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O příručce

Tato příručka je určena vlastníkům fotovoltaických (FV) systémů, 
montérům, technikům, údržbářům a integrátorům, kteří jsou kvalifikovaní 
pro instalaci a připojení systému pro získávání energie SolarEdge. 

Tato příručka popisuje postup instalace PowerBoxů SolarEdge a 
jednofázových měničů SolarEdge. Tato příručka nepopisuje instalaci FV 
modulů. Tato příručka je určena pro tyto typy měničů: SE3300, SE4000, 
SE5000 a SE6000. Příručka je určena pro typy PowerBoxů PB250-AOB, 
PB350-AOB, PB250-TFI, PB350-TFI a všechny moduly s vestavěným 
PowerBoxem. 

Příručka obsahuje následující kapitoly:  

 Kapitola 1, Rychlý start, strana 11, poskytuje rychlý přehled o 
nastavení systému SolarEdge. Každý zde stručně popsaný krok 
podrobně popisují příslušné kapitoly této příručky. 

 Kapitola 2, Představení systému pro získávání energie SolarEdge, 
strana 17, představuje součásti řešení pro získávání energie SolarEdge. 

 Kapitola 3, Instalace PowerBoxů, strana 25, popisuje instalaci 
PowerBoxů SolarEdge.  

 Kapitola 4, Instalace měniče, strana 35, popisuje postup instalace a 
připojení jednofázového měniče SolarEdge.  

 Kapitola 5, Uvedení instalace do provozu, strana 51, popisuje 
aktivaci systému, uvedení PowerBoxů do provozu a přezkoušení 
správné funkce systému. 

 Kapitola 6, Výměna a přidávání systémových součástí, strana 61, 
popisuje výměnu nebo přidání různých součástí systému SolarEdge po 
počáteční instalaci. 
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 Kapitola 7, Nastavení komunikace, strana 63, popisuje instalaci a 
nastavení komunikace mezi měničem a monitorovacím serverem 
SolarEdge. 

 Kapitola 8, Uživatelské rozhraní měniče, strana 77, popisuje 
konfiguraci měniče a zjištění jeho stavu. 

 Kapitola 9, Přeprava a skladování strana 96, popisuje přepravu a 
skladování měniče SolarEdge. 

 Příloha A, Chyby a odstraňování závad, strana 98, uvádí chybová 
hlášení, která se mohou zobrazit na LCD panelu měniče, popisuje 
jejich význam a dále popisuje odstranění každé z příčin. 

 Příloha B, Technické specifikace, strana 104, uvádí technické 
specifikace součástí systému SolarEdge. 

 Příloha C, Mechanické specifikace PowerBoxu, strana 112, uvádí 
mechanické specifikace pro PowerBoxy SolarEdge. 

 Příloha D, Další dokumentace, strana 114, popisuje, kde naleznete 
další informace a příručky. 
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Důležité upozornění  
Copyright © SolarEdge Inc. Všechna práva vyhrazena. 

Žádná část tohoto dokumentu se nesmí kopírovat, ukládat ve vyhledávacím systému nebo 
přenášet v žádné formě nebo žádnými elektronickými, mechanickými, fotografickými, 
magnetickými nebo jinými prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
SolarEdge Inc. 

Tento dokument je určen k použití výhradně zákazníkům a zaměstnancům společnosti 
SolarEdge. 

Věříme, že materiály uvedené v tomto dokumentu jsou přesné a spolehlivé. Nicméně 
společnost SolarEdge nepřebírá žádnou zodpovědnost za použití tohoto materiálu. 
Společnost SolarEdge si vyhrazuje právo upravovat tento materiál bez předchozího 
upozornění. 

Aktuální verzi naleznete na webových stránkách společnosti SolarEdge 
(www.solaredge.com). 

Všechny názvy společností, značkových výrobků a služeb jsou obchodními nebo 
registrovanými obchodními značkami příslušných majitelů. 

Vyloučení odpovědnosti 
Platí rovněž Všeobecné obchodní podmínky společnosti SolarEdge. 

Obsah těchto dokumentů se neustále kontroluje a v případě potřeby doplňuje. Nicméně není 
možné vyloučit nesrovnalosti. Neposkytujeme žádnou záruku za úplnost těchto dokumentů.  
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Bezpečnostní pokyny a pokyny
pro manipulaci 

Při instalaci, zkoušení a kontrole je nutné povinně dodržovat následující 
bezpečnostní pokyny a pokyny pro manipulaci. 

Bezpečnostní symboly 
V tomto dokumentu jsou použity tyto bezpečnostní symboly. Před instalací 
nebo použitím tohoto přístroje se seznamte se symboly a jejich významy. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Označuje nebezpečí. Upozorňuje na postup, jehož nesprávné provedení nebo 
nedodržení může vést k úrazu nebo smrti. Po varovném upozornění nepokračujte, 
dokud uvedeným podmínkám zcela neporozumíte a nesplníte je. 

 
 

POZOR: 

Označuje nebezpečí. Upozorňuje na postup, jehož nesprávné provedení nebo 
nedodržení může vést k poškození nebo zničení přístroje. Pokud podmínkám 
výstražného oznámení zcela neporozumíte a nesplníte je, nepokračujte dále.  

 
 

POZNÁMKA: 

Označuje další informace o daném tématu. 

 
 

DŮLEŽITÝ BEZPEČNOSTNÍ PRVEK: 

Označuje informaci o otázkách bezpečnosti. 
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Pokyny 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Po odpojení od veškerých zdrojů energie nesnímejte kryt měniče dříve, než  
uplyne minimálně pět minut. Pro přívod DC používejte pouze zajištěné konektory. 
V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem uloženým v kondenzátoru. 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Před použitím jednofázového měniče se ujistěte, že jsou napájecí kabel a zásuvka 
řádně uzemněné. 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Kryt je možné sejmout pouze, když po vypnutí zdroje AC a odpojení DC kabelů 
uplyne minimálně pět minut. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Opravy a zkoušky pod napětím smí provádět pouze kvalifikovaní technici 
společnosti SolarEdge, kteří jsou seznámeni a mají odpovídající kvalifikaci pro práci 
s tímto jednofázovým měničem. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Tuto jednotku by neměl otvírat uživatel. Smí ji otevřít pouze kvalifikovaný technik za 
účelem instalace nebo údržby.  

 
 

POZOR: 

Tato jednotka musí být provozována za uvedených provozních specifikací 
popsaných v dokumentu s technickými specifikacemi.  
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 Informace o podpoře a kontakt

Pokud máte technické problémy, které se týkají našich výrobků, obraťte se 
prosím na: 

USA a celosvětová linka podpory: +1.650.319.8843 

Německo:   +49.89.23513100 

Francie:   +33.(0)970.465.662 

Izrael:   +972.73.2403116 

Fax:   +972.73.2403117 

E-mailová adresa:  support@solaredge.com 

Než se na nás obrátíte, zjistěte si tyto informace: 

 Typ měniče a PowerBoxu. 

 Výrobní číslo daného měniče a PowerBoxu. 

 Chybu uvedenou na obrazovce měniče nebo na monitorovacím portálu 
SolarEdge. 

 Informace o systémové konfiguraci včetně typu a počtu připojených 
modulů, počtu a délce řetězců (stringů). 

 Způsob komunikace se serverem SolarEdge. 

Volbu podpora  v pravém horním rohu hlavního okna konfiguračního 
nástroje SolarEdge je možné použít k automatickému sběru všech 
odpovídajících informací, které se mají zasílat kvůli podpoře 
profesionálním službám SolarEdge. Podrobný popis této volby naleznete v 
programové příručce konfiguračního nástroje SolarEdge.  
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Kapitola 1

Rychlý start 

 

O této kapitole 

Tato kapitola poskytuje rychlý přehled o nastavení systému SolarEdge. 
Každý zde stručně popsaný krok podrobně popisují příslušné kapitoly této 
příručky.  

Tato kapitola je rozdělena do následujících oddílů:  

 Pracovní postup instalace systému SolarEdge, strana 12 

 Krok 1, nastavení PowerBoxů, strana 13 

 Krok 2, nastavení měniče, strana 14 

 Krok 3, uvedení do provozu a aktivace systému SolarEdge, strana 14 

 Krok 4, připojení měniče k monitorovacímu serveru SolarEdge, 
strana 15 

 Krok 5, konfigurace měniče, strana 15 
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Pracovní postup instalace systému 
SolarEdge 

Tento oddíl poskytuje přehled o pracovním postupu instalace a nastavení 
nové stanice SolarEdge. Většinu těchto postupů je možné použít také při 
doplnění součástí do stávající stanice SolarEdge. 

 

Nastavení PowerBoxů 

Nastavení měniče

Uvedení do provozu a aktivace 
systému SolarEdge 

Připojení měniče k monitorovacímu 
serveru SolarEdge 

Konfigurace měniče  
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Krok 1, nastavení PowerBoxů 
 Montáž PowerBoxů na FV moduly: Následujícím způsobem 

mechanicky namontujte PowerBoxy v blízkosti FV modulů na 
konstrukci nebo rám, ke kterému je modul upevněn: 

 Přídavný PowerBox (AOB) se montuje v blízkosti jednoho FV 
modulu. 

 PowerBox pro tenkovrstvé moduly PowerBox (TFI) se montuje 
způsobem, který umožňuje jeho připojení mezi dva a čtyři FV 
moduly. 

 Připojení jednotlivých FV modulů k PowerBoxu: Následujícím 
způsobem elektronicky připojte jeden nebo více FV modulů ke 
každému PowerBoxu: 

 AOB PowerBox se připojuje k jednomu FV modulu. 

 TFI PowerBox je možné připojit mezi dva a čtyři FV moduly. 

 
 

POZNÁMKA: 

Moduly s vestavěnými PowerBoxy se dodávají již předem připojené, a proto 
není nutné provádět kroky fáze montáže a připojení FV modulu. 

Více informací viz krok 2, oddíl Připojení každého FV modulu k 
PowerBoxu na straně 27. 

 Připojení PowerBoxů: PowerBoxy jsou sériově zapojeny do řetězce. 
Více informací viz krok 3, oddíl Připojení PowerBoxů do řetězce na 
straně 30. 
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Krok 2, nastavení měniče 
 Montáž jednofázového měniče: Postup zahrnuje upevnění držáku  

na zeď nebo sloup a následnou montáž jednofázového měniče.  
Více informací viz oddíl Montáž měniče na straně 40. 

 Připojení řetězců PowerBoxů k měniči: Řetězce PowerBoxů je 
možné připojit paralelně k DC vstupu měniče. Paralelně lze zapojit 
požadovaný počet řetězců, pokud nepřesáhne maximální jmenovitý 
výkon měniče. Řetězce o různých délkách lze zapojit paralelně.  
Více informací viz oddíl Připojení měniče na straně 42. 

 Připojení jednofázového měniče: Tento postup zahrnuje připojení 
jednofázového měniče k AC výstupu. Více informací viz oddíl 
Připojení měniče na straně 42. 

Krok 3, uvedení do provozu a 
aktivace systému SolarEdge 

Po připojení je nutné PowerBoxy logicky spárovat (nebo elektronicky 
přiřadit) k jejich měniči předtím, než začnou společně pracovat. Tento krok 
popisuje, jak zadat PowerBoxy k měniči a jak aktivovat celý systém pro 
získávání energie. Více informací viz kapitola 5, Uvedení instalace do 
provozu na straně 51. 



 Rychlý start 

Návod k instalaci zařízení SolarEdge 

 

 

15 

Krok 4, připojení měniče k 
monitorovacímu serveru SolarEdge 

Tento krok je nutný pouze v případě, kdy má uživatel v úmyslu používat 
monitorovací portál SolarEdge pro přístup k informacím o stanici 
SolarEdge, jak popisuje uživatelská příručka monitorovacího portálu 
SolarEdge. 

Tento postup zahrnuje připojení měniče k monitorovacímu serveru 
SolarEdge prostřednictvím LAN, externího modemu připojeného k portu 
RS232, sběrnici RS485 nebo ZigBee (bezdrátová komunikační 
technologie) modemu. Toto připojení umožňuje měniči zasílat data, která 
shromažďuje z PowerBoxů a měniče, na monitorovací server SolarEdge. 
Více informací viz kapitola 7, Nastavení komunikace na straně 63. 

Fyzické a logické mapování instalovaných PowerBoxů můžete společnosti 
SolarEdge oznámit poštou, e-mailem nebo faxem. Společnost SolarEdge 
následně nahraje tyto informace na monitorovací server SolarEdge. Více 
informací viz krok 4, Oznamování instalačních dat oddíl na straně 57.  

Krok 5, konfigurace měniče 
Po instalaci je nutné měnič nakonfigurovat podle požadavků místa pomocí 
vnitřních tlačítek měniče nebo pomocí konfiguračního nástroje SolarEdge 
připojeného k portu RS232. Více informací viz oddíl Konfigurace měniče 
pomocí LCD panelu a uživatelských tlačítek na straně 84. 
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná. 

 

 



 Představení systému pro získávání energie SolarEdge 

Návod k instalaci zařízení SolarEdge 

 

 

17 

 

 

Kapitola 2

Představení systému pro
získávání energie 

SolarEdge 
 

O této kapitole 

Tato kapitola představuje součásti řešení pro získávání energie SolarEdge. 

Tato kapitola je rozdělena do následujících oddílů: 

 Co je řešení pro získávání energie SolarEdge?, strana 18 

 Seznam vybavení, strana 22 
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Co je řešení pro získávání energie 
SolarEdge? 

Společnost SolarEdge vyvinula nejpokročilejší distribuované řešení pro 
získávání energie, které maximalizuje výstupní výkon z jakéhokoli typu 
solární FV instalace a současně snižuje průměrné náklady na watt. 

Systém SolarEdge umožňuje: 

 Získávání maximálního množství energie. 

 Jednoduchý, bezporuchový návrh systému a instalaci. 

 Snížení nákladů na instalaci a související rovnováhu systémových 
nákladů. 

 Sledování a odstraňování závad na úrovni FV modulů pro nákladově 
efektivní údržbu a provoz. 

 Bezpečnost montéra a hasiče. 

 
Obrázek 1: Řešení pro získávání energie SolarEdge 
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PowerBox SolarEdge 
PowerBoxy SolarEdge je možné připojit k stávajícím FV modulům nebo 
mohou být vestavěny přímo do každého FV modulu a nahradit tak běžné 
spojovací skříně, aby se maximalizovalo získávání energie místním 
sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT) na úrovni FV modulu. 

PowerBoxy udržují stálé napětí řetězce bez ohledu na délku řetězce nebo 
okolní podmínky. Bez nutnosti dalších vodičů přenáší důmyslná 
elektronika v každém PowerBoxu SolarEdge data o výkonu z každého FV 
modulu přímo pomocí silnoproudého vedení. Tato data zahrnují hodnoty 
proudu, napětí, výkonu a teploty FV modulu. 

Společnost SolarEdge nabízí následující tři druhy PowerBoxů: 

 Řešení přídavného skříňového modulu (AOB), připojeného během 
instalace k jednomu z FV modulů. Čís./souč.: PB250-AOB, PB350-
AOB.  

 Tenkovrstvý modul (TFI), připojený během instalace mezi dva nebo 
čtyři FV moduly. Čís./souč.: PB350-TFI. 

 Řešení vestavěné v modulu (CSI), dodává se vestavěné do FV 
modulu. 
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Abyste zjistili, který z PowerBoxů nejlépe vyhovuje vašim požadavkům, 
můžete nahlédnout do technických listů PowerBoxů SolarEdge. 

 
Obrázek 2: Řešení přídavné skříně 

 

 
Obrázek 3: Tenkovrstvý modul 

Montážní otvor 

Montážní otvor

Montážní otvor 

Montážní otvor 
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Jednofázový měnič 
Jednofázový měnič účinně převádí DC výkon získávaný z FV modulů na 
AC výkon, který lze přivádět do hlavní obvodové desky stanice a odtud do 
sítě. Měnič rovněž získává monitorovací data z každého PowerBoxu a 
přenáší je na centrální server (nazývaný monitorovací server) 
prostřednictvím ethernetové sítě k připojení externího modemu. 

 
Obrázek 4: Jednofázový měnič 

Obsah balení jednofázového měniče 
V balení jednofázového měniče naleznete jednofázový měnič a montážní 
držák, který je nezbytný pro upevnění měniče na zeď, šrouby a podložky 
pro kryt měniče a šrouby s maticemi. Kabeláž není součástí dodávky. Při 
instalaci je možné použít běžné nástroje. 

Seznam obsahu instalačního balení jednofázového měniče: 

 Jeden jednofázový měnič SolarEdge. 

 Jeden nástěnný držák. 

 Dva šrouby s plochou hlavou pro upevnění měniče k nástěnnému 
držáku. 

