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Pouczenia 
Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać 
podczas instalacji i konserwacji urządzenia. 
 

Przechowywać niniejszą instrukcję! 
Niniejsza instrukcja powinna być traktowana jako integralna część urządzenia i powinna być zawsze 
dostępna dla każdego, kto ma do czynienia z urządzeniem. Instrukcja musi zawsze towarzyszyć sprzętowi, 
nawet jeśli zostanie on przekazany innemu użytkownikowi lub przeniesiony do innego zakładu. 
 

Deklaracja copyright 
Prawa autorskie do tej instrukcji należą do Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Zabrania się innym firmom lub 
osobom fizycznym kopiowania, częściowego lub całkowitego (w tym oprogramowania itp.), powielania lub 
rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie lub kanale bez zgody Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. 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. 
 
 

Pomoc techniczna 
ZCS oferuje usługi wsparcia i doradztwa technicznego dostępne po wysłaniu zapytania bezpośrednio ze 
strony internetowej https://www.zcsazzurro.com/it/support. 
Następujący bezpłatny numer jest dostępny na terytorium Włoch: 800 72 74 64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zcsazzurro.com/
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Wstęp 

Informacje ogólne 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją, użytkowaniem lub konserwacją.   
Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać 
podczas instalacji i konserwacji urządzenia. 
 

 Zakres stosowania 

Niniejsza instrukcja opisuje montaż, instalację, podłączenia elektryczne, uruchomienie, konserwację i 
usuwanie usterek falownika magazynującego ZCS 3000SP.  
Instrukcja powinna być zawsze dostępna. 
 

 Adresaci 

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu technicznego (instalatorów, 
techników, elektryków, personelu serwisowego lub każdego, kto jest wykwalifikowany i certyfikowany do 
obsługi systemu fotowoltaicznego), odpowiedzialnego za instalację i uruchomienie falownika w systemie 
energii fotowoltaicznej oraz dla operatora systemu fotowoltaicznego. 
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1. Wstęp 

 
Falownik magazynujący 3000SP jest modelem falownika do przechowywania dwukierunkowej energii 
elektrycznej podłączonej do sieci prądu przemiennego, opracowanym dla systemów fotowoltaicznych i 
domowych systemów magazynowania; do systemu można dołączyć baterie Azzurro, WeCo lub Pylontech 
oferowane w formie zestawów przez ZCS Azzurro. System jest również kompatybilny z każdym modelem 
modułów fotowoltaicznych i falowników i może być wprowadzony do istniejącego systemu lub 
zainstalowany wraz z nowym systemem fotowoltaicznym. 
Produkt jest wyposażony w wyświetlacz LCD z wbudowaną klawiaturą, prosty i intuicyjny interfejs oraz 
oprogramowanie monitorujące, które rejestruje zarówno dane dotyczące wytwarzanej energii, jak i 
wszelkich błędów, co ułatwia obsługę serwisową. 
System magazynujący 3000SP jest najlepszym rozwiązaniem optymalizującym wykorzystanie energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. W rzeczywistości system jest w stanie zarządzać dwukierunkowym 
przepływem energii elektrycznej, kontrolując jednocześnie moc produkowaną przez moduły fotowoltaiczne, 
moc przechowywaną i pobieraną z baterii, moc wymienianą z siecią oraz moc dostarczaną użytkownikom.  
Falownik może pracować na różne sposoby: automatyczne, wymuszone ładowanie z sieci oraz możliwość 
ładowania/rozładowania baterii zgodnie z potrzebami. Dzięki trybowi automatycznemu, falownik 3000SP 
jest w stanie samodzielnie zoptymalizować wykorzystanie energii odnawialnej i baterii, minimalizując 
zakup energii elektrycznej z sieci krajowej. Drugi tryb umożliwia wymuszone ładowanie baterii, w razie 
potrzeby pobierając energię z sieci; w trzeciej opcji możliwe jest również zaprogramowanie godzin i trybów 
rozładowywania baterii, co daje klientowi całkowitą elastyczność.  
 
 

 

Rysunek 1 - Schemat systemu jednofazowego zasilanego ze źródła odnawialnego i wyposażonego w system magazynujący 
3000SP 
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2. Wstępne normy bezpieczeństwa 

 
Przed instalacją należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. Falownik 3000SP ściśle 
przestrzega przepisów bezpieczeństwa, projektowania i testowania określonych w przepisach krajowych.  
Operatorzy muszą przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji i 
konserwacji.   
Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym i uszkodzenie osób, 
sprzętu i jego komponentów.  
W przypadku konieczności wykonania jakiejkolwiek naprawy lub konserwacji należy skontaktować się z 
najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. Skontaktować się z dystrybutorem w celu uzyskania 
informacji o najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym. NIE WOLNO samodzielnie przeprowadzać 
napraw; może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia.  
Upewnić się, że operator posiada niezbędne umiejętności i przeszkolenie do wykonywania swoich zadań. 
Personel odpowiedzialny za użytkowanie i konserwację urządzeń musi być kompetentny, świadomy i 
zaznajomiony z opisanymi czynnościami oraz posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie prawidłowej 
interpretacji treści niniejszej instrukcji. Ze względów bezpieczeństwa tylko wykwalifikowany elektryk, który 
przeszedł niezbędne szkolenie w zakresie instalacji i konserwacji urządzenia, może zainstalować falownik. 
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub obrażenia ciała 
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. 
Falownik należy instalować i uruchamiać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Umieścić falownik na 
odpowiednich podporach nośnych o wystarczającej nośności (takich jak ściany lub stojaki) i upewnić się, że 
falownik jest ustawiony pionowo. Wybrać odpowiednie miejsce na instalację urządzeń elektrycznych. 
Zapewnić wystarczającą ilość miejsca na odprowadzanie ciepła i ułatwić ewentualne prace konserwacyjne. 
Utrzymywać odpowiednią wentylację i zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza chłodzącego. 
W przypadku problemów z opakowaniem, które mogą spowodować uszkodzenie falownika lub w 
przypadku widocznych uszkodzeń, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwym przedsiębiorstwem 
transportowym. W razie potrzeby poprosić o pomoc instalatora systemów fotowoltaicznych lub Zucchetti 
Centro Sistemi S.p.A. Transport urządzeń, zwłaszcza w ruchu drogowym, musi odbywać się przy użyciu 
odpowiednich środków ochrony komponentów (w szczególności komponentów elektronicznych) przed 
gwałtownymi wstrząsami, wilgocią, wibracjami itp. 
 

2.1. Ogólne przepisy bezpieczeństwa 

• Instalacja i konserwacja systemu musi być przeprowadzona przez kompetentnych i przeszkolonych 
elektryków zgodnie z przepisami krajowymi. 

• Falownik 3000SP może być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel i tylko po uzyskaniu 

odpowiednich zezwoleń wymaganych przez lokalne przepisy. 

• NIE umieszczać materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, takich jak benzyna, nafta, olej napędowy, 

olej, drewno, bawełna lub szmaty w pobliżu baterii lub falownika 3000SP. 

• Przed wykonaniem prac konserwacyjnych należy odłączyć podłączenia prądu stałego (bateria) i 

przemiennego (sieć i obciążenia), a następnie odczekać co najmniej 5 minut, aby kondensatory mogły się 

rozładować i uniknąć przypadkowych wyładowań elektrycznych. 

• Falownik 3000SP musi być całkowicie odłączony (po stronie prądu stałego i przemiennego) podczas 

konserwacji. 
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• Falownik 3000SP może osiągać wysokie temperatury w fazie pracy. Wyłączyć falownik i poczekać, aż 

ostygnie, zanim przeprowadzi się konserwację. 

• Dzieci należy trzymać z dala od baterii i falownika. 

• Nie wolno otwierać przedniej pokrywy falownika. To unieważnia gwarancję na produkt. 

• Uszkodzenie falownika wskutek instalacji, konserwacji lub nieprawidłowego użytkowania nie jest objęte 

gwarancją. 

 

2.2. Adnotacje dotyczące montażu i konserwacji baterii 

• Poziom naładowania baterii wynosi około 60% w momencie wysyłki. Należy podjąć wszelkie 

odpowiednie środki, aby zapobiec zwarciom baterii podczas transportu i instalacji.  

• Umieścić baterię w miejscu o prawidłowej wentylacji. Unikać instalacji w pomieszczeniach zamkniętych 

lub o słabej cyrkulacji powietrza. Nieprawidłowa wentylacja może spowodować uszkodzenie baterii. 

• Nie należy umieszczać baterii w bardzo gorących miejscach, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w 
pobliżu źródeł ciepła. Jeśli bateria jest przegrzana, może ulec uszkodzeniu lub zapaleniu. 

• Przewody przyłączeniowe baterii powinny być możliwie jak najkrótsze, w zależności od wymagań 
instalacyjnych, aby uniknąć spadków napięcia. 

• Przed uruchomieniem systemu należy użyć testera w celu sprawdzenia napięcia baterii oraz polaryzacji 

anodowej i katodowej, aby upewnić się, że podłączenia są prawidłowe, jak opisano w niniejszej instrukcji 

i nie odwróciły polaryzacji podłączeń. 

• Tymczasowe przechowywanie wyłączonej baterii powinno odbywać się przy całkowicie odłączonej 

baterii od falownika i obciążeń, w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu. 

• Personel zajmujący się konserwacją baterii musi posiadać wiedzę techniczną i umiejętności niezbędne do 
konserwacji baterii. 

• Wszystkie baterie podłączone równolegle muszą być tego samego modelu i posiadać tę samą wersję 

firmware. Wymóg ten musi zostać uwzględniony przez projektanta lub instalatora przy wdrażaniu 

systemu lub przy wymianie baterii i modyfikacji systemu magazynującego. W przypadku równoległego 
podłączenia kilku baterii Azzurro, Pylontech, Weco, zapoznać się z procedurą dostępną na stronie 

internetowej www.zcsazzurro.com .  
Uwaga: Nie należy otwierać ani uszkadzać baterii. Obecność elektrolitów może być toksyczna i 

spowodować uszkodzenie skóry i oczu. 

• Uwaga: podczas instalacji i konserwacji baterii należy dokładnie przestrzegać następujących instrukcji. 

a) Zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty. 

b) Stosować wyłącznie narzędzi z izolowanymi uchwytami. 

c) Nosić gumowe rękawice i buty. 

d) Nie należy umieszczać narzędzi ani metali na baterii. 

e) Wyłączyć falownik 3000SP i baterie przed podłączeniem/odłączeniem zacisków baterii. 

http://www.zcsazzurro.com/
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f) Biegun dodatni i ujemny baterii musi być odizolowany od podłoża. 

 

2.3. Symbole na falowniku 

Na falowniku znajdują się symbole bezpieczeństwa. Przeczytać i zrozumieć zawartość symboli przed 
instalacją falownika. 

 

 

Na falowniku może występować napięcie resztkowe! Przed otwarciem 
falownika należy odczekać 5 minut, aby upewnić się, że kondensatory są 
całkowicie rozładowane. 

 

Zwrócić uwagę na wysokie napięcie 

 

Zwrócić uwagę na wysokie temperatury 

 

Zgodny z przepisami europejskimi (WE) 

 

Punkt uziemienia 

 

Przed zainstalowaniem falownika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 
obsługi. 

 

Wskazanie dopuszczalnego zakresu temperatur 

 

Stopień ochrony urządzeń zgodnie z normą IEC 701 (EN 60529 czerwiec 
1997). 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
"Smin""""" 

There is residual voltage in the inverter! Before open the equipment, 
operator should wait for five minutes to ensure the capacitance 
discharge completely. 

 
Be careful of high voltage. 

 
Be careful of high temperature. 

 
Conformity with European. 

 
Point of connection for grounding. 

 
This indicates the allowed temperature range. 

 
This indicates the degree of protection of the equipment according to 
IEC standard 701 (EN 60529 June 1997). 

 

 

Positive pole and negative pole of the input voltage (DC). 
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3. Montaż 

 

3.1. Wprowadzenie dotyczące produktu 

Każdy falownik 3000SP został poddany rygorystycznej kontroli przed pakowaniem i dostawą.  
Unikać przewracania, potrząsania lub nagłych ruchów opakowania podczas transportu. 
Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić, czy opakowanie produktu jest nienaruszone i czy nie 
zostało uszkodzone lub naruszone.  
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić stan falownika i jego akcesoriów oraz upewnić się, że nie zostały 
one uszkodzone podczas transportu (w szczególności dokładnie sprawdzić elementy mechaniczne, 
wyświetlacz i podłączenia na płycie zaciskowej). 
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Rysunek 2 - Widok falownika magazynującego 3000SP i wspornika montażowego 

3.2. Zawartość opakowania 

Przed montażem należy dokładnie sprawdzić zawartość opakowania, upewniając się, że w 
opakowaniu nie brakuje żadnego elementu lub nie jest on uszkodzony.   
W opakowaniu znajdują się następujące elementy składowe: 

 
Falownik magazynujący x 1 

 
Strzemiono mocujące 

× 1 
 

Śruby M5 × 2 
 

Trzpienie i śruby × 8 

 
Podkładka płaska M6 × 8 

 
Zacisk prądu stałego × 

2 

 
Zacisk prądu 

przemiennego × 6 
 

Zaślepka zaciskowa × 4 
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Przekładnik prądowy × 2 

 
Zacisk CT × 2 

 
 

Przewód komunikacyjny 
z baterią Pylontech × 1 

 
Certyfikat jakości × 1 

 
Certyfikat gwarancji × 1 

 
Instrukcja dla 
Operatora × 1   

Rysunek 3 - Elementy i akcesoria wewnątrz opakowania 

 

3.3. Wymagania dotyczące środowiska instalacji 

Aby system działał prawidłowo, falownik i baterie muszą być zainstalowane w środowisku, które spełnia 
następujące wymagania: 

• Czyste, suche i osłonięte miejsce. 

• Temperatura otoczenia zawarta w przedziale pomiędzy -25℃ a 60°C. 

• Wilgotność względna zawarta w przedziale pomiędzy 0% a 100% (w przypadku braku obecności 
kondensatu). 

• Obecność niezależnych wlotów powietrza do i z pomieszczenia. 

• Całkowity brak materiałów łatwopalnych lub wybuchowych w pobliżu. 

• Wysokość miejsca instalacji poniżej 2000 m. 

• Podłączenie do sieci energetycznej z kategorią przepięciową CATII i CATIII. 

• W celu uzyskania dalszych informacji na temat instalacji, prosimy o kontakt z działem pomocy 
technicznej. 
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3.4. Przyrządy niezbędne do instalacji 

Do instalacji falownika i baterii wymagane są następujące narzędzia, dlatego należy je przygotować przed 
montażem. 

NR Narzędzie Funkcja 

1 

 

Wiertarka 
Zalecane wiertło: 6 mm 

Wykonać otwory w ścianie do 
zamocowania uchwytu 

2 

 

Wkrętak 
Odkręcić i dokręcić śruby do 

różnych podłączeń 

3 

 

Ściągarka do przewodów 
Przygotować okablowanie 

przewodów 

4 

 

Klucz imbusowy 4 mm 
Przykręcić falownik do 

wspornika montażowego na 
ścianie 

5 

 

Zaciskarka Zacisnąć przewody zasilające 

6 

 

Wielometr 
Sprawdzić wartości napięcia i 

prądu 

7 
 

Pisak 
Utworzyć oznaczenia na ścianie, 

aby uzyskać większą precyzję 
mocowania 

8 

 

Metro Zmierzyć odległości 

9 

 

Poziomica 
Zapewnić właściwą płaskość 

wspornika 
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10 

 

Rękawice ESD Odzież ochronna 

11 

 

Okulary ochronne Odzież ochronna 

12 

 

Maska ochronna. Odzież ochronna 

Rysunek 4 - Narzędzia wymagane do zainstalowania falownika 3000SP i baterii 

 
 
 

3.5. Położenie instalacji do ściany 

Falownik magazynujący 3000 SP musi być zainstalowany pionowo na ścianie (w celu zapewnienia szybkiego 
i efektywnego odprowadzania ciepła) lub przy nachyleniu nieprzekraczającym 15°. 
Należy również sprawdzić, czy miejsce zainstalowania falownika nie jest bezpośrednio wystawione na 
działanie promieni słonecznych lub nagromadzenie się śniegu, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych 
elementów maszyny. 

 
 

Rysunek 5 - Prawidłowa pozycja montażowa falownika 3000SP 
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3.6. Instrukcja montażu 

1) Umieścić wspornik montażowy prawidłowo na ścianie, zapewniając prawidłową płaskość za 
pomocą poziomicy i zaznaczyć 8 otworów odpowiednim flamastrem. Wywiercić 8 otworów w 
miejscach oznaczonych na ścianie przy użyciu wiertła 6 mm. 

2) Włożyć kołki poziomo do wykonanych otworów, zwracając uwagę na siłę i głębokość, z jaką są 
one wkładane. 

3) Przymocować wspornik montażowy do ściany za pomocą dostarczonych śrub i podkładek 
płaskich. 

 

Rysunek 6 - Instrukcja mocowania uchwytu do ściany 

4) Umieścić falownik magazynujący 3000SP na wsporniku montażowym i zabezpieczyć go 
dostarczoną śrubą montażową. 

5) Zabezpieczyć podłączenie uziemiające 3000SP za pomocą dostarczonej śruby i otworem w 
radiatorze. 

6) (OPCJONALNIE) W zależności od potrzeb klienta, falownik może być zablokowany na wsporniku 
montażowym za pomocą kłódki bezpieczeństwa (nie jest dostarczany z zestawem). 
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Rysunek 7 - Możliwość zablokowania falownika do wspornika za pomocą kłódki 

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa firma ZCS S.p.a. i/lub wyznaczeni przez nią partnerzy nie mogą 
wykonywać żadnych technicznych prac naprawczych lub konserwacyjnych, ani przenosić falownika lub 
zestawu baterii z i do podłoża, jeżeli są one zainstalowane na wysokości większej niż 180 cm od podłoża. 
Aby możliwe było wykonywanie prac instalacyjnych na większych wysokościach, falownik i/lub bateria 
muszą być umieszczone na ziemi.  
 

 
Rysunek 8 - Instrukcja montażu falownika magazynującego i pakietu baterii 
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4. Podłączenie elektryczne       

• Ostrożnie i świadomie oceniać ryzyko porażenia prądem i zagrożenia chemiczne!  

• Użyć multimetru, aby sprawdzić biegunowość prądu stałego baterii i przewodów przed podłączeniem 
zasilania między bateriami i falownikiem.   
UWAGA: Odwrócona polaryzacja może spowodować nieodwracalne uszkodzenie falownika i baterii. 

Uwaga: Baterie Azzurro, Pylontech, jak również baterie i Weco nie wymagają żadnych urządzeń 
odłączających do podłączenia falownika magazynującego. Zestaw kablowy, który zawiera prawidłowo 
zaciśnięte przewody zasilające do podłączenia baterii Azzurro, Pylontech do falownika magazynującego 
3000SP, dostarczany jest oddzielnie; zalecamy upewnić się, że zakupiony zestaw magazynujący jest 
wyposażony w to akcesorium. W przypadku baterii i Weco zestawy przyłączeniowe znajdują się już w 
opakowaniu. 

• Pomiędzy falownikiem 3000SP a siecią energetyczną należy zainstalować odłącznik prądu 
przemiennego 25 A (wyłącznik automatyczny). Zaleca się również stosowanie mechanizmu różnicowego 
o progu wyzwolenia 30 mA pomiędzy falownikiem 3000SP a siecią. 

• Dla bezpieczeństwa systemu i dobrej wydajności systemu niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego 
przewodu (pod względem typu i przekroju) do podłączeń elektrycznych.  
 - Podłączenie z baterią: przekrój przewodu prądu stałego AWG8 lub AWG6.  
 - podłączenie z siecią energetyczną lub obciążeniem: przekrój przewodu prądu przemiennego AWG12. 

 

Rysunek 9 - Szczegółowy schemat podłączeń w układzie jednofazowym 
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4.1. Podłączenie baterii  

1. Odkręcić 4 śruby pokrywy (A)  przy pomocy śrubokręta (rysunek poniżej). 

2. Zdjąć wodoszczelną pokrywę (B), poluzować dławik kablowy (C), a następnie zdjąć korek (G). 

3. Poprowadzić przewody baterii (F) przez dławik kablowy, a następnie podłączyć je za pomocą 
dołączonego do zestawu zacisku OT (E); zacisk musi być wkręcony w blok zacisków za pomocą 
dostarczonych śrub w kształcie gwiazdy. Drugi koniec przewodu, na którym znajduje się szybkozłącze 
dla baterii, powinien być umieszczony we względnych dodatnich i ujemnych biegunach zainstalowanej 
baterii. 

4. Założyć pokrywę wodoszczelną i przymocować ją 4 śrubami; następnie dokręć dławik kablowy. 

 

 

 

Rysunek 10 - Podłączenie mocy baterii 

 

!!!UWAGA!!! 
Jeżeli konieczne jest zwiększenie pojemności magazynowej poprzez dodanie jednej lub więcej baterii do 
istniejącego systemu, należy upewnić się, że wszystkie baterie (zainstalowane i przeznaczone do 
zainstalowania) są naładowane w 100%. 
Aby sprawdzić stan naładowania każdej baterii, konieczne będzie ich indywidualne podłączenie do 
falownika, wyświetlając poziom naładowania na wyświetlaczu (poprzez naciśnięcie przycisku "W dół" z 
menu głównego możliwy będzie dostęp do natychmiastowych informacji). 
Ładowanie może odbywać się albo poprzez nadmierną produkcję fotowoltaiczną, albo w trybie ładowania 
wymuszonego wskazanego poniżej w instrukcji w sekcji "Tryb ładowania %". 
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4.2. Podłączenie baterii Pylontech 

4.2.1. Podłączenie pojedynczej baterii 

Ten sam kabel należy podłączyć do baterii, wkładając wtyczkę RJ45 (8 pin) do odpowiedniego wejścia: 
 
1. W przypadku baterii Pylontech, włożyć wtyczkę do portu CAN pojedynczej baterii. 

 

 
Rysunek 11 - Kabel komunikacyjny Pylontech plug do włożenia do wejścia komunikacji bateryjnej 

 

 
2. Upewnić się, że kolejność przełączników DIP pozostała niezmieniona zgodnie z ustawieniami fabrycznymi 

(wszystkie w dół do OFF). 

3. Podłączyć przewód uziemiający do baterii przez otwór gwintowany. 

 

ADNOTACJA: Do podłączenia baterii Pylontech należy użyć kabla komunikacyjnego pokazanego na 
rysunku znajdującym się w zestawie falownika. 

 

 
Rysunek  12 - Podłączenie kabla komunikacyjnego do baterii Pylontech 
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4.2.2. Połączenie równoległe z więcej niż jedną baterią  

Jeśli jest kilka baterii, sprawdzić połączenia równoległe między jedną baterią a drugą. 
 
a. W przypadku baterii Pylontech należy podłączyć jeden z dwóch przewodów zasilających (np. dodatni, 

pomarańczowy) do baterii głównej, wkładając szybki styk do odpowiedniego zacisku; następnie 
podłączyć drugi przewód (np. ujemny, czarny) do ostatniej baterii pakietu, jak pokazano na poniższym 
rysunku. Na koniec, wykonać równoległe działanie pomiędzy bateriami za pomocą krótkich zworek 
(dostarczanych z baterią) lub tych o długości 0,6 m lub 1,5 m (dostępne na zamówienie, kod ZST-CABLE-
0,6M i ZST-CABLE-1,5M), łącząc odpowiednio bieguny dodatnie i ujemne jednej baterii z biegunami 
następnej baterii. 

