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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE 

Afore  

Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd., z siedzibą w Szanghaju w Chinach, jest 

przedsiębiorstwem technologii PV, które specjalizuje się w produkcji falowników fotowoltaicznych. 

Afore specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań konwersji oraz kontroli zasilania dla instalacji 

fotowoltaicznych produkując oraz wprowadzając na rynek falowniki PV . Afore posiada najwyższej klasy 

sprzęt oraz dysponuje międzynarodowym zespołem do prac badawczo rozwojowych. Podstawowym 

przedmiotem działalności jest dostarczanie wysokiej jakości niezawodnych falowników sieciowych oraz 

rozwiązań systemów energii aby zaspokajać stale rosnące zapotrzebowanie na energię. 

Nowoprojektowane falowniki PV charakteryzują się wysoką sprawnością przy pełnym obciążeniu, wysoką 

niezawodnością i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. 

Maksymalna sprawność naszych falowników to 98%. Przyjazny dla użytkownika montaż oraz interfejs, 

profesjonalna konstrukcja gwarantująca niezawodność, daje rodzinie falowników Afore przewagę nad 

konkurencją dla klientów z całego świata. 

Afore jako firma zorientowana na klienta, zawsze stara się samodoskonalić oraz zwiększać zadowolenie 

klienta. Wysoka jakość jest podstawą działania firmy Afore nie tylko w zakresie kontroli jakości produktów 

ale również w zakresie serwisu oraz wsparcia technicznego. Afore jest w stanie pomóc klientom w 

zmniejszeniu zużycia energii i emisji dwutlenku węgla dzięki wiodącym ekologicznym rozwiązaniom. 
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1. O instrukcji 

1.1. Zakres instrukcji 

Niniejsza instrukcja opisuje instalację, rozruch, eksploatację oraz konserwację następujących modeli 

falowników sieciowych produkowanych przez Afore New Energy:  

Seria Anyhome (Pojedynczy MPPT)  

HNS1000TL-1 HNS1500TL-1 HNS2000TL-1 HNS2500TL-1 HNS3000TL-1 

 

Seria Anyhome (Podwójny MPPT) 

HNS3000TL HNS3600TL HNS4000TL HNS5000TL HNS5500TL 

HNS6000TL 

Seria Anybuild (Podwójny MPPT Trackers) 

BNT005KTL BNT006KTL BNT008KTL BNT010KTL  

 

Przechowuj niniejszą instrukcję w miejscu łatwo dostępnym, na wypadek nagłej potrzeby. 

1.2. Grupa docelowa 

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przeszkolonego personelu. Czynności opisane w tej 

instrukcji mogą być wykonywane tylko przez przeszkolony personel. 

1.3. Informacje dodatkowe 

Więcej informacji na temat produktów Afore można ściągnąć ze strony www.aforenergy.com 

2. Instrukcja bezpieczeństwa  

2.1. Środki ostrożności 

1. Wszystkie prace na falownikach powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków. 

Należy upewnić się że dzieci nie bawią się urządzeniem. 
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2. Urządzenie obsługuje tylko moduły PV. Nie podłączać żadnych innych źródeł energii do 

urządzenia. 

3. Generator PV oraz falownik musza być uziemione w celu uzyskania maksymalnej ochrony osób i 

mienia. 

4. Nie zdejmować pokrywy do 3 minut po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania. Ładunek 

zmagazynowany w kondensatorach może spowodować ryzyko porażenia prądem lub zagrożenie 

wysokoenergetyczne - ryzyko dużego natężenia prądu. 

5. Obudowa falownika może się nagrzewać w czasie pracy. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń nie należy 

dotykać pokrywy, radiatora z tyłu falownika ani innych pobliskich elementów podczas pracy 

falownika. 

6. Nie wolno używać urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji. 

7. Zarówno falownik jak i opakowanie są wykonane głównie z surowców wtórnych. Należy upewnić 

się, że urządzenie oraz akcesoria są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8. Falownik Afore zapakowany w karton oraz pakiety zabezpieczające powinien być starannie 

przewożony w odpowiedniej pozycji. Należy zapewnić zabezpieczenie przed wilgocią. 

9. Używanie niezgodne z przeznaczeniem, modyfikacje falownika lub montaż niezgodny z instrukcją 

skutkuje utratą gwarancji oraz pozwolenia użytkowania.  

2.2. Objaśnienie symboli 

Symbol Objaśnienie 

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 

Falownik jest bezpośrednio podłączony do publicznej sieci elektrycznej. 

Wszystkie prace wykonywane na falowniku muszą być przeprowadzone przez 

wykwalifikowany personel. 

 

Uważaj na gorące elementy. 

Falownik może się nagrzać w czasie pracy. Nie dotykaj urządzenia w czasie 

gdy pracuje 

 

Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem. 

Czas rozładowania zmagazynowanej energii, czas podany obok symbolu. 

 

Ostrzeżenie, niebezpieczeństwo. 

Urządzenie podłączone bezpośrednio do generatora energii elektrycznej oraz 

do sieci publicznej. 

 

Nie wyrzucać urządzenia wraz z normalnymi odpadami domowymi. 
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Bez transformatora. 

Falownik nie pełni funkcji transformatora separującego. 

 

Znak CE. 

Falownik jest zgodny z wymaganiami wytycznych EU. 

 

Oznakowanie zgodności ze standardami (normami). 

Falownik jest zgodny z wymaganiami wytycznych bezpieczeństwa Australian 

Communications Authority oraz wytycznymi EMC. 

 

Uwagi, Ważne. 

Niestosowanie się do tych wytycznych może mieć niekorzystny wpływ na 

funkcjonalność oraz wygodę użytkowania urządzenia. 

 
Przed serwisem sprawdzić w instrukcji obsługi. 

