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1. Poznámky k této příručce 
1.1 Rozsah platnosti 
Tato příručka popisuje montáž, instalaci, uvedení do provozu, údržbu a odstraňování závad 
následujících modelů výrobků Fox: 
H3-5.0-E H3-6.0-E H3-8.0-E H3-10.0-E H3-12.0-E 
AC3-5.0-E AC3-6.0-E AC3-8.0-E AC3-10.0-E AC3-12.0-E 
Poznámka: Uschovejte tento návod na místě, kde bude vždy přístupný. 

 
1.2 Cílová skupina 
Tato příručka je určena pro kvalifikované elektrikáře. Úkony popsané v této příručce mohou provádět 
pouze kvalifikovaní elektrikáři. 

1.3 Použité symboly 
V tomto dokumente sú uvedené nasledujúce typy bezpečnostných pokynov a všeobecných informácií:  

 

Nebezpečie! 
“Nebezpečie" označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok 
smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni. 

 

Varovanie! 
"Varovanie" označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok 
smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni. 

 

Upozornenie! 
"Upozornenie" označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť ľahké 
alebo stredne ťažké zranenie, ak sa jej nevyhnete. 

 
  

Poznámka! 
"Poznámka" poskytuje dôležité tipy a usmernenia. 

 
   This section explains the symbols shown on the inverter and on the type label: 
 

Symboly Vysvětlení 
 

 

 
Měnič splňuje požadavky platných směrnic CE. 

 

 

 
Pozor na horký povrch. Měnič se může během provozu zahřát. Vyvarujte se kontaktu 
během provozu. 

 

 

 
Nebezpečí vysokého napětí. 
Ohrožení života v důsledku vysokého napětí ve střídači! 

 

 

 
Nebezpečí. 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

 

 

Ohrožení života v důsledku vysokého napětí. 
V měniči je zbytkové napětí, které se musí vybíjet 5 minut. Počkejte 5 min, 
než otevřete horní víko nebo víko DC. 
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Přečtěte si příručku 

 

 
Výrobek by neměl být likvidován jako domovní odpad 

 
2. Bezpečnost 
2.1 Vhodné použití 

Měniče řady H3/AC3 jsou navrženy a testovány v souladu s mezinárodními bezpečnostními 
požadavky. Při instalaci a provozu tohoto měniče je však třeba dodržovat určitá bezpečnostní 
opatření. Instalatér si musí přečíst a dodržovat všechny pokyny, upozornění a výstrahy uvedené 
v této instalační příručce. 
• Veškeré činnosti včetně přepravy, instalace, uvedení do provozu a údržby musí provádět 

kvalifikovaný a vyškolený personál. 
• Elektrickou instalaci a údržbu měniče musí provádět elektrikář s licencí a musí být v souladu s 

místními předpisy pro elektroinstalaci. 
• Před instalací zkontrolujte, zda jednotka není poškozena při přepravě nebo manipulaci, což by 

mohlo ovlivnit celistvost izolace nebo bezpečnostní vzdálenosti. Pečlivě zvolte místo instalace a 
dodržujte stanovené požadavky na chlazení. Neoprávněné odstranění nezbytných ochran, 
nesprávné použití, nesprávná instalace a provoz mohou vést k vážnému ohrožení bezpečnosti 
a úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zařízení. 

• Před připojením měniče k rozvodné síti se obraťte na místní společnost provozující rozvodnou 
síť, abyste získali příslušná povolení. Toto připojení smí provádět pouze kvalifikovaný technický 
personál. 

• Zařízení neinstalujte v nepříznivých podmínkách prostředí, například v blízkosti hořlavých nebo 
výbušných látek; v korozivním nebo pouštním prostředí; tam, kde je vystaveno extrémně 
vysokým nebo nízkým teplotám; nebo tam, kde je vysoká vlhkost. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud bezpečnostní zařízení nefungují nebo jsou vypnutá. 
• Při instalaci používejte osobní ochranné pomůcky včetně rukavic a ochrany očí. O 

nestandardních podmínkách instalace informujte výrobce. 
• Zařízení nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli provozní anomálie. Vyhněte se dočasným 

opravám. 
• Veškeré opravy provádějte pouze s použitím schválených náhradních dílů, které musí být 

instalovány v souladu s jejich určením, a to licencovaným dodavatelem nebo autorizovaným 
servisním zástupcem společnosti Fox. 

• Odpovědnost vyplývající z komerčních součástí je přenesena na jejich příslušné výrobce. 
Kdykoli byl střídač odpojen od veřejné sítě, buďte mimořádně opatrní, protože některé 
komponenty mohou udržet dostatečný náboj, který může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. Před dotykem jakékoli části střídače se ujistěte, že povrchy a zařízení jsou pod 
teplotou bezpečnou pro dotyk a napěťovým potenciálem, než budete pokračovat.
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2.2 Připojení PE a zbytkový proud 
Faktory zbytkového proudu PV systému 

V každé fotovoltaické instalaci se na úniku proudu do ochranného uzemnění (PE) podílí několik 
prvků, které lze rozdělit na dva hlavní typy. 
Kapacitní vybíjecí proud - vybíjecí proud je generován především parazitní kapacitou PV modulů 
vůči PE. Typ modulu, podmínky prostředí (déšť, vlhkost) a dokonce i vzdálenost modulů od střechy 
mohou mít vliv na vybíjecí proud. Dalšími faktory, které mohou přispívat k parazitní kapacitě, jsou 
vnitřní kapacita střídače vůči PE a vnější ochranné prvky, jako je ochrana osvětlení. 
Během provozu je stejnosměrná sběrnice připojena k síti střídavého proudu prostřednictvím 
střídače. Na stejnosměrnou sběrnici tak přichází část amplitudy střídavého napětí. Kolísající napětí 
neustále mění stav nabití parazitního fotovoltaického kondenzátoru (tj. kapacitu k PE). To je spojeno 
s posunutím proudu, které je úměrné kapacitě a amplitudě přiloženého napětí. 
Zbytkový proud - pokud dojde k poruše, např. vadné izolaci, kdy se kabel pod napětím dostane do 
kontaktu s uzemněnou osobou, teče další proud, tzv. zbytkový proud. 

Proudové chrániče (RCD) 
Všechny střídače FOXESS jsou vybaveny certifikovaným vnitřním proudovým chráničem 
(RCD), který chrání před možným úrazem elektrickým proudem v případě poruchy 
fotovoltaického pole, kabelů nebo střídače (DC). RCD ve střídači FOXESS dokáže detekovat 
únik proudu na straně stejnosměrného proudu. Pro proudový chránič RCD jsou k dispozici 2 
vypínací prahy podle požadavků normy DIN VDE 0126-1-1. Nízký práh slouží k ochraně před 
rychlými změnami úniku typickými pro přímý kontakt osob. Vyšší práh se používá pro pomalu 
rostoucí unikající proudy, aby se omezil proud v uzemňovacích vodičích z důvodu bezpečnosti. 
Výchozí hodnota pro vyšší rychlost ochrany osob je 30 mA a 300 mA na jednotku pro nižší 
rychlost požární bezpečnosti 

Instalace a výběr externího proudového chrániče 
V některých zemích je vyžadován externí proudový chránič. Instalatér musí zkontrolovat, jaký 
typ proudového chrániče je vyžadován místními předpisy. Instalace RCD musí být vždy 
provedena v souladu s místními předpisy a normami. Společnost FOXESS doporučuje použít 
proudový chránič typu A. Pokud konkrétní místní elektrické předpisy nevyžadují nižší hodnotu, 
společnost FOXESS doporučuje použít proudový chránič s hodnotou mezi 100 mA a 300 mA. 
V instalacích, kde místní elektrotechnické předpisy vyžadují RCD s nižším nastavením 
svodového proudu, může vybíjecí proud vést k rušivému vypínání externího RCD. Aby se 
zabránilo rušivému vypínání externího proudového chrániče, doporučujeme provést následující 
kroky: 

1. Výběr vhodného proudového chrániče je důležitý pro správnou funkci instalace. RCD 
s jmenovitou hodnotou 30 mA může ve skutečnosti vypnout při úniku 15 mA (podle IEC 61008). 
Kvalitní proudové chrániče RCD obvykle vypínají při hodnotě blížící se jejich jmenovité hodnotě. 

