INSTRUKCJA OBSŁUGI

Soluna S12 EU-A50
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O instrukcji
Instrukcja opisuje, jak zainstalować DLG Energy (Shanghai) Co., Ltd Soluna S12 EU-A50.
Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem prac.
W trakcie instalacji postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące zaleceń, procedur bezpieczeństwa opisanych
w tej instrukcji, skontaktuj się natychmiast z Afore Polska Sp. z o.o. w celu uzyskania porady
i wyjaśnień.
Informacje zawarte w tym podręczniku są aktualne w momencie publikacji. Jednak w odniesieniu
do projektu i aktualizacji specyfikacji technicznych, nasza firma zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
Ponadto ilustracje w tym podręczniku mają pomóc w wyjaśnieniu koncepcji konfiguracji systemu
i instrukcji instalacji oraz mają charakter poglądowy.
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1. Środki ostrożności
Zintegrowane urządzenia do magazynowania energii są projektowane i testowane zgodnie
z odpowiednimi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
Jako że jest to urządzenie elektryczne i elektroniczne należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa podczas instalacji, obsługi i konserwacji.
Nieprawidłowe lub niewłaściwe użycie może spowodować:
◆ Niebezpieczeństwo oraz zagrożenie dla życia osób przebywających w otoczeniu.
◆ Uszkodzenie urządzenia lub innego mienia należącego do właściciela lub osób trzecich.
◆ Instrukcja obsługi zawiera różne symbole ostrzegawcze, instrukcję bezpieczeństwa dotyczącą
instalacji, konserwację oraz użytkowanie zintegrowanych urządzeń do
◆ nia energii.
Komunikat:
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje spowodowane przez
następujące zdarzenia.
◆ Uszkodzenia spowodowane transportem.
◆ Warunki przechowywania nie spełniają wymagań określonych w instrukcji, co może spowodować
uszkodzenie.
◆ Nieprawidłowe przechowywanie, instalacja i użytkowanie.
◆ Niewykwalifikowany personel instaluje i obsługuje urządzenie.
◆ Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i środków bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.
◆ Praca urządzenia w ekstremalnych warunkach, które nie są omówione w tej instrukcji.
◆ Przekroczony zakres działania parametrów, określonych w specyfikacji.
◆ Nieautoryzowany demontaż, modyfikacja urządzenia lub modyfikacja kodu oprogramowania.
◆ Uszkodzenie urządzenia spowodowane przez wystąpienie sił wyższych (takie jak uderzenie
pioruna, trzęsienia ziemi, pożary, burze itp.)
◆ Wygaśnięcie gwarancji bez przedłużenia serwisu gwarancyjnego.
◆ Użytkowanie urządzenia w środowisku, które nie jest określone w powiązanych normach
międzynarodowych.
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1.1. Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze służą do ostrzegania o warunkach, które mogą spowodować poważne
obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
Zaleca się zachować ostrożność, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Poniższa tabela opisuje znaki
ostrzegawcze użyte w tym podręczniku.

Znak

Nazwa

Opis

Niebezpieczeństwo

Mogą nastąpić poważne obrażenia ciała a nawet
śmierć, jeśli nie zostaną spełnione poniższe
wymagania.

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie poniższych wymagań może
spowodować obrażenia fizyczne lub uszkodzenie
urządzeń.

Wyładowania
elektrostatyczne

Gorące boki

Uwagi

Uszkodzenie może wystąpić, jeśli nie zostaną spełnione
poniższe wymagania.

Powierzchnia urządzenia może się nagrzewać.
Nie dotykać.

Kroki które należy podjąć, aby zapewnić prawidłowe
działanie urządzenia.

1.2. Przewodnik bezpieczeństwa
◆ Po otrzymaniu tego produktu najpierw sprawdź, czy opakowanie produktu
jest nienaruszone. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się natychmiast
z firmą logistyczną lub lokalnym dystrybutorem.
◆ Instalacja i obsługa maszyny musi być przeprowadzona przez
profesjonalnych techników, którzy zostali przeszkoleni i dokładnie zapoznali
się z całą zawartością niniejszej instrukcji oraz wymogami bezpieczeństwa
instalacji elektrycznej.
◆ Nie należy wykonywać operacji podłączania / odłączania, otwierania
i wymiany urządzenia, gdy podłączone jest źródło zasilania. Przed
rozpoczęciem prac należy się upewnić, że wyłączniki po stronie prądu
stałego i przemiennego falownika są odłączone.
Po odłączeniu odczekać co najmniej 10 minut.
◆ Upewnĳ się, że wokół miejsca instalacji nie występują silne zakłócenia
elektromagnetyczne powodowane przez inne urządzenia elektroniczne
lub elektryczne.
◆ Nie instaluj urządzenia, bez odpowiednich kwalifikacji.
◆ Cała instalacja elektryczna musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi
standardami.
◆ Przed użyciem należy uziemić urządzenie za pomocą odpowiednich urządzeń
technicznych.
◆ Nie otwieraj pokrywy urządzenia, chyba że jest to autoryzowane.
Elementy elektroniczne wewnątrz urządzenia są wrażliwe na wyładowania
elektrostatyczne. Podejmuj odpowiednie środki antyelektrostatyczne
podczas autoryzowanego działania.
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◆ Nie dotykaj obudowy urządzenia ani chłodnicy, aby uniknąć oparzeń,
ponieważ mogą się nagrzewać podczas pracy.

