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1. Wprowadzenie 
 
1.1. Opis produktu 

 
Jednofazowe falowniki Solis umożliwiają zamianę prądu stałego z paneli fotowoltaicznych na prąd 
zmienny i przesłanie go do sieci elektroenergetycznej. 
Seria jednofazowych falowników Solis obejmuje 12 wymienionych niżej modeli: 
Modele z podwójnym układem MPPT:  Solis-2.5K-2G Solis-3K-2G Solis-3.6K-2G Solis-4K-2G 
Solis-4.6K-2G Solis-5K-2G 
Modele z pojedynczym układem MPPT: Solis-1 K-2G Solis-1.5K-2G Solis-2K-2G Solis-2.5K-
2G-ST Solis-3K-2G-ST Solis-3.6K-2G-ST 
 
 

 
Rysunek 1.1 Widok z przodu 

 
 

 
 

Rysunek 1.2 Widok od spodu 

Opcjonalny Opcjonalny Opcjonalny 

Modele 1-2kW Modele 2.5-3.6kW Modele 4-5kW 
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1.2. Opakowanie 

 
Po otrzymaniu falownika należy sprawdzić, czy wszystkie części wymienione poniżej są obecne w 
zestawie: 
 
 
 

 
 

 

Nr 
części 

Opis Ilość 

1 
Falownik sieciowy do paneli 
fotowoltaicznych 

1 

2 Uchwyt do montażu na ścianie 1 

3 Śruby mocujące 2 

4 Złącze prądu przemiennego 1 

5 Złącze prądu stałego 

1 para dla modelów z pojedynczym 
układem MPPT 

2 pary dla modelów z podwójnym 
układem MPPT 

6 Instrukcja obsługi 1 

 
Tabela 1.1 Lista materiałów 
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2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 
Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub oparzenia. 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, których należy przestrzegać podczas 
montażu i konserwacji urządzenia. Przed użyciem dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i 
zachować ją do wykorzystania w przyszłości. 
 
 

2.1 Symbole zagrożenia 
 
Poniżej zamieszczono użyte w niniejszej publikacji symbole mające na celu wskazanie 
potencjalnych zagrożeń oraz podanie ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa: 

 
OSTRZEŻENIE: 
Ten symbol informuje o ważnych zaleceniach bezpieczeństwa, których 
nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. 

 
 

UWAGA: 
Ten symbol informuje o ważnych zaleceniach bezpieczeństwa, których 
nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie falownika. 

 
 
PRZESTROGA: 
Ten symbol informuje o ważnych zaleceniach bezpieczeństwa, których 
nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem elektrycznym. 
 
 
PRZESTROGA: 
Ten symbol informuje o zaleceniach bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może 
spowodować oparzenia (gorąca powierzchnia). 

 
 

2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa 
 

OSTRZEŻENIE: 
Nie wolno łączyć złącza dodatniego (+) lub ujemnego (-) układu paneli fotowoltaicznych 
z uziemieniem, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie falownika. 
 

 
OSTRZEŻENIE: 
Podłączenie instalacji elektrycznej musi być wykonane zgodnie z miejscowymi i 
krajowymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego. 
 

 
OSTRZEŻENIE: 
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, układy podłączane do falownika muszą posiadać 
odgałęzione zabezpieczenia nadprądowe (OCPD). Zalecane natężenie prądu 
samoczynnego wyłączenia dla OCPD wynosi 16A (modele 1-2kW), 25A (modele 2,5-
3,6kW), 32A (modele 4-5kW). 

 
 
PRZESTROGA: 
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno zdejmować pokrywy. W środku 
urządzenia nie ma części, które użytkownik mógłby naprawić samemu. Serwisowanie 

zlecić wykwalifikowanemu i akredytowanemu pracownikowi serwisu technicznego. 
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PRZESTROGA: 
Panel fotowoltaiczny (solarny), który jest wystawiony na działanie światła słonecznego 
wytwarza napięcie elektryczne (prąd stały). 

 
 

PRZESTROGA: 
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym zmagazynowanym w kondensatorach 
falownika. Nie zdejmować pokrywy przed upłynięciem 5 minut od chwili odłączenia 
wszystkich źródeł zasilania. Serwisować tylko za pośrednictwem upoważnionego 

technika. Gwarancja może być nieważna, jeżeli dojdzie do nieautoryzowanego zdjęcia pokrywy. 
 

PRZESTROGA: 
Temperatura powierzchni falownika może osiągać do 75°C (167 F). 
Aby uniknąć poparzenia skóry, nie należy dotykać powierzchni falownika w trakcie jego 
działania. 

Falownik należy zamontować w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 
 

2.3 Uwagi dotyczące eksploatacji 
 
Falownik wyprodukowano zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i zaleceniami 
technicznymi. 
Falownik należy użytkować TYLKO w instalacjach, które są zgodne z następującą specyfikacją: 

 
1. Wymagany jest stały montaż. 
2. Instalacja elektryczna musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i normy. 
3. Falownik musi zostać zamontowany zgodnie z informacjami zawartymi w tej instrukcji 

obsługi. 
4. Falownik musi zostać zamontowany zgodnie z właściwymi specyfikacjami technicznymi. 
5. W celu uruchomienia falownika należy przed aktywacją odłącznika panelu solarnego (prąd 

stały) włączyć przełącznik główny zasilania sieciowego (prąd przemienny). W celu 
zatrzymania pracy falownika należy przed dezaktywacją odłącznika panelu solarnego (prąd 
stały) wyłączyć przełącznik główny zasilania sieciowego (prąd przemienny). 
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3. Opis 
 

3.1 Przedni panel z wyświetlaczem 
 
 

 
Rysunek 3.1 Widok przedniego panelu z wyświetlaczem 

 

 
3.2 Diody LED do sygnalizacji stanu 
 
Panel sterowania posiada trzy diody LED, które sygnalizują stan działania urządzenia. Lewa dioda 
LED (POWER) wskazuje stan zasilania falownika (świeci na czerwono). Środkowa dioda LED 
(OPERATION) wskazuje aktualny stan pracy (świeci na zielono). Prawa dioda LED (ALARM) 
wskazuje stan alarmu (świeci na żółto). Więcej szczegółów podano w Tabeli 3.1. 
 
 

Dioda Stan Opis 

 POWER 
ZAPALONA Falownik wykrywa zasilanie prądu stałego 

WYŁĄCZONA Brak lub niska moc zasilania prądu stałego 

 OPERATION 

ZAPALONA Falownik działa prawidłowo. 

WYŁĄCZONA Falownik przestał przesyłać energię elektryczną. 

