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Попередження 
Цей посібник містить важливі інструкції з техніки безпеки, яких необхідно дотримуватися під час 
установки та технічного обслуговування обладнання. 
 

Зберігайте ці інструкції! 
Цей посібник має бути невід’ємною частиною обладнання та повинен бути доступним для осіб, які 
взаємодіють з таким обладнанням, у будь-який час. Посібник повинен завжди супроводжувати 
обладнання, навіть якщо його передають іншому користувачеві або передають для іншого 
пристрою. 
 

Заява про авторські права 
Авторське право на цей посібник належить компанії Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Іншим компаніям 
або фізичним особам заборонено копіювати його частково або повністю (у тому числі програмне 
забезпечення тощо), відтворювати його або розповсюджувати його в будь-якій формі або через 
будь-який канал зв’язку без згоди компанії Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Всі права захищені. 
Компанія ZCS залишає за собою право остаточного тлумачення. На основі зворотного зв’язку від 
користувачів, монтажників або клієнтів до цього посібнику можуть бути внесені зміни. Щоб 
завантажити останню версію, відвідайте наш вебсайт http://www.zcsazzurro.com. 
 

Технічна підтримка 
ZCS пропонує послугу підтримки та технічного консультування, доступну шляхом надсилання 
запиту безпосередньо з веб-сайту https://www.zcsazzurro.com/it/support. 
На території Італії доступний такий безкоштовний номер: 800 72 74 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zcsazzurro.com/
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Передмова 

Загальна інформація 

Будь ласка, уважно прочитайте посібник перед установкою, використанням або технічним 
обслуговуванням. Цей посібник містить важливі інструкції з техніки безпеки, яких необхідно 
дотримуватися під час установлення та технічного обслуговування системи. 

Сфера застосування 

Цей посібник містить інформацію про монтаж, установку, електричні з’єднання, введення в 
експлуатацію, технічне обслуговування та усунення несправностей системи «Connext». Зберігайте 
цей посібник таким чином, щоб він був доступний у будь-який час. 

Адресати 

Цей посібник призначений для кваліфікованого технічного персоналу (монтажників, техніків, 
електриків, персоналу технічної допомоги або будь-яких осіб, які мать належну кваліфікацію та 
сертифікацію для роботи з зарядними станціями), відповідального за установку та запуск. Посібник 
також призначений для кінцевих користувачів, які можуть знайти корисну інформацію про 
керування вашим пристроєм через систему «Connext». 

Умовні позначення, що використовуються 

У цьому посібнику міститься інформація з безпеки роботи та використовуються деякі умовні 
позначення, що стосуються безпеки персоналу та матеріалів, а також ефективної експлуатації під час 
нормальної роботи. 
Важливо розуміти цю інформацію, щоб уникнути нещасних випадків та пошкодження майна. Будь 
ласка, ознайомтеся з умовними позначеннями, наведеними нижче та використаними в цьому 
посібнику. 
 
 
 
 

 

Небезпека: вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не усунути 
або не уникнути, може призвести до тяжких тілесних ушкоджень, 
травм або смерті 

Небезпека 

 

Попередження: вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не 
усунути або не уникнути, може призвести до тяжких тілесних 
ушкоджень, травм або смерті 

Попередження 
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Обережно: вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не усунути 
або не уникнути, може призвести до легких тілесних ушкоджень або 
ушкоджень середньої тяжкості 

Обережно 

 
Увага: вказує на ситуацію потенційної небезпеки, яка, якщо її не 
усунути або не уникнути, може призвести до пошкодження 
установки, предметів або інших елементів 

Увага 

 

Примітка: важливі рекомендації щодо правильного та 
оптимального функціонування виробу 

Примітка 
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1. Попередні норми техніки безпеки 

 

 

 

У разі виникнення проблем або питань, пов’язаних з тлумаченням 
наступної інформації, зверніться до Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. 
через відповідні канали зв’язку 

Примітка 

1.1. Інструкції з техніки безпеки  

Наведено інструкції з техніки безпеки, яких необхідно дотримуватися під час установки та 
використання обладнання. 
Прочитайте й візьміть до уваги інструкції, наведені в цьому посібнику та ознайомтеся з 
відповідними умовними позначеннями стосовно безпеки у розділі, і лише тоді розпочинайте 
установку та експлуатацію обладнання. Згідно з національними та місцевими нормами перед 
підключенням до електромережі необхідно отримати дозвіл місцевого оператора електромережі, а 
операції з підключення повинні бути виконані лише кваліфікованими електриками. Всі операції з 
монтажу повинні виконувати кваліфікований та компетентний електрик. 
У разі необхідності ремонту або технічного обслуговування, зверніться до найближчого 
авторизованого сервісного центру. Зверніться до дистриб’ютора для отримання інформації про 
найближчий авторизований сервісний центр. НЕ виконуйте ремонт самостійно; ця операція може 
призвести до нещасних випадків або пошкоджень. 