◆ Urządzenie musi być uziemione.

◆ Upewnĳ się, że wyłączniki po stronie prądu stałego i przemiennego zostały
odłączone i odczekaj co najmniej 10 minut przed podłączeniem
i sprawdzeniem.

Informacja:
Personel techniczny, który może wykonać instalację, okablowanie, uruchomienie, konserwację,
rozwiązywanie problemów i wymianę falowników magazynujących energię, musi spełniać
następujące wymagania:
◆ Instalatorzy potrzebują profesjonalnego szkolenia.
◆ Instalatorzy muszą dokładnie przeczytać tę instrukcję i dostosować się do zawartych w niej
środków ostrożności.
◆ Instalatorzy muszą znać odpowiednie przepisy bezpieczeństwa dotyczące instalacji elektrycznych.
◆ Instalatorzy muszą być w pełni zaznajomieni ze składem i zasadą działania całego systemu
magazynowania energii oraz powiązanymi standardami krajów / regionów, w których
zlokalizowany jest projekt.
◆ Instalatorzy muszą nosić osobiste wyposażenie ochronne.

1.2.1. Transport i instalacja
◆ Podczas przechowywania i transportu paczka i urządzenie powinny być
kompletne, suche i czyste.
◆ Urządzenie jest ciężkie. Zainstaluj je w co najmniej dwie osoby.
◆ Aby zapewnić normalne i bezpieczne działanie zintegrowanej maszyny
do magazynowania energii i uniknąć obrażeń ciała, należy wybrać
odpowiednie narzędzia do obsługi i instalacji oraz podjąć mechaniczne
środki ochronne w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego, takie jak
noszenie obuwia, kombinezonu itp.
◆ Tylko wykwalifikowani elektrycy mogą instalować urządzenie.
◆ Nie stawiaj i nie instaluj urządzenia na łatwopalnym podłożu lub w pobliżu
materiałów wybuchowych.
◆ Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym dzieci i inne osoby
mogą go łatwo dotknąć.
◆ Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy zdjąć pierścionki, bransoletki
i inną metalową biżuterię z rąk przed rozpoczęciem instalacji i elektrycznych
połączeń.
◆ Moduły fotowoltaiczne wystawione na działanie promieni słonecznych mogą
generować niebezpieczne napięcie.
Przed rozpoczęciem podłączeń elektrycznych należy zabezpieczyć moduły
fotowoltaiczne w taki sposób aby nie generowały napięcia (np. przykryć).
◆ Napięcie wejściowe, nie powinno przekraczać maksymalnego napięcia
wejściowego na urządzeniu, w przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia.
◆ Urządzenie nie nadaje się do stosowania w systemach, w których biegun
dodatni lub ujemny ogniw paneli PV jest uziemiony.
◆ Zapewnĳ prawidłowe uziemienie falownika.
◆ Zapewnĳ niezawodną instalację i połączenie elektryczne.
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1.2.2. Operacje związane z siecią energetyczną
◆ Tylko wykwalifikowani elektrycy mogą obsługiwać urządzenie za zgodą
lokalnych dystrybutorów energii elektrycznej.
◆ Wszystkie połączenia elektryczne muszą spełniać normy elektryczne
krajów / regionów, w których zlokalizowany jest projekt.
◆ Zapewnĳ niezawodną instalację i podłączenie elektryczne przed
uruchomieniem.
◆ Nie otwieraj pokrywy urządzenia, gdy urządzenie pracuje lub dowolny
obwód łączy się z urządzeniem.

1.2.3. Konserwacja i wymiana
◆ Tylko wykwalifikowani elektrycy mogą wykonywać konserwację, przegląd
i wymianę części w urządzeniu.
◆ W celu konserwacji należy skontaktować się z dystrybutorem
lub producentem.
◆ Podczas konserwacji urządzenia należy tymczasowo zabezpieczyć obszar
znakami ostrzegawczymi lub/i taśmą ostrzegawczą, aby niepowołane osoby
nie znalazły się w miejscu konserwacji.
◆ Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, całą moc
wejściową należy odłączyć od urządzenia, a następnie odczekać
co najmniej 5 minut do pełnego rozładowania.
◆ Należy postępować zgodnie z normami ochrony elektrostatycznej
oraz podjąć odpowiednie środki ochrony, ponieważ w urządzeniu znajdują
się głównie obwody i komponenty wrażliwe na wyładowania
elektrostatyczne.
◆ Nie używaj części i komponentów dostarczonych przez nieautoryzowaną
firmę podczas konserwacji.
◆ Uruchom ponownie urządzenie po usunięciu usterek i problemów,
które mogły wpływać na bezpieczeństwo i wydajność urządzenia.
◆ Nie zbliżaj się ani nie dotykaj żadnych naładowanych metalowych części
sieci lub działającego systemu, ponieważ może to spowodować porażenie
prądem lub pożar. Proszę nie ignorować ikon ostrzegawczych i instrukcji
z „porażeniem prądem elektrycznym”.

