1. Zeverrlution to beztransformatorowy falownik fo
otowoltaiczzny z dwom
ma układam
mi śledzenia
a punktu MP
PP,
który
y przekształłca
prąd stały
s
wytw
worzony przzez ciąg mo
odułów foto
owoltaicznych na prąd
d przemien
nny o param
metrach
wyma
aganych w sieci elektrroenergety
ycznej.
2. Falow
wnik Zeverllution jest przeznaczon
p
ny do użytk
kowania we
ewnątrz i na
a zewnątrzz budynków
w.
3. Falow
wnik Zeverlu
ution może obsługiwaćć wyłącznie
e układy mo
odułów foto
owoltaiczny
ych (moduły
y PV i
okabllowanie) o klasie
k
ochro
onności II
(klasa
a zastosow
wania A wg normy IEC 61730).
Do falownika nie
e wolno pod
dłączać żad
dnych innycch źródeł energii poza modułami fotowoltaicznymi.
4. Moduły fotowolttaiczne o wysokiej poje
emności wzzględem uziiemienia mo
ogą być uży
ywane tylko
o wtedy, gd
dy ich
pojem
mność sprzę
ęgająca nie przekracza 1,0 µF.
5. Pod wpływem
w
prromieni sło
onecznych w układzie modułów
m
fo
otowoltaiczznych pows
staje niebezp
pieczne nap
pięcie
DC. Dotknięcie prrzewodów DC lub inny
ych elementtów znajdujących się pod napięcie
em może sp
powodowaćć
śmierrtelne porażżenie prąde
em elektryccznym.
6. Wszy
ystkie eleme
enty muszą
ą przez cały
y czas pozos
stawać w dopuszczaln
nych zakresach roboczych.
7. Falow
wnik Zeverlu
ution spełniia wymagan
nia europejs
skiej dyrekttywy niskon
napięciowej 2006/95/W
WE oraz
dyrek
ktywy dotycczącej komp
patybilnoścci elektroma
agnetyczne
ej 2004/108
8/WE.
Falow
wnik Zeverlu
ution spełniia także wymagania w zakresie be
ezpieczeństtwa i kompa
atybilności
elektrromagnetyccznej obow
wiązujące w Australii
A
i Nowej
N
Zelan
ndii.
Falow
wniki posiadają oznacze
enie CE i RCM
M. Więcej in
nformacji na
a temat cerrtyfikatów w innych
krajacch i regionacch można znaleźć
z
na stronie
s
interrnetowej (www.zeve
w
rsolar.com
m).

Skróccona in
nstrukccja mo
ontażu
Zeverllution 3680/4000
0/5000

Symboll

Znacze
enie

Symb
bol

Znaczenie
e

e ostrzeżen
nie — ważn
ne informa
acje
Ogólne

Czas niezzbędny do
o rozładow
wania

dotyczzące bezpieczeństwa

zgromadzonej energ
gii

Niebezzpieczne napięcie

Oznaczen
nie WEEE
Nakaz

Gorące
e powierzch
hnie

przestrzegania

trreści

ntacji
dokumen

- Falown
nik należy zamontować w miejscu
u, w którym
m nie będzie
e go można
a
przypa
adkowo dottknąć.
- Należy zapewnić łatwy
ł
dostę
ęp do falow
wnika do ce
elów instala
acji i
przeglą
ądów.
- Aby zap
pewnić optymalną pra
acę urządze
enia, tempe
eratura otoczenia nie
powinn
na przekracczać 40°C.
- Aby zap
pewnić optymalne dziiałanie i dłu
ugi okres ek
ksploatacji falownika,
f
nie nale
eży go mon
ntować w miejscu
m
nara
ażonym na bezpośrednie
promien
niowanie słłoneczne orraz opady atmosferyc
a
czne.
- Sposób
b, miejsce i powierzchn
nia montażu muszą by
yć odpowie
ednie do
masy i wymiarów
w
falownika.
- W przy
ypadku mon
ntażu na terrenie mieszzkalnym zaleca się zam
montowanie falownika
a na solidne
ej powierzcchni.
Montażż falownika na płytach
h gipsowo-k
kartonowych lub
podobn
nych materriałach nie je
est zalecan
ny ze wzglę
ędu na wibrracje
słyszallne podczas
s jego pracy
y.
- Nie wollno kłaść na
a falowniku
u żadnych przedmiotó
p
ów. Nie
przykry
ywać falow
wnika.
- Fa
alownik nale
eży zamonttować
Stron
na
M odstęp
Min.
w pionie
p
lub pod
p skosem
m do
tyłłu maks.15°°.
Góra
a
300 mm
Ob
bszar złączy
y elektrycznych musi znajdować się na dole
e.
Dół
300 mm
- Prze
estrzegać poniższych
p
zalecanych
h odstępów
w od ścian, innych
falo
owników
Bokii
200 mm
i przzedmiotów, aby zapew
wnić odpow
wiednie odprowadzanie
e ciepła.
1