ŚWIATŁO 
MIGAJĄCE 

Falownik inicjuje działanie. 

 ALARM 
ZAPALONA Wykryto stan alarmowy lub usterkę. 

WYŁĄCZONA Falownik działa prawidłowo. 

 
Tabela 3.1 Opis stanów diod LED 
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3.3 Przyciski sterujące 
 
Na przednim panelu falownika znajdują się cztery przyciski sterujące oznaczone (od lewej do 
prawej): ESC, UP, DOWN i ENTER. Przyciski te służą do: 
 

 Przewijania wyświetlanych opcji (UP i DOWN); 
 

 Modyfikowania ustawień (ESC i ENTER). 
 
 

3.4 Wyświetlacz LCD 
 
Umieszczony na przednim panelu dwuwierszowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) pokazuje 
następujące informacje: 
 

 Stan i dane dotyczące działania falownika; 
 

 Komunikaty serwisowe dla operatora; 
 

 Komunikaty alarmowe i wskazania błędów. 
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4. Montaż 
 

4.1 Wybór lokalizacji 
 
Przy doborze lokalizacji falownika należy wziąć pod uwagę następujące kryteria: 
 

 Temperatura radiatora falownika może dochodzić do 75°C. 
 

 Falownik jest przeznaczony do pracy w ekstremalnych temperaturach. Zakres temperatury 
otoczenia podczas pracy urządzenia wynosi od -25°C do 60°C. 
 

 Jeśli w układzie ma być zamontowanych więcej falowników, minimalny odstęp między 
urządzeniami powinien wynosić 300mm. Dolna część falownika powinna znajdować się 
przynajmniej 500mm od podłoża. 

 
 

 
Rys. 4.1 Odstępy montażowe 

 
 

 Należy pamiętać o zapewnieniu widoczności diod LED i wyświetlacza LCD, które znajdują się 
na przednim panelu urządzenia. 
 

 W przypadku montażu falownika w miejscu o ograniczonej przestrzeni należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

 
 
UWAGA: 
Na obudowie falownika nie wolno kłaść ani składować żadnych przedmiotów. 
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4.2 Zamocowanie falownika 
 
Stosować elementy mocujące dostosowane do danego typu ściany (np. śruby kotwiące do ściany 
ceglanej, murowanej itp.). 
 
 

 
Rys. 4.2 Montaż falownika 

 
 

Urządzenie należy zamontować w położeniu pionowym, jak pokazano na Rysunku 4.2. Procedura 
montażu na ścianie wygląda następująco: 
 
1. W planowanym miejscu montażu przyłożyć uchwyt i wyrównać. Oznaczyć otwory montażowe. 

W przypadku ścian murowanych otwory montażowe powinny być dopasowane do 
odpowiednich śrub kotwiących. 

 
2. Upewnić się, że uchwyt jest ustawiony poziomo. Sprawdzić, czy otwory montażowe A, B, C i D 

(Rysunek 4.3). Należy uwzględnić wytrzymałość miejsca montażu. 
 

 
OSTRZEŻENIE: 
Uchwyt musi być zamontowany pionowo na pionowej ścianie. 
 

Odpowiednie śruby 
mocujące 

Uchwyt 

Falownik 
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3. Starannie zawiesić falownik na górnej części uchwytu wsuwając zaczepy do szczelin. Śruby 

ze stali nierdzewnej M4x25 wkręcić w otwory E i F (Rysunek 4.2), aby zabezpieczyć zaczepy 
mocujące do tylnej części falownika. 
 
 

 
 

Rys. 4.3 Montaż uchwytu falownika 
 
 
 
4.3 Połączenia elektryczne 

 
Falownik jest zaprojektowany do zapewnienia połączenia elektrycznego bez konieczności 
zdejmowania pokrywy. Znaczenie symboli znajdujących się na spodzie falownika podano w Tabeli 
4.1. Wszystkie podłączenia instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z odnośnymi 
miejscowymi i krajowymi przepisami. 
 
 

+ Dodatnie przyłącze wejściowe prądu stałego 

- Ujemne przyłącze wejściowe prądu stałego 

DC 1 Dodatnie lub ujemne przyłącze wejściowe prądu stałego 1 

DC 2 
Dodatnie lub ujemne przyłącze wejściowe prądu stałego 2 (dla modeli z 
podwójnym układem MPPT) 

DC SWITCH Przełącznik przyłączy wejściowych prądu stałego (opcjonalny) 

COM Przyłącze do komunikacji 

GRID Przyłącze do podłączenia przewodu sieciowego 

 
Tabela 4.1 Przyłącza 

Falownik 

Śruby ze stali nierdzewnej M4x25 
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Podłączenie elektryczne falownika musi odbywać się według kroków wymienionych poniżej: 
 
1. Wyłączyć przełącznik główny zasilania sieciowego (prądu przemiennego). 

 
2. Wyłączyć odłącznik prądu stałego. 

 
3. Włożyć złącze wejściowe układu fotowoltaicznego do falownika. 
 

 
Przed podłączeniem falownika należy sprawdzić, czy napięcie jałowe panelu mieści się 
w zakresie wartości granicznych urządzenia.  
 

Maks. 500Voc dla  
Solis-1K-2G  Solis-1.5K-2G  Solis-2K-2G  

Maks. 600Voc dla 
Solis-2.5K-2G  Solis-3K-2G  Solis-3.6K-2G  
Solis-4K-2G  Solis-4.6K-2G  Solis-5K-2G  

Solis-2.5K-2G-ST  Solis-3K-2G-ST  Solis-3.6K-2G-ST 
 

 
Nie wolno łączyć złącza dodatniego lub ujemnego układu paneli fotowoltaicznych z 
uziemieniem, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie falownika. 
 
 
Przed podłączeniem upewnić się, że biegunowość napięcia wyjściowego układu paneli 
fotowoltaicznych jest zgodna z symbolami prądu stałego "DC+" i "DC-". 
 

 
 

 
 

Rysunek 4.4 Złącze DC+ Rysunek 4.5 Złącze DC- 
 

 
Należy używać przewodu do przesyłania prądu stałego zatwierdzonego dla układu 
fotowoltaicznego. 
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Poniżej opisano procedurę montażu złączy prądu stałego: 
 
i) Odsłonić przewód prądu stałego na odcinku około 7 mm i zdemontować nakrętkę złącza (patrz 

Rysunek 4.6). 
 
 

 
Rysunek 4.6 Demontaż nakrętki złącza 

 
 
ii) Przełożyć przewód przez nakrętkę złącza i nałożyć przewód na bolec stykowy, jak pokazano 

na Rysunku 4.7. 
 