Vrchní část 

Přední část 

Spodní část 

Žebrování chladiče 

LCD 
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Monitorovací portál SolarEdge 
Monitorovací portál SolarEdge vám umožňuje monitorovat technický 
výkon a ekonomický přínos jednoho nebo více fotovoltaických stanic 
SolarEdge. Poskytuje přesné informace o aktuálním a minulém výkonu 
jednotlivých FV modulů a o systému jako celku. Umožňuje vám zjistit, 
přesně určit a odstranit závady, účinně provádět údržbu a analyzovat 
ziskovost stanice. 

 
 

POZNÁMKA: 

Více informací o této možnosti viz uživatelská příručka monitorovacího portálu 
SolarEdge. 

Inteligentní algoritmy neustále sledují výkon, napětí a proud u všech 
modulů a měničů, dále řadu statistických a meteorologických ukazatelů, 
které napomáhají zjistit suboptimální výkon nebo události, které vyžadují 
zásah nebo údržbu. 

Seznam vybavení 
Při instalaci sytému SolarEdge je možné použít běžné nástroje. 
Doporučené vybavení k použití při instalaci systému SolarEdge:  

 Imbusové šroubováky pro šrouby M5 a M6. 

 Šroubovák na ploché hlavy. 

 Elektrický šroubovák (zkoušečku). 

 Vrtačku a vhodné vrtáky do zdi nebo sloupu, kam se instaluje držák 
měniče.  

 Vhodné šrouby pro upevnění držáku měniče na zeď. 

 Šrouby M8 pro upevnění PowerBoxu k rámu.  

 Štípací kleště. 

 Kleště na stahování izolace. 

 Voltmetr. 
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Pro instalaci varianty pro komunikaci můžete potřebovat rovněž: 

 Pro ethernet: 

 Konektory RJ45  

 Dvojitý křížený ethernetový kabel CAT5  

 Lisovací nástroj RJ45 

 Pro RS485: 

 Čtyř nebo šesti linkový dvojitý křížený telefonní kabel  

 Šestikolíkový konektor RJ11 (také pod názvem RJ25) 

 Lisovací nástroj RJ11 
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná. 
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Kapitola 3

Instalace PowerBoxů

 

O této kapitole 

Tato kapitola popisuje instalaci PowerBoxů SolarEdge. Následuje popis 
oddílů v této kapitole a pracovní postup instalace PowerBoxů:  

 Krok 1, montáž PowerBoxů, strana 26 

 Krok 2, připojení jednotlivých FV modulů k PowerBoxu, strana 27 

 Krok 3, připojení PowerBoxů do řetězců, strana 30 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Před provedením těchto kroků VYPNĚTE jednofázový měnič pomocí spínače 
ZAP./VYP. (ON/OFF) na spodní straně měniče. Takto je nutné VYPNOUT všechny 
měniče v místě instalace.  
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Krok 1, montáž PowerBoxů 
Pokyny uvedené v tomto oddíle popisují montáž jednoho PowerBoxu v 
blízkosti FV modulu. Pokyny je nutné opakovat při instalaci každého 
dalšího PowerBoxu. 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokyny pro montáž AOB a TFI PowerBoxů k FV modulu jsou téměř shodné. 
Jediným rozdílem je, že AOB PowerBox se připojuje k jednomu FV modulu a TFI 
PowerBox je možné připojit až k čtyřem FV modulům. 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokud instalujete moduly s vestavěnými PowerBoxy, pak přejděte na Krok 3, 
připojení PowerBoxů do řetězců na straně 30. 

 
 

DŮLEŽITÝ BEZPEČNOSTNÍ PRVEK: 

FV moduly s PowerBoxy SolarEdge jsou bezpečné. Než se zapne jednofázový 
měnič, vedou pouze bezpečné nízké napětí. 

 
 

DŮLEŽITÝ BEZPEČNOSTNÍ PRVEK: 

Pokud nejsou PowerBoxy připojené k měniči a měnič je VYPNUTÝ, vychází z 
PowerBoxů během instalace bezpečné 1V napětí. 

 Určete místo montáže jednotlivých PowerBoxů. PowerBox by měl být 
namontovaný v místě, kde může být provedena bezpečná montáž s 
použitím montážních otvorů, a v místě v dostatečné blízkosti tak, aby 
bylo možné AOB PowerBox připojit k jednomu FV modulu a TFI 
PowerBox až k čtyřem FV modulům podle vašeho záměru. 

 
 

POZNÁMKA: 

PowerBox je vodotěsný a nemusí být umístěn pod přístřeškem. PowerBox je 
možné umístit bez ohledu na orientaci, není určena vrchní strana. 

 
 

POZNÁMKA: 

PowerBox by se měl montovat v místě, které je buď větrané nebo nabízí 
dostatek volného prostoru v okolí kvůli odvodu tepla.  

 
 

POZNÁMKA: 

Montážní držáky jsou vhodné pro ploché povrchy i sloupy a je možné je upevnit 
k jakékoli povrchové struktuře. 
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POZOR: 

Pokud provádíte instalaci přímo na modul nebo rám modulu, obraťte se nejprve 
na výrobce modulu ohledně rady, kam modul umístit a jak to ovlivní 
poskytovanou záruku. 

 Označte všechna místa montážních otvorů. 

 Každý PowerBox je nutné upevnit k rámu pomocí obou montážních 
otvorů. 

 Vyvrtejte otvory. 

 
 

POZOR: 

Nevrtejte skrz PowerBox nebo montážní otvory. Vibrace způsobené vrtáním 
mohou PowerBox poškodit.  

 Na každé místo namontujte pomocí šroubů M8 a podložek jeden 
PowerBox. 

 Zkontrolujte, zda je PowerBox bezpečně upevněn. 

Krok 2, připojení jednotlivých FV 
modulů k PowerBoxu 

Pokyny uvedené v tomto oddíle popisují připojení jednoho PowerBoxu k 
výstupu FV modulu. Pokyny je možné opakovat při zapojení každého 
dalšího PowerBoxu. 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokyny pro připojení AOB a TFI PowerBoxů k FV modulu jsou téměř shodné. 
Jediným rozdílem je, že AOB PowerBox se připojuje k jednomu FV modulu a TFI 
PowerBox je možné připojit až k čtyřem FV modulům. 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokud instalujete PowerBoxy, které jsou vestavěné do modulu, přejděte ke kroku 3, 
oddíl Připojení PowerBoxů do řetězců na straně 30. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Před provedením tohoto kroku VYPNĚTE jednofázový měnič pomocí spínače 
ZAP./VYP. na spodní straně měniče a DC spínače DC hlavní obvodové desky. 
Takto je nutné VYPNOUT všechny měniče v místě instalace. Tento krok je nutný k 
přezkoušení, že během instalace bude z PowerBoxů vycházet bezpečné 1V napětí.
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AOB 
AOB se připojuje k jednomu FV modulu prostřednictvím dvou vstupů 
(plus a mínus).  

 
Obrázek 5: AOB  

► Připojení AOB PowerBoxu k FV modulům: 

 
 

VAROVÁNÍ: 

Zkontrolujte, zda jste správně určili vstupy a výstupy. Nepřipojujte FV moduly k 
výstupům PowerBoxu. 

 
 

POZNÁMKA: 

PowerBox má ochranu obrácené polarity. I když tomu tak je, musíte přesto 
zkontrolovat správnost polarity zkouškou polarity FV modulu voltmetrem. Někteří 
výrobci modulů mohou používat polaritu konektorů odlišnou od vstupů PowerBoxu 
SolarEdge. 

U AOB PowerBoxu jsou vstupní konektory na skříni a výstupní konektory 
na konci kabeláže, jak zobrazuje obrázek výše. 

Vstup + 

Vstup - 

Výstup - 

Výstup + 
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TFI 
TFI PowerBox je možné připojit až ke čtyřem FV modulům 
prostřednictvím MC3 vstupů. TFI PowerBox má čtyři páry vstupů (každý 
pár je tvořen jedním konektorem plus (+) a jedním konektorem mínus (-)) a 
dva výstupy (jeden plus (+) a jeden mínus (-)), jak je zobrazeno níže.  

 

Obrázek 6: TFI 

 
DŮLEŽITÝ BEZPEČNOSTNÍ PRVEK: 

Po připojení FV modulu(-ů) k PowerBoxu vychází z PowerBoxu bezpečné napětí 1 
V. Navrhujeme přezkoušení tohoto výstupu u několika prvních PowerBoxů, které 
připojujete, abyste zkontrolovali jejich správné připojení. Dovolujeme si upozornit,  
že pokud používáte sledovač, ZAPNE se PowerBox pouze tehdy, pokud sledovač 
sleduje slunce a FV modul vydává minimálně 2 W výkonu. 

► Připojení TFI PowerBoxu k FV modulům: 

 Vstupní konektory jsou zobrazeny v Obrázek 6. Výstupní konektory 
jsou na každé straně umístěny ve středu. 

 
 

POZOR: 

Zkontrolujte, zda jste správně určili vstupy a výstupy. Nepřipojujte FV moduly k 
výstupům PowerBoxu. 

 
 

POZNÁMKA: 

PowerBox má ochranu obrácené polarity. I když tomu tak je, musíte 
zkontrolovat správnost polarity zkouškou polarity FV modulu voltmetrem. 
Někteří výrobci FV modulů mohou používat polaritu konektorů odlišnou od 
vstupů PowerBoxu SolarEdge. 

Výstup - 

Výstup + 

Vstupy + 

Vstupy + Vstupy - 

Vstupy -
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 Všechny čtyři páry konektorů na TFI PowerBoxu se dodávají 
zaslepené. Pokud ke každému PowerBoxu připojíte méně než čtyři 
moduly, můžete nechat nevyužité konektory zaslepené (tak, jak jsou), 
není nutné je zapojovat. 

 Vstupní konektory plus (+) a mínus (-) TFI PowerBoxu nejsou nijak 
párovány, takže můžete FV modul připojit k jakémukoli vstupnímu 
konektoru plus (+) a mínus (-). 

Krok 3, připojení PowerBoxů do 
řetězců 

 
 

POZNÁMKA: 

Jedná se o první krok při manipulaci s PowerBoxy, které se dodávají vestavěné do 
FV modulu. 

Aby vytvořily řetězec, musí se PowerBoxy připojit sériově. 

 
 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: 

PowerBoxy SolarEdge jsou napájeny z FV modulů, ke kterým jsou připojeny. Délka 
řetězce nesmí být kratší než osm PowerBoxů. V opačném případě může dojít k 
vyřazení celého řetězce. (Minimální a maximální povolený počet PowerBoxů v 
řetězci naleznete v technických listech PowerBoxů.) 

 
 

POZNÁMKA: 

Zcela zastíněné FV moduly mohou zapříčinit, že jsou dané PowerBoxy dočasně 
vyřazené. Neovlivní to výkon dalších PowerBoxů v řetězci, dokud je splněn 
požadavek na minimální délku řetězce při započítání pouze osvětlených panelů. 
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Sestavování řetězců 
Následuje popis připojení PowerBoxů do řetězců. 

► Připojení PowerBoxu do řetězce: 

 Do řetězce je možné sériově zapojit přibližně 8 až 25 PowerBoxů. 
Minimální a maximální povolený počet PowerBoxů v řetězci naleznete 
v technických listech PowerBoxů. 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokud je řetězec příliš krátký, nemusí pracovat. Pokud je řetězec příliš dlouhý, 
může být jeho výkon omezen. 

 
 

DŮLEŽITÝ BEZPEČNOSTNÍ PRVEK: 

FV moduly s vestavěnými PowerBoxy SolarEdge jsou bezpečné. Než se zapne 
jednofázový měnič, vedou pouze bezpečné nízké napětí. 

 
 

DŮLEŽITÝ BEZPEČNOSTNÍ PRVEK: 

Pokud nejsou PowerBoxy připojené k měniči a měnič je VYPNUTÝ, vychází z 
PowerBoxů během instalace bezpečné 1V napětí. 

 Celý řetězec je možné připojit přímo k měniči nebo připojit paralelně k 
jiným řetězcům a pak je společně připojit k měniči. 

 Můžete sestavit a paralelně připojit řetězce o různé délce, tzn. počet 
PowerBoxů v každém řetězci nemusí být shodný. 

 Výstupní kabely PowerBoxu jsou označeny + a –. 

 Připojte konektor plus (+) výstupního vodiče prvního PowerBoxu v 
řetězci ke konektoru mínus (-) druhého PowerBoxu v řetězci. Tento 
krok opakujte u každého PowerBoxu v řetězci. Tento postup je 
podobný standardnímu postupu připojení FV modulů. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Zkontrolujte, zda jsou konektory kabelů plus (+) a mínus (-) pevně a zcela 
zasunuty. 
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Přezkoušení správného připojení 
PowerBoxu 
Následuje popis přezkoušení správnosti připojení PowerBoxů do řetězce. 

► Přezkoušení správného připojení PowerBoxu: 

 Zkontrolujte, že jsou v průběhu postupu FV moduly vystaveny 
slunečnímu záření. V opačném případě není možné PowerBoxy 
zapnout. 

 Před připojením k dalším řetězcům nebo k měniči přezkoušejte 
jednotlivě každý řetězec. 

 Řetězec se správně připojenými PowerBoxy by měl vyrábět 1 V na 
PowerBox v řetězci. Každý PowerBox připojený k FV modulu 
zpočátku vyrábí bezpečné napětí 1 V. Např., pokud je v řetězci 
zapojeno 10 PowerBoxů, pak by se mělo vyrábět 10 V. K přezkoušení, 
zda celkové vyráběné napětí odpovídá počtu PowerBoxů v řetězci, 
použijte voltmetr s přesností měření minimálně 0,1 V. 

 Pokud pro řetězec naměříte 0 V, zkontrolujte, zda nedošlo k 
vypojení výstupů jednoho z PowerBoxů. 

 Pokud je napětí nižší, než je počet PowerBoxů (např. 9 V při 
zapojení 10 PowerBoxů), přezkoušejte, zda jsou zapojeny všechny 
PowerBoxy tzn., že při připojení do řetězce mohlo dojít k 
vynechání jednoho nebo více PowerBoxů. Pokud jsou všechny 
připojeny, přezkoušejte, zda jsou všechny FV moduly správně 
připojeny ke svým PowerBoxům. 
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 Pokud je napětí příliš vysoké, pak se řiďte níže uvedenou 
VÝSTRAHOU. 

 
 

POZOR: 

Pokud je naměřené napětí příliš vysoké, nemá instalace bezpečné nízké 
napětí. POSTUPUJTE OPATRNĚ!  

Dovolujeme si upozornit, že odchylka až do výše 2 V pro celý řetězec se 
považuje za běžnou. 

Napětí vyšší než je počet PowerBoxů může být způsobeno jednou z těchto 
příčin: 

 V řetězci je připojený PowerBox navíc. 

 Výstup FV modulu může být připojený k řetězci namísto výstupu 
PowerBoxu. 

 Porucha jednoho z PowerBoxů. 

 Pokud je napětí celého řetězce příliš vysoké, proveďte následující: 

 Zkontrolujte, zda jsou v řetězci zapojeny pouze PowerBoxy, a že žádný 
výstup z FV modulu není připojen bez PowerBoxu. 

 Odpojte vodiče, které připojují PowerBoxy do řetězce.  

 Proměřte, zda je u každého jednotlivého PowerBoxu 1V bezpečné 
napětí, abyste zjistili, který z PowerBoxů nevydává správné napětí. 

 Pokud naleznete porouchaný PowerBox, zkontrolujte jeho připojení, 
polaritu, modul a napětí. 

 Pokud není možné poruchu vyloučit nebo odstranit, vynechejte 
porouchaný PowerBox; vznikne tedy kratší řetězec. 

 Nepokračujte, dokud nenaleznete problém a neodstraníte porouchaný 
PowerBox. 
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná. 
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Kapitola 4

Instalace měniče

 

O této kapitole 

Tato kapitola popisuje postup instalace a připojení jednofázového měniče 
SolarEdge. Jednofázový měnič lze instalovat před i za FV moduly a 
PowerBoxy, které již byly instalovány. Tato příručka je určena pro tyto 
typy: SE3300, SE4000, SE5000 a SE6000. 

Tato kapitola je rozdělena do následujících oddílů: 

 Představení měniče SolarEdge, strana 36 

 Určení typu měniče, strana 39 

 Montáž měniče, strana 40 

 Připojení měniče, strana 42 
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Představení měniče SolarEdge 
Postup zahrnuje upevnění montážního držáku měniče na zeď nebo sloup a 
následnou montáž jednofázového měniče. 

Odvod tepla 
Jedním ze zásadních problémů měničů je teplo, které vytvářejí. 
Jednofázový měnič používá řešení s pasivním chlazením. Netvoří jej žádné 
pohyblivé části (jako např. ventilátory) a je hermeticky utěsněný v souladu 
s normami IP65/NEMA 3R (nepromokavý). Jednofázový měnič odvádí 
teplo pomocí žebrování chladiče na zadní straně a proudění vzduchu, ke 
kterému dochází v jeho okolí.  