2. Nastavte vypínací proud interního proudového chrániče střídače na nižší hodnotu, než 
je vypínací proud externího proudového chrániče. Interní proudový chránič vypne, pokud je proud 
vyšší než povolený, ale protože se interní proudový chránič střídače automaticky resetuje, když 
jsou zbytkové proudy nízké, ušetří se ruční resetování.
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2.3 Přepěťové ochrany (SPD) pro fotovoltaické instalace 
VAROVÁNÍ! 
Při instalaci fotovoltaického systému by měla být zajištěna ochrana proti přepětí pomocí svodičů 
přepětí. Střídač připojený k síti není vybaven SPD jak na vstupní straně FV, tak na straně 
sítě.Blesk způsobí škody buď přímým úderem, nebo přepětím v důsledku blízkého úderu. 

 

Indukované přepětí je nejpravděpodobnější příčinou poškození většiny zařízení bleskem, zejména 
ve venkovských oblastech, kde je elektřina obvykle dodávána dlouhým nadzemním vedením. Přepětí 
může mít dopad jak na vedení fotovoltaického pole, tak na kabely střídavého proudu vedoucí do 
budovy. Při konečné aplikaci je třeba konzultovat odborníky na ochranu před bleskem. Pomocí 
vhodné vnější ochrany před bleskem lze účinek přímého úderu blesku do budovy řízeně zmírnit a 
bleskový proud odvést do země. 

 
Instalace SPD na ochranu měniče před mechanickým poškozením a nadměrným namáháním 
zahrnuje svodič přepětí v případě budovy s vnějším systémem ochrany před bleskem (LPS), pokud 
je dodržena oddělovací vzdálenost. Pro ochranu stejnosměrného systému by mělo být na konci 
stejnosměrné kabeláže střídače a na poli umístěném mezi střídačem a fotovoltaickým generátorem 
namontováno přepěťové ochranné zařízení (SPD typ2), pokud je ochranná hladina (VP) svodičů 
přepětí vyšší než 1100 V, je pro přepěťovou ochranu elektrických zařízení vyžadováno další SPD typ 
3. Pro ochranu střídavého systému by měla být na hlavním přívodním bodě střídavého napájení (na 
vývodu pro spotřebitele), který se nachází mezi střídačem a elektroměrem/rozvodnou soustavou, 
namontována přepěťová ochranná zařízení (SPD typ 2); SPD (zkušební impuls D1) pro signální 
vedení podle normy EN 61632-1. Všechny stejnosměrné kabely by měly být instalovány tak, aby byl 
zajištěn co nejkratší průběh, a kladné a záporné kabely řetězce nebo hlavního stejnosměrného 
napájení by měly být svázány dohromady. 
Zamezte vytváření smyček v systému. Tento požadavek na krátký průběh a svazování zahrnuje i 
všechny související zemnicí svazkové vodiče. Zařízení s jiskřišti nejsou vhodná k použití ve 
stejnosměrných obvodech, jakmile vedou; nepřestanou vést, dokud napětí na jejich svorkách obvykle 
neklesne pod 30 V. 

 

3. Úvod 
3.1 Základní funkce 
Řada H3/AC3 jsou vysoce kvalitní střídače, které dokáží přeměnit solární energii na střídavou a ukládat 
energii do baterie. Střídač lze použít k optimalizaci vlastní spotřeby, k ukládání do baterie pro budoucí 
použití nebo k dodávce do veřejné sítě. Pracovní režim závisí na fotovoltaické energii a preferencích 
uživatele. 

 
• Výhody systému: 

Pokročilá technologie řízení DSP. 
Využívá nejnovější vysoce účinné napájecí komponenty. 
Pokročilé řešení proti vysedávání. 
Stupeň krytí IP65. 
Max. Účinnost až 98 %. Účinnost v EU až 97,3 %. THD<3 %. 
Bezpečnost a spolehlivost: Beztransformátorová konstrukce se softwarovou a hardwarovou ochranou 
Omezení exportu (Meter/DRM0/ESTOP). 



 

Regulace účiníku. Přívětivé rozhraní HMI 
Indikace stavu pomocí LED 
LCD displej s technickými údaji, interakce člověk-stroj prostřednictvím čtyř dotykových tlačítek  
Dálkové ovládání pomocí PC 

 
Pracovní režimy: 

Pracovní režimy Popis 
 

Self-use 
(s FV napájením) 

Priorita: zátěž > baterie > síť 
Energie vyrobená fotovoltaickým systémem se využívá k optimalizaci vlastní spotřeby. 
Přebytečná energie se používá k nabíjení baterií a poté se exportuje do sítě. 

Self-use 
(bez FV napájením) 

Pokud není dodávána žádná fotovoltaika, baterie se nejprve vybije pro místní 
zátěž a síť bude dodávat energii, když kapacita baterie nestačí. 

 
 

Feed in priority 

Priorita: zátěž > síť > baterie 
V případě externího generátoru se vyrobená energie použije nejprve k napájení 
místních zátěží, poté se exportuje do veřejné sítě. Nadbytečná energie bude nabíjet 
baterii. 

 
Back up mode Když je síť vypnutá, systém dodává nouzovou energii z fotovoltaiky nebo baterie 

pro napájení domácích zátěží (baterie je nutná v režimu EPS). 
 

Power station 

Energie baterie se využívá k potlačení nestability výstupního výkonu 
způsobené nestabilním výstupem fotovoltaického panelu, takže výstupní 
výkon střídače dosahuje ideální výkonové křivky. 

 
Poznámka: Doba nabíjení je doba, kdy je baterie nabitá v nastaveném časovém rozmezí. Nastavení doby 
nabíjení lze použít ve výše uvedených třech režimech 

 
3.2 Rozměry 
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3.3 Svorky měniče 
 

 
 
 
 

 Popis  Popis 
A DC spínač I PARALLEL 1 
B PV1 J GRID 
C PV2 K Meter / RS485 
D PV3 L BMS 
E Konektor baterie M DRM 
F Ethernet N PARALLEL2 

G USB / WiFi / GPRS / 
LAN 

 
O 

 
EPS 

H Vodotěsný uzamykací 
ventil 

P Uzemňovací šroub 

 

Poznámka: Připojení smí nastavovat pouze oprávněný personál. 
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4. Technické údaje 
4.1 Fotovoltaický vstup (pouze pro H3) 

Model H3-5.0-E H3-6.0-E H3-8.0-E H3-10.0-E H3-12.0-E 
PV  

Max. doporučený DC výkon [W] 7500 9000 10400 13000 15000 
Max. DC napětí [V] 1000 1000 1000 1000 1000 

Jmenovité provozní DC napětí [V] 720 720 720 720 720 

Max. vstupní proud 
(vstup A / vstup B) [A] 

 
14 / 14 

 
14 / 14 

 
26 / 14 

 
26 / 14 

 
26 / 14 

Max. zkratový proud 
(vstup A / vstup B) [A] 

 
16 / 16 

 
16 / 16 

 
32 / 16 

 
32 / 16 

 
32 / 16 

Rozsah napětí MPPT [V] 160-950 160-950 160-950 160-950 160-950 
Rozsah napětí MPPT (plné zatížení) [V] 210-800 250-800 240-800 280-800 320-800 
Rozběhové napětí [V] 160 160 160 160 160 
Počet sledovačů MPP 2 2 2 2 2 
Řetězce na jeden sledovač MPP 1+1 1+1 2+1 2+1 2+1 

Maximální zpětný proud střídače do pole  
0 

 
4.2 Baterie 

 

 
Baterie 

H3-5.0-E 
AC3-5.0-E 

H3-6.0-E 
AC3-6.0-E 

H3-8.0-E 
AC3-8.0-E 

H3-10.0-E 
AC3-10.0-E 

H3-12.0-E 
AC3-12.0-E 

Typ baterie Lithiová baterie 

Napětí baterie [V] 180-600 
Plné zaťaženie batérie [V] 205 250 330 410 480 
Max. Nabíjecí/vybíjecí proud [A] 26.0 

Komunikační rozhraní CAN/RS485 
 
 
 

