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DESPRE ACEST MANUAL 

Obiectiv
Acest manual descrie asamblarea, instalarea, funcționarea și depanarea acestui echipament. Vă rugăm
să citiți cu atenție acest manual înainte de a începe instalarea și operarea. Păstrați acest manual pentru
referințele viitoare.

Scop 

Acest manual oferă instrucțiuni cu privire la măsurile de siguranță și cele pentru instalare, precum și in-
formații cu privire la modul de conectare și cele necesare pentru aceasta.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE: Acest capitol conține instrucțiuni importante de siguranță și pentru

exploatare. Citiți și păstrați acest manual pentru referințele viitoare.

1. Înainte de a utiliza echipamentul, citiți toate instrucțiunile și atenționările de pe acesta,de pe baterii

și toate secțiunile corespunzătoare din acest manual. 

2. PERICOL--Pentru a reduce riscul de accidente, utilizați numai baterii cu plumb cu descărcare

adâncă , reîncărcabile. Alte tipuri de baterii pot exploda, provocând vătămări corporale și daune.

3. Nu demontați echipamentul. Duceți-l la un centru de service calificat atunci când este necesară

activitatea de service sau de reparații. Reasamblarea incorectă poate cauză șoc electric sau incendiu.

4. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați toate instalatii electrice înainte de a încerca orice

operațiune întreținere sau de curățenie. Oprirea unitatea nu va reduce însă acest risc.

5. PERICOL – Doar personalul calificat poate instala acest aparat cu acumulatori.  

6. NICIODATĂ nu încărcați o baterie înghețată. 

7. Pentru funcționarea optimă a acestui invertor / încărcător, vă rugăm să urmați specificațiile de aleagere a

dimensiunilor de cablu adecvate. Este foarte important pentru funcționarea corectă a acestui invertor

/ încărcător.

8. Fiți foarte precauți atunci când se lucrează cu scule metalice pe sau în jurul bateriilor. Există un risc

potențial de a scăpa o sculă putând declanșa un arc electric sau scurtcircuita bateriile sau alte piese

electrice care ar putea provoca o explozie.

9. Vă rugăm să urmați cu strictețe procedura de instalare atunci când doriți să deconectați terminalele

de curent alternativ sau de curent continu. Vă rugăm să consultați secțiunea INSTALAREA din acest

manual pentru detalii.

10. Siguranțe (3 bucăți de 40A, 32Vcc pentru 1KVA, 4 bucăți de 40A, 32Vcc pentru 2KVA și 6 bucăți

pentru 3KVA, 1 bucată de 200A, 58Vcc pentru 4KVA și 5KVA) sunt furnizate ca protecție la supra-

curent pentru alimentarea bateriei.

11. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎMPĂMÂNTAREA -Acest invertor / încărcător trebuie să fie conectate la

un sistem permanent de legare la pământ. Asigurați-vă că îndepliniți cerințele și reglementările locale

pentru instalarea acestui invertor.

12. NICIODATĂ nu provocați scurcircuite la intrarea de c.c și ieșirea de c.a.. NU vă conectați la rețeaua

de alimentare, atunci când circuitele de intrare de c.c. sunt scurtcircuitate. 

13. Atenție!! Doar persoanele calificate pentru service sunt capabile să repare acest echipament. În cazul în

care defectele persistă după urmărirea procedurilor prevăzute în tabelul cu soluționare a defectelor ,

vă rugăm să trimiteți acest invertor / încărcător înapoi la dealer sau la centru de întreținere local.
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INTRODUCERE 

Acesta este un invertor / încărcător MULTIFUNCȚIONAL, care combină funcțiile de invertor, încărcător

solar MPPT și încărcător de baterie pentru a oferi o sursă de alimentare neîntreruptibilă cu dimensiune

redusă. Afișajul LCD oferă utilizatorilor posibilități de configurare și operare ușor de accesat,prin

intermediul butoanelor , cum ar fi curentul de încărcare a bateriei, / prioritizarea încărcării : solar sau linie

de curent alternativ,și posibilitatea de a furniza tensiune alternativă din diferite surse.

Caracteristici

 Invertor cu undă sinusoidală pură 

 Încărcător solar de tip MPPT 

 Gama de tensiune de intrare configurabilă pentru electrocasnice și calculatoare personale prin 

intermediul afișajului LCD

 Curentul de încărcare a bateriei configurabil la cerere , setabil prin intermediul afișajului LCD 

 Configurarea prioritizării modului de încărcare a bateriilor Solar/ Linie de c.a. prin afișajul LCD

 Compatibil cu alimentare din rețeaua publică sau grup generator 

 Auto restart la reapariția tensiunii alternative 

 Protecție la suprasarcină / Supratemperatură/ Scurtcircuit 

 Încărcător inteligent pentru o performanță optimizată a bateriilor de acumulator

 Funcția de pornire la rece

Arhitectura de bază a sistemului 

Schema de mai jos arată aplicație de bază pentru aceast invertor / încărcător. De asemenea, include
următoarele dispozitive pentru a avea un sistem complet de funcționare:

 Generator sau Rețea.

 Module FV (opțional) 

Consultați-vă cu instalatorul pentru alte arhitecturi de sistem posibile, în funcție de cerințele dumneavoastră.

Acest invertor poate alimenta toate tipurile de electrocasnice de acasă sau de la birou, inclusiv aparatele de
care au în componență motoare, cum ar fi pompe , ventilatoare, frigidere și aer condiționat.

Figura 1 Sistem de alimentare hibrid

MoModule solare
(opțional)

Generator

Rețea

Sau

Sistem de baterii
Extern

Electrocasnice

Invertor/Încărcător

BaBaterii
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Prezentarea produsului

Model 1-3KVA  

NOTĂ: Pentru instalarea și utilizarea modelului în

paralel , vă rugăm să consultați ghidul de instalare a

sistemelor în paralel pentru detalii.

1. Afișaj LCD 

2. Indicator de stare 

3. Indicator de încărcare 

4. Indicator defecte 

5. Butoane funcționale 

6. Switch alimentare on/off  

7. Intrare Curent Alternativ 

8. Ieșire Curent Alternativ 

9. Intrare module fotovoltaice 

10. Intrare baterii 

11. Întreruptor circuit 

12. Port comunicație RS232  

13. Cablu comunicație paralel (pentru conectarea în paralel) 

14. Cablu de partajare curent (pentru conetarea în paralel) 

15. Contact de semnalizare 

Model unitar 4KVA/5KVA 

Model legat în paralel4KVA/5KVA  
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INSTALARE 

Despachetarea și verificarea pachetului

Înainte de instalare, vă rugăm să verificați pachetul. Asigurați-vă că nimic în interiorul coletului nu este
deteriorat. Trebuie să găsiți următoarele elemente în interiorul pachetului:

 Echipament x 1 

 Manual de utilizare x 1 

 Cablu de comunicație x 1 

 Software CD x 1 

Pregătirea 
Înainte de a conecta toate cablele sistemului, vă rugăm să scoateți capacul de jos prin eliminarea celor două șu-
ruburi așa cum se arată mai jos.

