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1. Wstęp                                                  1. Wstęp 
 

1.1 Opis produktu 

Jednofazowe falowniki Solis 4G posiadają funkcję  DRM i kontroli przepływu prądu wstecznego, 

które sprawiają, że inwerter nadaje się do pracy w sieciach smart-grid.  

Seria falowników 4G składa się z 7 modeli wymienionych poniżej: 

Solis-1P2,5K-4G, Solis-1P3K-4G, Solis-1P3,6K-4G, Solis-1P4K-4G, Solis-1P4,6K-4G 

Solis-1P5K-4G, Solis-1P6K-4G 

 

1.2 Opakowanie 
 

Po otrzymaniu falownika należy upewnić się, że wszystkie wymienione poniżej części zostały 

uwzględnione w zestawie: 

 
 
 

 
Falownik x1 Tylny uchwyt x1  

 

 
 
 
 

Soli s 4G Three P has e Inverter  

(5-10kW) In st a ll a ti o n  a n d  O p e r a ti o n  M a n u a l  

V er 1.1  

 

   Podświetlenie LED   

 
 

Wyświetlacz LCD 
Gin lo n g ( Ni ng b o)  Te ch no lo gi es Co ., Lt d.  

 

 
4 przyciski 

Śruba mocująca x2                                Złącze prądu stałego x2                               Instrukcja obsługi x1 

 

 
 
 

Rysunek 1.1 Widok z przodu 

 
 

 

Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Solis. 

 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 1.2 Widok z dołu 
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2. Zalecenia bezpieczeństwa                2. Zalecenia bezpieczeństwa                      
 

2.1 Symbole zagrożeń 
 

Poniżej wymienione zostały symbole, które użyto w tej instrukcji, a które podkreślają potencjalne 

zagrożenia bezpieczeństwa: 

 
OSTRZEŻENIE: 

Symbol OSTRZEŻENIA informuje o ważnych zaleceniach bezpieczeństwa, których 

nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. 

 

UWAGA: 

Symbol UWAGA informuje o ważnych zaleceniach bezpieczeństwa, których 

nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenie lub zniszczenie 
falownika. 

 

UWAGA: 

Symbol UWAGA, RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM informuje o ważnych 

zaleceniach bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może spowodować 

porażenie prądem. 

 
UWAGA: 

Symbol UWAGA, GORĄCA POWIERZCHNIA informuje o zaleceniach 

bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może spowodować oparzenia. 

 

2.2 Ogólne zasady bepieczeństwa 
 

OSTRZEŻENIE: 

Nie podłączać złącza dodatniego (+) lub ujemnego (-) do uziemienia. 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, w przypadku obwodów podłączonych do falownika 

wymagane są zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (OCPD).  OCPD DC zostaną 

zainstalowane zgodnie z miejscowymi wymaganiami. Wszystkie przewody 

fotowoltaiczne i obwody wyjściowe powinny mieć rozłączniki, które są zgodne z 

artykułem 690, część II NEC. Wszystkie jednofazowe falowniki Solis są wyposażone 

w zintegrowany przełącznik prądu stałego. 

 
UWAGA: 

Ryzyko porażenia prądem. Nie usuwaj pokrywy. Wewnątrz nie ma żadnych części, 

które użytkownik mógłby naprawić. Serwisowanie należy zlecić wykwalifikowanym 

i akredytowanym technikom serwisowym. 

 

UWAGA: 

Panele fotowoltaiczne (solarne), które wystawione są na działanie energii 

słonecznej, wytwarzają prąd stały. 

 
UWAGA: 

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym zmagazynowanym w kondensatorach 

falownika. Nie zdejmować pokrywy przed upłynięciem 5 minut od chwili odłączenia 
wszystkich źródeł zasilania (wyłącznie serwisant). Przy nieautoryzowanym zdjęciu 
pokrywy gwarancja może stać się nieważna. 

 

UWAGA: 

Temperatura powierzchni falownika może osiągać do 75℃ (167F). 

Aby uniknąć poparzenia skóry, NIE WOLNO dotykać powierzchni falownika 
podczas jego działania. Falownik należy zamontować w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. 

 
 
 
Uwagi dotyczące eksploatacji 
 

Falownik został skonstruowany zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i 

zaleceniami technicznymi. Używaj falownika TYLKO w instalacjach, które spełniają 

poniższe kryteria: 

1. Wymagany jest trwały montaż. 

2. Instalacja elektryczna musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i normy. 

3. Falownik należy zamontować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym 
dokumencie. 

4. Falownik należy zamontować zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi . 

5. Aby uruchomić falownik, główny włącznik zasilania sieciowego (AC) musi być 

włączony, zanim zostanie włączony wyłącznik DC panelu słonecznego. Aby zatrzymać 

falownik, główny włącznik zasilania sieciowego (AC) musi być wyłączony jeszcze zanim 

wyłącznik DC panelu słonecznego zostanie wyłączony. 

 

.4. 
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 Dioda Stan Opis 
 

               1 
 

P O W E R 
 WŁĄCZONA Falownik może wykryć zasilanie prądu stałego. 
 WYŁĄCZONA Brak/niska moc zasilania prądu stałego. 

 
               2 

 
   O P E R AT I O N 

 WŁĄCZONA Falownik działa prawidłowo. 
 WYŁĄCZONA Falownik przestał przesyłać energię elektryczną . 
 MIGAJĄCA Trwa uruchamianie. 

 

               3 
 

A L A R M 
 WŁĄCZONA Wykryto stan alarmowy/usterkę . 
 WYŁĄCZONA Falownik działa prawidłowo. 

 

3.Opis                                                      4.Obsługa i przechowywanie produktu 
 

3.1 Wyświetlacz panelu 
 
  

 
1 2                3 

 

4.1 Obsługa produktów 
 

Proszę zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi falownika: 

1. Czerwone kółka poniżej oznaczają wycięcia na opakowaniu produktu. 

 Wciśnij wycięcia, aby utworzyć uchwyty do przenoszenia falownika (patrz Rysunek 4.1). 
 

  
 
 

8 

 
 
 
 
 

 
   4     5            6    7 

Rysunek 3.1 Wyświetlacz panelu przedniego 

 

3.2 Sygnalizacja LED 

 
2 

 
 
 

Rysunek 4.1 Uchwyt w opakowaniu 
 

 
2. Otwórz karton, a następnie chwyć po obu stronach falownika w obszarze oznaczonym linią 

przerywaną. ( zobacz rysunek 4.2). 

 
 
 
 

 
 
 
 

3.3  

Tabela 3.1 Diody wskazujące stan falownika 

 

Na przednim panelu znajdują się cztery przyciski sterujące (od lewej do prawej): 

ESC, UP, DOWN oraz ENTER. Przyciski na panelu sterującym służą do: 

Przewijania wyświetlanych opcji (UP/DOWN);  

Wejścia i zmiany ustawień (ESC/ENTER). 

3.4 Wyświetlacz LCD 

Umieszczony na przednim panelu dwuwierszowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) wskazuje 

następujące informacje: 

 Stan i dane dotyczące działania falownika;    Komunikaty serwisowe dla operatora;    

Komunikaty alarmowe i wskazania błędów.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 4.2 Uchwyty falownika 
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Przyciski wskazujące 
 

Wyświetlacz panelu przedniego 



4. Obsługa i przechowywanie produktu                5.Montaż                                         
 

4.2 Przechowywanie produktu 
 

W przypadku, gdy falownik nie zostanie zamontowany natychmiast, poniżej 
znajdują się instrukcje przechowywania i odpowiednie dla niego warunki 
otoczenia: 

 

 Użyj oryginalnego pudełka do przepakowania falownika. Włóż środek osuszający, a następnie 

uszczelnij pudełko taśmą samoprzylepną. 

 

 Falownik należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, wolnym od kurzu i brudu.  

 

 Temperatura przechowywania musi wynosić od -25° C do 60° C, a wilgotność powinna 

mieścić się między 0% a 100% (bez kondensacji). 

