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Pouczenia 
Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Na każdym etapie instalacji, 
użytkowania i konserwacji produktu należy zawsze przestrzegać i stosować się do niniejszej instrukcji. 
 
Przechowywać niniejszą instrukcję! 
Niniejszą instrukcję należy traktować jako integralną część produktu i dlatego musi być ona zawsze dostępna 
dla każdego, kto z jakiegokolwiek powodu ma do czynienia z produktem. Niniejsza instrukcja towarzyszy 
produktowi przez cały okres jego użytkowania, również w przypadku przeniesienia go do innych zakładów 
lub lokalizacji. 
 
Deklaracja copyright 
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. jest właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji. Kopiowanie, 
powielanie lub rozpowszechnianie, nawet częściowe, treści niniejszej instrukcji (w tym oprogramowania lub 
innych) bez zgody Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. ZCS zastrzega 
sobie prawo do końcowej interpretacji. Niniejsza instrukcja może ulec zmianie na podstawie informacji 
zwrotnych od użytkowników, instalatorów lub klientów. Prosimy o sprawdzenie naszej strony internetowej 
http://www.zcsazzurro.com odnośnie ostatniej wersji instrukcji. 
 
Wsparcie techniczne 
ZCS oferuje wsparcie techniczne dostępne poprzez wysłanie zapytania bezpośrednio ze strony internetowej 
www.zcsazzurro.com 
Dla Włoch dostępny jest następujący bezpłatny numer: 800 72 74 64. 
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1. Informacje ogólne  
 
Niniejsza instrukcja przedstawia i opisuje baterię AZZURRO LV ZSX5000 PRO. Przed przystąpieniem do 
użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 
W razie wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z działem pomocy technicznej AZURRO w celu 
uzyskania porady i wyjaśnień. 
 

1.1. Termin ważności  

Niniejsza instrukcja przedstawia i opisuje wyłącznie baterię AZZURRO LV ZSX5000 PRO. 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat produktu AZZURRO LV ZSX5000 PRO: instrukcję 
obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcję instalacji oraz szczegóły dotyczące typowych 
problemów eksploatacyjnych i środków zaradczych, które należy zastosować. 

1.2. Przewidziane zastosowanie  

AZZURRO LV ZSX5000 PRO jest magazynem kumulacujnym energii elektrycznej zaprojektowanym i 
opracowanym do zastosowań domowych typu "on-grid", wyposażonym w funkcję krótkoterminowego 
podtrzymania zasilania. 
Uwagi dotyczące użytkowania zgodnego z przeznaczeniem: 
AZZURRO LV ZSX5000 PRO nie jest odpowiedni do stosowania z urządzeniami medycznymi ratującymi życie. 
Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi w załączonej 
dokumentacji oraz zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi na terytorium, na którym jest 
użytkowany. Każde inne użycie lub zastosowanie może spowodować szkody materialne i osobowe. 
Ilustracje w niniejszej instrukcji mają na celu jedynie wyjaśnienie koncepcji i elementów konfiguracji i 
użytkowania systemu, środków ostrożności, typowych problemów operacyjnych oraz środków naprawczych. 
Modyfikacje i przeróbki produktu są dozwolone wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Działu Serwisu ZCS, a 
wszelkie nieautoryzowane modyfikacje powodują utratę gwarancji. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez wyżej wymienione nieautoryzowane 
modyfikacje i zmiany. Każde użycie produktu inne niż opisane w "Przeznaczeniu" jest NIEWŁAŚCIWE. 
Załączona dokumentacja jest integralną częścią tego produktu. Przechowywać dokumentację w łatwo 
dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości i przestrzegać wszystkich zawartych w niej instrukcji. 
Nie należy usuwać etykiet identyfikacyjnych z produktu. 
Skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego ZCS lub z lokalnym dostawcą usług posprzedażowych w 
ciągu 1 tygodnia od podjęcia decyzji o zaprzestaniu użytkowania produktów ZCS Battery. 
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1.3. Identyfikator produktu  

Na produkcie umieszczono etykiety z informacjami identyfikującymi produkt. Użytkownik jest zobowiązany, 
w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z produktu, do pełnej znajomości informacji zawartych na tych 
etykietach. 
Etykiety identyfikacyjne zawierają następujące elementy: 
 
 
 
 

 

Rysunek 1- Etykiety z boku baterii 
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2. Bezpieczeństwo  
Ta sekcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas używania 
produktu lub innych operacji z jego udziałem. Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia oraz 
zapewnić długotrwałe działanie baterii, należy uważnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać 
wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. 