Montarea Echipamentului 

Luați în considerare următoarele puncte înainte de a alege unde
se instalează echipamentul:
 Nu montați invertorul pe materiale de construcție inflamabile. 
 Efectuați montajul pe o suprafață solidă 
 Instalați acest invertor la nivelul ochilor, pentru a permite 

ca afișajul LCD să fie citit în orice moment.
 Temperatura locației trebuie să fie între 0°C și 55°C pentru 

a asigura operarea optimă. 
 Poziția de instalare recomandată pentru prinderea pe un 

perete este cea verticală. 

 Asigurați-vă că este păstrată distanța față de alte echi-pamente 
sau față de pereți așa cum se arată în schema din partea 
dreaptă pentru a garanta o suficientă disipare a căldurii și 
pentru a avea suficient spațiu pentru a conectarea firelor.

POTRIVITE NUMAI PENTRU MONTAREA PE 
PERETE DE BETON SAU PE ALTE SUPRAFEȚE 
NECOMBUSTIBILE
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Instalați echipamentul prin înșurubarea a trei șuruburi. 

Model 1-3KVA 24V, 1KVA/3KVA 48V      Model 2-3KVA 24V/48V Plus, 4-5KVA 48V 

Conexiune Acumulator
ATENȚIE: Pentru o funcționare în siguranță și în conformitate cu normativele, este obligatoriu să instalați
un dispozitiv de c.c. pentru protecția la supracurent sau un dispozitiv de deconectare între baterie și invertor.
Nu este necesar a se prevedea un dispozitiv de deconectare în anumite aplicații, cu toate acestea, este însă
necesar să fie instalată protecția la supracurent. Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru valoarea 
siguranței și dimensionarea întreruptorului. 

ATENȚIE! Toate cablajele trebuie să fie efectuate de personal calificat.
ATENȚIE! Este foarte important pentru siguranța sistemului și exploatarea eficientă 
de a folosi un cablu adecvat pentru conectarea bateriei. Pentru a reduce riscul de 
accidentare, vă rugăm să folosiți cablul cu secțiunea recomandată și dimensiunea 
papucilor de conectare de mai jos.
Cablu recomandat pentru legăturile la baterie și dimensiunea papucilor 
de conectare:

Model Curent

nominal

Capacitate

Baterie 

Secțiune 
cablu
mmp

Papuc de conectare Cuplu

Strângere Cablu

mm2 

Dimensiune

D (mm) L (mm) 

1KVA 48V 20A 100AH 1 x 2,5 2,5 5.5 15 2~ 3 Nm 

1KVA 24V, 2KVA 48V 33A 100AH 1 x 6 6 5.5 24 2~ 3 Nm 

3KVA 48V 50A 100AH 1 x 10 10 6.8 25.5 2~ 3 Nm 

2KVA 24V 66A 
100AH 1 x 16 16 7.5 30.5

2~ 3 Nm 
200AH 2 x 6 10 6.8 25.5

3KVA 24V 100A 
100AH 1 x 25 25 9 34

2~ 3 Nm 
200AH 2 x 10 16 7.5 30.5

4KVA 66A 200AH 
1 x 25 25 9 34

2~ 3 Nm 
2 x 10 16 7.5 30.5

5KVA 87A 200AH 
1 x 25 25 9 34

2~ 3 Nm 
2 x 10 16 7.5 30.5

Papuc de conectare
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Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a realiza conexiunile la baterie: 

1. Montați papucul de conectare pe cablu având dimensiunile și secțiunea recomandată. 
2. Conectați toate bateriile de acumulatori într-o singură unitate. Este recomandat să se conecteze

acumulatori cu o capacitate de cel puțin 100Ah pentru modelele de 1-3KVA și cu o capacitate de cel puțin
200Ah acumulator pentru modelele de 4kVA / 5KVA.  

NOTĂ: Utilizați numai baterii cu sigilate cu plumb sau baterii sigilate cu plumb de tip GEL/AGM . 

3. Introduceți papucul de conectare al cablului de la baterie la bornele invertorului și asigurați-vă că
șuruburile sunt strânse cu un cuplu de 2-3 Nm. Asigurați-vă de polaritatea corectă atât la baterie și
invertorul/încărcător și papucii de conectare sunt bine strânși la bornele bateriei.

AVERTIZARE: Pericol de șoc 

Instalarea trebuie făcută cu grijă datorită tensiunii bateriilor legate în serie. 

ATENȚIE!! Nu așezați nimic între partea plată a terminalului de la invertor și papucul de

conectare. În caz contrar, pot apărea supraîncălziri periculoase. 

ATENȚIE!!  Nu aplicați substanțe anti-oxidante (vaselină) pe terminale înainte ca

acestea să fie conectate.

ATENȚIE!! Înainte de realizarea ultimei legături pe partea de curent continu sau închiderea

întreruptorului/switch-ului de curent continu, verificați dacă polul pozitiv (+) a fost conectat la

terminalul pozitiv (+) și polul negativ (-) a fost conectat la terminalul negativ (-).
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Conexiunile Intrării/Ieșirii de curent alternativ

ATENȚIE!! Înainte de conectarea la sursa de alimentare de curent alternativ de intrare, vă rugăm să instalați
un întreruptor separat, între invertor și sursa de putere de intrare. Acest lucru va asigura că invertorul poate fi
deconectat în siguranță, în perioada de întreținere și pe deplin protejate de supracurenții de la intrare de
curent alternativ.Se recomandă un întreruptor de c.a. de 10A pentru 1KVA, 20A pentru 2KVA, 32A pentru
3KVA, 40A pentru 4kVA și 50A pentru 5KVA.
ATENȚIE!! Sunt două blocuri de terminale pentru conectare marcate cu “IN” și “OUT” . Aveți grijă să nu
încurcați conexiunile de intrare cu cele de ieșire. 

AVERTISMENT! Toate legăturile trebuie executate de personal calificat.  
AVERTISMENT! Este foarte important pentru siguranța sistemului și exploatarea eficientă a de a folosi cablu
cu secțiune corespunzătoare pentru conectarea intrării de c.a.. Pentru a reduce riscul de accidentare, folositi
secțiunea recomandată a cablului prezentată mai jos.

Secțiune cablu recomandat pentru conectarea de c.a

Model  Secțiune Cuplu strângere

1KVA 1.5 mmp 0.5~ 0.6 Nm 

2KVA 230VAC 2.5 mmp 0.8~ 1.0 Nm 

2KVA 120VAC 

3KVA 
4 mmp 1.2~ 1.6 Nm 

4KVA 6 mmp 1.4~ 1.6Nm 

5KVA 10 mmp 1.4~ 1.6Nm 

Vă rog să urmați pașii de realizare a conexiunilor de intrare / ieșire de curent alternativ: 

1. Înainte de realizarea legăturilor de intrare/ieșire, asigurați-vă ca ați deschis întreruptorul/switc-ul de c.c.. 