 

 Układaj nie więcej niż cztery (4) falowniki wzwyż. 

 

 Trzymaj pudełko/pudełka z dala od materiałów korodujących, aby uniknąć uszkodzenia 

obudowy falownika. 

 

 Regularnie sprawdzaj opakowanie. Jeśli opakowanie jest uszkodzone (mokre, uszkodzone 

przez szkodniki itp.) natychmiast przepakuj falownik. 

 

 Przechowuj falownik/falowniki na płaskiej, twardej powierzchni - nie pochylonej ani w pozycji 

do góry nogami. 

 

 Po długim przechowywaniu falownik musi być w pełni sprawdzony i przetestowany przed 

użyciem przez wykwalifikowany serwis lub personel techniczny. 

 

 Ponowne uruchomienie po długim okresie nieużywania wymaga sprawdzenia sprzętu, a w 

niektórych przypadkach konieczne będzie usunięcie oznak utleniania oraz pyłu, który osiadł 

wewnątrz urządzenia. 

 

 

5.1 Wybierz miejsce dla falownika  
Aby wybrać miejsce dla falownika, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria: 

 

Ni e mont ow ać  w mał ych zamkn i ęt yc h p om i es zc zen i ach ,  w k t ór yc h  
p owi et rze n i e  może s wob od n i e kr ąż yć .  A b y un i kn ąć  pr zegr zan i a,  zaws ze  
up ewn i j  s i ę ,  że pr zep ł yw p owi et r za wok ół  f al own i ka n i e  j es t  zab l okow an y.  

 

N ar ażen i e n a b ezp oś r ed n i e ś w i at ł o  s ł on ec zn e zw i ęks zy t emp er at u r ę  
r ob oc zą f a l own i ka i  może sp ow od ować  ogr an ic zen i e moc y wyjśc i ow ej .  
Gin l on g za l ec a za i ns t a l ow an i e f al own i ka,  ab y un i kn ąć  b ezp oś r ed n i eg o  

św i at ł a  s ł on ec zn eg o l u b d es zc zu.  
 

Ab y un i kn ąć  pr zeg rzan i a,  n a l eż y wz i ąć  p od  u wag ę t e mp er atu r ę ot oc zen i a  

p odc zas  wyb or u m i e jsc a mon t ażu  f a l own i ka.  G in l on g  za l ec a s t os owan i e  
os ł on y p r zec i ws ł on eczn ej ,  k t ór a m i n i mal i zu j e  b e zp oś r ed n i e ś w i at ł o  
s ł on ec zn e,  g d y t emp er at ur a ot ac zaj ąc eg o p owi et r za wok ół  u rząd zen i a  

pr zek r ac za 10 4  °  F  /  4 0 °  C .  

 

 
 

Rysunek 5.1 Zalecane miejsca montażu falownika 

 
 

≤15° 

 

√  √ 
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Wsteczna Pionowa 
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  Odwrócona 

 

5.2 Montaż falownika 
 

Wymiary uchwytu montażowego: 
 

 
 
 

 × × 
 

 Należy wziąć pod uwagę widoczność świateł LED i wskaźników LED. 

 Zamontować pionowo (+/- 5 °) lub przechylić do tyłu (<= 15 °). 

 Nie wolno montować falownika na pochylonej przedniej ścianie. 

 Nie montuj falownika w pozycji poziomej. 

 

 Rysunek 5.3 Montaż ścienny falownika 

 
 
 
 
 

300mm 

 
 
 
 

300mm 

 
 
 
 

300mm 

Patrz: Rysunek 5.4 i Rysunek 5.5. Falownik powinien być montowany pionowo.  

Etapy montażu falownika są wymienione poniżej. 

1. Patrz: Rysunek 5.4, otwory na śrubę w zależności od średnicy otworu wspornika (wkręty 

samogwintujące z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym ST6.3 * 60, HJ0108 10 * 50 mm z 

rurką rozszerzalną), przy wierceniu udarowym, wiertło 10 mm należy przyłożyć prostopadle do 

ściany. Otwór w ścianie musi być nawiercony poziomo. 

 

Wszystkie otwory muszą mieć głębokość 60mm. 

 
 
 

Wspornik 

 Rysunek 5.2 Odstęp montażowy falownika 
 

 

 Temperatura falownika może wynosić 167 ℉ / 75 ℃. 

 Falownik jest przeznaczony do pracy w ekstremalnych warunkach, zakres temperatur 

pracy: -15 ℉ / 25 ℃ ~ 149 ℉ / 65 ℃. 

 W sytuacji, gdy jeden lub więcej falowników zamontowano w jednym miejscu, należy 

pamiętać, żeby pomiędzy każdym falownikiem lub innym obiektem był zachowany 
minimalny odstęp 12 cali / 300mm. Dno falownika powinno być oddalone o 20 cali / 
500mm od ziemi. 

 
 
 
 

 
                          Odpowiednie śruby mocujące 

 

 
 Rysunek 5.4 Montaż ścienny falownika 

 

WAŻNE: 

Nic nie powinno być przechowywane ani umieszczane na falowniku. 

 
 2. Upewnij się, że wspornik jest ustawiony poziomo. A otwory montażowe (na Rysunku   

             5.4) są oznaczone prawidłowo. Wywierć otwory w ścianie według własnych oznaczeń.  

3. Za pomocą odpowiednich śrub przymocuj wspornik do ściany. 
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Pozioma 



5.Installation 5.Installation  

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 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 

DC SWITCH Przełącznik przyłączy wejściowych prądu stałego (opcjonalny) 

COM Przyłącze do podłączenie modułu komunikacyjnego (opcjonalny) 

GRID Przyłącze do podłączenia przewodu sieciowego 
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OSTRZEŻENIE: 

 Falownik musi być zamontowany pionowo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rysunek 5.5 Montaż falownika 

 
4. Unieś falownik i zawieś go na plecach, a następnie zamocuj obie strony falownika za 

pomocą śrub blokujących (akcesoria).  

5.1  Zabezpieczenie przed kradzieżą (opcjonalnie) 
Zabezpieczenie przed kradzieżą (dostarczone przez użytkownika) polega na tym, że falownik 

zostaje zamocowany na wsporniku z zabezpieczeniem. Należy wybrać odpowiednią kłódkę 

(Średnica trzpienia kłódki powinna wynosić maks. 5mm). Preferowana jest blokada ze stali 

nierdzewnej. 

 
 
Zamek przeciw kradzieży 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 5.7 Montaż zabezpieczenia przed kradzieżą 

 
5.2 Połączenia elektryczne 

Falownik gwarantuje szybkie połączenia za pomocą konektorów MC4, więc górna pokrywa nie musi 

być zdejmowana podczas połączenia elektrycznego. Oznaczenia znajdują się w dolnej części 

falownika, patrz poniżej w tabeli 5.1. Wszystkie połączenia elektryczne odpowiadają standardom 

miejscowym lub krajowym.

 

 Śruby blokujące 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5.1 Symbole połączeń elektrycznych 

 

Podłączenie elektryczne falownika musi odbywać się zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

Figure 5.6 Zamocowanie falownika 
1. Wyłącz główny przełącznik zasilania AC (prądu rzemiennego) w sieci.  

2. Wyłącz izolator DC. 
3. Zamontuj złącze wejściowe układu fotowoltaicznego do falownika. 

.12. .13. 
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5.3.1 Uziemienie 
 

Solis zaleca 2 metody uziemienia: Poprzez przyłącze do terminala sieciowego                                                 C 

i zewnętrzne połączenie radiatora.                                                    

Jeżeli do podłączenia uziemienia wykorzystywany jest zacisk prądu przemiennego, należy 

zapoznać się z treścią 5.3.2. Jeśli radiator jest używany do podłączenia z gruntem, wykonaj 

poniższe czynności: 

1) Przygotuj kabel z uziemieniem: zaleca się stosowanie kabla miedzianego o  średnicy 

≥ 6 mm².                                                                                                                      

2) Przygotuj zaciski OT: M6. 