532-0
08127-0
01

www.zev
versolar.com

2. Wym
magania doty
yczące prze
ewodu AC:
Ele
ement Opis

Falo
ownik
1×

wyt
Uchw
ścien
nny
1×

Zesstaw akcesoriów
m
montażow
wych

Wtyk DC

Zaślepki
uszczelniającce

Wi-Fi
Antena W
(opcja
a)

1×

2×

2×

1×

1. Wywiercić
W
2 otwory o g
głębokości około 70 mm wiertłłem Φ10
ro
ozporowe i przymocow
wać uchwyt ścienny d
do ściany.

Złączze
intelige
entnego
licznika
a (opcja)
1×

Wartość

A

Średn
nica zewnętrzn
na

10 mm do 14
4 mm

B

Przekrrój przewodu

4 mm² do 6 mm²

3.Na żyły
y założyć końcówki
k
C
Długo
ość odizolowan
nia żył przewo
odu
ok. 12 mm
kablow
we wg DIN 46228
4
o
D
Długo
ość usunięcia płaszcza
p
zewn
nętrznego prze
ewodu AC
ok. 70 mm
odpow
wiednim przzekroju i zac
cisnąć
je.
4. Przecciągnąć prze
ewód AC prrzez przepu
ust kablowy
y.
5. Żyły PE,
P L i N wło
ożyć do listtwy zacisko
owej i przykręcić je (wk
krętak
płaski 1×5,5, mom
ment dokrę
ęcenia 1,2 Nm
m). Przewo
ody podłączzyć zgodnie z oznaczen
niami na obw
wodzie
druko
owanym.
6. Nakrę
ętkę przepu
ustu kablow
wego dokrę
ęcić momen
ntem 2,5 Nm.
7. Założy
yć pokrywę
ę i wkręcić śruby
ś
w pokrywie w kolejności
k
o 1 do 4 (w
od
wkrętak T25
5, moment dokręcenia
a 2,2
Nm).

Do
okumentacja
1×

mm, a nasstępnie umieścić w nich kołki

2. Zawiesić
Z
fallownik na u
uchwycie ścciennym, w
wsuwając go
o nieco w d
dół.

Zagroże
enie życia wsk
kutek występo
owania wysok
kiego napięcia w układzie mo
odułów fotow
woltaicznych
Pod wpłływem promiieni słoneczny
ych w ciągu modułów
m
fotow
woltaicznych powstaje
p
niebe
ezpieczne napięcie prądu sta
ałego, które
występu
uje także na przewodach DC
C oraz innych podzespołach
h falownika bę
ędących pod napięciem.
n
Dottknięcie przew
wodów DC lub
podzesp
połów znajdują
ących się pod napięciem może spowodow
wać śmierć wskutek
w
porażenia prądem elektrycznym
e
m. Podczas
odłącza
ania wtyków DC
D od falownik
ka pod napięcie
em może pow
wstać łuk elekttryczny, który
y może spowo
odować porażżenia prądem
elektryccznym i oparzzenia ciała.
• Nie wo
olno odłączać wtyków DC pod
p napięciem..
• Nie wo
olno dotykać gołych
g
końców
wek kabli.
• Nie wo
olno dotykać żył
ż DC.
• Nie wo
olno dotykać żadnych
ż
podze
espołów falow
wnika będącycch pod napięciiem.
• Montaż, instalacja i rozruch
r
falow
wnika mogą by
yć wykonywan
ne wyłącznie przez
p
wykwaliifikowanych sp
pecjalistów.
ać wyłącznie wykwalifikow
w
wani specjaliści..
• Usterkki mogą usuwa
• Przed podłączeniem
m ciągu modułłów fotowolta
aicznych należży wyłączyć od
dłącznik DC i zabezpieczyć
z
g przed pono
go
ownym
włączen
niem.