 

 
Rysunek 13 - Równoległe działanie trzech baterii Pylontech 

 
Podłączenie przewodów komunikacyjnych należy wykonać zaczynając od baterii głównej i zakładając 
zworkę krótką (dostarczaną wewnątrz baterii) lub zworkę o długości 0,6 m lub 1,5 m (dostępną na 
zamówienie, kod ZST-CABLE-0,6M i ZST-CABLE-1,5M) na wejście zwane LINK PORT 1; kabel ten należy 
następnie włożyć do wejścia LINK PORT 0 drugiej baterii, która przyjmie nazwę Slave 1. W przypadku 
obecności dodatkowych baterii należy włożyć nową zworkę do wejścia LINK PORT 1 baterii Slave 1; wolny 
koniec tego kabla zmieści się w trzeciej baterii, zwanej Slave 2. Procedura ta zostanie powtórzona dla 
wszystkich elementów pakietu baterii. 
W stanie końcowym wyświetlone zostaną wszystkie porty LINK PORT zajęte przez kabel komunikacyjny, z 
wyjątkiem baterii głównej (LINK PORT 0 Free) i ostatniej baterii Slave (LINK PORT 1 Free). 
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Rysunek  14 - Połączenie komunikacyjne trzech baterii Pylontech 

UWAGA: pozycja dip switch (białe na czerwonym tle, jak pokazano na poniższym rysunku) nie powinna być 
zmieniana. W razie przypadkowej zmiany należy skontaktować się z centrum serwisowym ZCS pod 
bezpłatnym numerem 800 72 74 64 (dostępnym tylko we Włoszech) lub utorzyć zapytanie wchodząc na 
naszą stronę https://www.zcsazzurro.com/it/support.  
 

4.3. Podłączenie baterii WeCo 4k4 

4.3.1. Podłączenie pojedynczej baterii 

 
Ten sam przewód należy podłączyć do baterii, wkładając wtyczkę RJ45 (8 pin) do odpowiedniego wejścia: 
 

a. Włożyć wtyczkę do portu BMS CAN pojedynczej baterii. 

 
Rysunek  15 - Przewód komunikacyjny pomiędzy falownikiem i baterią WeCo 4k4 

 
b. Należy upewnić się, że przełączniki DIP są ustawione w sposób przedstawiony na rysunku. 

c. Podłączyć przewód uziemiający do baterii przez otwór gwintowany. 

 
UWAGA: Do podłączenia baterii WeCO należy użyć niebieskiego lub szarego przewodu komunikacyjnego 
dostarczonego w zestawie w opakowaniu beterii. 

https://www.zcsazzurro.com/it/support
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 Rysunek 16 - Podłączenie baterii WeCo 4k4 

4.3.2. Podłączenie równoległe z więcej niż jedną baterią  

W przypadku więcej baterii: 
a. Sprawdzić, czy baterie mają ten sam poziom napięcia, włączając je pojedynczo i odłączając, mierząc na 

zaciskach + i - za pomocą testera, upewniając się, że różnica pomiędzy napięciami wszystkich baterii jest 
mniejsza niż 2 Volty. 

 
b. Przełączniki DIP należy ustawić zgodnie z liczbą podłączonych baterii, jak pokazano na rysunku (uwaga: 

dokonywać zmian po wyłączeniu baterii). 

 
c. Umieścić przewód komunikacyjny włożony do portu CAN falownika do portu CAN-BMS jednej z baterii, 

która stanie się baterią MASTER. 

 
d. Do MASTER, przewód komunikacyjny znajdujący się wewnątrz pudełka baterii musi być podłączony od 

portu RS485-B do portu komunikacyjnego RS485-A baterii Slave 1. (Uwaga: nie należy podłączać 

portu RS485-A do karty Master) 

Przewód komunikacyjny Inv-Batt 
Dodatni przewód zasilający 
Ujemny przewód zasilający 
Przewód uziemiający (PE) 
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Rysunek  17 - Przewód komunikacyjny pomiędzy falownikiem i baterią WeCo 4k4 

 
e. W przypadku dodatkowych baterii podłączenie przewodu komunikacyjnego zostanie wykonane w 

sposób wskazany powyżej dla podłączenia baterii MASTER do SLAVE 1. 

f. Ostatnia bateria będzie podłączona wyłącznie do RS485-A. 

 
Rysunek 118 – Przewód równoległy pomiędzy falownikiem i baterią WeCo 4k4 

 
Rysunek 19 – Przewód równoległy pomiędzy bateriami WeCo 4k4 
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Rysunek 20 – Przewód równoległy pomiędzy czterema bateriami WeCo 4k4 

 

 
Rysunek 21 – Przewód równoległy pomiędzy pięcioma bateriami WeCo 4k4 
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4.4. Podłączenie baterii WeCo 4k4 PRO 

4.4.1. Podłączenie pojedynczej baterii 

 
Ten sam przewód należy podłączyć do baterii, wkładając wtyczkę RJ45 (8 pin) do odpowiedniego wejścia: 
 

a. Włożyć wtyczkę do portu CAN-A pojedynczej baterii. 

 
Rysunek  22 - Przewód komunikacyjny pomiędzy falownikiem i baterią WeCo 4k4 PRO 

 
b. Należy upewnić się, że przełączniki DIP są ustawione w sposób przedstawiony na rysunku. 

c. Podłączyć przewód uziemiający do baterii przez otwór gwintowany. 

 
UWAGA: Do podłączenia baterii WeCO należy użyć niebieskiego lub szarego przewodu komunikacyjnego 
dostarczonego w zestawie w opakowaniu beterii. 
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 Rysunek 23 - Podłączenie baterii WeCo 4k4 PRO 

4.4.2. Podłączenie równoległe z więcej niż jedną baterią  

W przypadku więcej baterii: 
a. Sprawdzić, czy baterie mają ten sam poziom napięcia, włączając je pojedynczo i odłączając, mierząc na 

zaciskach + i - za pomocą testera, upewniając się, że różnica pomiędzy napięciami wszystkich baterii jest 
mniejsza niż 2 Volty. 

 
b. Przełączniki DIP należy ustawić zgodnie z liczbą podłączonych baterii, jak pokazano na rysunku (uwaga: 

dokonywać zmian po wyłączeniu baterii). 

 
c. Umieścić przewód komunikacyjny włożony do portu CAN falownika do portu CAN-A jednej z baterii, 

która stanie się baterią MASTER. 

 
d. Do MASTER, przewód komunikacyjny znajdujący się wewnątrz pudełka baterii musi być podłączony od 

portu RS485-B do portu komunikacyjnego RS485-A baterii Slave 1. (Uwaga: nie należy podłączać 

portu RS485-A do karty Master) 

 
Rysunek  24 - Przewód komunikacyjny pomiędzy falownikiem i baterią WeCo 4k4 PRO 

 
e. W przypadku dodatkowych baterii podłączenie przewodu komunikacyjnego zostanie wykonane w 

sposób wskazany powyżej dla podłączenia baterii MASTER do SLAVE 1. 

f. Ostatnia bateria będzie podłączona wyłącznie do RS485-A. 

Przewód komunikacyjny Inv-Batt 
Dodatni przewód zasilający 
Ujemny przewód zasilający 
Przewód uziemiający (PE) 
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Rysunek 25 – Przewód równoległy pomiędzy falownikiem i baterią WeCo 4k4 PRO 

 
Rysunek 26 – Przewód równoległy pomiędzy bateriami WeCo 4k4 PRO 

 

 
Rysunek 27 – Przewód równoległy pomiędzy czterema bateriami WeCo 4k4 PRO 
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Rysunek 28 – Przewód równoległy pomiędzy pięcioma bateriami WeCo 4k4 PRO 

 

4.5. Podłączenie baterii WeCo 5k3 

4.5.1. Podłączenie pojedynczej baterii 

UWAGA: Do podłączenia baterii  WeCO należy użyć niebieskiego lub szarego przewodu komunikacyjnego 
dostarczonego w zestawie w opakowaniu beterii. 
 
Ten sam przewód należy podłączyć do baterii, wkładając wtyczkę RJ45 (8 pin) do odpowiedniego wejścia: 
 

a. Włożyć wtyczkę do portu BMS CAN pojedynczej baterii. 

 
Rysunek  29 - Przewód komunikacyjny pomiędzy falownikiem i baterią WeCo 5k3 

 
b. Należy upewnić się, że przełączniki DIP są ustawione w sposób przedstawiony na rysunku. 

c. Podłączyć przewód uziemiający do baterii przez otwór gwintowany. 

 
Uwaga: Po każdej zmianie ustawienia przełączników DIP należy wyłączyć baterie.  
 
Aby uzyskać dostęp do podłączenia z baterią, należy zdjąć pokrywę sekcji LV znajdującą się po lewej stronie 
odkręcając dostarczone śruby z łbem krzyżowym. Patrz rysunek, aby zidentyfikować sekcję LV. 
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Uwaga: W przypadku podłączania baterii 5k3 do jednofazowych falowników hybrydowych 3000SP, należy 
korzystać wyłącznie z sekcji niskiego napięcia.  Nie używać sekcji wysokiego napięcia, aby uniknąć 
uszkodzeń baterii i falownika. 
W przypadku pojedynczej baterii: 
 

1. Podłączyć wejście CAN- A. 

2. Ustawić przełączniki DIP jak na rysunku. 

3. Podłączenie zasilania należy wykonać poprzez dołączenie odpowiednich złączy B+ i B- do 

odpowiedniego wejścia. 

4. Podłączyć przewód uziemiający do baterii przez otwór gwintowany. 

 

  

Podłączenie 
niskiego 
napięcia (LV) 

Podłączenie 
wysokiego 
napięcia (HV) 

Przewód komunikacyjny Inv-Batt 
Dodatni przewód zasilający 
Ujemny przewód zasilający 
Przewód uziemiający (PE) 
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Rysunek 30 - Podłączenie baterii WeCo 5k3 

 

 

4.5.2. Podłączenie równoległe z więcej niż jedną baterią  

W przypadku więcej baterii: 
 

a. Sprawdzić, czy baterie mają ten sam poziom napięcia, włączając je pojedynczo i odłączając, mierząc 

na zaciskach + i - za pomocą testera, upewniając się, że różnica pomiędzy napięciami wszystkich 

baterii jest mniejsza niż 2 Volty. 

 
b. Przełączniki DIP należy ustawić zgodnie z liczbą podłączonych baterii, jak pokazano na rysunku 

(uwaga: dokonywać zmian po wyłączeniu baterii). 

 
c. Umieścić przewód komunikacyjny włożony do portu CAN falownika do portu CAN-A jednej z baterii, 

która stanie się baterią MASTER. 

 
d. Na MASTER, przewód komunikacyjny znajdujący się wewnątrz pudełka baterii musi być podłączony 

od portu RS485-B do portu komunikacyjnego RS485-A baterii Slave 1. (Uwaga: nie należy 

podłączać portu RS485-A do karty Master) 

 
Rysunek  31 - Przewód komunikacyjny pomiędzy falownikiem i baterią WeCo 5k3 
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e. W przypadku dodatkowych baterii podłączenie przewodu komunikacyjnego zostanie wykonane w 

sposób wskazany powyżej dla podłączenia baterii MASTER do SLAVE 1. 

f. Ostatnia bateria będzie podłączona wyłącznie do RS485-A. 

 
Jeśli chodzi o podłączenia zasilania, wszystkie baterie muszą być podłączone równolegle za pomocą 
dostarczonych przewodów zasilających; maksymalna długość przewodu nie może przekraczać 2,5 metra. 
Przewód zasilania"UJEMNY"wychodzący z falownika musi być podłączony do baterii MASTER na zacisku  
UJEMNY, natomiast "DODATNI" będzie podłączony do ostatniej baterii SLAVE N na zacisku DODATNIM.  
 

 
Rysunek 32 – Przewód równoległy pomiędzy falownikiem i baterią WeCo 5k3 

 

 
Rysunek 33 – Przewód równoległy pomiędzy bateriami WeCo 5k3 
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Rysunek 34 – Przewód równoległy pomiędzy czterema bateriami WeCo 5k3 

 

 

 

Rysunek 35 – Przewód równoległy pomiędzy pięcioma bateriami WeCo 5k3 
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4.6. Podłączenie baterii AZZURRO 5000 

4.6.1. Podłączenie pojedynczej baterii 

 
Ten sam przewód należy podłączyć do baterii, wkładając wtyczkę RJ45 (8 pin) do odpowiedniego wejścia: 
 

a. Włożyć wtyczkę do portu CAN pojedynczej baterii. 

 
Rysunek 36 - Przewód komunikacyjny pomiędzy falownikiem i baterią AZZURRO 5000 

 
b. Podłączyć przewód uziemiający do baterii przez otwór gwintowany. 

 
UWAGA: Przewód komunikacyjny znajduje się wewnątrz zestawu w skrzynce falownika 
 
 

 

 
Rysunek 37 - Podłączenie baterii AZZURRO 5000 

 
W przypadku  BATERII POJEDYNCZEJ: 
 
1. Podłączyć wejście CAN do komunikacji pomiędzy falownikiem a baterią. 

2. Podłączenie zasilania należy wykonać poprzez dołączenie odpowiednich złączy P+ i P- do odpowiedniego 

wejścia (jak wskazano na rysunku). 

Przewód komunikacyjny Inv-Batt 
Dodatni przewód zasilający 
Ujemny przewód zasilający 
Przewód uziemiający (PE) 
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Rysunek 38 - Zacisk baterii AZZURRO 5000 

 
 
3. Podłączyć przewód uziemiający do baterii przez otwór gwintowany wskazany symbolem uziemienia. 

4. Włączyć baterię naciskając przycisk z przodu baterii. 

 

 
Rysunek 39 - Przycisk zasilania baterii AZZURRO 5000 
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4.6.2. Podłączenie równoległe z więcej niż jedną baterią  

W przypadku więcej baterii: 
 

a. W przypadku kilku baterii w układzie równoległym lub dodawania nowych baterii w układzie z już 

zainstalowanymi i pracującymi bateriami, należy upewnić się, że różnica pomiędzy napięciami 

wszystkich baterii jest mniejsza niż 1,5 Volt. Pomiar musi być przeprowadzony indywidualnie na 

każdej baterii, dlatego też baterie muszą być od siebie odłączone. (Jeśli wartość przekracza 1,5 Volt, 

prosimy o kontakt z serwisem).  

b. Podłączyć przewód komunikacyjny z portu CAN falownika do portu CAN baterii MASTER. W baterii 

MASTER, przewod komunikacyjny znajdujący się wewnątrz pudełka baterii musi być podłączony od 

portu LINK OUT do portu komunikacyjnego LINK IN baterii Slave 1. (Uwaga: nie należy podłączać 

portu LINK IN do karty Master) 

 

 
Rysunek 40 - Przewód komunikacyjny pomiędzy bateriami AZZURRO 5000 

 
c. W przypadku dodatkowych baterii podłączenie przewodu komunikacyjnego zostanie wykonane w 

sposób wskazany powyżej dla podłączenia baterii MASTER do SLAVE 1. 

d. Ostatnia bateria będzie podłączona wyłącznie do LINK IN. 

 
Jeśli chodzi o podłączenia zasilania, wszystkie baterie muszą być podłączone równolegle za pomocą 
dostarczonych przewodów zasilających; maksymalna długość przewodu nie może przekraczać 2,5 metra. 
Przewód zasilający "UJEMNY", który wychodzi z falownika, musi być podłączony do baterii MASTER  na 
biegunie NEGATIVE , natomiast przewód zasilający "DODATNI" musi być podłączony do ostatniej baterii 
SLAVE N na terminalu DODATNIM.  
 
 



 

          38 / 147 
User’s Manual 3000SP  
Akt. 1.1 26/04/2021 

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 

Akt. 1.1 26.04.2021 - Aplikacja: GID 

 

Rysunek 41 – Przewód równoległy pomiędzy dwiema bateriami AZZURRO 5000 

 

 

 

Rysunek 42 – Przewód równoległy pomiędzy trzema bateriami AZZURRO 5000 
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Rysunek 43 – Przewód równoległy pomiędzy czterema bateriami AZZURRO 5000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          40 / 147 
User’s Manual 3000SP  
Akt. 1.1 26/04/2021 

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 

Akt. 1.1 26.04.2021 - Aplikacja: GID 

4.7. Połączenia CT / Komunikacja bateryjna / RS485 

 
 

 

 

 

Rysunek 44 - Schemat podłączenia falownika magazynującego 3000SP w instalacji zasilanej energią odnawialną 
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1) Prawidłowe ustawienie dwóch aktualnych sond prądu (TA):  
- CTa do pomiaru energii wymienianej z siecią musi być umieszczony na wyjściu z licznika 
wymiennego (po stronie użytkownika) i musi obejmować wszystkie przewody fazowe wchodzące 
lub wychodzące z licznika. CTa będzie zatem mierzyć zarówno energię wprowadzaną do sieci przez 
system fotowoltaiczny, jak i energię pobieraną w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników.  
- CTpv do pomiaru produkcji fotowoltaicznej musi być umieszczony na kablu fazy wyjściowej 
falownika fotowoltaicznego (po stronie użytkownika) lub licznika produkcyjnego i będzie mierzył 
tylko energię wytworzoną przez falownik fotowoltaiczny. 

2) W przypadku konieczności przedłużenia przewodów przyłączeniowych czujnika, należy stosować 
przewody sieciowe UTP. Jeśli w pobliżu PRZEWODU występują szumy elektryczne/elektroniczne, 
które mogą powodować zakłócenia, należy użyć przewodów sieciowych FTP. Rozszerzenie może być 
realizowane do maksymalnej odległości 100 m z minimalną utratą sygnału. 

 

Rysunek 45 - Nieprawidłowe umieszczenie sondy prądowej TA 

  

Poniżej znajduje się odniesienie do podłączeń sond z dostarczonymi zaciskami CT. 
 

Kabel TA Kabel przedłużający (kabel sieciowy) Podłączenie 3000SP 

Czerwony 
pomarańczowy / pomarańczowy biały /                                                                            

brązowy / brązowy biały 
CT+ 

Czarny 
zielony / zielony biały /                                                                                                         

niebieski / niebieski biały 
CT- 
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Rysunek 46 - Podłączenia przewodów CT dla sond prądowych 

3) Odkręcić 4 śruby (A) pokrywy centralnej przy pomocy śrubokręta (rysunek poniżej). 

4) Zdjąć wodoszczelną pokrywę (B), poluzować dławik kablowy (C), a następnie zdjąć korek (G). 

5) Przełożyć przewód klucza dynamometrycznego i kątowego przez dławik kablowy po prawej stronie 
pokrywy, podłączyć przewód do dostarczonego klucza dynamometrycznego i kątowego, następnie 
włożyć zaciski klucza dynamometrycznego i kątowego do odpowiednich portów (klucz 
dynamometryczny i kątowy do wymiany sondy i klucz kątowy do sondy produkcyjnej). 

6) W przypadku baterii Azzurro, Pylontech, przewód do komunikacji pomiędzy falownikiem a 
bateriami dostarczany jest jako akcesorium wewnątrz przezroczystej torby umieszczonej w 
opakowaniu falownika. W przypadku baterii Weco, przewód znajduje się wewnątrz pakietu baterii. 
  
Jeden zacisk musi być podłączony do baterii (BAT), drugi do falownika (Inverter).  
Poprowadzić przewód komunikacyjny (po stronie falownika) przez dławik kablowy po lewej stronie 
pokrywy, a następnie włożyć wtyczkę do portu CAN. Włożyć złącze boczne baterii (koniec BAT) do 
portu CAN baterii Azzurro, PYLONTECH lub Weco.   
UWAGA: prawidłowe podłączenie falownika z bateriami można znaleźć w odpowiedniej procedurze 
lub instrukcji obsługi. 
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Przewód komunikacyjny między baterią a falownikiem 
3000SP 

Komunikacja CAN 

 

 
 

3000SP 

Port CAN 
CANHpin1 CANLpin2 

GNDpin3 

 
 

 
 

WeCo 

Port CAN 
CANHpin1 CANLpin2 
GNDpin3 

 

Rysunek 47 - Koniec przewodu komunikacyjnego WeCo z zaciskiem po stronie falownika w wejściu CAN 

 

Przewód komunikacyjny między baterią a falownikiem 
3000SP 

Komunikacja CAN 

 

 

3000SP 

Port CAN CANHpin1 CANLpin2 

Drzwi RS485 485Apin3 485Bpin4 

 

 
 

PYLONTECH 

Port CAN CANHpin4 CANLpin5 

Drzwi RS485 485Apin1 & pin8 

485Apin2 & pin7 

 
Rysunek  48 - Koniec przewodu komunikacyjnego Pylontech z zaciskiem po stronie falownika w wejściu CAN 

7) Założyć pokrywę wodoszczelną i przymocować ją 4 śrubami; następnie dokręć dławik kablowy. 

8) Poniżej znajdują się uproszczone schematy prawidłowej i nieprawidłowej instalacji sond prądowych. 
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Jak pokazano na rysunku, sonda prądU CTa musi być umieszczona na przewodzie fazowym 

pochodzącym z wymiennika, aby odczytać wszystkie przepływy mocy pobieranej i pobieranej z sieci. 

 
 

Rysunek  49 - Prawidłowe umieszczenie sond prądowych 

Poniższy rysunek przedstawia nieprawidłowe ustawienie sondy CTa (odczyt zużycia) 
 

 
Rysunek  50 - Nieprawidłowe umieszczenie sond prądowych (tylko odczyt Cta użytkowników) 

 
 
W przypadku kilku równolegle ułożonych przewodów fazowych bezpośrednio pod wymiennikiem, 
należy przeprowadzić wszystkie przewody fazowe znajdujące się wewnątrz sondy CTa, jak pokazano na 
rysunku. 
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Rysunek  51 - Prawidłowe umieszczenie sond prądowych dla systemu z dwoma oddzielnymi liniami 

 
 

4.8. Podłączenie do sieci  

UWAGA: Jeśli nie chcemy konfigurować opcji EPS (zasilanie awaryjne), należy podłączyć przewód zasilający 
tylko do portu GRID i pozostawić port LOAD odłączony. 

 
1) Odkręcić 4 śruby (A) pokrywy centralnej przy pomocy śrubokręta w kształcie gwiazdy (rysunek 

względny). 

2) Zdjąć wodoszczelną pokrywę (B), poluzować dławik kablowy (C), a następnie zdjąć korek (G). 

3) Poprowadzić przewód prądu przemiennego (fazowy, zerowy i uziemiony)  przez dławik kablowy 
wyjścia LOAD, a następnie podłączyć 3 przewody do odpowiednich bloków końcowych skrzynki 
zaciskowej LOAD. (Tradycyjnie: BRĄZOWY - L, NIEBIESKI - N, ŻÓŁTY / ZIELONY - PE). 

4) Założyć pokrywę wodoszczelną i przymocować ją 4 śrubami; następnie dokręć dławik kablowy. 
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Rysunek 52 - Podłączenie przewodu zasilającego do bloku zacisków GRID 

 
 

4.9. Podłączenia obciążenia krytycznego (funkcja EPS)  

W przypadku przerwania zasilania sieciowego, jeżeli funkcja EPS jest włączona, a baterie są wystarczająco 
naładowane, falownik 3000SP zostanie aktywowany w trybie EPS (zasilanie awaryjne), pobierając energię z 
pakietu baterii i dostarczając obciążenia priorytetowe (lub krytyczne) przez port LOAD. 

Wyjście LOAD może być wykorzystywane wyłącznie do podłączenia obciążenia krytycznego; dlatego należy 
dokonać wyboru urządzeń gospodarstwa domowego, które zostaną aktywowane w przypadku braku 
zasilania (np. światła, lodówki, zamrażarki, małe urządzenia gospodarstwa domowego). Nie zaleca się 
podłączania wszystkich gospodarstw domowych do wyjścia LOAD, ponieważ czas trwania i działanie trybu 
EPS byłoby zagrożone; w szczególności niektóre obciążenia, takie jak silniki elektryczne niektórych pomp, 
mogą wymagać prądów rozruchowych znacznie wyższych niż te tolerowane przez falownik, powodując 
przerwę w zasilaniu.  