 

 
Rysunek 4.7 Przełożenie przewodu przez nakrętkę i nałożenie na bolec stykowy. 

 
 
iii) Szczypcami do zaciskania zagnieść bolec na przewodzie, jak pokazano na Rysunku 4.8 
 
 

 
Rysunek 4.8 Zaciśnięcie bolca stykowego na przewodzie 

 
 
iv) Włożyć bolec do górnej części złącza i wkręcić nakrętkę (jak pokazano na Rysunku 4.9). 
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Rysunek 4.9 Złącze z przykręconą nakrętką 

 
 

v) Następnie podłączyć złącze prądu stałego do falownika. Ciche kliknięcie będzie oznaczać 
prawidłowe podłączenie (jak pokazano na Rysunku 4.10). 

 
 

 
Rysunek 4.10 Podłączenie złącza prądu stałego do falownika 

 
 
 
 
4. Włożyć złącze sieciowe do falownika. 
 
W przypadku wszystkich podłączeń prądu przemiennego należy zastosować przewód 2,5-4 mm2 
105°C. Upewnić się, że rezystancja przewodu jest niższa niż 1,5 oma. Jeżeli długość przewodu 
przekracza 20m, zaleca się używać przewód 4 mm2. 
 
 

OSTRZEŻENIE: 

Wewnątrz złącza umieszczono symbole "L", "N" i " " (patrz Rysunek 4.11) – przewód 
fazowy należy podłączyć do przyłącza "L", przewód zerowy sieci do przyłącza "N", a 
przewód uziemiający do  (patrz Rysunek 4.11). 
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Rysunek 4.11 Wnętrze złącza do podłączenia sieci (prąd przemienny) 

 
 
Każdy falownik jednofazowy Solis jest dostarczany ze złączem do podłączenia sieci (prąd 
przemienny), który przedstawiono na Rysunku 4.12. 
 
 

 
Rysunek 4.12 Złącze do podłączenia sieci (prąd przemienny) 

 
 
Poniżej opisano procedurę montażu złącza do podłączenia sieci (prądu przemienny): 
 
a) Rozmontować złącze prądu przemiennego. Odsłonić przewody na odcinku ok. 6mm, 
 

 
Rysunek 4.13 Przewody prądu przemiennego pozbawione osłony 
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b) Zamocować przewód żółto-zielony do przyłącza uziemiającego. Zamocować przewód brązowy 

do przyłącza L (faza). Zamocować przewód niebieski do przyłącza N (zerowy). Dokręcić śruby 
na złączu (jak pokazano na Rysunku 4.14). Pociągnąć za przewód, aby upewnić się, że jest 
dobrze podłączony. 

 
 

 
Rysunek 4.14 Podłączenie przewodów do przyłącza 

 
 
c) Dokręcić końcówkę na złączu (jak pokazano na Rysunku 4.15). 
 

 
Rysunek 4.15 Dokręcenie końcówki na złączu 

 
 
d) Podłączyć złącze sieciowe prądu przemiennego do falownika. Ciche kliknięcie będzie 

oznaczać prawidłowe podłączenie (jak pokazano na Rysunku 4.16). 
 
 

 
Rysunek 4.15 Podłączenie złącza prądu przemiennego do falownika 
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Uwaga: Podłączenia do sieci typu "split-phase". 
Falownik jednofazowy Solis nadaje się również do podłączenia do sieci 208-240V typu 
"split-phase". W takim przypadku należy podłączyć L1 do przyłącza "L", L2 do przyłącza 
"N". Podłączyć również uziemienie do właściwego przyłącza. 

 
 
5. Podłączenie do monitorowania falownika. 
 
Pracę falownika można monitorować poprzez sieć Wi-Fi lub GPRS. Wszystkie funkcje 

komunikacyjne są opcjonalne (Rysunek 4.18) – więcej informacji można znaleźć w instrukcji 
podłączenia modułu komunikacji. 
 
 
 

 
Rysunek 4.16 Funkcja komunikacji przez Wi-Fi 

 

Monitoring za pomocą 
smartfona 

Serwer WWW 

Monitoring za pomocą 
komputera 

Wi-Fi box 

Router 

Monitoring poprzez 
GPRS 

Monitoring poprzez 
Wi-Fi 

Monitoring poprzez 
Wi-Fi 
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5. Uruchamianie i zatrzymywanie 
 

5.1 Uruchomienie falownika 
 
Aby uruchomić falownik, należy ściśle przestrzegać poniższej procedury: 
 
1. Najpierw włączyć przełącznik główny zasilania (prądu przemiennego). 
 
2. Włączyć odłącznik prądu stałego. Jeśli napięcie paneli fotowoltaicznych będzie wyższe niż 

napięcie rozruchowe, falownik się włączy. Zapali się czerwona dioda LED a na wyświetlaczu 
LCD pojawi się nazwa firmy i model falownika. 

 
 

 
 

Rysunek 5.1 Nazwa firmy i model falownika na wyświetlaczu 
 
 
3. Gdy obie strony (prąd stały i przemienny sieci) są podłączone do falownika, jest on gotowy do 

wytwarzania energii. Na początku urządzenie dokona sprawdzenia wewnętrznych parametrów 
i parametrów sieci AC pod kątem dopuszczalnych wartości granicznych. W tym samym czasie 
będzie migać zielona dioda, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o inicjalizacji 
(INITIALIZING). 

 
4. Po 30 -180 sekundach (zależnie od lokalnych wymagań) falownik zacznie wytwarzać energię. 

Zielona dioda LED będzie świecić się w sposób ciągły a na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
GENERATING. 

 
 
OSTRZEŻENIE: 
Nie dotykać powierzchni falownika podczas jego działania. Konstrukcja może być 
gorąca i spowodować poparzenia. 

 
 
 

5.2 Zatrzymanie falownika 
 
Aby zatrzymać falownik, należy ściśle przestrzegać poniższej procedury: 
 
1. Wyłączyć przełącznik główny zasilania sieciowego (prądu przemiennego). 
2. Odczekać 30 s. Wyłączyć odłącznik prądu stałego. W ciągu minuty wszystkie diody LED na 

obudowie falownika wyłączą się. 
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6. Obsługa 

 
Podczas normalnego działania falownika wyświetlacz pokazuje na przemian stan zasilania i pracy 

– każdy ekran jest wyświetlany przez 10 sekund (patrz Rysunek 6.1). Ekrany można przewijać 
ręcznie przyciskami UP i DOWN. Nacisnąć przycisk ENTER, aby uzyskać dostęp do menu 
głównego. 
 
