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Uzávěr
průchodky

Použĳte kabely určené pro FV instalaci (doporučujeme použít kabel 4mm2 typ PV1-F)

A) Vnější průměr kabelu

B) Průřez vodiče

Nahoře ------------------ 300mm
Dole --------------------- 500mm
Přední strana ------------ 500mm
Levá a pravá strana------ 200mm

A Umístění měniče

≥200mm

≥300mm

≥200mm

≥500mm

Krok 1. Návod pro rychlou instalaci

Rozměry pro umístění držáku

Držák na zeď

Instalace držáku na zeď

Šroubky

Hmoždinky Měnič je možné i uzamknout.
(zámek není součástí balení)

Místo pro připojení
uzemňovacího vodiče

Montáž

Připojení baterie

Popis Rozměr

10~12mm

20~25mm2

C) Odizolovaná délka asi 10mm

A B

C

DC pojistky 125A

Pokud nevypnete DC
pojistky, může při
připojování dojít k el.
oblouku.

+ ---- Červený vodič
- ---- Černý vodič

Kladný
kontakt
(červený) Záporný

kontakt
(černý)

Šroub s šestihrannou hlavou Šroub s šestihrannou hlavou

Připojení FV stringů !

Kladný konektor

konektrorAMPHENOL

Použĳte speciální
lisovací kleště

2.5-4mm2

7mm

Záporný konektor

konektor MC4

Použĳte
lisovací kleště

2.5-4mm2

Připojení ACstrany

Omezovací spona
nesmí být slisována

7mm

Poznámka:① Datový kabel "To Battery" ( Pouze pro Lithiové baterie)
② Datový kabel "To EzMeter" (max. délka kabelu by neměla překročit 100m)

Zapojení komunikace

Připojení zařízení s komunikaci DRED

123456

KabelGumový
kroužek

Kryt
RS485

PrůchodkaMaticeKonektor
DRED

PIN
Funkce

1
DRM1 /5

2
DRM2 /6

3
DRM3 /7

4
DRM4 /8

5
REFGEN

6
COM/DRMO

Pozor

Přepolování způsobí zničení
měniče

Komunikace DRED je pouze pro Australii a Nový Zéland.!

≥500mm

5-Φ10*80
mm hloubk

a

250mm

120m
m

240m
m

265mm

125mm

OFF

Měděný vodič 4mm 2

Utáhněte všechny tři šrouby a
ujistěte se, že jejich hlavy

nepřesahují obrys konektoru

Ujistěte se, že máte správně
zapojeny vodiče L a N

a b c

d e f g

10mm
Lithiová
baterie

10m

3m

EzMeter

①

②

1 2 3 4 5 6

Dů
m

Dům Síť

CT

L
N

B

C D

E I

G H

F

Kabel

Gumový kroužek

Kryt svorkovnice

Kabelové oko

Uzávěr
průchodky Průchodka

1 4
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Krok 3. Nastavení WiFiKrok 2. Připojení baterieKrok 1. Návod pro rychlou instalaci

Zapojeníhybridního
m
ěniče

E
M

series

FV panely

DC Pojistky
≥125A*1

Datový kabel 'To Battery' *2

AC Jistič
≥32A

AC Jistič ≥32A Datovýkabel"To
EzM

ete"r

House→ Grid

Elektrom
ěr

Distribučnísíť

Baterie
Spotřebiče

připojené
kBack-Up

výstupu

Spotřebiče
připojené

k
distribučnísíťi

CT*
3

1.U
bateriísvlastním

ipojistkam
inejsou

externíDC
pojistkynutné

2.Pouze
pro

Lithiové
baterie

sBM
S
kom

unikací
3.Sm

ěrotočeníCT
m
usíbýtpodle

označení“House→
Grid”,šipka

m
usísm

ěřovatdo
distribuční

sítě

1
4

LNPE

LN

PE

H
ouse

G
rid

Krok 2. Připojení baterie k měniči EM series

1. BYD
Platí pro BYD B-BOX2.5/5.0/7.5/10/B-Box 13.8 v kombinaci s hybridním měničem EM

Před zapojováním se ujistěte, že máte měnič i baterie vypnuty
(viz. obr. 1)

POZNÁMKA: Při připojení dvou nebo více baterií musí být ADDR na
každé baterii nastaveno odlišně.