Funkcja EPS wymaga zainstalowania wewnątrz systemu stycznika prądu przemiennego (2NC + 2NA - 
stycznik dwustykowy), który nie jest zawarty w zestawie falownika magazynującego i jest dostępny 
oddzielnie u sprzedawcy sprzętu elektrycznego. Stycznik ten (z których część schematów i obrazów 
pokazano na rysunkach 31 i 32) należy zainstalować zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 31, aby 
podłączyć obciążenia priorytetowe i siatkę pochodzącą z licznika wymiany z normalnie zamkniętym 
wejściem oraz obciążenia priorytetowe i wejście LOAD falownika pamięci masowej z wejściem normalnie 
otwartym. W ten sposób obciążenia krytyczne będą normalnie zasilane z sieci jak każdy inny użytkownik 
domowy, natomiast w przypadku zaniku zasilania stycznik przełączy swoje wejścia tak, aby zasilić 
priorytetowych użytkowników bezpośrednio z baterii. 

Sposób podłączenia wejścia LOAD na płytce zaciskowej falownika jest identyczny jak w przypadku 
podłączenia portu GRID przedstawionego w paragrafie 4.3, z tą tylko różnicą, że przewody fazowy, zerowy i 
uziemienia muszą być podłączone do portu oznaczonego LOAD.  

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z odpowiednią procedurą dostępną na stronie 
internetowej www.zcsazzurro.com . 

http://www.zcsazzurro.com/
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Rysunek 53 - Schemat stycznika 2NC + 2NO z podwójnym przełącznikiem prądu przemiennego 

 

Rysunek 54 - Widok stycznika mocy z przodu i z góry; podłączenie stycznika wewnątrz instalacji 
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5. Przyciski i lampki kontrolne  

 

 

Rysunek 55 - Przyciski i lampki kontrolne falownika 3000 SP 

5.1. Przyciski 

• Nacisnąć „Menu/do Tyłu”, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub przejść do interfejsu głównego; 

• Nacisnąć „Do góry”, aby przejść do wyższego menu lub wartości plus 1. 

•  Nacisnąć „W dół”, aby przejść do niższego menu lub wartości minus 1. 

•  Nacisnąć “OK”, aby wybrać opcję z menu bieżącego lub przejść do kolejnej cyfry. 

 

5.2. Lampki kontrolne 

 
• Wskaźnik stanu naładowania（Zielony） 

- Gdy system jest w stanie kontroli ładowania, zielona dioda LED miga; 

- Gdy system ładuje baterię, zielona dioda LED świeci światłem ciągłym; 

- Gdy system jest w stanie alarmu (przejściowego lub stałego), zielona dioda LED jest 
wyłączona. 

• Wskaźnik stanu rozładowania（Zielony） 

- Gdy system jest w stanie kontroli wyładowania zielona dioda LED miga; 

- Gdy system ładuje baterię, zielona dioda LED świeci światłem ciągłym; 

- Gdy system jest w stanie alarmu (przejściowego lub stałego), zielona dioda LED jest 
wyłączona. 

• Wskaźnik alarmu ( Czerwony ) 

- Gdy system jest w stanie alarmu (przejściowego lub stałego), czerwona dioda LED świeci 
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światłem ciągłym. Konieczne jest sprawdzenie listy bieżących zdarzeń. 

5.3. Stan działania 

 

Stan działania 
Zielone światło 
rozładowania 

Zielone światło 
naładowania 

Czerwone 
światło alarmu 

Rozładuj stałe   

Kontrola 
rozładowania 

Przerywane   

Pełniona funkcja  stałe  

Kontrola ładowania  Przerywane  

Standby Przerywane Przerywane  

Stan EPS stałe stałe  

Alarmy   stałe 
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6. Działanie 

6.1. Kontrole wstępne 

Przed uruchomieniem falownika należy przeprowadzić następujące kontrole. 

1)  Falownik 3000SP musi być stabilnie zamocowany do uchwytu montażowego na ścianie. 

2) Polaryzacja przewodów baterii musi być prawidłowa, a przewody zasilające muszą być bezpiecznie 
podłączone. 

3) Przewody GRID/LOAD muszą być bezpiecznie i prawidłowo podłączone do odpowiedniego bloku 
zacisków. 

4) Zamknąć wyłącznik prądu przemiennego między portem prądu przemiennego między portem GRID 
falownika HYD-ES a siecią. Wyłącznik prądu przemiennego musi być ustawiony na OFF. 

5) W przypadku podłączenia EPS stycznik sieciowy musi być prawidłowo podłączony. 

6) W odniesieniu do baterii litowych, upewnić się, że przewód komunikacyjny został prawidłowo 
podłączony. 

 

6.2. 6.2 Procedura pierwszego uruchomienia 

1. Wyłączyć system fotowoltaiczny i wszelkie inne rodzaje wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych; można to zrobić poprzez odłączenie zasilania prądem zmiennym falownika 
fotowoltaicznego poprzez odpowiedni wyłącznik zainstalowany w systemie. Alternatywnie, falownik 
produkcyjny może zostać odcięty po stronie prądu stałego za pomocą pokładowego przełącznika 
falownika lub zainstalowanego w instalacji w tym celu. 

 
 

2. Upewnić się, że użytkownik ma zużycie powyżej 200 W. Zalecane obciążenia dla tej czynności to 
suszarki do włosów (800W < P < 1600W), piece elektryczne (1000W < P < 2000W) i piece (P > 
1500W). Inne rodzaje ładunków, takie jak pralki lub pompy ciepła, charakteryzują się wysokim 
zużyciem energii, ale mogą być wchłaniane dopiero po pewnym czasie od momentu ich włączenia. 

 
Rysunek 56 - Weryfikacja absorpcji większej niż 200W  

 
3. Uruchomić falownik magazynujący 3000 SP 

 Zapewnić zasilanie prądem stałym falownika poprzez prawidłowe uruchomienie baterii: 
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W przypadku baterii Pylontech należy umieścić przełącznik POWER baterii lub (w przypadku 
więcej niż jednej jednostki) wszystkich baterii na I (pozycja ON), następnie nacisnąć czerwony 
przycisk SW baterii głównej tylko na około jedną sekundę; w tym momencie diody LED 
wszystkich baterii zaświecą się kolejno i po kilku sekundach zgasną, z wyjątkiem diody LED 
pracy oznaczonej jako RUN. 

 

 
Rysunek 57 - Stan baterii po ustawieniu przełącznika POWER w pozycji ON i naciśnięciu przycisku SW 

 
W przypadku baterii Azzurro, WeCo należy nacisnąć przycisk oznaczony RUN na około jedną 
sekundę; po zwolnieniu należy poczekać na hałas wewnątrz baterii związany z zamknięciem 
przekaźnika. Powtórzyć czynność dla wszystkich poniższych baterii w systemie. 

 

 

Rysunek 58 - Widok przycisku zasilania z falownika WeCo 

 
a) Zapewnić zasilanie prądem zmiennym poprzez dedykowany wyłącznik prądu przemiennego dla 

falownika magazynującego. Jeśli istnieje kilka wyłączników chroniących falownik (np. wyłącznik 
i mechanizm różnicowy), wszystkie muszą być ustawione na ON, aby umożliwić podłączenie 
falownika do sieci.  

 

 
 

Rysunek 59 - Przykładowy wyłącznik prądu przemiennego do zabezpieczenia falownika 
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b) Po wykonaniu tych operacji wyświetlacz falownika zaświeci się. 

W chwili włączenia, urządzenie 3000SP wymaga ustawienia następujących parametrów. 

1) Data i godzina 8)*Min.napięcie rozładowania (V) 

2) Kraj 9)*Prąd Maks. rozładowanie (A) 

3) Typ baterii 10)*Próg napięcia min. 

4)*Pojemność baterii 11)* Głębokość rozładowania 

5)*Maks.napięcie naładowania (V) 12)*V bat. Rozładowania 

6)*Prąd maks. naładowania 13)*V bat. pełne 

7)*Próg przepięcia  

Uwaga: od 4)* do 13)* ustawienia będą dostępne tylko w przypadku wybrania opcji DEFAULT. 

1) Data i godzina 

Format dat/godzina jest rodzaju "Rok-Miesiąc-Dzień-Godziny-Minuty-Sekundy"; należy zmienić datę i 
godzinę za pomocą przycisków "Do góry" i "W dół", nacisnąć "OK", aby potwierdzić i przejść do 
następnego znaku. Po zakończeniu ustawiania system automatycznie przejdzie do następnej sekcji. 

2) Kraj 

Wybrać kod odpowiadający kodowi kraju (patrz następna tabela), który chcemy ustawić za pomocą 
przycisków "Do góry" "W dół", nacisnąć "OK", aby przejść do następnego znaku i potwierdzić. Po 
zakończeniu ustawiania system automatycznie przejdzie do następnej sekcji. 

 

 

Кod kraj 

 

Кod kraj 

 

Кod kraj 

00 Niemcy VDE AR-N4105 12 Polska 24 Cypr 

01 CEI 021 Internal 13 Niemcy BDEW 25 Indie 

02 Australia 14 Niemcy VDE 0126 26 Filipiny 

03 Hiszpania RD1699 15 Włochy CEI 016 27 Nowa Zelandia 

04 Turcja 16 UK-G83 28 Ameryka 

05 Dania 17 Grecja - wyspy 29 Słowacja VSD 

06 Grecja - ląd stały 18 EU EN 50438 30 Słowacja SSE 

07 Niderlandy 19 EU EN 61727 31 Słowacja ZSD 
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08 Belgia 20 Korea 32 CEI 021 Areti 

09 UK-G59 21 Szwecja 33-49 Zastrzeżona 

10 Chiny 22 Ogólna Europa   

11 Francja 23 CEI 021 External   
 

3) Typ baterii 

Za pomocą przycisków "Do góry" i "W dół" wybrać typ baterii podłączonych do systemu i nacisnąć "OK", 
aby potwierdzić. Jeśli używane są baterie DARFON (1), PYLON (2), SOLTARO (3), ALPHA.ESS (4) lub 
WeCo (jeżeli nie jest obecna wybrać General Lithium) (5), konfiguracja falownika magazynującego 3000 
SP zostanie zakończona, a dostęp do głównego interfejsu uzyskasz naciskając przycisk "OK".  

 

 

6.3. Zamrożenie "FREEZE” czujniki prądu 

 
Począwszy od wersji firmware 1.94 , na wyświetlaczu dostępna jest funkcja "CT Direction", która umożliwia 
szybszą i bardziej poprawną instalację i konfigurację aktualnych sond. 
 
 

1.Impostazioni  

 14. CT Direction 

Rysunek 60 - Menu ustawień 

 
W tym celu, po uruchomieniu falownika, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 
 

1. Nacisnąć przycisk ESC/Menu (pierwszy przycisk od lewej), aby wejść do menu głównego. 

2. Użyć przycisku Enter (czwarty od lewej), aby uzyskać dostęp do podmenu "1. Ustawienia” i 
przewinąć w dół za pomocą strzałki, aby zaznaczyć pozycję "CT Direction". Wejść za pomocą 
przycisku Enter. 

Wprowadzić hasło 0001 za pomocą przycisku strzałka w górę i strzałka w dół, aby zmienić 
podświetloną wartość za pomocą jednej jednostki, a przycisku Enter, aby przejść do następnej 
wartości. 

3. Pojawi się ekran podobny do tego, co poniżej 
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1 
Moc odczytywana przez CTa 
 

2 

Kierunek przepływu mocy: 
 IMPORT → z sieci do użytkownika 
 EXPORT → od użytkownika do sieci 

 

3 
Przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem fazy, w której 
znajduje się CT 
 

4 

Wskazuje stan czujników prądu: 
 UNFREEZE→ kierunek nie zablokowany 
 FREEZE→ kierunek zablokowany 

 

 
Rysunek  61 - Ekran podmenuCT Direction 

 
Trzy linie pokazują, informacje dotyczące wejść CT, odczyt wykrytej mocy, kierunek mocy oraz 
współczynnik mocy; na przykład, rysunek przedstawia odczyt sondy CTa równej 1,85 kW 
importowanej z sieci do użytkownika; współczynnik mocy wskazuje w tym przypadku 
przesunięcie fazowe. 

Należy upewnić się przy włączaniu (tj. podczas początkowego czasu oczekiwania), że na 
trójfazowym CTa jest moc wyższa niż 200W w warunkach IMPORTU, aby prawidłowo skierować 
sondę z wartością współczynnika Poer powyżej 90%. 

4. Po spełnieniu odpowiednich warunków pierwszego uruchomienia (moc importowana > 200 W i 
PF > 90% na wszystkich fazach) możliwe będzie "zamrożenie" tej sytuacji, aby nie trzeba było go 
powtarzać przy kolejnych uruchomieniach systemu. 

a. Nacisnąć drugi przycisk ↑, aby wyświetlić napis FREEZE w dolnej części ekranu  

b. Nacisnąć przycisk ENTER dla potwierdzenia.  

Zostanie wówczas aktywowana opcja FREEZE, która blokuje kierunek działania sondy i ułatwia 
późniejsze uruchomienie maszyny. 

W przypadku wystąpienia błędu podczas procedury rozruchu i niewłaściwego kierunku obrotów 
sondy, można anulować operację FREEZE, wchodząc w menu CT direction i zmieniając opcję 
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FREEZE na UNFREEZE za pomocą przycisku Strzałka w górę i potwierdzając przyciskiem 
ENTER.  

5. Następnie można wyjść z menu za pomocą przycisku ESC/MENU, aby powrócić do interfejsu 
głównego. 
Pierwsza procedura rozruchu jest już zakończona i nie powinna być powtarzana przy 
ponownym uruchomieniu maszyny w przyszłości.  

 
6. W tym momencie będzie można uzyskać dostęp do urządzenia fotowoltaicznego w celu jej 

wyprodukowania. 
 
 

 

 

Rysunek 62 - Włączanie falownika fotowoltaicznego 

 
 

6.4. Menu 

 Na ekranie głównym nacisnąć przycisk "Menu/Do tyłu", aby uzyskać dostęp do menu 
głównego. Menu główne zawiera pięć różnych opcji:  

Menù główne 

1. Ustawienia 1. Enter Setting 

2. Lista wydarzeń 2. Event List 

3. Info sistema 3. System Info 

4. Aktualizacja 
oprogramowania 

4. Software Update 

5. Statystyki dotyczące 
energii 

5. Energy Statistics 
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6.4.1.  Ustawienia (Enter setting): 

1.Impostazioni  

 

1.Parametry baterii 5.Tryb EPS 

2.Usuń dane energii 
10.Kontrola interfejsu 

logicznego 

3.Usuń zdarzenia 11.Autotest 

4.Ustaw kraj 12. Tryby pracy 

5.Selez. Indir. 
Komunikacja 

13.Współczynnik skali 
CTpv 

6.Włącz zmianę kraju 14. CT Direction 

7.Lingua 
13.Ustaw parametry 

Bezpieczeństwo 

8.Data i godzina  

 

 

1. Parametry baterii 

1.Parametri baterii 

1.Tyb baterii 
7.Maksymalny prąd 

rozładowania (A) 

2*Pojemność baterii 8*. Min. próg napięcia 

3.Głębokość 
rozładowania 

9. Min. napięcie 
rozładowania (V) 

4.Maksymalny prąd 
ładowania (A) 

10*V bat. rozładowane (V) 

5.Próg przepięciowy 
11*V bat. całkowicie 

naładowane 

6.Maks. próg 
naładowania (V) 

12.Salvare 

 

Uwaga: Ustawienia 2*/8*/10*/11* są dostępne tylko dla baterii typu DEFAULT.  

Nacisnąć przycisk "Menu/Do tyłu", aby wejść do menu głównego, a następnie nacisnąć przycisk "OK", 
aby wejść do menu głównego, a następnie nacisnąć przycisk "1. Teraz nacisnąć przycisk "OK", aby 
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wejść do menu "1.Parametry baterii"; na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Wprowadzić PWD!", a 
następnie nacisnąć przycisk "OK", aby wprowadzić hasło (użyć przycisków "Do góry" i "W dół", aby 
wybrać cyfrę, a "OK", aby przejść do następnego znaku):  

- dla ustawień domyślnych wpisać "0001”                                             - dla ustawień zaawansowanych 
(zalecane dla instalatorów) wpisać "0715" 

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Błą, spróbować ponownie!", nacisnąć przycisk "Menu/Do 
Tyłu" i ponownie wprowadzić hasło.  

Po wprowadzeniu hasła należy wybrać typ baterii używanych w systemie: 

1) Typ baterii 

Przewinąć w dół za pomocą przycisków "Do góry" i "W dół", aby wybrać typ używanej baterii. 
Nacisnąć "OK", aby potwierdzić ustawienie i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK". W 
przypadku zastosowania baterii litowych Pylontech dostarczanych wraz z falownikiem w 
zestawie magazynującym, wybrać opcję "PYLON". W przypadku korzystania z baterii litowych 
WeCo, należy wybrać opcję "WeCo" lub "GENERAL LITHIUM".  

Zostanie otwarte menu, w którym można ustawić następujące opcje: 

2) Pojemność baterii (tylko w przypadku baterii DEFAULT) 

Wybrać “2. Pojemność baterii" i naciśnij "OK", aby ustawić pojemność baterii lub systemu 
baterii wyrażonego w Ah. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W dół", aby zmienić wartość 
pojemności. Nacisnąć "OK", aby przejść do następnego znaku i potwierdzić ustawienie; 
poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK". Podczas ustawiania tego parametru należy 
odnieść się do odpowiedniej karty technicznej zastosowanej baterii. 

3) Głębokość rozładowania  
 

Głębokość 
rozładowania 

50% 

Głębokość 
rozładowania EPS 

80% 

Wybrać “3. Głębokość rozładowania” i nacisnąć "OK", aby wejść do menu ustawienia 
głębokości rozładowania. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W dół", aby zmienić wartość 
głębokości rozładowania zarówno w trybie pracy normalnej, jak i w trybie EPS, w zależności 
od rodzaju zastosowanych baterii. Nacisnąć "OK", aby przejść do następnego znaku i 
potwierdzić ustawienie; poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK".  

Głębokość rozładowania wskazuje procent faktycznie wykorzystanego poziomu naładowania 
baterii; na przykład, 80% głębokość rozładowania pozwoli na cykle od 20% do 100% poziomu 
naładowania baterii. 

Można również ustawić różne wartości głębokości rozładowania dla pracy standardowej i EPS, 
na przykład można ustawić: głębokość rozładowania = 50% i głębokość rozładowania EPS = 
80%. W tym przypadku, gdy występuje podłączenie do sieci elektrycznej, falownik 
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magazynujący 3000SP nie pobiera energii z baterii, jeśli poziom naładowania jest niższy niż 
50%. W przypadku awarii zasilania, falownik pamięci magazynujący 3000SP będzie pracował 
w trybie EPS (jeśli został wcześniej ustawiony) i pozostanie w trybie rozładowania, dopóki 
poziom naładowania baterii nie spadnie do 20%. 

 

 

4) Maksymalny prąd ładowania (A) 

Wybrać “4. Maksymalny prąd ładowania (A)" i nacisnąć "OK", aby wejść do menu ustawień 
maksymalnego prądu ładowania. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W dół", aby zmienić wartość 
maksymalnego prądu ładowania. Nacisnąć "OK", aby przejść do następnego znaku i 
potwierdzić ustawienie; poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK". 
Przy ustawianiu tego parametru dla baterii Pylontech, należy odnosić się do tabeli w par. 6.2; 
dla różnych modeli baterii, należy odnosić się do odpowiedniej karty technicznej. 

5) Próg przepięcia 

Wybrać “5. Próg przepięcia” i nacisnąć "OK", aby wejść do menu ustawienia napięcia 
zabezpieczającego przeciwko przepięciu. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W dół", aby zmienić 
wartość napięcia zabezpieczającego przeciwko przepięciu Nacisnąć "OK", aby przejść do 
następnego znaku i potwierdzić ustawienie; poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK". 
Przy ustawianiu tego parametru dla baterii Pylontech, należy odnosić się do tabeli w par. 6.2; 
dla różnych modeli baterii, należy odnosić się do odpowiedniej karty technicznej. 

6) Maks. próg naładowania (V) 

Wybrać “6. Minimalne napięcie rozładowania (V)" i nacisnąć "OK", aby wejść do menu 
ustawień minimalnego napięcia rozładowania. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W dół", aby 
zmienić wartość minimalnego progu naładowania. Nacisnąć "OK", aby przejść do następnego 
znaku i potwierdzić ustawienie; poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK". 
Przy ustawianiu tego parametru dla baterii Pylontech, należy odnosić się do tabeli w par. 6.2; 
dla różnych modeli baterii, należy odnosić się do odpowiedniej karty technicznej. 

7) Maksymalny prąd rozładowania (A) 

Wybrać “7. Prąd Maksymalny prąd rozładowania (A)" i nacisnąć "OK", aby wejść do menu 
ustawień maksymalnego prądu rozładowania. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W dół", aby 
zmienić wartość maksymalnego prądu rozładowania. Nacisnąć "OK", aby przejść do 
następnego znaku i potwierdzić ustawienie; poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK".  
Przy ustawianiu tego parametru dla baterii Pylontech, należy odnosić się do tabeli w par. 6.2; 
dla różnych modeli baterii, należy odnosić się do odpowiedniej karty technicznej. 

8) Próg minimalnego napięcia (tylko w przypadku baterii DEFAULT) 

Wybrać “8. Próg minimalnego napięcia” i nacisnąć "OK", aby wejść do menu ustawienia 
napięcia zabezpieczającego przeciwko niskiemu napięciu. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W 
dół", aby zmienić wartość napięcia zabezpieczającego przeciwko niskiemu napięciu. Nacisnąć 
"OK", aby przejść do następnego znaku i potwierdzić ustawienie; poczekać, aż na wyświetlaczu 
pojawi się "OK". 
Podczas ustawiania tego parametru należy odnieść się do odpowiedniej karty technicznej 
zastosowanej baterii. 
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9) Minimalne napięcie rozładowania  

Wybrać “9. Minimalne napięcie rozładowania (V)" i nacisnąć "OK", aby wejść do menu 
ustawień minimalnego napięcia rozładowania. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W dół", aby 
zmienić wartość minimalnego progu naładowania. Nacisnąć "OK", aby przejść do następnego 
znaku i potwierdzić ustawienie; poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK". 
Przy ustawianiu tego parametru dla baterii Pylontech, należy odnosić się do tabeli w par. 6.2; 
dla różnych modeli baterii, należy odnosić się do odpowiedniej karty technicznej. 

 

10) Napięcie przy rozładowanych bateriach (tylko w przypadku baterii DEFAULT) 

Wybrać “11. V. przy rozładowanych bateriach (V)" i nacisnąć "OK", aby wejść do menu 
ustawień napięcia całkowicie rozładowanych baterii. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W dół", 
aby zmienić wartość napięcia całkowicie rozładowanych baterii. Nacisnąć "OK", aby przejść do 
następnego znaku i potwierdzić ustawienie; poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK". 
Podczas ustawiania tego parametru należy odnieść się do odpowiedniej karty technicznej 
zastosowanej baterii. 

Uwaga: To ustawienie odgrywa szczególnie ważną rolę w przypadku baterii ołowiowo-kwasowych, 
podczas gdy jego znaczenie jest ograniczone w przypadku baterii litowych wyposażonych w system 
BMS. 