 

 
 

Rysunek 6.1 Schemat działania 
 

 

6.1 Menu główne 
 
W menu głównym istnieją cztery pozycje podmenu (patrz Rysunek 6.1): 
 
1. Information 
2. Settings 
3. Advanced Info. 
4. Advanced Settings 
 
 

6.2 Podmenu "Information" 
 
Menu główne falownika jednofazowego Solis zapewnia dostęp do danych i informacji roboczych. 
Informacje te są wyświetlane po wybraniu pozycji "Information" w menu, a następnie przewijanie w 
górę lub w dół. 

Naciśnięcie przycisku 
ESC to powrót do 

poprzedniego menu. 

Menu główne 

5 s 

Naciśnięcie 
przycisku ENTER 

daje dostęp do 
menu głównego. 

UP/DOWN lub 
przewijanie 

automatyczne  
(10 sek.) 
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Widok ekranu 
Czas 

wyświetlania 
Opis 

 
10 s 

V_DC1: Pokazuje wartość napięcia dla wejścia 01. 
I_DC1: Pokazuje wartość prądu dla wejścia 01. 

 
10 s 

V_DC2: Pokazuje wartość napięcia dla wejścia 02. 
I_DC2: Pokazuje wartość prądu dla wejścia 02. 

 
10 s 

V_Grid: Pokazuje wartość napięcia sieciowego.  
I_Grid: Pokazuje wartość prądu sieciowego. 

 
10 s 

Status: Pokazuje chwilowy stan falownika. 
Power: Pokazuje chwilową wartość mocy wyjściowej. 

 
10 s F_Grid: Pokazuje wartość częstotliwości sieciowej. 

 

10 s Całkowita ilość wytworzonej energii 

 
10 s 

This Month: Całkowita ilość energii wytworzonej w bieżącym 
miesiącu. 
Last Month: Całkowita ilość energii wytworzonej w zeszłym 
miesiącu. 

 
10 s 

Today: Całkowita ilość energii wytworzonej w dniu 
dzisiejszym. 
Yesterday: Całkowita ilość energii wytworzonej w dniu 
wczorajszym. 

 
10 s Wyświetla numer seryjny falownika. 

 
10 s 

Informacje o stanie połączenia z siecią Wi-Fi 
Więcej szczegółów podano w Tabeli 6.2.1. 

 
Tabela 6.1 Lista komunikatów informacyjnych 

 
 

6.2.1 Funkcja "Wi-Fi connection status" 
 

Dostępne są trzy stany połączenia z siecią Wi-Fi: 
"Searching... " oznacza, że falownik wyszukuje urządzenie Wi-Fi. Jeśli żadne urządzenie Wi-Fi 
nie jest podłączone lub urządzenie Wi-Fi działa w sposób nieprawidłowy, falownik będzie 
wykazywał szukanie sieci.  
"Connected" oznacza, że falownik połączył się z urządzeniem emitującym sygnał Wi-Fi i może 
przekazywać informacje do internetu. 
"Ping Failed" oznacza, że falownik połączył się z urządzeniem emitującym sygnał Wi-Fi, ale 
urządzenie to nie może połączyć się z internetem. W menu "Information" zostanie wyświetlony 
komunikat "Ping Failed" przed konfiguracją urządzenia Wi-Fi lub przy braku sygnału w pobliżu 
falownika. 
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6.2.2 Funkcja "Lock screen" 
 
Naciśnięcie przycisku ESC powraca do menu głównego. Naciśnięcie przycisku ENTER powoduje 
zablokowanie (Rysunek 6.2(a)) lub odblokowuje (Rysunek 6.2(b)) ekran. 
 
 

 
Rysunek 6.2 Blokowanie i odblokowanie ekranu wyświetlacza LCD 

 
 

6.3 Podmenu "Settings" 
 
Po wyborze podmenu "Settings" (ustawienia) dostępne są następujące funkcje: 
 

1. Set Time  
2. Set Address 

 
 

6.3.1 Funkcja "Set Time" 
 
Funkcja służy do ustawiania czasu i daty. Po wyborze tej funkcji na wyświetlaczu ukaże się ekran 
pokazany na Rysunku 6.3. 
 
 

 
 

Rys. 6.3 Ustawianie czasu 
 
 
Przyciskami UP/DOWN ustawić czas i datę. Aby przejść od jednej cyfry do następnej (od lewej do 
prawej), należy nacisnąć przycisk ENTER. Nacisnąć przycisk ESC w celu zapisania ustawień i 
powrotu do poprzedniego menu. 
 
 

6.3.2  Funkcja "Set Address" 
 
Funkcja służy do ustawiania adresu, gdy falownik jest podłączony do komputera. Do adresu 
można przydzielić liczbę z zakresu od "01 "do "99" (patrz Rysunek 6.4). Domyślny numer adresu 
jednofazowego falownika Solis to "01". 
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Rys. 6.4 Ustawianie adresu 
 
 
Przyciskami UP/DOWN ustawić adres. Nacisnąć przycisk ENTER, aby zapisać ustawienia. 
Przyciskiem ESC można anulować zmianę i powrócić do poprzedniego menu. 
 
 

6.4 Podmenu "Advanced Info" - dostępne tylko dla personelu technicznego 
 

 
UWAGA: 
Dostęp do tego menu jest przeznaczony tylko dla wykwalifikowanych i upoważnionych 
pracowników obsługi technicznej. W celu wejścia do podmenu "Advanced Info." i 

"Advanced settings" należy wprowadzić hasło 
 
 
Wybrać "Advanced Info." z menu głównego. Wymagane będzie podanie poniższego hasła. 
 
 

 
 

Rysunek 6.5  
 
Hasło domyślne to "0010". Przycisk "down" przesuwa kursor, a przycisk "up" służy do wyboru 
liczby. 
 
Po wprowadzeniu prawidłowego hasła nastąpi wyświetlenie ekranu umożliwiającego dostęp do 
następujących informacji. 
 

1. Alarm Message (komunikaty alarmowe) 
2. Temperature (temperatura) 
3. Standard No. (numer normy) 
4. Version (wersja) 
5. Communication Data (dane komunikacyjne) 

 
Ekran można przewijać ręcznie przyciskami UP/DOWN. Naciśnięcie przycisku ENTER daje dostęp 
do podmenu. Naciśnięcie przycisku ESC powraca do menu głównego. 
 
 

6.4.1 Funkcja "Alarm Message" 
 
Funkcja wyświetla 10 ostatnich komunikatów alarmowych (patrz Rysunek 6.6). Kolejne ekrany 
można przewijać ręcznie przyciskami UP/DOWN. Naciśnięcie przycisku ESC powraca do 
poprzedniego menu. 
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Rysunek 6.6 Komunikat alarmowy 
 

 
6.4.2 Funkcja "Temperature" 

 
Funkcja wyświetla informacje o temperaturze wewnątrz falownika (patrz Rysunek 6.7). 
 