 
WAŻNE: 

W przypadku wielu równoległych falowników, wszystkie powinny być podłączone do 

tego samego punktu uziemienia, aby wyeliminować możliwość wystąpienia 
potencjału napięcia. 

 

 
3)  Obierz odpowiednią długość izolacji kabla uziemiającego (patrz rys. 5.8). 

 
 

B 

      

                                                           
 
 
 
                      
 
 
 

5) Usuń śrubę z punktu uziemienia radiatora. 

6) Podłącz kabel uziemiający do punktu uziemienia radiatora i dokręć śrubę uziemiającą, Moment 
obrotowy 3 Nm (patrz rysunek 5.10).

 
 
 
 
 
 

Śruba uziemienia 

A 

 
 

Rysunek 5.8 Odpowiednia długość 
 

 
 
 

WAŻNE: 

B (długość rozebranej izolacji) jest o 2mm ~ 3mm dłuższa niż A (miejsce 

zaciskania końcówki kabla O T) 2mm ~ 3mm. 

 
 
 
 

    WAŻNE: 

 
 Rysunek 5.10 Przymocowany kabel 

 
4) Włóż odizolowany przewód do obszaru zaciskania końcówki OT i użyj zaciskarki, aby 

zacisnąć zacisk na przewodzie (patrz Rysunek 5.9).

Aby poprawić właściwości antykorozyjne, po zamontowaniu kabla  

uziemiającego należy zastosować silikon lub farbę.

 
 

.14. .15. 
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WAŻNE 
Po zaciśnięciu konektora na przewodzie sprawdź połączenie, aby upewnić 

się, że konektor jest solidnie przymocowany do przewodu 

D 
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Rodzaj kabla 
Przekrój（mm²） 

Zakres Zalecana wartość 
Kabel przemysłowy P V 

(Model: P V1-F) 
4.0~6.0 

（12~10AWG） 
4.0（12AWG） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

5.3.2 Połączyć stronę fotowoltaiczną falownika 
 

 
Przed podłączeniem modułów do falownika należy sprawdzić, czy napięcie jałowe 

szeregu mieści się w zakresie wartości granicznych urządzenia. 

 

Przed podłączeniem upewnij się, że biegunowość napięcia wyjściowego paneli 

fotowoltaicznych jest zgodna z symbolami prądu stałego DC+ i DC-. 

 
Przed podłączeniem falownika upewnij się, że napięcie obwodu fotowoltaicznego 

znajduje się w dopuszczalnych granicach falownika. 

 

 
 

5.  Zmierz napięcie na wejściu przewodach DC za pomocą multimetru, sprawdź, czy kabel 

wejściowy DC ma prawidłową biegunowość (patrz Rysunek 5.17) i upewnij się, że napięcie 

każdego szeregu mieści się w zakresie działania falownika. Podłącz złącza DC z falownikiem, 

aż usłyszysz delikatny dźwięk kliknięcia, że połączenie się udało (patrz Rysunek 5.18).  
 
 
 
 
 

 
       Rysunek 5.13 Zdemontuj nakrętkę złącza 

Rysunek 5.14 Insert the Wire into the
 

Connector Cap nut and contact pin 

 
 
 
 

 
Crimping plier 

 

 
 

 
 Rysunek 5.11 Złącze DC+ Rysunek 5.12 Złącze DC- 

 

 
 
 

Należy użyć zatwierdzonego kabla DC do systemów fotowoltaicznego. 

 Figure 5.16 Connector with Cap nut Screwed on 

 
 
 
 
 

+ 

 

- 
 

Figure 5.17 Multimeter measurement Figure 5.18 Connect the DC  
 

 
 
 

 
Etapy montażu złączy DC są następujące: 

1. Obierz kabel DC na około 7 mm, zdemontuj nakrętkę złącza (patrz Rysunek 5.13). 
 

2. Przełóż przewód przez nakrętkę złącza i włóż na bolec stykowy (patrz Rysunek 5.14).  

3. Odpowiednimi szczypcami zaciśnij bolec na przewodzie (patrz Rysunek 5.15) 

4. Włóż bolec stykowy do górnej obudowy MC4 i dokręć nakrętkę momentem 2,5-3 Nm  

(patrz Rysunek 5.16). 

  OSTRZEŻENIE: 

Jeśli bolec stykowy przewodu DC cofa się, aby uniknąć uszkodzenia falownika nie 

należy włączać przełącznika DC. Powstałe w ten sposób szkody nie są objęte 

gwarancją. 

Rozwiązanie: do czasu zmniejszenia natężenia promieniowania słonecznego i prądu 

DC poniżej 0,5 A (głównie wieczorem), ustaw przełącznik DC w pozycji „off”, odłącz 

uszkodzone konektory, aby ponownie zakuć przewody.
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Szczypce 

5. Montaż                                       5. Montaż                                 

Rysunek 5.14 włóż przewód do 
nakrętki złącza i na bolec stykowy 

Rysunek 5.14 włóż przewód do nakrętki 
złącza i na bolec stykowy Rysunek 5.16 Złącze z przykręconą nakrętką 

Rysunek 5.18 Podłącz złącza prądu stałego  

do falownika 
Rysunek 5.17 Pomiar multimetrem 



5.Installation 5.Installation  

 
 

 
 

 
 

 

5.3.3 Pdołącz złącze sieciowe do falownika. 
 

Dla wszystkich podłączeń prądu przemiennego stosujemy przewód 2,5 - 6 mm², 105 ° C. Upewnij 

się, że oporność przewodu jest niższa niż 1.5 0hm. Jeżeli jego długość przekracza 20m, zaleca się 

zastosowanie rozmiaru 6 mm . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

B) Włóż przewód przez osłonę i nakrętkę złącza, a następnie włóż przewody do zacisku konektora 

i dokręć śruby na złączu (patrz: rys 5.22). 

Spróbuj wyciągnąć przewód, aby upewnić się, że jest dobrze przykręcony. 

 

Każdy falownik posiada odpowiednie złącze sieciowe AC. Patrz rysunek 5.19.  
 

 
  

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

Rysunek 5.22 Podłączony przewód 

 

 
 

Rysunek 5.19 
Złącze sieciowe AC 

 
Rysunek 5.20 

Środek złącza sieciowego AC 

Proszę przymocować kabel za pomocą wkrętaka 
krzyżakowego PH1. 

 

 
        Wkrętak PH1 

 
 

Poniżej przedstawiono etapy montażu przewodu w złączu AC: 
 

A) Obierz koniec przewodu AC na około 8 mm. Zobacz rysunek 5.21, lewa strona. 

C) Złóż złącze i dokręć nakrętkę dławnicy. Zobacz Rysunek 5.21 po prawej stronie 
 

D) Do falownika podłącz złącze konektora sieciowego AC. Ciche kliknięcie potwierdzi, że połączenie 

jest odpowiednie (patrz Rysunek 5.23).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rysunek 5.21 Podłącz przewody do terminala sieci 

Rysunek 5.23 Podłączenie złącza AC do falownik 
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Wewnętrzne złącze AC posiada oznaczenia portów połączenia „L1”, „N” i „PE      ” 

(patrz: rys. 5.20). Przewody pod napiciem są połączone odpowiednim z zaciskiem 
„L1”, przewód uziemiający do „PE    ”; przewód zerowy do zacisku „N”. 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.Montaż 6.Start/Stop 
 

5.3.4 Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe (OCPD) 
 

Aby zabezpieczyć sieć po stronie AC, Solis zaleca zainstalowanie bezpieczników, które zabezpieczą 

przed przetężeniem. Poniższa tabela zawiera wartości OCPD (bezpieczniki nadprądowe) dla 

jednofazowych falowników Solis 2,5-6kW. 