11) Napięcie przy naładowanych bateriach (tylko w przypadku baterii DEFAULT) 

Wybrać “11. V. przy naładowanych bateriach (V)" i nacisnąć "OK", aby wejść do menu ustawień 
napięcia całkowicie naładowanych baterii. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W dół", aby zmienić 
wartość napięcia całkowicie naładowanych baterii. Nacisnąć "OK", aby przejść do następnego 
znaku i potwierdzić ustawienie; poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK". 
Podczas ustawiania tego parametru należy odnieść się do odpowiedniej karty technicznej 
zastosowanej baterii. 

Uwaga: To ustawienie odgrywa szczególnie ważną rolę w przypadku baterii ołowiowo-kwasowych, 
podczas gdy jego znaczenie jest ograniczone w przypadku baterii litowych wyposażonych w system 
BMS. 

12) Zapisz 

Wybrać "Zapisz" i nacisnąć "OK", aby zapisać wszystkie ustawione parametry. 

2. Usuwanie danych energii 

Wybrać “2. Usuń dane energii" i nacisnąć "OK". Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wprowadzić PWD!", 
nacisnąć "OK", aby wprowadzić hasło "0001" za pomocą przycisków "Do góry" i "W dół", aby wybrać 
cyfrę i "OK", aby przejść do następnej cyfry.  Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Error, 
spróbować ponownie!", nacisnąć przycisk "Do Tyłu" i ponownie wprowadzić hasło. Po wprowadzeniu 
poprawnego hasła otworzy się menu resetowania statystyk, a dane dotyczące wyprodukowanej i zużytej 
energii znajdujące się w danej sekcji menu głównego zostaną automatycznie usunięte. 

3. Usuwanie zdarzeń 

Wybrać “3. Usuń zdarzenia" i nacisnąć dwukrotnie przycisk "OK", aby zakończyć resetowanie 
zarejestrowanych zdarzeń; spowoduje to skasowanie błędów zapisanych w pamięci falownika. 
Poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK", aby nacisnąć przycisk "Menu/Do tyłu" i powrócić do 
poprzedniego menu. 
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4. Ustawianie kraju  

Wybrać “4. Ustawić kraj” i nacisnąć przycisk „OK” aby wejść do menu ustawienia przepisów krajowych. 
Nacisnąć „OK” i jeśli pojawi się komunikat "Ustawianie wyłączone", przejść do kroku "6. Włącz zmianę 
kraju", aby włączyć tę funkcję. Przy włączonej funkcji należy powtórzyć opisane powyżej kroki i ustawić 
kod dla żądanego przepisu krajowego. Nacisnąć przycisk "OK" i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się 
"OK".  
Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z przepisami krajowymi obowiązującymi na brzegu 
falownika, należy odnieść się do odpowiedniego paragrafu. 

 

5. Wybierz adres komunikacyjnego 

Wybrać “5. Wybrać Indir. AdresModBus" i nacisnąć "OK", aby wejść do menu wyboru adresu 
komunikacyjnego. Nacisnąć przyciski "Do góry" i "W dół", aby zmienić pierwszy znak, nacisnąć OK, aby 
przejść do następnego znaku i potwierdzić. Po ustawieniu adresu, nacisnąć OK. 
Adres komunikacyjny wskazuje adres, za pomocą którego falownik wysyła swoje dane do serwera 
monitorującego. W przypadku poszczególnych falowników wykorzystywany jest adres 01; jeśli chcesz 
rozszerzyć monitorowanie na więcej niż jeden falownik magazynujący 3000SP, wykorzystywane są 
progresywne adresy komunikacyjne. 

Uwaga: Upewnić się, że wprowadzony adres nigdy nie jest 00. 

6. Włącz zmianę kraju  

Wybrać “6. Włączyć zmianę kraju" i nacisnąć "OK". Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Wprowadzić 
PWD!", nacisnąć "OK", aby wprowadzić hasło. Wprowadzić hasło "0001" za pomocą przycisków "Do 
góry" i "W dół", aby wybrać cyfrę i "OK", aby przejść do następnej i potwierdzić.  Jeśli na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat "Error, spróbować ponownie!", nacisnąć przycisk "Do Tyłu" i ponownie 
wprowadzić hasło. 
Należy to zrobić, jeśli chcemy zmienić kod kraju i nie został on zmieniony w ciągu ostatnich 24 godzin.  

7. Język 

Wybrać “7. Język" i nacisnąć "OK", aby wejść do menu wyboru języka. Wybrać język za pomocą 
przycisków "Do góry" i "W dół", a następnie nacisnąć "OK". 

Szybszym sposobem zmiany języka z menu jest jednoczesne naciśnięcie przycisków "Menu/Do tyłu" i 
przycisku "OK".  
W wersji oprogramowania firmware V1.90 dostępne są następujące języki: chiński, angielski, włoski, 
niemiecki, słowacki, ukraiński; przyszłe aktualizacje oprogramowania firmware mogą zawierać 
dodatkowe języki. 

8. Data i godzina 

Wybrać “8. Data i czas" i nacisnąć "OK", aby wejść do menu ustawień daty/godziny. Ustawić datę i 
godzinę za pomocą przycisków "Do góry" i "W dół", a następnie nacisnąć "OK", aby przejść do 
następnego znaku i potwierdzić. Data i czas są wyrażone w formacie 

 20RR - MM - DD OO:MM:SS. 
Data i godzina są widoczne w lewym dolnym rogu głównego interfejsu.   
Prawidłowe ustawienie tego menu ma zasadnicze znaczenie, jeśli chcesz ustawić tryb pracy %ładowanie 
(więcej informacji znajduje się w punkcie 12 niniejszego rozdziału). 

 



 

          61 / 147 
User’s Manual 3000SP  
Akt. 1.1 26/04/2021 

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 

Akt. 1.1 26.04.2021 - Aplikacja: GID 

 

9. Tryb EPS (Emergency Power Supply)  

Wybrać “9. Ustawić tryb EPS” i nacisnąć "OK", aby wejść do menu ustawiania trybu EPS. Na 
wyświetlaczu pojawi się następujący ekran. 

9. Ustawić tryb EPS 
1. Ustawienie EPS 

1. Włączyć EPS 

5.Wyłączyć EPS 

2. Ustawić czas rozpoczęcia EPS ***s 

 

Wybrać menu „ 1. Za pomocą przycisków "Do góry" i "W dół" wybrać żądaną opcję pomiędzy 
włączeniem EPS i wyłączeniem EPS, a następnie nacisnąć "OK", aby potwierdzić. 

Jeśli ustawiona jest opcja Włącz EPS, wybrać opcję "2. Ustaw czas uruchomienia EPS" i nacisnąć "OK"; za 
pomocą przycisków "Do góry" i "W dół" zmienić cyfrę i "OK" aby przejść do następnej, ustawić czas, po 
którym tryb EPS będzie działał od momentu zaniku napięcia prądu przemiennego. Wartość tę można 
ustawić w zakresie od 1 do 999 sekund. 

Więcej informacji na temat trybu EPS można znaleźć w procedurze EPS. 

10. Kontrola DRMs0 (tylko na rynek australijski) 

Wybrać “10. Kontrola DRMs0” i nacisnąć „OK”. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wprowadzić PWD!", 
nacisnąć "OK", aby wprowadzić hasło "0001" za pomocą przycisków "Do góry" i "W dół", aby wybrać 
cyfrę i "OK", aby przejść do następnej cyfry. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Error, 
spróbować ponownie!", nacisnąć przycisk "Do Tyłu" i ponownie wprowadzić hasło. Po wprowadzeniu 
prawidłowego hasła otwiera się menu ustawień Kontrola DRMs0. Wybrać “1. Włączyć DRMs0 " lub "2. 
Wyłączyć DRMs0", jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć funkcję. Nacisnąć "OK" i poczekać, aż na 
wyświetlaczu pojawi się "OK". 

Uwaga: ustawienie to jest stosowane tylko w kraju, w którym obowiązuje prawo australijskie i dlatego 
powinno być pomijane we wszystkich innych sytuacjach. 

11. Autotest 

Wybrać “11. Auto test” i nacisnąć “OK”, aby przejść do interfejsu autotestu.  
Uwaga: ustawienie to jest stosowane tylko na rynku włoskim i jest widoczne tylko wtedy, gdy ustawiony 
jest kod kraju 01 lub 15. 

 

11.Autotest 

1.Autotest Fast 

2.Autotest STD 

3. Ustaw czas PF 

4. Ustaw czasQV 
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5.Abilita 81.S1 

 

1) Autotest Fast 

Wybrać “1. Autotest Fast”, a następnie naciśnąć "OK", aby rozpocząć szybki autotest, który zostanie 
wykonany automatycznie i potrwa około 15 minut. Na wyświetlaczu pojawią się następujące ekrany. 

Start Autotest 

↓ nacisnąć „OK”, aby rozpocząć 

Testing 59.S1... 

↓ Oczekiwanie 

Test 59.S1 OK! 

↓ Oczekiwanie 

Testing 59.S2... 

↓ Oczekiwanie 

Test 59.S2 OK! 

↓ Oczekiwanie 

Testing 27.S1... 

↓ Oczekiwanie 

Test 27.S1 OK! 

↓ Oczekiwanie 

Testing 27.S2... 

↓ Oczekiwanie 

Test 27.S2 OK! 

↓ Oczekiwanie 

Testing 81>S1... 

↓ Oczekiwanie 

Test 81>S1 OK! 

↓ Oczekiwanie 

Testing 81>S2… 

↓ Oczekiwanie 

Test 81>S2 OK! 

↓ Oczekiwanie 

Testing 81<S1... 
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↓ Oczekiwanie 

Test 81<S1 OK! 

↓ Oczekiwanie 

Testing 81<S2... 

↓ Oczekiwanie 

Test 81<S2 OK! 

↓ Nacisnąć “OK” 

Autotest OK! 

↓ Nacisnąć "W dół" 

59.S1 253V 900ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

59.S1: 228V 902ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

59.S2 264,5V 200ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

59.S2: 229V 204ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

27.S1 195,5V 400ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

27.S1: 228V 408ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

27.S2 92V 200ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

27.S2: 227V 205ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

81>.S1 50.5Hz 100ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

81>.S1 49.9Hz 103ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

81>.S2 51.5Hz 100ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

81>.S2 49.9Hz 107ms 
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↓ Nacisnąć "W dół" 

81<.S1 49.5Hz 100ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

81<.S1 50.0Hz 105ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

81<.S2 47.5Hz 100ms 

↓ Nacisnąć "W dół" 

81<.S2 50.1Hz 107ms 

 

 

 

2) Autotest STD 

Wybrać “2. Autotest STD” i nacisnąć przycisk „OK”, aby rozpocząć autotest standard. Procedura 
testu jest taka sama jak w przypadku szybkiego testu, z tą różnicą, że czas oczekiwania jest 
dłuższy (około 45 minut) ze względu na 300 sekundowy czas oczekiwania między jednym 
testem a drugim. 

 

3) Ustawić czas PF 

Wybrać “3. Ustawić czas PF” i nacisnąć przycisk „OK” aby wejść do menu ustawienia. 
Wyświetlacz wyświetli następujący ekran: 

 

*.*** to czas, który należy ustawić w sekundach. Używać przycisków „Do góry” i „W dół”, aby 
wprowadzić żądaną wartość. Nacisnąć "OK" i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK". 

Funkcja ta, wymagana przez różne przepisy dla falowników podłączonych do sieci, pozwala na 
zmianę mocy czynnej w funkcji częstotliwości sieci zgodnie z wymaganiami lokalnych 
przepisów.  

Opcja ta umożliwia ustawienie czasu (wyrażonego w sekundach) opóźnienia, z którym 
interweniuje zmiana mocy P. 

 

4) Ustawienie czasu QV 

Wybrać “4. Ustawić czas QV” i nacisnąć przycisk „OK” aby wejść do menu ustawienia. 
Wyświetlacz wyświetli następujący ekran: 

 

Set：*.*** s 

Set：** s 
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** to czas, który należy ustawić w sekundach. Używać przycisków „Do góry” i „W dół”, aby 
wprowadzić żądaną wartość. Nacisnąć "OK" i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się "OK". 

Funkcja ta, wymagana przez różne przepisy dla falowników podłączonych do sieci, pozwala na 
zmianę mocy reaktywnej w funkcji napięcia sieci zgodnie z wymaganiami lokalnych przepisów.  

Opcja ta umożliwia ustawienie czasu (wyrażonego w sekundach) opóźnienia, z którym 
interweniuje zmiana mocy Q. 

 

5) Włączenie 81.S1 

Wybrać “5. Włączyć 81.S1” i nacisnąć „OK”. Wybrać “1. Włączyć 81.S1 " lub "2. Wyłączyć 
81.S1", jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć funkcję. Nacisnąć "OK" i poczekać, aż na wyświetlaczu 
pojawi się "OK". 

Funkcja ta umożliwia wprowadzenie progów ograniczenia częstotliwości wymaganych w 
niektórych przypadkach przez lokalne przepisy. 

12. Tryb pracy 

Wybrać “12. Nacisnąć "OK", aby uzyskać dostęp do interfejsu w celu ustawienia trybu pracy. 

12. Tryby pracy 

1.Ustawić trybu automatyczny 

2.Wybrać tryb %ładowania 

3.Ustawić tryb godzinowy 

4.Ustawić tryb bierny 

 
 
 
 
 

1) Ustawianie trybu automatycznego 

Wybrać “1. Ustawić tryb automatyczny" i nacisnąć przycisk "OK", aby ustawić tryb 
automatyczny. W tym trybie urządzenie automatycznie określa początek i koniec ładowania, 
aby zapewnić optymalny stan naładowania baterii i energii zgromadzonej w baterii. Poniżej 
przedstawiono przykład działania systemu w trybie automatycznym. 

Tak długo, jak energia wytwarzana przez system 
fotowoltaiczny jest mniejsza niż wymagana przez 

obciążenia (lub jej różnica wynosi < 100W), 3000SP 
pozostaje w stanie czuwania. 

Gdy energia z systemu fotowoltaicznego jest większa niż 
wymagana przez obciążenia, 3000SP priorytetowo 
potraktuje ładowanie baterii z nadmiarem energii. 
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Gdy bateria jest w pełni naładowana (lub gdy energia 
ładowania jest ograniczona), nadmiar energii zostanie 

wyeksportowany do sieci. 

 

Gdy energia z systemu fotowoltaicznego znów będzie 
mniejsza niż wymagana przez obciążenia, system 

najpierw wykorzysta energię zgromadzoną w baterii. 

 

Gdy suma energii wytworzonej przez system 
fotowoltaiczny i dostarczonej przez baterię jest 

mniejsza niż wymagana przez obciążenia, brakująca 
energia zostanie pobrana z sieci. 

 

Naciśnięcie przycisku "W dół" z menu głównego daje 
natychmiastowy dostęp do informacji na temat 

działania 3000SP. 

 

 
Poniżej znajdują się informacje i wartości chwilowe, które można zobaczyć naciskając przycisk "W 
dół" w głównym interfejsie. 

 



 

          67 / 147 
User’s Manual 3000SP  
Akt. 1.1 26/04/2021 

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 

Akt. 1.1 26.04.2021 - Aplikacja: GID 

Sieć (V) Wskazuje napięcie sieciowe wyrażone w woltach 

Sieć (A) 
Wskazuje prąd wymieniany z siecią w amperach (symbol - przed 

rysunkiem oznacza transfer mocy do sieci) 

Częstotliwość Wskazuje częstotliwość zasilania elektrycznego wyrażoną w hercach 

Bateria (V) Wskazuje napięcie zestawu baterii wyrażone w woltach 

Prąd ładowania Wskazuje prąd, za pomocą którego aktualnie ładowany zestaw baterii 

Prąd 
rozładowania 

Wskazuje prąd, za pomocą którego aktualnie jest rozładowany zestaw 
baterii 

Poziom 
naładowania 

Wskazuje procentowy poziom naładowania baterii 

Cykle baterii 
Wskazuje liczbę pełnych cykli ładowania i rozładowywania wykonanych 

przez baterie 

Temp. 
Akumulator 

Wskazuje temperaturę zmierzoną na ogniwach zestawu baterii 

 

2) Ustawianie trybu %ładowania 

Wybrać “2. Ustawić tryb %ładowania” i nacisnąć przycisk „OK” aby wejść do menu tryb 
%ładowania. W tym trybie użytkownik może wybrać jeden lub więcej przedziałów czasowych 
(zarówno godzinowych jak i dziennych), w których bateria będzie ładowana pod przymusem, 
pobierając również energię z sieci w przypadku, gdy dostarczone przez fotowoltaikę nie są 
wystarczające. Można również ustawić maksymalny poziom naładowania (SOC) oraz moc, przy 
pomocy której bateria będzie ładowana. 

Ustawić tryb %ładowania 

Zasady. 0: Włącz 

Od                   Do                   SOC                
ładowanie 

21h00m    -    06h00m      090%              
1000W 

Data wejścia w życie 

Gru.    22    -    Mar.    21 

Dni tygodnia 

Pon.  Mar.  Śr.  Czw.  Piąt.  Sob.  Niedz. 
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3) Ustawianie trybu godzinowego 

 Wybrać “3. Ustawić tryb godzinowy", a następnie nacisnąć "OK", aby wejść do interfejsu trybu 
ładowania/rozładowania. W tym trybie można wybrać okres ładowania i wymuszonego rozładowania 
baterii oraz moc, z jaką będą wykonywane te operacje. 

 Uwaga: Ten tryb jest zwykle używany do sprawdzania poprawności ładowania i 
rozładowywania falownika 3000SP. Dlatego nie zaleca się ustawiania tego trybu podczas normalnej 
pracy systemu. Poniżej znajduje się przykład zrzutu ekranu. 

Początek ładowania 22 h 00 m 

Koniec ładowania 05 h 00 m 

Moc ładowania 2000 W 

Początek rozładowania 14 h 
00m 

Koniec rozładowania 16 h 00m 

Moc rozładowania 2500 W 

4) Ustawić tryb bierny 

 Wybrać “4. Ustawić tryb bierny, a następnie nacisnąć "OK".  
 Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, poprosić o kopię protokołu komunikacji pasywnej z 
działu wsparcia technicznego. 

 

13. Ustawianie parametrów bezpieczeństwa 

Wybrać “13. Ustawić Param. bezpieczeństwa" i nacisnąć "OK"; wyświetlony zostanie ekran "Wprowadź 
hasło”. Wprowadzić hasło "0001" za pomocą przycisków "Do góry" i "W dół", aby zmienić cyfrę i "OK", 
aby przejść do następnej i potwierdzić. 

Opcja ta służy do ustawiania różnych parametrów inicjalizacji, napięcia i częstotliwości w celu 
dostosowania falownika do miejsc instalacji, w których wymagane są progi inne niż wymagane przez 
przepisy krajowe.  
Aby zmienić np. parametry oraz progi napięcia i częstotliwości, należy zwrócić się o pomoc techniczną w 
postaci odpowiednich plików tekstowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiednie pliki 
.TXT zostaną następnie wysłane i skopiowane do katalogu głównego karty SD (bardziej szczegółowa 
procedura rozpakowania karty SD znajduje się w rozdziale 6.4.4); po ponownym włożeniu karty SD do 
gniazda karty SD, nacisnąć "Do góry" lub "W dół", aby wybrać z danego menu:  
1. Ustawić Param. Uruchomienie  
2. Ustawić V bezpieczeństwo                                                             3. Ustawić  Hz Bezpieczeństwo                                                      
nacisnąć "OK" i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "OK".   
 
Uwaga: aby uzyskać więcej informacji i zażądać pliku aktualizacji firmware, należy skontaktować się z 
serwisem technicznym ZCS pod bezpłatnym numerem 800 727464 (dostępny wyłącznie we Włoszech). 

 



 

          69 / 147 
User’s Manual 3000SP  
Akt. 1.1 26/04/2021 

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 

Akt. 1.1 26.04.2021 - Aplikacja: GID 

6.4.2.  Lista zdarzeń (Event list) 

2. Lista wydarzeń 

1. Bieżąca Lista zdarzeń 

2. Archiwalna Lista 
zdarzeń 

 

Aby uzyskać dostęp do listy zdarzeń, zawierającej informacje o błędach, które wystąpiły w falowniku, należy 
wrócić do interfejsu głównego i nacisnąć przycisk "Menu/Do tyłu", przewinąć strzałką w dół do punktu "2". 
Lista zdarzeń" i uzyskuje się za pomocą przycisku "OK". Teraz można uzyskać dostęp zarówno do listy 
aktualnych zdarzeń, jak i do listy wszystkich zdarzeń w historii falownika 3000SP.  

1)  Bieżąca Lista zdarzeń 

Wybrać “1. Aktualna lista zdarzeń” i nacisnąć „OK”, aby uzyskać dostęp do informacji na temat 
aktualnych błędów falownika; w szczególności będzie można zobaczyć liczbę błędów, kod 
identyfikacyjny oraz datę i godzinę ich wystąpienia. Poniższa tabela przedstawia przykład zrzutu 
ekranu. 

 

 

2) Archiwalna Lista zdarzeń 

Wybrać “2. Historia listy zdarzeń" i nacisnąć "OK", aby uzyskać dostęp do informacji na temat 
historii błędów znajdujących się w pamięci; w szczególności będzie można zobaczyć liczbę błędów, 
kod identyfikacyjny, datę i godzinę ich wystąpienia. Za pomocą przycisków "Do góry" i "W dół" 
można przełączać się między ekranami, aby zobaczyć wszystkie błędy. Poniższa tabela przedstawia 
przykład zrzutu ekranu. 

 

 

6.4.3.  Info sistema (System information) 

Aby uzyskać dostęp do ogólnego ekranu informacyjnego instalacji, należy wrócić do głównego interfejsu 
i nacisnąć przycisk "Menu/Do tyłu", przewinąć strzałką w dół do punktu "3. Info sistema" i wejść za 

ID   zdarzeń    Czas zdarzenia   

ID02      2018-03-16   09:56 
2.   ID03      2018-03-16   09:56 

3.   ID85      2018-03-05   21.45 

4.   ID52      24.02.2018   08.12 
5.   ID98      2018-02-15   17.34 

 

ID   zdarzeń    czas zdarzenia 

1.   ID02      2018-03-16   09:56 

2.   ID03      2018-03-16   09:56 
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pomocą przycisku "OK".  W ten sposób można uzyskać dostęp do interfejsu informacyjnego falownika i 
baterii oraz przewijać strzałkami "Do góry" i "W dół", aby wyświetlić wszystkie ekrany. Poniższa tabela 
przedstawia przykład zrzutu ekranu. 