2. Desizolați izolația conductorului pe o lungime de 10mm pentru șase conductori. Scurtați faza L și con-
ductorul neutru N la 3 mm. 

3. Introduceți cablele de intrare de c.a. în conformitate cu indicațiilor și strângeți șuruburile terminale.

Asigurați-vă ca ați conectat nulul de protecție       mai întâi. 

→Pământ (galben- verde)

L→LINIE (maro sau negru)

N→Nul de lucru (albastru) 

ATENȚIE: Asigurați-vă că sursa de alimentare de curent alternativ este deconectatată înainte 
de a încerca să realizăm legăturile de forța la echipament. 

4. Apoi, introduceți legăturile de ieșire de c.a în conectorii dedicați și strângeți șuruburile de prindere.

Asigurațică că ați conectat nulul de protecție ( ) în prealabil.  

→  Pământ (galben- verde) 
L→LINIE (maro sau negru)
N→Nul de lucru (albastru) 
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5. Verificați dacă conexiunea cablelor este sigură.

Conectarea modulelor fotovoltaice 

ATENȚIE: Înainte de conectarea modulelor fotovoltaice, vă rugăm să instalați separat un întrerupător de circuit 
de curent continuu între modulele fotovoltaice și invertor. 

AVERTISMENT! Toate legăturile trebuie executate de către personal calificat. 
AVERTISMENT! Este important pentru siguranța sistemului și o exploatare eficientă de a se folosi cablu 
corespunzător pentru conectarea modulelor FV. Se vor folosi dimensiunile recomandate mai jos. 

Model Typical Amperage  Secțiune Cuplu strângere 

1KVA 24V / 2KVA

24V/ 3KVA 24V 
25A 4 mmp 1.2~1.6 Nm 

1KVA 48V / 3KVA 48V 18A 2.5 mmp 1.2~1.6 Nm 

2KVA 24V Plus

3KVA 24V Plus

2KVA 48V Plus

3KVA 48V Plus 

4KVA / 5KVA  

60A 16 mmp 1.2~1.6 Nm 

ATENȚIE: Important 

Asigurați-vă că a fost respectată polaritatea corectă în cazul cablelor de curent alternativ. Dacă L și N sunt

conectate invers, pot apărea scurtcircuite funcționale când aceste invertoare sunt coenctate în paralel.

ATENȚIE: Electrocasnice cum ar fi aparatele de aer conditionat au nevoie de cel putin 2 ~ 3 minute pentru
a reporni, acest lucru este necesar pentru ca agentul de răcire să aibă suficient timp pentru a echilibra gaz
refrigerant din interiorul circuitelor. Dacă apare o pană de energie de scurtă durată, aceasta poate provoca
daune aparatelor dumneavoastră , care sunt conectate. Pentru a preveni acest tip de defect, vă rugăm să
verificați aparatele de aer conditionat daca dacă acestea sunt prevăzute cu funcția de temporizare înainte
de pornire. În caz contrar, acest invertor / încărcător va opri funcționarea în caz de suprasarcină pentru a
proteja aparatul, dar, uneori, poate provoca daune interne sistemelor de aer condiționat.
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Alegerea modulelor fotovoltaice: 
La alegerea modulelor FV adecvate, vă rugăm să luați în considerare parametrii de mai :  
1. Tens. de deschidere (Voc) a modulelor FV nu va depășii tens. maximă de deschidere suportată de a invertorului.  
2. Tens. de deschidere (Voc) a modulelor FV trebuie să fie mai mare decăt tensiunea minimă a bateriei. 

Modul de încărcare solară

MODEL INVERTOR 

1KVA 24V 

2KVA 24V 

3KVA 24V 

1KVA 48V 

3KVA 48V 

2KVA 24V 

Plus/ 3KVA 

24V Plus 

2KVA 48V 

Plus/3KVA 48V 

Plus/ 4KVA/5KVA 

Tens. Max. de deschidere a modulelor max. 75V c.c max. 102V c.c 145Vc.c. 

Gama de tens. MPPT a rețelei FV 30~66V c.c. 60~88Vc.c. 30~115Vc.c. 60~115Vc.c. 

Tens. min. baterii pentru încărcare sist. 17V c.c. 34V c.c. 17V c.c. 34V c.c.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a realiza conexiunea modulelor FV: 
1. Îndepărtați izolația cond. pe o lungime de 10 pe polul pozitiv și negativ.  
2. Verificați polaritatea corectă a cablelor de conectare de la module și de la 

intrarea invertorului. Apoi, conectați polul pozitiv (+) de la cablul dinspre 
modulele FV la polul pozitiv (+) al conectorului de intrare. Conectați polul 
negativ (-) de la cablul dinspre modulele FV la polul negativ (-) al 
conectorului de intrare.  

3. Asigurați-va de prinderea fermă și sigură a cablelor la conector 

Finalizarea instalării 
După conectarea tuturor legăturilor, vă rugăm să montați la loc capacul cu ajutorul celor 2 șuruburi așa cum este 
prezentat ma jos.  

1KVA/2KVA/3KVA              2KVA Plus/3KVA Plus/4KVA/5KVA 
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Conexiunea de Comunicare 

Va rugam sa folositi cablul de comunicare furnizat pentru a conecta invertorul la PC. Introduceți CD din 
pachet în calculator și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul de monitorizare. Pentru 
detalii cu privire la funcționarea software-ului, vă rugăm să verificați manualul de utilizare al acestuia care se 
găsește în interiorul CD.

Contactul de semnalizare 

Există un contact de semnalizare (3A / 250VAC) disponibil pe panoul din spate. Aceasta ar putea fi folosit pen-

tru a furniza o comandă la un dispozitiv extern, atunci când tensiunea bateriei ajunge la nivelul semnalizabil.

Stare
echipament 

Condiții Porturi contact :  

NC & C             NO & C 

Echip. Off Echipamentul este oprit și nu este acționat releu de semnalizare Închis Deschis

Echip. On

Ieșirea este alimentată de la rețea sau generator Închis Deschis

Ieșirea
este

alimentată
din Baterii

sau 
modulele

Solare. 

Programul 01

setat  pentru 

alimentare 

rețea

Tensiunea Bateriei < Tensiunea 

continuă setată ca fiind minimă
Deschis Închis

Tensiunea Bateriei > Valoarea Setată
în Programul 13 sau încărcarea
bateriei a ajuns la faza de float charge 

Închis Deschis

Programul
01 este

setat ca 
SBU sau 
prioritate 
pe Solar

Tensiunea Bateriei < Valoarea 

setată în Programul 12 
Deschis Închis 

Tensiunea Bateriei > Valoarea Setată
în Programul 13 sau încărcarea
bateriei a ajuns la faza de float charge 

Închis Deschis 
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OPERAREA 

Sursa de alimentare ON/OFF 

După ce echipamentul a fost instalat corect și bateriile sunt conectate bine, pur și simplu apăsați switch-ul

On / Off (situat în partea de jos a echipamentului) pentru a porni aparatul.