 
 

Falownik 
Napięcie 
znamionowe (V) 

Znamionowy prąd 

wyjściowy (A) 

Prąd dla urządzenia 

zabezpieczającego (A) 

Solis-3P5K-4G 400 7.2 20 

Solis-3P6K-4G 400 8.7 20 

Solis-3P8K-4G 400 11.5 20 

Solis-3P9K-4G 400 13.0 32 

Solis-3P10K-4G 400 14.4 32 

Solis-3P5K-4G-LV 208/220/240 13.1 32 
 

Tabela 5.2 Ocena OCPD 

5.3.5 Podłączenie do monitorowania falownika. 
Falownik może być monitorowany przez Wi-Fi lub GPRS. Wszystkie urządzenia komunikacyjne 

Solis są opcjonalne (Rysunek 5.24). Więcej informacji na temat podłączania urządzeń 

znajdziesz w instrukcji montażu urządzenia Solis Monitoring Device. 

 

 
Monitoring Smart phone 

Monitoring GPRS  

 

6.1 Włącz falownik 
 

Aby uruchomić falownik, ważne jest, aby ściśle przestrzegać następujących kroków:  
 

1. Najpierw włącz główny włącznik zasilania sieciowego (AC). 
 

2. Włącz przełącznik DC. Jeśli napięcie w modułach fotowoltaicznych jest wyższe niż napięcie 

startowe, falownik włączy się. Zapali się czerwona dioda LED. 

 

3. Gdy zarówno DC, jak i AC będą zasilać falownik, będzie on gotowy do generowania mocy. 

Początkowo falownik sprawdzi zarówno parametry wewnętrzne, jak i parametry sieci AC, aby 

upewnić się, że mieszczą się one w dopuszczalnych granicach. Jednocześnie zaświeci się 

zielona dioda LED, a na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o INICJALIZACJI. 

 
4. Po 30-300 sekundach (w zależności od miejscowych wymagań) falownik zacznie generować 

moc. Zielona dioda LED będzie świecić bez przerwy, a na wyświetlaczu LCD pojawi się słowo 

GENERATING. 
 

 
 

OSTRZEŻENIE: 

Podczas pracy falownika nie dotykaj jego powierzchni. Może być gorąca i 

spowodować poparzenia. 

 
6.2 Zatrzymaj falownik 

 
Aby zatrzymać falownik, następujące kroki muszą być ściśle przestrzegane: 

 

1. Wyłącz przełącznik prądu przemiennego (AC). 

2. Ustaw przełącznik prądu DC SWITCH na falowniku w pozycji „OFF”. 

3. Usuń dodatnie i ujemne linie prądu stałego i usuń linie prądu zmiennego.

 

Internet 

 
 

Monitoring Wi-Fi  
Router 

 

Server WWW 

 
 

Monitoring PC  
 

 
Monitoring Wi-Fi  

 

Wi-Fi box 

Rysunek 5.24 Działanie komunikacji bezprzewodowej 
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Wyświetlacz Czas Opis 
 

V_DC1  350.8V 
I_DC1 5.1A 

 
10 sek 

 
V_DC1: Pokazuje wartość napięcia wejściowego 01 . 

I_DC1: Pokazuje wartość prądu wejściowego 01 . 

 
V_D C2  350.8V 
I_D C2 5.1A 

 
10 sek 

 
V_D C2: Pokazuje wartość napięcia wejściowego 02 . 

I_D C2: Pokazuje wartość prądu wejściowego 02. 

 
V_A  230.4V 
I_ A     8.1A 

 
10 sek 

 
V_A: Pokazuje wartość napięcia sieciowego. 

I_A: Pokazuje bieżącą wartość prądu sieciowego. 

 
V_C  230.4V 
I_ C    8.1A 

 
10 sek 

 
V_C: Pokazuje wartość napięcia sieciowego  

I_C: Pokazuje wartość prądu sieciowego. 

 
Status:  Generating 
Power:  1488W 

 
10 sek 

 
Status: Pokazuje obecny stan falownika. 

Power: Pokazuje obecną wartość mocy wyjściowej. 

 
Grid Frequency 
F_Grid    50.06Hz 

 
10 sek 

 

F_Grid: Pokazuje wartość częstrotliwości sieci.  

 
Total Energy 
0258458 kwh 

 
10 sek 

 

Całkowita wartość energii wyjściowej. 

 
This Month: 0123kwh 
Last Month: 0123kwh 
 
 
 
 

 
10 sek 

 
This Month: Całkowita ilość energii wytworzona w obecnym  m-cu.  

Last Month: Całkowita ilość energii wytworzona w poprzednim m-cu. 

 
Today: 15.1kwh 
Yesterday: 13.5kwh 

 
10 sek 

 
Today: Całkowita ilość energii wygenerowana dzisiaj. 

Yesterday: Całkowita ilość energii wygenerowana wczoraj. 

 
Inverter S N 
00000000000000 

 
10 sek 

 

Wyświetlany jest numer seryjny falownika. 

 

 

 
Podczas normalnego działania falownika, wyświetlacz LCD pokazuje na przemian moc i stan pracy 

falownika (patrz Rysunek 7.1). Ekran można przewijać ręcznie, naciskając przyciski UP / DOWN. 

Naciśnięcie klawisza ENTER daje dostęp do Menu głównego. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Start 

 

 
 
 
 
 
 

5 sek 

Naciśnięcie klawisza 
ESC powoduje powrót 

do poprzedniego menu. 

 
 

Power 3424W 
01-01-2014   12:04 

 

 
UP/DOWN lub przewijanie 

automatyczne (10 sek) 

 
 

Status: Generating 
01-01-2014   12:04 

 
Menu główne 

 
Information 

 
UP/DOWN 

 
Settings 

 
UP/DOWN 

 
Advanced Info. 

 
UP/DOWN 

 

 
Naciśnięcie przycisku 

ENTER daje dostęp do 
menu głównego. 

Advanced settings 

Rysunek 7.1 Schemat działania 

 
 
 

7.1 Menu główne 

W menu głównym znajdują się cztery podmenu (patrz Rysunek 7.1): 

1. Information [informacje] 

2. Settings [ustawienia] 

3. Advanced Info. [informacje zaawansowane] 

4. Advanced Settings [ustawienia zaawansowane] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 7.1 Lista informacyjna 

7.2 Informacje 7.2.1 Blokada ekranu 
Menu główne 3-fazowego falownika 4G Solis zapewnia dostęp do informacji i danych odnośnie 

działania falownika. Informacje są wyświetlane po wybraniu w menu pozycji „Information”, a 

następnie przewijaniu w górę [UP] lub w dół [DOWN]. 

Naciśnięcie klawisza ESC powoduje powrót do menu głównego. Wciśnięcie przycisku 

ENTER blokuje (Rysunek 7.2 (a)) lub odblokowuje ekran (Rysunek 7.2 (b)). 

(a) (b) 

Rysunek 7.2 Zablokowany i odblokowany ekran LCD. 
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7.Operation 7.Operation  

    Alarm001: OV-G-V 
Time: 27-11 Data: 7171  

    

    YES=<ENT>  NO=<ESC> 
Set Address: 01  

    

    Model: 08 
Software Version: D20001 

 

    

 

7.3 Ustawienia 
 

Po wybraniu w menu Settings wyświetlane są następujące podmenu:  

 1.Set Time [ustaw godzinę] 

2.Set Address [ustaw adres] 
 

7.3.1 Ustaw godzinę 
Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu i daty. Po wybraniu tej funkcji na wyśw ietlaczu LCD 

pojawi się ekran przedstawiony na Rysunku 7.3.  

 

    NEXT=<ENT>  OK=<ESC> 01-
01-2016  16:37  

    

Rysunek 7.3 Ustawienie godziny 
 

 
Naciśnij przycisk UP/DOWN aby ustawić czas i datę. Naciśnij klawisz ENTER, aby przejść od 

jednej cyfry do następnej (od lewej do prawej). Naciśnij klawisz ESC, aby zapisać ustawienia i 

wrócić do poprzedniego menu. 

7.3.2 Ustaw adres 
 

Ta opcja służy do ustawiania adresu, gdy wiele falowników jest podłączonych do jednego Wi-Fi BOX. 

Numer adresu można przypisać od „01” do „99” (patrz Rysunek 7.4). Domyślny numer adresowy 

jenofazowego falownika Solis to „01”. 