3. Rozpakowanie 

3.1. Części montażowe 

Proszę sprawdzić kompletność dostawy oraz czy przesyłka posiada jakiekolwiek widoczne 

zewnętrzne uszkodzenia. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą jeśli zauważysz uszkodzenia lub braki 

w przesyłce. 
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Obiekt Ilość Opis Obiekt Ilość Opis 

A 1 Falownik B 1 Uchwyt ścienny 

C 1 Instrukcja obsługi D 1 Certyfikat inspekcji 

E 1 Schemat montażu F 1 Uwagi do montażu①  

G 1 Karta gwarancyjna H 1 Złączka AC 

I 3 Kołek szybkiego montażu J 3 Śruba montażowa 

K 1 Śruba zabezpieczająca L 1 Klucz do śruby zabezpieczajacej 

M 1 kpl./ 2 kpl.② Złączki DC    

  ①   Stosować do HNSxxxxTL (xxxx=3000, 3600, 4000, 4500, 5000,5500,6000) oraz BNTxxxKTL (xxx=005, 006, 008, 010) 
 
 ②  1 kpl. stosować do HNSxxxxTL-1 (xxxx=1000, 1500, 2000, 2500, 3000);  

2 kpl. stosować do HNSxxxxTL (xxxx=3000, 3600, 4000, 5000,5500,6000) oraz BNTxxxKTL (xxx=005, 006, 008, 010) 

3.2. Identyfikacja falownika 

Falownik można zidentyfikować za pomocą tabliczki znamionowej. Informacje, takie jak numer 

seryjny (Serial No.) i typ falownika, jak również poszczególne charakterystyki urządzenia podano na 

tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony obudowy. 

 

4. Montaż 

4.1. Bezpieczeństwo 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

Zagrożenie życia z powodu potencjalnego pożaru lub porażenia prądem. 

Nie instaluj falownika w pobliżu żadnych przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych. Falownik 

będzie bezpośrednio podłączony do urządzeń wytwarzających wysokie napięcie. Instalacja musi być 

wykonana przez wykwalifikowany personel zgodnie z normami i przepisami krajowymi i lokalnymi. 

 

UWAGA!  

Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące element obudowy. 

•Zamontuj falownik w taki sposób żeby nie mógł być dotknięty przypadkowo. 

Ryzyko obrażeń ze względu na duży ciężar falownika. 

• Przy montażu weź pod uwagę duży ciężar falownika. (Waga falownika opisana w rozdziale 8.) 
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4.2. Wybór odpowiedniego miejsca do montażu 

Weź pod uwagę poniższe punkty przy wyborze miejsca montażu falownika: 

• Sposób montażu i lokalizacja muszą być odpowiednie do wagi i wymiarów falownika. 

• Urządzenie montować do ściany z cegły pełnej lub do ścian betonowych. Nie montować na 

ścianach gipsowo-kartonowych lub podobnych w celu uniknięcia efektu wzmacniania hałasu który 

może powodować pracujący falownik. 

• Miejsce instalacji powinno być wyraźnie widoczne i powinno być łatwo dostępne bez potrzeby 

używania dodatkowych pomocy, takich jak np. rusztowania. 

• Dla wygody odczytu wyświetlacza LCD oraz ewentualnych prac konserwacyjnych, falownik należy 

zainstalować na wysokości oczu. 

• Wysokość bezwzględna miejsca instalacji powinna być niższa niż 1000 m n.p.m., montaż powyżej 

2000 m n.p.m. spowoduje pogorszenie parametrów falownika. 

• Temperatura otoczenia miejsca instalacji powinna wynosić od -20 ° C do +55 ° C (od -4 ° F do 131 ° 

F). 

• Instalacja falownika w miejscu mocnego nasłonecznienia nie jest zalecane, nadmierne nagrzanie 

może prowadzić do spadku mocy. 

• Dla lepszej wentylacji należy zostawić odpowiednią przestrzeń wokół falownika. 

 

• Instalacja pionowa. Złącza powinny znajdować się na dole, instalacja boczna jest niedozwolona; 

kąt wychylenia falownika od pionu w kierunku „do tyłu” nie może przekraczać 30o ; Wychylenie „do 

przodu”, montaż poziomy oraz montaż odwróconego falownika jest niedozwolony. 
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4.3. Montaż falownika do ściany przy pomocy uchwytu 

1. Użyj uchwytu ściennego jako szablonu i wywierć otwory dla kołków rozporowych.  

 

2. Przykręć uchwyt do ściany. 

 

 

3. Zawieś falownik na uchwycie i upewnij się że zaczepy są prawidłowo zamocowane na uchwycie. 

4. Upewnij się że falownik jest prawidłowo osadzony w uchwycie. Przykręć śrubki zabezpieczające. 

(Patrz rysunek poniżej.) 
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5. Podłączenie elektryczne 

 

Uwagi: 

1. Instalacja elektryczna i serwis powinny być wykonywane przez uprawnionego elektryka i muszą 

być zgodne z przepisami. 

2. Podłączenie elektryczne można wykonać po prawidłowym zamocowaniu falownika,. 

3. Upewnij się że napięcie jałowe i prąd zwarcia każdego ze stringów jest zgodny ze specyfikacją. 

4. Wybierz odpowiednią grubość przewodów AC/DC. Pole przekroju przewodu dla wejścia DC 

powinno być powyżej 4mm2 drutu miedzianego, dla wyjścia AC powinno być również powyżej 

4mm2 drutu miedzianego, uziemienie powinno być również powyżej 4mm2 drutu miedzianego. 

5. Aby podłączyć falownik, złącza AC i DC musza być odłączone od wszelkich źródeł zasilania i 

falownik musi być zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem. 

