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1 Despre acest manual 
1.1 Scop 
Acest manual descrie asamblarea, instalarea, funcționarea și depanarea 
acestei unități. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de 
instalare și funcționare. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.  
 
1.2 Domeniul de aplicare  
Acest manual oferă instrucțiuni de siguranță și de instalare, precum și 
informații privind sculele și cablarea.  
 

2. Instrucțiuni de siguranță  
AVERTISMENT: Acest capitol conține instrucțiuni 
importante de siguranță și funcționare. Citiți și păstrați 
acest manual pentru referințe viitoare.  

1. Înainte de a utiliza unitatea, citiți toate instrucțiunile și marcajele de 
avertizare de pe aceasta, de pe baterii și din  
toate secțiunile corespunzătoare din acest manual.  
2. ATENȚIE - Pentru a reduce riscul de rănire, folosiți numai baterii 
reîncărcabile de tip plumb-acid cu ciclu profund. Alte tipuri de baterii pot 
exploda, provocând vătămări corporale și daune.  
3. Nu dezasamblați aparatul. Duceți-l la un centru de service calificat 
atunci când este necesară o reparație sau o operațiune de întreținere. 
Reasamblarea incorectă poate duce la riscul de electrocutare sau de 
incendiu.  
4. Pentru a reduce riscul de șoc electric, deconectați toate cablurile 
înainte de a încerca orice operațiune de întreținere sau de curățare. 
Oprirea unității nu va reduce acest risc.  
5. ATENȚIE - Numai personalul calificat poate instala acest dispozitiv cu 
baterie.  
6. Nu încărcați NICIODATĂ o baterie înghețată.  
7. Pentru o funcționare optimă a acestui invertor/încărcător, vă rugăm să 
respectați specificațiile necesare pentru a selecta dimensiunea potrivită a  
cablului. Este foarte important să operați corect acest invertor/încărcător.  
8. Fiți foarte precaut atunci când lucrați cu scule metalice pe sau în jurul 
bateriilor. Există riscul de a scăpa o unealtă și de a produce scântei sau 
scurtcircuitarea bateriilor sau a altor părți electrice, ceea ce ar putea 
provoca o explozie.  
9. Vă rugăm să respectați cu strictețe procedura de instalare atunci când 
doriți să deconectați terminalele de curent alternativ sau continuu,  



9. Vă rugăm să consultați secțiunea INSTALARE din acest manual 
pentru detalii.  
10. O siguranță de 150A este prevăzută ca protecție la supracurent 
pentru alimentarea bateriei.  
11.INSTRUCȚIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE - Acest invertor/încărcător 
trebuie conectat la un sistem de cablare cu împământare permanentă. 
Asigurați-vă că respectați cerințele și reglementările locale pentru a 
instala acest invertor.  
12.Nu provocați NICIODATĂ scurtcircuitarea ieșirii de curent alternativ și 
a intrării de curent continuu. NU vă conectați la rețeaua electrică atunci 
când intrarea de curent continuu este scurtcircuitată.  
13. Atenție!! Numai persoanele calificate pot efectua reparații la acest 
dispozitiv. Dacă erorile persistă după ce ați verificat tabelul de depanare, 
vă rugăm să trimiteți acest invertor/încărcător înapoi la distribuitorul local 
sau la centrul de service pentru întreținere.  
 

3. Introducere 
Acesta este un invertor/încărcător multifuncțional, care combină funcțiile 
de invertor, încărcător solar și încărcător de baterii pentru a oferi un 
suport de energie neîntreruptă cu dimensiuni portabile. Afișajul său LCD 
cuprinzător oferă butoane de operare ușor de accesat și configurabile de 
către utilizator, cum ar fi curentul de încărcare a bateriei, prioritatea 
încărcătorului CA/solar și tensiunea de intrare acceptabilă în funcție de 
diferite aplicații.  

3.1 Caracteristici  
• Invertor cu undă sinusoidală pură  
• Interval de tensiune de intrare configurabil pentru aparate de uz 

casnic și calculatoare personale, prin intermediul setării LCD  
• Curent de încărcare a bateriei configurabil în funcție de aplicații, 

prin intermediul setării LCD  
• Prioritate configurabilă a încărcătorului CA/Solar, prin 

intermediul setării LCD  
• Compatibil cu tensiunea de rețea sau cu energia generatorului  
• Repornire automată în timpul recuperării AC  
• Protecție la suprasarcină/supratemperatură/ scurtcircuit  
• Proiectare inteligentă a încărcătorului de baterii pentru o 

performanță optimizată a bateriei  
• Funcție de pornire la rece  

 



3.2. Arhitectura de bază a sistemului  
Următoarea ilustrație prezintă aplicația de bază pentru acest 
invertor/încărcător. Include, de asemenea, următoarele dispozitive 
pentru a avea un sistem complet de funcționare:  

• Generator sau rețea de utilități  
• Module fotovoltaice  

Consultați integratorul de sistem pentru alte arhitecturi de sistem 
posibile, în funcție de cerințele dumneavoastră.  
Acest invertor poate alimenta toate tipurile de aparate din casă sau din 
mediul înconjurător, inclusiv aparatele de tip motor, cum ar fi lumina 
tubulară, ventilatorul, frigiderul și aparatul de aer condiționat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utilități Pachete baterii 
externe 

Aparate de uz 
casnic 

Generator 

Alimentare solară 

BATERIE 



3.3 Prezentarea generală a produsului 
3.3.1 Ecran LCD 

 

1.......Ecran LCD 
2.......Indicator mod CA 
3.......Indicator mod invertor 
4.......Indicator încărcare 

5.......Indicator alarmă 
6.......ESC (ieșire) 
7.......SUS/JOS 
8.......ENTER (selectare) 

 

 

3.3.2 Panou spate 

  



  

1.......Întrerupător intrare 
2.......Ieșire CA 
3.......Intrare CA 
4.......Port de comunicare RS232 
5.......Port de comunicare USB 
6.......Intrare baterie 

7.......Întrerupător pornire/oprire 
8........Intrare PV 
9........Ventilator 
10......Terminal pozitiv baterie 
11......Terminal negativ baterie 
12......Intrare panou solar 

 

4. INSTALAREA 
4.1. Despachetare și verificare  
Înainte de instalare, vă rugăm să inspectați unitatea. Asigurați-vă că 
nimic din interiorul ambalajului nu este deteriorat.  
Trebuie să primiți următoarele elemente în interiorul pachetului: 

♦ Unitatea x 1  
♦ Manualul de utilizare x 1 

4.2 Pregătirea  
Înainte de a conecta totul, vă rugăm să scoateți capacul inferior prin 
îndepărtarea celor două șuruburi, așa cum se indică mai jos. 

 



4.3 Montarea unității 
Luați în considerare următoarele informații înainte de a alege locul de 
instalare:  

 Nu montați invertorul pe materiale de construcție inflamabile.  
 Montați-l pe o suprafață solidă.  
 Instalați acest invertor la nivelul ochilor pentru a permite citirea 

în permanență a ecranului LCD.  
 Pentru o circulație adecvată a aerului în vederea disipării 

căldurii, lăsați un spațiu liber de aprox. 20 cm în lateral și de 
aprox. 50 cm deasupra și dedesubtul aparatului.  

 Temperatura ambiantă trebuie să fie cuprinsă între valorile 
menționate pentru a asigura o 
funcționare optimă.  

 Poziția de instalare recomandată 
este de a fi lipit de perete pe 
verticală.  

 Asigurați-vă că poziţionaţi alte 
obiecte așa cum se arată în 
imagine pentru a garanta o 
disipare suficientă a căldurii și 
pentru a avea suficient spațiu 
pentru îndepărtarea firelor. 
 

ADECVAT NUMAI PENTRU MONTAREA PE BETON SAU PE 
ALTE SUPRAFEȚE NON-COMBUSTIBILE. 

Instalați unitatea fixând cele două șuruburi.  
• 1,2 Folosiți șuruburile de expansiune M6*80mm 
• 3 Utilizați M4 sau M5. 

 



4.4 Conexiunea bateriei 
ATENȚIE: Pentru funcționarea în condiții de siguranță și pentru 
respectarea reglementărilor, este necesară instalarea unui dispozitiv 
separat  de protecție la supracurent  de curent continuu sau a unui 
dispozitiv de deconectare între baterie și invertor. Este posibil ca în unele 
aplicații să nu fie necesară instalarea unui dispozitiv de deconectare, însă 
este necesară instalarea unui dispozitiv de protecție la supracurent. Vă 
rugăm să consultați amperajul tipic din tabelul de mai jos cu privire la 
dimensiunea necesară a siguranței sau a întrerupătorului.  
 
AVERTISMENT! Toate cablările trebuie efectuate de către un personal 
calificat.   
AVERTISMENT! Este  foarte  important  pentru  siguranța  sistemului  și  
pentru o funcționare eficientă să folosiți un cablu adecvat pentru 
conectarea bateriei. Pentru a reduce riscul de rănire, vă rugăm să folosiți 
cablul și dimensiunea recomandată a terminalelor corespunzătoare, după 
cum urmează. 
 
Terminal inelar: 

 
 
Dimensiunea recomandată a cablului bateriei și a terminalelor: 

 
Model 

 
Amperaj 

tipic 

 
Capacitatea 

bateriei 

 
Dimensiune 

cablu 

Terminal inelar  
Valoarea 
cuplului 

Cablu 
(mm2) 

Dimensiuni 
D 

(mm) 
L (mm) 

1KVA/2KVA 66A 100AH 1*6AWG 14 6.4 39.2 2~3 Nm 
2*10AWG 8 6.4 23.8 

3KVA 100A 100AH 1*4AWG 22 6.4 33.2 2~3 Nm 
200AH 2*8AWG 14 6.4 29.2 

4KVA 110A 200AH 1*2AWG 38 6.4 39.2 2~3 Nm 
2*6AWG 28 6.4 33.2 

5KVA 110A 200AH 1*2AWG 38 6.4 39.2 2~3 Nm 
2*6AWG  28 6.4 33.2 

 
Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a implementa conectarea 
bateriei:  
1.Asamblați terminalul inelar al bateriei în funcție de dimensiunea 
recomandată a cablului și terminalului.  
 