 

 
W menu głównym wybierz „Advanced Info.”. Ekran wymaga hasła, patrz poniżej: 

 

 

    YES=<ENT> NO=<ESC> 
Password:0000  

   Rysunek 7.5 Wpisz hasło 

 
Po wprowadzeniu poprawnego hasła wyświetli się ekran z dostępem do następujących informacji . 

 

1. Alarm Message   2. Running message    3. Version            4. Daily Energy 

5. Monthly Energy    6. Yearly Energy      7. Daily Record   8.Communication Data 
 

Ekran można przewijać ręcznie, naciskając przyciski UP / DOWN. Naciśnięcie klawisza ENTER daje 

dostęp do podmenu. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do menu głównego. 

 

7.4.1 Alarm Message – wiadomość alarmowa 

Wyświetlacz pokazuje 100 ostatnich komunikatów alarmowych (patrz Rysunek 7.6). Ekrany można 

przewijać ręcznie, naciskając przyciski UP / DOWN. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do 

poprzedniego menu.

 Rysunek 7.6 Wiadomość alarmowa 
 

 

 
Rysunek 7.4 Ustawienie adresu 

 

 
Naciśnij przycisk UP / DOWN, aby ustawić adres. Naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać ustawienia. 

Naciśnij klawisz ESC, aby anulować zmianę i powrócić do poprzedniego menu.  

 

 

7.4 Informacje zaawansowane – Tylko dla techników 
 

WAŻNE: 

Dostęp do tego obszaru jest przeznaczony wyłącznie dla w pełni wykwalifikowanych 

i akredytowanych techników. Wejdź do menu „Advanced info.” i „Advanced settings” 

(potrzebujesz hasła). 

7.4.2 Running Message - wyświetlana informacja 
Ta funkcja służy osobie odpowiedzialnej za konserwację do uzyskania informacji, takich jak 
temperatura wewnętrzna, typowe numery 1, 2 itd. 

 
Ekrany można przewijać ręcznie, naciskając przyciski UP / DOWN.  

 

7.4.3 Version - wersja 
   Ekran pokazuje wersję modelu i wersję oprogramowania falownika (patrz Rysunek 7.7)  

Rysunek 7.7 Wersja modelu i wersja oprogramowania 
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    YES=<ENT> NO=<ESC> 
Standard:AUS-Q-0.8  

    

    2015-02: 0510kW h 
2015-01: 0610kW h  

    

    2015: 0017513kW h 
2014: 0165879kW h  

    

 

7.4.4 Energia dzienna 
 

Ta funkcja służy do sprawdzania wytworzonej energii w wybranym dniu. 

 
    Y E S=<E N T> N O=<E S 

C> Select: 2015-02-23 
 

   Rysunek 7.8 Wybierz datę dla sprawdzenia energii.  

 
Naciśnij DOWN aby przesunąć kursor na dzień, miesiąc i rok, naciśnij UP, aby zmienić cyfrę. 

Po wybraniu daty naciśnij ENTER. 

 
    : 051.3kWh 

: 061.5kWh  

    

Rysunek 7.9 Dzienna wartość energii 

Naciśnij klawisz UP / DOWN, aby przejść z jednej daty do innej. 

7.4.5 Miesięczna i roczna energia 
 

Obie funkcje służą do sprawdzania wytwarzania energii dla wybranego miesiąca i roku. 

 

7.4.7 Dane komunikacyjne 
 

Ekran pokazuje wewnętrzne dane falownika (patrz Rysunek 7.14), który jest przeznaczony 

wyłącznie dla techników serwisowych. 

 

 

    01-05: 01 25 E4 9D AA 
06-10: C2 B5 E4 9D 55  

    

Rysunek 7.14 Dane komunikacyjne 
 

 

7.5 Ustawienia zaawansowane – Tylko dla techników serwisowych 
 

 
WAŻNE: 

Dostęp do tego obszaru jest przeznaczony wyłącznie dla w pełni wykwalifikowanych 

i akredytowanych techników. Aby uzyskać dostęp do tego menu, patrz 7.4, jak 

wprowadzić hasło. 

 
Wybierz Ustawienia zaawansowane z Menu głównego, aby uzyskać dostęp do następujących opcji: 

1. Select Standard 2. Grid ON/OFF     3. Clear Energy  4. New Password 

5. Power Control          6. Calibrate Energy 7.STD. Mode Settings 

7.5.1 Wybór standardu 
Ta funkcja służy do wyboru standardowego wzorca (patrz Rysunek 7.15). 

 

Y E S=<E N T> N O=<ESC>  
Select: 2015- 02 

Y E S=<E N T> N O=<ESC> 
Select: 20 15 

 
   Rysunek 7.10 Wytwarzanie energii w miesiącu          Rysunek 7.11 Wytwarzanie energii w roku 

 

 
Naciśnij przycisk DOWN, aby przesunąć kursor, naciśnij przycisk UP, aby zmienić cyfrę. 

Naciśnij klawisz ENTER po ustawieniu miesiąca / roku. 

 
Rysunek 7.15 

 
 

Przyciski UP / DOWN służą do wyboru standardu (AS4777, VDE4105, VDE0126, UL-240V-A, 

UL-208V-A, UL-240V, UL-208V, MEX-CFE, G83 / 2 (dla modeli 1-3.6 kW), G59 / 3 (dla modeli 

4-5kW), EN50438 DK, EN50438 IE, EN50438 NL i „User-Def”). Naciśnij przycisk ENTER, aby 

potwierdzić ustawienie. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować zmiany i wrócić do poprzedniego 

menu.

 

Rysunek 7.12 Energia w miesiącu Rysunek 7.13 Energia roczna 

 
 
   Naciśnij klawisz UP / DOWN, aby przejść z jednej daty do następnej. 
 

7.4.6 Dzienny zapis 
 

Ekran pokazuje historię zmian ustawień. Tylko dla personelu zajmującego się konserwacją.

WAŻNE: 

Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie dla techników.
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Wybierając opcję „User-Def” z menu głównego, otrzymasz dostęp do następującego 
submenu (patrz Rysunek 7.16): 

 

7.5.3 Reset licznika 

Clear Energy (reset licznika) służy do zresetowania licznika wyprodukowanej energii. 

 

OV-G-V1: 260V 
OV-G-V1-T: 1S 

 
Rysunek 7.16 

 
 

WAŻNE: 

Funkcja „User-Def” może być używana tylko przez serwisanta i musi zostać 

zaakceptowana przez miejscowego dostawcę energii. 

 
Poniżej znajduje się zakres ustawień dla „User-Def”. Korzystając z tej funkcji, można zmieniać 

limity ręcznie. 

Te dwie funkcje mogą być stosowane wyłącznie przez personel serwisowy. 

Niewłaściwa obsługa uniemożliwi prawidłowe działanie falownika. 
 

 
 

7.5.4 Nowe hasło 

Ta funkcja służy do ustawienia nowego hasła dla menu „Informacje zaawansowane” i „ustawienia 

zaawansowane" (patrz Rysunek 7.18). 

 
YES=<ENT> NO=<ESC> 

Password: 0000 

 

OV-G-V1-T: 0.1---9S OV-G-F1-T: 0.1---9S 

OV-G-V2: 220---290V OV-G-F2: 50.2-53Hz(60.2-64Hz) 

OV-G-V2-T: 0.1---1S OV-G-F2-T: 0.1---9S 

UN-G-V1: 90---210V UN-G-F1: 47-49.5Hz(56-59.8Hz) 

UN-G-V1-T: 0.1---9S UN-G-F1-T: 0.1---9S 

UN-G-V2: 90---210V UN-G-F2: 47-49Hz(56-59.8Hz) 

UN-G-V2-T: 0.1---1S UN-G-F2-T: 0.1---9S 

Startup-T:10---600S 

Restore-T:10---600S 

Naciśnij przyciski UP / DOWN, aby przewijać pozycje. Naciśnij klawisz ENTER, aby edytować 

wyróżniony element. Naciśnij ponownie przyciski UP / DOWN, aby zmienić ustawienie. Naciśnij klawisz 

ENTER, aby zapisać ustawienie. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować zmiany i wrócić do poprzedniego 

menu. 