Uwaga: liczba i rodzaj informacji może się różnić w zależności od ustawionego modelu baterii 

3.Info 
sistema 

 

Info Sistema (1) Seryjny Numer seryjny maszyny 

 Wersja oprogramowania 
Wersja zainstalowanego 

oprogramowania 

 Wersja sprzętowa Wersja hardware 

 Adres RS485 Adres komunikacji wifi 

Info Sistema (2) Kraj 
Kod kraju dla obowiązującego 

prawodawstwa 

 Kod usługi Wersja zainstalowanego firmware 

 EPS Informacje dotyczące trybu EPS 

 Tryb pracy Informacje dotyczące trybu pracy 

Info Sistema (3) Sprawdzenie DRMs0 Informacje dotyczące trybu DRMs0 

 Ustawić czas PF Opóźnienie reakcji na częstotliwość 

 Ustawienie czasu QV Opóźnienie reakcji na napięcie 

 Czynnik mocy Wartość współczynnika mocy 

Parametry baterii 
(1) 

Typ baterii Ustawiony model baterii 

 Pojemność baterii: Pojemność baterii w Ah 

 Głębokość rozładowania Procentowe rozładowanie baterii 

 Prąd maks. naładowania Maksymalny prąd ładowania w A 

Parametry baterii 
(2) 

Próg przepięcia 
Maksymalna wartość napięcia 

(zabezpieczenie) 

 Maks. próg naładowania (V) 
Maksymalna wartość napięcia 

(ładowanie) 

 
Prąd Maks. rozładowanie 

(A) 
Maksymalny prąd rozładowania w A 

 
Min. napięcie rozładowania 

(V) 
Minimalna wartość napięcia 

(zabezpieczenie) 

Parametry baterii 
(3) 

Min. próg napięcia 
Minimalna wartość napięcia 

(rozładowanie) 
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 V batt. Rozładowania 
Napięcie przy  naładowanych bateriach 

0% 

 V batt. pełne 
Napięcie przy naładowanych bateriach 

100% 

 

6.4.4.  Aktualizacja oprogramowania (Software upgrade) 

Przed aktualizacją oprogramowania z wyświetlacza konieczne jest zwrócenie się do działu wsparcia 
technicznego Azzurro ZCS za pośrednictwem poczty elektronicznej o wykonanie aktualizacji 
oprogramowania falownika 3000SP i wykonanie następujących poleceń: 

1. Wyłączyć ZCS 3000 SP poprzez odłączenie zasilania prądu przemiennego i wyłączenie baterii.  
Jeśli używane są baterie Pylontech, ustawić przełączniki na 0 na każdej baterii w pakiecie.  
Jeśli używane są baterie Azzurro, Weco, nacisnąć przycisk POWER przez około 5 sekund, aż zgaśnie 
kontrolka RUN.   

2. Zdjąć środkową pokrywę na dole falownika odkręcając cztery śruby krzyżowe, zwracając uwagę na 
poluzowanie dławików kablowych. 

 

3. Wyjąć kartę SD z gniazda karty SD (pokazanego na powyższym rysunku), lekko naciskając kartę SD 
CARD i wyciągając ją z falownika. Następnie włożyć ją do komputera za pomocą odpowiedniego 
adaptera. 

4. Otworzyć jednostkę MICRO SD CARD i utworzyć nowy folder z nazwą ES3000firmware, z 
uwzględnieniem małych i dużych liter, jak wskazano i sprawdzając, że nie ma spacji. W tym 
momencie należy skopiować do folderu ES3000firmware pliki znajdujące się w załączniku 
wiadomości e-mail. 

5. Wyciągnąć MICRO SD CARD z komputera przy użyciu procedury bezpiecznego wysuwania 
urządzenia. 

6. Włożyć MICRO SD CARD do gniazda w falowniku. 

7. Jeśli używane są baterie Pylontech, uruchomić system najpierw umieszczając przełączniki 
wszystkich baterii na I, a następnie naciskając czerwony przycisk SW na baterii głównej (tj. baterii 
podłączonej przewodem komunikacyjnym do falownika).   
W przypadku zastosowania baterii Azzurro, Weco, nacisnąć przycisk zasilania POWER na 1 sekundę, 
upewniając się, że zapali się zielona kontrolka RUN.  

8. Odłączyć zasilanie prądu przemiennego falownika magazynującego za pomocą odłącznika 
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naściennego. 

9. Po włączeniu wyświetlacza (około 23 sekundy po zamknięciu wyłącznika prądu przemiennego) 
należy ponownie odłączyć zasilanie prądem przemiennym od systemu przechowywania danych ZCS. 

10. Z wyświetlacza wejść do menu naciskając przycisk "Menu/Do tyłu" (pierwszy od lewej) i wejść do 
pozycji 5.Aktualizacja oprogramowania naciskając przycisk "OK" (czwarty od lewej). Wprowadzić 
hasło 0715 i ponownie nacisnąć "OK", aby rozpocząć aktualizację. 

11. Proces aktualizacji potrwa około 3 minut i odbędzie się w całkowitej autonomii. 

12. Sprawdzić, czy aktualizacja została prawidłowo zakończona i czy znajduje się ona w końcowym 
stanie błędu (stan normalny, ponieważ falownik jest odłączony od sieci prądu przemiennego). Jeśli 
pojawi się komunikat "Komunikacja nie powiodła się", wówczas należy wyłączyć falownik i 
powtórzyć procedurę, począwszy od punktu 7. 

13. Po pomyślnej aktualizacji należy zmienić kraj: wejść do menu Ustawienia  (Enter setting w języku 
angielskim) naciskając przycisk „Menu/Do tyłu”, następnie przejść do czwartego punktu Ustaw kraj 
(Set Country w języku angielskim) i wprowadzić kod kraju 22. 

Uwaga: jeśli falownik pracuje dłużej niż 24 godziny, funkcja musi być odblokowana poprzez dostęp 
do menu Włączyć zmianę kraju (ENABLE SET COUNTRY  w języku angielskim), które odpowiada 
punktowi 6 menu Ustawienia wprowadzając hasło 0001. 

14. Wyłączyć ponownie baterie i falownik, ustawiając przełączniki na O, a następnie odczekać kilka 
minut. 

15. Ponownie uruchomić falownik, dostarczając najpierw prąd stały z baterii, a następnie prąd 
przemienny z zainstalowanego odłącznika. 

16. Ponownie uruchomić falownik dostarczając prąd przemienny i wejść ponownie do menu wyboru 
kraju, a następnie ustawić kod kraju dla standardu sieci w swoim kraju (np. We Włoszech: CEI-021 
INT, CEI-021 EXT, CEI-016). 

17. Wyłączyć system i ponownie uruchomić go po jednej minucie, jak wskazano w punkcie 15. 

18. Przejść do menu Ustawienia (Settings), a następnie do podmenu Parametry baterii (Battery 
Parameters w jezyku angielskim), wprowadzić hasło 0715, wybrać typ baterii (PYLON jeśli 
używamy baterii PYLONTECH, GENERAL LITHIUM jeśli używamy baterii Tawaki lub Weco) i ustawić 
parametry zgodnie z typem i liczbą zainstalowanych baterii. 

Uwaga: konieczne jest ustawienie wszystkich wymaganych wartości, nawet jeśli nie odbiegają one 
od wartości domyślnych i zapisanie ich z pozycji Zapisz (Save). 

19. Procedura aktualizacji została już zakończona i dlatego konieczne jest prawidłowe ponowne 
uruchomienie systemu przy użyciu pierwszej procedury rozruchu opisanej w odpowiednim 
paragrafie. 

Uwaga: jeśli podczas aktualizacji pojawi się komunikat "Aktualizacja DSP1 Fail" lub "DSP2 Fail Update", 
aktualizacja oprogramowania układowego nie powiodła się. Dlatego konieczne jest wyłączenie systemu, 
najpierw opuszczenie wyłącznika prądu przemiennego, a następnie włączenie baterii, należy odczekać 3 
minuty i wykonać czynności opisane powyżej, począwszy od punktu 7. 

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji i zażądać pliku aktualizacji firmware, należy skontaktować się z 
serwisem technicznym ZCS pod bezpłatnym numerem 800 727464 (dostępny wyłącznie we Włoszech). 
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6.4.5. Statystyki Energii (Energy statistic) 

Aby uzyskać dostęp do ekranu dotyczącego statystyk energetycznych instalacji, należy wrócić do 
głównego interfejsu i nacisnąć przycisk "Menu/Do tyłu", przewinąć strzałką w dół do punktu "5". 
Statystyki dotyczące energii" i wejść za pomocą przycisku "OK".  Interfejs ten pokazuje dane dotyczące 
generowania systemu fotowoltaicznego i zużycia energii przez użytkownika w określonym przedziale 
czasu, a naciśnięcie przycisków "Do góry" i "W dół" umożliwia przełączanie na różne przedziały 
czasowe: dzień, tydzień, miesiąc, rok i cykl życia.   
Poniższa tabela przedstawia przykład zrzutu ekranu dziennych statystyk. 

5.Statystyki 
dotyczące energii 

Dzisiaj 

Prod. FV    10.00KWh 

AutoCon    8.00KWh             80%        

Export        2.00KWh             20% 

Zużycie 32.00KWh 

AutoCon    7.00KWh             21,87%        

Import        25.00KWh          78.13% 
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7. Instalacja tryb trójfazowy 

 

Falownik magazynujący 3000SP jest falownikiem jednofazowym, ale może być instalowany w układzie 

trójfazowym poprzez podawanie i odbieranie mocy na jednej fazie, w celu wyzerowania wektorowej sumy 

mocy każdej fazy odczytanej przez licznik wymiany. Do korzystania z tego trybu konieczna jest produkcja 
fotowoltaiczna generowana przez trójfazowy falownik 

 

 

Rysunek 63 - Schemat instalacji systemu magazynowania 3000SP na systemie trójfazowym 

W przykładzie przedstawionym na Rysunek 64 - Schemat przepływów Mocy w systemie magazynującym 
3000SP na systemie trójfazowym , falownik jest zainstalowany na fazie L3 (pralka), jednakże dla jego 
automatycznego działania uwzględniane są również obciążenia zainstalowane na pozostałych dwóch fazach 
(oświetlenie i lodówka), a bilans przepływów mocy uwzględnia całą produkcję fotowoltaiczną i absorpcję 
wszystkich obciążeń. 
Na przykład, jeśli przyjmiemy system trójfazowy i produkcję fotowoltaiczną 6 kW, przestrzegając wartości 
przedstawionych na rysunku możemy stwierdzić, że: 
 
 W fazie L1 nie występują żadne obciążenia, a wytworzona energia jest doprowadzana do sieci. 

 W fazie L2 wymagane jest 5 kW, z czego 2 kW dostarczane są przez system fotowoltaiczny, a 3 kW 
pobierane są z sieci. 

 W fazie L3, w której zainstalowany jest zbiornik magazynujący, obciążenia pobierają moc 4 kW; żądanie 
to jest realizowane częściowo przez ogniwa fotowoltaiczne (2 kW), a częściowo przez baterie (3 kW). 
Jednak zamiast dostarczać tylko 2 kW potrzebne do pokrycia obciążeń w fazie, dostarczany jest 
dodatkowy 1 kW, który jest następnie sprzedawany do sieci, aby zrównoważyć wyższą absorpcję w fazie 
L2. 

 
Dzięki tej logice wektorowa wymiana energii z siecią jest anulowana, a wymagana przez użytkownika moc 9 
kW jest częściowo zaspokajana przez produkcję fotowoltaiczną, a częściowo przez rozładowanie baterii. 
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Konfiguracja ta może być przeprowadzona, gdy instalator uzna za stosowne, aby system zarządzał 
magazynowaniem energii zgodnie z globalną logiką systemu trójfazowego, to znaczy, aby uwzględniał 
produkcję i zużycie na wszystkich fazach.  
Konfiguracja ta jest zatem zalecana, gdy trzy fazy zasilania wszystkich obciążeń domu bez wyraźnego 
rozróżnienia, lub gdy wymagany jest bilans energetyczny akumulacji, który obejmuje wszystkie fazy 
systemu (na przykład w przypadku, gdy jedna faza zasila mieszkanie, jedna ogród, a druga garaż).  

 
Rysunek 64 - Schemat przepływów Mocy w systemie magazynującym 3000SP na systemie trójfazowym 

 
 

7.1. Połączenia CT / Komunikacja bateryjna / RS485 

  

Rysunek  65 - Schemat podłączenia falownika magazynującego 3000SP w instalacji zasilanej energią odnawialną 
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9) Prawidłowe ustawienie czterech sond prądu (TA):  
- CTa do pomiaru energii wymienianej z siecią musi być umieszczony na wyjściu z licznika 
wymiennego (po stronie użytkownika) na tej samej fazie, na której został zainstalowany magazyn i 
musi obejmować wszystkie przewody fazowe wchodzące lub wychodzące z licznika. CTa będzie 
zatem mierzyć zarówno energię wprowadzaną do sieci przez system fotowoltaiczny, jak i energię 
pobieraną w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników. 

- cTb i CTc, każda umieszczona na dwóch pozostałych fazach, muszą zawierać wszystkie przewody 
fazowe wchodzące lub wychodzące z miernika. CTb e il Ctc będą zatem mierzyć zarówno energię 
wprowadzaną do sieci przez system fotowoltaiczny, jak i energię pobieraną w celu zaspokojenia 
potrzeb użytkowników.  
 
- CTpv do pomiaru produkcji fotowoltaicznej musi być umieszczony na kablu fazy wyjściowej 
falownika fotowoltaicznego (po stronie użytkownika) lub licznika produkcyjnego i będzie mierzył 
tylko energię wytworzoną przez falownik fotowoltaiczny. Faza, w której ma być umieszczona CTpv, 
musi być taka sama jak ta, w której zainstalowano 3000SP 
 

 

Rysunek 66 - Schemat podłączenia czujnika CTpv 

 

1) W przypadku konieczności przedłużenia przewodów przyłączeniowych czujnika, należy stosować 
przewody sieciowe UTP. Jeśli w pobliżu PRZEWODU występują szumy elektryczne/elektroniczne, 
które mogą powodować zakłócenia, należy użyć przewodów sieciowych FTP. Rozszerzenie może być 
realizowane do maksymalnej odległości 100 m z minimalną utratą sygnału. 

 

Rysunek  67 - Nieprawidłowe umieszczenie sondy prądowej TA 
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 Poniżej znajduje się odniesienie do podłączeń sond z dostarczonymi zaciskami CT. 

Kabel TA Kabel przedłużający (kabel sieciowy) Podłączenie 3000SP 

Czerwony 
pomarańczowy / pomarańczowy biały /                                                                            

brązowy / brązowy biały 
CT+ 

Czarny 
zielony / zielony biały /                                                                                                         

niebieski / niebieski biały 
CT- 

 

 

 

Rysunek  68 - Podłączenia przewodów CT dla sond prądowych 

2) Odkręcić 4 śruby (A) pokrywy centralnej przy pomocy śrubokręta (rysunek względny). 

3) Zdjąć wodoszczelną pokrywę (B), poluzować dławik kablowy (C), a następnie zdjąć korek (G). 

4) Przełożyć przewód CT  przez dławik kablowy po prawej stronie pokrywy, podłączyć przewód do 
dostarczonego CT, następnie włożyć zaciski CT do odpowiednich portów (CTa, CTb e Ctc  do sond 
pomiaru wymiany i Ctpv do sondy produkcyjnej). 

5) Informacje na temat podłączania baterii znajdują się w odpowiednim paragrafie. 

6) Założyć pokrywę wodoszczelną i przymocować ją 4 śrubami; następnie dokręć dławik kablowy. 

7) Poniżej znajdują się uproszczone schematy prawidłowej i nieprawidłowej instalacji sond prądowych. 
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Rysunek  69 - Prawidłowe umieszczenie sond prądowych 

 

 
Rysunek 70  - Nieprawidłowe umieszczenie sond prądowych  

 

7.2. Działanie 

 

7.2.1. Kontrole wstępne 

Przed uruchomieniem falownika należy przeprowadzić następujące kontrole. 

1)  Falownik 3000SP musi być stabilnie zamocowany do uchwytu montażowego na ścianie. 

2) Polaryzacja przewodów baterii musi być prawidłowa, a przewody zasilające muszą być bezpiecznie 
podłączone. 

3) Przewody GRID/LOAD muszą być bezpiecznie i prawidłowo podłączone do odpowiedniego bloku 
zacisków. 
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4) Zamknąć wyłącznik prądu przemiennego między portem prądu przemiennego między portem GRID 
falownika HYD-ES a siecią. Wyłącznik prądu przemiennego musi być ustawiony na OFF. 

5) W przypadku podłączenia EPS stycznik sieciowy musi być prawidłowo podłączony. 

6) W odniesieniu do baterii litowych, upewnić się, że przewód komunikacyjny został prawidłowo 
podłączony. 

 
 

 

7.2.2. Pierwsze uruchomienie falownika 

1. Wyłączyć system fotowoltaiczny i wszelkie inne rodzaje wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych; można to zrobić poprzez odłączenie zasilania prądem zmiennym falownika 
fotowoltaicznego poprzez odpowiedni wyłącznik zainstalowany w systemie. Alternatywnie, 
falownik produkcyjny może zostać odcięty po stronie prądu stałego za pomocą pokładowego 
przełącznika falownika lub zainstalowanego w instalacji w tym celu. 

 
2. Upewnić się, że użytkownik zużywa więcej niż 500 W na każdej fazie. Zalecane obciążenia dla tej 

pracy to suszarki do włosów (800W < P < 1600W), piece elektryczne (1000W < P < 2000W) i piece 
(P > 1500W). Inne rodzaje ładunków, takie jak pralki lub pompy ciepła, charakteryzują się wysokim 
zużyciem energii, ale mogą być wchłaniane dopiero po pewnym czasie od momentu ich włączenia. 

 
Rysunek 71 - Weryfikacja absorpcji większej niż 500W w każdej z trzech faz 

4. Uruchomić falownik magazynujący 3000 SP 
 Zapewnić zasilanie prądem stałym falownika poprzez prawidłowe uruchomienie baterii: 

W przypadku baterii Pylontech należy umieścić przełącznik POWER baterii lub (w przypadku 
więcej niż jednej jednostki) wszystkich baterii na I (pozycja ON), następnie nacisnąć czerwony 
przycisk SW baterii głównej tylko na około jedną sekundę; w tym momencie diody LED 
wszystkich baterii zaświecą się kolejno i po kilku sekundach zgasną, z wyjątkiem diody LED 
pracy oznaczonej jako RUN. 
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Rysunek 72 - Stan baterii po ustawieniu przełącznika POWER w pozycji ON i naciśnięciu przycisku SW 

 
W przypadku baterii Azzurro, WeCo należy nacisnąć przycisk oznaczony RUN na około jedną 
sekundę; po zwolnieniu należy poczekać na hałas wewnątrz baterii związany z zamknięciem 
przekaźnika. Powtórzyć czynność dla wszystkich poniższych baterii w systemie. 

 
 

 

Rysunek 73 - Widok przycisku zasilania z falownika WeCo 

 
 

c) Zapewnić zasilanie prądem zmiennym poprzez dedykowany wyłącznik prądu przemiennego dla 
falownika magazynującego. Jeśli istnieje kilka wyłączników chroniących falownik (np. wyłącznik 
i mechanizm różnicowy), wszystkie muszą być ustawione na ON, aby umożliwić podłączenie 
falownika do sieci. 

 
 

 
 

Rysunek 74 - Przykładowy wyłącznik prądu przemiennego do zabezpieczenia falownika 
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7.2.3. Zamrożenie "FREEZE” czujniki prądu 

Począwszy od wersji firmware 1.94 , na wyświetlaczu dostępna jest funkcja "CT Direction", która umożliwia 
szybszą i bardziej poprawną instalację i konfigurację aktualnych sond. 
 
W tym celu, po uruchomieniu falownika, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 

 
7. Nacisnąć przycisk ESC/Menu (pierwszy przycisk od lewej), aby wejść do menu głównego. 

8. Użyć przycisku Enter (czwarty od lewej), aby uzyskać dostęp do podmenu "1. Ustawienia” i 
przewinąć w dół za pomocą strzałki, aby zaznaczyć pozycję "CT Direction". Wejść za pomocą 
przycisku Enter. 

Wprowadzić hasło 0001 za pomocą przycisku strzałka w górę i strzałka w dół, aby zmienić 
podświetloną wartość za pomocą jednej jednostki, a przycisku Enter, aby przejść do następnej 
wartości. 

9. Pojawi się ekran podobny do tego, co poniżej 

 
Rysunek  75 - Ekran podmenuCT Direction 

 
Trzy linie pokazują, dla każdej z trzech zainstalowanych sond, odczyt wykrytej mocy, kierunek mocy 
oraz współczynnik mocy; na przykład, rysunek przedstawia odczyt sondy CTa równej 1,85 kW 
importowanej z sieci do użytkownika; współczynnik mocy wskazuje w tym przypadku przesunięcie 
fazowe wykrytego prądu w odniesieniu do napięcia i jest parametrem, który pomaga zrozumieć, czy 
sonda znajduje się w prawidłowej fazie w przypadku instalacji w systemie trójfazowym. 

W związku z tym pomiary wykonane za pomocą szczypiec amperometrycznych w poprzedniej 
procedurze mogą być zastąpione odczytami mocy w tym menu. Dlatego przy włączaniu prosimy o 
upewnienie się, że przy włączaniu (tzn. w początkowym czasie oczekiwania) wszystkie trzy fazy 
mają moc wyjściową ponad 500W w warunkach IMPORT, aby prawidłowo kierować trzema 
sondami. 

Kontrola instalacji sondy na prawidłowej fazie może być przeprowadzona za pomocą współczynnika 
mocy: wartości współczynnika mocy powyżej 90% wskazują, że sonda podłączona do tego wejścia 
(np. sonda CTb) jest ustawiona na prawidłowej fazie. 
ADNOTACJA: Aby zapewnić prawidłowy odczyt współczynnika mocy, konieczne jest pochłanianie 
ponad 700W, ponieważ mniejsze moce mogą wpływać na czułość odczytu sondy, zniekształcając 
obliczenia PF.  

Jeżeli w takich warunkach sondy nie są prawidłowo umieszczone na fazach instalacji, wartość 
współczynnika mocy będzie znacznie niższa niż 60%, a sygnał alarmowy zostanie wyświetlony, jak 
pokazano poniżej. 
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Rysunek 76  - Przykład sond CTb i CTc zainstalowanych na fazie rozładowanej 

 
W związku z tym konieczne będzie odwrócenie wyłącznie sond z niskim PF lub zacisków 
umieszczonych na skrzynce zaciskowej falownika, aż wartość współczynnika mocy przyjmie 
prawidłowe wartości (wskazane na rys.6). 
W razie niemożliwości uzyskania wymaganych warunkó należy skontaktować się z centrum 
serwisowym ZCS pod bezpłatnym numerem 800 72 74 64 (dostępnym tylko we Włoszech) lub 
utorzyć zapytanie wchodząc na naszą stronę https://www.zcsazzurro.com/it/support. 

10. Po spełnieniu odpowiednich warunków pierwszego uruchomienia (moc importowana > 500 
W i PF > 90% na wszystkich fazach) możliwe będzie "zamrożenie" tej sytuacji, aby nie trzeba było go 
powtarzać przy kolejnych uruchomieniach systemu. 

a. Nacisnąć drugi przycisk ↑, aby wyświetlić napis FREEZE w dolnej części ekranu  

b. Nacisnąć przycisk ENTER dla potwierdzenia.  

 Zostanie wówczas aktywowana opcja FREEZE, która blokuje kierunek działania sondy i ułatwia 
późniejsze uruchomienie maszyny. 

W przypadku wystąpienia błędu podczas procedury rozruchu i niewłaściwego kierunku obrotów 
sondy, można anulować operację FREEZE, wchodząc w menu CT direction i zmieniając opcję FREEZE 
na UNFREEZE za pomocą przycisku Strzałka w górę i potwierdzając przyciskiem ENTER.  

11. Następnie można wyjść z menu za pomocą przycisku ESC/MENU, aby powrócić do interfejsu 
głównego. 
Pierwsza procedura rozruchu jest już zakończona i nie powinna być powtarzana przy ponownym 
uruchomieniu maszyny w przyszłości.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zcsazzurro.com/it/support


 

          83 / 147 
User’s Manual 3000SP  
Akt. 1.1 26/04/2021 

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 

Akt. 1.1 26.04.2021 - Aplikacja: GID 

7.2.4. Ustawienie CTpv w trybie trójfazowym 

 

1.Impostazioni  

 
13.Współczynnik skali 

CTpv 

 
Rysunek 77 - Menu ustawień 

 
1. Nacisnąć przycisk ESC/Menu (pierwszy przycisk od lewej), aby wejść do menu głównego. 
2. Użyć przycisku Enter (czwarty od lewej), aby uzyskać dostęp do podmenu "1. Ustawienia” i 

przewinąć w dół za pomocą strzałki, aby zaznaczyć pozycję "Współczynnik skali CTpv". Wejść za 
pomocą przycisku Enter. 