 
 
2. Introduceți cablurile în conectorii bateriei invertorului și asigurați-vă că 
șuruburile sunt strânse cu un cuplu de 2 Nm în sensul acelor de ceasornic. 
Asigurați-vă că polaritatea atât la baterie, cât și la invertor/încărcător este 
conectată corect și că conductorii sunt înșurubați bine în bornele bateriei. 
Scule recomandate: #2 Șurubelniță Pozi 

 
 

 

AVERTISMENT: Pericol de electrocutare 
Instalarea trebuie efectuată cu atenție din cauza tensiunii 
ridicate a bateriei în serie. 

 

 

ATENȚIE! Înainte de a face conexiunea finală de curent 
continuu sau de a închide întrerupătorul/deconectorul de 
curent continuu, asigurați-vă că terminalul pozitiv (+) este 
conectat la pozitiv (+) și cel negativ (-) la negativ (-). 

 
 
 
 

Invertor 3 KW 

Invertor 5 KW 



4.5 Conectare intrare/ieșire curent alternativ  
ATENȚIE! Înainte de conectarea la sursa de alimentare de intrare a 
curentului alternativ, vă rugăm să instalați un întrerupător de curent 
alternativ separat între invertor și sursa de alimentare, pentru a vă asigura 
că invertorul poate fi deconectat în timpul întreținerii și complet protejat 
împotriva supraîncărcării cu curent. Specificația recomandată a 
întrerupătorului este de 32A pentru 3KW și 50A pentru 5KW.  
ATENȚIE! Există două blocuri de borne cu „IN" (intrare) și "OUT" (ieșire). 
Vă rugăm să NU conectați greșit conectorii de intrare și ieșire.  
 
AVERTISMENTI Cablările trebuie efectuate de către personal calificat.   
AVERTISMENT! Este foarte important pentru siguranța sistemului și 
funcționarea eficientă a acestuia să folosiți cabluri adecvate  pentru 
conectarea intrării de curent alternativ. Pentru a reduce riscul de rănire, vă 
rugăm să folosiți cablul cu dimensiunea recomandată adecvată, conform 
informațiilor de mai jos. 
 
Cerințe pentru cablu sugerate pentru firele de curent alternativ 

Model Indicator Valoarea cuplului 

 
 
Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a implementa conexiunea de 
intrare/ieșire CA  

1. Înainte de a realiza conexiunea de intrare/ieșire de curent 
alternativ, asigurați-vă că ați deschis mai întâi dispozitivul de 
protecție de curent continuu sau deconectorul.  

2. Îndepărtați manșonul de izolație de 10 mm pentru șase 
conductori. Scurtați faza L și conductorul neutru N3 mm.  

3. Introduceți firele de intrare CA în conformitate cu polaritățile 
indicate pe blocul de borne și strângeți șuruburile. Asigurați-vă 
că mai întâi conectați conductorul de protecție PE ( ).  

 
 Împământare (galben-verde) 

L-Fază (maro sau negru) 
N-Nul (albastru) 
 



 

 

AVERTISMENT:  
Asigurați-vă că sursa de curent alternativ este deconectată 
înainte de a încerca să o conectați la unitate.  

 
4. Asigurați-vă că firele sunt bine conectate 

 
ATENȚIE: Aparatele, cum ar fi aparatul de aer condiționat, trebuie să 
fie repornite cel puțin 2~3 minute pentru a avea timp suficient pentru a 
echilibra gazul refrigerant din interiorul circuitelor. Dacă apare o lipsă 
de energie electrică și se recuperează într-un timp scurt, aceasta va 
provoca deteriorarea aparatelor conectate. Pentru a preveni acest tip 
de daune, vă rugăm să verificați la producătorul aparatului de aer 
condiționat dacă este echipat cu funcția de temporizare înainte de 
instalare. În caz  contrar, acest invertor/încărcător va declanșa 
defecțiunea de suprasarcină și va întrerupe ieșirea pentru a vă proteja 
aparatul, dar uneori tot va provoca daune interne la aparatul de aer 
condiționat. 

 
4.6 Conectare modul fotovoltaic   
Conectare modul fotovoltaic (se aplică numai pentru modelul cu 
încărcător solar) 
ATENȚIE: Înainte de conectarea la modulele fotovoltaice, vă rugăm să 
instalați separat un întrerupător de circuit de curent continuu între invertor 
și modulele fotovoltaice. 
 
AVERTISMENT! Cablările trebuie efectuate de către personal calificat. 
AVERTISMENT! Este foarte important pentru siguranța sistemului și 
funcționarea eficientă a acestuia să folosiți un cablu adecvat pentru 
conectarea modulelor fotovoltaice. Pentru a reduce riscul de rănire, vă 
rugăm să folosiți dimensiunea de cablu recomandată corespunzătoare, 
conform celor de mai jos. 
 

Amperaj tipic Manometru Valoarea cuplului 
60A 3AWG 1,4 ~ 1,6 Nm 



 
Selecția modulelor fotovoltaice:  
Atunci când selectați modulele fotovoltaice adecvate, vă rugăm să vă 
asigurați că luați în considerare mai întâi cerințele de mai jos: 
Tensiunea în circuit deschis (Voc) a modulelor fotovoltaice nu depășește 
tensiunea maximă a panourilor în circuit deschis suportată de invertor. 
Tensiunea maximă de alimentare a modulelor fotovoltaice ar trebui să fie 
apropiată de intervalul optim de tensiune de acces fotovoltaic al 
invertorului pentru a obține cele mai bune performanțe. În cazul în care un 
singur modul fotovoltaic nu poate îndeplini această cerință, este necesară 
conectarea mai multor module fotovoltaice în serie.  
 

Model GA1012P GA2024P GA3024M  GA5048M GA554811 
Mod încărcare 
module fotovoltaice 

PWM PWM MPPT MPPT MPPT 

Puterea maximă de 
intrare a modulelor 
fotovoltaice 

600W 1200W 1500W 5500W 5500W 

Interval de tensiune 
MPPT 

M/A N/A 30-115Vdc 120-
430Vdc 

120-
430Vdc  

Tensiune maximă de 
intrare a modulelor 
fotovoltaice 

55Vdc 80Vdc 145Vdc  450Vdc  450Vdc  

Cel mai bun interval 
de tensiune în circuit 
deschis 

15-30V 30-32V 70-110V 370·430V  370-430V  

Cea mai bună 
tensiune 

15V 30V 60-90V 300-340V 300-340V  

Curent maxim de 
încărcare module 
fotovoltaice  

50A 50A 60A 100A 100A 

Curent alternativ 
maxim de încărcare 

50A 50A 60A 100A 100A 

Curent maxim de 
încărcare 

100A 100A 120A 100A 100A  

 
Conectarea cablurilor modulelor fotovoltaice  
Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a realiza conectarea modulelor 
fotovoltaice:  
1. Îndepărtați manșonul de izolație de 10 mm pentru conductorii pozitivi și 
negativi.  
2. Vă recomandăm să puneți pinii terminali pentru cablu la capătul firelor 
pozitive și negative cu o unealtă de sertizare adecvată  
3. Fixați capacul cablurilor la invertor cu șuruburile furnizate, așa cum se 
arată în imaginea de mai jos.  
 
 



 

 
4. Verificați polaritatea corectă a cablului de conectare de la modulele 
fotovotaice și de la conectorii de intrare fotovoltaici. Apoi, conectați polul 
pozitiv (+) al cablului de conectare la polul pozitiv (+) al conectorului de 
intrare fotovoltaic. Conectați polul negativ (-) al cablului de conectare la 
polul negativ (-) al conectorului fotovotaic de intrare. 
 
4.7 Asamblarea finală 
După ce ați conectat toate cablurile, vă rugăm să puneți capacul inferior 
la loc prin înșurubarea a două șuruburi, așa cum se arată mai jos. 

 
4.8 Conexiune de comunicare  
1. Vă rugăm să utilizați cablul de comunicare furnizat pentru a vă 
conecta la invertor și la PC. Introduceți CD-ul inclus în pachet într-un 
computer și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul 
de monitorizare. Pentru o funcționare detaliată a software-ului, vă rugăm 
să consultați manualul de utilizare al software-ului inclus în CD. 
2. Comunicare Wi-Fi în cloud (opțiune):  



Vă rugăm să utilizați cablul de comunicare furnizat pentru a vă conecta 
la invertor și la modulul Wi-Fi. Descărcați aplicația și instalați-o din APP 
Store și consultați "Ghidul de instalare rapidă a conexiunii Wi-Fi" pentru a 
configura rețeaua și a vă  înregistra. Starea invertorului va fi afișată prin 
intermediul aplicației de pe telefonul mobil sau pe computer. 
  
3. Comunicare în cloud GPRS (opțiune)  
Vă rugăm să folosiți cablul de comunicare furnizat pentru a conecta 
invertorul și modulul GPRS, iar apoi aplicat extern la modulul GPRS. 
Descărcați aplicația și instalați-o din APP Store și consultați "Ghidul de 
instalare rapidă GPRS RTU" pentru a configura rețeaua și a vă  
înregistra. Starea invertorului va fi afișată prin intermediul aplicației de pe 
telefonul mobil sau pe computer.  
 

5. OPERARE 
5.1 Pornire/Oprire - ON/OFF  

 
După ce unitatea a fost instalată corect și bateriile sunt conectate 
conform, apăsați comutatorul On/Off (situat pe butonul carcasei) pentru a 
porni unitatea.  
 
5.1.1 Pași pentru pornire 
Conectați bateria care îndeplinește cerințele (tensiunea bateriei trebuie 
să fie mai mare de 23V) sau CA (Curentul Alternativ trebuie să fie în 
intervalul de intrare adecvat în funcție de modul de ieșire), apoi puteți 
porni invertorul.  
 
> Alimentare de la rețea  
Conectați-vă la alimentarea normală de curent alternativ, apăsați 
comutatorul, sistemul va porni automat. Dacă setați prioritatea puterii de 
ieșire CA, după ce așteptați o perioadă de timp, panoul va afișa modul 



CA care reprezintă pornirea cu succes a unității, apoi va intra în modul 
CA.  
Când este conectată alimentarea normală la rețea și apăsați butonul de 
pornire, atunci sistemul va porni automat. Dacă este setat ca prioritate 
de ieșire CA, după o perioadă de timp, panoul va afișa modul CA pentru 
a indica faptul că pornirea este finalizată și va intra în modul CA.  
 