1.2.4. Utylizacja

Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi.
Użytkownik ma obowiązek wysłać je do wyznaczonej organizacji w celu
recyklingu.
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2. Wprowadzenie
Domowy system magazynowania energii Soluna S12 EU-A50 można połączyć z systemem
generowania energii słonecznej, który zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z przyjaznej
dla środowiska energii przez 24 godzin na dobę w dowolnym momencie.
ESS przechowuje energię generowaną przez ogniwo fotowoltaiczne i wykorzystuje ją w razie
potrzeby. Nie tylko ogranicza zakup energii elektrycznej z sieci, ale także poprawia zużycie energii
przez gospodarstwa domowe i obniża koszty energii elektrycznej. Zintegrowane rozwiązanie do
magazynowania energii Soluna, pomaga użytkownikom osiągnąć maksymalne wykorzystanie
energii ze słońca.

2.1. Funkcje
◆ Inteligentne zarządzanie energią.
◆ Proste sterowanie przez użytkownika, analiza historii mocy i programowanie.
◆ Pojemnościowy interfejs ekranu dotykowego.
◆ Dostęp do akumulatorów przez drzwiczki z zabezpieczeniem.
◆ Gwintowane stopki z regulacją wysokości.

2.2. Zastosowanie
◆ Własne wykorzystanie.
◆ Inteligentne wykorzystywanie sieci energetycznej.
◆ Zasilanie awaryjne.

2.3. Wymiary zewnętrzne urządzenia

Rysunek 2.1 Wymiary zewnętrzne
Szerokość

750

mm

Głębokość

565

mm

Wysokość

1335

mm

Waga

137

kg
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2.4. Opis działania
2.4.1. Podstawowa zasada działania Soluna S12 EU-A50

Rysunek 2.2 Podstawowa zasada działania Soluna S12 EU-A50

2.4.2. Tryby pracy
Soluna S12 EU-A50 ma następujące tryby pracy dla twojego domowego systemu magazynu
energii.
Tryb 1: W ciągu dnia energia fotowoltaiczna będzie ładować akumulator w pierwszej kolejności.
Jeśli akumulator jest pełny, wytwarzana energia jest wykorzystywana do zasilania
obciążeń, a następnie nadwyżka energii jest oddawana do sieci.
Tryb 2: W porze nocnej zasilanie pobierane jest z akumulatora. W przypadku jego
niewystarczającej pojemności energia będzie uzupełniana z sieci.
Tryb 3: W przypadku awarii sieci, wytwarzana energia i akumulator mogą razem zasilać obciążenia
budynku.
Tryb 4: Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski oraz energia z PV jest niedostępna, sieć
może ładować akumulator i jednocześnie będzie zasilać obciążenia budynku.
Tryb 5: Generator może ładować zestaw akumulatorów.
Tryb 6: Jeśli funkcja „czas użytkowania” jest włączona, zapewni pozostałą moc baterii i moc
sprzedaży sieci jest regulowana.
Tryb 7: Funkcja „UPS” zapewnia, że główne obciążenia budynku nadal będą zasilane
w przypadku nagłej awarii sieci.
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2.5. Dane techniczne
2.5.1. Dane techniczne systemu
PV WEJŚCIE
Maks. zalecana Moc DC

W

6500

Maks. napięcie DC

V

500

Napięcie robocze (Nominalne)

V

360

Zakres napięcia MPPT

V

120 - 425

Zakres napięcia przy pełnej mocy

V

250 - 425

Maks. prąd wejściowy

A

11/11

Maks. prąd zwarcia

A

16/16

Liczba MPPT

szt.

2

Liczba stringów na MPPT

szt.

1/1

Napięcie nominalne

V

230, 1-fazowe (L/N/PE)

Częstotliwość

Hz

50

Maks. prąd wejściowy AC

A

25

Maks. prąd wyjściowy AC

A

25

AC WEJŚCIE & AC WYJSCIE

Maks. moc ciągła

kW

5

-

-0.8 ~ +0.8

Napięcie nominalne

V

230, 1-fazowe (L/N/PE)

Częstotliwość

Hz

50

Maks. prąd wyjściowy AC

A

25

Zakres współczynnika mocy
OFF-GRID WYJŚCIE AC

Maks. moc ciągła

kW

5

-

-0.8 ~ +0.8

Typ akumulatora

-

Litowa (LFP)

Liczba modułów

szt.