 

7.5.2 Sieć ON/OFF 
Ta funkcja służy do uruchamiania lub zatrzymywania wytwarzania energii przez jednofazowy 

falownik Solis (patrz Rysunek 7.17). 

 

    Grid ON 
Grid OFF 

 

    

Rysunek 7.17 Ustaw sieć ON/OFF 
 

Ekrany można przewijać ręcznie, naciskając przyciski UP / DOWN. Naciśnij klawisz ENTER, aby 

zapisać ustawienie. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do poprzedniego menu.

                                  Rysunek 7.18 Ustawienie nowego hasła 

 
Zanim ustawisz nowe hasło, wprowadź najpiew poprawne hasło. Naciśnij przycisk DOWN, aby 

przesunąć kursor, naciśnij klawisz UP, aby zmienić wartość. Naciśnij przycisk ENTER, aby 

zatwierdzić ustawienie. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do poprzedniego menu. 

 

 

7.5.5 Kontrola mocy 
Moc czynną i bierną można ustawić za pomocą funkcji ustawiania mocy. 

W tym podmenu jest 5 pozycji: 

1. Set output power   2. Set Reactive Power         3. Out_P With Restore 

4. Rea_P With Restore          5. Select P F Curve 

 

 
Ta funkcja może być używana jedynie przez konserwatorów, niewłaściwa obsługa 

uniemożliwi osiągnięcie maksymalnej mocy falownika. 
 
 

7.5.6 Kalibrowanie energii 
 

Konserwacja lub wymiana może wykasować lub wskazać inną wartość energii całkowitej. Ta funkcja 

może umożliwić użytkownikowi zmianę na taką samą wartość jak poprzednio. Jeśli strona 

internetowa monitorująca dane jest w użyciu, to będą one automatycznie synchronizowane z danym 

ustawieniem (patrz Rysunek 7.19). 
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YES=<ENT> NO=<ESC> 
Energy:0000000kWh 

 
Rysunek 7.19 Kalibrowanie energii 

 

 
Naciśnij przycisk DOWN, aby przesunąć kursor. Naciśnij przycisk UP, aby zmienić wartość. 

Naciśnij przycisk ENTER, aby zapisać ustawienie. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do 

poprzedniego menu. 

 

7.5.7 Ustawienia STD  
Falownik Solis 4G może ustawić inny tryb do pracy z różnymi wymaganiami sieciowymi.  

W ustawieniach trybu STD jest 5 elementów: 

 

1. Working Mode Set    2. Power Rate Limit   3. Freq Derate Set 

4. 10mins Voltage Set    5. Initial Settings. 

W podmenu trybu pracy znajduje się 5 elementów:  

1. NULL,Volt-watt    2. Volt-var    3. Fixed-PF   4. Reac-power    5. Power-PF 
 

W podmenu limitów mocy znajdują się 2 pozycje: 

1. Power Rate: 0-100%   2. RateP_Sts-US: stop/run 
 

W podmenu Freq Derate Set (STD) dostępne są 3 pozycje: 

1. over Freq    2. under Freq     3. Derate mode. 
 

W podmenu ustawień znajduje się 1 pozycja na 10min napięcia. 

1. 10mins voltage：244-258V. 
 

W podmenu ustawień początkowych znajduje się 5 pozycji: 

1. Work mode default   2. Power rate default    3. Fre Derate Default 

4. 10mVvoltage Default   5. DRM ON/OFF 

Jednofazowy falownik Solis nie wymaga regularnej konserwacji. Jednak czyszczenie kurzu z 

radiatora pomoże rozproszyć ciepło i wydłużyć żywotność falownika. Kurz można usunąć za 

pomocą miękkiej szczotki. 

 

 
UWAGA: 

Nie dotykaj powierzchni falownika podczas jego pracy. Niektóre części falownika 

mogą być gorące i spowodować oparzenia. Przed rozpoczęciem konserwacji lub 

czyszczenia, należy wyłączyć falownik (patrz Sekcja 6.2) i odczekać do momentu 

schłodzenia.  

 

 
W przypadku, gdy kontrolki LCD i LED są zbyt brudne, aby można je było odczytać, mogą zostać 

wyczyszczone wilgotną ściereczką. 

 

 
UWAGA: 

Nigdy nie używaj rozpuszczalników, materiałów ściernych ani żrących materiałów do 

czyszczenia falownika. 

 
 
 

 

9. Rozwiązywanie problemów 
 

 
Falownik został zaprojektowany zgodnie z najważniejszymi międzynarodowymi normami 

dotyczącymi sieci oraz wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności 

elektromagnetycznej. Aby zapewnić optymalną pracę i niezawodność falownika, przed 

dostarczeniem do klienta falownik poddano kilku testom. 

 
W przypadku awarii ekran LCD wyświetli komunikat alarmowy. W takim przypadku falownik może 

przerwać podawanie do sieci. W Tabeli 9.1 umieszczono opisy awarii i odpowiadające im 

komunikaty alarmowe. 
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Alarm Message 
 

Failure description 
 

Solution 

 
No power 

 
Inverter no power 
on L C D 

1.Check P V input connections 
2.Check D C input voltage 

(single phase >120V, three phase >350V) 
3.Check if P V+/- is reversed 

 
LCD show initializing 
all the time 

 
Can not start-up 

1.Check if the connector on main 
board or power board are fixed. 

2.Check if the D S P connector to 
power board are fixed. 

 
O V-G-V01/02/03/04 

 
Over grid voltage 

1.Resistant of A C cable is too high. 
Change bigger size grid cable 

2.Adjust the protection limit if i t’s 
allowed by electrical company. 

U N-G-V01/02 Under grid voltage  
1.Use user define function to adjust the 

protection limit if i t’s allowed by 
electrical company. 

O V-G-F01/02 Over grid frequency 

U N-G-F01/02 Under grid frequency 

G-I M P High grid impedance 
 

N O-G R I D 
 

No grid voltage 
1.Check connections and grid switch. 
2.Check the grid voltage inside inverter 

terminal. 
O V-D C01/02/03/04 Over D C voltage 1.Reduce the module number in series 
O V-B U S Over D C bus voltage  

1.Check inverter inductor connection 
2.Check driver connection U N-B U S01/02 Under D C bus voltage 

G R I D- I N T F01/02 Grid interference  
1.Restart inverter 
2.Change power board O V-G-I Over grid current 

I G B T-O V-I Over I G B T current 
 

D C- I N T F 

O V-D C A-I 

 
D C input overcurrent 

1. Restart inverter 
2. Identify and remove the string to the fault 
MPPT 2.Change power board 

I G F O L-F Grid current tracking fail  
1.Restart inverter or contact installer. 

I G-A D Grid current sampling fail 

 
O V-T E M 

 
Over Temperature 

1.Check inverter surrounding ventilation. 
2.Check if there’s sunshine direct on 

inverter in hot weather. 

I N I-FA U LT Initialization system fault  

 
1.Restart inverter or contact installer. 

 

D S P-B-FA U LT Comm. failure between main 
and slave D S P 

12Power-FA U LT 12V power supply fault 

 

 

 

 Wiadomość alarmowa 
 

Opis błędu 
 

Rozwiązanie 

 
PV ISO-PRO 
01/02 

 

 
Monitorowanie izolacji PV 

1.Odepnik wszystkie szeregi modułów od 
inwertera, a następnie podepnij po kolei, żeby 
sprawdzić, który szereg powoduje problem. 

  2.Po ustaleniu, który szereg powoduje problem 
sprawdź czy izolacja przewodu w tym szeregu 
nie jest uszkodzona. 