Obr.1

Pro připojení napájecích kabelů z měniče do baterie BYD,
postupujte podle následujících kroků:

1) Připojte napájecí kabely do svorkovnice baterie BYD.
2) Připojte záporný kabel k "P -" a kladný kabel k "P +" (viz obr. 2).

Obr.2

(a) Odizolujte konce napájecích kabelů.
(b) Protáhněte kabely přes kryt
(c) Nasaďte na konce kabelů oka R (25-8), která jsou součásti balení, poté oka
řádně slisujte.
(d) Připojte napájecí kabel ke svorkovnici hybridního měniče a přišroubujte kryt
svorkovnice měniče (viz obr. 3).

Obr. 3

Datový kabel pro baterii je již připojený k měniči (viz obr. 4).
Použĳte prosím pouze přiložený datový kabel pro komunikaci s baterií.

Obr.4

Aby komunikace s baterií fungovala
správně, tak v aplikaci PV Master v
nabídce "Select Battery Model" zvolte
správný typ baterie používaný ve vašem
systému (obr. 6).

Obr.6

F

Druhá strana kabelu "To Battery " by měla být připojena do CAN portu v BYD
BMU boxu (obr. 5).

Obr. 5

E

C D

A B!

BYD GCL LG Pylon

G

Distribučnísíť

Krok 3. Nastavení WiFiKrok 2. Připojení baterieKrok 1. Návod pro rychlou instalaci

Po dokončení všech připojení

a nastavení zkontrolujte v

aplikaci, zda je komunikace

baterie v pořádku.

PV Master → Param → BMS

Status musí být

"Communication OK"

(obr. 7).

Obr. 7
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Připojte napájecí kabely do svorkovnice přes průchodku (viz obr. 3).

2. GCL
Platí pro GCL 5.6 KWH / 5.6 KWH*2 / 5.6 KWH*3 / 5.6 KWH*4 s EM series S/N: 9xxx

Obr.1

Pro připojení napájecích kabelů z měniče do baterie GCL, postupujte
podle následujících kroků:
1) Připojte napájecí kabely do svorkovnice baterie GCL.
2) Záporný kabel k "-" a kladný kabel k "+". (Viz obr. 2)

(a) Odizolujte konce napájecích kabelů.
(b) Protáhněte kabely přes kryt.
(c) Nasaďte na konce kabelů oka R (25-8), která jsou součásti
balení, poté oka řádně slisujte.
(d) Připojte napájecí kabel ke svorkovnici hybridního měniče a
přišroubujte kryt svorkovnice měniče (viz obr. 3).

Obr. 3

Datový kabel pro baterii je již připojený k měniči (viz obr. 4).
Použĳte prosím pouze přiložený datový kabel pro komunikaci s baterii.

Obr.4

A B

DC

G

Druhý konec datového kabelu "To Battery " zapojte do konektoru
CAN na GCL baterii (viz. obr. 5).

Obr. 5

E

Aby komunikace s baterií fungovala správně,
tak v aplikaci PV Master v nabídce "Select
Battery Model" zvolte správný typ baterie
používaný ve vašem systému (obr. 6).

Obr. 6

F

Před zapojováním se ujistěte, že máte měnič i baterie vypnuty
(viz. obr. 1).!

Obr. 2

Poznámka: Pokud připojujete více baterií (max. 4 kusy), přečtěte si v
uživatelské příručce, jak baterii nastavit.

3. LG

A

Platí pro LG 3.3/6.4/6.5/10 s hybridním měničem EM.

Obr. 1

Demontujte horní kryt baterie. Chytněte kryt
za oba konce a lehce potáhněte směrem
vzhůru (viz. obr. 2).