 
UWAGA 

Środki ochrony środowiska: 
 

• Nie narażać na temperaturę powyżej 50 ℃. 

• Nie należy umieszczać baterii w pobliżu źródeł ciepła. 

• Nie należy narażać baterii na działanie cieczy lub wilgoci. 

• Nie należy narażać baterii na kontakt z gazem lub cieczami korozyjnymi. 

• Nie należy wystawiać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. 

• Nie należy dotykać styków baterii przedmiotami przewodzącymi prąd, takimi jak przewody 
elektryczne. 

• Baterię należy umieścić w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

Środki ostrożności: 
 
• Nie należy demontować baterii. 

• Nie dotykać baterii mokrymi rękami. 

• Nie należy zgniatać, upuszczać ani przebijać baterii. 

• Nie wolno odwracać polaryzacji ani łączyć szeregowo. 

• Nie należy zwierać zacisków; przed instalacją lub obsługą baterii należy usunąć wszelką biżuterię lub 
inne przedmioty, które mogłyby spowodować zwarcie. 

• Produkt należy zawsze utylizować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w miejscu 
jego użytkowania. 

• Baterię należy przechowywać i ładować zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 

• Upewnić się, że uziemienie działa prawidłowo. 

• Odłączyć baterię od zasilania/ładowania, a następnie wyłączyć ją przed przystąpieniem do 
jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych. 

• Podczas przechowywania lub przenoszenia nie należy układać baterii w stosy, z których usunięto 
opakowanie ochronne. 

• Nie należy umieszczać w stosie większej liczby baterii (w opakowaniu) niż podana na opakowaniu. 

• Użycie uszkodzonej baterii może spowodować niebezpieczną sytuację i potencjalnie poważne 
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem. 
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3. Terminy techniczne 
 

 
Nr 

 

 
Termin 

 

 
Nota 

 

1 
 

Rozładowanie 
 

Moc wyjściowa baterii dla danego obciążenia 

 
2 
 

 
Ładowanie 

 

 
Doprowadzenie energii elektrycznej do baterii przez ładowarkę 

 
 
3 
 

 
Pełne naładowanie 

 

 
Bateria została w pełni naładowana, WBS wynosi 100%. 

 
 
4 
 

 
Standby 

 

 
Bateria gotowa do ładowania lub rozładowania 

 
 
5 
 

 
Wyłączanie 

 

 
Wyłączanie 

 
 
6 
 

 
SDC 

 

 
Stan naładowania (pojemność użytkowa) 

 
 
7 
 

 
Napięcie baterii 

 

 
Napięcie B+/B- 

 
 
8 
 

 
Napięcie komory 

 

 
Napięcie pojedynczej komory 

 
 
9 
 

 
Napięcie paczki 

 

 
Napięcie P+/P- 

 
 

10 
 

 
Alarmy 

 

 
Wskazuje, że bateria jest w stanie anomalii 

 

 
11 
 

 
Chronić 

 

 
Bateria przestaje się ładować lub rozładowywać, ale nadal 

można ją odzyskać 
 

 
12 
 

 
Awaria 

 

 
Bateria lub BMS jest uszkodzona i musi zostać wymieniona 

 
13 
 

 
Przeciążenie 

 

 
Bateria nie zawiera już energii elektrycznej i musi zostać 

naładowana w określonym czasie 
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4. Opis produktu  

4.1. Krótkie wprowadzenie  

 
Rysunek  2 - Opis produktu 

 
 

AZZURRO LV ZSX5000 PRO jest systemem bateryjnym o napięciu roboczym w zakresie 45,6~56,16V. Służy 
do magazynowania energii elektrycznej w zastosowaniach domowych i może być używany w połączeniu z 
niskonapięciowym PCS do magazynowania energii elektrycznej dla domu. 
AZZURRO LV ZSX5000 PRO posiada wbudowany system BMS (system zarządzania baterią), który może 
zarządzać i monitorować informacje o ogniwach, w tym napięcie, prąd i temperaturę. Dodatkowo, BMS może 
zbalansować ogniwa ładujące, aby jeszcze bardziej wydłużyć czas trwania cyklu ładowania i rozładowania. 
BMS posiada kilka funkcji ochronnych, w tym zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, 
zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie nadprądowe oraz zabezpieczenie przed zbyt wysoką lub 
niską temperaturą; system może automatycznie zarządzać stanem ładowania, stanem rozładowania i stanem 
równowagi. 
Kilka baterii może być połączonych szeregowo, aby zwiększyć pojemność i moc, a w razie potrzeby osiągnąć 
dłuższą żywotność. AZZURRO LV ZSX5000 PRO obsługuje do 4 operacji równolegle. 
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4.2. Opis interfejsu (strona przednia)  