Prvky jednofázového měniče, které vytváří teplo, jsou umístěny v zadní 
části šasi a jsou upevněny k chladiči tvořenému žebrováním, které zajišťuje 
dostatečně velký povrch pro odvod tepla.  

Chladič jednofázového měniče je umístěn oproti zdi nebo sloupu. Vzduch 
začne stoupat, jakmile jej měnič zahřeje. Prostor tvořený žebrováním 
chladiče podél zadní strany šasi umožňuje proudění vzduchu zdola šasi 
podél jeho zadní strany a ven vrchní stranou šasi, jak je zobrazeno níže: 

 

 
 
Obrázek 7: Odvod tepla 

Studený vzduch se přivádí a stoupá žebrováním na 
zadní straně. 

Horký vzduch stoupá a odchází žebrováním na 
zadní straně. 
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Volný prostor okolo šasi 
Toto řešení odvodu tepla vyžaduje mezi šasi jednofázového měniče a 
všemi druhy překážek, jako např. kabeláží a zdmi tento volný prostor: 

 8” (20 cm) na vrchní a spodní straně šasi 

 4” (10 cm) napravo a nalevo od šasi 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokud se vedle sebe instaluje více jednofázových měničů, musí být vzdálenost  
mezi nimi větší než 4” (10 cm).  

 

 
 
 
Obrázek 8: Volný prostor okolo šasi 

8” (20 cm) 

8” (20 cm) 

4” (10 cm) 4” (10 cm) 
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Chladicí proudění vzduchu 
Jakákoli plastová izolační manžeta DC a AC kabeláže musí být umístěna 
tak, aby nebránila proudění vzduchu zdola šasi. 

Všechny konektory jednofázového měniče jsou umístěny na spodní straně 
šasi. Jakékoli DC nebo AC vodiče vycházející ze spodní části šasi jsou 
obvykle kryté a izolované plastovou manžetou. Je nutné, aby tato plastová 
manžeta nebránila proudění vzduchu zdola šasi. Proto není možné upevnit 
manžetu na zeď nebo sloup přímo pod šasi. Musí být vedena bokem od 
spodní strany šasi, aby umožňovala proudění vzduchu, jak je zobrazeno 
níže: 

 
Obrázek 9: Chladicí proudění vzduchu 

Více informací viz oddíl Připojení jednofázového měniče na straně 43. 

Veďte kabeláž stranou měniče a 
teprve pak ji upevněte na zeď. 

Pod měničem ponechte 
4” (10 cm) prostoru kvůli 

proudění vzduchu. 
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Určení typu měniče 
Viz štítek na boku měniče, který specifikuje jeho výrobní číslo a 
elektrický výkon, včetně maximálního výstupního výkonu. 

 

Výrobní číslo měniče je uvedeno rovněž v přiloženém záručním listu. 
Pokud se obracíte na linku podpory SolarEdge, sdělte prosím výrobní číslo. 
Výrobní číslo je zapotřebí rovněž při žádosti o otevření nové stanice v 
monitorovacím portálu SolarEdge. 
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Montáž měniče 

 
 

POZOR: 

Před zahájením níže popsaného postupu montáže se ujistěte, že jste si prostudovali
předcházející oddíly této kapitoly. 

Instalační balení jednofázového měniče obsahuje jednofázový měnič a 
montážní držák, který slouží k upevnění na zeď. Při instalaci je možné 
použít běžné nástroje (nejsou součástí dodávky). 

► Montáž jednofázového měniče: 

1 Upevněte dodávaný držák na zeď nebo sloup následujícím způsobem: 

 Zkontrolujte, zda je část držáku tvaru U umístěna na vrchní straně, 
jak je zobrazeno níže: 

 
Obrázek 10: Umístění části držáku tvaru U 

 Při montáži na zeď přišroubujte držák ve čtyřech nejvzdálenějších 
otvorech. 

Další otvory můžete použít ke stabilizaci držáku nebo v případě,  
že nelze použít nejvzdálenější otvory. 

 Při montáži na sloup přišroubujte držák ve vhodných vnitřních 
otvorech. 

2 Zkontrolujte, zda je držák pevně upevněn na zeď nebo sloup. 
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3 Šasi se dodává se dvěma otvory se závitem v horní části. 

Tyto šrouby vám umožní zavěšení šasi na pravou a levou část ve tvaru 
U na vrchní straně držáku. Uchopte jednofázový měnič tak, aby byl 
LCD na spodní straně směrem k vám, a zavěste jej na držák, jak je 
zobrazeno níže: 

 
Obrázek 11: Zavěšení měniče na držák 

 
 

POZOR: 

Nikdy nepokládejte konektory na spodní straně měniče na zem, mohlo by dojít 
k jejich poškození. Pokud je nutné položit šasi na zem, položte jej na zadní, 
přední nebo boční stranu. Nikdy ne na spodní stranu. 

4 Zavěste šasi vodorovně na zeď nebo sloup. Pak dotáhněte dva šrouby v 
pravé a levé části spodní strany držáku. Šrouby procházejí na obou 
stranách vnějším žebrováním chladiče do držáku, jak je zobrazeno 
níže: 

 
Obrázek 12: Vsunutí šroubů do spodní strany žebrování chladiče. 
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Připojení měniče 

Přehled připojení měniče 
Hlavním úkolem připojení jednofázového měniče je připojení 
jednofázového měniče k DC výstupu z řetězců PowerBoxů a k AC 
výstupu. 

Měnič SolarEdge lze nakonfigurovat v poli pro AC síť včetně AC napětí a 
frekvence. Pokud není výchozí nastavení měniče vhodné pro zemi, kde se 
nachází místo instalace, podívejte se na stranu 86 ohledně popisu 
konfigurace měniče pro požadovanou zemi.  

Následně můžete použít konfigurační nástroj SolarEdge pro konfiguraci 
nastavení AC měniče na jiné nastavení, než je výchozí pro zemi, kde se 
nachází místo instalace. Tento nástroj můžete použít rovněž, pokud není 
země místa instalace uvedena ve volbách konfigurace LCD obrazovky 
měniče (které jsou popsané na straně 86). Úplný popis konfiguračního 
nástroje naleznete v programové příručce konfiguračního nástroje 
SolarEdge. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Pro připojení jednofázového měniče k síti se vyžaduje pojistka 32AAC nebo jistič. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Je důležité, abyste před připojením AC fázového a nulového vodiče připojili zemnicí 
vodič (PE). 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Uzemnění DC strany je zakázáno, protože jednofázový měnič není vybaven 
transformátorem. 
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Připojení jednofázového měniče 

Konektory a kabely 
Rozmístění konektorů jednofázového měniče: 

 
Obrázek 13: Konektory jednofázového měniče 

Následuje popis jednotlivých konektorů, požadavků na vodiče a tloušťku 
příslušných kabelů. Všechny konektory jednofázového měniče jsou 
umístěny na spodní straně měniče, jak je zobrazeno níže: 

 Spínač ZAP./VYP.: ZAPNUTÍ spínače spustí jednofázový měnič a 
zahájí práci PowerBoxů. VYPNUTÍ spínače vypne měnič a sníží 
napětí PowerBoxu na bezpečné nízké napětí. 

 Tlačítko LCD: Stisknutím tohoto tlačítka se rozsvítí LCD na 30 
sekund. Při ZAPNUTÍ jednofázového měniče se rozsvítí LCD 
automaticky na 30 sekund a zobrazí aktuální vstupní a výstupní napětí. 
Postupným stisknutím tlačítka lze přepínat mezi různými obrazovkami 
LCD. Popis zpráv, které se zobrazují na LCD, viz oddílKonfigurace 
měniče pomocí konfiguračního nástroje SolarEdge na straně 94. 

Spínač ZAP./VYP. 

AC výstup 

Komunikační 
průchodky 

RS232 

Tlačítko LCD 

DC vstup  

DC vstupní pár 
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 Konektor RS232: 

 Zajišťuje konfiguraci, ovládání a řízení připojení k místně 
připojenému PC nebo notebooku. Informace o připojení a 
konfiguraci RS232 naleznete v oddíle Konfigurace měniče pomocí 
konfiguračního nástroje SolarEdge na straně 94. 

 RS232 lze použít rovněž k připojení měniče k externímu modemu 
pro připojení k monitorovacímu portálu SolarEdge. Popis 
nastavení volby komunikace s monitorovacím serverem SolarEdge 
viz kapitola 7, Nastavení komunikace  na straně 63. 

Více informací o monitorovacích kapacitách viz uživatelská příručka 
monitorovacího portálu SolarEdge. 

 Jiné možnosti komunikace (ethernet (LAN), RS485, nebo ZigBee): 
Pro připojení měniče k monitorovacímu portálu SolarEdge lze použít 
další tři typy komunikačních možností. Instalují se pomocí tří 
kabelových průchodek. Popis nastavení možnosti komunikace s 
monitorovacím serverem SolarEdge viz kapitola 7, Nastavení 
komunikace na straně 63. 

 AC výstup: 

Vnější tloušťka AC kabelu: M25 (13–18 mm v průměru). 

Každý z AC vodičů (fázový, nulový a zemnicí vodič) musí být měděný 
a s průřezem 8-16 mm2. 

 DC kabel: FV konektory. 

Připojení jednofázového měniče 
První část postupu připojení jednofázovéhoměniče se provádí s otevřeným 
krytem měniče. Zahrnuje provlečení AC kabelu průchodkou AC kabelu a 
připojení vodičů k příslušným svorkám uvnitř šasi podle následujícího 
popisu. Druhá fáze zahrnuje připojení příslušných kabelů ke konektorům 
podle popisu na straně 47. 
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Otevření krytu 

Tento oddíl popisuje otevření krytu kvůli připojení kabelů ke svorkám. 

► Připojení AC vodičů k vnitřním svorkám jednofázového 
měniče: 

1 VYPNĚTE AC u AC vodičů, které připojujete k měniči přerušením 

jističe na hlavní obvodové desce. 

2 Vypněte spínač ZAP./VYP. na spodní straně měniče. 

3 Vypněte DC spínač na hlavní obvodové desce, pokud jím je vybavena. 

4 Pokud byl měnič před vypnutím spínače zapnutý, počkejte před 

otevřením krytu měniče minimálně pět minut. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Před VYPNUTÍM spínače ZAP./VYP. na spodní straně měniče a DC spínače 
hlavní obvodové desky kryt jednofázového měniče neotvírejte. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Zkontrolujte, zda je spínač ZAP./VYP. na spodní straně měniče VYPNUTÝ. 

5 Odšroubujte imbusové šrouby na krytu šasi (v přední části) a zdvihněte 

kryt. 

6 Jednotka měniče je připojena ke krytu šasi žlutozeleným zemnicím 

kabelem. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Zemnicí kabel můžete po sejmutí krytu odstranit. Před zpětnou montáží krytu 
však MUSÍTE zemnicí kabel znovu připojit. 

7 Připojení AC vodičů: Následujícím způsobem odizolujte a odkryjte 

tři vodiče AC kabelu: 

 Zemnicí vodič (PE) 

 Nulový vodič (N) 

 Fázový vodič 1 (L) 



Instalace měniče  

Návod k instalaci zařízení SolarEdge 

 

 

46 

Délky odizolovaných vodičů: 

50mm 8mm

 
Obrázek 14: Délky odizolovaných vodičů 

 Kvůli kontaktu odizolujte 8 mm. 

 Délka jednotlivých kabelů 50 mm. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Dbejte, abyste jako první připojili zemnicí vodič. 

8 Prostrčte kabel průchodkou AC kabelu vpravo a připojte vodiče k 

příslušným svorkám v souladu se štítky: PE, L a N. 

 
Obrázek 15: Prostrčení kabelu průchodkou AC kabelu 

9 Utažení šroubů jednotlivých svorek podle následujícího krouticího 

momentu: 

 Utahovací moment svorky 0,5-0,6 Nm. 

 Krouticí moment průchodky 2,8-3,3 Nm. 

10 Zkontrolujte, že v žádném konektoru svorek nejsou žádné hrotové 

elektrody a že nepoužité porty svorek zůstaly utěsněny. 
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Připojení kabelů k šasi jednofázového měniče 

► Připojení DC kabelů k jednofázovému měniči: 

1 Připojte DC konektory fotovoltaické instalace ke konektorům DC+ a 

DC-, jak je zobrazeno.  
Dva řetězce je možné zapojit paralelně k oběma DC vstupům měniče. 
Jsou jednoduše propojené ve svorkovnici uvnitř. 

 
Obrázek 16: Připojení DC kabelů k měniči 

Pokud je zapotřebí víc než dvou řetězců, je možné připojit řetězce před 
připojením k jednotnému DC připojení k měniči paralelně v externí 
slučovací skříni.  

 

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: 

DC konektory musí být zajištěné. Pokud použijete konektory MC4, jsou 
samojisticí. Pokud použijete konektory LC3, použijte k zajištění konektorů po 
jejich uzavření LC3-CX (viz níže). 

 

 

 

POZNÁMKA: 

Díky architektuře SolarEdge mohou mít paralelní řetězce různou délku, a proto 
není nezbytně nutné, aby byl připojen stejný počet PowerBoxů. 
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Dokončení instalace 
jednofázového měniče 
Po provedení všech připojení se musí měnič nakonfigurovat pro danou 
zemi. Měnič je možné nakonfigurovat podle požadavků místa pomocí 
vnitřních tlačítek měniče nebo pomocí konfiguračního nástroje SolarEdge 
připojeného k portu RS232. Více informací viz oddíl Konfigurace měniče 
pomocí LCD panelu a uživatelských tlačítek na straně 84. 

Pokud plánujete použití monitorovacího portálu SolarEdge pro přístup k 
informacím o stanici SolarEdge, může volba správné komunikace 
vyžadovat přidání fyzického připojení. Připojení měniče k monitorovacímu 
serveru SolarEdge prostřednictvím LAN, externího modemu připojeného k 
portu RS232, sběrnici RS485 nebo modemu ZigBee popisuje kapitola 7, 
Nastavení komunikace na straně 63. 

Uzavření krytu 

► K uzavření krytu: 

1 Zavřete kryt šasi a zajistěte jej dotažením šroubů. 

 
Obrázek 17: Připojení zemnícího vodiče šasi  

2 Nezapomeňte znovu připojit zemnicí vodič šasi, pokud byl odpojen. 

Zemnicí kabel krytu 
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3 Kvůli správnému těsnění nejprve utáhněte šrouby v rozích a pak dva 

šrouby ve středu. Doporučené pořadí zobrazuje následující obrázek: 

 
Obrázek 18: Dotažení šroubů 

 

#2 #1 

#6 

#3 

#5 

#4 
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná. 
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Kapitola 5

Uvedení instalace do
provozu

 

O této kapitole 

V této fázi, jak popisuje předchozí kapitola, byly připojeny FV moduly k 
PowerBoxům, PowerBoxy byly sériově připojeny do řetězců a řetězce byly 
paralelně připojeny k měniči.  

Tato kapitola popisuje aktivaci systému, spuštění PowerBoxů a 
přezkoušení správné funkce systému. 

 
 

POZNÁMKA: 

Uchovávejte tuto příručku přístupnou a pokud možno v blízkosti měniče. 

Uvedení do provozu – pracovní 
postup 

Následující pracovní postup popisuje aktivaci systému, uvedení instalace 
do provozu a přezkoušení správné funkce systému. 

 Krok 1, aktivace systému, strana 52 

 Krok 2, párování PowerBoxů k měniči, strana 53 

 Krok 3, přezkoušení správné funkce, strana 56 

 Krok 4, oznámení instalačních dat, strana 57 
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Krok 1, aktivace systému 
Tento oddíl popisuje provedení počátečních fází aktivace systému 
SolarEdge. 

Tyto fáze se uskutečňují po instalaci měniče i PowerBoxů a po připojení 
PowerBoxů k měniči. 

► Aktivace instalace SolarEdge: 

1 VYPNĚTE jednofázový měnič pomocí spínače ZAP./VYP. na spodní 

straně měniče a DC spínače hlavní obvodové desky (pokud jím je 
vybavena). 

2 ZAPNĚTE AC měnič. 

3 Pokud je stanice instalovaná s externím DC spínačem mezi PowerBoxy 

a měničem(-či), pak jej ZAPNĚTE. Na LCD panelu měniče se zobrazí 
podobné hlášení:  

V a c [ v ]  V D c [ v ]  P a c [ w ]

2 3 0 . 7    1 4 . 1      0 . 0

< P _ O K   0 >    < S _ O K >    

                O F F  

4 Zkontrolujte, zda se zobrazilo P_OK, což indikuje připojení k 

PowerBoxům, a že minimálně jeden z PowerBoxů zasílá monitorovací 
data. Číslo 0 indikuje, že s tímto měničem nebyl spárovaný žádný 
PowerBox. Pokud PowerBoxy a měniče znovu párujete, udává číslo 
počet PowerBoxů, které jste v minulosti spárovali. Pokud se nezobrazí 
P_OK, zkontrolujte připojení PowerBoxů, řetězců a DC vstupů. 