Operarea și Panoul de afișaj 

Operarea și panoul de afișaj, prezentate în imaginea de mai jos, se află pe panoul frontal al invertorului.

Acesta include trei indicatori, patru taste funcționale și un afișaj LCD, care indică starea de funcționare

și informațiile cu privire la puterea de intrare / ieșire.

Indicatoare LED  

Indicatoare LED  Mesaje 

Verde
Aprins       Ieșirea este alimentată de la rețea

Pâlpâie Ieșirea este alimentată din baterii sau FV . 

Verde
Aprins Bateriile sunt complet încărcate

Pâlpâie Bateriile sunt în curs de încărcare. 

Roșu 
Aprins Defect în invertor. 

Pâlpâie      Condiții de funcționare periculoase în invertor. 

Taste Funcționale 

Taste Funcț. Descriere 

ESC Pentru a ieși din modul de setare 

UP Pentru a merge la selecția precedentă

DOWN Pentru a trece la selecția următoare

ENTER Pentru a confirma selecția în mod de setare sau intrare în modul
setare 

Afișaj LCD 

Indicatoare cu LED

Taste funcționale 

setare
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Pictogramele de pe afișajil LCD  

Pictogramă Descrierea Funcției 

Intrare sursă de informații

Indică date intrare curent alternativ. 

Indică date intrare module fotovoltaice 

Indică tensiunea și frecvența de intrare, tensiunea sist. FV, tensiunea 

bateriei și curentul de încărcare. 

Programul de configurare și Informații despre defecțiuni

Indică programele setate. 

Indică alertele și codurile de defect. 

Atenție:  codul de atenționare pâlpâie. 

Defect Codul de defect este aprins

Informații Ieșire

Indicați tensiunea și frecvența de ieșire, sarcina în procente, sarcina în VA, 

sarcina în Watt și curentul de descărcare.

Informații Baterii de Acumulator

Indică nivelul bateriei cu 0-24%, 25-49%, 50-74% și 75-100% în modul de 

baterie și starea de încărcare în modul linie.

În modul de funcționare c.a., este indicat  nivelul de încărcare a bateriei. 
Nivel                              Tensiune Baterie Afișaj LCD  

Constant /

Mod curent /

Constant 

/Mod Tensiune

<2V/celulă 4 bare vor clipi pe rând.

2 ~ 2.083V/celulă 
Bara de jos va fi aprinsă și celelalte trei 
bare vor clipi pe rând. 

2.083 ~ 2.167V/celulă 
Două Bare de jos vor fin aprinse și celelalte 
două vor clipe pe rând. 

> 2.167 V/celulă 
Cele 3 bare de jos vor fi aprinse și cea de 

patra bară va clipi. 

Modul Float.       Bateriile sunt complet încărcate. Toate cele patru bare sunt aprinse
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În modul baterie, va fi afișată capacitatea bateriei.  

Procentaj sarcină                              Tensiune Baterie  Afișaj LCD  

Sarcină >50% 

< 1.717V/celulă 

1.717V/celulă ~ 1.8V/celulă 

1.8 ~ 1.883V/celulă 

> 1.883 V/celulă 

50%> Sarcină > 20% 

< 1.817V/celulă 

1.817V/celulă ~ 1.9V/celulă 

1.9 ~ 1.983V/celulă 

> 1.983 V/celulă

Sarcină < 20% 

< 1.867V/celulă 

1.867V/celulă ~ 1.95V/celulă 

1.95 ~ 2.033V/celulă 

> 2.033 V/celulă

Informații despre sarcină 

Indică suprasarcina. 

Indicaă nivelul de încărcare 0-24%, 25-50%, 50-74% și 75-100%.  

0 %~25%                   25%~50% 50%~75% 75%~100% 

Informații mod de operare 

Indică ca echipamentul este conectat la rețea. 

Indică ca echipamentul este conectat modulele FV. 

Indică că sarcina este furnizată de rețea. 

Indică încărcarea baateriilor de la rețea. 

Indică că invertorul CC/CA este în funcțiune. 

Funcționare Fără sunet

Indică că echipamentul are dezactivată alarma  
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Setări LCD 

După apăsarea și menținerea butonului ENTER timp de 3 secunde, echipamentul va intra în modul de setare. 

Apăsați butoanele “DOWN” sau “UP” sau pentru a selecta setarea de programe. Și apoi, apasati butonul 

“ENTER” pentru a confirma selecția sau butonul ESC pentru a ieși.

Setare Programe: 

Program Descriere Opțiuni Selectabile 

00 Ieșire modul de setare

Escape 

01 

Prioritate sursa Ieșire:

Pentru a configura 

sarcină prioritară a 

sursei de alimentare

Solar prima dată 

Energia solară asigură alimentarea sar-

cinilor ca prioritate.

Dacă energia solară nu este suficientă 

pentru a alimenta toate sarcinile 

conectate, energie din baterie va furni-

za energie sarcinilor în același timp.

Rețeaua furnizează energie sarcinilor 

în una din următoarele cazuri:

- Energia Solară nu e disponibilă 

- Tensiunea bateriei scade fie la nivelul

avertisment de joasă tensiune sau la 

punctul de setare din programul 12.

Rețea prima dată
(implicit) 

Rețeaua va furniza energie sarcinilor 

ca și primă prioritate.  

Solarul și energia din baterii va fi 

utilizată pentru alimentarea sarcinilor 

numai în lipsa rețelei. 

SBU prima dată 

Energia solară asigură alimentarea 

sarcinilor ca prioritate.

Dacă energia solară nu este suficientă 

pentru a alimenta toate sarcinile

conectate, energie din baterie va furni-

za energie sarcinilor în același timp.

Rețeaua va furniza energie sarcini dacă 

tensiunea bateriei scade fie la nivelul

avertisment de joasă tensiune sau la 

punctul de setare din programul 12.

02 

Curent de încărcare maximă:
Pentru a configura curentul
total de încărcare pentru 
încărcarea din solar și de la 
rețea.
(Max. Curent de încărcare = 
Curentul de încărcare rețea
+ curentul de încărcare din 
solar)

Opțiuni disponibile la modelele 1KVA 24V și 1KVA/3KVA 48V:

10A              20A (implicit) 

Opțiuni disponibile la modelele 2-3KVA 24V:

20A 30A (implicit) 

Opțiuni disponibile la modelele 2-3KVA 24V/48V Plus și

4-5KVA 48V : 
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10A (Nedisponibile 

pt.2-3KVA24V Plus) 
20A 

30A 40A 

50A  60A (implicit) 

03 Gama de tensiune de
intrare de curent alternativ

Electrocasnice(implicit)  Dacă va fi selectat, gama de tensiune

de intrare de curent alternativ ac-

ceptabilăva fi în 90-280Vc.a.