 
 

Nr Opis 

1 Przycisk uruchomienia 
Wskaźnik stanu 

2 Wskaźniki poziomu naładowania 
baterii 

4.2.1.  Przycisk uruchomienia  

Przycisk startowy ma wbudowany wskaźnik stanu LED, który pokazuje, czy bateria działa lub czy są jakieś 
ostrzeżenia lub alarmy. 
 

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk start przez co najmniej 3 sekundy, a następnie zwolnić go, diody LED od L7 
do L1 zaświecą się po kolei, a następnie urządzenie wejdzie w stan automatycznego kodowania: wszystkie 
diody LED będą migać, a L7 zaświeci się na fioletowo. Po automatycznym zakodowaniu diody od L1 do L6 
wskazują pojemność, a L7 stan pracy: 

L7 z niebieskim światłem wskazuje stan ładowania: stałe podczas ładowania i migające podczas 
rozładowywania; 

L7 z ciągłym czerwonym światłem oznacza awarię lub aktywację systemu ochrony. 

 
2. W przypadku połączenia równoległego wielu urządzeń, należy podłączyć przewody do połączenia 

równoległego, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk startowy zestawu Master Pack. Po 
uruchomieniu system baterii automatycznie zakoduje i przypisze ID do każdego PACKa] połączonego 
równolegle, po czym system zacznie działać normalnie. 

 
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk uruchamiania zestawu Master Pack przez dłużej niż 3 sekundy, a 

następnie zwolnić przycisk, diody LED od L1 do L7 zapalą się, sygnalizując wyłączenie modułu baterii. W 
systemach połączonych równolegle, pakiet główny wyłącza się po wyłączeniu wszystkich pakietów 
podrzędnych. 
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4.2.2.  Definicja wskaźników LED 

L1 do L6: niebieskie, pokazują poziom naładowania baterii, każda dioda wskazuje 16.67% SOC. 
L7: Niebieski lub czerwony, pokazuje stan pracy baterii, niebieski jest normalny, czerwony jest nienormalny. 
 

Opis wskaźników LED 
 

 
 

Opis wskaźników poziomu ładowania baterii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUN ALM

L6 L5 L4 L3 L2 L1

OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF All OFF

Flash 1 OFF Indicates Standby

Normal Light OFF
The highest capacity indicator LED flashes
(flash 2), others lighting

Full Charged Light OFF Light Light Light Light Light Light Turn to standby status when charger off

Protection OFF Light OFF OFF OFF OFF OFF OFF Stop charging

Normal Flash 3 OFF

UVP OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Stop discharging

Protection OFF Light OFF OFF OFF OFF OFF OFF Stop discharging

OFF Light OFF OFF OFF OFF OFF OFF Stop Charging and Discharging

Charging

According to the battery level

Discharging

According to the battery level

Fault

Battery Level Indicator

Status
L7

Descriptions

Shut down

Standby According to the battery level

0～17% OFF OFF OFF OFF OFF Flash2

18～33% OFF OFF OFF OFF Flash 2 Light

34～50% OFF OFF OFF Flash 2 Light Light

51～66% OFF OFF Flash 2 Light Light Light

67～83% OFF Flash 2 Light Light Light Light

84～100% Flash 2 Light Light Light Light Light

L1

Status Charging

Battery Level Indicators L7 L6 L5 L4 L3 L2

Battery Level
（%） Light
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Opis wskaźników poziomu rozładowania baterii 
 

 
 
Uwaga: Lampa błyskowa 1 - włączona przez 0,25s / wyłączona przez 3,75s; Lampa błyskowa 2 - włączona 
przez 0,5s / wyłączona przez 0,5s; Lampa błyskowa 3 - włączona przez 0,5s / wyłączona przez 1,5s. 
 