3

Nominalna pojemność magazynowania

kWh

11.52

Użyteczna pojemność magazynowania

kWh

9.22

Ah

225

Zakres współczynnika mocy
DANE AKUMULATORA

Pojemność akumulatora
Napięcie znamionowe

V

51.2

Zakres napięcia

V

42 - 58

Maks. prąd ładowania

A

100

Maks. prąd rozładowania

A

100

Głębokość rozładowania (DOD)

%

80

-

6000

Ilość ładowań
PARAMETRY STAŁE
Klasa ochronności

-

KLASA I

Kategoria przepięcia

-

OVC II (PV), OVCIII (AC główna sieć)

mm

Szer x Dł x Wys = 750 x 565 x 1335

Wymiary
Waga

kg

300

Wyświetlacz

-

7” graficzny LCD

Komunikacja

-

WiFi, CAN
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Zakres temp. pracy

°C

-10 ~ +40

Zakres przechowywania

°C

-20 ~ +60

Względna wilgoć

-

0 ~ 95%

Wysokość n.p.m.

m

< 2000

Metoda chłodzenia

-

Wymuszony przepływ powietrza

Stopień ochrony

-

IP20

Miejsce instalacji

-

Pomieszczenie klimatyzowane

Certyfikaty

-

IEC62109
CE-LVD EN 62477-1: 2012+ALL: 2014

GWARANCJA
Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji Soluna

2.5.2. Dane techniczne modułu akumulatorowego
CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA
Szerokość

mm

205

Głębokość

mm

678

Wysokość

mm

436

kg

60

Typ akumulatora

-

LFP

Energia całkowita

kWh

3.84

Energia użytkowa

kWh

3.07

Ah

75

Zakres napięcia

V

40 ~ 58.4

Napięcie znamionowe

V

51.2

Prąd ładowania / rozładowania (Nominalny)

A

19 / 38

Maks. prąd ładowania / rozładowania

A

50 / 50

Maks. moc ładowania / rozładowania

kW

2.5

Waga
PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pojemność akumulatora

Głębokość rozładowania (DOD)
Wewnętrzny opór
Ilość ładowań
Wydajność akumulatora w obie strony

%

80

mΩ

≤ 60

-

≥ 6000

%

Rozłącznik DC

-

> 95
Stycznik
Bezpiecznik

BMS
W

Pobór energii

mW

3 (praca)
< 100 (tryb uśpienia)
Napięcie systemowe

Parametry monitorowania

-

Prąd systemowy
Napięcie ogniwa
Temperatura ogniwa

Komunikacja

-

CAN

-

1 ~ 4 równoległych

KONFIGURACJA SYSTEMU
Moduł równoległy
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WARUNKI PRACY
Miejsce instalacji

-

Wewnątrz

Temperatura robocza

°C

-10 +45

Temperatura robocza (zalecana)

°C

15 ~ 30

Temperatura przechowywania

°C

-20 +60

Wilgotność

%

5 ~ 95

Wysokość

m

Maks. 2000

Sposób chłodzenia

-

Naturalna konwekcja

CERTYFIKACJA I NIEZAWODNOŚĆ
-

Ogniwo: UL1642

-

Moduł akumulatorowy
IEC62619 / UL1973

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych

-

KLASA 9

Transport

-

UN38.3

Stopień ochrony

-

IP20

Certyfikaty

GWARANCJA
Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji Soluna

2.6. Wygląd

Rysunek 2.3 Wygląd

Pozycja

Nazwa

1

Marka Soluna

2

Panel LCD

Uwagi

- 12 -

Rysunek 2.4 Wygląd
Pozycja

Nazwa

1

Gniazdo wentylatora

2

Gniazdo wentylatora

3

Wyłącznik awaryjny

4

Uchwyt

5

Miejsce podłączenia przewodów

6

Etykieta

Uwagi

Rysunek 2.5 Wygląd
Pozycja

Nazwa

1

Drzwiczki z zamkiem

2

Uchwyt na klucz
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Uwagi

3. Instalacja
3.1. Narzędzia instalacyjne
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3.2. Odstępy montażowe
Aby zapewnić dobrą wentylację, należy zarezerwować wystarczającą przestrzeń montażową wokół
urządzenia podczas instalacji.
Pozycja

Min. odstęp

Odstęp boczny

100cm

Odstęp tylny

10cm

Uwagi

Musi być zainstalowany przy ścianie

Informacja:
Szczegółowe wymagania dotyczące najwęższego kanału serwisowego, drogi ewakuacji itp.
znajdują się w obowiązujących standardach kraju / regionu, w którym zlokalizowany jest projekt.
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3.3. Specyfikacja przewodów
Aby ujednolicić specyfikację złączy AC i DC lub zacisków kompatybilnych falowników,
niezbędne są następujące wymagania dotyczące podłączenia przewodów AC i DC odpowiednich
typów falowników.
Strona PV

Strona sieci

Obciążenie

Zaleca się stosowanie drutu
o grubości 4mm2

Zaleca się użycie drutu
o przekroju 6mm2

Zaleca się użycie drutu
o przekroju 6mm2

3.4. Kroki instalacji
3.4.1. Wskazówki dotyczące rozpakowania
Przed rozpakowaniem sprawdź dokładnie, czy informacje o produkcie w zamówieniu są zgodne
z tymi na tabliczce znamionowej opakowania i czy opakowanie produktu jest nienaruszone.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dostawcą w odpowiednim czasie.
Przechowuj urządzenie na biegu jałowym w oryginalnym opakowaniu i stosuj środki
zapobiegające powstawaniu wilgoci i kurzu.
Po wyjęciu urządzenia z pudełka sprawdź następujące elementy:
Lp