UPS Dacă va fi selectat, gama de tensiune

de intrare de curent alternativ accep-

tabilă va fi în 170-280Vc.a..

04 
Modul de 

economisire a energiei
activare / dezactivare

Mod de economisire 

dezactivat (implicit)
În cazul dezactivării, nu contează dacă
sarcina este mică sau mare, starea de
ieșire (on/off) a invertorului nu este
afectată. 

Mod Activat În cazul activării, ieșirea invertorului nu

va debita când sarcina conectată este

foarte mică sau nedetectată. 

05 Tip baterii 

AGM (implicit)       Flooded 

Definit de utilizator  Dacă “Definirea de către utilizator”
este selectată, tensiunea de încărcare a 
bateriei și tensiunea în c.c. de oprire a 
funcționării poate fi setată din
programele 26, 27 și 29.  

06 
Auto restart la aparția 

suprasarcinii 

Dezactivare Restart
(implicit)

Activare Restart  

07 
Auto restart în caz de 

supraîncălzire 

Dezactivare Restart 
(implicit)

Activare Restart  

08 
Tensiune de ieșire

(disponibilă numai pentru
modelele la 120Vc.a.) 

110V 120V (implicit) 

09 Frecvența de ieșire

50Hz (implicit)      60Hz   
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11 
Curentul maxim de
încărcare de la rețea

Opțiune disponibilă la modelele 1KVA 24V și 2KVA 24V

Plus 120Vc.a.: 

10A 20A(implicit):  

Opțiune disponibilă la modelele 2-3KVA 24V și 2-3KVA
24V Plus : 

20A 30A (implicit) 

Opțiune disponibilă la modelele 1KVA/3KVA 48V și
2-3KVA Plus 10A 15A(implicit) 

20A 30A (implicit) 

12 

Setarea valorii tensiunii
pentru reconectarea rețelei
atunci când se selectează
“prioritate SBU” sau “Prima
dată Solar” în programul 01.

Opțiuni disponibile la modelele de 24V: 

22.0V 22.5V 

23.0V (implicit) 23.5V 

24.0V 24.5V 

25.0V 25.5V 

Available options in 48V models: 

10A                                   1 5 A (implicit)

Opțiune disponibilă la modelele 4KVA/5KVA

2A                                       10A

20 A                                  30A(implicit)

Opțiune disponibilă la modele 1KVA/3KVA-48V și
2-3KVA 48V Plus

Opțiune disponibilă la modelul 2KVA 48 V Plus 120 V c.a.

5 A                                      10 A (implicit)
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44V 45V 

46V (implicit) 47V 

48V 49V 

50V 51V 

13 

Setarea valorii tensiunii
de revenire la modul 
baterie atunci când este 
selectat “prioritate SBU” 
sau “Solar prima dată” 
din programul 01.

Opțiuni disponibile la modelele de 24V:: 

Bat. complet încărcată 24V 

24.5V 25V 

25.5V 26V 

26.5V 27V (implicit) 

27.5V 28V 

28.5V 29V 

Opțiuni disponibile la modelele de 48V: 

Bat. complet încărcată 48V 

Opțiuni disponibile la modelele de 48V:
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49V 50V 

51V 52V 

53V 54V (implicit) 

55V 56V 

57V 58V 

16 

Prioritate sursa Încărcare:

Pentru a configura

prioritatea sursei de

încărcare

Dacă invertorul/încărcător lucrează în modul rețea, Standby 
sau de Defect, sursă poate fi programate după cum urmează:

   Solar prima dată     Energia solară va încărca bateriile 

ca și primă prioritate. 

Rețeaua poate încărca bateriile numai

dacă energia solară nu este disponibilă. 

Rețea prima dată Rețeaua va încărca bateriile ca și 
primă prioritate 
Energia solară va încărca bateriile 
numai dacă alimentarea din rețea nu 
este disponibilă. 

Solar și Rețea
(Disponibilă numai 
pentru modelele
4KVA/5KVA ) 

Energia solară și rețeaua vor încărca 

bateriile în același timp. 

Numai Solar Energia solară va fi singura care va 

încărca bateriile indiferent dacă 

rețeaua este disponibilă sau nu. 
În cazul în care acest invertor / încărcător lucrează în modul 
baterie sau modul de economisire a energiei, numai energia 
solară poate încărca bateria. Energia solară va încărca 
bateria dacă este disponibilă și suficientă.

18 Control Alarmă 

Alarmare on (implicit)   Alarmare oprită 
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19 
Revenire automată a

ecranului la modul de
afișare implicit

Revenire ecranului la
modul de afișare
implicit (implicit) 

Dacă va fi selectată această opțiune,
indiferent de modul în care utilizatorii
comută ecranul, se va reveni automat
la valorile implicite ale ecranului
(tensiune de intrare / ieșire), după
dacă nici un buton nu mai este apăsat
timp de 1 minut.

Rămâi la ultimul ecran Dacă va fi selectată această opțiune,

ecranul va afișa permanent ultima 

selecție.  

20 Control lumină de fundal 

Lumină fundal aprinsă 

(implicit) 

Lumină fundal strinsă  

22 
Semnale sonore în timp ce 
sursă primară este întreruptă

Semnal pornit  (implicit)   Semnal oprit 

23 

By- pass Suprasarcină:
Când este activat, aparatul va 
transfera sarcina în modul de 
alimentare rețea dacă supra-
încărcare apare în modul 
de funcționare baterie.

Bypass dezactivat

(implict) 

Bypass activat

25 Înregistrare cod defect

Înregistrare activată Înregistrare dezactivată (implicit)

26 
Tensiune de încărcare în bloc
         (Tensiune C.V.)

model 24V setare implicită: 28.2V 

model 48V setare implicită: 56.4V 

Dacă este selectată auto-definirea din programul 5, acest 
program poate fi configurat. Domeniul de setare este de la 
24.0V până la 29.2V pentru modelul de 24V și înre 48.0V și
58.4V pentru modelul de 48V . Cu fiecare clik se crește 
tensiunea cu câte 0.1V.

27 Tensiune de încărcare Float 

La modelul de 24V setarea implicită este 27.0V 

La modelul de 48V setarea implicită este : 54.0V 

Dacă este selectată auto-definirea din programul 5, acest 
program poate fi configurat. Domeniul de setare este de la 
24.0V până la 29.2V pentru modelul de 24V și înre 48.0V și
58.4V pentru modelul de 48V . Cu fiecare clik se crește 
tensiunea cu câte 0.1V.
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29 Limita inferioara
de decuplare în c.c.

La modelul de 24V setarea implicită este: 21.0V 

La modelul de 48V setarea implicită este: 42.0V 

Dacă este selectată auto-definirea din programul 5, acest
program poate fi configurat. Domeniul de setare este de la
20.0V la 24.0V pentru modelul de 24V ,și de la 40.0V la
48.0V pentru modelul de 48V. Cu fiecare clik se crește
tensiunea cu câte 0.1V.Limita inferioară de decuplare setată
va acționa indiferent de procentul sarcinii conectate.  