5 Pokud je měnič připojený k monitorovacímu serveru SolarEdge, 

zkontrolujte, zda se zobrazí S_OK. To označuje úspěšné připojení k 
serveru. Informace o připojení měniče k serveru a informace o 
odstraňování závad viz strana 76. 

6 Zkontrolujte, zda Vac [v] na LCD panelu specifikuje správné výstupní 

AC napětí sítě ve voltech. 
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7 Zkontrolujte, zda Vdc [v] na LCD panelu specifikuje vstupní DC 

napětí ve voltech. U každého PowerBoxu připojeného k měniči by to 
mělo být bezpečné napětí 1 V. 

 
 

POZNÁMKA: 

Chyba v měření na LCD měniče ±3 V je v pořádku. 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokud LCD panel zobrazuje 0 V: 

 Zkontrolujte, zda nejsou FV moduly zastíněné nebo jim nebrání jiná 
překážka. 

 Zkontrolujte správnost připojení PowerBoxu, řetězce a DC vstupu. 

 Zkontrolujte správnou polaritu připojení DC vstupu. 

8 Zkontrolujte, zda Pac [w] na LCD panelu udává 0 jako výstupní AC 

výkon ve wattech. Tato hodnota se zobrazí, protože je měnič stále 
vypnutý. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Zkontrolujte, zda výše popsaná kontrolka ZAP./VYP. na LCD panelu zobrazuje 
VYP. (OFF). 

Krok 2, párování PowerBoxů k 
měniči 
Po připojení je nutné PowerBoxy logicky spárovat k jejich měniči předtím, 
než začnou spolu s ním pracovat. Tento krok popisuje párování 
PowerBoxů k měniči, tzn. přidělení jednotlivých měničů k PowerBoxům, 
ze kterých budou vyrábět energii. 

 
 

POZNÁMKA: 

PowerBox nezačne vyrábět energii, dokud není spárovaný s měničem. 
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► Párování PowerBoxů k měniči: 

1 Vypněte spínač ZAP./VYP. na spodní straně měniče. Stiskněte tlačítko 

osvětlení LCD měniče na 15 sekund. Zobrazí se následující 
obrazovka:  

      P a i r i n g        

  T u r n  O n  I n v e r t e r   

                    

                    

2 Během pěti sekund zapněte spínač měniče ZAP./VYP. na spodní straně 

měniče. Pokud během pěti sekund spínač měniče ZAP./VYP. 
NEZAPNETE, opustí měnič režim párování. 

Následně se zobrazí tato obrazovka, která indikuje, že měnič provádí 
proces párování a přiděluje PowerBoxy k měniči. 

      P a i r i n g        

R e m a i n i n g  [ S e c ] :  1 0 4

                    

Toto hlášení zobrazuje odpočet v sekundách, dokud měnič nedokončí 
proces párování. 

Pokud párování selže, zobrazí se chyba. Chyba se zobrazí pouze v 
případě, že jste neprovedli výše uvedené kroky. Pokud se zobrazí 
chyba, proveďte znovu kroky párování. 

Po úspěšném uvedení do provozu se zobrazí následující hlášení: 

      P a i r i n g        

 P a i r i n g  C o m p l e t e d   
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3 Jelikož je v této fázi spínač ZAP./VYP. na spodní straně měniče 

ZAPNUTÝ, začnou PowerBoxy vyrábět energii a měnič začne s 
přeměnou AC. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Po ZAPNUTÍ spínače ZAP./VYP. jednofázového měniče vedou DC kabely 
vysoké napětí a PowerBoxy již nevydávají bezpečný výstup o napětí 1 V. 

Pokud začne měnič po počátečním připojení s přeměnou AC, přechází 
pak do pohotovostního režimu do chvíle, než se vytvoří dostatečný 
výkon (LED měniče bliká zeleně). Pokud je měnič v pohotovostním 
režimu, zobrazí se následující hlášení: 

    W a k i n g  U P . . .     

  R e m a i n i n g :  0 5 1 S e c  

                    

                    

Během této doby měnič monitoruje síť a přezkušuje správnost napětí 
sítě a frekvenci. Toto hlášení udává, kolik sekund zbývá do doby, než 
se měnič přepne do výrobního režimu. Tato délka doby je v souladu s 
nařízením každé země a běžně se pohybuje mezi třemi až pěti 
minutami. 

Měnič se pak automaticky přepne do výrobního režimu a vyrábí 
energii (LED měniče svítí zeleně). 
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Krok 3, přezkoušení správné 
funkce 
Po uplynutí časového zpoždění nutného k oživení se na LCD panelu 
měniče zobrazí následující hlášení: 

V a c [ v ]  V d c [ v ]  P a c [ w ]

2 3 0 . 7    7 1 . 9   3 1 5 9 . 3

< P _ O K   X X X >  < S _ O K >    

                O N   

► Pro přezkoušení správné funkce: 

1 Zkontrolujte, zda LED měniče svítí zeleně. 

2 Zkontrolujte, zda výše popsaná kontrolka ZAP./VYP. na LCD panelu 

zobrazuje ON (ZAP). 

3 Zkontrolujte, zda se zobrazilo P_OK, což indikuje připojení k 

PowerBoxům. Rovněž zkontrolujte, zda se zobrazilo S_OK, pokud je 
měnič připojený k monitorovacímu serveru SolarEdge. 

4 Zkontrolujte, že se celkový počet PowerBoxů připojených k měniči 

zobrazuje vedle P_OK indikátoru na LCD panelu. Pokud je číslo příliš 
nízké, může to znamenat, že jeden nebo více PowerBoxů není správně 
připojený nebo že proces párování nebyl zcela úspěšný. Např. v 
důsledku úplného zastínění jednoho z modulů nebo nedostatku 
slunečního záření během procesu párování. 

 
 

POZNÁMKA: 

Může trvat až 15 minut, než se ze všech PowerBoxů přenesou telemetrická 
data a započítají se na LCD obrazovce. 

5 Zkontrolujte, zda Vac [v] na LCD panelu udává správné výstupní AC 

napětí sítě ve voltech. 
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6 Zkontrolujte, zda Vdc [v] na LCD panelu udává vstupní DC napětí ve 

voltech, které by se mělo pohybovat v rozmezí 250 až 450 V. 

7 Zkontrolujte, zda Pac [w] na LCD panelu udává celkový vyráběný 

výstupní AC výkon ve wattech. 

 
 

POZNÁMKA: 

Zaznamenejte si výrobní číslo ze štítku měniče a záručního listu. Tato 
informace se používá na monitorovacím portálu SolarEdge k identifikaci 
daného měniče a je nutná při otevření nového místa v monitorovacím portálu. 

Gratulujeme! Váš systém pro získávání energie SolarEdge je 
nyní funkční. 

Krok 4, oznámení instalačních 
dat 
Monitorovací portál SolarEdge je možné využít pro přístup k informacím o 
místu SolarEdge, jak popisuje uživatelská příručka monitorovacího portálu 
SolarEdge. 

Po otevření místa na monitorovacím serveru SolarEdge máte přístup ke 
všem monitorovaným datům pro dané místo.  

Nové místo zaregistrujete vyplněním online formuláře na 
http:/www.solaredge.com/groups/site-registration. 

Výrobní číslo(-a) měnič(-ů) je nutné specifikovat, aby bylo možné otevřít 
nové místo.  

Monitorovací server SolarEdge rovněž umožňuje zobrazení logického a 
fyzického schematického rozložení instalovaných PowerBoxů následujícím 
způsobem: 

 Logické rozložení: Zobrazuje schematické logické rozvržení součástí 
v poli, tzn. měničů, svazků, řetězců, panelů a jejich elektrickou 
konektivitu. Tento náhled umožňuje zobrazení logického pohledu na 
panely, které jsou připojeny v jednotlivých řetězcích, které řetězce jsou 
připojeny k jednotlivým měničům, atd. 
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 Fyzické rozložení: Zobrazuje schematické fyzické rozvržení součástí 
v poli, tzn. měničů, svazků, řetězců, panelů a jejich elektrickou 
konektivitu. Tento náhled umožňuje zobrazení pohledu z „ptačí 
perspektivy“ na místo instalace, kde je patrné, které panely jsou 
připojené v jednotlivých řetězcích, které řetězce jsou připojené k 
jednotlivým měničům, atd. 

Toto okno vám umožňuje: 

 Zobrazit aktuální výkon daných součástí. 
 Nalézt součásti s nižším výkonem, jako např. panely, porovnáním 

jejich výkonu s výkonem ostatních součástí stejného typu. 
 Přesně určit umístění součásti, u kterých se zobrazilo varování. 
 Zobrazit připojení jednotlivých součástí mezi sebou. 
Aby mohl monitorovací portál SolarEdge zobrazit řetězce a fyzická 
umístění PowerBoxů, musíte společnosti SolarEdge nejprve oznámit 
poštou, e-mailem nebo faxem fyzické a logické mapování instalovaných 
PowerBoxů. Společnost SolarEdge následně nahraje tyto informace na 
monitorovací server SolarEdge.  

 
 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: 

I když neoznámíte společnosti SolarEdge fyzické a logické mapování instalovaných 
PowerBoxů, zobrazí monitorovací portál SolarEdge logické rozvržení znázorňující, 
které PowerBoxy jsou připojené k jednotlivým měničům. Ale nezobrazí řetězce nebo 
fyzické umístění PowerBoxů. 

Tento proces připravuje monitorovací portál SolarEdge pro příjem 
aktuálních informací z místa instalace a pro zobrazení jeho fyzického a 
logického náhledu.  

Měnič lze k monitorovacímu serveru SolarEdge připojit prostřednictvím 
LAN nebo externího modemu připojeného k portu RS232. Nebo můžete 
připojit měnič k jinému měniči, který je již připojený k serveru. Měnič se k 
dalšímu měniči připojuje prostřednictvím sběrnice RS485 nebo ZigBee 
modemu. Toto připojení umožňuje měničům zasílat nejnovější data, která 
shromažďují z PowerBoxů a měničů, na monitorovací server SolarEdge.  

Pokud je měnič správně připojený k internetu, jak popisuje krok 3, oddíl 
Přezkoušení správné funkce, zobrazí se na LCD obrazovce měniče S_OK.  
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Poskytnutí instalačních informací  
Následující informace můžete společnosti SolarEdge zaslat poštou,  
e-mailem nebo faxem: 

 Název instalace: Název, pod kterým chcete, aby se instalace zobrazila 
na vašem osobním seznamu stránek v monitorovacím portálu 
SolarEdge. 

 Umístění instalace (město, stát, země): Tato informace je 
vyžadována, pokud chcete, aby monitorovací portál SolarEdge 
zobrazoval data o místním počasí, místní tarif FV napájení nebo místní 
tarif za elektřinu. 

 Výrobní číslo (čísla) měničů v daném místě: Výrobní číslo každého 
měniče je vytištěno na štítku na boku měniče, na záručním listu měniče 
a na krabici měniče. Každý štítek měniče má snímatelnou nálepku, na 
které je vytištěno výrobní číslo měniče. Můžete ji sejmout a nalepit na 
list papíru. PowerBoxy mají rovněž štítek se snímatelnou nálepkou, na 
které je vytištěno výrobní číslo PowerBoxu. 

Snadným způsobem, jak oznámit společnosti SolarEdge všechna 
výrobní čísla měničů a PowerBoxů, je nalepit všechny štítky měničů a 
PowerBoxů na stejný list papíru a pak jej odfaxovat společnosti 
SolarEdge. 

Pokud chcete, můžete rovněž uvést následující informace.  

 Logické mapování: Zobrazuje, který PowerBox je umístěný v 
jednotlivém řetězci a v jakém pořadí. Můžete specifikovat logické 
mapování řetězců a PowerBoxů následujícím způsobem: 
P.Inverter_number.String_number.PowerBox_number 
(P.číslo_měniče.číslo_řetězce.číslo_PowerBoxu).  
Např. třetí PowerBox připojený k PowerBoxu v druhém řetězci 
čtvrtého měniče v instalaci je zaznamenán jako P.4.2.3. 

 Fyzické mapování: Zobrazení fyzické mapy (nákresu) umístění 
každého PowerBoxu v instalaci.  

Logické a fyzické mapování lze použít v budoucnu při odstraňování 
problému pomocí monitorovacího portálu SolarEdge. 
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná. 
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Kapitola 6

Výměna a přidání 
systémových součástí

 

O této kapitole 

Tato kapitola popisuje výměnu nebo přidání různých součástí systému 
SolarEdge po počáteční instalaci. 

Úprava stávající instalace 
Tento oddíl popisuje úpravu stávající instalace, která již nějakou dobu 
správně pracuje. 

► Úprava stávající instalace: 

1 Vypněte měnič VYPNUTÍM spínače ZAP./VYP. a DC spínače hlavní 

obvodové desky. Měnič přechází do režimu vypínání a zobrazí 
následující hlášení: 

D C  V O L T A G E  N O T  S A F E ! 

 D O  N O T  D I S C O N N E C T !  

   V D C :     7 2 . 0      

                    

Toto hlášení se zobrazuje, dokud není DC bezpečný. Standardní 
bezpečné napětí je 50 V. 
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VAROVÁNÍ! 

Nedotýkejte se DC napájecích připojení, dokud není DC napětí na bezpečné 
úrovni. Pokud tak učiníte, může dojít k vašemu poranění, poškození zařízení 
a/nebo k nebezpečí požáru. 

2 Vypněte AC k měniči. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Pokud nevidíte panel měniče, nebo LCD panel indikuje závadu, vypněte AC k 
měniči a počkejte po dobu pěti minut, kdy se vybíjí vstupní kapacita měniče. 

3 Nyní můžete přidat nebo odebrat PowerBoxy, přidat nebo odebrat 

řetězce, změnit připojení PowerBoxů a řetězců nebo vyměnit měnič. 

4 Proveďte uvedení do provozu – pracovní postup podle popisu na straně 51. 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokud trvale demontujete instalaci nebo její část, ujistěte se, že tak provedete 
způsobem určeným předpisy země, ve které jsou měniče instalovány. 

► Přesun jednoho nebo více PowerBoxů z jednoho 
měniče na druhý ve stejném místě: 

1 Podle výše uvedeného popisu VYPNĚTE oba měniče.  

2 Připojte jednotlivé PowerBoxy k řetězcům druhého měniče. 

3 Proveďte uvedení do provozu – pracovní postup podle popisu na straně 

51, u měniče, ke kterému jste přidali PowerBox, a teprve pak proveďte 
uvedení do provozu – pracovní postup u měniče, ze kterého jste 
PowerBox odstranili. 

 
 

POZOR: 

Uvést do provozu se musí nejprve měnič, ke kterému byly PowerBoxy přidány, 
a teprve pak měnič, ze kterého byly PowerBoxy odstraněny. V opačném 
případě může dojít k poškození měniče, ke kterému byly PowerBoxy přidány. 
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Kapitola 7

Nastavení komunikace

 

O této kapitole 

Tato kapitola popisuje instalaci a nastavení komunikace mezi měničem a 
monitorovacím serverem SolarEdge. 

Tato kapitola je rozdělena do následujících oddílů: 

 Komunikační datový tok, strana 64 

 Typy komunikace, strana 64 

 Vytvoření připojení RS232 (UART), strana 66 

 Vytvoření ethernetového (LAN) připojení, strana 68 

 Vytvoření připojení sběrnicí RS485, strana 71 

 Vytvoření ZigBee připojení, strana 74 

 Přezkoušení připojení, strana 75 
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Komunikační datový tok 
K informacím o stanici SolarEdge je možné přistupovat i vzdáleně 
prostřednictvím monitorovacího portálu SolarEdge, jak popisuje 
uživatelská příručka monitorovacího portálu SolarEdge. 

K přenosu monitorovacích dat ze stanice SolarEdge do monitorovacího 
portálu SolarEdge je nutné nastavit komunikační připojení, jak popisuje 
tato kapitola. Nastavení komunikace není nutné k získávání energie, je 
zapotřebí pouze tehdy, pokud používáte monitorovací portál. 

PowerBoxy zasílají informace měničům SolarEdge prostřednictvím DC 
vedení. Pro tento účel není nutná další kabeláž. Měnič posílá tyto  
informace monitorovacímu serveru SolarEdge prostřednictvím internetu. 
Níže uvedený oddíl popisuje nastavení takovéhoto připojení. 