4.3 Vstup/výstup střídavého proudu 
 
Model 

H3-5.0-E 
AC3-5.0-E 

H3-6.0-E 
AC3-6.0-E 

H3-8.0-E 
AC3-8.0-E 

H3-10.0-E 
AC3-10.0-E 

H3-12.0-E 
AC3-12.0-E 

VÝSTUP AC  

Jmenovitý AC výkon [VA] 5000 6000 8000 10000 12000 
Max. zdánlivý AC výkon [VA] 5500 6600 8800 11000 13200 

Jmenovité napětí sítě (rozsah 
střídavého napětí) [V] 

 
400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE 

Jmenovitá síťová frekvence [Hz] 50 / 60, +5 
Max. AC proud [A] (na fázi) 8.0 9.6 12.8 16.0 19.2 

Účiník 1 (nastavitelné od 0,8 vedoucího po 0,8 zaostávajícího) 
Řízení exportu ANO 
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AC rozběhový proud [A] 15A@0.5ms 
Max. výstupní poruchový proud 
[A] 

150A@0.5ms 

Max. výstupní nadproudová 
ochrana [A] 

 
45 

THDI     <3%@ jmenovitý výkon 
AC VSTUP  

Max. AC výkon [VA] 10000 12000 16000 16000 16000 
Jmenovité napětí sítě 
(rozsah střídavého napětí) [V] 

 
400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE 

Jmenovitá frekvence sítě [Hz] 50 / 60, +5 

Max. AC proud [A] (na fázi) 15.2 18.2 24.2 24.2 24.2 

Střídavý rozběhový proud [A] 15A@0.5ms 

Účiník 1 (nastavitelné od 0,8 vedoucího po 0,8 zaostávajícího) 
 
 
 

4.4 Výstup EPS 
 
Model 

H3-5.0-E 
AC3-5.0-E 

H3-6.0-E 
AC3-6.0-E 

H3-8.0-E 
AC3-8.0-E 

H3-10.0-E 
AC3-10.0-E 

H3-12.0-E 
AC3-12.0-E 

VÝSTUP EPS (S BATERIÍ)  

Maximální zdánlivý výkon [VA] 5000 6000 8000 10000 12000 
Špičkový zdánlivý střídavý 
výkon [VA] (60s) 

 
10000 

 
12000 

 
14000 

 
15000 

 
15000 

Jmenovité výstupní napětí [V] 400V/230VAC; 380V/220VAC; 3L/N/PE 
Jmenovitá frekvence sítě [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 
EPS Maximální proud [A] 
(Na fázi) 

 
15.2 

 
18.2 

 
21.2 

 
22.7 

 
22.7 

Účiník 1 (nastavitelné od 0,8 vedoucího po 0,8 zaostávajícího) 
Paralelní provoz Ano@max10 ks 
Doba spínání <20ms 
THDV <3%@ jmenovitý výkon 

 
 
 
 

4.5 Účinnost a ochrana 
 
Model 

H3-5.0-E 
AC3-5.0-E 

H3-6.0-E 
AC3-6.0-E 

H3-8.0-E 
AC3-8.0-E 

H3-10.0-E 
AC3-10.0-E 

H3-12.0-E 
AC3-12.0-E 

ÚČINNOST  

Účinnost MPPT 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 
Max. Účinnost 97.80% 97.80% 98.00% 98.00% 98.00% 
Euro-efektivita 97.20% 97.20% 97.30% 97.30% 97.30% 
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OCHRANA 

Ochrana proti přepólování PV ANO 
Ochrana proti zpětnému chodu 
baterie 

ANO 

Ochrana před ostrovním režimem ANO 
Ochrana proti skartu na výstupe ANO 
Ochrana před svodovým 
proudem 

ANO 

Detekce izolačního odporu ANO 
Kategorie přepěťový ochrany III (AC Strana), II (DC Strana) 
Ochrana proti zpětnému připojení ANO 

Nadproudová ochrana / ochrana 
proti přehřátí 

 
ANO 

AC/DC ochrana proti přepětí Type II 
Ochrana AFCI volitelné 
Stejnosměrný spínač volitelné 
Funkce monitorování řetězce volitelné 

 
 

4.6 Obecné údaje 
 

ROZMĚRY A HMOTNOST 

Rozměry (Š/H/D) [mm] 449*519*198 

Čistá hmotnost [kg] 28 

Chlazení chlazení vzduchem chlazení ventilátorem 

Topologie měniče Neizolované 
 

Komunikační rozhraní 
Ethernet, měřič, WiFi/GPRS/LAN (volitelně), DRM, USB, 

BMS(CAN&RS485), RS485 

LCD displej Podsvícení 16*4 znaků 

PROSTŘEDÍ 

Instalace nástěnná 

Ochrana proti vniknutí IP65 (pro venkovní použití) 

Provozní teplota měniče  [°C]  
-25. ...... +60 (snížení při +45 °C) 

Relativní vlhkost při skladování/provozu 0%-95% (bez kondenzace) 

Nadmořská výška [m] <2000 

Třída ochrany I 

Skladovací teplota [°C] -40...... +70 

Spotřeba v pohotovostním režimu [W] 200 W pro horký režim, 15 W pro studený režim 

Režim nečinnosti ANO 

Tlačítko Kapacitní dotykový snímač *4 

Bzučák 1, uvnitř (EPS & zemní porucha) 
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5. Instalace 
5.1 Kontrola fyzického poškození 
Ujistěte se, že je měnič během přepravy neporušený. Pokud dojde k jakémukoli viditelnému 
poškození, například prasklině, neprodleně kontaktujte svého prodejce. 
5.2 Seznam balení 
 Otevřete balení a vyjměte výrobek, nejprve zkontrolujte příslušenství. Seznam j balení  je uveden níže. 

 

 

A B D 
 

E F G H 
 

J K L 
 

 
M N 

 
Objekt Množství Popis Objekt Množství Popis 

A 1 Měnič I 1 Příručka k výrobku 

B 2 Držáky J 1 Stručný průvodce instalací 

 
 

 
6 

PV konektory (pouze pro H3) 
(3* +, 3* -) 

 
K 

 
1 

 
WiFi/GPRS/LAN (volitelně) 

 
D 

 
6 

Kontakty PV kolíků (pouze pro H3) 
(3* +, 3* -) 

 
L 

 
1 

 
Měřič 

E 2 Konektory AC M 3 Šestihranné šrouby 

 
F 

 
6 

Hmoždinky & vruty  
N 

 
2 

Konektory baterie 
(1* +, 1* -) 

G 
 

1 
 

Zemnicí svorka 
 

O 
 

2 
Kontakty kolíku baterie 
(1* +, 1* - ) 

 
 1 Komunikační konektor    



11  

5.3 Montáž 
• Bezpečnostní opatření při instalaci: 

Ujistěte se, že místo instalace splňuje následující podmínky:  
Ne na přímém slunečním světle. 
Ne v prostorách, kde jsou skladovány vysoce hořlavé materiály.  
Ne v místech s nebezpečím výbuchu. 
Ne přímo na chladném vzduchu. 
Ne v blízkosti televizní antény nebo anténního kabelu. 
Ne výše než v nadmořské výšce cca 2000 m nad mořem.  
Ne v prostředí se srážkami nebo vlhkostí (> 95 %).  
Za podmínek dobrého větrání. 
Okolní teplota v rozmezí -25 °C až +60 °C. 
Sklon stěny by měl být v rozmezí +-5°. 
Stěna, na kterou je měnič zavěšen, by měla splňovat níže uvedené podmínky: 

A. Plná cihla/beton nebo pevnostně rovnocenný montážní povrch; 
B. Měnič musí být podepřen nebo zpevněn, pokud pevnost stěny není dostatečná (např. dřevěná 

stěna, stěna pokrytá silnou vrstvou dekorace). 
Během instalace a provozu se vyhněte přímému slunečnímu záření, působení deště, pokládání sněhu. 

 
 

 
• Požadavek na prostor 

 

Pozice Min. 
vzdálenost 

Vlevo 500mm 

Vpravo 500mm 

Nahoře 500mm 

Nahoře 500mm 
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• Montážní kroky 
Nástroje potřebné k instalaci:  

ruční klíč, elektrická vrtačka (sada vrtáků 8 mm), krimpovací kleště, odizolovací kleště, šroubovák 
 

 
 

1. Připevněte držák na stěnu 

Zvolte místo, kam chcete měnič nainstalovat. Umístěte držák na stěnu a označte polohu 6 

otvorů v držáku. 
 