4.3. Opis interfejsu (lewy bok)  

 
 

Nr Items Nr Items 

1 Przedmioty przewodzące 4 Link Port Out (wyjście) 

2 CAN/RS485 5 RS232 

3 Link Port In (wejście) 6 Uziemienie 

 
  

0～17% OFF OFF OFF OFF OFF Light

18～33% OFF OFF OFF OFF Light Light

34～50% OFF OFF OFF Light Light Light

51～66% OFF OFF Light Light Light Light

67～83% OFF Light Light Light Light Light

84～100% Light Light Light Light Light Light

L2 L1

Battery Level
（%） Flash 3

Status Discharging

Battery Level Indicators L7 L6 L5 L4 L3
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4.3.1.  Instrukcje dotyczące podłączenia  

Dotyczy tylko wymagań CEC obowiązujących w Australii. 
 

 
 
Uwaga: 
 

1. Wyłącznik mocy powyżej 125A; 

2. Zaleca się stosowanie przewodu zasilającego EV (pojazd elektryczny) o minimalnym rozmiarze 25 
mm2 lub 3AWG (600V, 100A) i minimalnej długości 1500 mm. Długość przewodu zasilającego od 
zacisków przyłączeniowych każdego zestawu baterii do interfejsu przyłączeniowego baterii PCS 
powinna być taka sama jak w przypadku urządzeń izolowanych. 

3. Przed zmontowaniem przewodu zasilającego należy prawidłowo oznaczyć bieguny przewodów, aby 
zapewnić prawidłowe połączenie. 

4. Instalacja i podłączenie przewodu zasilającego muszą być wykonane przez przeszkolonych techników. 
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Zalecany schemat połączeń (oprócz CEC): 

 

1. Instrukcja okablowania przewodu zasilającego 

Zaciski przewodu zasilającego: istnieją dwie pary zacisków zasilających, z których każda pełni tę samą 
funkcję. 
 
Pojedynczy moduł: Można użyć dowolnych zacisków w każdej parze. 
 
Moduły połączone równolegle:  
Kilka baterii może być połączonych równolegle, aby zwiększyć pojemność i moc, i zagwarantować dłuższą 
żywotność i moc. 
 
UWAGA: P+ musi być podłączony do pakietu baterii Master, a P- do ostatniego pakietu baterii Slave. 
 
Master pack: jeden z zacisków P+ powinien być podłączony do PCS, drugi równolegle z inną baterią w celu 
zwiększenia pojemności. 
 
Master pack: jeden z zacisków P- powinien być podłączony do urządzenia, drugi równolegle z inną baterią w 
celu zwiększenia pojemności. 
 
Dla wszystkich innych pakietów slave: oba zaciski pary powinny być połączone równolegle z inną baterią 
w celu zwiększenia pojemności. 
 

2. Instrukcja okablowania przewodu komunikacyjnego w połączeniu równoległym 

Dzięki złączom komunikacyjnym Link Port In / Link Port Out (port RJ45) zintegrowanym z sygnałem 
realizującym funkcję automatycznego kodowania, baterie podrzędne połączone równolegle mogą być 
automatycznie identyfikowane przez wewnętrzne oprogramowanie sterujące baterii nadrzędnej. 
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UWAGA: Należy zwrócić uwagę na prawidłową kolejność podłączenia Port In i Port Out, w przypadku 
błędu automatyczne kodowanie nie powiedzie się. 
 
Port In pakietu Master nie może być podłączony do linii komunikacyjnej, a przewód komunikacji równoległej 
łączy Port In pierwszego pakietu Slave z Port Out pakietu Master. Port Out pierwszego pakietu Slave jest 
podłączony do Port In drugiego pakietu Slave. Port Out drugiego pakietu Slave jest podłączony do Port In 
trzeciego pakietu Slave. System równoległy obsługuje do 4 operacji równoległych, a Port Out ostatniego 
pakietu slave nie jest podłączony do linii komunikacyjnej. 
 

3. Instrukcja okablowania przewodu komunikacji PCS 

Port komunikacyjny CAN pakietu Master musi być podłączony do PCS. 
 

4. Instrukcja okablowania uziemienia 

Przewód uziemiający systemu BATERII musi być dokładnie podłączony. Najpierw należy podłączyć 
uziemienie do systemu równoległego, a następnie uziemić w pobliżu przez punkt przyłączeniowy jednego z 
zestawów baterii. 