Typy komunikace 
K přenosu monitorovaných informací z měniče na monitorovací server 
SolarEdge lze použít následující typy komunikace: 

 RS232 (UART): strana 66, touto volbou komunikace jsou standardně 
vybaveny všechny měniče. Používá se k připojení jakéhokoli externího 
modemu s portem RS232. 

 Ethernet: strana 68, umožňuje připojení měniče přímo k LAN. 

 RS485: strana 71, umožňuje připojení více měničů prostřednictvím 
stejné sběrnice, takže postačí k internetu připojit pouze jeden měnič a 
jsou zajištěny komunikační služby pro všechny měniče na sběrnici. 

 ZigBee: strana 74, umožňuje bezdrátové připojení jednoho nebo více 
měničů k externímu ZigBee modemu, takže není zapotřebí fyzicky 
(kabelem) připojovat měniče k internetu. 
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Ethernet a RS485 se připojují ke konektoru uvnitř měniče. Umístění 
konektorů zobrazuje následující obrázek: 

 
Obrázek 19: Ethernetové a RS485 konektory 

 
 

POZNÁMKA: 

S výjimkou RS232 jsou možnosti komunikace volitelné a lze je objednat při 
objednávce měniče. 

Ethernet - konektor RJ25 

RS485 - RJ11 - 6kolíkové 
konektory  
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Vytvoření připojení RS232 (UART) 
Touto volbou komunikace jsou standardně vybaveny všechny měniče. 
Umožňuje připojení měniče prostřednictvím jakéhokoli běžného modemu 
(společnost SolarEdge nedodává), který je vybaven vstupem RS232. 

Měnič SolarEdge

Externí modem

ZigBee 
(bezdrát

ová 
komunik

ační 
technolo

gie) 

RS485 RS232 Ethernet

  
Obrázek 20: Příklad připojení RS232 

 
 

POZNÁMKA: 

Při připojení prostřednictvím RS232 zkontrolujte, zda používáte stíněné konektory, 
aby nedocházelo k rušení jinými zařízeními v okolí. 
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Obrázek 21: Konektor RS232 

 
 

DŮLEŽITÝ BEZPEČNOSTNÍ PRVEK: 

Konektoru RS232 na spodní straně měniče se můžete během běžné práce 
jednofázového měniče bezpečně dotknout. 

► Konfigurace RS232 komunikace s monitorovacím 
serverem SolarEdge: 

1 Pomocí uživatelských tlačítek vyberte v nabídce (5.1) Serverové  
komunikace volbu 5.1.2 RS232, jak popisuje oddíl Konfigurace 
měniče pomocí LCD panelu a uživatelských tlačítek na straně 84. 

2 Nakonfigurujte externí modem tak, aby přesměroval veškerou RS232 
komunikaci z/na monitorovací server SolarEdge. Adresa monitorovacího 
serveru SolarEdge je prod.solaredge.com, port 22222. Použijte volby 
konfigurace modemu ke konfiguraci připojení RS232 následujícím 
způsobem: 

 Přenosová rychlost: 115200 

 Datové bity: 8 

 Parita: Žádná 

 Stop bity: 1 

 Regulace toku: Žádná  

3 Připojte modem k měniči pomocí konektoru RS232, devítikolíkového 
konektoru na spodní straně měniče. Není nutné otvírat kryt měniče. 

Přezkoušení připojení viz oddíl Přezkoušení připojení na straně 75. 

Konektor RS232 
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Vytvoření ethernetového připojení 
(LAN) 

Tato volba komunikace umožňuje pro připojení měniče k LAN použití 
ethernetového připojení. 

  
Obrázek 22: Příklad ethernetového připojení 

► Připojení ethernetové komunikace k monitorovacímu 
serveru SolarEdge: 

1 Otevřete kryt měniče podle popisu na straně 45. 

2 Pomocí uživatelských tlačítek vyberte v nabídce (5.1) Serverové  

komunikace volbu 5.1.1 LAN, jak popisuje oddíl Konfigurace měniče 
pomocí LCD panelu a uživatelských tlačítek na straně 84. 

3 V nabídce Komunikace (konfigurace DHCP [5.2.2] a IP [5.2.1]) 

nakonfigurujte volby LAN, jak popisuje oddíl Konfigurace měniče 
pomocí LCD panelu a uživatelských tlačítek na straně 84. 
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4 Do zástrčky RJ45 na desce měniče připojte ethernetový kabel 
následujícím způsobem: 

 Ethernetové kabely prostrčte jednou z malých kabelových 
průchodek na spodní straně měniče. Pokud je potřeba, odstraňte 
stávající zástrčku. Průchodky měniče jsou z továrny předem 
zaslepené. Kabel je možné prostrčit pouze tehdy, když odstraníte 
záslepku. 

 
 

POZOR: 

Pokud je průchodka otevřená, ale nepoužívá se, znovu ji utěsněte.  
V opačném případě to může ovlivnit funkčnost měniče. 

 
 

POZOR: 

Na vnitřní straně průchodky je těsnicí kroužek, který se použije k zajištění 
správného těsnění. 

 Odstraňte vnější izolaci kabelu pomocí lisovacího nástroje a 
odizolujte vodiče. Běžné kabely mají 8 vodičů (4 křížené páry).  
Pro ethernetovou komunikaci se používají 4 vodiče (2 křížené 
páry).  

  
Obrázek 23: Příprava vodičů konektoru 

Připojí se pouze vodiče číslo 1, 2, 3, a 6 v nákresu vlevo nahoře. Pro 
usnadnění lisování není nutné zapojovat vodiče číslo 3, 6, 7 a 8. 
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 Vložte 4 vodiče do konektoru RJ45. Přesvědčte se, že používáte 
kolíky 1, 2, 3 a 6. 

 
Obrázek 24: Vložení vodičů do konektoru RJ45  

 K lisování vodičů použijte ethernetové lisovací kleště. 

 Připojte ethernetový konektor do zástrčky RJ45 na desce měniče, 
jak je zobrazeno na Obrázek 19. 

5 Uzavřete kryt měniče podle popisu na straně 48. 

6 Druhý konec ethernetového kabelu připojte do zástrčky RJ45 

ethernetového hubu nebo routeru. Podle potřeby můžete připojit k 
jednomu hubu více měničů nebo použít více hubů. Každý měnič vysílá 
svá monitorovací data nezávisle na monitorovacím serveru SolarEdge. 
Všechna připojení iniciuje měnič, takže není nutné přesměrování portů 
(port forwarding). 

7 Přezkoušejte připojení podle popisu v oddíle Přezkoušení připojení na 

straně 75. 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokud je vaše síť vybavena firewallem, bude pravděpodobně nutné jej 
nakonfigurovat tak, aby umožnil připojení k následující adrese: 

 Cílová adresa: prod.solaredge.com 

 Port; 22222 
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Vytvoření připojení sběrnicí RS485 
Volba RS485 umožňuje vytvoření sběrnice připojených měničů (tvořené až 
30 vedlejšími měniči a 1 hlavním měničem). Pokud použijete tuto volbu, 
jsou měniče mezi sebou připojeny do série, tzn. první měnič série je 
připojený k dalšímu měniči v sérii pomocí konektoru RS485. První a 
poslední měnič v sérii musí být ukončeny. 

  

Obrázek 25: Příklad připojení sběrnicí RS485 

Jednotlivé měniče musí být připojeny podle níže uvedených pokynů. 

► Připojení komunikační sběrnice RS485: 

1 Otevřete kryt měniče podle popisu na straně 45. 

2 Pomocí uživatelských tlačítek vyberte v nabídce (5.1) Serverové  

komunikace volbu 5.1.3 RS485, jak popisuje oddíl Konfigurace 
měniče pomocí LCD panelu a uživatelských tlačítek na straně 84. 

 
 

POZNÁMKA: 

Všechny měniče jsou standardně nastaveny jako vedlejší. Připojení vedlejšího 
měniče je možné konfigurovat automaticky prostřednictvím RS485 z nabídky 
RS485 hlavního měniče (5.3.1.3 u hlavního měniče) namísto výše uvedeného 
popisu v kroku 2. 

Hlavní  

Ukončený Ukončený 
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3 Sběrnice RS485 používá 4vodičový telefonní kabel a 6vodičový 

konektor RJ11 (také pod názvem RJ25). Prostrčte vodič jednou z 
malých kabelových průchodek. Průchodky jsou z továrny předem 
zaslepené. Kabel je možné prostrčit pouze tehdy, když odstraníte 
záslepku. 

 
 

POZOR: 

Pokud je průchodka otevřená, ale nepoužívá se, znovu ji utěsněte. V opačném 
případě to může ovlivnit funkčnost měniče. 

4 Po prostrčení kabelu nalisujte konektor pomocí běžných lisovacích 

kleští na telefonní kabel. Musíte připojit dva kolíky (číslo 2 a 3). Oba 
vodiče musí být ze stejného kříženého páru, který je obvykle označen 
stejnou barvou vodičů.  

Navíc musíte připojit zemnicí vodič, který je připojený ke kolíku číslo 6. 
K tomuto účelu můžete použít jakýkoli zbývající vodič telefonního 
kabelu. Vodiče pro další měnič by měly být shodné. 

 
Obrázek 26: Lisování vodičů 

5 Připojte konektor kabelu RS485 k některé z RS485 zástrček na 

deskách měniče. 

6 Druhý konec kabelu RS485 prvního měniče připojte průchodkou k 

RS485 konektoru na desce následujícího měniče v sérii podle výše 
uvedeného popisu. 

7 K připojení až dvou měničů můžete použít oba konektory RS485 – 

jeden vlevo a druhý vpravo. 
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8 Oba měniče na koncích série (tzn. první a poslední měnič) musíte 

ukončit ZAPNUTÍM spínače DIP switch (Dual-In-Line Package) 
uvnitř měniče. Spínač je označen SW6 a jedná se o spínač nejblíže 
tlačítku ESC, jak je zobrazeno níže: 

 
Obrázek 27: Ukončovací spínač RS485 

 
 

POZNÁMKA: 

Kvůli dosažení co možná nejlepšího výkonu by měly být ukončeny pouze 
koncové měniče série. Ostatní měniče v sérii by měly mít ukončovací spínač 
VYPNUTÝ. 

9 Vyberte jeden měnič, který bude přípojným bodem mezi sběrnicí 

RS485 a monitorovacím serverem SolarEdge. 

10 Připojte hlavní měnič podle výše uvedeného popisu k 

monitorovacímu serveru SolarEdge prostřednictvím ethernetu podle 
popisu v oddíle Konfigurace ethernetového (LAN) připojení na 
straně 68 nebo RS232 podle popisu v oddíle Konfigurace RS232 
(UART) připojení na straně 66.  

Použijte spodní spínač



Nastavení komunikace  

Návod k instalaci zařízení SolarEdge 

 

 

74 

Ujistěte se, že v nabídce (5.1) Serverové  komunikace zvolíte 
volbu Ethernet (5.1.1 ) nebo RS232 (5.1.2), jak popisuje oddíl 
Konfigurace měniče pomocí LCD panelu a uživatelských tlačítek na 
straně 84. 

 U hlavního měniče v nabídce 5. Komunikace konfigurujte volbu 
5.3 RS485 měniče na MASTER (HLAVNÍ) podle popisu v oddíle 
Konfigurace měniče pomocí LCD panelu a uživatelských tlačítek 
na straně 84. 

 Zvolte 5.3.3 detekce vedlejšího měniče + volbu automaticky 
iniciovat detekci vedlejších měničů, které jsou připojeny k tomuto 
hlavnímu měniči. Tím přezkoušíte, zda jsou konfigurovány jako 
vedlejší měniče. 

 Hlavní měnič by měl oznámit počet vedlejších měničů. Pokud tak 
neučiní, přezkoušejte připojení a ukončení podle výše uvedeného 
popisu. 

11  Přezkoušejte připojení hlavního měniče k serveru SolarEdge, jak 

popisuje oddíl Přezkoušení připojení na straně 75. 

Vytvoření ZigBee připojení 
ZigBee je bezdrátová technologie, která umožňuje bezdrátové připojení 
jednoho nebo více měničů k externímu ZigBee modemu. Tato volba 
komunikace nevyžaduje fyzické připojení (kabelem) měniče k modemu, 
aby se připojil k monitorovacímu serveru SolarEdge. Externím modemem 
může být jakýkoli ZigBee modem, který lze konfigurovat jako koordinátor 
ZigBee sítě. 

K jednomu ZigBee modemu lze připojit až 32 měničů. ZigBee modem je 
nutné nakonfigurovat jako koordinátor (hlavní). 

ZigBee pracuje jako okruhová síť, takže každý ZigBee modem pracuje 
jako zesilovač pro vedlejší ZigBee modem. Proto nemusí být poloha 
jednotlivých ZigBee modemů v dosahu koordinátora. Musí být pouze v 
dosahu vedlejšího ZigBee modemu, který pracuje jako zesilovač. 
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► Konfigurace ZigBee komunikace s monitorovacím 
serverem SolarEdge: 

1 V nabídce 5. Komunikace konfigurujte volbu 5.4 ZigBee podle popisu 

v oddíle Konfigurace měniče pomocí LCD panelu a uživatelských 
tlačítek na straně 84. 

2 Použijte volbu 5.4 1 PAN ID ke konfiguraci jednotného PAN ID pro 
každý měnič v síti ZigBee. 

3 Použijte volbu 5.4.2 Prohledávání kanálů ke konfiguraci 
prohledávaného kanálu pro ZigBee připojení. Všechny měniče musí 
být konfigurovány na stejný kanál. 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokud nejsou měniče mezi sebou schopny komunikovat na specifickém kanálu, 
doporučujeme zvážit možnost konfigurace na jiný kanál. 

4 Vyberte volbu 5.4.3 aplikovat nastavení pro aplikaci těchto nastavení. 

5 Nakonfigurujte externí modem jako koordinátora sítě. Externí modem 

je nutné nakonfigurovat tak, aby přesměroval veškerou ZigBee 
komunikaci z měničů z/na monitorovací server SolarEdge. Adresa 
monitorovacího serveru SolarEdge je prod.solaredge.com, port 
22222. 

Přezkoušení připojení viz oddíl Přezkoušení připojení na straně 75. 

Přezkoušení připojení 
► Pro přezkoušení připojení: 

1 Zkontrolujte, zda je DC jistič VYPNUTÝ. 

2 Zkontrolujte, zda je spínač ZAP./VYP. měniče VYPNUTÝ. 

3 ZAPNĚTE AC k měniči pomocí jističů na hlavní obvodové desce. 

4 Počkejte, až se měnič připojí k monitorovacímu serveru SolarEdge. 

Může to trvat až dvě minuty. 
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5 Zkontrolujte, že LCD panel zobrazuje podobné okno: 

V a c [ v ]  V d c [ v ]  P a c [ w ]

2 3 0 . 7    5 . 2 V      0 . 0

           < S _ O K >    

                O F F  

 S_OK: Zkontrolujte, že se na panelu zobrazí S_OK. To indikuje 
funkční připojení k monitorovacímu serveru SolarEdge, který byl 
ověřen během posledních dvou minut.  

 
 

POZNÁMKA: 

Pokud se indikace S_OK nezobrazí, proveďte následující: 

 Použijte jiný způsob (který nesouvisí s měničem SolarEdge), abyste 
zkontrolovali, zda síť a modem pracují správně. Např. připojte notebook k 
ethernetovému modemu a připojte se k internetu.  

 Zkontrolujte, zda firewall nebo jiné zařízení neblokují přenos. 

 Zkontrolujte konfiguraci měniče. 

Odstraňování závad v komunikaci 
► Pro odstranění problému s komunikací: 

1 Zkontrolujte, zda modem a hub/router pracují správně. 

2 Zkontrolujte, zda je připojení k vnitřnímu konektoru na desce měniče 

provedeno správně skrz průchodku na spodní straně. 

3 S pomocí LCD panelu měniče zkontrolujte, zda je vybraná volba 

komunikace (RS232, ethernet [LAN], RS485 nebo ZigBee) správně 
nakonfigurovaná. 

4 Zkontrolujte, zda firewall nebo jiný typ síťového filtru neblokuje 

komunikaci. 

5 Pokud používáte ZigBee připojení a dochází k rušení zvoleného 

kanálu, pak změňte kanál. 
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Kapitola 8

Uživatelské rozhraní 
měniče

 

O této kapitole 

Tato kapitola popisuje konfiguraci měniče a zjištění jeho stavu. 

Tato kapitola je rozdělena do následujících oddílů: 

 LCD panel měniče a LED, strana 78 

 Konfigurace měniče pomocí LCD panelu a uživatelských tlačítek, 
strana 84 

 Konfigurace měniče pomocí konfiguračního nástroje SolarEdge, 
strana 94 
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LCD panel měniče a LED 
Na přední straně jednofázového měniče je malý LCD panel a tři LED, jak 
je zobrazeno níže:  

 
 

Obrázek 28: Jednofázový měnič – přední strana  

LCD panel má tři LED kontrolky:  

 Výroba energie (zelená): Indikuje, zda měnič vyrábí energii nebo ne, 
a to následujícím způsobem:  

 Svítí: Měnič vyrábí energii. 