ILeak-PRO 
01/02/03/04 

 

Zabezpieczenie przed upływem 
prądu 

  1. Sprawdź połączenie AC i DC 
  2. Sprawdź połączenie przewodów wewnątrz 
inwertera. 

RelayChk-FAIL Błąd kontroli przekaźnika  
  1. Ponownie uruchom falownik lub skontaktuj 
się z instalatorem. DCinj-FAULT Błąd iniekcji prądu DC 

Samokontrola 
modułu AFCI (model 
inwertera z modułem 
AFCI) 

 
Błąd samokontroli modułu AFCI 

 
  1. Uruchom falownik lub wezwij technika. 

Ochrona AFCI 
(model inwertera z 
modułem AFCI) 

 
Wykrycie łuku prądu w  

obwodzie DC 

 
  1. Sprawdź przy połączeniach czy 
występuje łuk elektryczny, popraw 
połączenie i zrestartuj inwerter. 

 

Tabela 9.1 Komunikat i opis błędu 

 
   WAŻNE: 

Jeżeli falownik wyświetla komunikat alarmowy zgodnie z Tabelą 9.1; proszę 

wyłączyć falownik (patrz Sekcja 5.2, jak zatrzymać falownik) i odczekać 5 minut 

przed ponownym uruchomieniem (patrz Sekcja 5.1, jak uruchomić falownik). Jeśli 

usterka nadal występuje, skontaktuj się z miejscowym dystrybutorem lub centrum 

serwisowym.  

 
1. Serial number of Solis Three Phase Inverter; 
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Przed skontaktowaniem się z nami prosimy o przygotowanie poniższych 

informacji: 

1. Numer seryjny falownika Solis; 

2. Dystrybutor / sprzedawca falownika Solis (jeśli jest dostępny); 

3. Data montażu; 

4. Opis problemu (np. komunikat alarmowy wyświetlany na ekranie LCD i stan diody 

LED, pomocne będą również inne odczyty uzyskane z podmenu (patrz Sekcja 6.2)). 

5. Konfiguracja panelu PV (na przykład liczba modułów, moc modułów, liczba ciągów 

itp.); 

6. Twoje dane kontaktowe. 

9. Wykrywanie usterek                      9. Wykrywanie usterek                                  

Wiadomość alarmowa Opis błędu Rozwiązanie 

Brak mocy Wyświetlacz LCD nie świeci się 
1. Sprawdź połączenia wejścia PV 
2. Sprawdź napięcie wejściowe DC 
3. Sprawdź, czy PV +/- jest odwrócone 

Na wyświetlaczu 
widoczne jest stale 
“initializing” 

Inwerter nie może rozpocząć 
produkcji 

1.Sprawdź, czy złącze na płycie głównej lub 

płycie zasilającej jest zamocowane. 
2. Sprawdź, czy złącze DSP i płyta zasilająca są 
zamocowane trwale. 

OV-G-V01/02/03/04 Zbyt wysokie napięcie 

1. Opór przewodu AC jest zbyt duży. Zamień na 
przewód o większym przekroju. 
2. Ustaw limit ochrony, jeśli zezwala na to 
dostawca energii 

UN-G-V01/02 Zbyt niskie napięcie 

1. Zaloguj się jako serwis, aby dostosować limit 
ochrony, jeśli jest to dozwolone przez dostawcę 
energii 

OV-G-F01/02 Zbyt wysoka częstotliwość 

UN-G-F01/02 Zbyt niska częstotliwość 

G-IMP Wysoka impedacja sieci 

NO-GRID Brak napęcia 
1. Sprawdź wszystkie połączenia po stronie AC i 
stan OCPD 
2. Sprawdź napięcie w złączce AC. 

OV-DC01/02/03/04 
Zbyt wysokie napięcie prądu 
stałego (DC) 

1. Zredukuj liczbę modułów w szeregu 

OV-BUS 
Zbyt wysokie napięcie szyny 
prądu stałego 1. Sprawdź połączenie induktora z falownikiem 

2. Sprawdź połączenie sterownika 
UN-BUS01/02 

Zbyt niskie napięcie szyny prądu 
stałego 

GRID-INTF01/02 Zakłócenia sieci 
1. Uruchom ponownie falownik 
2. Zmień płytę zasilającą OV-G-I Prąd nadsieciowy 

IGBT-OV-I Zbyt wysoki prąd IGBT 

DC-INTF 
OV-DCA-I 

Zbyt wysoka wartość prądu 
stałego (DC) 

1. Uruchom ponownie falownik 
2.Zidentyfikuj i rozłącz szereg z uszkodzonego 
MPPT 
2. Zmień płytę zasilającą 

IGFOL-F Błąd sprawdzania prądu AC 1. Ponownie uruchom falownik lub skontaktuj się 
z instalatorem. IG-AD Błąd próbkowania sieci 

OV-TEM Zbyt wysoka temperatura 
1. Sprawdzić wentylację otaczającą falownik. 
2. Sprawdzić, czy światło słoneczne jest 
bezpośrednio na falowniku podczas upałów. 

INI-FAULT Błąd inicjacji systemu 

1. Ponownie uruchom falownik lub skontaktuj się 
z instalatorem. 

DSP-B-FAULT 
Typowa awaria pomiędzy 
głównym, a podrzędnym DSP 

12Power-FAULT Błąd zasilania 12V 
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Model Solis-1P2,5K-4G 

Maks. moc wejściowa DC (W) 3000 

Maks. napięcie wejściowe DC (V) 550 

Napięcie startowe (V) 60 

Zakres napięcia MPPT (V) 50-450 

Maks. prąd wejściowy (A) 11+11 

Liczba MPPT / Liczba wejść na MPPT 1/1 

Znamionowa moc wyjściowa (W) 2500 

Maks. moc wyjściowa (W) 2800 

Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) 2800 

Znamionowe napięcie sieci (V) L/N/PE~230 

Znamionowy prąd wyjściowy (A) 10,9 

Współczynnik mocy (przy znamionowej mocy wyjściowej) 0.8…1…0.8 

THDi (przy znamionowej mocy wyjściowej) <1.5% 

Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) 50/60 

Zakres częstotliwości roboczej (Hz) 47...52 lub 57...62 

Maksymalna wydajność 97,8% 

Wydajność UE 97,1% 

Wydajność MPPT >99.5% 

Wymiary 310W*543H*160D (mm) 

Waga 11,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Zakres temperatury otoczenia - 25℃.60℃ 

Stopień ochrony IP65 

Emisja dźwięku (typowa) <30 dBA 

Koncepcja chłodzenia Konwekcyjne - swobodne 

Maksymalna wysokość działania 4000m 

Projektowana żywotność >20 years 

Zgodność z normami EN50438, G83/2, AS4777.2:2015,  

VDE0126-1-1, IEC61727, VDE N4105 

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 0...100%  

Połączenie    Złącze MC4 oraz wtyczka AC IP67  

Wyświetlacz LCD, 2×20 Z. 

Złącze komunikacyjne 4-pinowe złącze RS485  

Monitorowanie WiFi lub GPRS 

Warunki gwarancji 10 lat standard (rozszerzalna do 20 lat) 

Model Solis-1P3K-4G 

Maks. moc wejściowa DC (W) 3500 

Maks. napięcie wejściowe DC (V) 600 

Napięcie startowe (V) 120 

Zakres napięcia MPPT (V) 100-500 

Maks. prąd wejściowy (A) 11+11 

Liczba MPPT / Liczba wejść na MPPT 2/2 

Znamionowa moc wyjściowa (W) 3000 

Maks. moc wyjściowa (W) 3300 

Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) 3300 

Znamionowe napięcie sieci (V) L/N/PE~230 

Znamionowy prąd wyjściowy (A) 13 

Współczynnik mocy (przy znamionowej mocy wyjściowej) 0.8…1…0.8 

THDi (przy znamionowej mocy wyjściowej) <1.5% 

Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) 50/60 

Zakres częstotliwości roboczej (Hz) 47...52 lub 57...62 

Maksymalna wydajność 97,8% 

Wydajność UE 97,1% 

Wydajność MPPT >99.5% 

Wymiary 310W*543H*160D (mm) 

Waga 11,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Zakres temperatury otoczenia - 25℃.60℃ 

Stopień ochrony IP65 

Emisja hałasu (typowa) <30 dBA 

Koncepcja chłodzenia Konwekcyjne - swobodne 

Maksymalna wysokość działania 4000m 

Projektowana żywotność >20 years 

Zgodność z normami EN50438, G83/2, AS4777.2:2015,  

VDE0126-1-1, IEC61727, VDE N4105 

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 0...100%  

Połączenie    Złącze MC4 oraz wtyczka AC IP67  

Wyświetlacz LCD, 2×20 Z. 