4.3.2.  Port połączeniowy i funkcja automatycznego kodowania  

Komunikacja poprzez Link Port In/Link Port Out odbywa się zgodnie z protokołem RS485 dla komunikacji 
pomiędzy wieloma równoległymi bateriami. 
Po upewnieniu się, że okablowanie jest prawidłowe, naciśnąć i przytrzymać przycisk uruchamiania zestawu 
Master Pack. Po uruchomieniu, system baterii równoległych przejdzie w tryb automatycznego kodowania i 
przypisze ID do każdego pakietu równoległego, a system równoległy rozpocznie normalną pracę. 

4.3.3.  Port CAN / RS485  

Zacisk komunikacyjny CAN/RS485 (port RJ45) jest zgodny z protokołem CAN/RS485 i musi być podłączony 
do portu komunikacyjnego. 
 

1. BMS steruje prądem/napięciem ładowania lub prądem rozładowania/napięciem odcięcia PCS 

poprzez port komunikacyjny CAN w zależności od napięcia i temperatury baterii. 

2. Jeśli pojemność baterii jest mniejsza niż 8%, BMS wysyła do PCS polecenie obowiązkowego 

doładowania poprzez port komunikacyjny CAN, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu 

powodującemu wysokie uszkodzenie baterii. 

3. Jeśli TDS pozostaje poniżej 97% przez kolejny okres jednego miesiąca, BMS wysyła polecenie do PCS 

poprzez port komunikacyjny CAN, aby w pełni naładować baterię do momentu osiągnięcia 

prawidłowego TDS i maksymalnej pojemności.  
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Uwaga: Doświadczony personel może ustawić w PCS ZCS czas, w którym powinno być przeprowadzone 
pełne ładowanie. 

 

PIN Definicja 

Pin 1, Pin 8 RS485-B (do PCS, zarezerwowane) 

Pin 2、Pin 7 RS485-A (do PCS, zarezerwowane) 

Pin 3 NC 

Pin 4 CANH (do PCS） 

Pin 5 CANL (do PCS） 

Pin6 GND  (uziemienie) 

 

4.3.4. Drzwi RS232  

Terminal komunikacyjny RS232 (port RJ45) działa zgodnie z protokołem RS232 i jest używany przez 
producenta lub profesjonalnych techników do usuwania błędów lub napraw. 
 

PIN Definicja 

Pin 8、Pin 1 GND  (uziemienie) 

Pin 2、Pin 7 RS232_TX 

Pin 3、Pin 6 RS232_RX 

Pin 4、Pin 5 NC 
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5. Instrukcja instalacji  
 

Start
Check before 
installation

Prepare 
installation tools

Determine the 
installation position

Moving the battery 
PACK

Installation the 
battery pack

Electrical 
Connection

END
 

 
 

Rys. 3 - Wykres przepływu instalacji 

 
 
 

5.1. Kontrole przed instalacją  

5.1.1.  Kontrola materiałów do pakowania  

Materiały opakowaniowe i komponenty mogą zostać uszkodzone podczas transportu. Dlatego przed 
zainstalowaniem baterii należy sprawdzić zewnętrzne materiały opakowaniowe. Sprawdzić powierzchnię 
materiałów opakowaniowych pod kątem uszkodzeń, takich jak dziury i pęknięcia. W przypadku uszkodzenia, 
nie rozpakowywać baterii i jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą. Zaleca się usunięcie 
zapakowanych materiałów z pudełka 24 godziny przed instalacją baterii. 
 

5.1.2. Kontrola produktu 

Po rozpakowaniu baterii należy sprawdzić, czy jest ona nienaruszona i nieuszkodzona. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń lub brakujących części należy skontaktować się ze sprzedawcą. 
Poniższa tabela przedstawia komponenty i części mechaniczne, które muszą zostać dostarczone. 

 

 



 

18/ 38 
Instrukcja obsługi Azzurro LV ZSX5000 PRO 
Rev. 1.0 12/04/2021 

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 
Rev. 1.0  z dn. 12/04/2021 - Aplikacja: GID 

 
 
 

Nr Obraz Ilość Opis 

1 

 

1 sztuka Bateria 

2 

 

1 sztuka Podpora 

3 
 

4 sztuki Nóżka  

4 
 

1 PCS Płytka 

5 

 

1 PCS M6x60 

6 
 

4 sztuki 
M10x60  

Kołek rozporowy 

7 
 

4 sztuki M6x16 

8 

 

1 sztuka Ręczna 

9 

 

1 sztuka 
Raport z 

przeprowadzania testów 

10 

 

1 sztuka Certyfikat 

 
 
 
Następujące akcesoria są konfigurowane w zależności od liczby maszyn równolegle pracujących w systemie 
bateryjnym. Na przykład: 
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Uwaga: 
 

1. Standardowy przewód zasilający jest akcesorium opcjonalnym, a przewód zasilający ZCS może być 
dostosowany do wymagań klienta, jeśli jest dostępny i importowany. 

