów naszej firmy, co prowadzi do
awarii produktu
4) Technicy spoza firmy modyfikują lub próbują naprawić i usunąć numer seryjny produktu lub
sitodruk;
5) Nieprawidłowa instalacja, debugowanie i użycie metod;
6) Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa (normy certyfikacyjne itp.);
7) Szkody spowodowane niewłaściwym przechowywaniem przez sprzedawców lub użytkowników
końcowych;
8) Uszkodzenia transportowe (w tym zadrapania spowodowane przez wewnętrzne opakowanie podczas
transportu). Zgłosić reklamację bezpośrednio do firmy transportowej lub ubezpieczyciela tak szybko,
jak to możliwe i uzyskać identyfikację szkody, np. Rozładunek kontenera / paczki;
9) Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi produktu, instrukcji instalacji i wskazówek dotyczących
konserwacji;
10) Niewłaściwe zamontowanie lub niewłaściwe użycie urządzenia;
11) Słaba wentylacja urządzenia;
12) Proces konserwacji produktu nie spełnia odpowiednich norm;
13) Awaria lub szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub innymi siłami wyższymi (takimi jak
trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, pożar itp.).
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