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Oświadczenie
1. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Podczas przygotowywania tego 

dokumentu dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność jego treści, jednak wszystkie oświadczenia, informacje 
i zalecenia zawarte w tym dokumencie nie stanowią żadnej gwarancji dowolnego rodzaju, ani wyraźnej, ani 
dorozumianej.

2. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapoznać się z informacjami 
dotyczącymi falownika i komunikatami bezpieczeństwa.

3. Związana z tym obsługa i okablowanie falownika powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych fachowców i 
zapewniać zgodność instalacji elektrycznej z normami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Należy stosować niezbędne 
narzędzia ochronne.

4. Przed montażem należy sprawdzić, czy zestaw osprzętu danego typu jest kompletny i prawidłowy oraz sprawdzić wygląd 
falownika, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń transportowych, niezwłocznie zgłosić je 
przewoźnikowi.

5. Poniższe okoliczności wykraczają poza zakres gwarancji:
• Usunięcie etykiet zabezpieczających.
• Uszkodzenia powstałe w wyniku montażu i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

1 Prezentacja produktu
1.1 Wygląd
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3 Połączenia elektryczne
3.1 Wymagania dotyczące przewodów

3.2 Zewnętrzne przyłącze uziemienia

1.3 Ilustracja terminala zewnętrznego

2.4 Montaż

Falownik można zainstalować na ścianie lub na metalowym wsporniku 
za pomocą uchwytu montażowego znajdującego się na wyposażeniu.

2.3 Otoczenie montażu
• Nie należy instalować falownika w miejscu o słabej wentylacji.
• Należy upewnić się, że wokół falownika znajduje się wystarczający 

przepływ świeżego powietrza.
• Falownik musi być zainstalowany na ścianie lub wsporniku o 

wystarczającej nośności.

W tym rozdziale instalacja zostanie przedstawiona na przykładzie 
montażu na ścianie. W przypadku konieczności zamontowania falownika 
na metalowym wsporniku, należy odpowiednio dostosować etap 
montażu.

Zaznaczyć pozycję wiercenia Wywiercić 3 otwory o średnicy 
10,5 mm w oznaczonym 

miejscu

Zainstalować kołki rozporowe Zamocować uchwyt 
montażowy

Zamknąć zamek antykradzieżowy 
(opcjonalnie)

Przewód wejściowy 
prądu stałego

Przewód wyjściowy 
prądu 
przemiennego

Przewód COM.

Przewód uziemienia

4 mm² i powyżej

5*4 mm² i powyżej dla kabli wielożyłowych 
(SPI5K-B, SPI6K-B, SPI8K-B, SPI0K-B, SPI12K-B);
5*6 mm² i powyżej dla kabli wielożyłowych 
(SPI15K-B, SPI17K-B, SPI20K-B).

8-żyłowy przewód sieciowy

4 mm²~6 mm²

Zawiesić falownik na uchwycie 
montażowym

Zamocować falownik

Śruba 
zespolona

M5*12

Wyświetlacz LCD
Wskaźnik zasilania (zielony)
Wskaźnik alarmu (czerwony)
Przycisk ESC
Przycisk ENT

Przełącznik prądu stałego (opcjonalnie)
Złącze COM. (opcjonalnie)
Wodoszczelny zawór wentylacyjny
Zamek antykradzieżowy (musi być zapewniony przez użytkownika)
Zewnętrzny zacisk uziemiający

Przyłącza wejściowe paneli
Złącze Wi-Fi-/GPRS (opcjonalnie)
Przyłącza wyjściowe prądu przemiennego

UWAGA
1. Niniejsza instrukcja jest odpowiednia dla następujących modeli: 

SPI5K-B,SPI6K-B,SPI8K-B,SPI10K-B,SPI12K-B, SPI12K-BL, SPI15K-B, SPI17K-B, SPI20K-B.
2. Istnieje niewielka różnica pomiędzy modelami SPI5K-B, SPI6K-B, SPI8K-B, SPI10K-B, SPI12K-B i 

SPI12K-BL, SPI15K-B, SPI17K-B, SPI20K-B w odniesieniu do części do rozpraszania ciepła i złącza 
paneli, prosimy na to zwrócić uwagę.

3. Niniejsza instrukcja opisuje falownik SPI5K-B jako przykład i ma jedynie charakter poglądowy.
4. Przycisk ESC: Krótkie naciśnięcie: przesuwa kursor w górę lub zwiększa wartość ustawienia.