 Bliká: Měnič je v pohotovostním režimu, tzn., připravuje se k 
výrobě energie. Měnič zůstává v pohotovostním režimu, dokud se 
nevytvoří dostatek energie. Měnič se pak automaticky přepne do 
výrobního režimu a vyrábí energii. 

 Nesvítí: Měnič nevyrábí energii. Může k tomu dojít během 
nočního režimu, kdy je spínač ZAP./VYP. VYPNUTÝ, nebo došlo 
k chybě. 

 Komunikační modul (žlutá): LED rychle bliká pokaždé, když z 
PowerBoxu přichází monitorovací informace. Navíc tato LED bliká, 
když se měnič vypíná. 

LCD 

LED 

Tlačítko osvětlení LCD 
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 Chybová (červená): Indikuje, že došlo k chybě. Více informací viz 
příloha A, chyby a jejich odstraňování na straně 98. Navíc tato LED 
bliká, když se měnič vypíná. 

Všechny LED svítí, když se měnič konfiguruje pomocí tlačítek uvnitř 
měniče. 

LCD panel měniče a uživatelská 
tlačítka 
Následuje popis různých fází a období dne, kdy můžete použít LCD panel 
a uživatelská tlačítka: 

 Běžný provoz: LCD panel umožňuje uživateli kontrolovat, zda měnič 
pracuje správně. Popis tohoto okna viz oddíl Běžný provoz na straně 80. 
Použijte LCD tlačítko k pohybu mezi informativními obrazovkami. 

 Spuštění měniče: Po zapnutí měniče a zahájení výroby elektřiny 
zobrazuje LCD panel stav měniče v hlavním okně stavu měniče, které 
zobrazuje celkové napětí a výkon, jak popisuje oddíl hlavní okno stavu 
měniče na straně 81. 

 Vypnutí měniče: Měnič přechází automaticky do nočního režimu a 
vypíná LCD displej, pokud se přeruší dodávka energie minimálně z 
jednoho řetězce s minimální délkou.  

 Po instalaci měniče: Terénní technik musí provést základní 
konfiguraci měniče, jak popisuje oddíl Konfigurace měniče pomocí 
LCD panelu a uživatelských tlačítek na straně 84. 

 Chybová hlášení: V případě problému se na LCD panelu může 
zobrazit chybové hlášení. Více informací viz Příloha A, chyby a 
odstraňování závad na straně 98 a oddíl Konfigurace měniče, pomocí 
LCD panelu a uživatelských tlačítek na straně 84. 
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Běžný provoz 
Stisknutím tlačítka osvětlení LCD měniče na spodní straně se rozsvítí 
podsvícení LCD a zobrazí se hlášení na LCD panelu. 

Podsvícení svítí 30 sekund. Délku podsvícení lze konfigurovat podle 
popisu na straně 87. 

Po stisknutí tlačítka podsvícení LCD se postupně zobrazí následující 
obrazovky: 

 Úvodní okno stavu měniče, níže 

 Hlavní okno stavu měniče, strana 81 

 Okno měření výkonu, strana 82 

 Okno s telemetrickými daty, strana 82 

Mezi jednotlivými okny můžete přecházet kliknutím na tlačítko osvětlení 
LCD. 

Úvodní okno stavu měniče 

V a c [ v ]  V d c [ v ]  P a c [ w ]

2 3 0 . 7   3 7 1 . 9   2 3 4 9 . 3

< P _ O K  X X >   < S _ O K >    

                O N   

 Vac [v]: Udává výstupní napětí AC ve voltech. 

 Vdc [v]: Udává vstupní napětí DC ve voltech. 

 Pac [w]: Udává výstupní výkon AC ve wattech. 

 P_OK XX: Indikuje funkční připojení DC vedení a komunikace k 
PowerBoxům SolarEdge. Indikuje tak, že v posledních 10 minutách 
obdržel telemetrické informace. XX je počet spárovaných PowerBoxů, 
pro které měnič obdržel telemetrická data v posledních 30 minutách. 

 S_OK: Indikuje funkční připojení k monitorovacímu serveru 
SolarEdge, které bylo ověřeno během posledních dvou minut.  
Toto připojení není nutné pro výrobu energie. 

 ZAP./VYP.: Indikuje polohu spínače ZAP./VYP. měniče. 
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Hlavní okno stavu měniče 

Po stisknutí tlačítka osvětlení LCD, aby se zobrazilo výše uvedené okno, 
můžete tlačítko stisknout znovu, aby se zobrazilo hlavní okno stavu 
měniče. V tomto okně naleznete při běžném provozu nejvíce informací, 
protože nabízí rychlý přehled o výkonu, napětí a teplotě, jak je popsáno 
níže. 

V a c [ v ]  V d c [ v ]  P a c [ w ]

2 3 0 . 7   3 7 1 . 9   3 2 1 0 . 0

F a c [ H z ]          T e m p

5 0 . 0             2 2 . 3

 Vac [v]: Udává výstupní napětí AC ve voltech jako průměr za 
posledních pět sekund. 

 Vdc [v]: Udává vstupní napětí DC ve voltech jako průměr za 
posledních pět sekund. 

 Pac [w]: Udává výstupní výkon AC ve wattech. 

 Fac [Hz]: Udává výstupní AC frekvenci v Hz. 

 Temp [C/F]: Teplota ve stupních Celsia nebo Fahrenheita, podle 
výběru. 
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Okno elektroměru 

Po stisknutí tlačítka osvětlení LCD, aby se zobrazilo výše uvedené okno, 
můžete tlačítko stisknout znovu, aby se zobrazilo okno elektroměru 
měniče. V tomto okně se zobrazuje celková energie vyrobená měničem 
během posledního dne, měsíce a roku, jak je popsáno níže: 

D a y [ W h ]    :    0 . 0    

M o n t h [ K W h ] :    0 . 0    

Y e a r [ K W h ]  :    0 . 0    

T o t a l [ K W h ] :    0 . 0    

 

 
 

POZNÁMKA: 

Výrobní data se shromažďují podle vnitřních hodin reálného času. Pokud je měnič 
připojený k monitorovacímu serveru SolarEdge, čas se automaticky nastaví. Pokud 
ne, můžete k nastavení hodin použít konfiguračního nástroje SolarEdge. 

 Den: Udává nashromážděnou energii [Wh] od dnešního rána 

 Měsíc: Udává nashromážděnou energii [Wh] během tohoto měsíce, od 
prvního dne v měsíci 

 Rok: Udává nashromážděnou energii [Wh] během tohoto roku, od 
prvního ledna 

 Celkem: Udává nashromážděnou energii [Wh] ode dne instalace 
systému 

Okno s telemetrickými daty 

Po stisknutí tlačítka osvětlení LCD, aby se zobrazilo výše uvedené okno, 
můžete tlačítko stisknout znovu, aby se zobrazilo okno s telemetrickými 
daty měniče. V tomto okně se zobrazují telemetrická data posledního 
PowerBoxu, který předal svá telemetrická data měniči, jak je popsáno níže. 
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Displej se mění, když jednotlivé PowerBoxy zasílají své telemetrické 
informace. Každý PowerBox zasílá telemetrická data jednou za 15 minut. 

 
 

POZNÁMKA: 

Toto okno je výjimečné, protože jeho podsvícení je ZAPNUTO standardně na 15 
minut po stisknutí tlačítka osvětlení LCD (ne 30 sekund jako u ostatních oken). Délku 
podsvícení lze konfigurovat podle popisu na straně 87. 

 
 

POZNÁMKA: 

Kvůli přezkoušení správnosti instalace může chtít technik po nějakou dobu sledovat 
okno s telemetrickými daty, aby viděl, že všechny PowerBoxy oznamují svá 
telemetrická data. 

 

M o d u l e #    : M 3 2 5 6     

E n e r g y [Wh]  :   0 . 0     

V d c _ O [ V ]   :  6 9 . 5     

V d c _ I [ V ]   :  2 9 . 5     

 Modul: Zobrazuje číslo modulu. Pokud ještě nebylo zřízeno připojení 
k monitorovacímu serveru SolarEdge nebo pokud místo ještě nebylo na 
serveru definováno, zobrazí se číslo modulu jako písmeno M a 
poslední čtyři číslice výrobního čísla modulu. 

Pokud je pro toto místo nakonfigurováno logické mapování na 
monitorovacím serveru SolarEdge (tzn. na monitorovacím serveru 
SolarEdge je nakonfigurované umístění řetězce každého PowerBoxu) a 
připojení k serveru je aktivní, pak je určeno číslo modulu podle jeho 
logického umístění v instalaci následujícím způsobem: 
       P.String_number.PowerBox_number 
(P.číslo_řetězce.číslo_PowerBoxu).  
Např. třetí PowerBox připojený k PowerBoxu v druhém řetězci je 
zaznamenán jako P.2.3. 

 Výkon [Wh]: Udává výkon FV modulu ve wattech/hod. 

 Vdc_O[V]: Udává výstupní napětí PowerBoxu ve voltech. 

 Vdc_I[V]: Udává vstupní napětí PowerBoxu ve voltech. 

Kliknutím na tlačítko osvětlení LCD se znovu zobrazí úvodní okno stavu 
měniče podle popisu na straně 80. 
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Konfigurace měniče pomocí LCD 
panelu a uživatelských tlačítek 

Po instalaci měniče může terénní technik přezkoušet a provést základní 
konfiguraci měniče. Tento oddíl popisuje různá LCD hlášení a možnosti 
konfigurace pomocí uživatelských tlačítek. 

 

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: 

Měnič a jeho LCD panel se spustí, jakmile je aspoň jeden řetězec PowerBoxů 
vystaven slunečnímu záření. Do té chvíle je měnič v nočním režimu a nebudou 
pracovat žádné LCD funkce. PowerBoxy v této době nemusí vyrábět energii (pokud 
je spínač ZAP./VYP. VYPNUTÝ, nachází se v bezpečnostním režimu). Aby však 
mohl měnič pracovat, musí být připojen minimálně jeden řetězec. 

 
 

POZNÁMKA: 

Tento postup můžete provést také pomocí konfiguračního nástroje SolarEdge, když 
k měniči připojíte PC nebo notebook přes řídící port RS232. Popis tohoto nástroje 
naleznete v uživatelské příručce konfiguračního nástroje SolarEdge. 

► Konfigurace měniče: 

1 Zkontrolujte, zda je spínač ZAP./VYP. měniče VYPNUTÝ. 

2 Jednou stiskněte tlačítko osvětlení LCD, aby se ZAPNULO 

podsvícení. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Pokud pracoval měnič před tímto krokem správně, zobrazí se následující 
hlášení: 

 
Toto hlášení se zobrazuje, dokud není DC bezpečný.  

Standardní bezpečné napětí je 50 V.  

Neotvírejte kryt nebo DC konektory, dokud není indikováno bezpečné napětí 
nebo neuplynulo minimálně pět minut. 



 Uživatelské rozhraní měniče 

Návod k instalaci zařízení SolarEdge 

 

 

85 

3 Následující konfigurační postupy se provádí s otevřeným krytem měniče. 

Otevřete kryt podle popisu v oddíle Otevření krytu na straně 45. 

Jak je zobrazeno níže, jsou pak přístupná čtyři tlačítka pro ovládání 
nabídky LCD panelu: 

 
Obrázek 29: Tlačítka nabídky LCD panelu  

 Esc: Vrací se na začátek aktuálně vloženého parametru nebo k 
předchozí nabídce. 

 Nahoru (1): Pohyb nahoru v nabídce. 

 Dolů (2): Pohyb dolů v nabídce. 

 Enter (3): Potvrzuje vložení nebo výběr parametru. 

4 Na minimálně pět sekund stiskněte Enter. Zobrazí se následující 

hlášení:  

   P l e a s e  e n t e r      

   P a s s w o r d          

     * * * * * * * *        

                    

Měnič je v režimu nastavení a všechny LED svítí. Měnič automaticky 
vstupuje do režimu nastavení, pokud déle než dvě minuty nestisknete 
žádné tlačítko. 

Esc: 

Nahoru (1) 

Dolů (2) 

Enter (3) 
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5 Použijte tři výše zobrazená tlačítka uvnitř měniče umístěná zcela 

vpravo (tlačítka Nahoru-1, Dolů-2 a Enter-3) k zadání následujícího 
výchozího hesla: 12312312. Hesla měničů tvoří osm číslic, kdy je 
každá z číslic v rozmezí 1 až 3. Zobrazí se následující hlášení: 

* 1 .  C o u n t r y  < G E R >    

 2 .  L a n g u a g e  < e n g >   

 3 .  T e m p e r a t u r e  < C >  

 4 .  D i s p l a y          

 5 .  C o m m u n i c a t i o n    

 6 .  C o u n t e r s         

Konfigurujte jednotlivé volby nabídky. Jednotlivé volby nabídky jsou 
popsány níže.  

Použijte tlačítka Nahoru a Dolů uvnitř měniče k posunu hvězdičky (*) k 
příslušné volbě nabídky a pak stiskněte tlačítko Enter a vyberte ji. 

K zadání čísla, pokud je potřeba, použijte tři tlačítka umístěná zcela 
vpravo. 

6 Vyberte volbu 1. země, abyste specifikovali zemi, ve které se měnič 

instaluje. Tento parametr již může být předem nakonfigurovaný. Pokud 
ano, potvrďte, zda je nastaven pro správnou zemi.  

 
 

VAROVÁNÍ! 

Měnič musí být nakonfigurován pro správnou zemi, aby fungoval správně v síti 
dané země. 

 
 

POZNÁMKA: 

Pokud není měnič nakonfigurován pro žádnou zemi, pak jej nelze ZAPNOUT.  

Pokud není nakonfigurována žádná země, je hodnota <NONE>. 
Zobrazí se seznam zemí, jak je uvedeno níže: 

* 1 .  G e r m a n y          

 2 .  S p a i n            

 3 .  F r a n c e           

 4 .  G r e e c e +          
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Znaménko + u země indikuje, že se po výběru zobrazí další nabídka. 
Následuje příklad parametrů, které se zobrazí, když vyberete Řecko. 

* 1 .  G r e e c e  C o n t i n e n t 

 2 .  G r e e c e  I s l a n d s   

                    

                    

Po výběru země jste požádáni o potvrzení vašeho výběru na 
potvrzovací obrazovce, jak je zobrazeno níže: 

 T h i s  a c t i o n  w i l l    

 s e t  c o u n t r y  t o      

 G r e e c e              

 A r e  y o u  s u r e ?  N O    

 Přesuňte se na ANO (YES) a stiskněte Enter pro potvrzení. 

7 Vyberte volbu 2. jazyk a vyberte jazyk, ve kterém bude LCD panel 

zobrazovat. Měnič může být dodán předem nakonfigurovaný na místní 
jazyk. 

8 Vyberte volbu 3. Teplota a vyberte jednotky, ve kterých se bude 

zobrazovat teplota, jak je zobrazeno níže:  

Na displeji se zobrazí <C> nebo <F> podle toho, zda jste vybrali 
stupně Celsia nebo Fahrenheita. Standardním nastavením jsou stupně 
Celsia. 

9 Vyberte volbu 4. displej pro zobrazení následujících tří voleb:  

 4.1 Čas zapnutí LCD <30>: Udává počet sekund, kdy je 
ZAPNUTÉ podsvícení LCD panelu po stisknutí tlačítka osvětlení 
LCD. <30> představuje standardní hodnotu 30 sekund. 

 4.2 čas zapnutí TLM <15>: Udává počet minut, kdy je 
ZAPNUTÉ podsvícení LCD panelu při prohlížení okna s 
telemetrickými daty. Standardní hodnotou je každých 15 minut. 
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 Verze SW (softwaru): Zobrazuje informace o verzi, která 
popisuje následujícím způsobem firmware různých procesorů 
měniče:  

I D  :  0 0 0 0 0 0 0 F        

D S P 1  V e r :     1 .   8 8  

D S P 2  V e r :     0 .   8 1  

C P U   V e r :     1 . 4 7 2 7  

 ID: Zobrazuje ID měniče, které by mělo být shodné s tím, 
které je uvedené na měniči. Podrobnosti viz oddíl Identifikace 
měniče na straně 39. 

 Následující tři čísla představují verze firmwaru různých 
procesorů. 

 
 

POZNÁMKA: 

Připravte si prosím tato čísla, pokud se obracíte na podporu SolarEdge.  

10 Vyberte volbu 5. komunikace, abyste definovali a konfigurovali volbu 
komunikace použitou měničem ke komunikaci s monitorovacím 
serverem SolarEdge. 