Кваліфікований персонал 

Переконайтеся, що оператор має навички та підготовку, необхідні для виконання своїх обов’язків. 
Персонал, відповідальний за використання та обслуговування обладнання, має бути компетентним, 
обізнаним і знайомим із зазначеними видами діяльності, а також повинен мати відповідні знання 
для правильного тлумачення змісту цього посібника. З міркувань безпеки, тільки кваліфікований 
електрик, який отримав необхідну підготовку та / або продемонстрував необхідні навички та 
знання з установки та обслуговування пристрою, може встановлювати цей пристрій. Компанія 
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. відмовляється від будь-якої відповідальності за пошкодження майна 
або тілесні ушкодження, спричинені неправильним використанням пристрою. 
Ні в якому разі не намагайтеся ремонтувати або замінювати компоненти системи без 
кваліфікованого персоналу. 

Вимоги до установки 

Установіть та запустіть пристрій згідно з наведеними нижче інструкціями. Оберіть відповідне місце 
для встановлення електричного обладнання. Забезпечте достатній простір для полегшення 
можливого втручання з метою технічного обслуговування.  
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Рис. 1 - Не втрачайте та не пошкоджуйте цей посібник 

Вимоги до транспортування 

У разі виникнення проблем з упаковкою, які можуть спричинити пошкодження пристрою або у 
випадку видимих пошкоджень, негайно зверніться до відповідальної транспортної компанії. Якщо 
необхідно, зверніться по допомогу до установника зарядної станції або до компанії Zucchetti Centro 
Sistemi S.p.A. Транспортування обладнання, особливо на дорозі, повинно здійснюватися з 
використанням відповідних засобів для захисту компонентів (зокрема, електронних компонентів) 
від сильних ударів, вологості, вібрацій тощо. 

Електричні з’єднання  

Необхідно дотримуватися всіх чинних електричних норм щодо запобігання аварій. 
 

 
Перед здійсненням електричних підключень переконайтесь, що 
напруга дійсно вимкнена на кабелях підключення змінного струму 
 

Небезпека 

 

Всі операції з установки повинні виконуватися виключно 
професійним електриком! 

Ретельно підготуйтеся та уважно прочитайте цей посібник, щоб 
з’ясувати суміжні питання 

Попередження 
 

 

Забороняється видаляти інформаційну мітку або втручатися в роботу 
пристрою 
В іншому випадку ZCS не надає ніяких гарантій або допомоги 

Примітка 
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Функціонування  

Не використовуйте виріб, якщо він виявляє дефекти, тріщини, потертості або протікання, але 
зверніться до продавця або нашого персоналу. 
 

 

Контакт з електромережею або клемою обладнання може призвести 
до ураження електричним струмом або пожежі! 

• Не торкайтеся клеми або провідника, підключеного до 
електромережі. 

• Візьміть до уваги всі інструкції та документи з техніки безпеки, що 
стосуються підключення до мережі Небезпека 

 

При виявленні аномалій в роботі: 

• Вимкніть вхідне та вихідне джерело енергії 

Попередження 
 

Технічне обслуговування та ремонт 

Утримуйте пристрій чистим та сухим; якщо є необхідність очищення, робіть це за допомогою чистої 

сухої ганчірки.  

1.2. Умовні позначення й піктограми 

Наведено наявні на системі умовні позначення, що стосуються безпеки. На системі розміщені деякі 
символи, пов’язані з безпекою. Прочитайте та візьміть до уваги зміст умовних позначень, перш ніж 
розпочати установку. 
 

 

Відповідає європейським директивам (CE) 

 

Пристрій класу II 

Таблиця 1 – Символи на пристрої 

 
 
 

 
 
 

 
’ Smin"“’" 

В інверторі є залишкова напруга! Перш ніж відкрити обладнання, 
оператор повинен почекати п’ять хвилин, щоб повністю 
забезпечити розрядження ємності. 

 
Обережно, висока напруга. 

 
Обережно, висока температура. 

 
Відповідність європейському. 

 
Точка з’єднання з заземленням. 

 
Вказує на допустимий діапазон температур. 
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1.3. Етикетка 

 
Рисунок 2 - Мітки на пристрої 
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2. Характеристики продукту 

2.1. Презентація продукту 

«Connext» - це система керування, яка здатна взаємодіяти із зарядними станціями для 
електромобілів серії Azzurro, з фотоелектричними інверторами серії Azzurro, а також може 
вимірювати споживання, здійснювати моніторинг системи, контролювати обмеження безпеки та 
побутові пристрої за допомогою додаткових датчиків та програмованих контактів.  

 
Рис. 3 – Приклад підключення системи «Connext» на монофазному пристрої 

 
Рис. 4 – Приклад підключення системи «Connext» на трифазному пристрої 
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Габаритні розміри: Д × Ш × В = 105 мм x 85 мм (з встановленою антеною) x 89 мм. 

2.2. Загальний опис товару 

«Connext» може бути встановлений на рейку DIN (8 модулів габаритних розмірів) і може живитися 
від мережі змінного струму 230 В. Його з’єднання дають змогу підключати додаткове обладнання, 
зарядні станції, інвертори серії Azzurro, а також необхідні джерела живлення. 
 