> Pornirea bateriei  
Conectați-vă la baterie, apăsați butonul de pornire pentru a stabili o 
sursă de alimentare funcțională.  
Sistemul va porni automat, după o perioadă de așteptare, panoul va 
afișa modul baterie, care reprezintă pornirea cu succes a aparatului, apoi 
va intra în modul baterie.  
 
5.1.2 Etapele de oprire  
Când sistemul se află în modul baterie sau în modul de ieșire CA, 
apăsați din nou comutatorul, apoi sistemul va fi oprit.  
 
5.2 Panoul de operare și de afișare  
Panoul de operare și afișare, prezentat în diagrama de mai jos, se află 
pe panoul frontal al invertorului. Acesta include trei indicatoare, patru 
taste funcționale și un afișaj LCD, care indică funcționalitatea unității și 
informații despre tensiunea de intrare/ieșire. 
 

 
5.2.1 Taste funcționale 

Taste Descriere 
Setări funcții / 

ENTER 
Setări funcții: Apăsați butonul ENTER de pe ecran pentru 
mai mult de 2 secunde pentru a intra in pagina de setări 
funcții. Dupa accesare, apăsați butonul ENTER pentru a 
schimba pagina și a selecta interfața de setare.  



Schimbare 
pagină / buton 

solicitare 
SUS/JOS 

Schimbare pagină: Apăsați SUS/JOS pe orice pagină 
pentru a schimba pagina. 

ESC După ce ați efectuat o setare, apăsați ESC și apoi apăsați 
SUS/JOS pentru a selecta alte setări.  
Confirmați și salvați setările: În pagina de setări funcții, 
apăsați ESC timp de 2 secunde și apoi mergeți înapoi la 
interfața principală și setați pentru a salva.  

 
5.2.2 Funcțiile indicatorilor cu LED 

 

Bec 
indicator 

Denumire Descrieri 

LED-G Lumină de intrare 
(verde) 

Pornire: Curentul alternativ este normal, iar 
unitatea intră în modul CA de funcționare 
Oprire: Curentul alternativ este anormal 

LED-Y Inversare (galben) Pornire: unitatea funcționează în modul de 
ieșire pe baterie 
Oprire: alte moduri 

LED-Y Baterie (galben) Pornire: bateria se încarcă prin flotare  
Aprindere: încărcarea bateriei la tensiune 
constantă  
Oprire: alte moduri 

LED-R Avertisment (roșu) Pornire: defecțiune a invertorului  
Aprindere: invertorul are alarmă 
Oprire: invertorul funcționează normal 

 

5.2.3 Tabelul stării de funcționare a invertorului corespunzător becului 
indicator 

Alarmă de avertizare Descrieri 
Sunet lung, continuu timp de 10 
secunde apoi se oprește 

Mod de defecțiune 

 
Se oprește după un sunet de 3 
secunde 

Pierderea sau recuperarea tensiunii 
modulelor fotovoltaice/tensiunii de 
intrare 
Comutatorul principal este pornit sau 
oprit 

 
Sunet la fiecare secundă, timp de 1 
minut 

Toate celelalte alarme (alarma de 
avertizare pentru descărcarea bateriei 
va fi activată numai în modul de 
funcționare pe baterie) 



 

 

 

5.2.4 Verificarea funcționării parametrilor  
În condiții normale de funcționare, afișajul are zece pagini. Apăsați 
butonul de solicitare SUS/JOS pentru a selecta o anumită pagină pe 
ecran și pentru a afișa informații cum ar fi tensiunea de intrare-ieșire rata 
de intrare-ieșire, baterie, energie electrică și energie electrică 
fotovoltaică, versiuni negative și componente etc. Dacă există o alarmă, 
va fi afișată o pagină cu informații despre alarmă, iar dacă invertorul se 
defectează, va fi afișată o pagină cu codul de defecțiune. În mod implicit, 
panoul principal afișează informațiile despre defecțiuni. Atunci când 
transformatorul nu are nicio defecțiune, pagina principală afișează în 
mod implicit informațiile despre tensiune și rată.  
Apăsați tasta SUS/JOS timp de mai mult de 1 secundă, iar ecranul LCD 
va intra în modul de afișare rotativă: pagina afișată se schimbă la fiecare 
2 secunde, apăsați din nou lung tasta SUS/JOS pentru a ieși din acest 
mod. 

Pagina 1 de afișare (pagina principală): afișează tensiunea de intrare 
și ieșire a invertorului, așa cum se arată în figura 1-1.  

 
Figura 1-1 Pagina 1 de afișare 

Pagina 2 de afișare: afișează frecvența de intrare și ieșire a invertorului, 
așa cum se arată în figura 1-2.  

 
Figura 1-2 Pagina 2 de afișare  



Pagina 3 de afișare: informații despre baterie, afișează tensiunea 
bateriei, capacitatea bateriei și curentul de încărcare, așa cum se arată 
în figura 1-3.  

 
Figura 1-3 Pagina 3 de afișare 

Pagina 4 de afișare: informații despre modulele fotovoltaice, afișează 
tensiunea și amperii de încărcare ai modulelor fotovoltaice, așa cum se 
arată în figura 1-4. 

 
Figura 1-4 Pagina 4 de afișare 

 
Pagina 5 de afișare: informații despre modulele fotovoltaice, afișează 
tensiunea modulelor fotovoltaice și tensiunea de încărcare, așa cum se 
arată în figura 1-5.  

 
Figura 1-5 Pagina 5 de afișare 

 
Pagina 6 de afișare: informații despre ieșire, afișează tensiunea și 
puterea de ieșire, așa cum se arată în figura 1-6. 

 
Figura 1-6 Pagina 6 de afișare 



Pagina 7 de afișare: informații despre ieșire, afișează tensiunea și 
puterea de ieșire, așa cum se arată în figura 1-7. 

 
Figura 1-7 Pagina 7 de afișare  

 
Pagina 8 de afișare: informații despre ieșire, afișează tensiunea de 
ieșire și procentajul de încărcare, așa cum se arată în figura 1-8. 

 
Figura 1-8 Pagina 8 de afișare 

 
Pagina 9 de afișare: versiunea software, afișează versiunea software a 
sistemului invertorului, așa cum se arată în figura 1-9 (versiunea 
software VER 01) 

 
Figura 1-9 Pagina 9 de afișare 

  
 

 

 



Pagina 10 de afișare: versiunea software, afișează versiunea software 
a sistemului MPPT, așa cum se arată în figura 1-10 (versiunea software 
VER 34) 

 
Figura 1-10 Pagina 10 de afișare 

 
5.3 Operațiunea de setare a funcțiilor  
> Operațiunea de setare a funcțiilor  
Pagina pentru setarea funcției de ieșire:  
• Apăsați lung butonul "ENTER" timp de cel puțin de 2 secunde, intrați 
în modul de setare a funcțiilor. Apăsați butonul "Enter" pentru a alege 
funcția, alegeți pagina unde trebuie să setați, iar indicatorul 
corespunzător se va aprinde intermitent.  
• Apăsați din nou butonul" Enter", intrați în setarea funcției, veți vedea 
funcția aleasă aprinzându-se, în stânga acesteia va apărea o valoare 
numerică, apoi puteți apăsa" butonul SUS/JOS pentru a o regla.  
• După ce ați finalizat setarea, apăsați din nou butonul "Enter", iar 
datele introduse vor ramane aprinse.  
Apăsați lung butonul "ESC” timp de cel puțin 2 secunde, iar setarea 
funcției va fi finalizată. Reveniți la setarea funcției, apoi reveniți la pagina 
principală. (Dacă nu ieșiți manual, după 30 de secunde, afișajul va reveni 
automat la pagina principală).  
 
5.3.1 Tensiunea de ieșire (OPU) 

 
Figura 1-11 Setarea tensiunii de ieșire 

 
• Tensiunea de ieșire implicită este 230V, 208V, 220V, 230V, 240V. 
Aceasta și toate condițiile de funcționare pot și setate și au efect imediat. 



• Apăsați tasta de setare a funcției "ENTER" pentru mai mult de 2 
secunde pentru a intra în pagina de setare a funcției, apăsați tasta "UP 
SUS/JOS " timp de 0,1 până la 2 secunde pentru a selecta funcția. După 
ce ați comutat la pagina de setare a tensiunii de ieșire PU, cuvântul OPU 
se aprinde intermitent pe ecran.  
• Apăsați tasta "ENTER" timp de 0,1 până la 2 secunde pentru a intra 
în pagina de setare a tensiunii de ieșire OPU. În acest moment, cuvântul 
OPU se aprinde lent, iar valoarea numerică clipește în dreapta. Apăsați 
tasta de "SUS/JOS" timp de 0,1 până la 2 secunde pentru a selecta 
diferite valori ale tensiunii de ieșire, valorile de tensiune disponibile sunt 
208V, 220V, 230V, 240V. În mod implicit, tensiunea de ieșire este de 
230V, iar setările sunt salvate în timp real. 
• După ce ați setat valoarea dorită a tensiunii de ieșire, apăsați tasta 
"ENTER" timp de 0,1 ~ 2 secunde, setarea PU a tensiunii de ieșire este 
finalizată, iar valoarea din partea dreaptă va rămâne aprinsă și nu va mai 
clipi.  
• Apăsați tasta "ESC" timp de mai mult de 0,1 până la 2 secunde, 
funcția va fi setată cu succes, veți ieși din pagina de setare a funcției și 
veți reveni la pagina principală de afișare (sau dacă nu apăsați niciun 
buton timp de 30 de secunde, va fi afișată automat pagina principală). 
Notă:  
Atunci când tensiunea de ieșire este setată la 208V, ieșirea trebuie să fie 
redusă la 90%. 
 
5.3.2 Frecvență de ieșire  
Setarea frecvenței de ieșire, valoarea implicită este 50Hz. 

 
Figura 1-12 Pagina de setare a frecvenței de ieșire 

 
Descrierea funcției: 50Hz sau 60Hz valoarea poate fi reglată, valoarea 
implicită este 50Hz.  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile. În modul baterie, 
setarea va intra în vigoare la următoarea repornire a invertorului; în 
modul rețea, va intra în vigoare imediat. Când setarea este finalizată, 
după ce se trece din nou în modul baterie, frecvența se va schimba la o 
rată mai mică. 