* 1 .  S e r v e r  < L A N >     

 2 .  L A N  C o n f         

 3 .  R S 4 8 5  C o n f       

 4 .  Z i g B e e  C o n f      

 Vyberte volbu 5.1. Server, abyste vybrali způsob komunikace 
použitý ke komunikaci mezi měničem a monitorovacím portálem 
SolarEdge. 

 Vyberte volbu 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 nebo 5.1.4 pro konfiguraci 
způsobu komunikace s monitorovacím portálem SolarEdge. Úplný 
popis těchto voleb komunikace viz kapitola 7 Nastavení 
komunikace na straně 63: 

 5.1.1: Vyberte tuto volbu a specifikujte ethernetové připojení 
podle popisu na straně 68. 

 5.1.2: Vyberte tuto volbu a specifikujte připojení RS232 podle 
popisu na straně 66. 
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 5.1.3: Vyberte tuto volbu a specifikujte připojení RS485 podle 
popisu na straně 71. Tímto způsobem se nakonfigurují všechny 
vedlejší měniče. Hlavní měnič se nakonfiguruje v jedné ze 
dvou předchozích voleb. 

 5.1.4: Vyberte tuto volbu a specifikujte ZigBee připojení podle 
popisu na straně 74. 

Můžete také vybrat volbu 5.1.5 žádný, pokud není potřeba 
komunikace se serverem. 

 
 

POZNÁMKA: 

Tato nabídka zobrazuje pouze stávající možnosti komunikace instalované v 
měniči, které vycházejí z vybraných voleb objednávky. Pokud není pro měnič 
instalovaná volba komunikace, v nabídce se příslušné číslo nezobrazí. 

5.2 Konf. LAN 

Když vyberete volbu 5.2 Konf. LAN, zobrazí se další nabídka ke 
konfiguraci připojení následujícím způsobem: 

 1 .  I P  C o n f i g        

* 2 .  S e t  D H C P  < E n >    

 3 .  S e t  I P           

 4 .  S e t  M a s k         

 5 .  S e t  G a t e w a y      

 6 .  S e t  D N A          

 7 .  S e t  S e r v e r  A d d r  

 8 .  S e t  S e r v e r  P o r t  

5.2.1 konfigurace IP: Zobrazí aktuální konfiguraci IP adresy měniče, 
jak je zobrazeno níže. Pokud použijete DHCP, jsou na obrazovce 
uvedeny parametry získané z DHCP serveru. Pokud použijte ruční 
nastavení, zobrazí se na obrazovce poslední ručně zadaná konfigurace. 

I P   0 . 0 . 0 . 0          

M S K  2 3 4 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0    

G W   1 9 2 . 1 6 8 . 0 . 1      

D N S  0 . 0 . 0 . 0          
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5.2.2 nastavení DHCP <En>: Pokud používá LAN připojení mezi 
měničem a monitorovacím serverem SolarEdge DHCP server, povolte 
tuto volbu nastavením na povolit. Pokud je tato volba povolena, DHCP 
server automaticky konfiguruje IP adresu, Subnet Mask (adresu 
podsítě), Gateway (bránu) a DNS. Pokud ne, musíte použít níže 
popsané volby nabídky 3, 4, 5 a 6 a konfigurovat připojení ručně. 

5.2.3 nastavení IP adresy: Umožňuje nastavení IP adresy měniče 
podle nastavení LAN: 

 Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro úpravu hodnoty oktetu každé 
IP adresy. 

 Stiskněte tlačítko Enter pro posun na další oktet IP adresy. 

 Dlouhé stisknutí tlačítka Esc zruší zadávání tohoto parametru a 
vrátí vás zpět do nabídky. 

 Dlouhé stisknutí tlačítka Enter potvrdí zadanou hodnotu. 

S e t u p  I P             

                    

1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 7          

                    

5.2.4 nastavení mask: Specifikuje subnet mask měniče podle 
nastavení LAN. 

5.2.5 nastavení gateway: Umožňuje nastavení gateway adresy měniče 
podle nastavení LAN. 

5.2.6 nastavení DNS: Umožňuje nastavení DNS měniče podle 
nastavení LAN. 

5.2.7 nastavení adresy serveru: Specifikuje IP adresu monitorovacího 
serveru SolarEdge. Tato volba je předdefinovaná v měniči, specifikuje 
IP adresu monitorovacího serveru SolarEdge a obvykle nevyžaduje 
konfiguraci. 

5.2.8 nastavení portu serveru: Specifikuje port pro připojení k 
monitorovacímu serveru SolarEdge. Tato volba je předdefinovaná v 
měniči, specifikuje IP port monitorovacího serveru SolarEdge a 
obvykle nevyžaduje konfiguraci. 
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POZNÁMKA: 

Pokud je vaše LAN vybavena firewallem, musíte zkontrolovat, zda nejsou 
adresy konfigurované v polích Nastavení serverové adresy (5.2.6) a Nastavení 
serverového portu (5.2.7) blokované. 

5.3 Konf. RS485 
Tato nabídka umožňuje konfiguraci série měničů pomocí portu RS485. 
Pokud vyberete volbu 5.3 RS485, zobrazí se následující hlášení: 

* 1 .  M a s t e r  S e t  < D i s > 

                    

                    

                    

Všechny měniče jsou standardně definovány jako vedlejší. V síti 
RS485 musíte definovat jeden měnič jako hlavní. 

U všech vedlejších měničů musíte nakonfigurovat v nabídce RS485 
jako volbu serverové gateway 5.1. 

Hlavní měnič zasílá data ze všech měničů na server prostřednictvím 
volby komunikace (ethernet nebo RS232) a rovněž působí jako hlavní 
měnič na sběrnici RS485. Ke konfiguraci hlavního měniče vyberte 
volbu 5.3.1 nastavení hlavního měniče a definujte měnič jako hlavní. 

 
 

VAROVÁNÍ! 

Zkontrolujte, zda jste jako hlavní definovali pouze jeden měnič, jinak by 
nemusela síť pracovat správně. 

Pokud jste tento měnič definovali jako hlavní, zobrazí se následující: 

* 1 .  M a s t e r  S e t  < E n  > 

 2 .  S l a v e  D e t e c t  < 0 > 

 3 .  S l a v e  D e t e c t  +   

Vyberte volbu 5.3.1.2 detekce vedlejšího měniče, aby došlo iniciaci 
automatické detekce vedlejších měničů připojených k hlavnímu 
měniči. Číslo vedle volby udává počet detekovaných měničů. 
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POZNÁMKY: 

Pokud nejsou detekovány všechny měniče, zkontrolujte následujícím 
způsobem připojení RS485 měničů:  

 Pro zobrazení seznamu všech detekovaných měničů použijte konfigurační 
nástroj SolarEdge. 

 Identifikujte měniče, které nebyly detekovány. 

 Zkontrolujte fyzické připojení RS485 neidentifikovaných měničů. 

 Zkontrolujte, zda jsou neidentifikované měniče nastaveny jako vedlejší. 

 Znovu vyhledejte všechny vedlejší měniče opětovným výběrem volby 
detekce vedlejších měničů. 

Volba 5.3.1.3 detekce vedlejších měničů + je totožná s nabídkou 
volby 5.3.1.2, ale navíc konfiguruje také všechny vedlejší měniče k 
zasílání monitorovacích dat prostřednictvím RS485. Lze říci, že tuto 
volbu použijete, pokud nechcete, aby jeden z vedlejších měničů 
nezasílal monitorovací data prostřednictvím sítě RS485. 

5.4 Konf. ZigBee 
Pokud vyberete volbu 5.4 Konf. ZigBee, zobrazí se následující 
nabídka: 

* 1 .  P A N  I D           

 2 .  S c a n  C h a n n e l     

 3 .  A p p l Y  S e t t i n g s   

                    

 5.4.1 PAN ID: Zadejte PAN ID ZigBee modemu v šestnáctkové 
soustavě. 

 5.4.2 skenování kanálů: Zadejte síťový kanál externího modemu 
v šestnáctkové soustavě. 

 5.4.3 aplikace nastavení: Po nastavení hodnot dvou výše 
uvedených voleb vyberte tuto volbu. 
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11 Vyberte volbu 6. Počítadla a resetujte všechna počítadla 

telemetrických dat, která se zobrazují v okně měření výkonu popsaném 
v oddíle Okno měření výkonu na straně 82. 

 T h i s  a c t i o n  w i l l    

 R e s e t  a l l  c o u n t e r s  

                    

 P l e a s e  S e l e c t : N O    
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Konfigurace měniče pomocí 
konfiguračního nástroje SolarEdge 

Ke konfiguraci systému slouží dvě volby: 

 Použití LCD panelu, které popisuje tato příručka. 

 Použití konfiguračního nástroje, který nabízí standardní GUI pro 
Windows. Přístup k tomuto nástroji získáte připojením počítače nebo 
notebooku k měniči prostřednictvím konektoru RS232. 

Tento nástroj nabízí několik dalších voleb, které nejsou přístupné při 
ručním použití LCD, jako např. povolení aktualizace firmwaru měniče 
a získání seznamu výrobních čísel PowerBoxů připojených k měniči 
pro rychlé ověření, zda proběhla správně instalace všech měničů.  
Viz programová příručka konfiguračního nástroje SolarEdge. 
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná. 
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Kapitola 9

Přeprava a skladování

 

O této kapitole 

Tato kapitola popisuje přepravu a skladování měniče SolarEdge. 

Přeprava jednofázového měniče 
V ideálním případě by se měl jednofázový měnič přepravovat v 
originálním balení, nepřevrácený a tak, abyste jej nevystavovali zbytečným 
nárazům. Pokud již nemáte k dispozici originální balení, můžete použít 
podobnou krabici, která odolá hmotnosti jednofázového měniče (25 kg), 
má systém držadel a může být zcela uzavřena. 

Skladování jednofázového měniče 
Jednofázový měnič skladujte na suchém místě, kde se okolní teplota 
pohybuje v rozmezí - 25 až + 60°C 
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná. 
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Příloha A

Chyby a odstraňování
závad

 

O této příloze 

Pokud dojde k chybě, LCD panel zobrazí hlášení.  

Tato příloha uvádí chybová hlášení, která se mohou zobrazit na LCD 
panelu měniče, popisuje jejich význam a dále popisuje odstranění každé z 
příčin. 

Každé hlášení může mít délku až dva řádky, každý s 20 znaky. Ukázka 
formátu chybového hlášení na LCD panelu měniče: 

E r r o r  c o d e  X X X       

                    

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Každé chybové hlášení se zobrazuje po dobu 30 sekund. Pokud se již 
chyba nevyskytuje, měnič zobrazuje hlášení o oživení. 
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Následující tabulka uvádí chybová hlášení, která se zobrazují na měniči, a popisuje, jak 
je odstranit. 

Čís. chyby Hlášení LCD Popis  Odstranění závad 

9 Ochrana před 
AC proudovým 
rázem 

Vnitřní zařízení, které 
měří AC proud, naměřilo 
podstatně vyšší výstupní 
proudy. K tomu může 
dojít z důvodu změn AC 
napětí nebo zátěže 
sepnutím v blízkosti 
stanice. 

Pokud chyba přetrvává: 

 Zkontrolujte AC připojení k měniči. 

 Zeptejte se provozovatele sítě, zda se v 
blízkosti stanice nenachází velký zdroj 
rázů nebo nedochází k nepravidelnému 
zatížení. 

10 Zemní proud - 
RCD (zařízení 
na zbytkový 
proud) 

Zemní proudový ráz. 
Vnitřní zařízení, které 
měří chyby uzemnění, 
naměřilo podstatně vyšší 
zemní proudy. 

K chybám uzemnění může docházet v 
důsledku nedostatečné izolace uzemnění.  

NEDOTÝKEJTE SE ODIZOLOVANÝCH 
VODIČŮ! 

PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ TÉTO CHYBY 
DBEJTE KRAJNÍ OPATRNOSTI.  

HROZÍ RIZIKO USMRCENÍ 
ELEKTRICKÝM PROUDEM!  

 Tento problém může odstranit pouze 
kvalifikovaný technik a pouze po přijetí 
příslušných bezpečnostních opatření. 

 VYPNĚTE měnič spínačem ZAP./VYP. na 
spodní straně měniče a rozpojte AC spínač.

 Počkejte pět minut, než se vybijí vstupní 
kondenzátory. 

 Odpojte DC vstupy. 

 U každého DC řetězce změřte DC napětí 
mezi DC - a GND (uzemněním) a DC + a 
GND pomocí 1Kiloohmového rezistoru 
zapojeného paralelně k voltmetru. Pokud 
naměříte napětí vyšší než 2 V, je chyba v 
řetězci. 

 K měniči nepřipojujte řetězce s vadným 
uzemněním. 

 Vadný řetězec musí opravit autorizovaný 
montér FV instalací před jeho připojením k 
měniči.  
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Čís. chyby Hlášení LCD Popis  Odstranění závad 

13 Ochrana před 
AC proudovým 
rázem 

Ochrana před AC 
proudovým rázem. 
Vnitřní zařízení, které 
měří AC proud, naměřilo 
podstatně vyšší výstupní 
proudy. K tomu může 
dojít z důvodu změn AC 
napětí nebo zátěže 
sepnutím v blízkosti 
místa instalace. 

Pokud chyba přetrvává: 

 Zkontrolujte AC připojení k měniči. 

 Zeptejte se provozovatele sítě, zda se v 
blízkosti místa instalace nenachází velký 
zdroj rázů nebo nedochází k 
nepravidelnému zatížení. 

 Pokud není problém se sítí, obraťte se na 
podporu SolarEdge. 

14 AC napětí je 
příliš vysoké 

AC napěťový ráz. Vnitřní 
zařízení, které měří AC 
napětí, naměřilo 
podstatně vyšší okamžité 
výstupní napětí. 

Pokud chyba přetrvává: 

 Zkontrolujte AC připojení k měniči. 

 Zeptejte se provozovatele sítě, zda se v 
blízkosti stanice nenachází velký zdroj 
rázů nebo nedochází k nepravidelnému 
zatížení. 

 Zkontrolujte, zda velikost výstupní 
kabeláže odpovídá vzdálenosti mezi 
měničem a místem připojení k síti. 

 Použijte kabeláž s větší tloušťkou pro AC 
výstup. 

15 DC je napětí 
příliš vysoké 

DC přepětí. Vstupní DC 
napětí překročilo 
maximální podporovanou 
úroveň. 

Systém SolarEdge obvykle eliminuje chyby 
DC přepětí. Pokud je zjištěno DC přepětí, 
vypne měnič PowerBoxy a restartuje se.  

Pokud problém přetrvává:  

 VYPNĚTE spínač ZAP./VYP. na spodní 
straně měniče. Po uplynutí minimálně pěti 
minut by se mělo na LCD panelu zobrazit 
nízké bezpečné napětí rovné 1 V*délka 
řetězce. Pokud ne, prověřte, který z řetězců 
je vadný, a znovu prověřte jeho připojení k 
měniči.  

 Zkontrolujte, zda nejsou připojeny žádné 
FV moduly přímo k měniči bez 
PowerBoxu.  

 Znovu uveďte do provozu všechny měniče 
ve stanici, jak popisuje kapitola 5, Uvedení 
instalace do provozu na straně 51. 

16 Chyba zařízení Chyba vnitřního zařízení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na 
podporu SolarEdge. 
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Čís. chyby Hlášení LCD Popis  Odstranění závad 

17 Teplota je příliš 
vysoká  

Překročení teploty. 

 

Pokud problém přetrvává:  

 Zkontrolujte prostor pro ventilaci okolo 
měniče, jak popisuje oddíl Volný prostor 
okolo šasi na straně 37. 

 Ujistěte se, že je žebrování chladiče čisté a 
bez překážek. 

 Prověřte, zda není měnič instalován v 
oblasti, která je příliš teplá. 

 Instalujte jej znovu v chladnějším umístění.

24 Vadný snímač 
teploty 

Porouchaný nebo 
vypojený snímač teploty. 

Pokud problém přetrvává, obraťte se na 
podporu SolarEdge. 

25 Vadná izolace Vadná FV izolace. 

Měnič detekoval, že 
uzemnění FV solárního 
generátoru není náležitě 
izolováno.  

Izolace se kontroluje 
pokaždé, než se měnič 
spustí.  

Pokud problém přetrvává: 

 Zkontrolujte izolaci FV instalace a 
prosakování proudů.  

 Vadný řetězec musí opravit autorizovaný 
montér FV instalací před jeho připojením k 
měniči. 

26 Porouchané AC 
relé 

AC relé nevyhovělo 
zkouškám při oživení. 

Pokud problém přetrvává:  

 Odpojte měnič od AC sítě.  

 Obraťte se na podporu SolarEdge. 

27 Chyba zařízení Chyba vnitřního zařízení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na 
podporu SolarEdge. 

28 Chyba snímače 
RCD 

Měřící mechanizmus 
RCD nevyhověl 
zkouškám při oživení.  