3. Wprowadź hasło 0001 za pomocą przycisku strzałka w górę i strzałka w dół, aby zmienić 
podświetloną wartość za pomocą jednej jednostki, a przycisku Enter, aby przejść do następnej 
wartości. 

4. Za pomocą strzałek i przycisku Enter ponownie ustawić wartość mnożnikową, która ma być 
zastosowana do odczytu CTpv; ustawić, jak pokazano na poniższym rysunku, wartość równą 
3.00. Nastepnie zatwierdzić przyciskiem ENTER. 

 

 
Rysunek 78 - Ustawianie współczynnika skali CTpv na wyświetlaczu 

 
5. Za pomocą przycisku Esc/Menu wrócić do głównego interfejsu. 
6. Włączyć urządzenie fotowoltaiczne, aby rozpoczęło produkcję. 

 
 

 

Rysunek 79 - Włączanie falownika fotowoltaicznego 
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8. Sprawdzenie poprawności działania 

Wykonaj następujące czynności w celu sprawdzenia poprawności działania: 

1. Wyłączyć wszystkie źródła generacji fotowoltaicznej. 

 

2. Opuść wyłącznik dedykowany do ochrony 3000SP, falownik pozostanie włączony, ale przejdzie do 
stanu błędu z powodu braku zasilania prądem przemiennym 

 

  

3. Włączyć 3000SP poprzez naciśnięcie przełącznika prądu przemiennego. 
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4. Po podniesieniu wyłącznika rozpocznie się odliczanie zgodnie z ustawionym kodem kraju (dla 
CEI021-Internal będzie to 300s) w celu ponownego podłączenia do sieci, w tym czasie należy 
sprawdzić, czy obciążenia w domu są zasilane wyłącznie z sieci i czy nie ma innego zasilania z 
urządzenia fotowoltaicznego lub baterii. 

 

 

5. Po zakończeniu odliczania, baterie zaczną dostarczać energię, w zależności od dostępności do 
użytkownika, starając się wyzerować zużycie energii z sieci. W tym okresie należy sprawdzić, czy  

a. wartość zużycia pozostaje na stałym poziomie* wraz ze wzrostem uzysku mocy z baterii 
podczas rozładowania  

b. Moc pobierana z sieci powinna się zmniejszyć o ilość równą dostarczanej przez baterie 

c. Wartość PV na wyświetlaczu pozostaje zerowa. 

 

6. Włączyć falownik fotowoltaiczny. 

 

7. Po aktywacji instalacji fotowoltaicznej, sprawdzić czy: 
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a. Wartość zużycia pokazana na wyświetlaczu pozostaje stała* wraz ze wzrostem mocy 
fotowoltaicznej.  

b. W zależności od produkcji fotowoltaicznej, system będzie działał w sposób trybu 
pracy systemu. 

c. Wartość wydajności fotowoltaicznej pokazana na wyświetlaczu jest zgodna z 
rzeczywistą wydajnością fotowoltaiczną widoczną na fotowoltaicznym falowniku 
słonecznym. 

 

8. Jeśli powyższe nie zostaną zweryfikowane, należy sprawdzić rozmieszczenie i kierunek TA, 
konsultując paragrafy dotyczące prawidłowego montażu i pierwszego uruchomienia. 

 

8.1. Sprawdzanie ustawionych parametrów 

1. Poniżej znajduje się podsumowanie wszystkich parametrów ustawionych na urządzeniu, które można 
znaleźć w menu informacyjnym systemu. W szczególności należy sprawdzić, czy wskazane parametry są 
prawidłowe. Aby uzyskać dostęp do tego menu, należy przejść z głównego ekranu: 

1.1. Nacisnąć pierwszy przycisk od lewej strony; 

1.2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk ↓; 

1.3. Wejść do menu "Info Sistema", naciskając czwarty przycisk; 

1.4. Aby przewijać zdjęcia, nacisnąć trzeci przycisk ↓ 

  

Adres RS485: sprawdzić, czy jest to 01, aby móc monitorować swoje systemy poprzez aplikację lub portal. 

Kraj: Sprawdzić, czy kod kraju jest prawidłowy dla obowiązującego rozporządzenia 
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Tryb EPS: (Włączony/Wyłączony). 

Tryb pracy:  w celu zminimalizowania wymiany z siecią odpowiedni tryb będzie "Tryb automatyczny". 

  

Sterowanie DRMs0 (lub interfejs logiczny): musi być wyłączone. 

Współczynnik skali CTpv:  

1.00 → konfiguracja jednofazowa 

3.00 → konfiguracja trójfazowa  

CT Direction sprawdzić stan blokady TA. 

  

Typ baterii: sprawdzić, czy model baterii na wyświetlaczu jest zgodny z zainstalowanymi bateriami. 
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Pojemność baterii: system pokaże całkowitą pojemność baterii: 

 1 Pylontech → 50 Ah;    
 2 Pylontech → 100Ah 
 n Pylontech → n x 50Ah 

 1 WeCo → 86 Ah;    
 2 WeCo → 172Ah 
 n WeCo → n x 86Ah 

 1 AZZURRO → 100 Ah;    
 2 AZZURRO → 200 Ah 
 n AZZURRO → n x 100 Ah 

 
 

 
Głębokość wyładowania: sprawdzić wartość głębokości wyłądowania ustawioną w trybie On-grid i EPS. 
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9. Dane techniczne  
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10. Troubleshooting i konserwacja 

10.1. Rozwiązywanie problemów 

Niniejsza sekcja zawiera informacje i procedury usuwania ewentualnych usterek i błędów, które mogą 
wystąpić podczas eksploatacji falownika magazynującego 3000SP. 

W przypadku problemów z falownikiem należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

- Czy falownik znajduje się w czystym, suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu?  

- Wyłącznik baterii jest w położeniu ON? 

- Czy przewody są prawidłowo zwymiarowane i jak najkrótsze?  

- Czy podłączenia wejściowe/wyjściowe i okablowanie są w dobrym stanie? 

- Czy ustawienia konfiguracyjne są prawidłowe dla instalacji? 

- Czy panel wyświetlacza i płaski przewód komunikacyjny są prawidłowo podłączone i nie są 
uszkodzone? 

Aby wyświetlić zarejestrowane alarmy, postępować zgodnie z poniższymi krokami: 

Nacisnąć "Menu/Do tyłu", aby uzyskać dostęp do menu głównego w standardowym interfejsie. Na ekranie 
menu wybrać "Lista zdarzeń", a następnie nacisnąć "OK", aby uzyskać dostęp do listy alarmów i błędów. 

Kod 
błędu 

Nazwa 
błędu 

Opis błędu Proponowane rozwiązanie 

ID01 GridOVP 
Napięcie sieciowe 
jest zbyt wysokie 

Jeśli błędy te występują sporadycznie, możliwą 
przyczyną są wahania sieci poza standardowymi 

parametrami. falownik 3000SP automatycznie 
powraca do normalnej pracy, gdy sieć znajduje się w 

normalnych zakresach. 

W przypadku częstych alarmów zaleca się pomiar 
napięcia/częstotliwości na zaciskach w celu 

weryfikacji wartości. Jeśli wartości mieszczą się w 
normie i błąd utrzymuje się, należy skontaktować się z 

pomocą techniczną.  
Jeśli wartości nie są zgodne z normą, należy sprawdzić 

okablowanie do rozłącznika prądu przemiennego. 

Możliwe jest modyfikowanie progów interwencyjnych 
dla 

przepięć/nadnapięcia/nadczęstotliwości/poniższych 
progów interwencyjnych zgodnie z i za zgodą 

operatora sieci lokalnej. W celu wykonania tej operacji 
należy skontaktować się z działem pomocy 

technicznej. 

ID02 GridUVP 
Zbyt niskie napięcie 

sieciowe 

ID03 GridOFP 
Częstotliwość 

sieciowa jest zbyt 
wysoka 

ID04 GridUFP 
Częstotliwość 

sieciowa jest zbyt 
niska 

ID05 BatOVP 
Napięcie baterii jest 

zbyt wysokie 

W przypadku sporadycznego i niepoważnego alarmu, 
należy sprawdzić ustawienie przepięcia baterii i 

porównać je z kartą techniczną baterii. W przypadku 
prawidłowego ustawienia lub stałego alarmu należy 

skontaktować się z działem pomocy technicznej. 
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ID06 Vlvrtlow 
 

Błąd funkcji LVRT 
  

Skontaktować się z serwisem technicznym 
 

ID07 Vovrthigh Błąd funkcji OVRT 

ID08 PVOVP 
Napięcie PV jest 

zbyt wysokie 

 
SprawdZIĆ, czy nie ma zbyt wielu modułów 

fotowoltaicznych w urządzeniu 
serię podłączoną do sznurka, 

napięcie ciągu (Voc) jest wyższe niż 
maksymalne napięcie wejściowe dozwolone przez 

falownik. Wyregulować liczbę podłączonych modułów 
PV, aby zmniejszyć produkcję PV.  

Falownik automatycznie powraca do normalnego 
stanu pracy po prawidłowej korekcie. 

 

ID09 
HW_LLCB

us_OVP 

Napięcie na linii LLC 
jest zbyt wysokie. 

Działanie 
zabezpieczające 

sprzętu 
komputerowego 

ID09- ID26: Błędy wewnątrz falownika 3000SP. 

 

Wyłączyć urządzenie odłączając zasilanie prądem 
przemiennym i stałym i odczekać co najmniej 5 minut. 
Włączyć ponownie urządzenie, zamykając rozłączniki 

prądu przemiennego i stałego i sprawdzić, czy błąd 
nadal występuje. Jeśli błąd nadal występuje, należy 

skontaktować się z pomocą techniczną. 

ID10 
HW_Boost

_OVP 

Napięcie Boost jest 
zbyt wysokie 

Działanie 
zabezpieczające 

sprzętu 
komputerowego 

ID11 
HwBuckBo

ostOCP 

Prąd BuckBoost jest 
zbyt wysoki. 

Działanie 
zabezpieczające 

sprzętu 
komputerowego 

ID12 HwBatOCP 

Prąd baterii jest zbyt 
wysoki. Działanie 
zabezpieczające 

sprzętu 
komputerowego 

ID15 HwAcOCP 

Prąd sieciowy jest 
zbyt wysoki. 

Działanie 
zabezpieczające 

sprzętu 
komputerowego 

ID17 
HwADFaul

tIGrid 
Błąd w próbkowaniu 

prądu sieciowego. 

ID18 
HwADFaul

tDCI 
Błąd w próbkowaniu 

DCI 
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ID19 
HwADFaul

tVGrid 
Błąd w próbkowaniu 
napięcia sieciowego. 

ID20 
GFCIDevic

eFault 
Błąd pobierania 

próbek GFCI. 
 

ID21 
MChip_Fau

lt 
Usterka 

mikroprocesora 
 

ID22 
HwAuxPo
werFault 

Błąd napięcia 
zasilania 

pomocniczego 
 

ID25 
LLCBusOV

P 
Napięcie na linii LLC 

jest zbyt wysokie. 
 

ID26 SwBusOVP 

Napięcie na łączu 
komunikacyjnym 
jest zbyt wysokie. 

Działanie 
zabezpieczające 

oprogramowania 

 

ID27 BatOCP 
Prąd baterii jest zbyt 

wysoki 
Jeśli błąd występuje często, należy skontaktować się z 

pomocą techniczną. 

ID28 DciOCP 
Prąd na DCI jest zbyt 

wysoki ID28-ID31 to wewnętrzne błędy 3000SP. 

 

Wyłączyć urządzenie odłączając zasilanie prądem 
przemiennym i stałym i odczekać co najmniej 5 minut. 
Włączyć ponownie urządzenie, zamykając rozłączniki 

prądu przemiennego i stałego i sprawdzić, czy błąd 
nadal występuje. Jeśli błąd jest stały, należy 

skontaktować się z pomocą techniczną. 

ID29 
SwOCPInst

ant 
Prąd sieciowy jest 

zbyt wysoki 

ID30 BuckOCP 
Prąd na Buck jest 

zbyt wysoki 

ID31 AcRmsOCP 
Prąd wyjściowy jest 

zbyt wysoki 

ID34 Overload Przeciążenie 
Wyregulować moc obciążenia w odpowiednim 

zakresie. 

ID35 CT Fault CT jest uszkodzony. 
Sprawdzić, czy połączenie CT jest stabilne 

i czy zostało prawidłowo skierowane. 

ID49 
Consistent
Fault_VGri

d 

Pomiary napięcia w 
sieci pomiędzy 
głównym DSP i 

drugorzędnym DSP 
nie są wyrównane ID49-ID51 to wewnętrzne błędy 3000SP. 

 

Wyłączyć urządzenie odłączając zasilanie prądem 
przemiennym i stałym i odczekać co najmniej 5 minut. 
Włączyć ponownie urządzenie, zamykając rozłączniki 

prądu przemiennego i stałego i sprawdzić, czy błąd 
nadal występuje. Jeśli błąd jest stały, należy 

skontaktować się z pomocą techniczną. 

ID50 
Consistent
Fault_FGri

d 

Pomiary 
częstotliwości 

zasilania sieciowego 
pomiędzy głównym 

DSP i 
drugorzędnymi DSP 
nie są wyrównane 

ID51 
Consistent
Fault_DCI 

Pomiary DCI 
pomiędzy głównym 

DSP i 
drugorzędnymi DSP 
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nie są wyrównane 

ID52 
BatCommu
nicatonFla

g 

Błąd podłączenia z 
baterią 

3000SP nie komunikuje się prawidłowo z BMS baterii. 

 

Upewnić się, że używana bateria jest kompatybilna z 
3000SP. 

Upewnić się, że wybrałeś właściwy 

typ baterii i sprawdzić przewód komunikacyjny 

pomiędzy baterią i 3000SP. 

ID53 
SpiCommL

ose 
Błąd komunikacji 

SPI 

ID53-ID77 to wewnętrzne błędy falownika 3000SP 

 

Wyłączyć urządzenie odłączając zasilanie prądem 
przemiennym i stałym i odczekać co najmniej 5 minut. 
Włączyć ponownie urządzenie, zamykając rozłączniki 

prądu przemiennego i stałego i sprawdzić, czy błąd 
nadal występuje. Jeśli błąd jest poważny, należy 

skontaktować się z pomocą techniczną. 

ID54 
SciCommL

ose 
Błąd komunikacji SCI 

ID55 
RecoverRe

layFail 
Błąd przekaźników 

ID57 
OverTemp
Fault_BAT 

Temperatura baterii 
jest zbyt wysoka 

ID58 
OverTemp
Fault_Heat

Sin k 

Temperatura 
radiatora falownika 

jest zbyt wysoka 

ID59 
OverTemp
Fault_Env 

Temperatura 
otoczenia jest zbyt 

wysoka 

ID65 
unrecover
HwAcOCP 

Prąd sieciowy jest 
zbyt wysoki. Błąd 

sprzętu 
komputerowego nie 

jest odwracalny 

ID66 
unrecover

BusOVP 

Napięcie na 
magistrali jest zbyt 

wysokie. Błąd 
sprzętu 

komputerowego nie 
jest odwracalny 

ID67 
BitEPSunr
ecoverBat

OcP 

Błąd, którego nie 
można usunąć na 

baterii w trybie EPS 

ID70 
unrecover
OCPInstan

t 

Prąd sieciowy jest 
zbyt wysoki. Błąd 

sprzętu 
komputerowego nie 

jest odwracalny 

ID75 
unrecover
EEPROM_

W 
EEPROM nieczytelny 



 

          94 / 147 
User’s Manual 3000SP  
Akt. 1.1 26/04/2021 

Identyfikacja: MD-AL-GI-00 

Akt. 1.1 26.04.2021 - Aplikacja: GID 

ID76 
unrecover
EEPROM_

R 
EEPROM nieczytelny 

ID77 
unrecover
RelayFail 

Trwały błąd na 
przekaźnikach 

ID81 
Over 

Temperatu
re 

Temperatura 
wewnętrzna jest 

zbyt wysoka. 

1) Sprawdzić, czy 3000SP jest zainstalowany w miejscu, 
które nie jest nasłonecznione i nie ma kontaktu z innymi 

źródłami ciepła. 

2) Sprawdzić, czy 3000SP jest zainstalowany w pozycji 
pionowej i czy temperatura otoczenia jest niższa niż 

temperatura dopuszczalna przez 3000SP 

ID82 
Over 

Frequency 

Częstotliwość prądu 
przemiennego jest 

zbyt wysoka. 
Odnieść się do ID01 

ID83 

Long dist 

Ładuj 

Shedding 

Zdalny sygnał 
ograniczenia 

obciążenia 

Falownik 3000SP otrzymuje zdalny sygnał do 
ograniczenia obciążenia. 

ID84 
Long dist 

OFF 

Sygnał wyłączenia 
falownika 3000SP 

Wyłączyć falownik i skontaktować się z obsługą 
techniczną. 

ID85 
Battery 

Voltage is 
low 

Napięcie baterii jest 
niskie 

Osiągnięto minimalny poziom napięcia. Nie będzie 
możliwe dalsze rozładowanie baterii przed jej 

naładowaniem 

ID86 
Bat 

Voltage 
Low Shut 

Napięcie baterii jest 
niskie. 

Falownik wyłącza się, gdy napięcie baterii jest zbyt 
niskie. 

ID94 

Software 
version is 

not 
consistent 

Zainstalowana 
wersja 

oprogramowania 
sprzętowego nie jest 

odpowiednia dla 
typu falownika 

Skontaktować się ze pomocą techniczną. 

ID95 
CommEEP
ROMFault 

EEPROMb karty 
komunikacyjnej nie 

jest czytelny 

ID95-ID96 to wewnętrzne błędy 3000SP 

 

Wyłączyć urządzenie odłączając zasilanie prądem 
przemiennym i stałym i odczekać co najmniej 5 minut. 
Włączyć ponownie urządzenie, zamykając rozłączniki 

prądu przemiennego i stałego i sprawdzić, czy błąd 
nadal występuje. Jeśli błąd jest poważny, należy 

skontaktować się z pomocą techniczną. ID96 RTCFault Błąd zegara 

ID97 
InValidCou

ntry 
Wybrany kraj jest 

nieprawidłowy 
Sprawdzić ustawienie ustawionego kodu kraju 

ID98 SDfault Błąd karty SD 
Wyjąć kartę SD i wytrzeć suchą ściereczką. 

Jeśli błąd utrzymuje się, wymień kartę SD na nową. 

ID99 Wifi fault Wifi jest w błędzie Skontaktować się ze pomocą techniczną. 
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ID100 BatOCD 

Zabezpieczenie 
przed przetężeniem 

rozładowania 
baterii. 

ID100-ID103 to błędy baterii. 

 

W przypadku sporadycznych błędów odczekać kilka 
minut, aby sprawdzić, czy błąd znika. 

Jeśli błąd jest stały, należy skontaktować się z pomocą 
techniczną. 

ID101 BatSCD 
Zabezpieczenie 
przed zwarciem 

baterii 

ID102 BatOV 
Zabezpieczenie 

przed przeciążeniem 
baterii 

ID103 BatUV 
Zabezpieczenie 

przed podnapięciem 
baterii 

ID104 BatOTD 
Zabezpieczenie 

przed przegrzaniem 
rozładowania baterii 

ID106-ID107 to błędy baterii. 

 

Sprawdzić warunki instalacji i wentylacji baterii. 
Alternatywnie można zredukować ustawiony prąd 

ładowania i rozładowania. 

Jeśli błąd jest stały, należy skontaktować się z pomocą 
techniczną. 

ID105 BatOTC 
Zabezpieczenie 

przed przegrzaniem 
ładowania baterii 

ID106 BatUTD 

Zabezpieczenie 
przed zbyt niską 

temperaturą 
rozładowania baterii 

ID106-ID107 to błędy baterii. 

 

Sprawdzić warunki instalacji baterii. 

Jeśli błąd jest stały, należy skontaktować się z pomocą 
techniczną. ID107 BatUTC 

Zabezpieczenie 
przed byt niską 

temperaturą 
ładowania baterii 

 
 

10.2. Konserwacja 

Ogólnie rzecz biorąc, falowniki nie wymagają codziennej lub okresowej konserwacji. W każdym przypadku, 
w celu zapewnienia prawidłowej, długotrwałej pracy falownika, należy upewnić się, że radiator do 
chłodzenia falownika ma wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić odpowiednią wentylację i nie jest 
zablokowany przez kurz lub inne elementy. 

Czyszczenie falownika 

Do czyszczenia falownika należy używać kompresora powietrza, miękkiej, suchej szmatki lub szczotki z 
miękkim włosiem. Do czyszczenia falownika nie wolno używać wody, żrących środków chemicznych ani 
agresywnych środków czyszczących. Przed czyszczeniem należy wyłączyć zasilanie prądem przemiennym i 
stałym do falownika. 

Czyszczenie radiatora 

Do czyszczenia radiatora należy używać kompresora powietrza, miękkiej, suchej szmatki lub szczotki o 
miękkim włosiu. Do czyszczenia radiatora nie należy używać wody, żrących środków chemicznych lub 
agresywnych detergentów. Przed czyszczeniem należy wyłączyć zasilanie prądem przemiennym i stałym do 
falownika. 
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11. Demontaż  

11.1. Fazy odłączania 

 Odłączyć falownik od sieci prądu przemiennego. 

 Wyłączyć wyłącznik prądu stałego (umieszczony na baterii lub zainstalowany na ścianie) 

 Odczekać 5 minut. 

 Odłączyć złącza prądu stałego od falownika 

 Wyjąć złącza do komunikacji z bateriami, sondami prądowymi i sondą temperatury.  

 Usunąć końcówki prądu przemiennego. 

 Odkręcić śrubę mocującą do wspornika i zdjąć falownik ze ściany 

11.2. Opakowanie  

Jeśli to możliwe, należy zapakować produkt w oryginalne opakowanie. 
 

11.3. Przechowywanie 

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

11.4. Utylizacja 

Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usunięcie sprzętu lub jego 
części, które nie odbywa się zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w kraju instalacji. 

 
Przekreślony symbol pojemnika na kółkach oznacza, że produkt nie może być wyrzucany wraz z odpadami 
domowymi po zakończeniu jego użytkowania. 
Ten produkt musi zostać dostarczony do punktu zbiórki odpadów w Twojej lokalnej społeczności w celu 
recyklingu. 
Więcej informacji można uzyskać w urzędzie ds. utylizacji odpadów w Państwa kraju. 
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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12. Systemy monitorowania 

12.1. Zewnętrzna karta wifi 

12.1.1. Instalacja 

W odróżnieniu od wewnętrznej karty wifi, w przypadku modelu zewnętrznego instalacja musi być 
wykonana dla wszystkich falowników z nią kompatybilnych. Procedura jest jednak szybsza i bardziej 
uproszczona, ponieważ przednia pokrywa falownika nie jest otwarta. 
 
W celu nadzorowania falownika należy ustawić adres komunikacyjny RS485 na 01 bezpośrednio z 
wyświetlacza. 

 
Przyrządy niezbędne do instalacji: 
 

 Śrubokręt krzyżakowy 
 Zewnętrzna karta wifi 

 
1) Wyłączyć falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku. 

2) Zdjąć pokrywę dostępu do złącza wifi znajdującego się w dolnej części falownika odkręcając dwie śruby 
krzyżakowe (a) lub odkręcając pokrywę (b), w zależności od modelu falownika, jak pokazano na 
rysunku. 

 
 

a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Rysunek 80 - Obudowa zewnętrznej karty wifi 

     
3) Włożyć kartę wifi do odpowiedniego gniazda, zwracając uwagę na kierunek włożenia karty i 

zapewniając prawidłowy kontakt pomiędzy obiema częściami. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Rysunek 81 - Obudowa zewnętrznej karty wifi 

          
4) Uruchomić falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku: 

 

12.1.2. Konfiguracja 

Konfiguracja karty wifi, wymaga obecności sieci wifi w pobliżu falownika w celu osiągnięcia stabilnej 
transmisji danych z płyty falownika do modemu wifi.  