Obr. 2

a) Odmontujte kryt svorkovnice, který je

umístěn nad svorkovnicí.

b) Na konce kabelu nasuňte oka R (25-8),

která jsou součásti balení baterie LG, poté

je řádně slisujte.

c) Namontujte zpátky kryt svorkovnice

baterie.
Obr. 3

Obr. 5

Obr. 6

ON

OFF

CONNECTION KIT

ON

OFF

CONNECTION KIT

ON

OFF

CONNECTION KIT

Datový kabel pro baterii je již připojený k měniči (viz obr. 5).

Použĳte prosím pouze přiložený datový kabel pro komunikaci s baterií.

(a) Odizolujte konce napájecích kabelů.
(b) Protáhněte kabely přes kryt.
(c) Nasaďte na konce kabelů oka R (25-8), která jsou součásti balení, poté
oka řádně slisujte.
(d) Připojte napájecí kabel ke svorkovnici hybridního měniče a přišroubujte
kryt svorkovnice měniče. (Viz obr. 4)

Obr. 4

Druhý konec datového kabelu "To Battery " zapojte do konektoru CAN na horní
straně LG baterie (viz. obr. 6).

ON

OFF

CONNECTIONKIT

B

DC

E

F

DIP přepínače a tři otočné datové přepínače by měly být nastaveny podle

obr. 7.

Obr. 7

ON

OFF

G
I

Aby komunikace s baterií fungovala
správně, tak v aplikaci PV Master v
nabídce "Select Battery Model" zvolte
správný typ baterie používaný ve vašem
systému (obr. 8).

Obr.8

H

Před zapojováním se ujistěte,
že máte měnič i baterie vypnuty
(viz. obr. 1).

!

Krok 3. Nastavení WiFiKrok 2. Připojení baterieKrok 1. Návod pro rychlou instalaci Krok 3. Nastavení WiFiKrok 2. Připojení baterieKrok 1. Návod pro rychlou instalaci

Po dokončení všech připojení a

nastavení zkontrolujte v

aplikaci, zda je komunikace

baterie v pořádku.

PV Master → Param → BMS

Status, který by měl být

"Communication OK"

(obr. 7).

Obr. 7

Po dokončení všech připojení

a nastavení zkontrolujte v

aplikaci, zda je komunikace

baterie v pořádku.

PV Master → Param → BMS

Status, který by měl být

"Communication OK"

(obr. 9)
Obr. 9
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Krok 3. Nastavení WiFiKrok 2. Připojení baterieKrok 1. Návod pro rychlou instalaci

4. Pylon
Platí pro Pylon US2000B s hybridním měničem EM.

Obr. 1 Obr. 2

Pro připojení napájecích kabelů z měniče do baterie Pylontech, postupujte
podle následujících kroků:

1) Zastrčte napájecí kabely do konektorů na baterii Pylontech.
2) Záporný kabel do černého a kladný kabel do oranžového konektoru. (Viz obr. 2).

(a) Odizolujte konce napájecích kabelů.
(b) Protáhněte kabely přes kryt.
(c) Nasaďte na konce kabelů oka R (25-8), která jsou součástí balení, poté
oka řádně slisujte.
(d) Připojte napájecí kabel ke svorkovnici hybridního měniče a přišroubujte
kryt svorkovnice měniče (viz obr. 3).

Datový kabel pro baterií je již připojený k měniči (viz obr. 4).
Použĳte prosím pouze přiložený datový kabel pro komunikaci s baterii.

Obr.4

!

G

Aby komunikace s baterií fungovala správně,
tak v aplikaci PV Master v nabídce "Select
Battery Model" zvolte správný typ baterie
používaný ve vašem systému (obr. 6).

Obr. 6

F

Druhý konec datového kabelu "To Battery " zapojte do konektoru CAN baterie
Pylontech (viz. obr. 5)

Obr. 5

E

DC

A BPřed zapojováním se ujistěte, že máte měnič i baterie vypnuty
(viz. obr. 1).

Poznámka:ADD přepínače musí být všechny dole (na obrázku jsou
výrobcem nastaveny nahoře).