31 

Echilibrul de putere solara:
Când este activată opțiunea,
putere la intrare solară va fi
reglată automat în funcție de
sarcina conectată. (Disponibil
numai pentru modelul 4kVA
/ 5KVA)

Echilibru de putere solara
activa (Implicit):

Dacă această opțiune este
selectată, putere la intrare solară
va fi reglată automat în conformi-
tate cu următoarea formulă:
Puterea maximă solară = Puterea
max. de încărcare a bateriei +
sarcina conectată.

Echilibru de putere solara
dezactivată:

Dacă această opțiune este
selectată, putere la intrare sol-
ară va fi la puterea maximă de
încărcare indiferent cât de mare
este sarcina conectată. Puterea
maximă de încărcare a bateriei
va fi selectată conform progra-
mului 02. 
(Puterea solară maximă = Puterea
maximă de încărcare a bateriei)

Setare de pe afișaj 

Informațiile de pe afișajul LCD pot fi selectate pe rând prin apăsarea tastelor “UP” sau  “DOWN”.Informațiile  
selectate sunt afișate în succesiunea următoare: tensiune de intrare, frecvență intrare, tensiune module FV, 
curentul de încărcare MPPT,putere de încărcare MPPT , tensiunea bateriei, tensiunea de ieșire, frecvența de 
ieșire, sarcina procentul, sarcina în VA, sarcina în Watt, curentul de descărcare în c.c., Versiunea CPU de 
bază și a doua versiune CPU .

Informațiile selectabile Afișaj LCD 

Tensiune intrare/Tensiune ieșire  

(Afișajul implicit pe ecran) 

Tensiune intrare=230V, Tensiune ieșire=230V 

Frecvență intrare 

Frecvență intrare =50Hz 
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Tensiune module FV

Tensiune module FV=60V 

Curent încărcare MPPT 

Curent ≧10A 

Current < 10A 

Putere încărcare MPPT  Putere încărcare MPPT  =500W 

Tensiune Baterie/ curent descărcare(c.c.) 

Tensiune Baterie =25.5V, curent descărcare =1A 

Frecvența de ieșire 

Frecvența de ieșire =50Hz 

Procent sarcina 

Procent sarcină=70% 
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Sarcina în VA 

Când sarcina conectată este mai mică decât 1kVA,
sarcina în VA va fi indicată sub forma xxxVA , așa
cum este prezentată mai jos: 

Când sarcina conectată este mai mare decât 1kVA
(≧1KVA), sarcina în KVA va fi indicată sub forma
x.xkVA , așa cum este prezentată mai jos: 

Sarcina în Watt 

Când sarcina conectată este mai mică decât 1kW, 
sarcina în W va fi indicată sub forma xxxW , așa
cum este prezentată mai jos: 

Când sarcina conectată este mai mare decât 1kW
(≧1KW), sarcina în KW va fi indicată sub forma 
x.xkW , așa cum este prezentată mai jos: 

Principala versiune CPU de verificare

Versiune CPU principală 00014.04 

Versiunea secundară de verificare CPU 

Versiunea secundara CPU 00003.03 
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Descriere Mod Operare 

Mod de operare Descriere Afișaj LCD 

Modul standby / 

Modul Salvare energie 

Notă:  

*Modul Standby: Invertorul nu 

este încă pornit, dar în acest 

moment, invertorul poate încărca 

bateria fără a furniza putere la 

ieșirea de curent alternativ. 

*Modul salvare energie: Dacă eate 

activat, ieșirea invertorului va fi 

oprită atunci când sarcina este 

foarte mică sau nedetectată. 

Nu este furnizată energie la 

ieșire dar echipamentul poate 

să încarce bateriile. 

Încărcare de la rețea

Încărcare de la modulele FV. 

Nu încarcă

Modul defect

 Notă: 

*Modul defect: Defectele pot 

avea cauze interne sau 

externe, cum ar fi supra-

încălzirea,scurtcircuitarea

ieșirii și așa mai departe.

Modulele FV și rețeaua 

pot încărca bateriile. 

Încărcare de la rețea (Disponibile numai la 

modelele 1K/2K/3K ) 

Încărcare de la modulele FV. 

Nu încarcă

Modul defect

 Notă: 

*Modul defect: Defectele pot 

avea cauze interne sau 

externe, cum ar fi supra-

încălzirea,scurtcircuitarea

ieșirii și așa mai departe.

Rețeaua poate alimenta 

sarcinile atunci când 

echipamentul pornește fără 

baterie. (Disponibilă nimai 

la modelele 4K/5K în 

funcționare solitară) 

Alimentare din rețea

Modul rețea 

Echipamentul va alimenta 

sarcina din rețea. Poate de 

asemenea să încarce bateriile. 

Încărcare de la modulele FV. 

Charging by utility. 
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Modul Baterii 

Echipamentul va alimenta

sarcina din baterii și din

energia de la modulele FV

Alimentare de la baterii și de la module.FV

Alimentare numai de la baterii

Codul de referință al defectelor 

Cod Defect Cauză defect Pictogramă

01 Ventilatorul este blocat când invertorul este oprit. 

02 Supraîncălzire

03 Tensiune baterie prea ridicată

04 Tensiune bateriei scăzută

05 
Scurtcircuitul la ieșire sau supraîncălzirea este sesiza-
tă de către componentele interne ale invertorului.  

06 
Tensiune de ieșire anormală. (La modelele 1K/2K/3K)
Tensiune de ieșire este prea mare.(La modelele 4K/5K) 

07 Suprasarcină depășită

08 Tensiunea de bus ridicată 

09 Pornirea cu tensiune de Bus redusă nereușită 

11 Releu de rețea defect 

51 Supracurent sau supratensiune 

52 Tensiunea de Bus scăzută 

53 Pornirea ușoară a invertorului nereușită 

55 Componenta continuă prea mare în tens. alt. de ieșire

56 Legătura la Baterie întreruptă 

57 Senzor de curent defect 

58 Tensiune de ieșire redusă

NOTĂ: Codurile de defect 51, 52, 53, 55, 56, 57 și 58 sunt numai pentru modelele 4K/5K .  

Încărcare de la rețea
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Indicatorul de alarmare 

Cod
alertă 

Cauza alertei Alertă sonoră pictograma ce clipește

01 
Ventilatorul este blocat când 
invertorul este pornit

Semnal sonor de trei ori în 
fiecare secundă

03 Bateria este supraîncărcată  Sem. sonor la fiecare secundă 

04 Tensiune baterie redusă Sem. sonor la fiecare secundă 

07 Suprasarcină
Semnal sonor o dată

la 0.5 secunde     

10 Limitare putere ieșire 
Semnal sonor de două ori 

la 3 secunde

12 
Încărcătorul solar se oprește 

din cauza baterie descărcate.

13 
Încărcătorul solar se oprește 

din cauza tensiunii FV mari.