 
 

Рис. 5 – Вигляд спереду 

 
Система має 24-контактний клемний блок в нижній частині для підключення пристроїв та 
додаткового обладнання, 3-контактний клемний блок у верхній правій частині для підключення 
джерел живлення, роз’єм Ethernet у верхній частині (застосовується лише для моделей Ethernet), 
гніздо для карти micro-SD зверху (для будь-якого зберігання даних), передній графічний дисплей і 
фронтальне підключення для антени зв’язку 4G (або Wi-Fi). 

2.2.1. Штифт 24-полюсної клемної колодки 
 

 
Рис. 6 - Штифт 24-полюсної клемної колодки 
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24-контактний клемний блок має наступний вивід. 
 
КОНТАКТ Підключення КОНТАКТ Підключення 

1 Не використовується 13 Реле 1 в нормі замкнутий контакт 
2 Цифровий вихід 1 14 Реле1 спільний контакт 
3 Цифровий вихід 2 15 Реле 1 в нормі відкритий контакт 
4 Підключення заземлення  16 Реле 2 в нормі замкнутий контакт 
5 Цифровий вхід 1 17 Реле2 спільний контакт 
6 Цифровий вхід 2 18 Реле 2 в нормі відкритий контакт 
7 CAN-H 19 Датчик температури 
8 CAN-L 20 Підключення заземлення  
9 RS485 + 21 Датчик 2 B 

10 RS485 - 22 Датчик 2 А 
11 Датчик температури 23 Датчик 1 B 
12 Підключення заземлення  24 Датчик 1 А 

Таблиця 2 – Штифт 24-полюсної клемної колодки виходу 

Максимально допустимий переріз кабелю для клем становить 1 мм2.  
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2.2.2. Клемна коробка на 3 контакти 

 
Рис. 7 - Клемна коробка на 3 контакти 

3-контактний клемний блок має наступний вивід. 
 

Контакт Підключення 
L Підключення змінного струму 

 Підключення заземлення 

N Підключення нейтралі 
Таблиця 3 – Клемна коробка на 3 контакти виходу 

Максимально допустимий переріз кабелю для клем становить 1,5 мм2. 
 

2.2.3. Слот для SD-карти 
Слот для SD-карт типу «push-push» дозволить використовувати карту mirco-SD з максимальним 
розміром 8 Гб. Ввести та вийняти карту можна простим натисканням. 
 

2.2.4. Роз’єм Ethernet 
Роз’єм Ethernet, обладнаний двома світлодіодами, дозволяє підключатися до мережі лише для 
моделей з увімкненим Ethernet. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ZCS, ЩОБ АКТИВУВАТИ ПОРТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ДО ІЕНТЕРНЕТУ 
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3. Установка  

 • НЕ встановлюйте зарядну станцію поблизу легкозаймистих 

матеріалів. 

• НЕ встановлюйте зарядну станцію в зоні, призначеній для 

зберігання займистих або вибухових матеріалів. 
Небезпека 

 
 
 
 

• Враховуйте вагу зарядної станції під час транспортування та 

встановлення. 

• Виберіть відповідне місце та монтажну поверхню. 
Увага 

3.1. Попередні перевірки для установки 

Зовнішній огляд упаковки 

Матеріали упаковки та компоненти можуть бути пошкоджені під час транспортування. Тому перед 
установкою перевірте матеріали зовнішньої упаковки. Огляньте поверхню коробки на предмет 
зовнішніх пошкоджень, таких як отвори або розриви. При виявленні будь-якого пошкодження, не 
відкривайте коробку та якомога швидше зверніться до постачальника й перевізника.  
Також рекомендується перевірити вміст упаковки та переконатися, що він відповідає заявленому; 
якщо ні, потрібно звернутися до продавця, щоб він надіслав відсутні компоненти. 

Перевірка виробу 

Після видалення пристрою з упаковки переконайтеся, що виріб укомплектований та не має 
пошкоджень. Якщо виявлено будь-які пошкодження або відсутність будь-яких компонентів, 
зверніться до постачальника та перевізника. 
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Вміст упаковки 

№ Компонент К-сть 

1 

 

Connext 1 

2 

 

Документація продукту 1 

Таблиця 4 – Вміст упаковки 

 
 
 
 

3.1.1. Інструменти, необхідні для установки 
Для встановлення системи та виконання електричних з’єднань необхідні наступні інструменти, 
тому їх необхідно підготувати заздалегідь. 
 

№ Інструмент Функція 

1 

 

Викрутка 
Відкрутіть і затягніть гвинти 

для різних з’єднань 

2 

 

Обтискні кліщі Обтисніть кабелі 

3 

 

Зачистіть кабелі 
Зніміть зовнішню оболонку 

кабелів 



Main Document Only. 