2. "*" oznacza liczbę równoległych połączeń baterii. Liczba przewodów zasilających i komunikacyjnych 
zależy od wymagań klienta i potrzeby połączeń równoległych. 

3. Zalecamy stosowanie standardowych akcesoriów dostarczanych przez ZCS lub dostosowanie 
identycznych akcesoriów dostarczanych przez ZCS lub importerów. 
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5.2. Narzędzia  

Model Narzędzia 

Instalacja 

 
Gilotyna 

 

 

 
Wiertarka udarowa (12 

mm) 
 

 

 
Klucz imbusowy (10/ 

16mm) 
 

 
 

Młotek gumowy 
 

 
 

 
Śrubokręt gwiazdkowy 

 

 

 
Pisak 

 

 

 
Poziomica 

 

 

 
Metr 

 

 

 

Zabezpieczenie 

 
Rękawice ESD 

 

 

 
Okulary ochronne 

 

 

 
Maseczki przeciwpyłowe 

 

 
 

Obuwie ochronne 
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5.3. Wymogi dotyczące instalacji  

5.3.1.  Wymogi dotyczące środowiska instalacji  

 
 
• Zainstalować baterie w pomieszczeniu zamkniętym. 

• Baterię należy umieścić w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

• Nie należy umieszczać baterii w pobliżu źródeł ciepła i unikać iskier. 

• Nie należy wystawiać baterii na działanie wilgoci lub płynów. 

• Nie należy wystawiać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

5.3.2. Wymagania dotyczące wspornika i obszaru instalacji  

• Wspornik montażowy musi być ognioodporne. Nie należy instalować baterii wspornikach lub materiałach 

łatwopalnych. 

• Wspornik montażowy musi spełniać wymagania dotyczące maksymalnego obciążenia. 

 
 

5.4. Metody instalacji  

• 4. Instalacja do ściany 
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• Montaż na podstawie 

 
 

 
 

 

5.5. Instrukcje dotyczące instalacji  

5.5.1. Wymiary  

 
Wymiary baterii: 
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Wymiary wspornika do montażu na ścianie: 
 
 

 
 
 
Minimalna odległość montażowa pomiędzy zestawem baterii a innymi urządzeniami: 
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5.5.2. Instalacja pojedynczego urządzenia 

5.5.2.1. Instrukcja montażu pojedynczego urządzenia na ścianie  

 

 

5.5.2.2. Montaż pojedynczego urządzenia na ścianie: instrukcja krok po 

kroku  

1. Określić położenie otworów, a następnie zaznaczyć je markerem, po czym użyć młotowiertarki do 
wywiercenia otworów w ścianie. Trzymać młotek prostopadle do ściany i nie poruszać nim podczas 
wiercenia, aby nie uszkodzić ścian. W przypadku błędów we wierceniu należy znaleźć nową pozycję. 
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2. Zamocować uchwyt w ścianie za pomocą śrub rozporowych. 
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3. Wyjąć baterię i zamontować nóżki. 

 

 
4. Zaczepić hak umieszczony na baterii na uchwycie ściennym. 
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5. Zabezpieczyć śrubę mocującą (z lewej lub prawej strony), aby zapewnić bezpieczeństwo. 
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5.6. Podłączenia elektryczne  

5.6.1. Procedura podłączenia elektrycznego 

Start
Connection ground 

protection(PE)
Connect power 

cable

Connect parallel 
communication

Connect PCS CAN 
communication

END
 

 
 
 
 
 
 
 

5.6.2. Okablowanie pojedynczego urządzenia  

1. Po zakończeniu instalacji zdjąć panel boczny. 
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2. Podłączyć przewód PE. 