14 
Încărcătorul solar se oprește

datorită suprasarcinii. 
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SPECIFICAȚII 

Tabelul 1 Caracteristiciile de ieșire linie 

MODEL INVERTOR

1KVA 24V

2KVA 24V

3KVA 24V

1KVA 48V

3KVA 48V 

2KVA 24V Plus

3KVA 24V Plus

2KVA 48V Plus

3KVA 48V Plus 

4KVA 

5KVA 

Formă de undă tensiune intrare Sinusoidală (rețea sau generator) 

Tensiune de intrare nominală 120Vc.a. sau 230Vc.a. 

 Oprire funcționare la minimă tens.
95Vc.a± 7V sau 170Vc.a.± 7V (UPS)

 65Vc.a.± 7V sau 90Vc.a.± 7V (Aparat) 

Revenire funcționare la min. tens. 
100Vc.a.± 7V sau 180Vc.a.± 7V (UPS); 

70Vc.a.± 7V sau 100Vc.a.± 7V (Aparat) 

 Oprire funcționare la maximă tens. 140Vc.a.± 7V sau 280Vc.a.± 7V 

Revenire funcționare la max. tens. 135Vc.a.± 7V sau 270Vc.a.± 7V 

Tensiunea de intrare maximă c.a. 150Vc.a. sau 300Vc.a. 

Frecvența de intrare nominală 50Hz / 60Hz (Auto detecție) 

 Oprire funcționare la minimă frec. 40± 1Hz 

Revenire funcționare la min. frec. 42± 1Hz 

 Oprire funcționare la maximă frec. 65± 1Hz 

Revenire funcționare la max. frec. 63± 1Hz 

Protecție scurtcircuit la ieșire 
Mod rețea: Microîntreruptor 

Mod Baterie: Circuite Electronice 

Eficiență (Mod rețea) >95% ( Sarcină nominală R load, baterie complet încărcată ) 

Timp Transfer 
10ms de bază (UPS); 

20ms de bază (Aparat) 

Limitare putere ieșire: 

Când tensiunea de intrare c.a. scade la 

95V sau 170V, în funcție de model, 

puterea de ieșire va fi fost limitată.  

Model 120Vc.a.: 

Tensiune intrare

Putere ieșire   

Putere nominală

     50% Putere

65V 95V 140V

Model 230Vc.a.: 

Tensiune intrare

Putere ieșire 

Putere nominală

         50% Putere

90V 170V 280V
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Tabel 2 Caracteristici Invertor 

MODEL INVERTOR 

1KVA 24V 

2KVA 24V 

3KVA 24V 

2KVA 24V Plus 

3KVA 24V Plus 

1KVA 48V

3KVA 48V 

2KVA 48V Plus 

3KVA 48V Plus 

4KVA 

5KVA 

Putere ieșire nominală 
1KVA/0.8KW 
2KVA/1.6KW 
3KVA/2.4KW 

1KVA/1KW 
2KVA/1.6KW 
3KVA/2.4KW 

4KVA/3.2KW 
5KVA/4KW 

Formă undă tensiune ieșire Undă sinusoidală pură

Abatere Tensiune ieșire 110/120Vc.a.± 5%* sau 230Vc.a.± 5% 

Frecvență ieșire 60Hz sau 50Hz 

Eficiență maximă 90% 

Protecție suprasarcnă 5s@≥150% sarcină; 10s@110%~150% sarcină 

Rezistență la supratensiune 2* puterea nominală pentru 5 secunde 

Tensiune c.. de intrare nominală  24Vc.c. 48Vc.c. 

Tensiune de pornire la rece  23.0Vc.c. 46.0Vc.c .

Tensiune c.c. minimă de alertă 

@ sarcină < 20% 22.0Vc.c. 44.0V c.c. 

@ 20% ≤ sarcină < 50% 21.4V c.c. 42.8V c.c. 

@ sarcină ≥ 50% 20.2V c.c. 40.4V c.c. 

Tens. c.c. minimă revenire alertă 

@ sarcină < 20% 23.0V c.c. 46.0V c.c. 

@ 20% ≤ sarcină < 50% 22.4Vc.c. 44.8V c.c. 

@ sarcină ≥ 50% 21.2V c.c. 42.4V c.c. 

Tensiune c.c. minimă de oprire 

@ sarcină < 20% 21.0V c.c. 42.0V c.c. 

@ 20% ≤ sarcină < 50% 20.4V c.c. 40.8V c.c. 

@ sarcină ≥ 50% 19.2V c.c. 38.4V c.c. 

  Tens. maximă  de redresare (c.c.) 29V c.c. 58V c.c. 

Tens.  maximă de oprire (c.c.) 31V c.c. 62V c.c. 60V c.c. 

Consum de energie fără sarcină <25W <50W 

Consum de energie în stand-by  <10W <15W 

*sistemele de 4KVA/5KVA debiteaza doar 230V c.a. 
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Tabelul 3 caracteristici încărcător 
Mod de încărcare de la rețea

MODEL INVERTOR

1KVA 24V 

2KVA 24V 

Plus 120Vca 

2KVA 24V 

3KVA 24V 

2KVA 24V Plus 

3KVA 24V Plus 

2KVA 48V

Plus 120Vca

1KVA 48V 

3KVA 48V

2KVA 48V Plus

3KVA 48V Plus

4KVA 

5KVA 

 Curent de încărcare (UPS) 

@ Tens. Nominală de intrare  
10/20A 20/30A 5/10A 10/15A 

2/10A

20/30A 

Tensiunea

de

încărcare

Baterii

 cu acid
29.2 58.4 

Baterii

AGM / Gel
28.2 56.4 

Tens. flotantă de încărcare 27V c.c. 54V c.c. 

 Algoritm de încărcare 3-Trepte 

Grafic de încărcare 

Timp

Tensiune Baterie, pe celull                                                                                           Curent încărcare, %

100%

50%

În masă 
(Curent Constant)

Absorbție
 (Tensiune Constantă)

Maenținere
(Flotantă)

Curent

Tensiune

T1

T1 = 10* T0
, minim 10min, maxim 8ore

T0

2.43Vdc (2.35Vdc)

2.25Vdc

Mod de încărcare de la modulele solare 

MODEL INVERTOR  

1KVA 24V

2KVA 24V

3KVA 24V

1KVA 48V

3KVA 48V 

2KVA 24V Plus 

3KVA 24V Plus 

2KVA 48V Plus 

3KVA 48V Plus 

4KVA 

5KVA 

Putere nominală 600W 900W 1500W 3000W 

Eficiență 98.0% max. 

Tens. de desc. max (Voc) rețea FV  75Vc.c. max 102 Vc.c. max 145Vc.c. max 

Interval tens. MPPT rețea Fv 30~66Vc.c. 60~88Vc.c. 30~115Vc.c. 60~115Vc.c. 

Tens.min. baterie pt. încărc.din FV 17Vc.c. 34Vc.c. 17Vc.c. 34Vc.c. 