 
 

 Vyvrtejte otvory elektrickou vrtačkou, ujistěte se, že otvory jsou alespoň 50 mm hluboké a 8 mm 
široké, a poté vložte hmoždinky. 
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 Namontujte držák pomocí vrutu. 

 

 
Namontujte měnič na držák. Měnič upevněte pomocí šroubu M5 a podložky.. 
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6. Elektrické připojení 
6.1 Připojení fotovoltaiky (pouze pro H3)  

Krok 1: Připojení řetězce PV 
Střídače řady H3 lze připojit ke dvěma řetězcům fotovoltaických modulů. Vyberte vhodné FV moduly s 
vysokou spolehlivostí a kvalitou. Napětí otevřeného obvodu připojeného pole modulů by mělo být menší 
než 1000 V a provozní napětí by mělo být v rozsahu napětí MPPT. 

 
 

 
Poznámka! 
Pokud měnič nemá vestavěný stejnosměrný spínač, zvolte vhodný externí stejnosměrný 
spínač. 

 

 

Pozor! 
Napětí fotovoltaického modulu je velmi vysoké a v nebezpečném rozsahu napětí, při 
připojování dodržujte pravidla elektrické bezpečnosti. 

 

 

 
Pozor! 
Nepřipojujte PV kladně ani záporně k zemi! 

 
 
 

 

 
Upozornění! 
PV moduly: Ujistěte se, že jsou stejného typu, mají stejný výkon a specifikace, jsou stejně 
zarovnané a nakloněné pod stejným úhlem. Za účelem úspory kabelů a snížení 
stejnosměrných ztrát doporučujeme instalovat střídač co nejblíže k PV modulům. 
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 Krok 2: Zapojení PV 
• Vypněte stejnosměrný vypínač.. 
• Pro připojení fotovoltaického modulu zvolte vodič o průřezu 12 AWG(4mm2). 
• Odřízněte 6 mm izolace na konci vodiče. 

 

 
 

• Oddělte konektor stejnosměrného proudu (PV), jak je uvedeno níže. 
Zástrčka       Kolík    Matice kabelu 

 
 

• Zasuňte odizolovany kabel  do kolíkového kontaktu a ujistěte se, že jsou všechny žíly zachyceny v kolíkovém 
kontaktu. 

• Pomocí krimpovacích kleští zamačkejte kontakt kolíku. Kolíkový kontakt s odizolovaným 
kabelem vložte do odpovídajících krimpovacích kleští a kontakt krimpujte. 

 

 

• Zasuňte kontakt kolíku skrz matici kabelu, abyste jej mohli namontovat do zadní části. Jakmile 
ucítíte nebo uslyšíte "cvaknutí", je kontakt kolíku správně usazen. 

 

 
 
 

• Odblokování konektoru DC 
- Použijte určený klíčový nástroj. 
- Při oddělování konektoru DC + zatlačte nástroj shora dolů. 
- Při oddělování konektoru DC - zatlačte nástroj zespodu dolů. 
- Konektory oddělte rukou. 
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6.2 Připojení baterie 
• Vypněte stejnosměrný vypínač. 
• Pro připojení baterie zvolte vodič 10 AWG (6mm2). 
• Odřízněte 6 mm izolace na konci drátu. 

 

• Oddělte konektor bateriového drátu  , jak je uvedeno níže. 
Zástrčka    Kolík    Matice kabelu 

 

• Zasuňte kabel s pruhy do kolíkového kontaktu a ujistěte se, že jsou všechny žíly zachyceny v kolíkovém kontaktu. 
• Pomocí krimpovacích kleští zamačkejte kontakt kolíku. Kolíkový kontakt s odizolovaným kabelem 

vložte do odpovídajících krimpovacích kleští a kontakt krimpujte. 
 

• Zasuňte kontakt kolíku skrz matici kabelu, abyste jej mohli namontovat do zadní části. Jakmile 
ucítíte nebo uslyšíte "cvaknutí", je kontakt kolíku správně usazen. 

 
• Odblokování konektoru DC 

- Použijte určený klíčový nástroj. 
- Při oddělování konektoru DC + zatlačte nástroj shora dolů. 
- Při oddělování konektoru DC - zatlačte nástroj zespodu dolů. 
- Konektory oddělte rukou. 
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6.3 Připojení k síti 
Krok 1: Připojení řetězce Grid 
Střídače řady H3/AC3 jsou určeny pro třífázovou síť. Rozsah napětí je 220/230/240 V; frekvence je 
50/60 Hz. Ostatní technické požadavky by měly odpovídat požadavkům místní veřejné sítě. 

 
Model (kW) 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 

Kabel (ON-GRID) 8.0mm* 8.0mm* 8.0mm2 8.0mm2 8.0mm* 
Kabel (EPS) 4.0mm* 4.0mm* 4.0mm* 4.0mm* 4.0mm* 

Jistič 63A 63A 63A 63A 63A 
 
 
 

 
 

 
 
 

Krok 2: Zapojení do sítě 
• Zkontrolujte síťové napětí a porovnejte ho s povoleným rozsahem napětí (viz technické údaje). 
• Odpojte jistič od všech fází a zajistěte jej proti opětovnému připojení. 
• Zkraťte vodiče: 

- Zkraťte všechny vodiče na 52,5 mm a vodič PE na 55 mm. 
-  Pomocí krimpovacích kleští odstřihněte 12 mm izolace ze všech konců vodičů, jak je uvedeno níže. 

 
 
 
 
 
 

L1/L2/L3: Hnědý, černý, šedý vodič 
N: Modrý vodič 
PE: Žluto-zelený vodič 

 
 
 
 
 
 

Poznámka: Při instalaci se řiďte místním typem a barvou kabelu. 

POZOR! 
Mezi měničem a sítí musí být instalován jistič pro maximální výstupní 
nadproudovou ochranu a proud ochranného zařízení je uveden ve výše 
uvedené tabulce, jakákoli zátěž NESMÍ být připojena přímo ke střídači. 
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A. Zapojení EPS 
• Nastavte díly na kabel. 

 

 
• Krimpování vodičů, krouticí moment šroubu 0,8+/-0,1 N m. 

 

• Zatlačte pouzdro do těla. 
 

• Vložte těsnicí těleso do hlavního tělesa, zašroubujte pojistnou matici do hlavního tělesa a utahovací 
moment je (2,5 + / - 0,5 N m). 

 
 
 
 
 

•  Vložte vnější konec do vnitřního konce. Směr otáčení zámku naleznete na značce LOCK na 
sestavě. 

 

 
• Vyjměte konektor EPS: Stiskněte bajonet malým šroubovákem nebo odblokovacím nástrojem. 

Otočte objímku podle značky UNLOCK na sestavě a vytáhněte ji. 
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B. Zapojení GRID 
• Rozdělte zástrčku ON-GRID na tři části, jak je uvedeno níže. 

- Přidržte střední část zásuvky, otočením zadního pláště ji uvolněte a oddělte od zásuvky. 
- Odstraňte matici kabelu (s gumovou vložkou) ze zadního pláště. 

 

• Nasaďte matici kabelu a poté nainstalujte zadní plášť na kabel. 
 

• Zasuňte závitovou objímku do zásuvky, utáhněte krytku na svorce. 
 

• Zatlačte závitovou objímku na připojovací svorku, dokud nejsou obě pevně zajištěny na měniči. 
 

• Vyjměte konektor GRID: Vyšroubujte bajonet ze štěrbiny malým šroubovákem nebo 
odblokovacím nástrojem a vytáhněte jej, nebo odšroubujte závitovou objímku a vytáhněte ji. 
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6.4   Připojení k zemi 
 Odřízněte 6 mm izolace na konci drátu  

6.0mm 
 

• Zasuňte kabel do zemnicí svorky a ujistěte se, že jsou všechny žíly zachyceny v zemnicí svorce. 

• Uzemňovací svorku zakrimpujte pomocí krimpovacích kleští. Zemnicí svorku s odizolovaným 

kabelem vložte do příslušných krimpovacích kleští a zamačkejte kontakt. 
 