 
 
 

 

17/49 
Ідентифікація: MD-AL-GI-00 

Версія 1.0 07.06.21 - Застосування: GID  

User’s Manual (Посібник користувача) Connext  

Версія 1.2 07/05/2021 

4 

 

Мультиметр 
Перевірте значення напруги 

та струму 

Таблиця 5 – Інструменти, необхідні для установки 

3.2. Процес установки 

3.2.1. Місце установки 
Виберіть відповідне місце для встановлення. Щоб визначити місце для установки, дотримуйтеся 
наведених нижче вимог. 
Місце, обране для установки, повинно бути легкодоступним для звичайної експлуатації та будь-
якого обслуговування. 
З міркувань безпеки, у випадках, коли необхідне технічне втручання,компанія ZCS та / або партнери, 
призначені нею, не можуть виконувати ремонтні роботи / надавати технічні послуги, а також не 
можуть брати на себе відповідальність за переміщення пристроїв, встановлених на висоті більше 
180см. Щоб мати можливість виконувати роботи на системах, встановлених на більшій висоті, 
зарядна станція повинна бути розміщена на землі. 
 

 

3.3. Матеріали і кабелі 

Ім’я Специфікації Кількість 

Кабель живлення ≥ 3 × 1.5 мм2 монофазний За вимогою 

Кабель мережі STP або UTP, CAT5E, 8 ядер За вимогою 

Роз’єм кабелю мережі RJ45 За вимогою 

Ізоляційна стрічка 
0,15 мм × 18 мм; 0-600В; 

0°C-80°C 
За вимогою 

Кабельна стяжка 4 × 200 мм За вимогою 

Таблиця 6 - Електричні матеріали 

Важливо, щоб всі використовувані кабелі були придатними для роботи надворі. 
ПРИМІТКА: З міркувань безпеки обов’язково використовуйте кабелі належного розміру, інакше 
струм може спричинити надмірне нагрівання або перевантаження, що призведе до пожежі. 
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4. Електричні з’єднання 

Цей розділ описує електричні з’єднання системи. Перед підключенням кабелів уважно прочитайте 
цей розділ. У фазах установки, ремонту та обслуговування виробу необхідно дотримуватися 
місцевих, регіональних та національних норм. 
 

 

Перед тим як виконати електричні з’єднання, переконайтеся, що 
змінний струм відсутній. Zucchetti Centro Sistemi Spa не несе 
відповідальності за наслідки використання цього продукту. Монтаж 
повинен виконувати кваліфікований фахівець, який має навички та 
знання, пов’язані з конструюванням, установкою та експлуатацією 
електричних компонентів, та який пройшов навчання заходам 
безпеки, щоб впізнати потенційні небезпеки та уникнути їх. 

Увага 

 

Монтаж та обслуговування повинні виконуватися професійними 
техніками або електриками. 

Увага 

4.1. Підключення кабелів живлення на виході змінного струму 

Підключіть систему Connext до розподільної мережі змінного струму або до електромережі за 
допомогою кабелів живлення змінного струму. 

Контекст 

Усі кабелі живлення змінного струму, що використовуються для інвертора, повинні бути триполюсні 
зовнішні кабелі. Для полегшення монтажу використовуйте гнучкі кабелі. Рекомендований 
специфічний переріз для з’єднань становить не менше 1 мм2. 

 

 

З міркувань безпеки обов’язково використовуйте кабелі належного 
розміру, інакше струм може спричинити надмірне нагрівання або 
перевантаження, що призведе до пожежі. 

Примітка 
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Процедура підключення кабелів 

1) Видаліть захисну оболонку відповідної довжини, як показано на рисунку (A: 80~100 мм B: 6~8 
мм). 

 

Рис.8- Підключення вихідних кабелів змінного струму 

2) Підключіть кабель живлення змінного струму, дотримуючись вказівок на 3-контактній клемній 
колодці (див. 2.2.2). 

 

4.2. Підключення до зарядних станцій Azzurro для зарядки 
електромобілів (EV) 

Каскадом можна підключити до 8 зарядних станцій Azzurro для зарядки електромобілів (EV). Слід 
з’єднувати Connext з першою зарядною станцією для електромобілів, дотримуючись інструкцій, 
наведених тут. 
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1) Підключіть 8-контактний кабель до портів, позначених як CAN порт в Відносне креслення за 

допомогою роз’єму RJ45. Для наочності в Відносне креслення дивіться контакт виходу 
роз’єму RJ45. 

 

 
Рисунок 9 - Система зв’язку 

 
 

 
Рисунок 10 - Роз’єм контакту виходу RJ45 
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2) Видаліть захисну оболонку відповідної довжини, як показано на рисунку (A: 80~100 мм B: 
6~8 мм).Підключіть підготовлені джгути, дотримуючись схеми нижче. 

Рис.11 – Підготовка кабелів CAN bus 

 

 
Контакт RJ45 Колір кабелю Підключення Клемна коробка на 24 

контакти 
4 Синій CAN-H 7 
5 Білий та синій CAN-L 8 

Таблиця 7 - роз’єми CAN bus 

 
3) Будь-які інші настінні коробки підключайте каскадно, використовуючи роз'єми RJ45 портів 

CAN як «вхід-вихід». 
 