3. P
Przykręcić śśrubami M5
5 zewnętrzne żebra ra
adiatora po obu strona
ach uchwyttu ścienneg
go, jak poka
azano na
r
rysunku
A.
Jeśli wymag
gane jest do
odatkowe uziemienie
u
llub wyrównanie poten
ncjałów, na
ależy uziem
mić falownik
k, jak
p
pokazano
na
a rysunku B
B.

Rysun
nek A

Rysunek B

1. Wyma
agania dotyczące przew
wodu DC:

2.Odizolo
owany prze
ewód wsun
nąć do oporru we wtyk
k DC.
Wcisn
nąć zatrzas
sk, aż będzie
e słychać je
ego zabloko
owanie.
Nakrę
ętkę dosuną
ąć do gwinttu i dokręciić ją
(kluczz 15 mm, moment
m
dok
kręcenia 2,0
0 Nm).
Podłą
ączyć zmon
ntowane wttyki DC do falownika.
f
3. W przzypadku nie
eużywanych złączy DC
C należy wccisnąć zatrzzask i dosunąć nakrętkę do gwintu.
We wtyku
w
DC włłożyć zaśle
epkę uszcze
elniającą. Dokręcić wty
yk DC (mom
ment dokrę
ęcenia 2,0 N
Nm).
Na ko
oniec włoży
yć wtyki DC
C z zaślepka
ami uszczellniającym do
d odpowie
ednich gniazzd DC w falowniku.

Zagrożenie żżycia wskute
ek wysokiego
o napięcia w falowniku
Przed podłącczeniem elektrrycznym należży wyłączyć o
odłącznik DC i wyłącznik nad
dmiarowo-prą
ądowy AC ora
az zabezpieczy
yć je
przed ponow
wnym włączen
niem.

1. Odkręcić
O
czttery śruby pokrywy śrubokrętem
ś
m TX25 i zd
djąć pokryw
wę.

2

3

1. Po
odłączenie p
przewodu RS
S485 i Ethernet
W
Wymagania
dotyczące p
przewodu:
- Zgodność
Z
zw
wymogami dotyczącym
mi
okablowania
a strukturaln
nego określlonymi w
normie EIA/T
TIA-568
- Ekranowanie
E
e
- Kategoria
K
CA
AT-5E lub w
wyższa
- Odporność
O
n
na promieniiowanie UV w
p
przypadku
u
użytkowania
a na zewnątrrz
b
budynków
- Maksymalna
M
a długość k
kabla RS485
5: 1000 m
- Maksymalna
M
a długość k
kabla sieciow
wego: 100
m

Przed wykonaniem
w
m następują
ących czynn
ności włączzyć falown
nik:
2.3. Otw
worzyć stronę WLAN urządzenia
u
m
mobilnego
lub laptopa
a. Wyświettla się nowy
y punkt dosstępowy o
nazwie ZEVERSOLA
Z
AR -XXXX.
Wskazów
wka: „XXXX
X” to ostatn
nie 4 cyfry identyfikattora rejestrru (rysunek
k F).
2.4. Naw
wiązać połącczenie z punk
ktem dostępowym przzez urządzen
nie mobilne lub laptop, hasło brzm
mi „zeversola
ar“.
2.5. Urucchomić przeglądarkę internetow
i
wą I wpisać adres
a
http://160.190.0
0.1. Otwiera
a się wewn
nętrzna stro
ona
interneto
owa.
2.6. W sttrefie [Wire
eless] wybrać router. Otwiera się okno diallogowe Pas
sswort/Seccurity Key. P
Podać hasłło
routera (rysunek
(
G)). Jeśli Com
mBox jest po
ołączony z routerem, wskaźnik statusu
s
na stronie
s
Wirreless wyśw
wietli
symbol
(rysun
nek H).