Przyrządy niezbędne do instalacji: 
 Smartphone, PC lub tablet 
 

Ustawić się przed falownikiem i sprawdzić, przeszukując sieć wifi za pomocą smartfona, komputera lub 
tabletu, czy sygnał z sieci wifi w domu dociera do miejsca, w którym falownik jest zainstalowany. 
Jeśli w miejscu instalacji falownika znajduje się sygnał sieci wifi, można rozpocząć procedurę konfiguracji. 
Jeśli sygnał wifi nie dociera do falownika, konieczne jest dostarczenie systemu wzmacniającego sygnał i 
doprowadzającego go na miejsce instalacji. 
 

1) Włączyć wyszukiwanie sieci wifi w telefonie lub komputerze, aby wyświetlić wszystkie sieci 
widoczne z urządzenia. 
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Rysunek 82– Wyszukiwanie w sieci Wifi na smartfonach z systemem iO (po lewej) i Android (po prawej) 

 
Uwaga: Odłącz się od wszelkich sieci wifi, do których jesteś podłączony, usuwając dostęp automatyczny. 

 

 
Rysunek 83– Wyłączenie automatycznego ponownego podłączenia do sieci 

 
2) Podłączyć do sieci wifi generowanej przez kartę wifi falownika (typ AP_*******, gdzie ******* 

wskazuje numer seryjny karty wifi pokazany na etykiecie urządzenia), działającej jako Access Point. 
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Rysunek 84 – Połączenie z punktem dostępowym karty Wifi na smartfonach z systemem iO (po lewej) i Android (po prawej) 

 
3) Jeśli używana jest karta Wifi drugiej generacji, wówczas wyświetlany jest monit o podanie hasła do 

podłączenia do sieci Wifi falownika. Należy użyć hasła znajdującego się na opakowaniu lub na karcie 
wifi. 

      
  

 

Rysunek 85  - Hasło zewnętrznej karty wifi 

 
Uwaga: Aby upewnić się, że karta jest podłączona do komputera PC lub smartfona podczas procesu 
konfiguracji, należy włączyć automatyczne ponowne podłączenie do sieci AP_*******. 
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Rysunek 86- Zapytanie o wprowadzenie hasła 

 
Uwaga: Punkt dostępowy nie może zapewnić dostępu do Internetu; należy potwierdzić, aby utrzymać 
połączenie wifi, nawet jeśli Internet nie jest dostępny. 
 

 
Rysunek 87 - Ekran pokazujący, że dostęp do Internetu jest niemożliwy 

 
4) Uzyskać dostęp do przeglądarki (Google Chrome, Safari, Firefox) i wpisać w pasku adresu u góry 

strony adres 10.10.100.254.  
W pojawiającej się masce wpisać "admin" zarówno jako nazwę użytkownika, jak i hasło. 
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Rysunek 88 - Ekran dostępu do serwera web dla konfiguracyjnej karty wifi 

 
5) Wyświetlony zostanie ekran Status, na którym wyświetlane są informacje o rejestratorze, takie jak 

numer seryjny i wersja firmware. 
 
Należy sprawdzić, czy pola informacji o falowniku są wypełnione informacjami o falowniku. 
 
Język strony można zmienić za pomocą odpowiedniego polecenia w prawym górnym rogu. 
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Rysunek  89 - Ekran statusu 

 
6) Kliknąć przycisk Kreatora w lewej kolumnie. 

 
7) Na nowym ekranie, który się pojawi, wybrać sieć wifi, do której chcemy podłączyć kartę wifi, 

sprawdzając, czy sygnał (RSSI) jest większy niż co najmniej 30%. W przypadku, gdy sieć nie jest 
widoczna, można nacisnąć przycisk Odśwież.  
Uwaga: Upewnić się, że siła sygnału jest większa niż 30%, w przeciwnym razie konieczne jest 
zbliżenie routera lub zainstalowanie wzmacniacza sygnału. 
Następnie kliknąć przycisk Dalej. 
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Rysunek  90 - Dostępny ekran wyboru sieci bezprzewodowej (1) 

 
8) Wprowadzić hasło sieciowe wifi (modem wifi) klikając Show Password, aby upewnić się, że jest ono 

poprawne; hasło nie powinno zawierać znaków szczególnych (&, #, %) i spacji.  
Uwaga: Podczas tego kroku, system nie jest w stanie upewnić się, że wprowadzone hasło jest 
rzeczywiście tym, którego wymaga modem, więc należy upewnić się, że wprowadzone hasło jest 
poprawne.  
Należy również zaznaczyć, że pole poniżej jest ustawione na Enable Click on the Next i odczekać 
kilka sekund na weryfikację. 
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Rysunek 91 - Ekran wprowadzania hasła do sieci bezprzewodowej (2) 

 
9) Ponownie kliknij przycisk Dalej, nie zaznaczając żadnych opcji zabezpieczeń karty. 

 

 
Rysunek 92 - Ekran do ustawiania opcji bezpieczeństwa (3) 
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10)  Kliknąć na przycisk OK. 

 
Rysunek 93 - Ekran końcowy konfiguracji (4) 

 
11)  W tym momencie, jeśli konfiguracja karty zakończy się pomyślnie, pojawi się ekran konfiguracji 

końcowej i telefon lub komputer PC zostanie odłączony od sieci wifi falownika. 
12)  Ręcznie zamknąć stronę internetową za pomocą przycisku zamknij na komputerze lub usunąć z tła 

telefonu.  

 
Rysunek 94 - Ekran zakończonej konfiguracji 
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12.1.3. Kontrola 

Odczekać dwie minuty po zakończeniu konfiguracji karty i sprawdzić, wracając do ekranu wyboru sieci wifi, 
czy sieć AP_******* nie jest już obecna. Brak sieci wifi na liście potwierdzi konfigurację karty wifi.  

 

 
Rysunek 95 - Wyszukiwanie sieci wifi na smartfonie (iOs i Android); punkt dostępowy karty wifi nie jest już widoczny 

 
Jeśli sieć wifi jest nadal obecna na liście wifi, należy połączyć się z nią ponownie i przejść do strony stanu. 
Sprawdzić tutaj następujące informacje: 
 

a. Sprawdzić tryb Wireless STA 
i. Router SSID > Nazwa routera 

ii. Jakość sygnału > inna niż 0% 
iii. Adres IP > inny niż 0.0.0.0 

b. Sprawdzić informacje o serwerze zdalnym 
i. Zdalny serwer A > Połączony 

 

 
 

Rysunek  96 - Ekran statusu 
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Stan ledów obecnych karcie 

1) Stan początkowy:  
NET (Led po lewej): wyłączony 
COM (Led środkowy): włączony stały 
READY (Led po prawej): włączony migający 

 

 
 

Rysunek 97 - Stan początkowy ledów 

2) Stan końcowy: 
NET (Led po lewej): włączony stały 
COM (Led środkowy): włączony stały 
READY (Led po prawej): włączony migający 

 

  
 

Rysunek 98 - Stan końcowy ledów 

W przypadku gdy dioda NET nie świeci się lub na stronie Stanu pozycja Remote Server A jest nadal 
"Not Connected", konfiguracja nie powiodła się, na przykład z powodu wprowadzenia błędnego hasła 
do routera lub rozłączenia urządzenia podczas połączenia. 
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Konieczne jest zresetowanie karty: 
- Nacisnąć przycisk resetowania na 10 sekund i zwolnić 
- Po kilku sekundach diody się wyłączają i READY będą szybko migać 
- Karta powróci teraz do swojego pierwotnego stanu. Teraz można powtórzyć procedurę 

konfiguracji. 
 

Karta może zostać zresetowana tylko wtedy, gdy falownik jest włączony. 

 

 
 

Rysunek 99 - Przycisk resetowania na karcie wifi 

 
 

12.1.4. Rozwiązywanie problemów 

Stan ledów obecnych karcie  
 

1) Nieregularna komunikacja z falownikiem 
- NET (Led po lewej): włączony stały 
- COM (Led środkowy): wyłączony 
- READY (Led po prawej): włączony migający 

 

             
Rysunek 100 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy falownikiem a kartą 
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- Sprawdzić adres Modbus ustawiony na falowniku: 
Wejść do menu głównego za pomocą przycisku ESC (pierwszy przycisk po lewej stronie), przejść do 

INFORMACJI SYSTEMU i wejść do podmenu za pomocą przycisku ENTER. Przewijając się w dół, 

należy upewnić się, że parametr Modubs Address jest ustawiony na 01 (a w każdym razie inny niż 

00). 

Jeśli ustawiona wartość jest inna niż 01, należy przejść do Ustawienia (Ustawienia bazowe dla 
falowników hybrydowych) i wejść do menu Adres Modbus, gdzie będzie można ustawić wartość 01. 

- Sprawdzić, czy karta wifi jest prawidłowo i bezpiecznie podłączona do falownika, zwracając 
uwagę na dokręcenie dwóch śrub krzyżowych. 

 
- Sprawdzić, czy na wyświetlaczu falownika widoczny jest symbol wifi w prawym górnym rogu 

(stały lub migający). 

 

Rysunek  101 - Ikony na wyświetlaczu jednofazowym LITE (po lewej) i trójfazowym lub hybrydowym (po prawej) 

 
- Zrestartować kartę: 

• Nacisnąć przycisk resetowania na 5 sekund i zwolnić 
• Po kilku sekundach diody się wyłączają i szybko migają 
• Karta zostanie teraz zrestartowana bez utraty konfiguracji z routerem 

 
2) Nieregularna komunikacja ze zdalnym serwerem 

- NET (Led po lewej): wyłączony 
- COM (Led środkowy): włączony 
- READY (Led po prawej): włączony migający 

 

                 
Rysunek 102 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy wifi i zdalnym serwerem 
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- Należy sprawdzić, czy procedura konfiguracji została przeprowadzona prawidłowo i czy 

użyto właściwego hasła sieciowego. 
- Szukając sieci wifi za pomocą smartfona lub komputera PC, należy sprawdzić, czy siła 

sygnału wifi jest odpowiednia (podczas konfiguracji wymagana jest minimalna siła sygnału 
RSSI 30%). W razie potrzeby zwiększyć siłę sygnału za pomocą przedłużacza sieci lub 
routera dedykowanego do monitorowania falownika. 

- Sprawdzić, czy router ma dostęp do sieci i czy połączenie jest stabilne; sprawdzić przez 
komputer, czy jest dostęp do Internetu. 

- Sprawdzić, czy port 80 routera jest otwarty i umożliwia wysyłanie danych. 
- Zresetować kartę w sposób opisany w poprzednim paragrafie. 

 
Jeśli na końcu poprzednich kontroli i późniejszej konfiguracji, nadal występuje wskazanie Remote 
server A - Not Connected lub led NET jest wyłączony, jest prawdopodobne, że istnieje problem 
transmisji na poziomie sieci domowej, a w szczególności nie ma miejsca prawidłowa transmisja 
danych pomiędzy kartą wifi a serwerem. W tym przypadku zaleca się wykonanie kontroli na 
poziomie routera w celu upewnienia się, że na wyjściu pakietów danych do naszego serwera nie ma 
żadnych blokad. 
Aby upewnić się, że problem leży w routerze domowym i wykluczyć problemy z kartą wifi, można 
skonfigurować kartę używając jako sieci referencyjnej wifi hotspot wygenerowany przez smartfon w 
trybie modemu. 

 

 Korzystanie z telefonu komórkowego z systemem Android jako modemu 

a) Sprawdzić, czy połączenie 3G/LTE jest regularnie aktywne na Twoim smartfonie. Przejdź do 
menu Ustawienia systemu operacyjnego (ikona przekładni na ekranie z listą wszystkich aplikacji 
zainstalowanych w telefonie), wybierz Inne z menu Sieć bezprzewodowa i sieci i upewnić się, że 
typ sieci jest ustawiony na 3G/4G. 

b) Z menu Ustawienia > Sieć bezprzewodowa i sieci > Inne menu systemu Android wybierz opcję 
Tethering/hotspot portable, przesuwając flagę opcji przenośnego Hotspot Wi-Fi do ON; w ciągu 
kilku sekund zostanie utworzona sieć bezprzewodowa. Aby zmienić nazwę sieci 
bezprzewodowej (SSID) lub jej klucz dostępu, wybierz Konfiguruj Wi-Fi hotspot. 
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Rysunek  103 - Konfiguracja smartfona z systemem Android jako routera hotspot 

 
• Korzystanie z telefonu komórkowego Iphone jako modemu 

a) Aby udostępnić połączenie z telefonem iPhone, należy sprawdzić, czy sieć 3G/LTE jest regularnie 
aktywna, przechodząc do menu Ustawienia > Telefon komórkowy i upewniając się, że opcja 
Voice and Data jest ustawiona na 4G lub 3G. Aby uzyskać dostęp do menu ustawień iOS, kliknąć 
na szarą ikonę przekładni na ekranie głównym telefonu. 

b) Przejść do menu Ustawienia > Mój hotspot i przesunąć flagę opcji Mój hotspot na ON. Funkcja 
hotspot jest teraz włączona. Aby zmienić hasło sieci Wi-Fi, wybrać pozycję Hasło Wi-Fi z menu 
Mój hotspot. 
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Rysunek 104 - Konfiguracja smartfona iOs jako routera hotspot 

 
W tym momencie konieczne jest ponowne skonfigurowanie karty wifi przy użyciu innego komputera 
lub smartfona niż ten, który jest używany jako modem. 
Podczas tej procedury, gdy zostaniesz poproszony o wybranie sieci wifi, musisz wybrać sieć 
aktywowaną przez smartfon, a następnie wprowadzić związane z nią hasło (dostępne w 
ustawieniach osobistego hotspotu). Jeśli na końcu konfiguracji obok słowa Remote server A pojawi 
się słowo Connected, problem będzie zależał od routera domowego. 
Dlatego warto sprawdzić markę i model routera domowego, który próbujemy podłączyć do karty 
wifi; niektóre marki routerów mogą mieć zamknięte porty komunikacyjne. W takim przypadku 
należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy produkującej router i poprosić o otwarcie 
na wyjściu portu 80 (bezpośrednio z sieci dla użytkowników zewnętrznych). 
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12.2. Karta Ethernet 

12.2.1. Instalacja 

Instalacja musi być przeprowadzona dla wszystkich falowników kompatybilnych z kartą. Procedura jest 
jednak szybsza i bardziej uproszczona, ponieważ przednia pokrywa falownika nie jest otwarta. 
Prawidłowe działanie urządzenia wymaga prawidłowego podłączenia do sieci i pracy modemu w celu 
uzyskania stabilnej transmisji danych z płyty falownika do serwera. 
 
W celu nadzorowania falownika należy ustawić adres komunikacyjny RS485 na 01 bezpośrednio z 
wyświetlacza. 
 

Przyrządy niezbędne do instalacji: 
 Śrubokręt krzyżakowy 
 Karta Ethernet 
 Przewód sieciowy (Kat. 5 lub Kat. 6) zaciskany ze złączami RJ45 

 
1) Wyłączyć falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku. 

2) Zdjąć pokrywę dostępu do złącza wifi/eth znajdującego się w dolnej części falownika odkręcając dwie 
śruby krzyżakowe (a) lub odkręcając pokrywę (b), w zależności od modelu falownika, jak pokazano na 
rysunku. 

 

 

     
 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Rysunek 105 - Gniazdo karty ethernet 

     
3) Zdjąć nakrętkę oczkową i wodoszczelną uszczelkę karty, aby umożliwić przejście przewodu sieciowego; 

następnie włożyć przewód sieciowy do odpowiedniego otworu wewnątrz karty i dokręcić nakrętkę 
oczkową i uszczelkę, aby zapewnić stabilność połączenia. 
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Rysunek 106 - Wkładanie przewodu sieciowego do urządzenia 

 
4) Włożyć kartę wifi ethernet do odpowiedniego gniazda, zwracając uwagę na kierunek włożenia karty i 

zapewniając prawidłowy kontakt pomiędzy obiema częściami. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Rysunek 107 - Wkładanie i mocowanie karty ethernet 

          
5) Drugi koniec przewodu sieciowego należy podłączyć do wyjścia ETH (lub równoważnego) modemu lub 

urządzenia odpowiedniego do transmisji danych. 
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Rysunek  108 - Podłączenie przewodu sieciowego do modemu 

 

6) Uruchomić falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku: 

 
7) W odróżnieniu od kart wifi do monitorowania, urządzenie ethernet nie musi być konfigurowane i 

rozpoczyna transmisję danych zaraz po uruchomieniu falownika. 
 

12.2.2. Kontrola 

 
Odczekaj dwie minuty po zakończeniu instalacji karty i sprawdź stan ledów na urządzeniu. 

 

Stan ledów obecnych karcie 

1) Stan początkowy:  
NET (Led po lewej): wyłączony 
COM (Led środkowy): włączony stały 
SER (Led po prawej): włączony migający 

 

 
Rysunek 109 - Stan początkowy ledów 
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2) Stan końcowy: 

NET (Led po lewej): włączony stały 
COM (Led środkowy): włączony stały 
SER (Led po prawej): włączony migający 

 

  
Rysunek 110 - Stan końcowy ledów 

 

12.2.3. Rozwiązywanie problemów 

Stan ledów obecnych karcie 

 
1) Nieregularna komunikacja z falownikiem 

- NET (Led po lewej): włączony stały 
- COM (Led środkowy): wyłączony 
- SER (Led po prawej): włączony migający 

 

             
Rysunek 111 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy falownikiem a kartą 
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- Sprawdzić adres Modbus ustawiony na falowniku: 

Wejść do menu głównego za pomocą przycisku ESC (pierwszy przycisk po lewej stronie), przejść do 
INFORMACJI SYSTEMU i wejść do podmenu za pomocą przycisku ENTER. Przewijając się w dół, 
należy upewnić się, że parametr Modubs Address jest ustawiony na 01 (a w każdym razie inny niż 
00). 
Jeśli ustawiona wartość jest inna niż 01, należy przejść do Ustawienia (Ustawienia bazowe dla 
falowników hybrydowych) i wejść do menu Adres Modbus, gdzie będzie można ustawić wartość 
01. 

- Sprawdzić, czy karta ethernet jest prawidłowo i bezpiecznie podłączona do falownika, zwracając 
uwagę na dokręcenie dwóch śrub krzyżowych dostarczonych z kartą wifi. Upewnić się, że przewód 
sieciowy jest prawidłowo włożony do urządzenia i modemu oraz że złącze RJ45 jest prawidłowo 
zaciśnięte. 

 

2) Nieregularna komunikacja ze zdalnym serwerem 

- NET (Led po lewej): wyłączony 
- COM (Led środkowy): włączony 
- SER (Led po prawej): włączony migający 

 

                 
Rysunek 112 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy kartą i zdalnym serwerem 

       
- Sprawdzić, czy router ma dostęp do sieci i czy połączenie jest stabilne; sprawdzić przez komputer, 

czy jest dostęp do Internetu 

Sprawdzić, czy port 80 routera jest otwarty i umożliwia wysyłanie danych.  
Dlatego warto sprawdzić markę i model routera domowego, który próbujemy podłączyć do karty 
ethernet; niektóre marki routerów mogą mieć zamknięte porty komunikacyjne. W takim przypadku 
należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy produkującej router i poprosić o otwarcie 
na wyjściu portu 80 (bezpośrednio z sieci dla użytkowników zewnętrznych). 
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12.3. Karta 4G 

 
Karty 4G ZCS sprzedawane są wraz z wirtualną kartą SIM zintegrowaną wewnątrz urządzenia z 10-letnią 
opłatą za przesyłanie danych, odpowiednią do prawidłowego przesyłania danych do monitorowania 
falownika. 
 
W celu nadzorowania falownika należy ustawić adres komunikacyjny RS485 na 01 bezpośrednio z 
wyświetlacza. 

 
 

12.3.1. Instalacja 

Instalacja musi być przeprowadzona dla wszystkich falowników kompatybilnych z kartą. Procedura jest 
jednak szybsza i bardziej uproszczona, ponieważ przednia pokrywa falownika nie jest otwarta. 

 
Przyrządy niezbędne do instalacji: 

 Śrubokręt krzyżakowy 
 Karta 4G 

 
1) Wyłączyć falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku. 

2) Zdjąć pokrywę dostępu do złącza wifi znajdującego się w dolnej części falownika odkręcając dwie śruby 
krzyżakowe, jak pokazano na rysunku. 

 
 
 
 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

Rysunek 113 - Gniazdo karty 4G 
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3) Włożyć kartę 4G do odpowiedniego gniazda, zwracając uwagę na kierunek włożenia karty i zapewniając 
prawidłowy kontakt pomiędzy obiema częściami. Na koniec, zabezpieczyć kartę 4G poprzez dokręcenie 
dwóch śrub wewnątrz opakowania. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Rysunek 114 - Wkładanie i mocowanie karty 4G 

          
4) Uruchomić falownik zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku: 

5) W odróżnieniu od kart wifi do monitorowania, urządzenie 4G nie musi być konfigurowane i rozpoczyna 
transmisję danych zaraz po uruchomieniu falownika. 
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12.3.2. Kontrola 

Po zakończeniu instalacji karty należy w ciągu najbliższych 3 minut sprawdzić stan diod LED na urządzeniu,  
aby zapewnić prawidłową konfigurację urządzenia 

 
Stan ledów obecnych karcie 

1) Stan początkowy:  
 

- NET (Led po lewej): wyłączony 

- COM (Led środkowy): włączony stały 

- SER (Led po prawej): włączony migający 

 

 
 

Rysunek 115 - Stan początkowy ledów 

2) Wpisana do rejestru: 
 
- NET (Led po lewej stronie): miga szybko przez około 50 sekund; proces nagrywania trwa 

około 30 sekund 

- COM (Led środkowy): miga szybko 3 razy po 50 sekundach 

 
3) Stan końcowy (około 150 sekund po uruchomieniu falownika): 

 
- NET (Led po lewej stronie): miganie włączone (wyłączone i włączone w równych odstępach 

czasu) 

- COM (Led środkowy): włączony stały 

- SER (Led po prawej): włączony stały 
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Rysunek 116 - Stan końcowy ledów 

 

Stan ledów obecnych karcie 

1) Nieregularna komunikacja z falownikiem 
 

- NET (Led po lewej): włączony  
- COM (Led środkowy): wyłączony 
- SER (Led po prawej): włączony  

 

             
 

Rysunek 117 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy falownikiem a kartą 

- Sprawdzić adres Modbus ustawiony na falowniku: 

Wejść do menu głównego za pomocą przycisku ESC (pierwszy przycisk po lewej stronie), 

przejść do INFORMACJI SYSTEMU i wejść do podmenu za pomocą przycisku ENTER. 

Przewijając się w dół, należy upewnić się, że parametr Modubs Address jest ustawiony na 01 
(a w każdym razie inny niż 00). 

 

Jeśli ustawiona wartość jest inna niż 01, należy przejść do Ustawienia (Ustawienia bazowe dla 

falwników hybrydowych) i wejść do menu Adres Modbus, gdzie będzie można ustawić wartość 

01. 