Pomocí krimpovacích kleští zatlačte zemnicí kabel do zemnicí svorky, zemnicí šroub zašroubujte 

šroubovákem podle obrázku níže: 
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6.5 Electrical Connection 
A. Instalace komunikačního zařízení (volitelné) 
Měniče řady H3/AC3 jsou k dispozici s několika možnostmi komunikace, například WiFi, GPRS, LAN, 
RS485 a meter s externím zařízením. 
Prostřednictvím těchto rozhraní lze lokálně nebo vzdáleně sledovat provozní informace, jako je výstupní 
napětí, proud, frekvence, informace o poruchách atd. 

 
• WiFi/ GPRS/ LAN (volitelně) 
Střídač je vybaven rozhraním pro zařízení WiFi/GPRS/LAN, které umožňuje tomuto zařízení 
shromažďovat informace ze střídače; včetně pracovního stavu střídače, výkonu atd., a aktualizovat 
tyto informace do monitorovací platformy (zařízení WiFi/GPRS/LAN lze zakoupit u místního 
dodavatele). 

 
Kroky připojení: 
1. Pro zařízení GPRS: Vložte SIM kartu (další podrobnosti naleznete v návodu k produktu GPRS). 
2. Zapojte zařízení WiFi/ GPRS/ LAN do portu "WiFi/GPRS/LAN" na spodní straně měniče. 
3. V případě zařízení WiFi: Zařízení WiFi propojte s místním směrovačem a dokončete konfiguraci 

WiFi (další podrobnosti naleznete v návodu k produktu WiFi). 
4. Nastavte účet lokality na monitorovací platformě Fox (další podrobnosti naleznete v uživatelské 

příručce k monitorování). 

 
• Měřič/RS485 
Definice PIN pro rozhraní Meter/485 jsou uvedeny níže. 

 
 
 

 
 
 

PIN 1 2 3 4   7 8 

Definice 485A 485B Meter485B Meter485A / / RY_ CON +12V 
 

Poznámka: 
• Kompatibilní typ měřiče: DTSU666 (CHINT). 
Před použitím měřič zkontrolujte a nakonfigurujte: 
Addr: 1; Baud: 9600 
Podrobné kroky nastavení naleznete v uživatelské příručce elektroměru. 
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RS485 
 

RS485 je standardní komunikační rozhraní, které může přenášet data v reálném čase ze střídače 
do počítače nebo jiných monitorovacích zařízení. 

 
 

 
 

Měřič 
 

Střídač má integrovanou funkci omezení exportu. Pro použití této funkce je nutné nainstalovat 
měřič výkonu. Pro instalaci měřiče jej nainstalujte na straně sítě. 
Nastavení omezení exportu: 

 

Elektroměr se připojuje takto: 
 
 

 
 
 

• DRM 

DRM0 nastavení 

 

 

DRM podporuje několik režimů odezvy na poptávku vysíláním řídicích signálů, jak je uvedeno níže. 

 
Settings 

 
On-Grid Parm 

 
Export Control 

 
xxxxxW 

 
Settings 

 
  

 
DRM0 

 
Enable/Disable 
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Mod Požadavek 
DRM0 Ovládejte odpojovací zařízení. 
DRM1 Nespotřebovávejte energii. 
DRM2 Nespotřebovávejte více než 50 % jmenovitého výkonu. 
DRM3 Nespotřebovávejte více než 75 % jmenovitého výkonu a dodávejte jalový výkon, pokud 

je to možné. 
DRM4 Zvyšte spotřebu energie (s výhradou omezení ze strany jiných aktivních DRM) 
DRM5 Nevyrábějte energii. 
DRM6 Nevyrábějte více než 50 % jmenovitého výkonu. 
DRM7 Nevyrábějte při více než 75 % jmenovitého výkonu a odebírejte jalový výkon, pokud 

je to možné. 
DRM8 Zvýšit výrobu energie (s výhradou omezení ze strany jiných aktivních DRM) 

Poznámka: V současné době podporuje pouze funkci DRM0, ostatní funkce jsou ve vývoji. 
 

DRM PIN Definice 
 

 
PIN  2 3 4 5 6 7 8 

Definice  DRM2 DRM3 DRM4 +3.3V DRM0 GND GND 
 
 

Model Zásuvka potvrzená zkratováním pinů Funkce 
DRM0 5 6 Ovládejte odpojovací zařízení. 

 
 
 

• Ethernet 
Standardním komunikačním rozhraním je Ethernet.  

Příležitostné použití 
Tuto funkci lze použít v níže uvedených případech: 
Pro přenos dat: Může přenášet data měniče z měniče do počítače nebo jiného monitorovacího zařízení. 

 
 
 

Definice Ethernet PIN 
 

 
 

PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 

Definice TX+ TX- RX+ / 
 

 RX- 
 

 / 
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• BMS 
BMS-485: Připojte generátor a uveďte jej do provozu. 
BMS-CANL: Externí ladění. 

 
 

 
 

PIN   3 4 5 6 7 8 
   BMS-485B BMS-CANL BMS-CANH BMS-CANH BMS-CANL BMS-485A 

 
Model Zásuvka potvrzená zkratováním pinů Funkce 
ESTOP 7 8 Nouzové vypnutí měniče. 

 
 Kroky připojení: 
 Krok 1: Otevřete kryt víka. 

Krok 2: Připravte si standardní síťový kabel a kabelový konektor a poté zasuňte síťový kabel do 
kabelového konektoru. 

 

 
 

Krok 3: Zamačkejte kabel pomocí zástrčky Rj45, která je uvnitř konektoru kabelu. 
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Krok 4: Zasuňte konektor kabelu do portu COM na spodní straně měniče a pevně jej zašroubujte. Poté 
vložte druhou stranu síťového kabelu do počítače nebo jiného zařízení. 

 
 

 
 
 
 

B. Paralelní připojení v síti 
Střídač řady H3/AC3 nabízí funkci paralelního zapojení, která by měla umožnit zapojení maximálně 
deseti střídačů do jednoho systému při zapnuté síti. V tomto systému bude jeden střídač nastaven 
jako "hlavní střídač", který bude řídit řízení energie a dispečerské řízení všech ostatních střídačů. V 
tomto systému musí být připojen pouze jeden elektroměr, který bude komunikovat s "hlavním 
střídačem", a všechny ostatní střídače budou komunikovat s "hlavním střídačem" pomocí 
komunikace CAN - paralelní spojení. Upozorňujeme, že funkci paralelního připojení lze použít pouze 
při zapnuté síti. Funkce paralelního připojení mimo síť se vyvíjí. 
Paralelní 1/2 jsou porty používané paralelně. Schéma systému je následující: 
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C. Paralelní připojení mimo síť 
Střídače řady H3/AC3 poskytují funkci paralelního zapojení, která by měla umožnit zapojení maximálně 
deseti střídačů do jednoho systému, když je síť vypnutá. V tomto systému bude jeden střídač nastaven 
jako "hlavní střídač", který bude řídit řízení energie a dispečerské řízení všech ostatních střídačů. V 
tomto systému musí být připojen pouze jeden elektroměr, který komunikuje s "Master střídačem", a 
všechny ostatní střídače komunikují s "Master střídačem" pomocí komunikace CAN - paralelní připojení 
Upozorňujeme, že funkci paralelního připojení lze použít pouze při vypnuté síti. 
Paralelní připojení 1/2 jsou porty používané paralelně. Schéma systému je následující: 

 

 
Poznámka: EPS BOX má na výběr dva modely. 

 
 

 
 

PIN 1 2  4 5  7 8 

Parallel 1 / /  ParaIIeI_CANH   BMS-CANH BMS-CANL 

Parallel 2 E_STOP GND_COM / ParaIIeI_CANH ParaIIeI_CANL / / / 
 

• Pracovní režimy v paralelním systému 
V paralelním systému existují tři pracovní režimy a znalost různých pracovních režimů měniče vám pomůže 
lépe porozumět paralelnímu systému, proto si jej před provozem pozorně přečtěte. 
Volný režim: Pouze v případě, že žádný střídač není nastaven jako "Master", jsou všechny střídače v 
systému ve volném režimu.  
Režim Master: Střídač je v režimu Master: Pokud je jeden střídač nastaven jako "Master", přejde tento 
střídač do režimu Master. Režim Master lze změnit na režim Free nebo režim Slaver pomocí nastavení LCD. 
Režim slaver: Jakmile je jeden měnič nastaven jako "Master", všechny ostatní měniče automaticky přejdou 
do režimu slaver. Režim Slaver nelze změnit z jiných režimů nastavením LCD.. 