ów złącza RJ45
R
Układ stykó
Nr
styku

Nazwa sttyku

Kolo
or

Styk 1
Styk 2
Styk 3
Styk 4
Styk 5
Styk 6
Styk 7
Styk 8

TX_RS48
85A
TX_RS48
85B
RX_RS48
85A
Masa (GN
ND)
Masa (GN
ND)
RX_RS48
85B
+7 V
+7 V

biało
o-zielony
zielo
ony
biało
o-pomarańcczowy
niebiieski
biało
o-niebieski
pom
marańczowy
biało
o-brązowy
brązowy

1.11 .Odkręcić nakrętkę przepustu kablowego
i wyjąć
w
wkład
dkę uszczellniającą ora
az korek wy
ypełniający
y.
1.2
2. Wsunąć kabel siecio
owy do falo
ownika przzez kablowe
e złącze śru
ubowe M25
5 I podłączy
yć kabel.
Mod
duł komunik
kacyjny RS485 jest obsłługiwany prrzez gniazdo
o keystone R
RJ45 na dollnej płytce obwodu
o
drukowanego
(rys. C). Jeśli fa
alownik possiada moduł etherneto
owy, kabel sieciowy na
ależy podłą
ączyć do gn
niazda RJ45
5 na
górn
nej płytce o
obwodu dru
ukowanego
o (rys. D).

Ry
ysunek C
Rys
sunek D
1.3 Zamocować
Z
ć osłonę za
a pomocą śrubokręta (T25) (mom
ment dokrę
ęcania 2,5 Nm).
1.4. Schemat połączeń przzyłącza eth
hernetoweg
go (wymog
gi: funkcja D
DHCP routera jest akty
ywowana).

Rysunek F

Ry
ysunek G

Rysunek H

o sieci WiFi na silniejjsze, aby zapewnić najwy
n
ższy poziom
p
zab
bezpieczeń oraz zapob
biec
2.7.Zmień hasło do
nieupow
ważnionemu dostępowii. Procedurę zmiany has
h ła opisan
no w instrrukcji obsługi (do pob
brania ze sttrony
głównej firmy
f
Zeve
ersolar pod adresem wwww.zeve
w
ersolar.com
m).

2.8. Num
mer seryjny
y monitora i klucz rejes
stracyjny podano
p
na etykiecie
e
um
mieszczone
ej z boku falownika ora
az w
karcie gw
warancyjne
ej, będą późźniej potrzebne do utw
worzenia no
owej instala
acji w chmu
urze ZeverC
Cloud
(www.ze
evercloud.ccom).

ołączenie W
WiFi
2. Po
2.1. Zdjąć
Z
klapk
kę usz czelniającą i za
amocować w złączu WiFi
W antenę
ę. (rysunek E)

Kontrolle

2
Ry
ysunek E

- Sprawd
dzić, czy wo
olna powierrzchnia mettalowa falo
ownika jestt uziemiona.
- Sprawd
dzić, czy napięcie stałe
e ciągu mod
dułów nie przekracza
p
ych wartości.
dozwolony
- Upewnić się że nap
pięcie stałe
e posiada właściwą
w
bie
egunowośćć.
pór izolacyjjny w stosu
unku do ma
asy odniesie
enia przekra
acza 1 MOh
hm.
- Upewnić się, że op
dzić, czy napięcie sieciowe w pun
nkcie połączzenia falow
wnika mieścci się w dozw
wolonym zzakresie.
- Sprawd
- Upewnić się, że fa
alownik wra
az z uchwyttem ścienny
ym jest pra
awidłowo zamontowa
z
any.
okrywa jestt prawidłow
wo zamonto
owana.
- Upewnić się, że po
dzić, czy mo
oduł komun
nikacyjny i kablowe złłącze śrubo
owe AC są prawidłowo
p
o zamontow
wane I
- Sprawd
odpowiednio zabezp
pieczone.