 

- Sprawdzić, czy karta 4G jest prawidłowo i bezpiecznie podłączona do falownika, zwracając 
uwagę na dokręcenie dwóch śrub krzyżowych dostarczonych z kartą wifi. 
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2) Nieregularna komunikacja ze zdalnym serwerem: 

- NET (Led po lewej): włączony migający 

- COM (Led środkowy): włączony 

- SER (Led po prawej): włączony migający 

 

                 
Rysunek 118 - Nieprawidłowy stan komunikacji pomiędzy kartą i zdalnym serwerem 

       
- Sprawdzić, czy sygnał 4G jest obecny w miejscu instalacji (karta używa sieci Vodafone do 

transmisji 4G; jeśli ta sieć nie jest obecna lub sygnał jest słaby, karta sim będzie korzystać z 

innej sieci lub ograniczy prędkość transmisji danych). Upewnić się, że miejsce instalacji jest 

odpowiednie do transmisji sygnału 4G i nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć 

na transmisję danych. 

 

- Sprawdzić stan karty 4G oraz brak zewnętrznych oznak zużycia lub uszkodzeń. 
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12.4. Datalogger 

12.4.1. Wstępne wskazówki dotyczące ustawiania dataloggera 

Falowniki AzzurroZCS mogą być monitorowane za pomocą datalogger podłączonego do sieci wifi w miejscu 
instalacji lub za pomocą przewodu ethernet lub modemu.  
Falowniki są podłączone do dataloggera przez łącze szeregowe RS485 w układzie łańcuchowym.  

 Datalogger do 4 falowników (kod ZSM-DATALOG-04): możliwość monitorowania do 4 
falowników. 
Połączenie z siecią jest możliwe przez przewód sieciowy Ethernet lub Wifi. 

 Datalogger do 10 falowników (kod ZSM-DATALOG-10): możliwość monitorowania do 10 
falowników.  
Połączenie z siecią jest możliwe przez przewód sieciowy Ethernet lub Wifi.  

 

Rysunek 119 - Schemat podłączenia dataloggera ZSM-DATALOG-04 / ZSM-DATALOG-10 

 
 

 Datalogger do 31 falowników (kod ZSM-RMS001/M200): umożliwia monitorowanie 
maksymalnej liczby 31 falowników lub systemu o maksymalnej mocy zainstalowanej 200kW. 
Połączenie z siecią wykonywane jest przez przewód sieciowy Ethernet lub Wifi. 

 Datalogger do 31 falowników (kod ZSM-RMS001/M1000): umożliwia monitorowanie 
maksymalnej liczby 31 falowników lub systemu o maksymalnej mocy zainstalowanej 1000kW.  
Połączenie z siecią wykonywane jest przez przewód sieciowy Ethernet lub Wifi.  

 
Rysunek 120 - Schemat działania dataloggera ZSM-RMS001/M200 / ZSM-RMS001/M1000 
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Wszystkie te urządzenia spełniają tę samą funkcję, czyli przekazują dane z falowników do serwera 
internetowego, aby umożliwić zdalne monitorowanie instalacji zarówno przez aplikację "Azzurro 
Monitoring", jak i przez portal internetowy"www.zcsazzurroportal.com". 

 
Wszystkie falowniki Azzurro ZCS mogą być monitorowane za pomocą dataloggera; monitorowanie może być 
również prowadzone dla falowników różnych modeli lub rodzin.  
 

12.4.2. Połączenia elektryczne i konfiguracja 

Wszystkie falowniki Azzurro ZCS posiadają co najmniej jeden punkt przyłączeniowy RS485.  
Podłączenie możliwe jest przez zieloną kostkę zaciskową lub przez wtyczkę RJ45 wewnątrz falownika. 
Należy stosować przewody dodatnie i ujemne. Nie jest konieczne stosowanie przewodnika dla GND. Dotyczy 
to zarówno zastosowania w listwie zaciskowej, jak i we wtyczce. 
Aby utworzyć linię szeregową, należy użyć przewodu Kat. 5 lub Kat. 6 lub klasycznym przewodem RS485 
2x0,5mm2. 
 
 

1) W przypadku falowników trójfazowych można zastosować również odpowiednio zagięty przewód 
sieciowy z wtyczką RJ45: 
 

a. Umieść niebieski przewód w pozycji 4 złącza RJ45, a niebiesko-biały przewód w pozycji 5 
złącza RJ45, jak pokazano na poniższym rysunku. 

b. Włączyć łącznik do zacisku 485-OUT. 
c. Jeśli jest więcej niż jeden falownik trójfazowy, należy włożyć dodatkowe złącze do zacisku 

485-IN, aby połączyć się z wejściem 485-OUT kolejnego falownika. 
 

 
Rysunek 1221 - Pin out dla połączenia złącza RJ45 

 
2) Daisy chain 

 
a. Dokręcić niebieski przewód na wejściu A1 i niebiesko-biały przewód na wejściu B1. 
b. Jeśli jest więcej niż jeden falownik trójfazowy, należy podłączyć niebieski przewód do 

wejścia A2 i biało niebieski przewód do wejścia B2, aby połączyć się odpowiednio z 
wejściami A1 i B1 następnego falownika. 

 
 
Niektóre falowniki posiadają zarówno złącze RS485 jak i wtyczkę RJ45. Jest on szczegółowo przedstawiony 
na poniższym rysunku. 

http://www.zcsazzurroportal.com/
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Rysunek 122 - Dokręcenie przewodu zasilającego do zacisku GRID 

 
Rysunek 123 - Połączenie linii szeregowej przez zacisk RS485 i przez wtyczkę RJ45 

 
Dla trójfazowego falownika hybrydowego HYD5000-HYD20000-ZSS należy użyć tylko jednego bieguna 
dodatniego i jednego ujemnego z tych pokazanych na poniższym rysunku. 
 

 
Rysunek 124 - Połączenie linii szeregowej przez złącze komunikacyjne dla 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS 
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c. Ustawić przełączniki DIP ostatniego falownika w daisy chain, jak pokazano na poniższym 

rysunku, aby aktywować rezystor 120 Ohm w celu zamknięcia łańcucha komunikacyjnego. 
Jeśli przełączniki nie są obecne, należy fizycznie podłączyć rezystor 120 Ohm do zakończenia 
magistrali. 

 
 
 

 
Rysunek 125 - Położenie dip switch do podłączenia rezystora izolacyjnego 

 
 
 

3) Sprawdzić, czy na wyświetlaczu wszystkich falowników widoczna jest ikona RS485, która oznacza, że 
falowniki są rzeczywiście podłączone za pomocą linii szeregowej. Jeśli ten symbol nie pojawia się, 
sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowe, jak wskazano w tej instrukcji. 
 

 
 

Rysunek 126 - Symbol RS485 na wyświetlaczu falownika 

4) Ustawić kolejny adres Modbus dla każdego podłączonego falownika: 
 

a. Przejść do menu "Ustawienia". 
b. Przewinąć w dół do podmenu "Adres Modbus". 
c. Zmienić cyfry i ustawić rosnący adres na każdym falowniku począwszy od 01 (pierwszy 

falownik) do ostatniego podłączonego falownika. Adres Modbus będzie widoczny na 
wyświetlaczu falownika obok symbolu RS485. Na tym samym adresie Modbus nie mogą 
znajdować się żadne inne falowniki. 
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12.4.3. Urządzenia ZSM-DATALOG-04 I ZSM-DATALOG-10 

 
Stan początkowy diod na dataloggerze będzie następujący: 
 

 POWER włączone ciągłe 
 485 włączone ciągłe 
 LINK wyłączony 
 STATUS włączone ciągłe 

 

12.4.4. Konfiguracja przez wifi 

Procedura konfiguracji dataloggera przez Wifi znajduje się w rozdziale dotyczącym systemów monitoringu, 
ponieważ konfiguracja jest podobna do konfiguracji każdej karty Wifi. 
 
 

12.4.5. Konfiguracja przez przewód Ethernet 

1) Podłącz wtyczkę RJ45 przewodu ethernet do wejścia ETHERNET dataloggera. 

 

Rysunek 127 - Przewód Ethernet podłączony do dataloggera 

 

2) Drugi koniec przewodu ethernet należy podłączyć do wyjścia ETH (lub równoważnego) modemu lub 
urządzenia odpowiedniego do transmisji danych. 

3) Włączyć wyszukiwanie sieci wifi w telefonie lub komputerze, aby wyświetlić wszystkie sieci 
widoczne z urządzenia. 
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Rysunek 128 - Wyszukiwanie sieci Wifi na smartfonach z systemem iO (po lewej) i Android (po prawej) 

    
Uwaga: Odłącz się od wszelkich sieci wifi, do których jesteś podłączony, usuwając dostęp automatyczny. 

 

 
Rysunek 129 - Wyłączenie automatycznego ponownego podłączenia do sieci 

 

4) Podłączyć do sieci wifi generowanej przez dataloggera (typ AP_*******, gdzie ******* wskazuje 
numer seryjny dataloggera pokazany na etykiecie urządzenia), działająceego jako Access Point. 
 

5) Uwaga: Aby upewnić się, że datalogger jest podłączony do komputera PC lub smartphona podczas 
procesu konfiguracji, należy włączyć automatyczne ponowne podłączenie do sieci AP_*******. 
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Rysunek 130 - Zapytanie o hasło 

 

Uwaga: Punkt dostępowy nie może zapewnić dostępu do Internetu; należy potwierdzić, aby utrzymać 

połączenie wifi, nawet jeśli Internet nie jest dostępny. 

 

 

Rysunek 131 - Ekran pokazujący, że dostęp do Internetu jest niemożliwy 

 

6) Uzyskać dostęp do przeglądarki (Google Chrome, Safari, Firefox) i wpisać w pasku adresu u góry 
strony adres 10.10.100.254.  
W pojawiającej się masce wpisać "admin" zarówno jako nazwę użytkownika, jak i hasło. 
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Rysunek 132 - Ekran dostępu do serwera web dla konfiguracyjnej dataloggera 

 

7) Wyświetlony zostanie ekran Status, na którym wyświetlane są informacje o dataloggerze, takie jak 
numer seryjny i wersja firmware. 

 

Należy sprawdzić, czy pola informacji o falowniku są wypełnione informacjami o wszystkich podłączonych 

falownikach. 

 
Rysunek 133 – Ekran Statusu 
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8) Kliknąć przycisk Wizard w lewej kolumnie. 
 

9) Teraz kliknąć przycisk Start, aby uruchomić procedurę konfiguracji. 
 

 
Rysunek 134 - Ekran startowy (1) do procedury Kreatora 

 
10) Zaznacz opcję "Cable connection", a następnie nacisnąć "Next". 

 

Rysunek 135 - Ekran wyboru połączenia kabla sieciowego 

 

11) Upewnić się, że wybrano opcję "Włącz", aby automatycznie uzyskać adres IP z routera, a następnie 
kliknąć przycisk Dalej. 
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Rysunek 136 - Ekran do uruchomiania automatycznego uzyskania adresu IP (5) 

 
12) Kliknąć Next bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.  

 
Rysunek 137 - Ekran do ustawiania opcji bezpieczeństwa (6) 

13) Procedura konfiguracji zostaje zakończona przez kliknięcie przycisku OK, jak pokazano na 
poniższym zrzucie ekranu. 
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Rysunek 138 - Ekran końcowy konfiguracji (7) 

 
14) Jeśli procedura konfiguracji zakończy się pomyślnie, wyświetlony zostanie następujący ekran. 

 

Jeśli ten ekran się nie pojawi, spróbować zaktualizować stronę przeglądarki. 

Na ekranie pojawi się monit o ręczne zamknięcie strony, a następnie zamknięcie strony z tła telefonu lub 

przycisku zamknięcia na komputerze. 

 

 
Rysunek 139 - Ekran zakończonej konfiguracji 
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12.4.6. Weryfikacja poprawności konfiguracji dataloggera  

 
Odczekać dwie minuty po zakończeniu konfiguracji urządzenia. 
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dioda LED LINK na urządzeniu jest włączona i świeci światłem 
ciągłym. 

 

 
Rysunek 140 - Diody LED wskazujące prawidłową konfigurację dataloggera  

Ponownie uzyskać dostęp do adresu IP 10.10.100.254 wpisując dane uwierzytelniające administratora 
zarówno jako nazwę użytkownika, jak i hasło. Po ponownym zalogowaniu się wyświetli się następujący 
Status, należy sprawdzić tutaj następujące informacje: 
 

 Sprawdzić tryb Wireless STA (w przypadku, gdy datalogger został skonfigurowany przez 
wifi) 

- Router SSID > Nazwa routera 
- Signal Quality > inna niż 0% 
- Adres IP > inny niż 0.0.0.0 

 Sprawdzić Cable mode (w przypadku, gdy datalogger został skonfigurowany przez wifi) 
- Adres IP > inny niż 0.0.0.0 

 Sprawdzić informacje o serwerze zdalnym 
- Zdalny serwer A > Pingable 
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Rysunek 141 - Główny ekran statusu i weryfikacja poprawności konfiguracji 

 

 
Rysunek 142 - Główny ekran statusu i weryfikacja poprawności konfiguracji 

Jeśli na stronie Stanu pozycja Remote Server A jest nadal „Unpingable”, procedura konfiguracji nie powiodła 
się, na przykład z powodu podania błędnego hasła routera lub odłączenia urządzenia podczas połączenia. 
Konieczne jest zresetowanie urządzenia: 

- Wybrać przycisk Reset w lewej kolumnie 
- Zatwierdzić naciskając przyciskiem OK 
- Zamknij stronę internetową i zaloguj się ponownie na stronie Stan. Teraz można powtórzyć 

procedurę konfiguracji. 
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Rysunek 143 – Ekran resetowania 
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12.4.7. Urządzenia ZSM-RMS001/M200 i ZSM-RMS001/M1000 

12.4.7.1. Opis mechaniczny i interfejsy Dataloggera 

Wymiary mechaniczne: 127mm x 134 x 52 mm 
Stopień ochrony IP20 
 
Poniżej wskazane są użyteczne porty. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Rysunek 144: Powrót Datalogger 

 
 
 
 

Port 
podłączenia 
kablowego 
RS485 

Port podłączenia 
sieciowego LAN 

Port podłączenia 
akumulatora 

Port podłączenia 
zasilania 
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12.4.7.2. Podłączenie Dataloggera do falowników 

Do połączenia z falownikami przewidziana jest komunikacja szeregowa za pomocą przewodu RS485.  

Przewód GND nie musi być podłączony do falowników. Wykonać połączenia zgodnie z poniższą tabelą. 

 

STRONA Dataloggera 
Sygnał 

BUS 

 
STRONA CZUJNIKA 

(ZSM-IRR-TEMP-LM2) 
 

LATO Falownika 

 
Zacisk D+ 

 
+ Zacisk RS485+/B Zacisk +Tx 

 
Zacisk D- 

 
- Zacisk RS485-/A Zacisk -Tx 

 

Tabela 1: Podłączenie Dataloggera do falowników 

12.4.7.3. Połączenie internetowe przez kabel Ethernet 

W celu wyświetlenia danych mierzonych i przetwarzanych przez Datalogger w portalu, należy połączyć się z 
Internetem za pomocą przewodu LAN i otworzyć następujące porty routera: 
 

 Porty dla VPN: 22 i 1194 

 Porty http: 80 

 Porty DB: 3050 

 Porty ftp: 20 i 21 

 

Urządzenie standardowo konfiguruje sieć lokalną w DHCP i nie ma potrzeby włączania portu 
komunikacyjnego na routerze. Jeśli chcemy ustawić stały adres sieciowy, musi on zostać podany w 
momencie składania zamówienia wraz z adresem gateway. 
 

12.4.7.4. Podłączenie zasilacza i baterii do Dataloggera 

Po podłączeniu przewodu RS485 Half Duplex, należy zasilić Datalogger przez podłączenie złącza zasilacza 

znajdującego się w zestawie do wejścia MAIN PWR (12V DC - 1A).  

Aby zapobiec ewentualnym przerwom w dostawie prądu i/lub brakowi zasilania elektrycznego, zaleca się 

również podłączenie zestawu baterii, który również jest dostarczany w zestawie. Ten ostatni musi być 

podłączony do wejść +Vbat i GND złącza BATT PWR, odpowiednio dodatniego i ujemnego (czerwony do 

wejścia +Vbat, czarny do wejścia GND). 

 

Zestaw baterii (ZSM-UPS-001) można zakupić oddzielnie. 
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12.4.7.5. Podłączenie czujnika natężenia napromieniowania i 

temperatury ogniwa LM2-485 PRO do dataloggera 

W celu prawidłowej instalacji należy podłączyć zarówno przewody sygnałowe jak i zasilające. 

 

 

 
 

W szczególności, w przypadku przewodów sygnałowych, konieczne jest połączenie czujnika, jak pokazano w 

poniższej tabeli, w trybie daisy-chain z pozostałymi urządzeniami na magistrali RS485. 

 

STRONA Dataloggera 
Sygnał 

BUS 

 
STRONA CZUJNIKA 

(ZSM-IRR-TEMP-LM2) 
 

LATO Falownika 

 
Zacisk D+ 

 
+ Zacisk RS485+/B Zacisk +Tx 

 
Zacisk D- 

 

- Zacisk RS485-/A Zacisk -Tx 

 

W przypadku zasilania tego samego czujnika można zdecydować się na bezpośrednie podłączenie do 

dataloggera zgodnie z poniższą tabelą lub zastosować zewnętrzny zasilacz +12Vdc. 

 

 

 
STRONA Dataloggera 

 

 
STRONA CZUJNIKA 

 

Zacisk V1 
(Napięcie in na wyjściu 12Vdc) 

Zacisk 
RED +12V 

Zacisk GND 
(GND/RTN) 

Zacisk BLACK 0V 

Zacisk V2 
(Napięcie ustawialne 12Vdc) 

 

 

Tabela 2: Elektryczne połączenie czujnika z dataloggerem (zasilanie) 

Zapewniona jest stabilna komunikacja w zakresie sygnału i zasilania do 200m przy zastosowaniu przewodu 

RS485 typu Te.Co. 15166 (2x2x0,22+1x0,22)st/pu. 
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Przy dłuższych odcinkach zalecamy podłączenie do dataloggera po stronie sygnału i podłączenie do 

zasilania +12V przez zewnętrzny zasilacz. 

 

12.4.8. Konfiguracja rejestratora danych 

 

Połączyć się z witryną dlconfig.it i zalogować się wprowadzając tymczasowe dane uwierzytelniające Nazwa 

użytkownika = admin i Hasło = admin.  

 
Na poniższym ekranie wprowadzić numer seryjny (S/N) konfigurowanego rejestratora danych i nacisnąć 

przycisk "SEARCH".  

 
 

Następnie na stronie konfiguracji można wyszukać urządzenia podłączone do rejestratora danych 

(falowniki, mierniki lub czujniki) poprzez kliknięcie na przycisk +, jak na rysunku. 
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Pojawi się wówczas okno, w którym dla każdego typu podłączonego urządzenia należy przeprowadzić 

pojedyncze wyszukiwanie, po wskazaniu zakresu adresów powiązanych z odpowiednimi urządzeniami. 

 

 
Jeżeli wśród urządzeń podłączonych do własnego rejestratora danych znajduje się miernik, należy wybrać 

typ interfejsu komunikacyjnego miernik/rejestrator danych oraz jego protokół komunikacyjny. 

 
Po zakończeniu tej operacji należy zaktualizować nową konfigurację poprzez przycisk "Zatwierdź", co 

pozwoli na ostateczne zapisanie urządzeń przypisanych do rejestratora danych.  
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Od tego momentu rejestrator danych jest poprawnie skonfigurowany (wszystkie urządzenia muszą być w 

statusie "zapisane") i dlatego klient może stworzyć nowy system na portalu ZCS Azzurro, do którego 

przypisze rejestrator danych, a co za tym idzie podłączone do niego urządzenia.  

 
 

12.4.8.1. Konfiguracja rejestratora danych w portalu ZCS Azzurro 

 

Wejść do portalu Azzurro ZCS (https://www.zcsazzurroportal.com).  Dla nowych użytkowników, kliknąć 

"Zarejestruj się teraz", aby zarejestrować się w portalu poprzez wpisanie swojego adresu e-mail, nazwy 

użytkownika i hasła. Po zalogowaniu się do portalu, kliknąć na przycisk "Panel Konfiguracyjny", wybrać 

opcję "Utwórz pole z rejestratorem danych". Operacja tworzenia nowego pola będzie możliwa tylko wtedy, 

gdy użytkownik zgodnie ze swoimi uprawnieniami będzie miał możliwość pozyskiwania nowych pól (w 

momencie rejestracji limit będzie równy 1, aby zwiększyć limit należy dokonać upgrade). 

 
Wprowadzić numer seryjny (S/N) rejestratora danych i nacisnąć przycisk "RMS". Jeśli rejestrator danych 

został prawidłowo skonfigurowany, pojawi się ekran, na którym należy wprowadzić wymagane informacje 

o polu, które ma zostać zainstalowane.  

https://www.zcsazzurroportal.com/
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Po wprowadzeniu "lokalizacji", w której znajduje się pole, należy nacisnąć przycisk "Oblicz informacje o 

lokalizacji", aby system mógł uzyskać szerokość, długość i strefę czasową instalacji. Na zakończenie należy 

kliknąć na przycisk "Potwierdź", aby zakończyć konfigurację pola. Wystarczy poczekać kilka minut, aby 

zaobserwować przepływ danych w portalu ZCS Azzurro.  

 

UWAGA: Dane dotyczące lokalizacji są niezbędne do prawidłowej pracy rejestratora danych w 

systemie ZCS. Konieczne jest jak najdokładniejsze jego zdefiniowanie.  

 

12.4.8.2. Konfiguracja sieci 

 

W momencie zakupu rejestrator danych jest skonfigurowany w DHCP, czyli w konfiguracji dynamicznej. 

Jeśli jednak chcemy ustawić statyczną konfigurację dla swojego rejestratora danych, można wejść na stronę 

internetową poprzez link RMSxxxxxxxx:8888, jak pokazano na rysunku (np. RMS000007). 

 
Wprowadzając dane uwierzytelniające username = admin i password = admin, można zmienić konfigurację, 

z dynamicznej na statyczną, wybierając okno sieci (patrz niebieska strzałka), a następnie opcję "STATIC" 

(patrz zielona strzałka).  
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Aby zakończyć operację kliknąć na przycisk "Zastosuj" (patrz czerwona strzałka).  

 

 

12.4.9. Monitoring lokalny 

Dzięki dataloggerowi możliwe będzie uzyskanie dodatkowego systemu monitoringu (monitoring lokalny), 
obsługiwanego na lokalnej stronie internetowej (a więc działającego również bez połączenia z Internetem), 
dostępnego z dowolnego urządzenia znajdującego się w tej samej sieci lokalnej co datalogger. 

12.4.9.1. Wymagania dotyczące instalacji monitoringu lokalnego 

Aby system monitoringu mógł być zainstalowany lokalnie, na dataloggerze, klient musi zapewnić, że: 
 Datalogger jest podłączony do sieci lokalnej oraz do Internetu (połączenie z Internetem jest wymagane 

tylko podczas instalacji i konfiguracji lokalnego systemu monitoringu). 

 Musi być dostępny statyczny adres (który będziesz musiał zapewnić), z gateway i subnet mask, 

przydatnydo przeglądania lokalnego strony. 

12.4.9.2. Funkcje monitorowania lokalnego 

Dzięki monitorowaniu lokalnemu możliwe jest, po zakończeniu instalacji i konfiguracji, monitorowanie, 
nawet bez połączenia z Internetem, podstawowych parametrów systemu fotowoltaicznego, z dowolnego 
urządzenia podłączonego do tej samej sieci lokalnej. 
W szczególności możliwe jest monitorowanie mocy i energii falowników i systemów magazynowania z 
ostatnich 7 dni. Można również wyświetlić wszystkie alarmy i inne informacje, takie jak temperatura, 
szczytowa moc dzienna, zysk i oszczędnośćCO2. 
Poniżej znajduje się przykład strony monitorowania lokalnego. 
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Rysunek 145: Przykładowa strona monitorowania lokalnego 
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13. 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 internetowej 
www.zcsazzurro.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zcsazzurro.com/