 

 

Дотримуйтесь інструкцій для зарядної станції, щоб перевірити 
встановлену версію мікропрограми. Якщо вона нижча за версію 
1.0.493, зверніться до служби підтримки Azzurro за безкоштовним 
номером 800727464 Примітка 

 

4.3. Підключення до фотоелектричних або акумуляторних 
інверторів Azzurro 

Каскадно можна підключити до 8 фотоелектричних або акумуляторних інверторів Azzurro. Слід 
з’єднувати Connext з першим інвертором дотримуючись наведених тут інструкцій. Дотримуйтесь 
пунктів нижче, щоб підключитися до гібридних, акумуляторних або фотоелектричних інверторів 
 
ПРИМІТКА: ЯКЩО НА СИСТЕМІ НАСТУПНИЙ ОДИН З НАСТУПНИХ ІНВЕРТОРІВ, 1PH HYD3000-
HYD6000-ZSS, 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, 3000SP, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО РЕЗУЛЬТАТИВНИХ РУКОВІСТЬ 
ДЛЯ СЕНСОРНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ (ZSM-ACC-TAC) МЕТР (DTSU666). 
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4.3.1. Підключення до монофазного гібридного інвертора Azzurro 
Щоб підключити порт RS485 до інвертора серії HYD-3000/3600/4000/5000/6000-ES, дотримуйтесь 
інструкцій. 

 
1) Видаліть захисну оболонку відповідної довжини, як показано на рисунку (A: 80~100 мм B: 

6~8 мм). 

Рис.12 – Підготовка кабелів RS485 

 
2) Підключіть 2-полюсний кабель до порту гібридного інвертора, позначеного «RS485». 

Слідкуйте за полярністю на рисунку та контактом виходу у таблиці. 
 
 

 
Рисунок 13 - з’єднання на монофазному гібридному пристрої 

 
Контакт RS485 Клемна коробка на 24 

контакти 
RS485 + (Червоний) 9 

RS485 – (Чорний) 10 
Таблиця 8 - підключення RS485 до гібридного інвертора 

 
 

CAN
485m 485s
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4.3.2. Підключення до інвертора 3000SP 
Щоб підключити порт RS485 до інвертора серії 3000SP, дотримуйтесь інструкцій. 

 
1) Видаліть захисну оболонку відповідної довжини, як показано на рисунку (A: 80~100 мм B: 

6~8 мм). 

 

Рис.14 – Підготовка кабелів RS485 

 
2) Підключіть 2-полюсний кабель до порту інвертора «3000SP», позначеного «RS485». Слідкуйте 

за полярністю на рисунку та контактом виходу у таблиці. 
 
 

 
Рисунок 15 - з’єднання на інверторі 3000SP 

 
Контакт RS485 Клемна коробка на 24 

контакти 
RS485 + (Червоний) 9 

CAN/485m/485s
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RS485 – (Чорний) 10 
Таблиця 9 - підключення RS485 до інвертора 3000SP 

 

4.3.3. Підключення до трифазного гібридного інвертора Azzurro 
Щоб підключити порт RS485 до інвертора серії HYD-5000/6000/8000/10000/15000/20000, 
дотримуйтесь інструкцій. 

 
1) Видаліть захисну оболонку відповідної довжини, як показано на рисунку (A: 80~100 мм B: 

6~8 мм). 

 

Рис.16 – Підготовка кабелів RS485 

 
 

2) Підключіть 2-полюсний кабель до порту гібридного інвертора, позначеного «COM». Слідкуйте 
за полярністю на рисунку та контактом виходу у таблиці. 

 

 
Figura 17 - Connessioni su porta COM per ibrido trifase 

 
Контакт порту COM Клемна коробка на 24 

контакти 
1 (Червоний) 9 

3 (Чорний) 10 
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Таблиця 10 - підключення RS485 до гібридного трифазного інвертора 

 

4.3.4. Підключення до фотоелектричного монофазного інвертора 
Azzurro 

Щоб підключити порт RS485 до фотоелектричного монофазного інвертора Azzurro, дотримуйтесь 
інструкцій. 

 
1) Видаліть захисну оболонку відповідної довжини, як показано на рисунку (A: 80~100 мм B: 

6~8 мм). 

Рис.18 – Підготовка кабелів RS485 

 

2) Підключіть 2-полюсний кабель до порту фотоелектричного інвертора, позначеного «RS485». 
Слідкуйте за полярністю на рисунку та контактом виходу у таблиці. 

 

 
Рис. 19 - з'єднання на фотоелектричних інверторах 

 
Контакт RS485 Клемна коробка на 24 

контакти 
RS485 + (Червоний) 9 

RS485 – (Чорний) 10 

SD 485s
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Таблиця 11 - підключення RS485 до фотоелектричного інвертора 

 

4.3.5. Підключення до фотоелектричного трифазного інвертора 
Azzurro  

Щоб підключити порт RS485 до фотоелектричного трифазного інвертора Azzurro, дотримуйтесь 
інструкцій. 

 
3) Використовуйте роз'єм RJ45 для підключення до одного з двох портів, визначених як RS485 

на інверторі. 