 

 
3. Podłączyć przewód zasilający z baterii do urządzenia izolacyjnego. 

 

 

 

 



 

31/ 38 
Instrukcja obsługi Azzurro LV ZSX5000 PRO 
Rev. 1.0 12/04/2021 

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 
Rev. 1.0  z dn. 12/04/2021 - Aplikacja: GID 

4. Podłączyć przewód komunikacyjny CAN do portu komunikacyjnego. 

 

 

 

5. Założyć panel boczny i przykręcić śrubę. 
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5.6.3. Równoległe podłączenie maszyny  

1. Należy wybrać odpowiednie miejsce do zainstalowania systemu baterii. 

 
2. Podłączyć przewody w następujący sposób. 

 
 

 

 

 

 

3. Naciśnij długo przycisk uruchomienia Master PACK, aby uruchomić system akumulatorowy. 
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6. Czyszczenie i konserwacja  
 

6.1. Czyszczenie  

UWAGA: 
 
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć system. 
Zaleca się okresowe czyszczenie AZZURRO LV ZSX5000 PRO. Jeśli obudowa jest zabrudzona, użyć miękkiej, 
suchej szczotki lub ściereczki do usuwania kurzu. Do czyszczenia obudowy nie należy używać płynów takich 
jak rozpuszczalniki, materiały ścierne lub żrące. 
 

6.2. Konserwacja  

6.2.1.  Ładowanie podczas normalnego przechowywania  

Baterie powinny być przechowywane w środowisku o temperaturze pomiędzy -10°C~+45°C, a po długim 
okresie przechowywania należy regularnie przechowywać baterię zgodnie z poniższą tabelą prądem 0,5C 
(50A) do 40% SDC po długim okresie przechowywania. 
 

 

Warunki ładowania podczas prac konserwacyjnych 
 

Temperatura 
otoczenia 

przechowywania 

Wilgotność 
względna otoczenia 

przechowywania 

Okres 
przechowywania 

SDC 

Poniżej -10°C - zakazać - 

-10 ~ 25°C 5% ~ 70% ≤ 12 miesięcy 30% ≤ SOC ≤ 60% 

25 ~ 35°C 5% ~ 70% ≤ 6 miesięcy 30% ≤ SOC ≤ 60% 
35 ~ 45°C 5% ~ 70% ≤ 3 miesięcy 30% ≤ SOC ≤ 60% 

Powyżej 45°C - zakazać - 

 

6.2.2. Ładowanie w przypadku przeładowania  

Należy naładować nadmiernie rozładowane baterie (90%DOD) w czasie zgodnym z poniższą tabelą, w 
przeciwnym razie moduły nadmiernie rozładowanych baterii ulegną uszkodzeniu. 
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Warunki ładowania, gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski 
 

Temperatura 
otoczenia 

przechowywania 

Okres 
przechowywania 

Nota 

-10 ~ 25°C ≤ 15 dni Odłączyć pakiet baterii od 
PCS 25 ~ 45°C ≤ 7 dni 

-10 ~ 45°C < 12 godzin 
Połączyć pakiet baterii do 

PCS 

 

 

6.2.3. Zastąpienie lub rozszerzenie pojemności  

Konserwacja baterii wymaga interwencji kompetentnych specjalistów.  
 

1. Przed wymianą baterii lub zwiększeniem jej pojemności należy odizolować cały system, w tym PCS i 

system zarządzania bateriami (BMS); odłączyć PCS od źródła zasilania; 

2. Po upewnieniu się, że PCS jest odłączony od sieci, należy wyłączyć zasilanie z baterii i odłączyć 

przewód łączący baterie z PCS. 

3. Wyjąć lub zainstalować nową baterię, a następnie uruchomić ponownie komputer. 
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7. Najczęstsze problemy i ich rozwiązania  
 

7.1. Awaria  

W razie potrzeby należy przerwać zasilanie i wyłączyć baterię. 
 

1. Mokre baterie 

Jeśli pakiet baterii jest mokry lub zanurzony w wodzie, nie pozwolić, aby ludzie mieli do niego dostęp i 
skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego ZCS lub autoryzowanym sprzedawcą. 
 

2. Ogień 

NIE UŻYWAĆ WODY! Można używać wyłącznie gaśnicy proszkowej; jeśli to możliwe, należy przenieść 
akumulator w bezpieczne miejsce, zanim się zapali. 
 