Consum energie în Standby 2W 

Precizie Tensiune bateriei +/-0.3% 

Precizie Tensiunea rețea FVi +/-2V 

Algoritm de încărcare 3-Trepte 
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Tabelul 4 Caracteristici Generale 

MODEL INVERTOR 
1KVA 24V

1KVA 48V 
2KVA 24V 

3KVA 24V

3KVA 48V 

2KVA 24V Plus

3KVA 24V Plus

2KVA 48V Plus

3KVA 48V Plus 

4KVA  5KVA 

Certificare CE 

Gamă de operare

temperatură
0°C la 55°C 

Temperatură depozitare -15°C~ 60°C 

Dimensiuni (A*L*Î), mm 128 x 272 x 355 140 x 295 x 479 140 x295 x540 

Masa Netă, kg 7.4 7.6 8.0 11.5 12.5 13.5 
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DEPANAREA DEFECTELOR
Problema LCD/LED/Sonerie Explicație / Cauză posiblă Ce este de făcut

Echipamentul se
închide automat în
timpul procesului

de pornire.

LCD / LED-uri și sone-
ria vor fi active timp
de 3 secunde și apoi
se opresc complet.

Tensiunea bateriei este prea
mică (<1.91V/Celulă) 

1. Reîncărcați bateriile. 
2. Înlocuiți bateriile. 

Nici un răspuns
după pornire.

Nici o indicație. 

1. Tensiunea bateriei este mult
prea mică (<1.4V/Celulă) 
2. Bateria are poli conectați
invers. 

1. Verificați dacă bateria și
conexiunile sunt corect legate. 
2. Reîncărcați bateriile.. 
3. Înlocuiți bateriile. 

Rețeaua este prezentă
dar echipamentul
lucrează în modul
baterie. 

Tens. de intrare este
afișată ca 0 pe ecranul
LCD și LED-ul verde se
aprinde intermitent.

Intreruptorul de protecție de la 
intrare este declanșat

Verificați dacă întreruptorul
de c.a. a declanșat și dacă
legăturile de c.a. sunt corecte. 

LED-ul verde se
aprinde intermitent. 

Calitatea necorespunzătoare a
alimentării de c.a.. (Slabă sau
Generator) 

1. Verif. dacă cablele de c.a.nu
sunt subțiri și/sau prea lungi. 
2. Verif dacă generatorul func.
bine sau dacă setarea gamei de
tensiune este corectă.
(UPSEAparat) 

LED-ul verde 
se aprinde intermitent. 

Este Setată “Solar First” ca și
prioritate a sursei de ieșire 

Schimbați sursa de ieșire ca
și prioritate la ”Utility first”. 

Când aparatul este 
pornit, releul intern 
pornește și se oprește
în mod repetat.

Afișaj LCD și 
LED-urile clipesc

Bateria este deconectată. 
Verificați dacă firele bateriei 
sunt conectate bine.

Soneria emite un 
semnal sonor 
continuu și LED-ul 
roșu este aprins.

Cod defect 07 
Defect suprasarcină. Invertorul 
este în suprasarcină de peste 110%, 
pentru o perioadă prea mare.

Reduceți sarcina conectată  prin 
oprirea unor consumatori. 

Cod defect 05 

Scurtcircuit la ieșire. 
Verificați dacă cablele sunt 
conectate corespunzător și 
eliminați sarcinile anormale.  

Temperatura componentelor din 
interiorul invertorului depășește
120°C. (Numai pt. modelele 1-3KVA 

Verificați dacă debitul de aer 
al echipamentului nu este 
blocat sau dacă temperatura 
ambiantă nu este prea mare.Cod defect 02 

Temp. componentelor din interiorul
invertorului depășește 100°C

Cod defect 03 

Bateria se supraîncară.  Veniți la centru de reparații.

Tensiune bateriei este prea mare. 
Verificați dacă numărul și 
caracteristiciile bateriilor
îndeplinesc solicitările.

Cod defect 01 Ventilator defect Înlocuiți ventilatorul

Cod defect 06/58 
Parametrii ieșire anormali (Tens. 
Invertor mai mocă de 190V c.a. 
sau mai mare de 260V c.a.) 

1. Reduceți sarcina conectată. 
2. Veniți la centru de reparații. 

Cod defect  
08/09/53/57 

Componente interne defecte Veniți la centru de reparații.

Cod defect 51 Supracurent sau supratensiuni
Reporniți echipamentul,dacă 
defectul de menține, veniți la 
centrul de reparații. 

Cod defect 52 Tensiune de bus redusă

Cod defect 55 Tens. de ieșire este dezechilibrată.

Cod defect 56 
Bateria nu este conectată corect 
sau siguranța este arsă. 

Dacă bateria este conectată
corect, veniți la centrul de 
reparații. 
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Anexă: Tabel cu timpul aproximativ de back-up 

Model Sarcină (VA) Timp Backup @24Vc.c. 100Ah (min) Timp Backup @24Vc.c. 200Ah (min) 

1KVA 

200 766 1610 

400 335 766 

600 198 503 

800 139 339 

1000 112 269 

2KVA 

200 766 1610 

400 335 766 

600 198 503 

800 139 339 

1000 112 269 

1200 95 227 

1400 81 176 

1600 62 140 

1800 55 125 

2000 50 112 

3KVA 

300 449 1100 

600 222 525 

900 124 303 

1200 95 227 

1500 68 164 

1800 56 126 

2100 48 108 

2400 35 94 

2700 31 74 

3000 28 67 

Model Sarcină (VA) Timp Backup @48Vc.c. 100Ah (min) Timp Backup @48Vc.c. 200Ah (min) 

1KVA 

100 2529  5058  

200 1264  2529  

300 843  1686  

400 608  1279  

500 482  1035  

600 406  872

700 310  710  

800 268  615  

900 231  540  

1000 186  471  
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Model Sarcină (VA) Timp Backup @48Vc.c. 100Ah (min) Timp Backup @48Vc.c. 200Ah (min) 

2KVA 

200 1581  3161  

400 751  1581  

600 491  1054  

800 331  760  

1000 268  615  

1200 221  508  

1400 172  387  

1600 136  335  

1800 120  295  

2000 106  257  

3KVA 

300 1054  2107  

600 491  1054  

900 291  668  

1200 196  497  

1500 159  402  

1800 123  301  

2100 105  253  

2400 91  219  

2700 71  174  

3000 63  155  

4KVA 

400 766 1610 

800 335 766 

1200 198 503 

1600 139 339 

2000 112 269 

2400 95 227 

2800 81 176 

3200 62 140 

3600 55 125 

4000 50 112 

5KVA 

500 613 1288 

1000 268 613 

1500 158 402 

2000 111 271 

2500 90 215 

3000 76 182 

3500 65 141 

4000 50 112 

4500 44 100 

5000 40 90 

Note: Timpil de backup depinde de calitatea ,vechimea și tipul bateriei.  

Caracteristiciile bateriilor pot fi diferite funcție de producători. 