 

Рисунок 20 - Роз’єм контакту виходу RJ45 

4) Дотримуйтесь полярності на малюнку та розтискання в таблиці, щоб правильно підключити 
його до підключення 

 
 

 

 

Таблиця 12 - підключення RS485 до фотоелектричного інвертора 

 

4.4. Підключення до датчиків струму або лічильника струму 

Додаткові датчики/лічильники струму мають функцію вимірювання (за необхідності) потужності, 
що виробляється фотоелектричною системою та енергії, якою пристрій обмінюється з мережею.  
 
ПРИМІТКА: ЯКЩО НА СИСТЕМІ НАСТУПНИЙ ОДИН З НАСТУПНИХ ІНВЕРТОРІВ, 1PH HYD3000-
HYD6000-ZSS, 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, 3000SP, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО РЕЗУЛЬТАТИВНИХ РУКОВІСТЬ 
ДЛЯ СЕНСОРНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ (ZSM-ACC-TAC) МЕТР (DTSU666). 
 
 
 

Контакт RJ45 Клемна коробка на 24 
контакти 

4 сині дроти 9 
5 білих/синіх дротів 10 
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4.4.1. Датчик для вимірювання виробництва монофазного 
фотоелектричного модуля 

Якщо є принаймні один монофазний фотоелектричний інвертор іншого бренду, ніж Azzurro, і 
необхідно виміряти виробництво фотоелектричного модуля, необхідно встановити додатковий 
датчик (ZSM-ACC-TA). 
Датчик повинен розташовуватися безпосередньо на виході фотоелектричного інвертора і 
підключатися до Connext через контакти 21 і 22 24-полюсної клемної колодки наступним чином. 
 
 
 

Кабель датчика Клемна коробка на 24 
контакти 

Чорний кабель 21 
Червоний кабель 22 

Таблиця 13 - підключення фотоелектричного датчика 

 

 
Рисунок 21 - введення датчика для вимірювання виробництва монофазного фотоелектричного модуля іншого 

бренду, ніж azzurro 

 

 

На малюнку показано напрямок стрілки на датчику струму. Зверніть 
увагу на напрямок введення 

Примітка 

 
 

4.4.2. Датчик для вимірювання виробництва трифазного 
фотоелектричного модуля 

Якщо є принаймні один трифазний фотоелектричний інвертор іншого бренду, ніж Azzurro, і 
необхідно виміряти виробництво фотоелектричного модуля, необхідно встановити додатковий 
датчик (ZSM-ACC-TA). 
Датчик повинен розташовуватися безпосередньо на виході фотоелектричного інвертора 
обов'язково на тій самій фазі, від якої отримується джерело живлення Connext і підключатися до 
Connext через контакти 21 і 22 24-полюсної клемної колодки наступним чином. Під час фази 
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конфігурації на APP потрібно буде вказати, що вимірювання проводиться в три фази, щоб правильно 
розрахувати загальну вироблену потужність. 
 

Кабель датчика Клемна коробка на 24 
контакти 

Чорний кабель 21 
Червоний кабель 22 

Таблиця 14 - підключення фотоелектричного датчика 

 

  
Рисунок 22 - введення датчика для вимірювання виробництва трифазного фотоелектричного модуля іншого 

бренду, ніж Azzurro 

 

 

На малюнку показано напрямок стрілки на датчику струму. Зверніть 
увагу на напрямок введення 

Примітка 

 

4.4.3. Датчик для вимірювання обміну з мережею (монофазний 
пристрій) 

Якщо є принаймні один акумуляторний інвертор іншого бренду, ніж Azzurro, і необхідно виміряти 
виробництво фотоелектричного модуля, необхідно встановити додатковий датчик (ZSM-ACC-TA). 
Датчик повинен розташовуватися безпосередньо на виході лічильника обміну і підключатися до 
Connext через контакти 23 і 24 24-полюсної клемної колодки наступним чином. 
 
 

Кабель датчика Клемна коробка на 24 
контакти 

Чорний кабель 23 
Червоний кабель 24 
Таблиця 15 - підключення лічильника обміну 
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Рисунок 23 - введення датчика для вимірювання обміну з мережею 

 
 

 

На малюнку показано напрямок стрілки на датчику струму. Зверніть 
увагу на напрямок введення 

Примітка 

4.4.4. Лічильник для вимірювання обміну з мережею (трифазний 
пристрій) 

Якщо є принаймні один акумуляторний інвертор іншого бренду, ніж Azzurro, і необхідно виміряти 
виробництво фотоелектричного модуля, необхідно встановити додатковий лічильник (ZSM-METER-
DTSU). 
Лічильник повинен розташовуватися безпосередньо на виході лічильника обміну і підключатися до 
Connext через порт RS485, згідно з показаною розпайкою контактів. 
 