5.3.3 Setări privind prioritatea de ieșire  

 
Figura 1-13 Pagina de setare privind prioritatea de ieșire  

 
Descrierea funcției: setați prioritatea de ieșire a invertorului.  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile și va intra în vigoare 
imediat după setare.  
Există 3 opțiuni pentru prioritatea de ieșire, cea implicită este GRD: 
prioritatea principală de ieșire; a doua este PU (modul fotovoltaic): 
prioritate de ieșire fotovoltaică; a treia este PGB: modulul fotovoltaic 
primul, bateria a doua, rețeaua a treia la ieșire. 
 
5.3.4 Setarile modului de ieșire (MOD) 

 
Figura 1-14 Pagina de setare a modului de ieșire  

 
Descrierea funcției: setați modul de ieșire a invertorului.  
Condiții de setare: Poate fi setat în toate modurile și va intra în vigoare 
imediat după setare.  
Explicație: 
Există două opțiuni pentru modul de ieșire de curent alternativ, cea 
implicită este APP: aplicația care este utilizată pentru aparate de uz 
casnic; a doua este modul UPS, care este utilizat pentru computere și 
alte echipamente. Timpul de comutare este în mod obișnuit de 10ms. 
 



5.3.5 Setări de prioritate de încărcare (CHP) 

 
Figura 1-15 Pagina de setare a priorității de încărcare 

 
Descrierea funcției: setați prioritatea de încărcare a invertorului.  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile și va intra în vigoare 
imediat după setare.  
Explicație: 
Există patru opțiuni pentru prioritatea de încărcare, cea implicită este 
PNG (fotovoltaic și rețea): modulul fotovoltaic și rețeaua sunt încărcate în 
același timp; a doua este OPV (numai fotovoltaic): numai încărcare 
fotovoltaică; a treia este GRD (rețea): prioritate de încărcare pentru 
rețea; A patra este PV: prioritate de încărcare fotovoltaică. 
 
5.3.6 Curent de încărcare de la rețea (RCC) 

 
Figura 1-16 Pagina de setare a încărcării maxime de la rețea 

 
Descrierea funcției: setați curentul maxim de încărcare a rețelei 
invertorului.  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile.  
Explicație:  
RCC: Curent de încărcare a rețelei, setarea implicită a curentului maxim 
de încărcare a rețelei este 40A, iar intervalul de setare este [1,60A] 
(pentru 3KV24V, 150V Versiunea MPPT) 



RCC: Curent de încărcare a rețelei, setarea implicită a curentului maxim 
de încărcare a rețelei este 30A, iar intervalul de setare este [1,80A] 
(pentru 5KV-48V 450V Versiunea de tensiune MPPT) 
 
5.3.7 Curent maxim de încărcare (MCC) 

 
Figura 1-17 Pagina de setare a curentului maxim de încărcare 

 
Descrierea funcției: setați valoarea maximă a curentului de încărcare a 
invertorului.  
Condiții de setare: Poate fi setat în toate modurile.  
Explicație:  
MCC: Curent maxim de încărcare, se referă la valoarea maximă a 
modulelor fotovoltaice și a curentului de încărcare a rețelei. 
Versiunea V3KV 150V-MPPT este 2/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/ 
110/120A opțional; 
Versiunea de tensiune 5KV-48V 450V MPPT 2/10/20/30/ 
40/50/60/70/80A/100A opțional; 
 
5.3.8 Meniu frontal (MDF) 

 
Figura 1-18 Pagina de setare a revenirii la pagina principală 

 
Descrierea funcției: Reveniți la interfața principală de setări.  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile.  
Explicație:  
Setarea implicită este ON (activat). În timpul setării funcțiilor, dacă 
această funcție este activată (ON) și pagina afișată nu este în interfața 
principala (P1), sistemul va reveni la prima interfață dupa 1 minut; Dacă 
funcția este dezactivată și pagina afișată nu este în interfața principala 
(P1), sistemul va rămâne în interfața curentă. 



5.3.9 Setarea de repornire la suprasarcină (Lr) 

 
Figura 1-19 Pagina de setare a repornirii la suprasarcină  

   
Descrierea funcției: Setarea repornirii la suprasarcină.  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile.  
Explicație:  
Repornirea la suprasarcină este activată în mod implicit. 
 
5.3.10 Setare de repornire în caz de supratemperatură (TrS) 

 
Figura 1-20 Pagina de setare a repornirii în caz de supratemperatură  

   
Descrierea funcției: Setarea repornirii în caz de supratemperatură. 
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile.  
Explicație:  
Repornirea în caz de supratemperatură este activată în mod implicit.  
 
5.3.11 Setarea alarmei de întrerupere a puterii principale de intrare (MIP) 

 
Figura 1-21 Pagina de setare a alarmei de întrerupere a puterii principale 

de intrare  
 
Descrierea funcției: Setarea alarmei de întrerupere a rețelei sau a 
modulelor fotovoltaice cu semnal sonor lung.  



Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile. Este activată în 
mod implicit, iar alarma de întrerupere a rețelei sau a modulelor 
fotovoltaice va suna o vreme. Aceasta poate fi dezactivată (OFF). (Poate 
fi setată în toate modurile) 
Explicație:  
MIP: Avertisment de întrerupere a intrării principale 
Este activat în mod implicit, după ce detectarea intrării principale este 
întreruptă, alarma va suna timp de 3 secunde; când este dezactivat, 
după ce detectarea intrării principale este întreruptă, alarma nu va suna.  
 
5.3.12 Mod de economisire a energiei (PWS) 

 
Figura 1-22 Pagina de setare a modului de economisire a energiei  

 
Descrierea funcției: Setați dacă doriți ca invertorul să activeze modul 
de consum redus de energie (mod de economisire a energiei).  
Condiții de setare: Poate fi setat în toate modurile. 
Explicație:  
PWS: Economisire a energiei 
Setarea implicită este OFF, funcția nu este pornită; când este setată la 
ON, în modul baterie, dacă sarcina este mai mică de 25 W, sistemul va 
opri temporar ieșirea, apoi va continua. Dacă sarcina este mai mare de 
35 W, sistemul va relua ieșirea normală continuă. 
 
5.3.13 Supraîncărcare convertită la setarea de bypass (OLG)  

 
Figura 1-23 Pagina de setare a supraîncărcării convertite la setarea de 

bypass 
 
 
 



Descrierea funcției: La supraîncărcare în modul baterie, setați dacă se 
va trece imediat la modul de alimentare de la rețea (modul bypass).  
Condiții de setare: Poate fi setat în toate modurile. 
Explicație:  
OLG: Supraîncărcare la Bypass  
Setarea implicită este OFF, funcția nu este activată; când este setată la 
ON, în condițiile ieșirii prioritare fotovoltaice cu sarcină, dacă este 
supraîncărcat, sistemul va trece imediat la bypass (ieșire de la rețea, 
respectiv modul bypass).  
 
5.3.14 Setarea modului silențios 

 
Figura 1-24 Pagina de setare a modului silențios  

 
Descrierea funcției: Setați dacă soneria emite sau nu un semnal sonor.  
Condiții de setare: Poate fi setat în toate modurile. 
Explicație:  
MUE Mute  
Setarea implicită este OFF, iar funcția nu este activată; atunci când este 
setată la ON, semnalul sonor nu este emis în nicio circumstanță, cum ar 
fi alarme, defecțiuni etc. Toate modurile pot fi setate și pot funcționa în 
mod normal, însă imaginile nu pot fi afișate. 
  
5.3.15 Punct de tensiune între modul baterie și modul rețea  

  
Figura 1-25 Pagina de setare a punctului de tensiune între modul baterie 

și modul rețea  
 
Descrierea funcției: Atunci când bateria și rețeaua electrică 
funcționează în același timp, bateria va fi transferată la rețeaua electrică 



atunci când scade sub un anumit nivel de tensiune pentru a nu se 
descărca complet.   
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile, iar prioritatea de 
ieșire trebuie setată în modurile fotovoltaic (PV) sau PBG.  
Explicație:  
BTG: Înapoi la rețea 
Atunci când modul de definire a bateriei este modul CUS (tip setat de 
către client): 
Setarea implicită a modelului 3KVA-24Vdc-150V-MPPT este de 23v, iar 
intervalul de reglare este [22, 26].  
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V MPPT este de 46V, iar 
intervalul de reglare este [44, 52]. 
Atunci când modul de definire a bateriei este AGM (tip de baterie cu 
plumb-acid), modul FLO (tip de baterie cu injecție de apă):  
Modelul MPPT 3KVA-24Vdc-150V setarea implicită a modelului MPPT 
este 23V, iar intervalul de reglare este [22, 26] 
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este 46V, iar 
intervalul de reglare este [44, 52] 
Atunci când modul de definire a bateriei este modul LIB (tip baterie cu 
litiu):  
Setarea implicită a modelului 3KVA-24Vdc-150V MPPT este 23,8V, iar 
intervalul de reglare este [20, 25]  
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V MPPT este de 47,6V, 
iar intervalul de reglare este [40, 50].  
 