Złącze komunikacyjne 4-pinowe złącze RS485  

Monitorowanie WiFi lub GPRS 

Warunki gwarancji 10 lat standard (rozszerzalna do 20 lat) 
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Model Solis-1P4K-4G 

Maks. moc wejściowa DC (W) 4600 

Maks. napięcie wejściowe DC (V) 600 

Napięcie startowe (V) 120 

Zakres napięcia MPPT (V) 100-500 

Maks. prąd wejściowy (A) 11+11 

Liczba MPPT / Liczba wejść na MPPT 2/2 

Znamionowa moc wyjściowa (W) 4000 

Maks. moc wyjściowa (W) 4400 

Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) 4400 

Znamionowe napięcie sieci (V) L/N/PE~230 

Znamionowy prąd wyjściowy (A) 17,4 

Współczynnik mocy (przy znamionowej mocy wyjściowej) 0.8…1…0.8 

THDi (przy znamionowej mocy wyjściowej) <1.5% 

Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) 50/60 

Zakres częstotliwości roboczej (Hz) 47...52 lub 57...62 

Maksymalna wydajność 98,1% 

Wydajność UE 97,3% 

Wydajność MPPT >99.5% 

Wymiary 310W*543H*160D (mm) 

Waga 11,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Zakres temperatury otoczenia - 25℃.60℃ 

Stopień ochrony IP65 

Emisja hałasu (typowa) <30 dBA 

Koncepcja chłodzenia Konwekcyjne - swobodne 

Maksymalna wysokość działania 4000m 

Projektowana żywotność >20 years 

Zgodność z normami EN50438, G83/2, AS4777.2:2015,  

VDE0126-1-1, IEC61727, VDE N4105 

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 0...100%  

Połączenie    Złącze MC4 oraz wtyczka AC IP67  

Wyświetlacz LCD, 2×20 Z. 

Złącze komunikacyjne 4-pinowe złącze RS485  

Monitorowanie WiFi lub GPRS 

Warunki gwarancji 10 lat standard (rozszerzalna do 20 lat) 

Model Solis-1P3,6K-4G 

Maks. moc wejściowa DC (W) 4200 

Maks. napięcie wejściowe DC (V) 600 

Napięcie startowe (V) 120 

Zakres napięcia MPPT (V) 100-500 

Maks. prąd wejściowy (A) 11+11 

Liczba MPPT / Liczba wejść na MPPT 2/2 

Znamionowa moc wyjściowa (W) 3600 

Maks. moc wyjściowa (W) 4000 

Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) 4000 

Znamionowe napięcie sieci (V) L/N/PE~230 

Znamionowy prąd wyjściowy (A) 15,7 

Współczynnik mocy (przy znamionowej mocy wyjściowej) 0.8…1…0.8 

THDi (przy znamionowej mocy wyjściowej) <1.5% 

Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) 50/60 

Zakres częstotliwości roboczej (Hz) 47...52 lub 57...62 

Maksymalna wydajność 97,8% 

Wydajność UE 97,1% 

Wydajność MPPT >99.5% 

Wymiary 310W*543H*160D (mm) 

Waga 11,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Zakres temperatury otoczenia - 25℃.60℃ 

Stopień ochrony IP65 

Emisja hałasu (typowa) <30 dBA 

Koncepcja chłodzenia Konwekcyjne - swobodne 

Maksymalna wysokość działania 4000m 

Projektowana żywotność >20 years 

Zgodność z normami EN50438, G83/2, AS4777.2:2015,  

VDE0126-1-1, IEC61727, VDE N4105 

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 0...100%  

Połączenie    Złącze MC4 oraz wtyczka AC IP67  

Wyświetlacz LCD, 2×20 Z. 

Złącze komunikacyjne 4-pinowe złącze RS485  

Monitorowanie WiFi lub GPRS 

Warunki gwarancji 10 lat standard (rozszerzalna do 20 lat) 
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Model Solis-1P4,6K-4G 

Maks. moc wejściowa DC (W) 5300 

Maks. napięcie wejściowe DC (V) 600 

Napięcie startowe (V) 120 

Zakres napięcia MPPT (V) 100-500 

Maks. prąd wejściowy (A) 11+11 

Liczba MPPT / Liczba wejść na MPPT 2/2 

Znamionowa moc wyjściowa (W) 4600 

Maks. moc wyjściowa (W) 5000 

Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) 5000 

Znamionowe napięcie sieci (V) L/N/PE~230 

Znamionowy prąd wyjściowy (A) 20 

Współczynnik mocy (przy znamionowej mocy wyjściowej) 0.8…1…0.8 

THDi (przy znamionowej mocy wyjściowej) <1.5% 

Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) 50/60 

Zakres częstotliwości roboczej (Hz) 47...52 lub 57...62 

Maksymalna wydajność 98,1% 

Wydajność UE 97,3% 

Wydajność MPPT >99.5% 

Wymiary 310W*543H*160D (mm) 

Waga 11,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Zakres temperatury otoczenia - 25℃.60℃ 

Stopień ochrony IP65 

Emisja hałasu (typowa) <30 dBA 

Koncepcja chłodzenia Konwekcyjne - swobodne 

Maksymalna wysokość działania 4000m 

Projektowana żywotność >20 years 

Zgodność z normami EN50438, G83/2, AS4777.2:2015,  

VDE0126-1-1, IEC61727, VDE N4105 

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 0...100%  

Połączenie    Złącze MC4 oraz wtyczka AC IP67  

Wyświetlacz LCD, 2×20 Z. 

Złącze komunikacyjne 4-pinowe złącze RS485  

Monitorowanie WiFi lub GPRS 

Warunki gwarancji 10 lat standard (rozszerzalna do 20 lat) 

Model Solis-1P5K-4G 

Maks. moc wejściowa DC (W) 5800 

Maks. napięcie wejściowe DC (V) 600 

Napięcie startowe (V) 120 

Zakres napięcia MPPT (V) 100-500 

Maks. prąd wejściowy (A) 11+11 

Liczba MPPT / Liczba wejść na MPPT 2/2 

Znamionowa moc wyjściowa (W) 5000 

Maks. moc wyjściowa (W) 5000 

Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) 5000 

Znamionowe napięcie sieci (V) L/N/PE~230 

Znamionowy prąd wyjściowy (A) 21,7 

Współczynnik mocy (przy znamionowej mocy wyjściowej) 0.8…1…0.8 

THDi (przy znamionowej mocy wyjściowej) <1.5% 

Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) 50/60 

Zakres częstotliwości roboczej (Hz) 47...52 lub 57...62 

Maksymalna wydajność 98,1% 

Wydajność UE 97,3% 

Wydajność MPPT >99.5% 

Wymiary 310W*543H*160D (mm) 

Waga 11,5kg 

Topologia Beztransformatorowy 

Zakres temperatury otoczenia - 25℃.60℃ 

Stopień ochrony IP65 

Emisja hałasu (typowa) <30 dBA 

Koncepcja chłodzenia Konwekcyjne - swobodne 

Maksymalna wysokość działania 4000m 

Projektowana żywotność >20 years 

Zgodność z normami EN50438, G83/2, AS4777.2:2015,  

VDE0126-1-1, IEC61727, VDE N4105 

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 0...100%  

Połączenie    Złącze MC4 oraz wtyczka AC IP67  

Wyświetlacz LCD, 2×20 Z. 

Złącze komunikacyjne 4-pinowe złącze RS485  

Monitorowanie WiFi lub GPRS 

Warunki gwarancji 10 lat standard (rozszerzalna do 20 lat) 

10. Specyfikacje techniczne              10. Specyfikacje techniczne       
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