Krok 3. Nastavení WiFi

A Postup

1. Zapněte měnič.
2. Zapněte domácí WiFi router.

Připojení k 'Solar-WiFi’

1. NázevWi-Fi: Solar-WiFi* (* znamená 8 znaků S/N měniče)
Password: 12345678
2. Webová adresa: 10.10.100.253 (nebo 254)

B- 3: Zadejte Admin(U): admin, Password: admin, klikněte na OK

Admin(U)：

Password：

OK CANCEL

Remember the password(R)

1. Zadejte heslo: 12345678;
2. Restartujte měnič;
3. Ujistěte se, že není k Solar-WiFi připojeno další zařízení;
4. Proveďte 'WiFi Reload' a zkuste to znovu

Distributor : Solid Power Distribution s.r.o., Budějovická 601/128 Praha 4

10.10.100.253

Postup

1. Klikněte na 'Start Setup'

Parametry WiFi

modulu najdete v

záložce 'Devic e

information' .

Pokud se WiFi
nenachází v
seznamu, postupujte
podle bodu 4 v části
"Odstraňování
problémů".

Připojení k 'Solar-WiFi’

1. Vyplňte přistupové heslo k domácí WiFi a klikněte na 'Next’

Ujistěte se, že všechny
nastavené parametry
bezdrátové sítě jsou
shodné s domácím
routerem, včetně hesla.

Poznámka:
Signál "Solar-WiFi"
zmizí poté, co se měnič
připojí k WiFi routeru.
Pokud se chcete znovu
připojit k Solar-WiFi, tak
vypněte domácí router
nebo proveďte v měniči
reload WiFi.

Odstraňování problémů

B

C

D

E

č.

1

2

3

Problém Položky ke kontrole

Nelze najít signál
Solar-WiFi

Nelze připojit k
Solar-WiFi

1. Zkontrolujte, zda je střídač zapnutý;
2. Přesuňte mobilní zařízení bliž k měniči;
3. Restartujte měnič;
4. Proveďte operaci "Reload WiFi" viz. uživatelská příručka.

Nelze se připojit na
adresu 10.10.100.253

1. Ujistěte se, že uživatelské jméno a heslo, které jste zadali, jsou
správné;

2. Proveďte "Reload WiFi" a zkuste to znovu;
3. Vyzkoušejte jiný prohlížeč (doporučujeme použít Google, FireFox,

IE, Safari atd.);
4. Ujistěte se, že adresa je 10.10.100.253 (nebo 254)

1. Přemístěte WiFi router blíže k měniči) nebo použĳte zesilovač
Wi-Fi;

2. Připojte se k domácímu WiFI routeru a v nastavení zkontrolujte
kanál, který router používá. Ujistěte se, že číslo kanálu není výšší
než 13. Jinak jej upravte.

4 Nelze najít SSID routeru

Nelze spojit Solar-
WiFi s routrem

1. Restartujte měnič
2. Připojte se k Solar-WiFi a v nastavení zkontrolujte "SSID", "Security
Mode", "Encryption Type" a "Pass Phrase" vše se musí shodovat s
nastavením domácího routeru;

3. Připojte se k domácímu routeru, zkontrolujte sílu signálu a číslo kanálu.
Ujistěte se prosím, že číslo kanálu není větší než 13. Jinak jej upravte;

4. Restartujte domácí router;
5. Přemístěte router blíže k měniči nebo použĳte Wi-Fi zesilovač.

Po nastavení WiFi LED
kontrolka na měniči bliká
čtyřikrát za sebou

1. Připojte se k routeru a navštivte portál www.goodwe-
power.com. Zkontrolujte, zda portál funguje;
2. Restartujte router i měnič.

č. Problém Položky ke kontrole

5

6

Krok 3. Nastavení WiFiKrok 2. Připojení baterieKrok 1. Návod pro rychlou instalaci

Poznámka: Nastavení Wi-Fi je možné provést i v aplikaci PV Master, podrobnosti najdete v návodu pro aplikaci PV Master ke stažení na stránkách www.solidpower.cz

Obr. 3

Po dokončení všech připojení a

nastavení zkontrolujte v

aplikaci, zda je komunikace

baterie v pořádku.

PV Master → Param → BMS

Status, který by měl být

"Communication OK"

(obr. 7)
Obr. 7