Długie naciśnięcie: powrót do poprzedniego menu lub anulowanie bieżącego polecenia.
Przycisk ENT: Krótkie naciśnięcie: przesuwa kursor w dół lub zmniejsza wartość ustawienia.

Długie naciśnięcie: wejście do podmenu lub potwierdzenie aktualnego polecenia.
(Krótkie naciśnięcie: krótsze niż 1 s; długie naciśnięcie: dłuższe niż 1 s)

1.2 Rozmiar

UWAGA
1. Wodoszczelne złącze Wi-Fi/GRPS i inteligentny licznik są opcjonalne i dostarczane zgodnie z umową.
2. Dokumenty obejmują instrukcję obsługi, instrukcję instalacji, zaliczone kontrole jakości, 

oświadczenie o toksyczności, spis elementów w opakowaniu, kartę serwisową dla użytkownika, 
kartę gwarancyjną, oświadczenie o toksycznych i niebezpiecznych substancjach, raport z kontroli 
jakości produkcji, pozwolenie na prowadzenie działalności, certyfikat energii słonecznej.

3. W falownikach serii SPI5K-B, SPI6K-B, SPI8K-B, SPI10K-B, SPI12K-B znajdują się trzy części 
wtykowe do paneli, a w falownikach serii SPI12K-BL, SPI15K-B, SPI17K-B i SPI20K-B cztery 
części wtykowe do paneli.

2.2 Wymagania montażowe

UWAGA
Gdy nie wybrano PRZEŁĄCZNIK PRĄDU STAŁEGO i komunikacji, odpowiednie złącze zasłania 
się wodoszczelną zaślepką.

UWAGA
1. Falownik posiada stopień ochrony IP65 dla instalacji zewnętrznej i wewnętrznej. Jeśli jednak 

falownik zostanie zainstalowany w miejscu o bezpośrednim nasłonecznieniu, jego temperatura 
będzie szybko rosnąć, dlatego nie należy instalować go bezpośrednio na słońcu.

2. Zaleca się montaż falownika w cieniu, jak pokazano w sekcji Zalecane otoczenie montażu, aby 
zmaksymalizować jego trwałość i wydajność.

3. Aby zapewnić łatwą obserwację i obsługę falownika, podczas montażu należy uwzględnić 
widoczność wskaźników i wyświetlacza LCD.

UWAGA
• Ściana montażowa lub wspornik muszą mieć wystarczającą nośność, aby można było zainstalować 

falownik.
• Wysokość montażu falownika musi umożliwiać łatwą obserwację wskaźników i wyświetlacza LCD.

UWAGA
Nie wolno puszczać falownika, dopóki nie 
zostanie on całkowicie zawieszony na 
uchwycie montażowym.

OSTRZEŻENIE
Zewnętrzny przewód uziemienia nie może zastąpić przewodu PE przyłącza wyjściowego 
prądu przemiennego, musi on być w sposób niezawodny połączony z masą.

Wygląd Panel sterowania

Rozmiar (jednostka: mm)

Widok z dołu

Przestrzeń montażowa (jednostka: mm)

Krok 1

Otoczenie montażu

Sposób montażu

Krok 2

Krok 3 Krok 4

Krok 7

Krok 5 Krok 6

Falownik *1

Złącze paneli (+,-)*3

Uchwyt montażowy *1

Wodoszczelne złącze 
RJ45 (opcjonalnie)

Osłona wodoszczelna na 
wyjściu prądu 

przemiennego *1

Inteligentny licznik 
(opcjonalnie)

Złącze Wi-Fi/GPRS 
(opcjonalnie)

Śruba zespolona 
(M5*12) *2

Śruba płaska 
(M4*12)*4

Kołek rozporowy 
(M6*60) *3

Zacisk okrągły *1

Końcówka rury *8

Dokumenty



3.3 Połączenie wejścia prądu stałego (panele)

3.4 Przyłącze wyjściowe prądu przemiennego (WYJŚCIE 
PRĄDU PRZEMIENNEGO)

3.5 Złącze komunikacji Wi-Fi/GPRS

3.6 Złącze komunikacji COM. (opcjonalnie)
Złącze COM. można ustawić na złącze DRM i złącze LICZNIK, do 
każdego można podłączyć wtyczkę RJ45. Oznaczenie styków wtyczki 
RJ45 wygląda następująco.