3. Nieszczelne baterie 

Jeśli z baterii wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z wyciekającą cieczą lub gazem. W przypadku 
kontaktu z rozlaną substancją należy natychmiast wykonać czynności opisane poniżej. 
Wdychanie: Ewakuować skażony obszar i zasięgnąć porady lekarza. 
Kontakt z oczami: Płukać oczy bieżącą wodą przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem. 
Kontakt ze skórą: Umyć dokładnie wodą z mydłem narażone miejsce i skonsultować się z lekarzem. 
Spożycie: Wywołać wymioty i skonsultować się z lekarzem. 
 

4. Uszkodzone baterie 

Uszkodzone baterie są niebezpieczne i należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Nie nadają się do użytku i mogą 
stanowić zagrożenie dla mienia lub osób. Jeśli pakiet baterii wydaje się być uszkodzony, zapakować go do 
oryginalnego opakowania, a następnie zwróić do ZCS lub autoryzowanego dealera. 
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8. Demontaż  

8.1. Instrukcje dotyczące demontażu  

 Wyłączyć falownik od sieci prądu przemiennego otwierając wyłącznik obwodu prądu przemiennego. 

 Wyłączyć falownik od ciągów fotowoltaicznych, otwierając wyłącznik prądu stałego. 

 Odczekać 5 minut 

 Usunąć łączniki prądu stałego 

 Usunąć końcówki prądu przemiennego. 

 Odkręcić śrubę mocującą do wspornika i zdjąć produkt ze ściany 

8.2. Opakowanie  

Jeśli to możliwe, zapakować produkt w jego oryginalne opakowanie. 

 

8.3. Przechowywanie  

Produkt przechowywać w suchym miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od -25 do +60°C. 

8.4. Utylizacja  

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za utylizację urządzenia lub jego części, która nie 
odbywa się zgodnie z normami i standardami obowiązującymi w kraju instalacji. 

 
Symbol przekreślonego bidonu oznacza, że produkt nie może być wyrzucany wraz z odpadami domowymi po 
zakończeniu jego użytkowania. 
Produkt ten należy przekazać do lokalnych punktów zbiórki odpadów i recyklingu, z którymi należy się 
skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji. 
Niewłaściwe usuwanie odpadów może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z powodu 
potencjalnie niebezpiecznych substancji. 
Pomagając w prawidłowej utylizacji tego produktu, przyczyniasz się do jego ponownego wykorzystania, 
recyklingu i odzysku, a także do ochrony naszego środowiska. 
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9. Parametry techniczne  

 
 
Uwaga: Obniżenie prądu roboczego w zależności od napięcia ogniw i temperatury baterii. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZCS AZZURRO LV ZSX5000 PRO 
Ogólne dane techniczne 
Typ ZCS - AZZURRO LV ZSX5000 PRO 
Technologia Litowo-żelazowo-fosforanowa 
Wymiary (H * W * D) 600mm*480mm*211,5mm 
Masa 47Kg 
Klasa ochrony IP20 
Montaż Naziemny lub naścienny 
Temperatura eksploatacji -0 °C - +55 °C 
Temperatura przechowywania ≤25℃，12 miesięcy; 

≤35℃，6 miesięcy; 

≤45℃，3 miesiące; 
Dopuszczalny zakres wilgotności względnej 0....95% bez kondensacji 
Maksymalna wysokość robocza 2000 m 
Cykle robocze w warunkach standardowych* >6000 
Okres eksploatacji w warunkach standardowych* 10 lat 
Maksymalna liczba baterii, które mogą być zainstalowane równolegle na 
falowniku 

4 

Certyfikacja IEC62619, IEC62040-1, CE, UN 38.3 
Gwarancja 10 lat 
Komunikacja RS232, RS485, CAN bus 
Przywrócenie równowagi komórkowej Automatyczny (z WBS większym niż 95%) 
Dane dot. pojemności 
Pojemność znamionowa pojedynczego modułu 5,12 kWh / 100Ah 
Pojemność użytkowa pojedynczego modułu (głębokość rozłądowania 80%) 4,61 kWh 
Napięcie nominalne 51,2V 
Maksymalny prąd ładowania 50A 
Maksymalny prąd rozładowania 50A 
Głębokość rozładowania (DoD) 90% 
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10. Terminy i warunki gwarancji  
 
W celu zapoznania się z "Warunkami Gwarancji" oferowanymi przez ZCS Azzurro, prosimy o zapoznanie się 
z dokumentacją znajdującą się wewnątrz pudełka z produktem oraz na stronie Internet internetowej 
www.zcsazzurro.com. 
 
 