5.3.16 Comutarea înapoi la punctul de tensiune în modul baterie (BTB)  

  
Figura 1-26 Setarea punctului de tensiune a bateriei la revenirea rețelei 

în modul baterie  
 
Descrierea funcției: După ce bateria este oprită la o tensiune scăzută, 
aceasta trebuie să atingă o anumită valoare a tensiunii înainte de a 
putea fi repornit modul baterie.  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile.   
Explicație:  
BTB: Înapoi la baterie 



Atunci când modul de definire a bateriei este modul CUS (tip setat de 
către client):  
Setarea implicită a modelului 3KVA-24Vdc-150V-MPPT este de 26V, iar 
intervalul de reglare este [24, 29] (când valoarea de setare Vbtb>26V, 
punctul de tensiune de revenire la modul baterie rămâne la 26V), iar 
prioritatea de ieșire este setată la fotovoltaică (ieșire prioritară 
fotovoltaică sau ieșire de rețea pentru baterie fotovoltaică (ieșire PBG, 
dacă nu este în modul baterie în acel moment, dacă tensiunea bateriei 
este mai mare de 26V, sistemul va reveni la modul baterie.   
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este de 54V, iar 
intervalul de reglare este [48, 58] (logica este aceeași cu cea de mai 
sus). 
Atunci când modul de definire a bateriei este AGM (tip de baterie cu 
plumb-acid), modul FLD (tip de baterie cu injecție de apă):  
Modelul 3KVA-24Vdc-150V-MPPT implicit setat la 26V, iar intervalul de 
reglare este [24, 29] (logica este aceeași cu cea de mai sus).  
Modelul 5KVA-48Vdc-450V-MPPT implicit setat la 52v, intervalul de 
reglare este [48, 58] (logica este aceeași ca mai sus)   
Modul de definire a bateriei este modul LIB (tip baterie cu litiu):  
Setarea implicită a modelului 3KVA-24Vdc-150V-MPPT este 27,2v, iar 
intervalul de reglare este [23, 29] (logica este aceeași ca mai sus).   
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este de 64,4V, 
iar intervalul reglabil este [46, 58]. (logica este aceeași cu cea de mai 
sus). 
 
5.3.17 Setarea modului bateriei  

 
Figura 1-27 Pagina de setare a modului bateriei  

 
 



Descrierea funcției: funcția de setare a tipului de baterie  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile. 
Explicație:  
BAT: Tip baterie  
Patru setări ale tipului de baterie: setarea implicită este AGM (baterie 
plumb-acid); a doua este FLD (baterie cu injecție de apă); a treia este LI 
(baterie cu litiu); a patra este Cus (tip setat de către client). 
 
5.3.18 Punct de tensiune scăzută a bateriei 

 
Figura 1-28 Setarea punctului de tensiune scăzută a bateriei 

  
Descrierea funcției: Setarea punctului de alarmă pentru tensiune 
scăzută.  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile. 
Explicație:  
bAL: nivel scăzut de tensiune a bateriei 
Punctul de tensiune scăzută a bateriei poate fi modificat atunci când tipul 
de baterie este setat la CUS (tip setat de către client). Modelul 3KVA-
24Vdc-150V-MPPT este setat la 22v în mod implicit, iar intervalul de 
reglare este [21, 27].  
Modelul 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este setat la 44V în mod implicit, iar 
intervalul de reglare este [42, 54]   
Atunci când tipul de baterie este setat la LIB (tip de baterie cu litiu), 
punctul de tensiune scăzută a bateriei poate fi modificat.  
Setarea implicită a modelului 3KVA-24Vdc-150V-MPPT este 23,8%, iar 
intervalul de reglare este [20.6, 25.0] 
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este 47,6V, iar 
intervalul de reglare este [41.2, 50.0]  
 
 
  
 
 
 
 



5.3.19 Punct de întrerupere a tensiunii scăzute a bateriei 

 
Figura 1-29 Pagina de setare a punctului de întrerupere a tensiunii 

scăzute a bateriei  
 
Descrierea funcției: Funcția de setare a punctului de întrerupere a 
tensiunii scăzute a bateriei.  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile.  
Explicație:  
bAU: baterie epuizată 
Punctul de oprire a bateriei poate fi modificat atunci când tipul de baterie 
este setat la CUS (tip setat de către client).  
Setarea implicită a modelului 3KVA-24Vdc-150V-MPPT este 21V, iar 
intervalul de reglare este [20,24]  
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este 42V, iar 
intervalul de reglare este [40,48]   
Punctul de oprire a bateriei poate fi modificat atunci când tipul de baterie 
este setat la LIB (tip de baterie cu litiu)  
Modelul 3KVA-24Vdc-150V-MPPT este setat implicit la 23V, iar intervalul 
de reglare este [20,24]. 
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este de 46V, iar 
intervalul de reglare este [40, 48]  
 
5.3.20 Setarea punctului de tensiune în modul de tensiune constantă 
(bCV) 

 
Figura 1-30 Pagina de setare a punctului de tensiune în modul de 

tensiune constantă  
  



Descrierea funcției: Funcția de setare a punctului de tensiune 
constantă  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile 
Explicație: 
bCV: tensiune constantă a bateriei  
Punctul de încărcare la tensiune constantă poate fi modificat atunci când 
tipul de baterie este setat la CUS (tip setat de către client)  
Setarea implicită a modelului 3KVA-24Vdc-150V-MPPT este 28,2, iar 
intervalul de reglare este [24,29]. Tensiunea punctului de tensiune 
constantă trebuie să fie mai mare decât tensiunea punctului flotant.  
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este 56,4, iar 
intervalul de reglare este [48,60]. Tensiunea punctului de tensiune 
constantă trebuie să fie mai mare decât tensiunea punctului flotant.  
Punctul de încărcare cu tensiune constantă poate fi modificat atunci 
când tipul de baterie este setat la LIB (tip baterie cu litiu).  
Setarea implicită a modelului 3KVA-24Vdc-150V-MPPT este 28,2, iar 
intervalul de reglare este [25,29]. Tensiunea punctului de tensiune 
constantă trebuie să fie mai mare decât tensiunea punctului flotant.  
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este 56,4, iar 
intervalul de setare este [4856]. Tensiunea punctului de tensiune 
constantă trebuie să fie mai mare decât tensiunea punctului flotant. 
 
5.3.21 Setarea punctului de tensiune în modul de încărcare flotant (bFL)  

 
Figura 1-31 Figura 1-31 Pagina de setare a punctului de tensiune în 

modul de încărcare flotant 
 

Descrierea funcției: Funcția de setare a punctului de tensiune flotantă.  
Condiții de setare: Pot fi setate toate stările.  
Explicație:  
bFL: Baterie flotantă  
Setați tipul de baterie la cUS (tip setat de către client) pentru a modifica 
punctul flotant al bateriei.  
Setarea implicită a modelului 3KVA-24Vdc-150V-MPPT este 27,6V, iar 
intervalul de reglare este [26,6, 27,8].  



Tensiunea punctului de tensiune constantă trebuie să fie mai mare decât 
tensiunea punctului flotant.  
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este 54V, iar 
intervalul de reglare este (48, 60). Tensiunea punctului de tensiune 
constantă trebuie să fie mai mare decât tensiunea punctului flotant.  
Punctul de încărcare la tensiune constantă poate fi modificat atunci când 
tipul de baterie este setat la LIB (tip baterie cu litiu). 
Setarea implicită a modelului 3KVA-24Vdc-150V-MPPT este de 27,6V, 
iar intervalul de reglare este [24, 28]. 
Tensiunea punctului de tensiune constantă trebuie să fie mai mare decât 
tensiunea punctului flotant.  
Setarea implicită a modelului 5KVA-48Vdc-450V-MPPT este de 55,2V, 
iar intervalul de reglare este [50, 58]. 
Tensiunea punctului de tensiune constantă trebuie să fie mai mare decât 
tensiunea punctului flotant. 
 
5.3.22 Setarea punctului de tensiune scăzută a rețelei (LLV) 

 
Figura 1-32 Pagina de setare a punctului de tensiune joasă a rețelei în 

modul APP  
 

Descrierea funcției: Setați punctul de protecție la tensiune joasă a 
rețelei.  
Condiții de setare: Când invertorul este în modul APP și UPS, toate 
modurile pot fi setate.  
Explicație:   
LLV: Tensiune joasă a rețelei 
În modul invertor (mod de ieșire: MOD trebuie să fie setat la APP), este 
setat punctul de joasă tensiune a rețelei, setarea implicită este 154V, iar 
intervalul de setare este (90, 154). (Modul de ieșire: MOD trebuie să fie 



setat la UPS), setarea punctului de joasă tensiune a rețelei, setarea 
implicită este 185V, iar intervalul de setare este [170, 200]. 
 
5.3.23 Setarea punctului de protecție de înaltă tensiune a rețelei (LHV)  

 
Figura 1-33 Pagina de setare a punctului de protecție de înaltă tensiune 

a rețelei în modul APP  
 

Descrierea funcției: Setați punctul de protecție de înaltă tensiune a 
rețelei.  
Condiții de setare: Cand invertorul se află în modul APP, pot fi setate 
toate modurile.  
Explicație:  
LHV: Tensiune înaltă a rețelei  
În modul invertor (modul de ieșire: MOD trebuie să fie setat pe APP), 
setarea punctului de înaltă tensiune a rețelei, setarea implicită este 
264V, iar intervalul de reglare este [264, 280]. 
 
5.3.24 Setarea timpului de descărcare la putere redusă (LWD)  

 
Figura 1-34 Pagina de setare a timpului de descărcare la putere redusă  

  
Descrierea funcției: Funcția de protecție împotriva descărcării la putere 
scăzută - în modul baterie, la o sarcină redusă, descărcarea în timp 
nelimitat va face ca bateria să se epuizeze și va afecta durata de viață a 
acesteia. Când invertorul se află în modul de setare a timpului de 
descărcare la putere scăzută, punctul de oprire de tensiune joasă a 
bateriei modelului 3KVA-24Vdc -150V-MPPT va crește la 22V. Punctul 
de oprire a tensiunii joase a bateriei modelului SKVA-48Vdc-450V-MPPT 
va fi ridicat la 44V.  



Condiții de setare: Toate modurile invertorului pot fi setate în modul 
APP. 
Explicație:  
LWD: Descărcare cu putere redusă  
În modul invertor, la setarea timpului de descărcare la putere redusă, 
valoarea implicită este 8 (8 ore), iar intervalul de setare este [1, 8].  
În modul baterie, după ce timpul de descărcare continuă depășește 8 ore 
și punctul de oprire a bateriei nu a fost atins, punctul de întrerupere a 
tensiunii bateriei va fi modificat la 11V* numărul de celule ale bateriei, iar 
sistemul va emite o alarmă timp de 1 minut atunci când bateria continuă 
să se descarce până la 11V* numărul de celule ale bateriei. Apoi se 
oprește din nou.  
Atunci când tensiunea bateriei depășește 13,2V* iar numărul de celule 
ale bateriei depășește 30s, timpul de descărcare al bateriei va fi resetat. 
 