 
• Provoz zapojení a nastavení LCD 
Poznámka: Před zahájením provozu se ujistěte, že verze softwaru všech měničů musí být stejná, 
jinak tuto funkci nelze použít. 
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Krok1: Propojte komunikaci všech měničů dohromady propojením síťových kabelů mezi porty CAN. 
- Pro připojení CAN-CAN použijte standardní síťové kabely CAT 7 a pro připojení CAN-Meter 
kabel CAT 5. 
- Vložte jednu stranu kabelu CAT 7 do portu CAN prvního měniče a druhou stranu do portu CAN dalšího 
měniče. 
- Vložte jednu stranu kabelu CAT 5 do portu Meter měřiče a druhou stranu do portu CAN 1 prvního 
měniče nebo do portu CAN 2 posledního měniče. 
Poznámka: Fotovoltaika i baterie by měly být připojeny ke střídači se zapojeným kabelem měřiče. 

 

 
 

Krok2: Nastavte přepínač DIP (není třeba nastavovat všechny přepínače DIP měniče). 
- Najděte měnič se zapojeným měřicím kabelem. 
- Vhodnou pinzetou zatlačte bílý přepínač DIP do polohy "ON" (od dolů k nahoru). 

 
 
 

 

 
Krok3: Najděte měnič připojený k měřiči, poté vstupte na stránku nastavení LCD displeje měniče, 
klikněte na paralelní a zvolte "Master Mode". 
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■ Jak ukončit paralelní systém 
Pokud chce jeden střídač vystoupit z tohoto paralelního systému, postupujte podle následujících kroků: 
Krok1: Odpojte všechny síťové kabely na portu CAN. 
Krok2: Vstupte na stránku nastavení, klikněte na nastavení paralelního systému a vyberte možnost "Free" 
Poznámka! 
- Pokud je střídač slaver nastaven do režimu "Free", ale není odpojen síťový kabel, tento střídač se 
automaticky vrátí do režimu "Slaver"/"Volný". 
- Pokud je slaver měnič odpojen s jiným měničem, ale není nastaven do režimu "Free", tento měnič 
přestane pracovat a udržuje stav "čekání". 
■ LCD displej 
Hlavní displej: 
 Po spuštění měniče stiskněte tlačítko "enter", displej přejde na hlavní stránku, kde můžete zkontrolovat 
místní data, systémová data a data podřízených zařízení. 

 
■ Funkce paralelního řízení 
Střídač Master má v paralelním systému absolutní převahu a řídí všechny funkce řízení energie a 
dispečerského řízení podřízeného střídače. Jakmile dojde k chybě hlavního střídače a ten přestane 
pracovat, všechny podřízené střídače se automaticky zastaví. Hlavní střídač je však na práci všech 
podřízených střídačů nezávislý a chyba podřízeného střídače ho neovlivní. 
Celý systém bude pracovat podle nastavených parametrů hlavního měniče a většina nastavených 
parametrů podřízeného měniče bude zachována, ale nebude vyřazena. 
Jakmile podřízený střídač opustí systém a bude fungovat jako samostatná jednotka, všechna jeho 
nastavení budou znovu provedena. 
Zbytek této části se zabývá několika důležitými funkcemi paralelního ovládání a tabulka na další 
straně ukazuje, které možnosti LCD jsou ovládány hlavním měničem a které mohou pracovat 
nezávisle. 
Nastavení režimu vypnutí: 
Režim vypnutí lze nastavit pouze hlavním měničem (dlouhé stisknutí tlačítka ok na LCD displeji). 
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Bezpečnostní nastavení: 
Bezpečnostní ochrana systému je vyloučena bezpečností hlavního měniče. Ochrana podřízeného 
měniče bude spuštěna pouze příkazem hlavního měniče. 
Nastavení samočinného použití: 
Pokud systém pracuje v režimu vlastního použití, mějte na paměti, že nastavení omezení příkonu 
hlavního měniče je určeno pro celý systém a odpovídající nastavení podřízeného měniče je neplatné. 
Nastavení vynuceného časového nabíjení: 
Pokud systém pracuje v režimu nuceného dobíjení, vezměte prosím na vědomí, že všechna nastavení 
hlavního měniče o nuceném dobíjení jsou určena pro celý systém a odpovídající nastavení podřízeného 
měniče jsou neplatná. 
Nastavení dálkového ovládání: 
Pokyny pro vzdálené ovládání přijaté hlavním měničem budou interpretovány jako pokyny pro celý 
systém. 

• Připojení EPS (neparalelní stav) 
A. Zapojení EPS 
Režim EPS používá EPS Box-TP k zapojení zátěží EPS na vlastní stykač (EPS Box-TP je třeba 
zakoupit zvlášť). 

 
• Použití zapojení EPS Box-TP: 

 
 

 
 

Poznámka: 
1. EPS Box-TP: Používá se pro spínání střídačů On-Grid a EPS, zlepšuje maximální kapacitu zátěže 
EPS, maximální proud je 40 A. 
2. Při vypnutém síťovém napájení zajistěte, aby byl výkon záložní zátěže nižší než maximální výstupní 
výkon střídače. 
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B. Popis běžných zátěží 
V režimu EPS, pokud potřebujete připojit indukční zátěž na port EPS, zajistěte, aby okamžitý výkon 
zátěže při spuštění byl nižší než maximální výkon režimu EPS. Níže uvedená tabulka uvádí některé 
běžné a přiměřené zátěže pro vaši informaci. Skutečné specifikace zátěže naleznete v příručce k 
vaší zátěži. 

* Unipolární zátěž není podporována. 
 
 

• Spuštění měniče 
Při uvádění měniče do provozu postupujte podle následujících pokynů. 
1. Ujistěte se, že je měnič dobře upevněn. 
2. Ujistěte se, že jsou dokončena všechna stejnosměrná a střídavá zapojení. 
3. Ujistěte se, že je dobře připojen měřič. 
4. Ujistěte se, že je baterie dobře připojena. 
5. Ujistěte se, že je dobře připojen externí stykač EPS (je-li potřeba). 
6. Ujistěte se, že tlačítka BMS a spínače baterie jsou vypnuté. 
7. Zapněte spínač PV/DC (pouze u H3), jistič střídavého proudu, jistič EPS a jistič baterie. 
8. Vstupte na stránku nastavení, výchozí heslo je "0000", vyberte možnost START / STOP a nastavte 

ji na spuštění. (Dlouhým stisknutím tlačítka "enter" rychle přejdete na stránku START / STOP). 

 
Poznámka: 
• Při prvním spuštění měniče se kód země standardně nastaví na místní nastavení. 

Zkontrolujte, zda je kód země správný. 
• Nastavte čas na měniči pomocí tlačítka nebo pomocí APP. 
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• Vypnutí měniče 
Při vypínání měniče postupujte podle následujících kroků. 
1. Vstupte na stránku nastavení, vyberte možnost START / STOP a nastavte ji na zastavení. 
2. Vypněte vypínač PV/DC (pouze pro H3), jistič střídavého proudu, jistič EPS a jistič baterie. 
3. Počkejte 5 minut, než otevřete horní víko (pokud je potřeba opravit). 

 
 

7. Aktualizace firmwaru  
Uživatel může aktualizovat firmware měniče pomocí USB-disku. 

 

• Kontrola bezpečnosti 
Ujistěte se, že je měnič trvale zapnutý. 
Střídač musí být po celou dobu aktualizace napájen z baterie. Připravte si počítač a ujistěte se, že 
velikost USB-disku je menší než 32 G a formát je fat 16 nebo fat 32. 

 
• Kroky aktualizace: 
Krok 1: Kontaktujte naši servisní podporu, abyste získali aktualizační soubory, a rozbalte je na svůj 
USB-disk takto: update/master/ H3_E_Master_Vx.xx.bin. 
update/slave/ H3_E_SIave_Vx.xx.bin 
update/manager/ H3_Manager_Vx_xx_E.bin 
Poznámka: vx.xx je číslo verze. 
Upozornění: Ujistěte se, že je adresář v souladu s výše uvedeným formulářem! Neměňte název souboru 
programu, jinak může dojít k tomu, že měnič přestane fungovat! 
Krok 2: Odšroubujte vodotěsné víko a vložte USB-disk do portu "USB" ve spodní části měniče. 