Pokud problém přetrvává, obraťte se na 
podporu SolarEdge. 

29-30 Chyba vyvážení 
fází  

Monitorovací zařízení, 
které kontroluje vyvážení 
jednotlivých fází (L1-N a 
L2-N), překročilo 
stanovený limit. 

Tato chyba se kontroluje 
pouze v USA. 

 Zkontrolujte připojení k síti. 

 Zkontrolujte kabeláž připojení GND. 

 Zkontrolujte připojení L1, L2 a nulového 
vodiče. 

 Prověřte symetrické zatížení mezi L1 a L2. 

 Obraťte se na místní správu sítě. 
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Čís. chyby Hlášení LCD Popis  Odstranění závad 

31 AC napětí je 
příliš vysoké 

Napětí sítě překročilo 
limit povolený v této 
zemi. 

 Vypněte měniče ve stanici a zkontrolujte 
napětí AC sítě. 

 Pokud je měnič ve větší vzdálenosti od 
přípojného bodu sítě, použijte AC kabeláž 
s větší tloušťkou. 

 Obraťte se na provozovatele sítě. 

 Pokud máte povolení místních úřadů, 
použijte ke změně rozsahu konfigurační 
nástroj SolarEdge. Podrobnosti viz 
uživatelská příručka instalačního nástroje 
SolarEdge. 

32 AC napětí je 
příliš nízké 

Napětí sítě kleslo pod 
limit povolený v této 
zemi. 

 Obraťte se na provozovatele sítě. 

 Pokud máte povolení místních úřadů, 
použijte ke změně nastavení konfigurační 
nástroj SolarEdge. Podrobnosti viz 
uživatelská příručka instalačního nástroje 
SolarEdge. 

33 AC napětí je 
příliš vysoké 

Napětí sítě překročilo 
limit povolený v této 
zemi. 

 Postupujte stejným způsobem jako v 
případě chyby č. 31. 

34 AC frekvence je 
příliš vysoká 

Frekvence sítě překročila 
limit povolený v této 
zemi. 

 Obraťte se na provozovatele sítě.  

 Pokud máte povolení místních úřadů, 
použijte ke změně nastavení konfigurační 
nástroj SolarEdge. Podrobnosti viz 
uživatelská příručka instalačního nástroje 
SolarEdge. 

35 AC frekvence je 
příliš nízká 

Frekvence sítě klesla pod 
limit povolený v této 
zemi. 

 Obraťte se na provozovatele sítě.  

 Pokud máte povolení místních úřadů, 
použijte ke změně nastavení konfigurační 
nástroj SolarEdge. Podrobnosti viz 
uživatelská příručka instalačního nástroje 
SolarEdge. 

36 Přivádění DC Na AC vstupu byl 
detekován přívod DC.  

 Pokud problém přetrvává, obraťte se na 
podporu SolarEdge. 

37-38 Zemní proud - 
RCD (zařízení 
na zbytkový 
proud) 

Zemní proudový ráz. 

Vnitřní zařízení, které 
měří chyby uzemnění, 
naměřilo podstatně vyšší 
zemní proudy. 

Postupujte stejným způsobem jako v případě 
chyby č. 10. 
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Čís. chyby Hlášení LCD Popis  Odstranění závad 

40 Islanding 
(ostrovní 
provoz) 

Poruchy napětí AC sítě. 
Měnič se vypnul v 
důsledku islandingu.  

Jakmile se AC napětí vrátí zpět, spustí se 
měnič po čase znovu (délka prodlevy závisí na 
připojovacích kódech k síti v dané zemi) 

Pokud problém přetrvává, obraťte se na 
provozovatele sítě, zda v místě dochází k 
častým přerušením AC. 

41 AC napětí je 
příliš nízké 

Napětí sítě kleslo pod 
povolený limit.  

Tato chyba se kontroluje 
pouze v USA. 

Postupujte stejným způsobem jako v případě 
chyby č. 32. 

43 Chyba vnitřního 
zařízení  

Chyba vnitřního zařízení. Pokud problém přetrvává, obraťte se na 
podporu SolarEdge. 

44 Nebyla vybrána 
žádná země 

Měnič není 
nakonfigurovaný pro 
žádnou zemi. 

Vyberte zemi podle popisu na straně 86.  

4, 5, 8, 12,  
18-23, 39, 
42, 45 

Softwarová 
chyba 

Vnitřní softwarová 
chyba.  

Pokud chyba přetrvává, obraťte se na podporu 
SolarEdge. 
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Příloha B

Technické specifikace

 

O této příloze 

Tabulka v této příloze udává technické specifikace součástí systému 
SolarEdge. 
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Jednofázový měnič 
 SE3300 SE4000 SE5000  

Výstup 

Jmenovitý výstupní výkon AC 3300 4000 5000 W 

Maximální výstupní výkon AC 3300 4000 5000 W 

Výstupní napětí AC (jmenovité) 230 Vac

Rozsah výstupního napětí AC 184 - 264.5 Vac

AC frekvence (jmenovitá) 50 Hz 

Rozsah AC frekvence 47.5 - 50.2 Hz 

Maximální průběžný výstupní proud 18 22 27 A 

Celkové harmonické zkreslení (THD) při maximálním 
výkonu 

< 3 % 

Součinitel výkonu > 0.99  

Detektor zbytkového proudu / krokový detektor 
zbytkového proudu 

300 / 30 mA 

Maximální přivádění DC 130 mA 

Monitorování užitkovosti, ochrany před ostrovním 
provozem (islanding protection), limity 
konfigurovatelné pro danou zemi 

Ano  

Vstup 

Doporučený maximální DC výkon (modul STC) 3500 4200 5300 W 

Beztransformátorový, podzemní Ano  

Maximální vstupní napětí 500 Vdc

Rozsah napětí MPPT Netýká se systému SolarEdge  

Maximální vstupní proud 13 20 13 Adc

Ochrana proti obrácení polarity Ano  

Detekce vadné izolace uzemnění Citlivost 600kΩ  

Maximální účinnost měniče 97.6 % 

Evropská vážená účinnost 97.1 % 

Vážená účinnost CEC (California Energy 
Commission) 

97.2 % 

Noční spotřeba energie < 2.5 W 
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 SE3300 SE4000 SE5000  

Shoda s normami 

Bezpečnost IEC-62103 (EN50178), návrh IEC-62109, 
UL1741 

 

Normy připojení k síti VDE 0126-1-1, AS-4777, RD-1663, DK 
5940, IEEE1547, NEC 

 

Emise IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, 
IEC61000-3-12, FCC část 15 třída B 

 

WEEE (Odpad z elektrických a elektronických 
zařízení), RoHS (Zákaz použití některých 
nebezpečných látek v elektronických a elektrických 
zařízeních) 

Ano  

Specifikace instalace 

AC výstup Kabelová průchodka, průměr 13 - 18 mm  

DC vstup MC3 / MC4 / Tyco  

Rozměry (Š x D x V) 540 x 315 x 191 mm

Hmotnost 23 kg 

Chlazení Přirozené proudění  

Rozsah pracovní teploty -20 až +50 °C 

Ochranná klasifikace IP65 – venkovní a vnitřní  

Upevněný držákem (držák je součástí dodávky), volitelné připojitelné vedení kabeláže (EU), integrovaný 
DC spínač (USA) 

 

Řetězcový měnič 
Výstup 

Jmenovitý výstupní výkon AC 6000 W 

Maximální výstupní výkon AC 6000 W 

Výstupní napětí AC (jmenovité) 230 Vac 

Rozsah výstupního napětí AC 184 - 264.5 Vac 

AC frekvence (jmenovitá) 50 Hz 

Rozsah AC frekvence 47.5 - 50.2 Hz 
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Maximální průběžný výstupní proud 30 A 

Celkové harmonické zkreslení (THD) při maximálním 

výkonu 

< 3 % 

Součinitel výkonu > 0.99  

Detektor zbytkového proudu / krokový detektor 

zbytkového proudu 

300 / 30 mA 

Maximální přivádění DC 130 mA 

Monitorování užitkovosti, ochrany před ostrovním 

provozem (islanding protection), limity 

konfigurovatelné pro danou zemi 

Ano  

Vstup 

Doporučený maximální DC výkon (modul STC) 200 W 

Beztransformátorový, podzemní Ano  

Maximální vstupní napětí 500 Vdc

Rozsah napětí MPPT Netýká se systému SolarEdge  

Ochrana proti obrácení polarity Ano  

Detekce vadné izolace uzemnění Citlivost 600k?  

Maximální účinnost měniče 97.6 % 

Evropská vážená účinnost 97.1 % 

Vážená účinnost CEC (California Energy 

Commission) 

97.2 % 

Noční spotřeba energie < 2.5 W 

Shoda s normami 

Bezpečnost IEC-62103 (EN50178), návrh IEC-62109, 

UL1741 

 

Normy připojení k síti VDE 0126-1-1, AS-4777, RD-1663, DK 

5940, IEEE1547 

 

Emise IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, 

IEC61000-3-12, FCC část 15 třída B 

 

WEEE (Odpad z elektrických a elektronických 

zařízení), RoHS (Zákaz použití některých 

nebezpečných látek v elektronických a elektrických 

zařízeních) 

Ano  
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Specifikace instalace 

AC výstup Kabelová průchodka, průměr 13 - 18 mm  

DC vstup MC3 / MC4 / Tyco  

Rozměry (Š x D x V) 540 x 315 x 191 mm 

Hmotnost 23 kg 

Chlazení Přirozené proudění  

Rozsah pracovní teploty -20 až +50 °C 

Ochranná klasifikace IP65 – venkovní a vnitřní  

Upevněný držákem (držák je součástí dodávky), volitelné připojitelné vedení kabeláže (EU), integrovaný 

DC spínač (USA) 

Tenkovrstvý PowerBox 
Vstup 

Jmenovitý celkový vstupní DC výkon 350 W 

Počet vstupních panelů (paralelní připojení) 2 - 4  

Absolutní maximální vstupní napětí 100 Vdc 

Maximální proud na vstup 2 / 3 Adc 

Vstupy opatřené pojistkou Volitelné  

Pracovní rozsah MPPT 10 - 95 Vdc 

Ochrana proti obrácení polarity Ano  

Maximální účinnost 98.6 % 

Evropská vážená účinnost 97.8 % 

Vážená účinnost CEC (California Energy 

Commission) 

97.7 % 

Ochrana proti zasažení indukčním bleskem 1 / 3 m / ft 

Noční spotřeba energie 0 W 
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Pracovní výstup (měnič pracuje) 

Maximální výstupní výkon 15 A 

Pracovní výstupní napětí 5 - 60 V 

Celkové maximální napětí řetězce (řízené měničem) 

- USA a EU 1-ph 

600 V 

Celkové maximální napětí řetězce (řízené měničem) 

- EU 3-ph 

1000 V 

Výstup při pohotovostním režimu (měnič je odpojený nebo vypnutý) 

Bezpečné výstupní napětí na PowerBox 1 Vdc 

Návrh FV systému 

Limity pro řetězce - EU, 1ph systém 8 - 25 PowerBoxy 

Limity pro řetězce - EU, 3ph systém 10 - 50 PowerBoxy 

Limity pro řetězce - USA 8 - 25 PowerBoxy 

Paralelní řetězce různých délek nebo orientací Ano  

Shoda s normami 

EMC FCC část 15 třída B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

Bezpečnost UL1741, IEC-62103 (třída bezpečnosti II), 

IEC61730 

Materiál UL-94 (5-VA), odolný UV 

WEEE (Odpad z elektrických a elektronických 

zařízení), RoHS (Zákaz použití některých 

nebezpečných látek v elektronických a elektrických 

zařízeních) 

Ano 

Specifikace instalace 

Rozměry (Š x D x V) 149,5 x 142 x 27,2 / 5,9 x 5,6 x 1,1 mm / in 

Hmotnost 800 / 1.8 g / lb 

Rozsah pracovní teploty -40 - +65 / -40 - +150 °C / °F 

Ochranná klasifikace IP65 venkovní použití / NEMA 3R  

Relativní vlhkost 0 - 100 % 
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Přídavný PowerBox 
Vstup 

Jmenovitý vstupní DC výkon 250 W 

Absolutní maximální vstupní napětí 60 (*) Vdc 

Pracovní rozsah MPPT 5 - 60 Vdc 

Maximální vstupní proud 10 Adc 

Ochrana proti obrácení polarity Ano  

Maximální účinnost 98.6 % 

Evropská vážená účinnost 97.8 % 

Vážená účinnost CEC (California Energy 

Commission) 

97.7 % 

Ochrana proti zasažení indukčním bleskem 1 / 3 m / ft 

Noční spotřeba energie 0 W 

Pracovní výstup (měnič pracuje) 

Maximální výstupní výkon 15 A 

Pracovní výstupní napětí 5 - 60 V 

Celkové maximální napětí řetězce (řízené měničem) 

- USA a EU 1-ph 

600 V 

Celkové maximální napětí řetězce (řízené měničem) 

- EU 3-ph 

1000 V 

Výstup při pohotovostním režimu (měnič je odpojený nebo vypnutý) 

Bezpečné výstupní napětí na PowerBox 1 Vdc 

Návrh FV systému 

Limity pro řetězce - EU, 1ph systém 8 - 25 Moduly 

Limity pro řetězce - EU, 3ph systém 10 - 50 Moduly 

Limity pro řetězce - USA 8 - 25 Moduly 

Paralelní řetězce různých délek nebo orientací Ano  
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Shoda s normami 

EMC FCC část 15 třída B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

Bezpečnost UL1741, IEC-62103 (třída bezpečnosti II), 

IEC61730 

Materiál UL-94 (5-VA), odolný UV 

WEEE (Odpad z elektrických a elektronických 

zařízení), RoHS (Zákaz použití některých 

nebezpečných látek v elektronických a elektrických 

zařízeních) 

Ano 

Specifikace instalace 

Rozměry (Š x D x V) 149,5 x 142 x 27,2 / 5,9 x 5,6 x 1,1 mm / in 

Hmotnost 800 / 1.8 g / lb 

Rozsah pracovní teploty -40 - +65 / -40 - +150 °C / °F 

Ochranná klasifikace IP65 venkovní použití / NEMA 3R  

Relativní vlhkost 0 - 100 % 

(*) TFI verze až 100 V 

 



Mechanické specifikace PowerBoxu  

Návod k instalaci zařízení SolarEdge 

 

 

112 

 

 

Příloha C

Mechanické 
specifikace 
PowerBoxu 

 

O této příloze 

Tato příloha uvádí mechanické specifikace pro PowerBoxy SolarEdge. 

K upevnění jednotek PowerBoxu k rámu použijte šrouby M8 a podložky.  

 
 

POZNÁMKA: 

Společnost SolarEdge nedodává šrouby, matky a podložky, protože se liší jejich 
rozměry a délky v závislosti na různých rámech. 

 
 

POZOR: 

Než provedete instalaci přímo na modul nebo rám modulu, obraťte se nejprve na 
výrobce modulu ohledně informací, kam modul umístit a jak to ovlivní poskytovanou 
záruku. 

 Označte všechna místa montážních otvorů. 

 Každý PowerBox je nutné upevnit k rámu pomocí obou montážních 
otvorů. 

 Vyvrtejte otvory. 

 
 

POZOR: 

Nevrtejte skrz PowerBox nebo montážní otvory. Silné vibrace způsobené vrtáním 
mohou PowerBox poškodit. 
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Přídavné řešení PowerBox 
Následující obrázek zobrazuje mechanické specifikace pro AOB 
PowerBox: 

 
Obrázek 30: Mechanické specifikace AOB PowerBoxu 

Tenkovrstvý modul PowerBox 
Následující obrázek zobrazuje mechanické specifikace pro TFI PowerBox: 

 
Obrázek 31: Mechanické specifikace TFI PowerBoxu 
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Příloha D

Další dokumentace 

 

O této příloze 

Příloha popisuje, kde lze nalézt další informace a příručky. 

Další informace, technické listy a nejaktuálnější osvědčení pro různé 
výrobky v různých zemích naleznete na webových stránkách společnosti 
SolarEdge: www.solaredge.com 

Na těchto stránkách naleznete tyto doplňkové příručky: 

 Uživatelská příručka monitorovacího portálu SolarEdge 

 Programová příručka konfiguračního nástroje SolarEdge  

 Návod k montáži přídavného PowerBoxu SolarEdge pro solární 
moduly Schott 
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Tato stránka byla záměrně ponechána prázdná. 
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Kontaktní údaje pro případ jakýchkoli 
technických problémů s našimi výrobky 

 

USA & linka technické podpory pro celý svět: 

Německo: +49.89.23513100 

Francie: +33.(0)970.465.662 

Izrael: +972.73.2403116 

Fax: +972.73.2403117 

E-mail: support@solaredge.com 
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