6. Przed podłączeniem falownika do paneli oraz do sieci publicznej, upewnij się że polaryzacja jest 

prawidłowa. 

5.1. Przegląd panelu podłączenia 

Poniższe rysunki pokazują poszczególne obszary podłączeń na spodzie falownika.  
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Seria Anyhome (Pojedynczy MPPT): HNSxxxxTL-1(xxxx=1000,1500,2000,2500,3000) 

 

 

Seria Anyhome (Podwójne MPPT): HNSxxxxTL (xxxx=3000,3600,4000,5000,5500,6000)  

Optional 

Optional  
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Seria Anybuild (Podwójny MPPT): BNTxxxKTL(xxx=005,006,008,010)  

Obiekt Opis 

a Złącze DC ( + ) do podłączenia stringów PV 

b Złącze DC ( − ) do podłączenia stringów PV 

c Puszka podłączeniowa do połączenia RS485 oraz do połączenia AC 

d Połączenie AC 

e Przełącznik (opcja) 

5.2. Podłączenie do sieci publicznej (AC)  

5.2.1. Warunki podłączenia 

UWAGA!  

Wyłącznik obciążenia 

Każdy falownik powinien być wyposażony w indywidualny wyłącznik tak, aby można było go 

bezpiecznie odłączyć. 

5.2.2 Podłączenie do sieci publicznej (AC) 

Zmierzyć napięcie w sieci w dopuszczalnym zakresie. Odłączyć bezpiecznik pomiędzy falownikiem 

a siecią. 

1. Przewody podłączeniowe AC. Powierzchnia przekroju to 4mm2, długości końcówek to 7mm dla 

serii Anyhome (jednofazowe), 10mm dla serii Anybuild (trójfazowe) 
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Seria Anyhome (jednofazowe)                               Seria Anybuild (trójfazowe)  

 

2. Sposób montażu kabla AC do złączki: 

    

Seria Anyhome (jednofazowe)                                 Seria Anybuild (trójfazowe) 

 

3. Podłączenie kabla AC, przewód fazowy (L), przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE) 

zgodnie z polaryzacją. Dokręć śrubki, aby zapewnić trwałe połączenie . Upewnij się, że przewody 

nie są luźne po dokręceniu.  
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Seria Anyhome (jednofazowe)                                 Seria Anybuild (trójfazowe) 

 

    

Seria Anyhome (jednofazowe)                                  Seria Anybuild (trójfazowe) 

 

4. Połącz i dokręć wszystkie elementy złączki AC, upewnij się, że elementy nie są poluzowane. 

   

Seria Anyhome (jednofazowe)                                 Seria Anybuild (trójfazowe) 

PE 
PE 
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5. Podłącz złączkę AC do gniazda AC falownika. Upewnij się, że złączka jest solidnie podłączona do 

gniazda.  

   

Seria Anyhome (jednofazowe)                                   Seria Anybuild (trójfazowe) 

5.3. Podłączenie do generatora PV (DC) 

UWAGA!  

Odłącz jednostkę od zasilania 

Po stronie podłączenia DC znajduje się wyłącznik (opcjonalny), aby bezpiecznie podłączyć 

falownik, przełącznik musi być w pozycji „OFF”. 

5.3.1. Warunki dla podłączenia DC 

• Podłączone moduły PV muszą spełniać następujące wymagania: 

– ten sam typ 

– ten sam numer 

– identyczne dopasowanie 

– identyczne nachylenie 

• Następujące wartości graniczne na wejściu DC falownika nie mogą zostać przekroczone 

(podłączenie do wyższego napięcia zniszczy urządzenie):  

 

Typ Maks.napięcie wejściowe [Vd.c] Maks. prąd wejściowy [Ad.c] 

Seria Anyhome (Pojedynczy MPPT) 

HNS1000TL-1 450 10 
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HNS1500TL-1 450 10 

HNS2000TL-1 500 12 

HNS2500TL-1 500 14 

HNS3000TL-1 500 17 

Seria Anyhome (Podwójny MPPT) 

HNS3000TL 550 12 x2 

HNS3600TL 550 15 x2 

HNS4000TL 550 16 x2 

HNS5000TL 550 18 x2 

HNS5500TL 550 18 x2 

HNS6000TL 550 18 x2 

Seria Anybuild (Podwójny MPPT) 

BNT005KTL 850 11 x2 

BNT006KTL 850 11 x2 

BNT008KTL 850 11 x2 

BNT010KTL 850 11 x2 

5.3.2. Montaż złączy wtykowych DC 

W celu podłączenia do falownika, wszystkie kable połączeniowe modułów PV muszą być 

wyposażone w złącza wtykowe DC. Wszystkie złącza wtykowe DC znajdują się w dostarczonym 

zestawie. 

Aby złożyć złącza wtykowe DC, należy postępować w sposób opisany poniżej. Upewnij się, że wtyki 

złącz mają prawidłową biegunowość. 

Złącza po stronie DC są wtykowe (male connector) i gniazdowe (female connector), patrz rys. 

poniżej. Należy pamiętać, że rozmiary metalowych zacisków są różne. Większa jest dla złącza 

gniazdowego (female connector) , a mniejsza dla wtykowego (male 

connector).
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Instrukcja złożenia: 

◆ Przygotować przewód DC do podłączenia przewodów dodatnich i ujemnych. Usunąć izolację na 

długości 12～15mm, pole przekroju 4 mm2 jak poniżej. 

 

◆ Włóż przewód DC do zacisku metalowego. Upewnij się, że wszystkie druciki wiązki są w zacisku . 

 

◆ Użyj zaciskarki, aby zamocować przewód w zacisku. Upewnij się, że wiązka jest dobrze 

Female Connector 

Male Connector 

Usunąć izolację na długości 12-15mm, pole 

przekroju 4 mm2 

Przewód PV dodatni 

 

Przewód PV ujemny                

 



18 
 

zamocowana, patrz rysunki poniżej. 