Nazwa

Ilość (szt)

1

Obudowa systemu Soluna

1

2

Moduł akumulatorowy

3

3

Klucz

2

4

Złącze PV

2

5

Narzędzie do usuwania złącza PV

1

6

Klucz 3#

1

7

Śruby rozprężone 8*100

4

8

Śruby M4*6

9

Śruby M6*12

Uwagi

6
18

10

Śruby M5*8

1

11

Uchwyt do montażu na ścianie

2

12

Przewód komunikacyjny CAN1

2

13

Przewód komunikacyjny CAN2

2

14

Uchwyt montażowy modułu (1)

2

15

Uchwyt montażowy modułu (2)

1

16

Instrukcja obsługi

1

17

Końcówka RJ45

2

18

Czujnik prądu

1

3.4.2. Podstawowe wymagania instalacyjne
Zintegrowane urządzenie magazynowania energii ma stopień ochrony IP20 i nadaje się do instalacji
w suchym, pozbawionym kurzu otoczeniu. Zgodnie ze standardami EMC, zintegrowane urządzenie
magazynowania energii zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania instalacyjne
w środowisku domowym. Wybierz miejsce instalacji zgodnie z następującymi wymaganiami:
◆ Miejsce instalacji powinno być dobrze wentylowane, wolne od deszczu i bezpośredniego światła
słonecznego.
◆ Podłoga instalacyjna powinna być sucha i płaska. Należy upewnić się, że poziom gruntu nie jest
grząski i że może on w pełni unieść ciężar zintegrowanego urządzenia magazynującego energię.
◆ Temperatura w środowisku instalacji powinna wynosić od -10 °C do 40 °C.
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◆ Zachowaj wystarczającą ilość miejsca na montaż pomiędzy urządzeniem magazynującym energię
a ścianami oraz sufitem, aby zapewnić dobrą wentylację, odprowadzanie ciepła, instalację
i konserwację oraz bezpieczną przestrzeń w razie ewakuacji.
◆ W przestrzeni montażowej nie powinny znajdować się gazy palne oraz inne łatwopalne materiały.
◆ Środowisko instalacji powinno być wolne od zanieczyszczeń.

3.4.3. Procedury instalacyjne
Kroki instalacji są następujące:
Krok 1: W opakowaniu znajdują się 3 jednostki modułu akumulatora i 1 jednostka urządzenia
magazynującego energię Soluna.

Rysunek 3.1 Obudowa systemu Soluna i jednostek akumulatorowych

Pozycja

Nazwa

1

Skrzynka systemowa

2

Moduły akumulatorów
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Uwagi

Krok 2: Instalowanie systemu przy ścianie.

Rysunek 3.2 Miejsce

Pozycja

Nazwa

1

Ściana

2

System Soluna

3

Śruba rozprężna

4

Stały wspornik

5

Ziemia

Uwagi

Krok 3: Otwórz drzwi systemu Soluna i otwórz obudowę modułu akumulatorowego.

Rysunek 3.3 Skrzynia systemowa

- 18 -

Rysunek 3.4 Akumulator

Pozycja

Nazwa

1

Obudowa systemu Soluna

2

Obudowa systemu akumulatorowego

Uwagi

Krok 4: Włóż akumulatory do urządzenia Soluna, zablokuj kabel i podłącz komunikację CAN oraz
przewód sterujący.

Rysunek 3.5 Łączenie przewodów

Informacja:
Konieczne jest dodanie zacisku RJ45 na przewodzie komunikacyjnym CAN1 i CAN2 BUS,
aby zapobiec zakłóceniom komunikacji.
Powyższe zdjęcie przedstawia miejsce dodania końcówki RJ45.
Końcówki RJ45 znajdują się w akcesoriach.
Szczegółowe informacje znajdują się na poniższym obrazku dla RJ45.

Rysunek 3.6 Końcówka RJ45
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Pozycja

Nazwa

1

Przewód sterujący

2

Przewód akumulatora

3

Linia komunikacyjna CAN

Uwagi

Uwaga:
Przewody łączące linie komunikacyjne:
1) Wszystkie linie CAN1 są równoległe do komunikacji wewnętrznej jednostek akumulatorowych
2) Wszystkie linie CAN2 są równoległe do komunikacji zewnętrznej.
Jednostkę akumulatorową należy połączyć z inwerterem hybrydowym i kolejno podłączyć do niego
CAN2.
Krok 5: Umieszczenie modułów akumulatorowych i zamknięcie pokrywy systemu Soluna.