 

 
 

Rysunek 6.7 Temperatura wewnątrz falownika 
 
 

6.4.3 Funkcja "Standard No." 
 
Funkcja wyświetla informacje o normie referencyjnej falownika (patrz Rysunek 6.8). 
 

 
 

Rysunek 6.8 Przykładowe szczegóły standardu falownika 
 
 

6.4.4 Funkcja "Version" 
 
Funkcja wyświetla informacje o wersji modelu i oprogramowania falownika (patrz Rysunek 6.9). 
 
 

 
 

Rysunek 6.9 Wersja modelu i oprogramowania 
 
 

6.4.5 Funkcja "Communication Data" 
 
Funkcja wyświetla wewnętrzne dane falownika (patrz Rysunek 6.10), które są przeznaczone dla 
personelu serwisu technicznego. 
 
 

 
 

Rysunek 6.10 Dane komunikacyjne 
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6.5 Podmenu "Advanced Settings" - dostępne tylko dla personelu technicznego 
 

UWAGA: 
Dostęp do tego menu jest przeznaczony tylko dla wykwalifikowanych i upoważnionych 
pracowników obsługi technicznej. Wprowadzić hasło według kroków opisanych w 

punkcie 6.4, aby uzyskać dostęp do tego menu. 
 
  
W głównym menu wybrać "Advanced Settings" w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:  
 

1. Select Standard  
2. Grid ON/OFF 

 

 
6.5.1 Funkcja "Select Standard" 

 
 

UWAGA: 
Przed wysyłką do zamawiającego falownik jest skonfigurowany pod kątem zgodności z 
lokalną normą. Funkcję "User-Def" może stosować wyłącznie inżynier serwisu i musi 
ona być dopuszczona przez lokalnego dostawcę energii elektrycznej. 

 
 

UWAGA: 
Przed użyciem tej funkcji należy zatrzymać pracę falownika (funkcja Grid OFF) (patrz 
punkt 6.5.2). 
 
 
UWAGA: 
Funkcja jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez pracowników serwisu 
technicznego. 

 
 
Funkcja służy do wyboru normy referencyjnej dla sieci (patrz Rysunek 6.11). 
 
 

 
 

Rysunek 6.11 
 

Przyciskami UP/DOWN wybrać żądaną normę (AS4777, AS4777_NQ, AUS-Q-0.9, AUS-Q-0.8, 
VDE4105, VDE0126, UL-240V, UL-208V, MEX-CFE, G83/2, G59/3, EN50438 DK, EN50438 IE, 
EN50438 NL, EN50438L, EN50438T lub funkcję "User-Def"). 
 
Przyciskiem ENTER zatwierdzić ustawienie. Przyciskiem ESC można anulować zmiany i powrócić 
do poprzedniego menu. 
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WAŻNA INFORMACJA dotycząca instalacji na terenie Australii: 
 
W ramach normy AUS-Q-0.9 i AUS-Q-0.8 ustawia się stały współczynnik mocy 

falownika 0.9 i 0.8. Są one normami stosowanymi w Australii – upewnić się, czy dane 
ustawienie jest odpowiednie dla wymagań miejscowych. W przeciwnym wypadku może 
dojść do zmniejszenia wytwarzanej energii. 
Domyślne ustawienie dla Australii to norma AS4777. 
 

Wybór "User-Def" da dostęp do następującego podmenu (patrz Rysunek 6.12). 
 

 
 

Rysunek 6.12 
 
 

Poniżej przedstawiono zakres ustawień dla funkcji "User-Def". Przy użyciu tej funkcji wartości 
graniczne można zmienić ręcznie. 
 

OV-V: 240---270V 
UN-V: 180---210V 

OV-G-F: 50.3---52.0Hz (60.3—62.0Hz) 

UN-G-F: 47.0---49.5Hz(57.0—59.5Hz) 
 

Przyciski UP/DOWN służą do przewijania pozycji. Przycisk ENTER powoduje edycję podświetlonej 
pozycji. Nacisnąć ponownie przyciski UP/DOWN, aby zmienić ustawienie. Nacisnąć przycisk 
ENTER, aby zapisać ustawienie. Przyciskiem ESC można anulować zmiany i powrócić do 
poprzedniego menu. 

 
 

 
UWAGA: 
Po zmianie ustawień uruchomić falownik ustawiając funkcję "Grid ON" (patrz punkt 
6.5.2). W przeciwnym razie urządzenie nie uruchomi się. 

 
 

6.5.2 Funkcja "Grid ON/OFF" 
 

Funkcja ta służy do uruchamiania lub zatrzymywania procesu wytwarzania energii elektrycznej 
przez jednofazowy falownik Solis (patrz Rysunek 6.13). 
 
 

 
 

Rysunek 6.13 Funkcja "Grid ON/OFF" 
 
 
Kolejne ekrany można przewijać ręcznie przyciskami UP/DOWN. Nacisnąć przycisk ENTER, aby 
zatwierdzić ustawienie. Naciśnięcie przycisku ESC powraca do poprzedniego menu. 
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7. Konserwacja 
 
Falownik jednofazowy Solis nie wymaga regularnej konserwacji. Jednak czyszczenie radiatora z 
kurzu pomaga utrzymać prawidłowe rozpraszanie ciepła przez falownik i wydłuża jego trwałość. 
Kurz można usuwać miękką szczotką. 
 
 

PRZESTROGA: 
Nie dotykać powierzchni falownika podczas jego działania. Niektóre części mogą być 
gorące i spowodować oparzenia. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
konserwacyjnych lub czyszczących należy wyłączyć falownik (patrz punkt 5.2) i 

odczekać na ostygnięcie urządzenia. 
 
Wyświetlacz LCD i diody sygnalizacyjne LED można czyścić wilgotną ściereczką, jeśli zabrudzenia 
uniemożliwiają odczyt ich wskazań. 

 
 
UWAGA: 
Nigdy nie używać żadnych rozpuszczalników, materiałów ściernych lub żrących do 
czyszczenia falownika. 
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8. Wykrywanie i usuwanie usterek 
 
Falownik został zaprojektowany zgodnie z najważniejszymi międzynarodowymi normami dla sieci 
elektroenergetycznych i wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i 
bezpieczeństwa. Przed dostarczeniem zamawiającemu falownik poddano serii testów, aby 
zapewnić jego optymalne działanie i niezawodność. 