 

◆ Włóż zamocowany przewód do złącza wtykowego (male)/ gniazdowego (female). Przy 

prawidłowym montażu powinieneś usłyszeć dźwięk zatrzaskiwania. Dokręć nakrętkę. Patrz rysunek 

poniżej.  

 

5.3.3. Podłączenie generatora PV (DC) 

 Niebezpieczeństwo! 

 Zagrożenie życia z powodu wysokiego napięcia w falowniku. 

• Przed podłączeniem generatora PV upewnij się że wyłącznik AC/DC jest wyłączony i że nie będzie 

w czasie prac włączony. 
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Uwagi: 

1. Przekręć wyłącznik na pozycję “OFF”. 

2. Sprawdź kable przyłączeniowe modułów PV pod kątem poprawnej polaryzacji oraz sprawdź czy 

maksymalne napięcie wejściowe nie jest przekroczone. 

3. Sprawdź złącze wtykowe DC pod kątem poprawnej polaryzacji i podłącz go.  

 

Podłącz złącza wtykowe DC do falownika. 

   

Seria Anyhome (jednofazowe)                                   Seria Anybuild (trójfazowe) 

 

Modele z podwójnym MPPT : HNSxxxxTL(xxxx=3000,3600,4000,5000,5500,6000) oraz 

BNTxxxKTL(xxx=005,006,008,010). Urządzenie jest wyposażone w dwie grupy wejść DC (DC-A i DC-

B) , każda grupa zawiera parę gniazd (DC+ i DC-). Grupy A i B są odpowiednio połączone z dwoma 

macierzami DC jak na rysunku poniżej. Podłącz PV+ i PV- macierzy PV 1 do odpowiednich gniazd 

DC-A i odpowiednio PV2 do odpowiednich gniazd DC-B . 
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6. Schemat systemu PV 

Typowy schemat połączeń dla całego systemu fotowoltaicznego jest pokazany na poniższym 

rysunku. 

 

 

 

1. Macierz PV: Dostarcza prąd DC do falownika 

2. Falownik: Przekształca prąd stały DC z modułów PV na prąd przemienny AC. Ponieważ falownik 

jest podłączony do sieci energetycznej, kontroluje on amplitudę prądu w zależności od energii 
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wytwarzanej w panelach PV. Falownik zawsze stara się uzyskać maksymalną moc z macierzy PV.  

3.Bezpiecznik DC: Prąd w panelu/łańcuchu DC nie może przekroczyć 25A. 

4. Bezpiecznik AC: Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dobrać bezpiecznik sieciowy 

Typ Maks. prąd AC [A] Prąd znamionowy wyłącznika AC [A] 

Seria Anyhome (pojedynczy MPPT) 

HNS1000TL-1 6 9 

HNS1500TL-1 9 16 

HNS2000TL-1 12 20 

HNS2500TL-1 13 20 

HNS3000TL-1 15 25 

Seria Anyhome (podwójny MPPT) 

HNS3000TL 15 25 

HNS3600TL 16 25 

HNS4000TL 20 32 

HNS5000TL 23 32 

HNS5500TL 25 40 

HNS6000TL 28 40 

Seria Anyhome (podwójny MPPT) 

BNT005KTL 8.5 16 

BNT006KTL 10.5 16 

BNT008KTL 13.5 20 

BNT010KTL 17 25 

 

5. LPS: Zabezpieczenie odgromowe, dotyczy poniższych opcji:  

Strona AC, nominalny prąd wyładowania 20 kA, druga klasa ochrony odgromowej, 

zabezpieczenie napięciowe 2.5 kV 

Strona DC, nominalny prąd wyładowania 20 kA, druga klasa ochrony odgromowej, 

zabezpieczenie napięciowe 2.5 kV 

6. Długość przewodów między falownikiem a skrzynką rozdzielni powinna wynosić co najmniej 5 

metrów. 

7. Przydatne: Określenie “sieć” w instrukcji oznacza infrastrukturę, poprzez którą twój dostawca 

prądu dostarcza prąd do twojego miejsca. Należy pamiętać, że falownik może być podłączony tylko 

do układów niskonapięciowych (mianowicie 220 / 230Vac, 50 / 60Hz). 
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7. Eksploatacja 

Przegląd produktów 

 

7.1. Eksploatacja falowników serii Anyhome 

7.1.1. Przyciski i wyświetlacz falowników serii Anyhome 

 

 

Cztery przyciski funkcyjne na panelu frontowym: UP, DOWN, ESC, ENT. Przyciski służą do: 

Lewa strona: Przewijanie wyświetlanych parametrów, UP (do góry) i DOWN (w dół), lub zmiana 

Pokrywa obudowy 

 

Przyciski 

 diody LED 

wyświetlacz LCD 

LCD 
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parametrów. 

Prawa strona: ESC (rezygnuj) i ENT (zatwierdź).  

7.1.2. Uruchamianie falowników serii Anyhome 

Po zakończeniu instalacji mechanicznej i elektrycznej, falownik może zostać uruchomiony. 

1. Włączyć włączniki DC i AC. 

Falownik wystartuje i zacznie przekazywać energię do sieci gdy wszystkie niezbędne warunki dla 

normalnej pracy są spełnione . 

2. Sprawdź czy wyświetlacz i diody LED sygnalizują status normalnej pracy falownika.   

Diody LED Kolor Status 

POWER Zielony  Włączona: Normalna praca 

RUN Żółty Włączona: Normalna praca, przesył prądu do sieci 

FAULT Czerwony  Włączona: Błędy 

7.1.3. Diody LED serii Anyhome 

Na panelu sterowania znajdują się trzy diody LED: RUN, POWER, i FAULT. POWER włącza się po 

uruchomieniu falownika. Gdy włącza się FAULT, oznacza to że pojawił się błąd w systemie lub 

falownik jest uszkodzony, kod błędu pojawi się na wyświetlaczu LCD. Gdy włącza się RUN, oznacza 

to, że falownik pracuje w sieci. 