5.3.25 Setarea de pornire soft a invertorului (SRE) 
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Descrierea funcției: Când setarea este ON (activată), ieșirea 
invertorului crește treptat de la 0 la punctul de tensiune țintă. Această 
funcție este foarte potrivită pentru motor și pentru sarcinile cu motor. 
Când setarea este OFF (dezactivată), ieșirea invertorului crește direct de 
la 0 la punctul de tensiune țintă.  
Condiții de setare: poate fi setată în toate modurile.  
Explicație:  
SRE: Activare releu soft  
Setarea implicită este OFF (dezactivată), iar comutatorul de ieșire nu va 
fi închis până când tensiunea invertorului nu crește la ieșirea nominală. 
Dacă este setat la On (activată), comutatorul de ieșire va fi închis înainte 
ca invertorul să înceapă să amplifice.   
 
 
 
 
 



5.3.26 Revenire la setările din fabrică (SED)  
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Descrierea funcției: Restabilirea tuturor setărilor la setările din fabrică.  
Condiții de setare: Poate fi setată în modul de rețea și în StandBy (fără 
ieșire, dar cu ecranul pornit). Nu poate fi setată în modul baterie.  
Explicație:  
SED: Setare valori implicite 
Înainte de setare, această interfață este afișată ca fiind dezactivată. 
Atunci când este setată la ON, sistemul va reveni la setările din fabrică. 
După finalizarea setării, această interfață va fi din nou în modul OFF. 
 
5.3.27 Setări pentru modul paralel (MOD) 
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Descrierea funcției: Setarea modului de lucru paralel.  
Condiții de setare: Se poate seta în modul de rețea și modul StandBy 
(StandBy: fără ieșire, cu ecranul pornit). Nu poate fi setată în modul 
baterie.  
Explicație:  
MOD: Modul de funcționare.  
Setarea implicită este SIG (mod unic). Modul autonom poate fi setat ca 
PAR (mod paralel).  
Mod paralel monofazat, P1 (modul de fază R), 3P2 (modul de fază S), 
3P3 (modul de fază T).  
Atunci când utilizați funcția paralelă, conectați mai întâi sistemul paralel 
în mod corect și apoi setați modul paralel al fiecărei mașini. Dacă există 
o mașină setată pe SIG în modul paralel, mașina raportează defecțiunea 
24. Există mașini setate pe 3P1, 3P2, 3P3 în modul paralel, toate 



mașinile trebuie să fie setate pe unul dintre aceste trei moduri, și trebuie 
să existe cel puțin o mașină în fiecare mod, în caz contrar, toate mașinile 
setate pe aceste trei moduri trebuie să fie setate pe unul din cele trei 
moduri. Mașina raportează defecțiunea 24.  
Modul de alimentare și modul standby pot fi setate și intră în vigoare 
imediat, dar nu pot fi setate în modul baterie și nu pot fi afișate în 
imagini. 
 
5.3.28 Alarmă pentru lipsa bateriei (SBA) 
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Descrierea funcției: Setați pornirea alarmei când bateria lipsește  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile  
Explicație:  
SBA: Setați alarma de baterie. 
Setarea implicită este OFF.  
Dacă este setat la OFF, atunci când bateria nu este conectată, nu va 
exista nicio alarmă de lipsă a bateriei, de baterie descărcată sau de 
baterie insuficientă. 
 
5.3.29 Modul de egalizare (EQM) 
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Descrierea funcției: Setați dacă invertorul pornește sau nu modul de 
egalizare  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile 
Explicație:  
EQM: Mod egalizare  



Setarea implicită este OFF, funcția nu este activată; dacă este setată la 
ON, controlerul va începe să intre în faza de egalizare atunci când 
intervalul de egalizare setat (perioada de egalizare a bateriei) este atins 
în timpul etapei de încărcare flotantă sau egalizarea este activată 
imediat. 
 
5.3.30 Setarea punctului de tensiune de egalizare (EQV)  
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Descrierea funcției: Funcția de setare a punctului de tensiune de 
echilibru  
Condiții de reglare: Poate fi setată în toate modurile  
Explicație:  
bCV: Tensiune de egalizare  
Poate fi setată în toate modurile.  
3k-VML-24V Setarea implicită este 29,2, iar intervalul de reglare este 
[25, 31,5].  
5k-VMh-48V Setarea implicită este 58,4, iar intervalul de reglare este 
[48, 60]. 
 
5.3.31 Setarea timpului de încărcare a egalizării (EQT) 
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Descrierea funcției: Setarea timpului de încărcare a egalizării  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile 
Explicație:  
EQT: Timp de egalizare  
În timpul fazei de egalizare, controlerul va încărca celulele cât mai mult 
posibil până când tensiunea crește până la tensiunea de egalizare a 



celulelor. Apoi utilizează reglarea tensiunii constante pentru a menține 
tensiunea bateriei și tensiunea de echilibrare a bateriei. Celulele vor 
rămâne în faza de egalizare până când este atins timpul de egalizare a 
celulelor setat.  
Setarea implicită este de 60 de minute, intervalul reglabil este (5.900), iar 
incrementul este de 5 minute de fiecare dată. 
 
5.3.32 Setări ale timpului de întârziere a egalizării (EQO)  
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Descrierea funcției: Setarea timpului de întârziere a egalizării  
Condiții de setare: Poate fi setat în toate modurile  
Explicație:  
EQT: Timpul de întârziere a egalizării  
În etapa de egalizare, atunci când timpul de egalizare a celulelor expiră 
și tensiunea celulelor nu crește până la punctul de tensiune de egalizare 
a celulelor, regulatorul de încărcare va prelungi timpul de egalizare a 
celulelor până când tensiunea celulei ajunge la tensiunea de egalizare. 
Când se încheie setarea întârzierii de egalizare a bateriei, tensiunea 
bateriei este încă mai mică decât tensiunea de egalizare a bateriei, 
controlerul de încărcare va opri egalizarea și va reveni la etapa de 
încărcare flotantă.  
Setarea implicită este de 120 de minute, intervalul reglabil este [5,900], 
iar incrementul este de 5 minute de fiecare dată. 
 
5.3.33 Setarea intervalului de egalizare (EQI)  

 
Figura 1-43 Setarea intervalului de egalizare  

 
 



Descrierea funcției: Setarea intervalului de egalizare  
Condiții de setare: Poate fi setat în toate modurile  
Explicație  
EQI: Interval de egalizare  
Atunci când este detectată conectarea bateriei în timpul fazei de flotare 
cu modul de egalizare activat, controlerul va intra în faza de egalizare 
atunci când este atins intervalul de egalizare setat (perioada de egalizare 
a celulei).  
Setarea implicită este de 30 de zile, intervalul reglabil este [1,90], iar 
incrementul fiecărei setări este de 1 zi.  
 
5.3.34 Pornirea imediată a setărilor de egalizare 

 
Figura 1-44 Pornirea imediată a setărilor de egalizare  

 
Descrierea funcției: Pornirea imediată a setărilor de egalizare  
Condiții de setare: Poate fi setată în toate modurile  
Explicație  
EQN: Egalizare imediată  
Setarea implicită este OFF, funcția nu este activată; când este setată la 
ON, în etapa de încărcare flotantă, atunci când modul de echilibrare este 
pornit și este detectată conectarea bateriei, funcția de echilibrare la 
încărcare este activată imediat, iar controlerul va intra în etapa de 
echilibrare.  
 
5.4 Descrierea egalizării bateriei  
Funcția de egalizare este adăugată în controlerul de încărcare, aceasta 
inversează efectele chimice negative, cum ar fi stratificarea, o condiție în 
care concentrația de acid este mai mare în partea de jos a bateriei decât 
în partea de sus. Egalizarea ajută, de asemenea, la eliminarea cristalelor 
de sulfat care s-ar fi putut acumula pe plăci. Dacă este lăsată 
necontrolată, această condiție, numită sulfatare, va reduce capacitatea 
totală a bateriei.  
Prin urmare, se recomandă egalizarea periodică a bateriei. 
 
 



 Cum se aplică funcția de egalizare  
Trebuie să activați mai întâi funcția de egalizare a bateriei în programul 30 
de setare a ecranului LCD de monitorizare. Apoi, puteți aplica această 
funcție în dispozitiv prin una dintre următoarele metode:  
1. Setarea intervalului de egalizare în programul 35. 
2. Activarea imediată a egalizării în programul 36.  
 

 Când să efectuăm egalizarea  
În etapa de egalizare, atunci când a fost atins intervalul de egalizare setat 
(ciclul de egalizare a bateriei) sau egalizarea este activă imediat, 
controlerul va intra în etapa de egalizare. 
 

 
  

 Egalizarea timpului de încărcare și a timpului de așteptare  
În etapa de egalizare, controlerul va furniza energie pentru a încărca 
bateria cât mai mult posibil până când tensiunea bateriei crește până la 
tensiunea de egalizare a bateriei. Apoi, se reglează tensiunea constantă 
pentru a menține tensiunea bateriei la nivelul tensiunii de egalizare. 
Bateria va rămâne în etapa de egalizare până când setarea timpului de 
egalizare este atins. 
 

 
 
 

Tensiune de egalizare 

Tensiune de flotare 

MASĂ ABSORBŢIE FLOTARE EGALIZARE FLOTARE 

Tensiune de flotare 

Tensiune de egalizare 
Tensiune de absorbție 

MASĂ ABSORBŢIE FLOTARE EGALIZARE 

Egalizare 
Timp încărcare 



Cu toate acestea, în etapa de egalizare, atunci când timpul de egalizare a 
bateriei este expirat și tensiunea bateriei nu crește până la punctul de 
tensiune de egalizare, controlerul de încărcare va prelungi timpul de 
egalizare a bateriei până când tensiunea atinge nivelul tensiunii de 
egalizare. Dacă tensiunea bateriei este în continuare mai mică decât 
tensiunea de egalizare a bateriei, atunci când se termină setarea timpului 
de egalizare, controlerul de încărcare va opri egalizarea și va reveni la 
stadiul de flotare. 
 