 
W razie wystąpienia błędu wyświetlacz LCD pokaże komunikat alarmowy. W tym przypadku 
falownik może przestać doprowadzać prąd do sieci. Opis błędów i odpowiadające im komunikaty 
alarmowe podano w Tabeli 8.1: 
 
 
 

Komunikat alarmowy Opis błędu 

OV-G-V Zbyt wysokie napięcie sieci 

UN-G-V Zbyt niskie napięcie sieci 

OV-G-F Zbyt wysoka częstotliwość sieci 

UN-G-F Zbyt niska częstotliwość sieci 

G-IMP Wysoka impedancja sieci 

NO-GRID Brak napięcia w sieci  

OV-DC Zbyt wysokie napięcie prądu stałego 

OV-BUS Zbyt wysokie napięcie szyny prądu stałego 

UN-BUS Zbyt niskie napięcie szyny prądu stałego 

GRID-INTF. Zakłócenia sieci 

INI-FAULT Błąd inicjalizacji systemu 

OV-TEM Nadmierna temperatura 

GROUND-FAULT Zwarcie doziemne 

ILeak-FAULT Wysoki prąd upływowy w sieci 

Relay-FAULT Błąd kontroli przekaźnika 

DCinj-FAULT Wysoka moc wmuszanego prądu stałego 

 
Tabela 8.1 Komunikaty błędów z opisami 

 
 

UWAGA: 
Jeśli falownik wyświetli jeden z komunikatów alarmowych wymienionych w Tabeli 8.1, 
należy wyłączyć urządzenie (patrz punkt 5.2), odczekać 5 minut i ponownie je 
uruchomić (patrz punkt 5.1). Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktować się ze 
swoim lokalnym dystrybutorem lub centrum obsługi.  

 
 
 
Przed skontaktowaniem się należy przygotować następujące informacje: 
 
1. Numer seryjny falownika. 
2. Dane dystrybutora lub sprzedawcy falownika (jeśli są dostępne). 
3. Data montażu. 
4. Opis problemu (tzn. komunikat alarmowy wyświetlony na wyświetlaczu LCD i stan diod 

sygnalizacyjnych LED). Inne odczyty uzyskane z podmenu „Information” (patrz punkt 6.2) 
będą również pomocne). 

5. Projekt konfiguracji układu paneli fotowoltaicznych (np. liczba i moc paneli, liczba rzędów itp.). 
6. Własne dane kontaktowe. 
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9. Specyfikacje techniczne 
 

Model Solis-1K-2G 

Maks. napięcie wejściowe prądu 
stałego 

500Vdc 

Zakres działania MPPT 70~400Vdc 

Maks. wartość prądu stałego 10Adc 

Ilość MPPT 
/szeregów na MPPT 

1/1 

Znamionowa moc wyjściowa 1kW 

Maks. moc przejściowa 1,1kW 

Znamionowe napięcie AC falownika 230Vac 

Zakres napięcia AC falownika 180~270Vac (regulowane) 

Przyłącze AC Jedna faza 

Prąd maksymalny AC 5,2A 

Współczynnik mocy wyjściowej >0,99 

THD <3% 

Iniekcja  prądu stałego <20mA 

Znamionowa częstotliwość prądu 
przemiennego falownika 

50/60Hz 

Sprawność >96% 

Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów (DC); zabezpieczenie 

przed zwarciem (AC); zabezpieczenie przed pracą w trybie 
wyspowym; zabezpieczenie temperaturowe  itd. 

Wymiary (mm) 339 (szer.) x 565 (wys.) x 164 (gł.) 

Ciężar 11,0kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Przełącznik prądu stałego Opcjonalny 

Pobór mocy <1W (w nocy) 

Temperatura robocza: -25~60°C 

Stopień ochrony (IP) IP65 

Interfejs RS485 WIFI GPRS (opcjonalnie) 

Przewidywana żywotność >20 lat 

Zakres częstotliwości roboczej 47-52 lub 57-62Hz (regulowane) 

System monitorowania 
Zabezpieczenie przed pracą w trybie wyspowym VAC, FAC zgodnie 

z UL 1741, G83/2, AS4777, VDE 0126-1-1 

Wilgotność otoczenia w trakcie pracy 0~95% 

Emisja hałasu (typowo) <30dBA 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN61000-6-1:2007 
EN61000-6-3:2007 
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Model Solis-1.5K-2G 

Maks. napięcie wejściowe prądu 
stałego 

500Vdc 

Zakres działania MPPT 100~400Vdc 

Maks. wartość prądu stałego 10Adc 

Ilość MPPT 
/szeregów na MPPT 

1/1 

Znamionowa moc wyjściowa 1,5kW 

Maks. moc przejściowa 1,7kW 

Znamionowe napięcie AC falownika 230Vac 

Zakres napięcia AC falownika 180~270Vac (regulowane) 

Przyłącze AC Jedna faza 

Prąd maksymalny AC 8,1A 

Współczynnik mocy wyjściowej >0,99 

THD <3% 

Iniekcja  prądu stałego <20mA 

Znamionowa częstotliwość prądu 
przemiennego falownika 

50/60Hz 

Sprawność >96,5% 

Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów (DC); zabezpieczenie 

przed zwarciem (AC); zabezpieczenie przed pracą w trybie 
wyspowym; zabezpieczenie temperaturowe itd. 

Wymiary (mm) 339 (szer.) x 565 (wys.) x 164 (gł.) 

Ciężar 11,0kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Przełącznik prądu stałego Opcjonalny 

Pobór mocy <1W (w nocy) 

Temperatura robocza: -25~60°C 

Stopień ochrony (IP) IP65 

Interfejs RS485 WIFI GPRS (opcjonalnie) 

Projektowana żywotność >20 lat 

Zakres częstotliwości roboczej 47-52 lub 57-62Hz (regulowane) 

System monitorowania 
Zabezpieczenie przed pracą w trybie wyspowym VAC, FAC zgodnie 

z UL 1741, G83/2, AS4777, VDE 0126-1-1 

Wilgotność otoczenia w trakcie pracy 0~95% 

Emisja hałasu (typowo) <30dBA 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN61000-6-1:2007 
EN61000-6-3:2007 
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Model Solis-2K-2G 

Maks. napięcie wejściowe prądu 
stałego 

500Vdc 

Zakres działania MPPT 100~400Vdc 

Maks. wartość prądu stałego 10Adc 

Ilość MPPT 
/szeregów na MPPT 

1/1 

Znamionowa moc wyjściowa 2kW 

Maks. moc przejściowa 2,2kW 

Znamionowe napięcie AC falownika 230Vac 

Zakres napięcia AC falownika 180~270Vac (regulowane) 

Przyłącze AC Jedna faza 

Prąd maksymalny AC 10,5A 

Współczynnik mocy wyjściowej >0,99 

THD <3% 

Iniekcja  prądu stałego <20mA 

Znamionowa częstotliwość prądu 
przemiennego falownika 

50/60Hz 

Sprawność >97% 

Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów (DC); zabezpieczenie 

przed zwarciem (AC); zabezpieczenie przed pracą w trybie 
wyspowym; zabezpieczenie temperaturowe itd. 