POWER LED (Zielony)  

Dioda POWER włącza się, gdy napięcie DC osiągnie napięcie rozruchu i wyłącza się gdy spadnie 

poniżej pewnej wartości. Gdy dioda zasilania świeci się oznacza to, że falownik oraz system 

sterowania falownika są aktywne. Jeśli dioda POWER jest wyłączona, falownik nie może się 

uruchomić. 

W normalnych warunkach pracy, gdy światło słoneczne jest wystarczające, falownik włącza i 

przetwarza prąd po czym wyłącza się po zmroku. Procedura ta może powtarzać się kilka razy 

dziennie, w szczególności rano i wieczorem. Jest to normalne zjawisko pracy falownika. 

FAULT LED (Czerwony) 

Gdy czerwona dioda LED FAULT włącza się, oznacza to, że falownik przestał pracować z powodu 

jakichś błędów. Proszę odczekać 10 min., aby upewnić się, że błąd nie jest tymczasowy. Jeśli błąd jest 
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tymczasowy to falownik uruchomi się ponownie automatyczne. Jeśli błąd nie jest tymczasowy 

skontaktuj się z profesjonalnym elektrykiem lub z serwisem. 

RUN LED migający (Żółty) 

Jeśli parametry są wystarczające falownik podłączy się do sieci automatycznie i RUN LED zacznie 

świecić. Jeśli RUN LED nie świeci się, oznacza to, że falownik nie przekazuje prądu do sieci. 

7.1.4. Wyświetlacz LCD serii Anyhome 

Falownik załączy się automatycznie gdy wystarczająca ilość prądu jest produkowana przez panele PV. 

Gdy falownik załączy się (POWER LED świeci), wiadomość “Afore New Energy” zostanie 

wyświetlona na wyświetlaczu LCD.  

 

7.1.4.1 Ustawienia przy pierwszym uruchomieniu 

Przy pierwszym uruchomieniu falownik będzie miał 1 sekundowe opóźnienie i automatycznie 

przejdzie do opcji ustawień regionalnych. 

 

Naciśnij ENT, aby wybrać państwo i standardowe ustawienia interfejsu. Naciskaj UP lub DOWN aby 

wybrać państwo. Wybierz odpowiednie państwo i standardowe ustawienia i naciśnij ENT. 

Na przykład przy instalacji w Wielkiej Brytanii, proszę wybrać EnglG59 dla HNS4000TL i HNS5000TL, 

dla innych modeli wybierz EnglG83.  

 

Ustawienia państwa zakończone, system automatycznie przejdzie do ustawień czasu. 
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Naciśnij ENT, aby ustawić czas. Używaj UP i DOWN, żeby ustawić godzinę i naciśnij ENT. Ustaw rok, 

miesiąc, dzień, godzinę, minutę i sekundę jeden po drugim wg. lokalnego czasu. 

 

7.1.4.2 Menu główne 

Po ustawieniu czasu naciśnij ENT, system przejdzie do menu głównego. Przy ponownym 

uruchomieniu, wyświetlacz LCD pokaże menu główne po 5 sekundach od inicjalizacji. Na 

wyświetlaczu pojawi się stan pracy oraz informacja o produkcji.    

 

Stan pracy zostanie wyświetlony w pierwszej linii menu głównego 

Wyświetlacz LCD Opis 

Waiting  Startowanie systemu 

Normal Normalna praca 

Error Błąd falownika 

Informacja o produkcji przewija się co 15 sekund. Przyciskami UP i DOWN można przewijać 

informacje. 

Informacje o produkcji: 

Wyświetlacz LCD Opis 

Power Bieżąca moc wyjściowa 

EToday Dzienna wielkość produkcji 

ETotal Całkowita wielkość produkcji  

Stan pracy 

Informacja o produkcji 
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Ch1 DC MPPT Pierwszy 

Ch2 DC MPPT Drugi (dla falowników z kilkoma MPPT) 

ECh1Day/ECh2Day Dzienna wielkość produkcji z kanałów PV1/ PV2 

VPV1 /VPV2 Napięcie wejściowe DC w kanałach PV1/PV2 

IPV1 /IPV2 Prąd wejściowy DC w kanałach PV1/PV2 

VAC Napięcie wyjściowe AC 

IAC Prąd wyjściowy AC 

FAC Częstotliwość AC Wyjściowa 

7.1.4.3 Menu Query Interface 

Naciśnij ENT w menu głównym dla powiązanej informacji w menu zapytań. Mamy pięć pozycji w 

menu Query Interface: Inverter Info, Wifi Info, Error Record, Date Time and Set. Przyciskami UP i 

DOWN wybierz pozycję, naciśnij ENT, aby wejść i ESC, żeby wrócić do menu głównego. 

 

Inverter Info 

Inverter Info wyświetla typ modelu falownika, wersje procesora Master CPU (M), procesora Slave 

CPU (S), wersję DISP i numer seryjny (SN) falownika.  

 

Wifi Info 

Wifi Info, wyświetla numer seryjny (SN) modułu monitorującego i internetowy adres IP. Naciśnij Esc, 

aby wrócić do menu głównego. 

Uwaga: Numer seryjny (SN) w WIFI Info oznacza numer seryjny (SN) modułu monitorującego, a 

numer seryjny (SN) w Info Interface jest numerem seryjnym (SN) falownika. Proszę nie mylić tych 

numerów.  
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Error Record 

Error Record wyświetla numer błędu, czas pojawienia się błędu, kod błędu oraz błąd. Gdy pojawi się 

błąd, FAULT LED włącza się. “Rozwiązywanie problemów” w Rozdziale 9 znajduje się informacja dla 

użytkowników odnośnie odnajdywania i usuwania błędów. Jeśli błędów nie uda się usunąć proszę 

skontaktować się z serwisem.  