Rysunek 3.7 Umieszczenie modułów akumulatorowych

Pozycja

Nazwa

1

M6*12 Śruba kombinowana

2

Stały wspornik

Uwagi
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Krok 6: Podłączenie obwodu zewnętrzego (PV\Sieć\Obciążenie)

Rysunek 3.8 Podłączenie obwodu zewnętrznego

Pozycja

Nazwa

1

Wyłącznik awaryjny

2

Złącze sieciowe

3

Złącze obciążeniowe

4

Złącze generatora

5

Złącze PV

6

Port kontrolny generatora

Uwagi

Połączenie PV
Tylko certyfikowane przewody fotowoltaiczne zgodnie z lokalnymi
przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego
i zgodne z parametrami technicznymi niniejszej instrukcji mogą łączyć się
ze zintegrowanymi urządzeniami do magazynowania energii z serii Soluna.
String PV podłączony do zintegrowanego systemu magazynowania energii
musi zastosować złącze DC skonfigurowane specjalnie dla zintegrowanego
systemu magazynowania energii.
Nie należy używać innych końcówek bez zgody naszej firmy. W przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia urządzenia, niestabilnej pracy lub pożaru.
W przypadku nie zastosowania się do powyższych warunków, firma nie
ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości pracy urządzenia.

Informacja:
Zaleca się zastosowanie przewodu o średnicy 4mm2 oraz zacisku PV.
Moment zaciskania: 3,6 – 4,6 N • m.
◆ Należy upewnić się, że maksymalne napięcie obwodu otwartego każdego ciągu PV nie jest
w żadnym wypadku wyższe, niż maksymalne napięcie wejściowe zintegrowanego urządzenia
magazynującego energię.
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◆ Zabrania się podłączania przewodu PE (przewodu uziemiającego) do dodatnich i ujemnych
biegunów ciągów PV, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie zintegrowanego urządzenia
magazynującego energię.
◆ Należy upewnić się, że polaryzacja łańcucha PV odpowiada złączu PV, w przeciwnym razie
urządzenie zintegrowane z zasobnikiem energii zostanie uszkodzone.
◆ Rezystancja izolacji panelu fotowoltaicznego do ziemi powinna być większa, niż w przepisach
bezpieczeństwa, w przeciwnym razie wystąpią zagrożenia elektryczne.
◆ Należy upewnić się, że przewody dopasowane są do złącza a śruby dokręcone.
Moment zaciskania śrub wynosi 1,5 – 2,5 N • m.
◆ Za pomocą multimetru należy zmierzyć napięcie łańcucha wejściowego prądu stałego.
Konieczne jest również sprawdzenie polaryzacji kabla wejściowego prądu stałego
i upewnienie się, że napięcie każdego ciągu znajduje się w dopuszczalnym zakresie.

Połączenie sieci i obciążenia:
Tylko certyfikowane przewody prądu przemiennego, zgodnie z lokalnymi
przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego
i zgodne z parametrami technicznymi niniejszej instrukcji mogą łączyć się
ze zintegrowanymi urządzeniami do magazynowania energii z serii Soluna.

Zalecane specyfikacje przewodów dla bezpiecznej i prawidłowej pracy systemu umieszczone są
w poniższej tabeli.
Sieć
Zaleca się stosowanie przewodu o przekroju
6mm2

Obciążenie
Zaleca się stosowanie przewodu o przekroju
6mm2

Zaciskanie końcówek przewodów L, N i PE kabli zasilających i obciążeniowych.
Moment zaciskania końcówek 3,6 – 4,6 N • m.
Informacja:
◆ Przed podłączeniem kabla sieciowego prądu przemiennego do zintegrowanego urządzenia
magazynującego energię, należy zastosować zabezpieczenia odgromowe i zabezpieczenia
przeciwzwarciowe, zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa elektrycznego.
Przewód PE urządzenia musi być uziemiony w sposób właściwy.
◆ Trzy przewody L, N i PE jednofazowej publicznej sieci energetycznej należy podłączyć
do odpowiednich zacisków prądu przemiennego oraz przymocować je i dokręcić śruby.
Moment zaciskania wynosi 1,5 – 2,5 N • m.
◆ Trzy przewody L, N i PE obciążenia należy podłączyć do odpowiednich zacisków oraz
przymocować je i dokręcić śruby. Moment zaciskania wynosi 1,5 – 2,5 N • m.
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Krok 7: Podłączenie elektryczne

Rysunek 3.9 Podłączenie elektryczne

Pozycja

Nazwa

A

String PV

B

Strona PV, bezpiecznik (DC, 1000V, 20A, 4P)

C

Soluna S12 EU-A50

D

Strona AC, bezpiecznik (AC, 250V, 32A, 2P)

E

Licznik mocy

F

Sieć

G

Obciążenie

H

Generator

Uwagi

Uwaga :
Do systemu Soluna można podłączyć całą instalację elektryczną budynku jedynie
w przypadku, gdy suma mocy odbiorników tej instalacji jest mniejsza od mocy użytego
inwertera.
W przeciwnym wypadku, bezpośrednio do systemu Soluna należy podłączyć wybrane
urządzenia, których łączna moc nie przekracza mocy inwertera.
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4. Jak obsługiwać system Soluna
4.1. Włączanie lub wyłączanie systemu Soluna S12 EU-A50
Włączenie: Otwarcie pokrywy i włączenie wszystkich przełączników:
Sieć - Obciążenie - Akumulator – Przełącznik zdalny.
Wyłączenie: Otwarcie pokrywy i wyłączenie wszystkich przełączników:
Sieć - Obciążenie - Akumulator – Przełącznik zdalny.
Sprawdź poniższe zdjęcie dla położenia przełączników.