 
 

5.5 Descrierea defecțiunilor și a alarmelor  
 

 
 

Figura 1-45 Pictogramele de defecțiune și avertizare 
 

Descrierea funcției: Codul de alarmă ALA luminează intermitent, iar 
semnalul acustic emite un sunet timp de 1s și se oprește după 1 minut. 
Codul indicator de defecțiune rămâne aprins, semnalul sonor emite un 
bip timp de 10 secunde și apoi se oprește. După ce defecțiunea este 
oprită și eliminată, încercați să reporniți invertorul. Dacă repornirea 
eșuează de trei ori, acesta va continua să fie în stare de avarie. 
Afișajul LCD de defecțiune și de alarmă este așa cum se arată în figura 
de mai sus, pictograma de defecțiune este aprinsă, iar pictograma de 
alarmă clipește. Vă rugăm să contactați producătorul pentru a rezolva 
funcționarea anormală, în funcție de informațiile privind defecțiunea.  
 

Tensiune de egalizare 
Tensiune de absorbție 

Tensiune de flotare 
MASĂ ABSORBŢIE FLOTARE EGALIZARE 

Egalizare încărcare 
Timp de așteptare 

Pictogramă 
defecțiune Pictogramă 

avertizare 

Cod defecțiune 
sau avertizare 



5.5.1 Descrierea defecțiunilor 
 Defecțiune: Invertorul intră în modul de defecțiune, LED-ul roșu este 

aprins în permanență, iar pe ecranul LCD se afișează codul de 
defecțiune.  

 
Descrierea codurilor de defecțiune 

 
Cod 

defecțiune 
Semnificație Condiții de remediere Alarma de 

avertizare 
1 Eroare la pornirea soft 

a invertorului 
Irecuperabil Defecțiune 

2 Tensiune mare a 
invertorului 

Irecuperabil Defecțiune 

3 Tensiune scăzută a 
invertorului 

Irecuperabil Defecțiune 

4 Supracurent la baterie Irecuperabil Defecțiune 
5 Temperatură ridicată Irecuperabil Defecțiune 
6 Tensiune mare a 

bateriei 
Recuperabil 

În afara încărcării: 29V 
(punct de tensiune 

ridicată – 2V); 
În timpul încărcării: 
punct de tensiune 

ridicată – 2V 

Defecțiune 

7 Eroare funcție soft a 
invertorului 

Irecuperabil Defecțiune 

8 Eroare scurtcircuit a 
invertorului 

Irecuperabil Defecțiune 

9 Eroare funcție soft 
INV 

Irecuperabil Defecțiune 

10 Tensiune prea mare 
INV 

Irecuperabil Defecțiune 

11 Tensiune scăzută INV Irecuperabil Defecțiune 
12 Scurtcircuit INV Irecuperabil Defecțiune 
13 Putere negativă Irecuperabil Defecțiune 
14 Eroare 

supraîncărcare 
Irecuperabil Defecțiune 

15 Eroare model Irecuperabil Defecțiune 
16 Fără încărcare la 

pornire 
Irecuperabil Defecțiune 

17 Eroare aprindere 
panou 

Recuperabil după 
aprindere 

Defecțiune 

19 Aceeași serie Irecuperabil Defecțiune 
20 Eroare CAN Irecuperabil Defecțiune 
21 Tensiune BAT diferită Irecuperabil Defecțiune 
22 Tensiune fir diferită Irecuperabil Defecțiune 
23 Frecvență fir diferită Irecuperabil  Defecțiune 
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Configurație de ieșire 
diferită 

Se recuperează atunci 
când este setat la 

funcționarea autonomă 
sau îndeplinește 

condițiile de setare a 
funcționării trifazice  

Defecțiune 

25 Pierdere sincronizare 
ieșire 

Irecuperabil   Defecțiune  

 
5.5.2 Descrierea avertizărilor 

 Avertizare: LED-ul roșu clipește, iar ecranul LCD afișează un cod de 
alarmă, invertorul nu intră în modul de defecțiune. 
 

Descrierea codurilor de alarmă 
 

Cod 
alarmă 

Semnificație Acțiune invertor Condiții de 
remediere 

Alarmă 
avertizare  

50 Baterie 
neconectată 

Alarmă, nu se 
încarcă 

Tensiune baterie 
≥10V*n 

Alarmă 

51 Oprire baterie 
descărcată 

Alarmă, oprire 
baterie cu 
tensiune scăzută 
sau imposibilitate 
de pornire 

Repornire 
automată atunci 
când tensiunea 
bateriei este mai 
mare de 
(10V+0,2V)*N, N 
pentru numerele 
grupului de serie 
al bateriei. 

Alarmă  

52 Baterie 
scăzută 

Alarmă Recuperabil 
(punct de acțiune 
+ 0,2v/bucată)   

Alarmă 

53 Scurtcircuit la 
încărcarea 
bateriei 

Alarmă, nu se 
încarcă 

Irecuperabil   Alarmă 

55 Supraîncărcar
e 

Alarmă, nu se 
încarcă 

Recuperabil  
MPPT nu se 
încarcă: 
29V (punct de 
tensiune ridicată – 
2V); 
MPPT se încarcă:  
punct de tensiune 
ridicată – 2V  

Alarmă 

57 Temperatură 
ridicată 

Alarmă, nu se 
încarcă 

Senzorul de 
temperatură al 
PFC sau INV este 
mai mic de 90 de 
grade celsius  

Alarmă 



58 Blocare 
ventilator 

Alarmă, dacă unul 
dintre ventilatoare 
nu funcționează, 
celălalt va 
funcționa la viteză 
maximă 

Recuperabil Alarmă 

59 Eroare 
EEPROM 

Alarmă Irecuperabil Alarmă 

60 Avertizare 
supraîncărcar
e 

Alarmă, nu se 
încarcă  

Reduceți sarcina 
la mai puțin de 
97%  

Alarmă 

61 Generator 
forme de 
unde anormal 

Alarmă, lasați 
aparatul să 
funcționeze în 
modul baterie 

Recuperabil Alarmă 

62 Energie slabă 
de la 
modulele 
fotovoltaice 
(pentru 
modulele 
fotovoltaice 
de 5KVA de 
înaltă 
tensiune) 

Opriți ieșirea 
fotovoltaică și 
încărcarea 

Recuperare după 
10 minute 

Alarmă 

 
 

6. DEPANARE 
Problemă LCD/LED/alarmă Cauză posibilă / 

Explicație 
Remediere 

 
Unitatea se 
închide 
automat în 
timpul 
procesului 
de pornire 

Afișajul 
LCD/becurile LED 
și alarma vor fi 
active pentru 3 
secunde și apoi se 
vor opri complet. 

Tensiunea bateriei 
este prea joasă 
(<1,91v/celulă) 

1. Reîncărcați 
bateria 
2. Înlocuiți bateria 

Fără 
răspuns 
după pornire 

Nu indică nimic 1. Tensiunea 
bateriei este mult 
prea joasă 
(<1,4v/celulă) 
2. Siguranța internă 
s-a declanșat.  

1. Contactați centrul 
de reparații pentru 
înlocuirea siguranței 
2. Reîncărcați 
bateria  
3. Înlocuiți bateria 

Rețeaua 
electrică 
este 
conectată, 
dar unitatea 
funcționează 

Tensiunea de 
intrare este afișată 
pe ecranul LCD, 
iar LED-ul verde 
se aprinde 
intermitent 

S-a declanșat 
protecția pentru 
intrare 

Verificați dacă 
întrerupătorul de 
curent alternativ este 
declanșat și dacă 
cablajul de curent 



în modul 
baterie. 

alternativ este bine 
conectat 

LED-ul verde se 
aprinde intermitent 

Calitate insuficientă 
a curentului 
alternativ de 
alimentare. 
(împământare sau 
generator) 

1. Verificați dacă 
firele de curent 
alternativ sunt prea 
subțiri sau prea 
lungi.  
2. Verificați dacă 
generatorul (dacă se 
aplică) funcționează 
bine sau dacă 
setarea intervalului 
de tensiune de 
intrare este corectă,  
(UPS->Aplicație) 

LED-ul verde se 
aprinde intermitent  

Setați „SBU” ca 
prioritate la sursa 
de ieșire 

Schimbați prioritatea 
sursei de ieșire la 
Utilități mai întâi. 

Atunci când 
unitatea este 
pornită, 
releul intern 
este pornit și 
oprit în mod 
repetat. 

Afișajul LCD și 
LED-ul verde se 
aprind intermitent 

Bateria este 
deconectată 

Verificați dacă firele 
bateriei sunt 
conectate corect. 

 

7. Specificații tehnice 
Model GA1012P GA2024P GA3024M GA5048M GA5548M 

 
 
 

Intrare 

Surse intrare L+N+PE 
Tensiunea nominală 
de intrare 

208/220/230/240VAC 

Interval de tensiune (UPS) 
Frecvență auto adaptivă) 

Ieșire Capacitate nominală 1000W 2000W 3000W 5000W 5500W 
Tensiune de ieșire  
Frecvență de ieșire  
Formă de undă Undă sinusoidală pură 
Timp de transfer 
(ajustabil) 

Computere (mod UPS) 10ms, aplicație (mod APP) 20ms 

Putere max. 2000VA 4000VA 6000VA 10000VA 11000VA 
Abilitate la 
supraîncărcare 

Mod baterie: 

 
Eficiență max. (mod 
baterie) 

>93% >93% >94% >94% >94% 



 
Baterie 

Tensiune baterie 12Vdc 24Vdc 24Vdc 48Vdc 48Vdc 
Tensiune constantă 
de încărcare 
(reglabilă) 

14,1Vdc 28,2Vdc 28,2Vdc 56,4Vdc 56,4Vdc 

Tensiune flotantă de 
încărcare (reglabilă) 

13,5Vdc 27Vdc 27Vdc 54Vdc 54Vdc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Încărc
ători 

Mod încărcare 
module fotovoltaice 

 

Putere max. de 
intrare fotovoltaică 
Interval de urmărire 
MPPT  
Tensiune max. de 
intrare fotovoltaică 
Cel mai bun interval 
de tensiune de circuit 
deschis 
Cea mai bună 
tensiune 
Curent max. de 
încărcare fotovoltaică 
Curent alternativ 
max. de încărcare 
fotovoltaică 
Curent max. de 
încărcare  

 
 

Afișaj 

Afișaj LCD Afișarea modelului de funcționare/încărcături/intrări/ieșiri etc. 
RS232 5PIN/Pitch 2,0mm, rata de transmisie 2400 
Port comunicare 2x5PIN/Pitch 2,54mm, Card de comunicare BMS cu baterie cu 

litiu, Card Wifi, contact uscat  
Interfața conectare 
paralelă 

Fără conectare paralelă Cu conectare paralelă 

Medii Temperatură de 
operare 

0~40°C 

Umiditate 20%~90% (fără condensare) 
Temperatură de 
depozitare 

-15~60°C  

Altitudine Altitudine sub 1000m, Reducerea vitezei la 1000m, Max 4000m, 
consultați IEC62040 

Zgomot ≤50db 
 
 
 
  



Anexă: Ghid de operare paralelă 
 

1. Operare paralelă 
Notă:  
1. Înainte de punerea în paralel, fiecare mașină trebuie să calibreze 
tensiunea de ieșire a invertorului, componenta de curent continuu și 
tensiunea bateriei. În teorie, cu cât calibrarea este mai precisă, cu atât mai 
bine, dar trebuie să se respecte cel puțin abaterea de calibrare a tensiunii 
de ieșire a invertorului și a tensiunii bateriei în limita a ±0,3V, iar calibrarea 
componentei de curent continuu în limita a ±50mV.  
 