  

Date Time 

Wyświetla aktualną datę i godzinę. Naciśnij Esc aby powrócić do menu Query Interface. 

 

Set 

Ustawienia 

 

Pozycje w menu Set 

Wyświetlacz LCD Opis 

Date Time Ustawienie daty i godziny 

Safety Ustawienie państwa i standardowych parametrów 

Energy K Ustawienie standardowego współczynnika mocy produkcyjnych 

Kod błędu 

Czas pojawienia się błędu 
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Freq Range Ustawienia zakresu częstotliwości 

Volt Range Ustawienia zakresu napięcia 

Clr ErrRcd Czyszczenie błędów 

Clr AllRcd Reset wszystkich danych 

Aby ustawić czas i państwo patrz 7.1.4.1. Naciśnij Esc kiedy skończysz. 

Do pozostałych ustawień potrzebne jest hasło, dla bezpieczeństwa ustawienia te mogą być 

zmieniane tylko przez autoryzowany serwis. 

7.2. Eksploatacja falowników serii Anybuild 

7.2.1. Przyciski i wyświetlacz falowników serii Anybuild 

 

Cztery przyciski funkcyjne na panelu frontowym: UP, DOWN, ESC, ENT. Przyciski służą do: 

Lewa strona: Przewijanie wyświetlanych parametrów, Up (do góry) i Down (w dół) przyciski, lub 

zmiana parametrów. 

Prawa strona: Esc (rezygnuj) i Ent (zatwierdź). 

7.2.2. Uruchamianie falowników serii Anybuild 

Po zakończeniu instalacji mechanicznej i elektrycznej, falownik może zostać uruchomiony. 

1. Włączyć włączniki DC i AC. 

Falownik wystartuje i zacznie przekazywać energię do sieci, gdy wszystkie niezbędne warunki dla 

normalnej pracy są spełnione. 

2. Sprawdź czy wyświetlacz i diody LED sygnalizują status normalnej pracy falownika.   

 

 

diody LED 

Wyświetlacz LCD  
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Diody LED Kolor Status 

POWER Zielony Włączona: Normalna praca 

COM Zielony Włączona: Normalna praca, przesył prądu do sieci 

FAULT Czerwony Migajaca: Skontaktuj się z instalatorem 

7.2.3. Diody LED serii Anybuild 

Na panelu sterowania znajdują się trzy diody LED: COM, POWER, FAULT. Gdy moc DC i AC są w 

normie i falownik startuje, POWER LED świeci się. Kiedy falownik pracuje i przekazuje prąd do sieci, 

COM LED świeci się. Jeśli pojawi się błąd w falowniku lub systemie PV, FAULT LED miga i kod błędu 

pojawia się na wyświetlaczu LCD. 

POWER LED (Zielony) 

Dioda POWER włącza się, gdy napięcie DC osiągnie napięcie rozruchu i wyłącza się, gdy spadnie 

poniżej pewnej wartości. Gdy dioda zasilania świeci oznacza to że falownik pracuje i kontroluje 

system PV. Jeśli dioda POWER jest wyłączona, falownik nie może się uruchomić. 

W normalnych warunkach pracy, gdy światło słoneczne jest wystarczające, falownik włącza się i 

przetwarza prąd po czym wyłącza się po zmroku. Procedura ta może powtarzać się kilka razy 

dziennie, w szczególności rano i wieczorem. Jest to normalne zjawisko pracy falownika. 

COM LED (Zielony)  

COM LED świeci, gdy falownik przekazuje prąd do sieci. COM LED nie świeci się, gdy falownik jest w 

stanie STANDBY (czuwania). 

FAULT LED miga (Czerwony)  

Migający na czerwono FAULT LED oznacza, że prąd nie jest przekazywany do sieci z powodu błędów. 

Proszę poczekać 10 min. aby upewnić się, że błąd nie jest tymczasowy. Jeśli błąd jest tymczasowy 

falownik zrestartuje się automatycznie. Jeśli błąd nie jest tymczasowy skontaktuj się z 

wykwalifikowanym personelem. 

7.2.4. Wyświetlacz LCD serii Anybuild 

Falownik załączy się automatycznie, gdy wystarczająca ilość prądu jest produkowana przez panele 

PV. Gdy falownik załączy się (POWER LED świeci się), wiadomość “Afore New Energy” zostanie 

wyświetlona na wyświetlaczu LCD.  
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Falownik z 1 sekundowym opóźnieniem przejdzie do System Checking Interface 

 

7.2.4.1 Ustawienia przy pierwszym uruchomieniu 

Przy pierwszym uruchomieniu falownik przejdzie automatycznie do Reminder Interface, aby ustawić 

państwo. 

 

Naciśnij Ent żeby wybrać państwo i standardowe ustawienia interfejsu. Naciskaj UP lub DOWN aby 

wybrać państwo. Wybierz odpowiednie państwo i standardowe ustawienia i naciśnij Ent. 

 

Po ustawieniu państwa, system przejdzie do Reminder Interface, aby ustawić czas. 

 

Naciśnij Ent, aby ustawić czas. Używaj UP i DOWN, żeby ustawić godzinę i naciśnij Ent. Ustaw rok, 

miesiąc, dzień, godzinę, minutę i sekundę wg. lokalnego czasu. 
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7.2.4.2 Menu główne 

Po ustawieniu czasu naciśnij ENT, system przejdzie do menu głównego. Przy ponownym 

uruchomieniu, wyświetlacz LCD pokaże menu główne po System Checking. Stan pracy oraz 

informacja o produkcji pojawi się na wyświetlaczu LCD w Menu Głównym (Display Info), aktualny 

czas będzie wyświetlany w ostatniej linii. 