Wymiary (mm) 339 (szer.) x 565 (wys.) x 164 (gł.) 

Ciężar 11,0kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Przełącznik prądu stałego Opcjonalny 

Pobór mocy <1W (w nocy) 

Temperatura robocza: -25~60°C 

Stopień ochrony (IP) IP65 

Interfejs RS485 WIFI GPRS (opcjonalnie) 

Projektowana żywotność >20 lat 

Zakres częstotliwości roboczej 47-52 lub 57-62Hz (regulowane) 

System monitorowania 
Zabezpieczenie przed pracą w trybie wyspowym VAC, FAC zgodnie 

z UL 1741, G83/2, AS4777, VDE 0126-1-1 

Wilgotność otoczenia w trakcie pracy 0~95% 

Emisja hałasu (typowo) <30dBA 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN61000-6-1:2007 
EN61000-6-3:2007 
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Model Solis-2.5K-2G Solis-2.5K-2G-ST 

Maks. napięcie wejściowe prądu 
stałego 

600V 

Zakres działania MPPT 100~500Vdc 

Maks. wartość prądu stałego 10+10Adc 10Adc 

Ilość MPPT 
/szeregów na MPPT 

2/1 1/1 

Znamionowa moc wyjściowa 2,5kW 

Maks. moc przejściowa 2,8kW 

Znamionowe napięcie AC falownika 230Vac 

Zakres napięcia AC falownika 180~270Vac (regulowane) 

Przyłącze AC Jedna faza 

Prąd maksymalny AC 13,3A 

Współczynnik mocy wyjściowej >0,99 

THD <3% 

Iniekcja  prądu stałego <20mA 

Znamionowa częstotliwość prądu 
przemiennego falownika 

50/60Hz 

Sprawność >97% 

Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów (DC); zabezpieczenie 

przed zwarciem (AC); zabezpieczenie przed pracą w trybie 
wyspowym; zabezpieczenie temperaturowe itd. 

Wymiary (mm) 339 (szer.) x 565 (wys.) x 172,5 (gł.) 

Ciężar 14,5kg 13,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Przełącznik prądu stałego Opcjonalny 

Pobór mocy <1W (w nocy) 

Temperatura robocza: -25~60°C 

Stopień ochrony (IP) IP65 

Interfejs RS485 WIFI GPRS (opcjonalnie) 

Projektowana żywotność >20 lat 

Zakres częstotliwości roboczej 47-52 lub 57-62Hz (regulowane) 

System monitorowania 
Zabezpieczenie przed pracą w trybie wyspowym VAC, FAC zgodnie 

z UL 1741, G83/2, AS4777, VDE 0126-1-1 

Wilgotność otoczenia w trakcie pracy 0~95% 

Emisja hałasu (typowo) <30dBA 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN61000-6-1:2007 
EN61000-6-3:2007 
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Model Solis-3K-2G Solis-3K-2G-ST 

Maks. napięcie wejściowe prądu 
stałego 

600V 

Zakres działania MPPT 100~500Vdc 

Maks. wartość prądu stałego 10+10Adc 18Adc 

Ilość MPPT 
/szeregów na MPPT 

2/1 1/2 

Znamionowa moc wyjściowa 3kW 

Maks. moc przejściowa 3,3kW 

Znamionowe napięcie AC falownika 230Vac 

Zakres napięcia AC falownika 180~270Vac (regulowane) 

Przyłącze AC Jedna faza 

Prąd maksymalny AC 15,7A 

Współczynnik mocy wyjściowej >0,99 

THD <3% 

Iniekcja  prądu stałego <20mA 

Znamionowa częstotliwość prądu 
przemiennego falownika 

50/60Hz 

Sprawność >97% 

Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów (DC); zabezpieczenie 

przed zwarciem (AC); zabezpieczenie przed pracą w trybie 
wyspowym; zabezpieczenie temperaturowe itd. 

Wymiary (mm) 339 (szer.) x 565 (wys.) x 172,5 (gł.) 

Ciężar 14,5kg 13,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Przełącznik prądu stałego Opcjonalny 

Pobór mocy <1W (w nocy) 

Temperatura robocza: -25~60°C 

Stopień ochrony (IP) IP65 

Interfejs RS485 WIFI GPRS (opcjonalnie) 

Projektowana żywotność >20 lat 

Zakres częstotliwości roboczej 47-52 lub 57-62Hz (regulowane) 

System monitorowania 
Zabezpieczenie przed pracą w trybie wyspowym VAC, FAC zgodnie 

z UL 1741, G83/2, AS4777, VDE 0126-1-1 

Wilgotność otoczenia w trakcie pracy 0~95% 

Emisja hałasu (typowo) <30dBA 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN61000-6-1:2007 
EN61000-6-3:2007 
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Model Solis-3.6K-2G Solis-3.6K-2G-ST 

Maks. napięcie wejściowe prądu 
stałego 

600V 

Zakres działania MPPT 100~500Vdc 

Maks. moc wejściowa prądu stałego 10+10Adc 18Adc 

Ilość MPPT 
/szeregów na MPPT 

2/1 1/2 

Znamionowa moc wyjściowa 3,6kW 

Maks. moc przejściowa 4kW 

Znamionowe napięcie sieci 
elektroenergetycznej 

230Vac 

Zakres napięcia sieci 
elektroenergetycznej 

180~270Vac (regulowane) 

Przyłącze AC Jedna faza 

Prąd maksymalny AC 16A 

Współczynnik mocy wyjściowej >0,99 

THD <3% 

Iniekcja  prądu stałego <20mA 

Znamionowa częstotliwość prądu 
przemiennego falownika 

50/60Hz 

Sprawność >97% 

Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów (DC); zabezpieczenie 

przed zwarciem (AC); zabezpieczenie przed pracą w trybie 
wyspowym; zabezpieczenie temperaturowe itd. 

Wymiary (mm) 339 (szer.) x 565 (wys.) x 172,5 (gł.) 