Schemat usuwania izolacji z zewnętrznego przewodu uziemienia (jednostka: mm)

Usunąć izolację przewodu 
wejściowego prądu stałego 

(jednostka: mm)

Zacisnąć metalowy zacisk

Zmierzyć napięcie w obwodzie otwartym łańcucha paneli <1000 V

Zewnętrzna warstwa 
izolacyjna
Usunąć izolację przewodu wyjściowego prądu 

przemiennego (jednostka: mm)

Podłączyć kabel wyjściowy prądu przemiennego

Zamocować wodoszczelną osłonę na wyjściu prądu przemiennego

LP. Lista kontrolna

Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone. (Szczególnie przyłącze 
elektryczne)

Sprawdzić, czy wszystkie wyłączniki są wyłączone.

Sprawdzić, czy nieużywane wejścia prądu stałego są wyposażone w 
zaślepki uszczelniające.

Sprawdzić, czy połączenie zewnętrznego przewodu uziemienia jest 
mocne i nie ma zwarcia.

Sprawdzić, czy podłączenie przewodów wyjściowych prądu 
przemiennego jest prawidłowe, pewne i bez zwarcia.

Sprawdzić, czy przewody wejściowe prądu stałego są podłączone, 
stabilne i bez zwarć.

Sprawdzić, czy wodoszczelne zaślepki do nieużywanego złącza 
WIFI/GPRS są dokręcone.

Warstwa izolacyjna 
przewodu

Podłączyć złącze PV

Usunąć izolację z przewodu komunikacyjnego

Zacisnąć przewody złącza RJ45

Zamocować złącze RJ45

Włożyć złącze komunikacyjne

Kliknięcie

Wtyczka RJ45

Zapięcie

Dokręcić nakrętki mocujące

• Złącze DRM można wykorzystać do podłączenia urządzenia 
sterującego DRM.

• Złącze komunikacyjne RS485 można wykorzystać również do 
komunikacji z inteligentnym licznikiem w celu uzyskania 
zabezpieczenia przeciwprądowego. Połączenie pomiędzy 
inteligentnym licznikiem, falownikiem i siecią jest następujące.

W przypadku korzystania z funkcji zabezpieczenia przeciwprądowego 
należy wykonać następujące ustawienie:

Podłączyć zewnętrzny przewód uziemiający

UWAGA
1. Falownik posiada dwie trasy MPPT, dwie trasy układów paneli, które po połączeniu ze złączem PV1 

są połączone z MPPT1 i dwie trasy układów paneli, które po połączeniu ze złączem PV2 są połączone 
z MPPT2. Model, ilość, kąt montażu i kierunek obu tras układów paneli muszą być takie same.

2. Złącze PV2 jest podłączone do MPPT2 wewnątrz falownika. Jeśli system SPI12K-B posiada 
tylko dwie trasy układu paneli, nie wolno podłączać ich do złącza PV1 w tym samym czasie. 
Większą moc należy podłączyć wcześniej do złącza PV1, a drugą do złącza PV2.

UWAGA
Zaleca się stosowanie przewodu czerwonego 
jako przewodu dodatniego, a przewodu czarnego 
jako ujemnego, aby uniknąć błędnego 
podłączenia. W przypadku korzystania z 
przewodów w innym kolorze należy potwierdzić 
odpowiednią relację połączenia.

UWAGA
Wejście paneli PV w modelu SPI12K-B należy podłączyć do złączy PV1 i PV2, a to o większej 
mocy należy podłączyć wcześniej do złącza PV1, drugie zaś do złącza PV2. Sposób montażu jest 
taki sam. Na powyższym rysunku jako przykład wykorzystujemy modele SPI10K-B, SPI8K-B.

UWAGA
Jeśli kabel jest twardy, w porównaniu z 
przewodem U i PE, należy zdjąć izolację z 
przewodów V, W i N na długości mniejszej 
niż 5 mm, tak aby przewód U i PE można 
było łatwo przykręcić do zacisku kablowego 
(kolory przewodów żółty, zielony, czerwony, 
niebieski i żółto-zielony oznaczają 
odpowiednio przewód U, V, W, N i PE. W 
przypadku korzystania z przewodów w innym 
kolorze należy potwierdzić odpowiednią 
relację połączenia.).

UWAGA
Wartość nastawy mocy zabezpieczenia przeciwprądowego jest procentowa, jest ona korygowana o 
moc znamionową. Na przykład, gdy moc znamionowa falownika wynosi 10 kW, a moc 
zabezpieczenia przeciwprądowego ustawiona jest na 30%, ustawiona moc sterująca inteligentnego 
zasilania wynosi 3 kW.