 

Informacja o produkcji przewija się co 3 sekundy. Przyciskami UP i DOWN można przewijać linie. 

Informacje o produkcji: 

Wyświetlacz LCD Opis 

Power Bieżąca moc wyjściowa 

Ipv1/Ipv2 Prąd wejściowy DC w MPPT One/ Two 

Vpv1/Vpv2 Napięcie wejściowe DC w MPPT One/ Two 

BUS+/BUS- Napięcie na BUS+/BUS- 

Ia/Ib/Ic Prąd wyjściowy AC na fazę 

Ua/Ub/Uc Napięcie wyjściowe AC na fazę 

Fac Częstotliwość wyjściowa AC 

Etoday Dzienna wielkość produkcji 

Etotal Całkowita wielkość produkcji 

ETPV1/ETPV2 Dzienna wielkość produkcji w MPPT One/Two 

RunTim Dzienny czas pracy 

SumTim Całkowity czas pracy 

7.2.4.3 Menu Query Interface 

Naciśnij ENT w menu głównym, aby przejrzeć powiązaną informację w menu query interface. Mamy 
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osiem pozycji w menu Query Interface: System Info, Error Record, SET, Clear Record, Data & Time 

SET, RS485 Address, SN Number, GridpowerCtrl. Przyciskami UP i DOWN wybierz pozycję, naciśnij 

ENT, aby wejść i ESC, żeby wrócić do menu głównego. 

 

System Info 

System Info wyświetla aktualne Państwo i parametry pracy. 

 

Przyciskami UP i DOWN można przewijać pozycje z menu System Info: 

Wyświetlacz LCD Opis 

Standard Państwo i ustawienia standardowe 

Case_Temp Temperatura obudowy 

ModleTemp Temperatura modułu mocy 

ScreenTemp Temperatura LCD 

Rated Power Nominalna moc wyjściowa falownika 

PG1Imp Oporności izolacji bieguna dodatniego w PV1 

NG1Imp Oporności izolacji bieguna ujemnego w PV1 

PG2Imp Oporności izolacji bieguna dodatniego w pv2 

NG2Imp Oporności izolacji bieguna ujemnego w pv2 

Error Record 

Error Record wyświetla informacje o błędzie i czas zaistnienia błędu. Gdy pojawi się błąd, FAULT LED 

zaswieci się. W “Rozwiązywanie problemów” Rozdział 9 znajduje się informacja dla użytkowników 

odnośnie odnajdywania i usuwania błędów. Jeśli błędów nie uda się usunąć, proszę skontaktować 

się z serwisem.  
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Error Record wyświetla: 

Wyświetlacz LCD Opis 

Nub/Total Lista błędów/ Całkowita ilość błędów 

E Kod błędu 

ST Błąd przy rozruchu 

ET Błąd przy wyłączaniu 

SET 

Zresetuj ustawienia falownika przez naciśnięcie SET. Do zmiany ustawienia niezbędne jest hasło. Dla 

bezpieczeństwa działania niektóre ustawienia mogą być zmieniane tylko przez serwis. 

 

Clear Record 

Czyści historię błędów i historię pracy. Do zmiany ustawienia niezbędne jest hasło. Dla 

bezpieczeństwa działania niektóre ustawienia mogą być zmieniane tylko przez serwis. 

  

Date & Time SET 

Wybierz Date & Time SET. Używaj przycisków UP i DOWN, aby ustawić pożądane wartości, naciśnij 

ESC, aby przejść do następnego kroku. Ustaw rok, miesiąc, dzień, godzinę i minutę krok po kroku 

zgodnie z czasem lokalnym. Naciśnij ENT, aby zapisać I wrócić do menu głównego. 

RS485 Setting 

RS485 Setting wyświetla adres oraz prędkość transmisji. Naciśnij ENT, aby zmienić ustawienia adresu 

i prędkości transmisji; naciskaj UP i DOWN, aby zmienić wartości. Naciśnij ENT, aby potwierdzić. 
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SN 

Wyświetla numer seryjny. 

 

SetPowerCtrl 

Ta pozycja ustawia limit mocy przesyłu do sieci. Naciśnij ENT, aby wejść do ustawień. Używaj 

przcisków UP i DOWN, aby określić poziom startu pracy lub poziom odcięcia, naciśnij ENT, aby 

potwierdzić; naciśnij ENT, aby przejść do ustawień limitu. Używaj UP i DOWN, aby ustawić wartość 

limitu i naciśnij ENT, aby potwierdzić. 

 

7.3. Podświetlenie LCD 

Podświetlenie LCD wyłączy się automatycznie po 5 minutach, wyświetlacz LCD wyłączy się po 10  

minutach. Naciśnij jakikolwiek przycisk, aby włączyć wyświetlacz LCD. 

8. Dane techniczne 

Moduły PV podłączone do falownika powinny spełniać wymagania IEC61730 klasa A, zaś macierze 

PV nie są uziemiane. 