Rysunek 4.1 Przełączniki systemu Soluna

Pozycja

Nazwa

1

Wyłącznik PV

2

Wyłącznik Sieci

3

Wyłącznik Obciążenia

4

Wyłącznik Generatora

5

Wyłącznik Akumulatora

6

Przełącznik zdalny

Uwagi

4.2. Obsługa LCD
4.2.1. Miejsce LCD

Rysunek 4.2 LCD
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Pozycja
1

Nazwa

Uwagi

Panel LCD

Informacja:
Panel LCD jest ekranem dotykowym. Za pomocą ekranu można sprawdzić dostępne funkcje
oraz skonfigurować system Soluna.

4.2.2. Menu główne LCD
Ekran LCD zawiera 5 ikon.
Status - Ustawienia - Dane - Informacje o produkcie - Pojemność akumulatora.
Aby wyświetlić odpowiednie informacje, należy kliknąć w poszczególne ikony.
Poniższa ilustracja przedstawia interfejs ekranu LCD.

Rysunek 4.3 Ekran LCD

4.2.3. Informacje o statusie
Interfejs po kliknięciu ikony „status”.

Rysunek 4.4 Informacje o statusie wybranej opcji z menu
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Rysunek 4.5 Informacje o PV

Rysunek 4.6 Informacje o obciążeniu

Rysunek 4.7 Informacje o sieci
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Rysunek 4.8 Informacje o akumulatorze

4.2.4. Ustawienia systemu Soluna
Interfejs po kliknięciu ikony „ustawienia”.

Rysunek 4.9 Menu ustawień

Interfejs po kliknięciu ikony „źródło zasilania”.

Rysunek 4.10 Wybierz źródło zasilania
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Rysunek 4.11 Ustawienia ładowania (1)

Rysunek 4.12 Ustawienia ładowania (2)

Rysunek 4.13 Ustawienia ładowania (3)
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Interfejs po kliknięciu ikony „wykorzystanie mocy”.

Rysunek 4.14 Ustawienia rozładowania (1)

Rysunek 4.15 Ustawienia rozładowania (2)

Interfejs po kliknięciu ikony „język”.

Rysunek 4.16 Wybór języka
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Uwaga :
W systemie Soluna istnieją 4 możliwości opcji językowych.
Domyślnym językiem jest polski.
Interfejs po kliknięciu ikony „czas”.

Rysunek 4.17 Ustawienia czasu

Interfejs po kliknięciu ikony „reset” i „ustawienia zaawansowane”.
Po wybraniu jednej z powyższych opcji, należy wpisać hasło.
Uwaga :
W celu uzyskania hasła proszę skontaktować się z firmą Afore Polska Sp. z o.o.
Afore Polska jest wyłącznym dystrybutorem produktów Soluna.

Rysunek 4.18 Wprowadź hasło

Po wprowadzeniu zmian, należy je zatwierdzić.
Interfejs z oknem potwierdzenia, jak na rysunku 4.19.
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Rysunek 4.19 Potwierdzenie

4.2.5. Informacje o danych
Interfejs po kliknięciu ikony „dane”.

Rysunek 4.20 Menu danych
Interfejs po kliknięciu ikony „generowanie energii PV”.

Rysunek 4.21 Statystyka produkcji
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Interfejs po kliknięciu ikony „sieć energetyczna”.

Rysunek 4.22 Statystyka energii oddawanej do sieci

Interfejs po kliknięciu ikony „ochrona drzew”.

Rysunek 4.23 Statystyka ochrony drzew

Interfejs po kliknięciu ikony „ochrona ziemi”.

Statystyka redukcji emisji CO2
Dzień:
Miesiąc:
Rok:
Całkowita:
Rysunek 4.24 Statystyka emisji CO2
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4.2.6. Informacje dodatkowe o systemie Soluna
Interfejs po kliknięciu ikony „informacje o produkcie”.

Rysunek 4.25 Informacje o produkcie

4.2.7. Informacje o błędach
Informacje o usterkach można znaleźć po kliknięciu ikony „błąd”.
Uwaga:
Jeśli w prawym górnym rogu ekranu LCD, podczas pracy miga ikona, oznacza to, że wystąpił błąd
pracy systemu Soluna. Kody błędów opisane są w dalszej części instrukcji.