Procedura połączenia komunikacyjnego złącza COM. jest następująca.

UWAGA
1. GPRS nie trzeba ustawiać.
2. W przypadku korzystania z Wi-Fi/GPRS należy zeskanować poniższy kod QR, aby przejrzeć 

szybki przewodnik i pobrać aplikację.
3. Złącze Wi-Fi/GPRS można również traktować jak złącze RS485.

UWAGA
• Podczas montażu wykorzystywać będące na wyposażeniu przyłącza prądu stałego, aby 

uniknąć uszkodzenia falownika.
• Wyłączyć wyłącznik prądu stałego przed podłączeniem układu paneli.
• Należy upewnić się, że połączenie pomiędzy układem paneli a falownikiem na biegunie 

dodatnim i ujemnym jest prawidłowe.
• Napięcie wejściowe prądu stałego powinno być mniejsze niż maksymalne napięcie 

wejściowe falownika.
• Zabronione jest łączenie bieguna dodatniego lub ujemnego układu paneli z uziemieniem, w 

przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia falownika.
• Niepodłączone złącze paneli musi zostać zabezpieczone elementami wodoszczelnymi i 

chroniącymi przed porażeniem prądem.

UWAGA
W przypadku równoległego podłączenia kilku falowników należy wyposażyć wyłącznik w 
funkcję wyzwolenia po oddziaływaniu w tylnej części wyjścia prądu przemiennego falownika. UWAGA

Gdy złącze COM. jest ustawione na złącze DRM, do STYKU 7 i STYKU 8 wtyczki RJ45 falownika nie 
można podłączyć przewodów. STYK 7 i STYK 8 wtyczki RJ45 zewnętrznej przejściówki DRM muszą 
zostać ze sobą zwarte.

UWAGA
Dwie trasy wejścia paneli PV, które połączone są ze złączem PV1, zostały podłączone do 
MPPT1 w środku falownika. NIE WOLNO podłączać odwrotnie układu paneli, w 
przeciwnym razie spowoduje to trwałe uszkodzenie systemu lub falownika.

UWAGA
• Zabronione jest współdzielenie przez kilka falowników wyłącznika prądu przemiennego.
• Zabronione jest podłączanie obciążenia pomiędzy falownikiem a wyłącznikiem prądu 

przemiennego.

Aplikacja Wi-Fi/GPRS

Schemat połączeń

Wtyczka RJ45

Wtyczka 
RJ45

Złącze RJ45

Oznaczenie styków wtyczki RJ45

Schemat połączeń między inteligentnym licznikiem a falownikiem i siecią

Rejestracja zapytania

Ustawienia systemowe

Kalibracja zasilania
Ustawienia inżyniera

Użytkownik
Admin

Moc zabezp. 
przeciwprąd.
Czas zabezp. odwr.

Hasło:

Moc zabezp. przeciwprąd.
030%

ENT (długie naciśnięcie)

ENS (długie naciśnięcie)

Krok 1

Krok 1

Krok 4

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 5

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 2

Krok 3

Krok 2

Przewód uziemienia Koszulki 
termokurczliwe

Zacisk okrągły

Oznaczenie styków w złączu 
WIFI/GPRS:
Styk 1: Zasilanie prądem stałym 12 V
Styk 2: GND
Styk 3: RS485-A
Styk 4: RS485-B

Oznaczenie styków wtyczki RJ45:
Styk 1: Biało-pomarańczowy - DRM5
Styk 2: Pomarańczowy - DRM6
Styk 3: Biało-zielony - DRM7
Styk 4: Niebieski - DRM8
Styk 5: Biało-niebieski – RefGen
Styk 6: Zielony - DRM0
Styk 7: Biało-brązowy – Licznik: A
Styk 8: Brązowy – Licznik:B

Falownik

Obciążenie Inteligentny 
licznik

Licznik 
główny

Sieć

SIEĆ

BEZPIECZNIK 0,5 A

4 Kontrola instalacji

5 Włączanie zasilania falownika
Krok 1 Ustawić wyłącznik pomiędzy falownikiem a siecią na pozycję 

WŁ.
Krok 2 Ustawić „PRZEŁĄCZNIK PRĄDU STAŁEGO” na dole falownika 

na pozycję WŁ.
Krok 3 (Opcjonalnie) Sprawdzić temperaturę na przyłączu złącza prądu 

stałego za pomocą miernika.