 
Рис. 24 - Підключення лічильника 

КОНТАКТ Лічильника Клемна коробка на 24 
контакти 

24 9 
25 10 

Таблиця 16 - підключення RS485 до трифазного лічильника 

Дотримуйтесь інструкцій лічильника, щоб правильно налаштувати його, встановивши адресу 
зв'язку 32. 
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5. Початкове налаштування системи 

Щоб виконати перше налаштування, просто дотримуйтесь інструкцій, наведених у додатку «Azzurro 
Monitoring», який можна завантажити для систем Android або IoS. НЕОБХІДНО ЗАРЕЄСТРУВАТИ 
ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС 
 
Примітка: виконайте перше налаштування з обліковим записом власника системи 
Першим обліковим записом, який реєструє Connext, є «Власник». 
 

1. Створіть обліковий запис у додатку Azzurro Monitoring і увійдіть 
2. Увімкніть Connext і дочекайтеся його підключення 

 

Символ ☼ позначає виробництва фотоелектричного модуля, тоді як електрична розетка являє 
собою обмінні мережі. 
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3. На домашній сторінці додатку Azzurro натисніть символ "+". 
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4. Коли Connext підключено, виберіть «Ввести серійний номер». Виберіть сканувати QR-код на 

пристрої або вручну введіть серійний номер форми CA020490200005. 
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5. Коли серійний номер буде розпізнаний, відкривається екран початкової конфігурації 
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6. На екрані реєстрації власника ви можете додати адреси електронної пошти, для яких є 
можливість змінювати інформацію пристрою, визначеній в обліковому записі 
«Адміністратор». 

 
 

 
 
 Власник Адміністратор Користувач 

Вибір облікового запису 
Адміністратор 

Так Ні Ні 

Зміна потужності системи Так Так Ні 

Додані пристрої Так Так Ні 

Зміна стратегії заряджання (EVC) Так Так Ні 

Моніторинг пристрою Так Так Так 
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7. Режим реєстрації Connext у додатку однаковий, можна змінювати режими перегляду сторінки 
реєстрації пристрою 
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8. Натисніть «Перейти», щоб зареєструвати пристрої 
 
 

9. Натисніть «Інвертор +», щоб додати інвертор і відсканувати штрих-код. Штрих-код інвертора 
можна знайти на бічній етикетці. 
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10. Зареєструйте інвертор, вибравши модель (наприклад, гібридний інвертор) та адресу 

(наприклад, 1) 
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11. Відображення домашньої сторінки з гібридним інвертором 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Main Document Only. 

 
 
 

 

39/49 
Ідентифікація: MD-AL-GI-00 

Версія 1.0 07.06.21 - Застосування: GID  

User’s Manual (Посібник користувача) Connext  

Версія 1.2 07/05/2021 

 
 

12. Щоб додати інші пристрої, натисніть на кнопку нижче. Відкриється екран пункту 4, натисніть 
«Перейти» і поверніться до екрану пункту 8. 
 

 
13. Щоб додати зарядну станцію, натисніть «EVCharge +» та відскануйте штрих-код. 

Штрих-код розміщений на бічній наклейці колонки. 
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Коли з’явиться запит щодо назви пристрою, введіть будь-яке вподобане ім’я (наприклад, «гібридний 
інвертор») 
 

14. Якщо наявний фотоелектричний інвертор іншої марки, обов’язково потрібно ввести 
"Пристрій не ZCS +" 
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15. Зареєструйте всі пристрої, ви можете переглянути їх у спеціальному віконці, натиснувши на 

них 
 

 
У спадному меню вгорі праворуч з’явиться «Загальна система» та назва підключення, вибраного в 
пункті 5 (наприклад, Тест ZCS). 
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16.  У розділі «настінна зарядна станція» дії можна виконувати віддалено. 

Після реєстрації завжди з’являється повідомлення ERROR (ПОМИЛКА) червоним кольором, 
зникає після першого заряджання. 
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Кнопки для СТАРТ та СТОП для дистанційного заряджання 
 
IDLE : колонка в режимі очікування- CHARGING:  заряджання - PARKING: перезарядка завершена, 
але пістолет досі вставлений - ERROR: у колонці є певна проблема. 
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Виберіть стратегію заряджання: 
- Стратегія кілометражу (одиночна) 

Залежно від введеного споживання транспортного засобу підзаряджається потрібна кількість 
енергії в кВт-год, щоб забезпечити бажану кілометрову відстань на додаток до заряду, який 
вже є в транспортному засобі. На практиці додається певна кількість км автономної їзди 
 

- Стратегія кілометражу (повторна) 
Стратегія кілометражу (споживання та кількість км) залишається встановленою доти, доки 
стратегію не буде змінено. 
 

- Швидка стратегія 
Настінна зарядна станція забезпечує максимальну потужність, доступну на той час для 
зарядки транспортного засобу. Ця стратегія не визначає, наявне виробництво 
фотоелектричного модуля чи ні. 