2. Modul de oprire, adică de așteptare, se referă la modul în care invertorul 
nu are ieșire, dar ecranul LCD este aprins.  
Metoda de intrare în starea de așteptare: când comutatorul este închis, se 
pornește rapid și apoi se oprește imediat (1 secundă), apoi invertorul intră 
în starea de așteptare.  
 
1.1 Funcționare paralelă monofazată  
1.1.1 Două invertoare în paralel  
Conectarea sistemului 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baterie 
 
Rețea de 
utilități 
 
 
Sarcini 
 
 



 
Conexiune de comunicare 

 
 
1.1.2 Trei invertoare în paralel 
Conexiune sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baterie 
 
Rețea de 
utilități 
 
Sarcini 
 
 
Conexiune de comunicare 

 
Mai multe sisteme paralele monofazate pot urma cablajul extins de la 2 
paralele monofazate la trei paralele monofazate.  
 
  



1.2 Funcționare paralelă trifazată  
1.2.1 Un invertor per fază:  
Conectarea sistemului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baterie 
 
Rețea 
de 
utilități 
 
Sarcini 
 
 
Conexiune de comunicare 

 
 
  



1.2.2. Două invertoare pentru prima fază, un singur invertor pentru 
celelalte faze:  
Conectarea sistemului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baterie 
 
Rețea de 
utilități 
 
Sarcini 
 
 
Conexiune de comunicare 

 
 
 
  



1.2.3 Două invertoare pentru prima și a doua fază și un invertor 
pentru a treia fază: 
Conectarea sistemului  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baterie 
Rețea de 
utilități 
 
Sarcini 
 
 
 
Conexiune de comunicare 

 
 
1.2.4 Trei invertoare pentru prima fază, un singur invertor pentru 
celelalte două faze  
Conectarea sistemului  
 
 
 
 
 
 
 
Baterie 
 
Rețea de 
utilități 
Sarcini 
 
 
 
 



Conexiune de comunicare   

  
 
1.2.5 Două invertoare pe fază:  
Conectarea sistemului  
 
 
 
 
 
 
 
Baterie 
 
Rețea de 
utilități 
Sarcini 

  
Conexiune de comunicare   

 
 
1.2.6 Trei invertoare pentru prima fază, două invertoare pentru a 
doua fază și un invertor pentru a treia fază:  
Conectarea sistemului 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baterie 
 
Rețea de 
utilități 
Sarcini 
 

 
 
 
 



Conexiune de comunicare   

 
 
1.2.7 Patru invertoare pentru prima fază și un invertor pentru 
celelalte două faze: 
Conectarea sistemului 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baterie 
 
Rețea de 
utilități 
Sarcini  
 
Conexiune de comunicare   

 
 
 
  



2. Precauții privind conexiunea  
2.1 Conexiunea fotovoltaică/Conectarea panourilor solare  
Fiecare invertor este conectat la un panou solar separat, iar modulele 
fotovoltaice ale fiecărui invertor nu pot fi cablate în paralel.  
 
2.2 Conectarea tabloului paralel  
Notă: În fiecare set de sisteme paralele, selectați cele două seturi de 
mașini cu distanța cea mai mare și scurtcircuitați pozițiile A ale plăcii 
paralele cu capace tip jumper. 
 

 
 
 
 
 
 
 
pozițiile A 
 
 
 
 
 
 

3. Configurarea și afișarea LCD  
Pentru operațiunea de setare paralelă, consultați manualul principal - 
operațiunea de setare a funcțiilor, punctul 27 setarea modului paralel.  
 
3.1 Paralelă monofazată  
Pasul 1: Înainte de punerea în funcțiune, vă rugăm să verificați 
următoarele cerințe:  
Este corectă cablarea? 
Asigurați-vă că toate întrerupătoarele de circuit din linia de pe partea de 
sarcină sunt deschise și că fiecare linie neutră (linia N) a invertorului este 
conectată, iar linia sub tensiune (linia L) de pe partea de sarcină trebuie, 
de asemenea, să fie conectată.  
 
Pasul 2: Treceți în modul de setare a invertorului și setați "PAR" în 
programul 27 de pe ecranul LCD. Apoi opriți invertorul.  
Notă: La setarea pe LCD, întrerupătorul de pornire trebuie să fie oprit.  



În caz contrar, setările nu pot fi efectuate.  

  
Interfață de setare cu o singură fază cu afișare paralelă 

 
Observație: Identificarea automată a invertoarelor primare și secundare 
din sistem. 
 
Pasul 3: Închideți întrerupătoarele de curent alternativ ale tuturor liniilor de 
la intrarea de curent alternativ, mențineți comutatorul basculant deschis și 
activați sistemul paralel. Există instrucțiuni pe pagina următoare P9 de pe 
afișajul LCD, așa cum se arată în figura 4.1.1. Cel mai bine este ca toate 
invertoarele să fie conectate la rețea în același timp. În caz contrar, se va 
afișa defecțiunea 23 sau 22.  
 
Pasul 4: Dacă nu mai există alarme de defecțiune și interfața de indicare 
este normală, sistemul paralel este complet instalat.  
 
Pasul 5: Închideți întrerupătorul de circuite de pe partea de sarcină. Porniți 
sistemul și începeți să alimentați cu sarcină. 

 
Figura 4.1.1 

Setarea paralelă este 
reușită, interfața 
comunicării este 
finalizată 

Setarea paralelă este 
reușită, dar interfața 
comunicării eșuează  

Interfața setării paralele 
eșuează 

 
Pe ecran se afișează A0 sau S1-S9, ceea ce înseamnă că s-a realizat comunicarea 
paralelă 
PAR indică faptul că setarea paralelă monofazată este realizată 

Eșuarea comunicării paralele 
setarea paralelă monofazată este realizată  
 
Setarea paralelă nu are efect   



3.2 Paralelă în sistem trifazat (funcția nu este activă)  
Pasul 1: Înainte de punerea în funcțiune, vă rugăm să verificați 
următoarele cerințe:  
Este corect cablajul?  
 
Asigurați-vă că toate întrerupătoarele de circuit de pe partea de sarcină 
sunt deconectate, iar firele neutre (N/neutre) ale fiecărui invertor sunt 
conectate împreună, firele sub tensiune (fire L) de pe partea de sarcină 
ale aceleiași faze sunt conectate împreună, iar diferitele faze sunt 
conectate împreună. Firele sub tensiune (firele L) nu sunt conectate între 
ele. Confirmați că tensiunea invertorului de ieșire a fiecărei mașini, 
componenta de curent continuu și tensiunea bateriei sunt toate calibrate 
cu succes.  
 
Pasul 2: Porniți invertorul pentru a-l pune în stare de oprire, apoi utilizați 
programul 27 de pe ecranul LCD pentru a configura fiecare invertor ca 
3P1, 3P2, 3P3, pe rând.  
 
Atunci când se utilizează ecranul LCD pentru setarea programului, 
comutatorul de pornire trebuie să fie oprit. În caz contrar, setările nu pot fi 
efectuate.  
 

Afișajul LCD din prima fază Afișajul LCD din a doua fază Afișajul LCD din a treia fază 

 
 
Pasul 3: Porniți întrerupătoarele de curent alternativ pentru toate firele de 
la intrarea de curent alternativ. Dacă este detectată o conexiune de curent 
alternativ și se potrivește cu setările dispozitivului, sistemul funcționează 
corect. În caz contrar, sistemul va emite o alarmă sau va indica o 
defecțiune și nu va funcționa în modul rețea.  
 
Pasul 4: Închideți întrerupătoarele de curent alternativ ale tuturor firelor de 
la intrarea de curent alternativ, mențineți comutatorul basculant deschis și 
activați sistemul paralel. Există instrucțiuni pe pagina următoare P9 de pe 
afișajul LCD, așa cum se arată în figura 4.1.2, ceea ce înseamnă că 
instalarea sistemului de alimentare trifazat este completă.  
 



Pasul 5: Vă rugăm să închideți întrerupătoarele de circuit ale tuturor firelor 
de alimentare de pe partea de sarcină, închideți comutatorul basculant, iar 
sistemul va începe să furnizeze energie la sarcină.  
 
 

  
Figura 4.1.2 

Setarea paralelă este 
reușită, interfața 
comunicării este 
finalizată 

Setarea paralelă este 
reușită, dar interfața 
comunicării eșuează  

Interfața setării paralele 
eșuează 

 
Pe ecran se afișează A0 sau S1-S9, ceea ce înseamnă că s-a realizat 
comunicarea paralelă 
3P1, 3P2 și 3P3 indică faptul că setarea paralelă în 3 faze este realizată 

SIG indică eșuarea comunicării paralele 
3P1, 3P2 și 3P3 indică faptul că setarea paralelă în 3 faze este realizată 

Setarea paralelă nu are efect  

 

Nota 1: Pentru a evita supraîncărcarea, este mai bine să lăsați întregul 
sistem să funcționeze normal înainte de a închide întrerupătorul de 
circuit de pe partea de încărcare.  

Nota 2: Există un timp de comutare pentru acest sistem de alimentare cu 
energie electrică. Pot apărea întreruperi de curent pentru echipamentele 
cu solicitări puternice.  
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