Ciężar 14,5kg 13,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Przełącznik prądu stałego Opcjonalny 

Pobór mocy <1W (w nocy) 

Temperatura robocza: -25~60°C 

Stopień ochrony (IP) IP65 

Interfejs RS485 WIFI GPRS (opcjonalnie) 

Projektowana żywotność >20 lat 

Zakres częstotliwości roboczej 47-52 lub 57-62Hz (regulowane) 

System monitorowania 
Zabezpieczenie przed pracą w trybie wyspowym VAC, FAC zgodnie 

z UL 1741, G83/2, AS4777, VDE 0126-1-1 

Wilgotność otoczenia w trakcie pracy 0~95% 

Emisja hałasu (typowo) <30dBA 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN61000-6-1:2007 
EN61000-6-3:2007 
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Model Solis-4K-2G 

Maks. napięcie wejściowe prądu 
stałego 

600Vdc 

Zakres działania MPPT 100~500Vdc 

Maks. moc wejściowa prądu stałego 15+15Adc 

Ilość MPPT 
/szeregów na MPPT 

2/1 

Znamionowa moc wyjściowa 4kW 

Maks. moc przejściowa 4,4kW 

Znamionowe napięcie sieci 
elektroenergetycznej 

230Vac 

Zakres napięcia sieci 
elektroenergetycznej 

180~270Vac (regulowane) 

Przyłącze AC Jedna faza 

Prąd maksymalny AC 21A 

Współczynnik mocy wyjściowej >0,99 

THD <3% 

Iniekcja  prądu stałego <20mA 

Znamionowa częstotliwość prądu 
przemiennego falownika 

50/60Hz 

Sprawność >97% 

Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów (DC); zabezpieczenie 

przed zwarciem (AC); zabezpieczenie przed pracą w trybie 
wyspowym; zabezpieczenie temperaturowe itd. 

Wymiary (mm) 339 (szer.) x 565 (wys.) x 172,5 (gł.) 

Ciężar 15,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Przełącznik prądu stałego Opcjonalny 

Pobór mocy <1W (w nocy) 

Temperatura robocza: -25~60°C 

Stopień ochrony (IP) IP65 

Interfejs RS485 WIFI GPRS (opcjonalnie) 

Projektowana żywotność >20 lat 

Zakres częstotliwości roboczej 47-52 lub 57-62Hz (regulowane) 

System monitorowania 
Zabezpieczenie przed pracą w trybie wyspowym VAC, FAC zgodnie 

z UL 1741, G83/2, AS4777, VDE 0126-1-1 

Wilgotność otoczenia w trakcie pracy 0~95% 

Emisja hałasu (typowo) <30dBA 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN61000-6-1:2007 
EN61000-6-3:2007 
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Model Solis-4.6K-2G 

Maks. napięcie wejściowe prądu 
stałego 

600Vdc 

Zakres działania MPPT 100~500Vdc 

Maks. moc wejściowa prądu stałego 15+15Adc 

Ilość MPPT 
/szeregów na MPPT 

2/1 

Znamionowa moc wyjściowa 4,6kW 

Maks. moc przejściowa 5kW 

Znamionowe napięcie sieci 
elektroenergetycznej 

230Vac 

Zakres napięcia sieci 
elektroenergetycznej 

180~270Vac (regulowane) 

Przyłącze AC Jedna faza 

Prąd maksymalny AC 23,8A 

Współczynnik mocy wyjściowej >0,99 

THD <3% 

Iniekcja  prądu stałego <20mA 

Znamionowa częstotliwość prądu 
przemiennego falownika 

50/60Hz 

Sprawność >97% 

Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów (DC); zabezpieczenie 

przed zwarciem (AC); zabezpieczenie przed pracą w trybie 
wyspowym; zabezpieczenie temperaturowe itd. 

Wymiary (mm) 339 (szer.) x 565 (wys.) x 172,5 (gł.) 

Ciężar 15,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Przełącznik prądu stałego Opcjonalny 

Pobór mocy <1W (w nocy) 

Temperatura robocza: -25~60°C 

Stopień ochrony (IP) IP65 

Interfejs RS485 WIFI GPRS (opcjonalnie) 

Projektowana żywotność >20 lat 

Zakres częstotliwości roboczej 47-52 lub 57-62Hz (regulowane) 

System monitorowania 
Zabezpieczenie przed pracą w trybie wyspowym VAC, FAC zgodnie 

z UL 1741, G83/2, AS4777, VDE 0126-1-1 

Wilgotność otoczenia w trakcie pracy 0~95% 

Emisja hałasu (typowo) <30dBA 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN61000-6-1:2007 
EN61000-6-3:2007 
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Model Solis-5K-2G 

Maks. napięcie wejściowe prądu 
stałego 

600Vdc 

Zakres działania MPPT 100~500Vdc 

Maks. moc wejściowa prądu stałego 15+15Adc 

Ilość MPPT 
/szeregów na MPPT 

2/1 

Znamionowa moc wyjściowa 5kW 

Maks. moc przejściowa 5kW 

Znamionowe napięcie sieci 
elektroenergetycznej 

230Vac 

Zakres napięcia sieci 
elektroenergetycznej 

180~270Vac (regulowane) 

Przyłącze AC Jedna faza 

Prąd maksymalny AC 23,8A 

Współczynnik mocy wyjściowej >0,99 

THD <3% 

Iniekcja  prądu stałego <20mA 

Znamionowa częstotliwość prądu 
przemiennego falownika 

50/60Hz 

Sprawność >97% 

Zabezpieczenia 
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów (DC); zabezpieczenie 

przed zwarciem (AC); zabezpieczenie przed pracą w trybie 
wyspowym; zabezpieczenie temperaturowe itd. 

Wymiary (mm) 339 (szer.) x 565 (wys.) x 172,5 (gł.) 

Ciężar 15,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Przełącznik prądu stałego Opcjonalny 

Pobór mocy <1W (w nocy) 

Temperatura robocza: -25~60°C 

Stopień ochrony (IP) IP65 

Interfejs RS485 WIFI GPRS (opcjonalnie) 

Projektowana żywotność >20 lat 

Zakres częstotliwości roboczej 47-52 lub 57-62Hz (regulowane) 

System monitorowania 
Zabezpieczenie przed pracą w trybie wyspowym VAC, FAC zgodnie 

z UL 1741, G83/2, AS4777, VDE 0126-1-1 

Wilgotność otoczenia w trakcie pracy 0~95% 

Emisja hałasu (typowo) <30dBA 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN61000-6-1:2007 
EN61000-6-3:2007 
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Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd. 
No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, 
Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, 315712, Chińska Republika Ludowa 
Tel.: +86 (0)574 6578 1806 
Fax: +86 (0)574 6578 1606 
Email: info@ginlong.com 
Web: www.ginlong.com 
 
 
Prosimy o zanotowanie numeru seryjnego Państwa falownika i podawanie go przy kontakcie z 
działem obsługi klienta. 
 

 