 
- Екологічна стратегія (Pure) 

Настінна зарядна станція забезпечує всю потужність, яку в цей момент виробляє 
фотоелектричне поле. Очевидно, наявність інших пристроїв на тій самій лінії буде 
управлятись електричною мережею. Коли вироблена фотоелектрична потужність падає 
нижче 1,8 кВт, настінна зарядна станція припиняє зарядку 

 
- Екологічна стратегія (Мішана) 

Настінна зарядна станція забезпечує всю потужність, яку в цей момент виробляє 
фотоелектричне поле. Очевидно, наявність інших пристроїв на тій самій лінії буде 
управлятись електричною мережею. У цьому випадку потужність, що подається настінною 
зарядною станцією, буде регульованою з мінімальним значенням 1,8 кВт, яке 
залишатиметься, доки виробництво фотоелектричних систем не перевищить 500 Вт. Менше 
ніж 500 Вт виробництва, настінна коробка також припинить заряджати автомобіль. 
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6. Доступ лише для технічного обслуговування 

Система Connext забезпечує внутрішній доступ через USB для будь-якого позапланового технічного 
обслуговування. Для цього необхідно мати такі матеріали та ІТ-інструменти: 
 

- Кабель USB (тип C) 
- Ноутбук або портативний ПК 
- Програмне забезпечення для налаштування, надане AZZURRO 

 
Процедура технічного обслуговування повинна проводитися лише за явним запитом служби 
допомоги Azzurro. 

6.1. Підключення лише для технічного обслуговування 

Для входу потрібно виконати описані нижче дії: 
 

1) Перевірте з’єднання з різними елементами системи (зарядний пристрій для 
електромобілів, інвертор, лічильник, датчики тощо).  

2) Переконайтеся, що кабелі живлення системи Connext в 3-полюсній клемній колодці НЕ 
підключені / не під напругою.  
 

 
• Силові кабелі L, N, від’єднані від системи, СЛІД від’єднувати, щоб 

уникнути ризику ураження електричним струмом 

• Підключення до системи Connext за допомогою кабелів живлення, 

підключених та під напругою, призводить до ризику ураження 

електричним струмом у оператора Небезпека 

 
 
 
 

• Підключення до системи Connext за допомогою підключених та 

живлених кабелів може пошкодити систему 

Увага 

 
3) Відкрутіть чотири гвинти, що тримають пластикову передню панель, щоб отримати 

доступ до внутрішньої плати. Під час руху передньої панелі намагайтеся не пошкодити 
або не від’єднати внутрішні з’єднання дисплея та антени. 

4) Підключіть кабель USB типу C до роз’єму на основній платі. 
5) Підключіть USB-кабель до комп’ютера та перевірте, чи ввімкнені внутрішні світлодіоди 

на материнській платі. 
6) Відкрийте програму технічного обслуговування 
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7. Технічний паспорт 
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8. Технічне обслуговування 

8.1. Усунення несправностей 

Дотримуйтесь процедури входу в систему для технічного обслуговування та зв’яжіться із вашим 
постачальником. Перейдіть на сайт www.zcsazzurro.com або зателефонуйте безкоштовно 800 72 74 
64. 
 

8.2. Технічне обслуговування 

Як правило,Connext не потребує щоденного або періодичного технічного обслуговування. 

9. Демонтаж та утилізація 

Пакувальні матеріали є сумісними з навколишнім середовищем і можуть бути перероблені, тому їх 
можна утилізувати у відповідних контейнерах для переробки відповідно до правил утилізації сміття. 
З іншого боку, пристрій не можна утилізувати разом з побутовими відходами, натомість, з ним слід 
поводитися як зі спеціальними відходами. Його слід утилізувати у відповідних центрах для 
утилізації електричних та електронних виробів. Для отримання більш детальної інформації щодо 
утилізації та переробки цього продукту зверніться до офісу, який відповідає за ваш муніципалітет, 
служби утилізації сміття або продавця, де зарядний пристрій було придбано. 

 

1) Демонтаж  

• Від'єднайте джерело живлення змінного струму  
• Видаліть будь-які інші з’єднання 
• Зніміть рейку DIN з тримача 

2) Упаковка 

Якщо це можливо, будь ласка, запакуйте систему в оригінальну упаковку. 

3) Зберігання 

Зберігайте систему у сухому місці, де температура навколишнього середовища становить від -25 до 
+60 ° С. 

4) Утилізація 

Компанія Zucchetti Centro Sistemi S.p.a.не несе відповідальності за будь-яку утилізацію пристрою або 
його частин, яка не відбувається відповідно до норм та стандартів, що діють в країні встановлення. 
 

http://www.zcsazzurro.com/
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Наявний перекреслений контейнер для сміття вказує на те, що після закінчення терміну 
експлуатації виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. 
Цей продукт необхідно доставити у місцевий комунальний пункт збору сміття 
для переробки. 
Для отримання додаткової інформації зверніться до органу з утилізації відходів у вашій країні. 
Неправильна утилізація відходів може мати негативний вплив на навколишнє середовище та 
здоров’я людей через потенційно небезпечні речовини. 
Ваша співпраця для належної утилізації цього продукту сприяє його повторному використанню, 
переробці та відновленню, а також захисту навколишнього середовища. 
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10. Гарантійні умови та терміни 

 

Щоб ознайомитися з «Загальними положеннями та умовами», пропонованими ZCS Azzurro, 
зверніться до документації, яка знаходиться в коробці з продуктом, та до документації на сайті 
www.zcsazzurro.com. 

http://www.zcsazzurro.com/
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