Rysunek 4.26 Informacje o błędach
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5. Konserwacja i czyszczenie
5.1. Konserwacja wentylatora
Oczekiwana żywotność wentylatora ESS wynosi 70000 godzin przy ciągłej pracy. Im wyższa
temperatura otoczenia, tym krótsza żywotność wentylatora.
Wentylator należy kontrolować regularnie (co rok), aby upewnić się, że działa poprawnie.
Należy również sprawdzić, czy powietrze jest wydmuchiwane z wylotu systemu chłodzącego.
Uwaga:
Przed konserwacją, wentylator należy wyłączyć, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanego
porażeniem prądowym i obracaniem się łopatek wentylatora z dużą prędkością.

5.2. Czyszczenie
Cały system wymaga regularnego czyszczenia, szczególnie otwór wentylacyjny. Należy zapewnić
swobodny przepływ powietrza w obudowie, a w razie potrzeby użyć odkurzacza. System wentylacji
nie powinien być w żaden sposób zanieczyszczony.
Uwaga:
Przed konserwacją, wentylator należy wyłączyć, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanego
porażeniem prądowym i obracaniem się łopatek wentylatora z dużą prędkością.
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6. Opis błędów
Jeśli po zapoznaniu się z błędami (tabela poniżej), oraz po restarcie systemu nadal występują
usterki, skontaktuj się z nami.

Pozycja

Informacje o błędzie

1

Błąd odwrotnej polaryzacji wejścia DC

2

Trwały błąd impedancji izolacji DC

3

Błąd prądu upływu DC

4

Błąd uziemienia GFID (uziemienie po stronie akumulatora)

5

Błąd odczytu pamięci

6

Błąd zapisu pamięci

7

Przepalony bezpiecznik GFDI

8

Awaria styku uziemienia GFDI

9

Uszkodzenie IGBT przez nadmierne spadki napięcia

10

Awaria zasilania przełącznika pomocniczego

11

Błędy głównego stycznika AC

12

Błędy stycznika pomocniczego AC

13

Skok napięcia w sieci

14

Za wysoki prąd odczytu czujnika DC

15

Za wysoki prąd odczytu czujnika AC

16

Błąd prądu upływu GFCI (RCD)

17

Błąd sumy prądów na trzech fazach

18

Za wysoki prąd sprzętu po stronie AC

19

Błąd synchronizacji sprzętu

20

Za wysoki prąd sprzętu po stronie DC

21

Błąd przepływu prądu stałego

22

Zatrzymanie awarii (jeśli jest przycisk stop)

23

Natychmiastowy błąd nadprądowy AC

24

Awaria impedancji izolacji DC

25

Błąd prądu upływu strony DC

26

Magistrala prądu stałego jest niezrównoważona

27

Błąd izolacji końcówki DC

28

Za duża moc / napięcie / prąd po stronie DC Inverter 1

29

Awaria przełącznika obciążenia AC

30

Awaria głównego stycznika

31

Ac awaria stycznika wtórnego

32

Za duża moc / napięcie / prąd po stronie DC Inverter 2

33

Za wysoki prąd AC

34

Przeciążenie AC

35

Błąd sieci AC niedostępny

36

Błąd fazy sieci AC

37

Rozbieżność napięcia na trzech fazach

38

Rozbieżność prądu na trzech fazach

39

AC Awaria prądu

40

DC Awaria prądu
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41

Za wysokie napięcie pomiędzy fazami W - U

42

Za niskie napięcie pomiędzy fazami W - U

43

Za wysokie napięcie pomiędzy fazami W - V

44

Za niskie napięcie pomiędzy fazami W - V

45

Za wysokie napięcie pomiędzy fazami U - V

46

Za niskie napięcie pomiędzy fazami U - V

47

Za wysoka częstotliwość AC

48

Za niska częstotliwość AC

49

Na fazie U za wysoka składowa DC

50

Na fazie V za wysoka składowa DC

51

Na fazie W za wysoka składowa DC

52

Na induktorze A za wysoka składowa DC w AC

53

Na induktorze B za wysoka składowa DC w AC

54

Na induktorze C za wysoka składowa DC w AC

55

Napięcie szyny DC jest za wysokie (BUS)

56

Napięcie szyny DC jest za niskie (BUS)

57

Błąd prądu upływu strony AC

58

Za wysoki prąd na fazie U

59

Za wysoki prąd na fazie V

60

Za wysoki prąd na fazie W

61

Za wysoki prąd reaktora na fazie A

62

Za wysoki prąd reaktora na fazie B

63

Za wysoki prąd reaktora na fazie C

64

Wysoka temperatura radiatora IGBT
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7. Jak korzystać z funkcji generatora i sieci AC
System Soluna posiada funkcję połączenia generatora spalinowego i sieci AC.
W celu skorzystania z generatora i funkcji prądu przemiennego, należy skontaktować się
z nami oraz producentem lub dystrybutorem generatora. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
inżynierów.

8. Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących systemu Soluna jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Afore Polska Sp. z o.o.
Wyłączny dystrybutor produktów Soluna.
Tel.: +48 799 399 690
Email: serwis@afore.com.pl
www: soluna.com.pl

- 37 -

Wersja: 052020