 
 

Krok 3: Na LCD displeji se zobrazí nabídka výběru. Poté stisknutím tlačítek nahoru a dolů vyberte ten, 
který chcete aktualizovat, a stisknutím tlačítka "OK" potvrďte aktualizaci. 
Krok 4: Po dokončení upgradu vytáhněte USB-disk. Zašroubujte vodotěsné víko. 
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8. PROVOZ 
8.1 Ovládací panel 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Název Funkce 
A LCD displej Zobrazení informací o měniči. 
B  

Indikátor LED 
Červená: Střídač je v poruchovém režimu. 

c Modrá: Střídač je normálně připojen k baterii. 
D Zelená: Střídač je v normálním stavu. 
E  

 
Funkční tlačítko 

Tlačítko nahoru: Posuňte kurzor nahoru nebo zvyšte hodnotu. 
Tlačítko dolů: Přesun kurzoru do dolní části nebo snížení 

hodnoty. OK tlačítko: Potvrďte výběr 
Return button: Tlačítko Zpět: Návrat k předchozí operaci. 

F 

G 
H 
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8.2 Strom funkcí 
• Režim provozu jednoho stroje 

 

•  
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• Paralelní režim stroje-Master 
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9. Údržba  
Tato část obsahuje informace a postupy pro řešení možných problémů s měniči Fox a poskytuje vám 
tipy pro řešení problémů, jak identifikovat a vyřešit většinu problémů, které mohou nastat. 

9.1 Seznam alarmů  
 
 

Kód poruchy Řešení 
 

Grid Lost Fault 
Síť je vypnutá. 
- Systém se znovu připojí, pokud je síť opět v normálu. 
- Nebo vyhledejte pomoc u nás, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 

Grid Volt Fault 
Napětí v síti je mimo rozsah. 
- Systém se znovu připojí, pokud se rozvodná síť vrátí do normálního stavu. 

  - Nebo vyhledejte pomoc u nás, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 

Grid Freq Fault 
Frekvence sítě mimo rozsah. 
- Systém se znovu připojí, pokud se síť vrátí do normálního stavu. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 

PLL_ OverTime 
Třífázový systém přistupuje k jednofázovému střídavému proudu. 
- Systém se znovu připojí, pokud se rozvodná síť vrátí do normálního stavu. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 

10min Volt Fault 
Napětí v síti je v posledních 10 minutách mimo rozsah. 
- Systém se znovu připojí, pokud se síť vrátí do normálního stavu. 

  - Nebo vyhledejte pomoc u nás, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 

SW Inv Cur Fault 
Software zjistil vysoký výstupní proud. 
- Odpojte fotovoltaiku, síť a baterii a poté je znovu připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 
 

DCI Fault 
Stejnosměrná složka výstupního proudu je mimo limit. 

- Odpojte PV, síť a baterii a znovu je připojte. 
  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 

HW Inv Cur Fault 
Hardwarově detekován vysoký výstupní proud. 
- Odpojte fotovoltaiku, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nepodaří vrátit do normálního stavu. 
 

SW Bus Vol Fault 
Napětí sběrnice mimo rozsah detekovaný softwarem. 
- Odpojte FV, síť a baterii, poté znovu připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud ne, vraťte se do normálního stavu. 

 
 

Bat Volt Fault 
Porucha napětí baterie. 

- Zkontrolujte, zda je vstupní napětí baterie v normálním rozsahu. 
  - Nebo nás požádejte o pomoc. 

 

SW Bat Cur Fault 
Software zjistil vysoký proud baterie. 
- Odpojte PV, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu. 
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Iso Fault 

Izolace je neúspěšná. 
- Zkontrolujte, zda není poškozena izolace elektrických vodičů. 
- Chvíli počkejte a zkontrolujte, zda se vrátí do normálu. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc. 

 
 

Res Cur Fault 

Zbytkový proud je vysoký. 
- Zkontrolujte, zda není poškozena izolace elektrických vodičů. 
- Chvíli počkejte a zkontrolujte, zda se vrátí do normálu. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc 

 
Pv Volt Fault 

Napětí PV je mimo rozsah. 
- Zkontrolujte prosím výstupní napětí fotovoltaických panelů. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc. 

 
SW Pv Cur Fault 

Software zjistil vysoký vstupní proud PV. 
- Odpojte FV, síť a baterii a poté je znovu připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 
 

Temp Fault 

Teplota střídače je vysoká. 
- Zkontrolujte, zda je teplota prostředí. 
- Chvíli počkejte a zkontrolujte, zda se vrátí do normálu. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc. 

 
 
 

Ground Fault 

Selhalo uzemnění. 
- Zkontrolujte napětí nulového vodiče a PE. 
- Zkontrolujte zapojení střídavého proudu. 
- Odpojte FV, síť a baterii a poté je znovu připojte. 

  - Nebo vyhledejte pomoc u nás, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 

Over Load Fault 
Nadměrné zatížení v režimu zapnuto na síti. 
- Zkontrolujte, zda výkon zátěže nepřekračuje limit. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc. 

 
 

Eps Over Load 
Nadměrné zatížení v režimu off grid. 

- Zkontrolujte, zda výkon zátěže eps nepřekračuje limit. 
  - Nebo nás požádejte o pomoc. 

 
Bat Power Low 

Napájení baterie je nízké. 
- Vyčkejte na dobití baterie. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc. 

 

HW Bus Vol Fault 
Napětí sběrnice mimo rozsah detekovaný hardwarem. 
- Odpojte fotovoltaiku, síť a baterii a poté je znovu připojte. 

  - Nebo vyhledejte pomoc u nás, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 
 

HW Pv Cur Fault 
Hardware zjistil vysoký vstupní proud PV. 

- Odpojte FV, síť a baterii a znovu je připojte. 
  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátíte do normálního stavu. 

 
HW Bat Cur Fault 

Hardware zjistil vysoký proud baterie. 
- Odpojte FV, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátíte do normálního stavu. 
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SCI Fault 

Komunikace mezi nadřízeným a správcem selhává. 
- Odpojte fotovoltaiku, síť a baterii a poté je znovu připojte. 

  - Nebo vyhledejte pomoc u nás, pokud se nepodaří vrátit do normálního stavu 

 
MDSP SPI Fault 

Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným zařízením selhala. 
- Odpojte PV, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátíte do normálního stavu. 

 
 

MDSP Smpl Fault 
Obvod detekce vzorku master selhal. 

- Odpojte PV, síť a baterii a znovu je připojte. 
  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátíte do normálního stavu. 

 
Res Cur HW Fault 

Selhalo zařízení pro detekci zbytkového proudu. 
- Odpojte PV, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátíte do normálního stavu. 

 
Inv EEPROM Fault 

Střídač eeprom je vadný. 
- Odpojte FV, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo vyhledejte pomoc u nás, pokud se nepodaří vrátit do normálního stavu. 

 
PvCon Dir Fault 

Připojení FV je obrácené. 
- Zkontrolujte, zda jsou kladný a záporný pól PV správně zapojeny. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc. 

 
Bat Relay Open 

Relé baterie je stále rozepnuté. 
- Odpojte FV, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátíte do normálního stavu. 
 

Bat Relay Short 
Circuit 

Relé baterie je stále zavřené. 
- Odpojte fotovoltaiku, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátíte do normálního stavu. 

 
 

Bat Buck Fault 
Bateriový buck obvod mosfetu je vadný. 
- Odpojte PV, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 
Bat Boost Fault 

Obvod zesilovače baterie mosfet je vadný. 
- Odpojte PV, síť a baterii a znovu je zapojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu. 

 
Eps Relay Fault 

Selhalo relé eps. 
- Odpojte PV, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu.. 

 
BatCon Dir Fault 

Připojení baterie je obrácené. 
- Zkontrolujte, zda jsou kladný a záporný pól baterie správně zapojeny. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc. 