1

2.2. Schemat p
połączenia W
WiFi.

mienie
Uruchom

4

Zev
verlution 36
680

Z
Zeverlution 4
4000

Zeverlution
n 5000

3900 W

4650 W

5300 W

M
Maks.
napięcie wejściowe
e DC

600 V

Zakres napięccia MPP

100-520 V

M napięcie włączania D
Min.
DC

80 V

M
Maks.
prąd w
wejściowy DC
C

11 A/11 A

Liczba niezale
eżnych wejśść MPP

2

Liczba ciągów
w modułów PV na wejśccie
W
Wyjście
AC
Znamionowa
a moc czynna

3680 W

4000 W

5000 W

M
Maks.
moc po
ozorna AC

3680 VA

4400 VA
A

5000 VA
V

Znamionowa
a częstotliwo
ość napięcia w
Znamionowe
e napięcie w sieci

220/230 V

M
Maks.
prąd w
wyjściowy AC

16 A

W
Wyłącznik
na
admiarowo-prądowy

B25

R
Regulowany
współczynn
nik przesuw
wu
fa
azowego

Kontakt do serwisu
u regionalne
ego:
Australia
a
Tel.: +61 13 00 10 18
8 83
E-mail: service.apac
s
c@zeverso
olar.com

50/60 Hz

siieci

20 A

Rynki chińskie
0 801 9996
6
Tel.: 400
E-mail: service.chin
s
na@zeverso
olar.com

23 A
B32

0,8 (p
przewzbudze
enie) ...1…0,,8 (niedowzbudzenie)

Region europejski
Tel.: +49
9 221 48 48
8 52 70
E-mail: service.eu@
s
@zeversolarr.net

W
Współczynni
ik zawartoścci
harmoniczny
ych (THD) prrzy mocy

< 3%

namionowej
zn

Pozostałłe regiony świata
ś
E-mail: service.row
s
w@zeversollar.com

D
Dane
ogólne
R
Rozłącznik
be
ezpiecznikow
wy PV /
m
monitorowan
nie sieci

●/●

elektroenerg
getycznej
Funkcja GFCI

●/○/○

Wi-Fi
Ethernet / W
W
Wymiary
(szzer. x wys. x dł.)

34
41x 395 x 172
2 mm

M
Masa

11 kg

T
Typowy
poziom emisji ha
ałasu

< 25 dB
B(A) w odle
egłości 1 m

Złącze DC

Złłącze DC SUN
NCLIX

Złącze AC

Listwa
a zaciskowa
a śrubowa

Zakres tempe
eratur roboczych

-25…+60℃

W
Wilgotność
w
względna (be
ez kondensa
acji)

0 … 100%
%

m
montażu

W celu uzyskania
u
dodatkowyc
ch informaccji należy po
obrać instrrukcję obsłu
ugi i dokum
mentację tecchniczną ze
e
strony in
nternetowe
ej www.zev
versolar.com
m.

●

Złącza komunikacyjne: R
RS485 /

M
Maks.
wysok
kość n.p.m. m
miejsca

5

enta Zevers
solar
Gwaranccja produce
Karta gw
warancyjna jest dostarrczana wraz z falownikiem. Waru
unki gwarancji są opisane pod na
astępującym
m
adresem
m: www.zev
versolar.com/service//warranty

1

M
MPP

k jest autom
matycznie włączany
w
do
o eksploata
acji.
falownik

W przypadku probllemów tech
hnicznych z naszymi produktami
p
prosimy o kontakt z obsługą
o
klie
enta firmy
Zeversollar.
Aby mócc udzielić Pa
aństwu wła
aściwej pom
mocy, niezb
będne są na
astępujące informacje
e:
- typ falo
ownika
- numer seryjny fallownika
- typ i licczba podłącczonych mo
odułów foto
owoltaiczny
ych
- kod błę
ędu
- miejsce
e ustawienia
a
- karta gwarancyjna
a

W
Wejście
DC
M
Maks.
moc D
DC (przy cos φ = 1)

Po zakoń
ńczeniu kon
ntroli elektrrycznych i mechaniczn
m
nych włączyć najpierw
w wyłącznik
k nadmiarowo-prądow
wy
AC, a nas
stępnie przełącznik DC
C.
Sprawdźź, czy wybrrane zostały
y właściwe
e dla region
nu ustawien
nia dotyczącce zabezpie
eczeń.
Jeśli napięcie wejściowe DC i moc
m są odpo
owiednio wysokie
w
i sp
pełnione są warunki prrzyłączenia do sieci,

4000
0 m (powyżżej 3000 m ograniczeniie parametrrów znamion
nowych)

S
Stopień
ochro
ony (wg IEC 60529)
● wyposażen
nie standard
dowe ○ wyposażenie
w
e opcjonalne
e

IP65
6

7