 
 

Grid Relay Fault 
Síťové relé je stále rozepnuté nebo sepnuté. 
- Odpojte fotovoltaiku, síť a baterii a poté je znovu připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu 

 

RDSP SPI Fault 
Komunikace mezi nadřízeným a podřízeným zařízením selhává. 
- Odpojte FV, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo nás požádejte o pomoc, pokud se nevrátí do normálního stavu. 



38  

 
 

RDSP Smpl Fault 
Obvod detekce podřízeného vzorku selhal. 

- Odpojte FV, síť a baterii a znovu je připojte. 
  - Nebo vyhledejte pomoc u nás, pokud se nepodaří vrátit do normálního stavu. 

 

ARM EEPROM Fault 
Manažerský eeprom je vadný. 
- Odpojte PV, síť a baterii a znovu je připojte. 

  - Nebo vyhledejte pomoc u nás, pokud se nepodaří vrátit do normálního stavu. 

 

Meter Lost Fault 
Komunikace mezi měřičem a střídačem je přerušena. 

  - Zkontrolujte, zda je komunikační kabel mezi měřičem a střídačem správně a   
dobře zapojen. 

 

BMS Lost 
Komunikace mezi BMS a střídačem je přerušena. 

  - Zkontrolujte, zda je komunikační kabel mezi BMS a střídačem správně a dobře 
připojen. 

 
Bms Ext Fault 

Komunikace mezi BMS a střídačem je přerušena. 
- Zkontrolujte, zda je komunikační kabel mezi BMS a střídačem správně a dobře 
připojen. 

 
 
 

Bms Int Fault 

Přepínač DIP je v nesprávné poloze; 
Komunikace mezi akumulátory je přerušena. 
- Přepněte přepínač DIP do správné polohy; 
- Zkontrolujte, zda je komunikační kabel mezi akumulátory správně a dobře 
připojen. 

 
Bms Volt High 

Přepětí baterie. 
  - Obraťte se na dodavatele baterií. 

 
Bms Volt Low 

Podpětí baterie. 
  - Kontaktujte dodavatele baterií. 

 
Bms ChgCur High 

Nadměrný proud nabíjení baterie. 
  - Kontaktujte dodavatele baterie. 

 
Bms DchgCur High 

Nadměrný vybíjecí proud baterie. 
  - Kontaktujte dodavatele baterie. 

 
Bms Temp High 

Překročení teploty baterie. 
  - Kontaktujte dodavatele baterie. 

 
Bms Temp Low 

Baterie má nízkou teplotu. 
  - Kontaktujte dodavatele baterie. 

 
BmsCelllmbalance 

Kapacity článků se liší. 
  - Obraťte se na dodavatele baterií. 

 
Bms HW Protect 

Hardware baterie je pod ochranou. 
  - Obraťte se na dodavatele baterií. 
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BmsCircuit Fault 

Porucha hardwarového obvodu Bms. 
  - Obraťte se na dodavatele baterií. 

 
Bms Insul Fault 

Porucha izolace baterie. 
  - Kontaktujte dodavatele baterie. 

 
BmsVoltsSen Fault 

Porucha snímače napětí baterie. 
  - Obraťte se na dodavatele baterie. 

 
BmsTempSen Fault 

Porucha snímače teploty baterie. 
  - Kontaktujte dodavatele baterie. 

 
BmsCurSen Fault 

Porucha snímače proudu baterie. 
  - Kontaktujte dodavatele baterie. 

 
Bms Relay Fault 

Porucha relé baterie. 
  - Kontaktujte dodavatele baterie. 

 
Bms Type Unmatch 

Kapacita akumulátorů se liší. 
  - Obraťte se na dodavatele baterií. 

 
Bms Ver Unmatch 

Software mezi podřízenými zařízeními se liší. 
  - Obraťte se na dodavatele baterií. 

 
Bms Mfg Unmatch 

Výroba buněk je odlišná. 
  - Kontaktujte prosím dodavatele baterií 

 
Bms SwHw Unmatch 

Podřízený software a hardware se neshodují. 
  - Obraťte se na dodavatele baterií. 

 
Bms M&S Unmatch 

Software Master a Slave se neshoduje. 
  - Obraťte se na dodavatele baterií. 

 
Bms ChgReq NoAck 

Žádná akce pro požadavek na nabíjení. 
  - Obraťte se na dodavatele baterií. 
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9.2 Odstraňování závad a běžná údržba  
• Řešení problémů 
a. Zkontrolujte chybové hlášení na ovládacím panelu systému nebo chybový kód na informačním 

panelu měniče. Pokud se hlášení zobrazí, zaznamenejte jej dříve, než budete provádět další 
kroky. 

b. Zkuste provést řešení uvedené v tabulce výše. 
c. Pokud informační panel měniče nezobrazuje kontrolku poruchy, zkontrolujte následující, zda 

aktuální stav instalace umožňuje správný provoz jednotky: 
(1) Je měnič umístěn na čistém, suchém a dostatečně větraném místě? 
(2) Jsou vstupní jističe stejnosměrného proudu otevřené? 
(3) Jsou kabely dostatečně dimenzovány? 
(4) Jsou vstupní a výstupní přípojky a kabeláž v dobrém stavu? 
(5) Je nastavení konfigurace správné pro vaši konkrétní instalaci? 
(6) Jsou zobrazovací panel a komunikační kabel správně připojeny a nepoškozeny? 

 
Pro další informace kontaktujte zákaznický servis společnosti Fox. Připravte se popsat podrobnosti 
o instalaci vašeho systému a uveďte model a sériové číslo jednotky. 
• Kontrola bezpečnosti 
Bezpečnostní kontrola by měla být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců kvalifikovaným technikem, 
který má odpovídající školení, znalosti a praktické zkušenosti pro provádění těchto testů. Údaje by měly 
být zaznamenány v protokolu o zařízení. Pokud zařízení nefunguje správně nebo nevyhoví některému ze 
zkoušek, je třeba zařízení opravit. Podrobnosti o bezpečnostní kontrole naleznete v části 2 této příručky. 

 
• Kontrolní seznam údržby 
Během používání měniče musí odpovědná osoba pravidelně kontrolovat a udržovat stroj. Požadované 
činnosti jsou následující. 

Zkontrolujte, zda se na chladicích žebrech v zadní části měniče nezachytává prach/špína, a stroj 
v případě potřeby vyčistěte. Tato práce by měla být prováděna pravidelně. 
Zkontrolujte, zda jsou indikátory měniče v normálním stavu, zkontrolujte, zda je displej měniče v normě. 
Tyto kontroly by se měly provádět nejméně jednou za 6 měsíců. 
Zkontrolujte, zda nejsou vstupní a výstupní vodiče poškozené nebo zestárlé. Tato kontrola by se 
měla provádět nejméně každých 6 měsíců. 
Nechte vyčistit panely střídače a zkontrolujte jejich zabezpečení alespoň každých 6 měsíců. 

 

Poznámka: Následující práce mohou provádět pouze kvalifikované osoby. 
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10. Vyřazení z provozu  
10.1 Demontáž měniče 

Odpojte měnič od stejnosměrného (pouze u H3) vstupu a střídavého výstupu. Počkejte 5 
minut, než se měnič zcela odpojí od napětí. 
Odpojte komunikační a volitelné připojovací kabely. Sejměte měnič z držáku. V případě 
potřeby držák demontujte. 

 
 

10.2 Balení 
Pokud je to možné, zabalte měnič do originálního obalu. Pokud již není k dispozici, můžete použít i 
ekvivalentní krabici, která splňuje následující požadavky: 

Vhodná pro zatížení větší než 30 kg.  
Obsahuje rukojeť. 
Lze ji zcela uzavřít. 

 
 

10.3 Skladování a přeprava 
Měnič skladujte na suchém místě, kde se okolní teplota pohybuje v rozmezí -40 °C - +70 °C.Při 
skladování a přepravě dbejte na to, aby měnič byl v jedné hromadě méně než 4 kartony. Pokud je 
třeba měnič nebo jiné související součásti zlikvidovat, zajistěte, aby to bylo provedeno v souladu s 
místními předpisy pro nakládání s odpady. Dbejte na to, abyste měnič, který je třeba zlikvidovat, 
odevzdali na místech, která jsou vhodná pro likvidaci v souladu s místními předpisy 
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