Seria Anyhome (Pojedynczy MPPT) 

Specyfikacja elektryczna HNS1000TL-1 HNS1500TL-1 HNS2000TL-1 HNS2500TL-1 HNS3000TL-1 

Wejście (DC) 

Max moc DC (W) 1100 1600 2200 2700 3200 
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Max napięcie DC (V) 450 450 500 500 500 

Znamionowe/zalecane 

napięcie (V) 360 360 360 360 360 

Zakres napięcia DC MPPT (V) 50-400 90-400 120-400 120-400 120-400 

Napięcie DC startowe (V) 60 60 150 150 150 

Napięcie DC wyłączające (V) 45 45 120 120 120 

Max prąd DC (A) 10 10 12 14 17 

Isc PV (A) 12.5 12.5 15 17.5 21 

Ilość MPPT 1 1 1 1 1 

Ilość wejść DC (zestawy) 1 1 1 1 1 

Max prąd wsteczny (mA) <1 <1 <1 <1 <1 

Wyjście (AC) 

Przewody Jednofazowe trzyżyłowe 

Max moc AC (W) 1050 1550 2100 2600 3100 

Moc znamionowa AC (W) 1000 1500 2000 2500 3000 

Max prąd AC (A) 6 9 12 13 15 

Prąd znamionowy AC (A) 6 8 10 12 13 

Max prąd AC rozruchu (A) 6 8 10 12 13 

Max prąd AC zakłóceniowy(A) 9 12 15 18 19.5 

Max zabezpieczenie prądowe 

(A) 9 12 15 18 

19.5 

Napięcie znamionowe AC (V) 220 / 230 

Częstotliwość znamionowa 

AC (Hz) 50 / 60 

Współczynnik mocy -0.95～+0.95 

Prąd wyjściowy THD <3% 

Minimalna moc startowa (W) 42 40 30 30 30 

Zużycie energii 

Zużycie energii nocą (W) <1 <1 <1 <1 <1 

Zużycie energii w stanie 

spoczynku (W) 6 6 6 6 6 

Sprawność   

Sprawność max. 0.965 0.965 0.977 0.977 0.977 

Sprawność Euro 0.96 0.96 0.966 0.969 0.970 

Sprawność MPPT ～99.9% ～99.9% ～99.9% ～99.9% ～99.9% 

Bezpieczeństwo i ochrona 

CE-Zgodność 

IEC62109-1/-2, EN61000-6-2/-3, EN61000-3-11/-12, EN61000-4-2/-3/-4/-5/-

6/-8/-11/-16/-18/-29 

Zabezpieczenie antywyspowe Wewnętrzne  

Informacje ogólne 

Wymiary (H×W×D) [mm] 320 x345 x170 360 x345 x170 

Stopień ochrony IP65 

Stopień zanieczyszczenia 3 

Ochrona UV Aluminium 

RCD Wewnętrzne 
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Waga [kg] 9 12 

Zakres temp. otoczenia -20℃ ~ +55℃ 

Zakres wilgotności 4% ~ 100% (kondensacja) 

Topologia Beztransformatorowe 

Łączność 485 / WI-FI (opcja) 

Chłodzenie Konwekcyjne 

Poziom hałasu [dB] <40 

Wysokość n.p.m. [m] Do 2000 m.n.p.m. bez spadku parametrów nominalnych 

 

Seria Anyhome (Podwójny MPPT)  

Specyfikacja 

elektryczna 

HNS3000TL HNS3600TL HNS4000TL HNS5000TL HNS5500TL HNS6000

TL 

Wejście (DC) 

Max moc DC (W) 3200 3800 4200 5200 5800 6200 

Max napięcie DC (V) 550 550 550 550 550 550 

Znamioinowe/zaleca

ne napięcie (V) 

360 360 360 360 360 360 

Zakres napięcia DC 

MPPT (V) 

120-450 120-450 120-450 120-450 120-400 120-450 

Napięcie DC startowe 

(V) 

150 150 150 150 150 150 

Napięcie DC 

wyłączające (V) 

120 120 120 120 120 120 

Max prąd DC (A) 12*2 15*2 16*2 18*2 18*2 18*2 

Isc PV (A) 15*2 18.5*2 20*2 22.5*2 22.5*2 22.5*2 

Ilość MPPT 2 2 2 2 2 2 

Ilość wejść DC 

(zestawy) 

2 2 2 2 2 2 

Max prąd wsteczny 

(mA) 

＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 

Wyjście (AC) 

Max moc AC (W) 3100 3700 4100 5100 5600 6100 

Moc znamionowa AC 

(W) 

3000 3600 4000 5000 5500 6000 
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Max prąd AC (A) 15 16 20 23 25 28 

Prąd znamionowy AC 

(A) 

13 16 18 22 24 26 

Max prąd AC 

rozruchu (A) 

13 16 18 20 13 13 

Max prąd AC 

zakłóceniowy(A) 

19.5 24 27 30 32 32 

Max zabezpieczenie 

prądowe (A) 

19.5 24 27 30 32 32 

Napięcie 

znamionowe AC (V) 

220 / 230 220 / 230 220 / 230 220 / 230 220 / 230 220 / 230 

Częstotliwość 

znamionowa AC (Hz) 

50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 

Współczynnik mocy -

0.95～+0.95 

-

0.95～+0.9

5 

-

0.95～+0.9

5 

-

0.95～+0.9

5 

-

0.95～+0.9

5 

-

0.95～+0

.95 

Prąd wyjściowy THD <3% <3% <3% <3% <3% <3% 

Minimalna moc 

startowa (W) 

30 30 30 30 30 30 

Zużycie energii 

Zużycie energii nocą 

(W) 

<1 <1 <1 <1 <1 <1 

Zużycie energii w 

stanie spoczynku (W) 

6 6 6 6 6 6 

Sprawność 

Sprawność max. 98.03% 98.03% 98.03% 98.03% 98.03% 98.03% 

Sprawność Euro 97.30% 97.30% 97.30% 97.30% 97.30% 97.30% 

Sprawność MPPT ＞99.9% ＞99.9% ＞99.9% ＞99.9% ＞99.9% ＞99.9% 

Bezpieczeństwo i ochrona 

CE-Zgodność IEC 62109-1,-2,EN 61000-6-2,-3,EN 61000-3-2,-3,-11,-12 IEC62109-1/-2, 

EN61000-6-2/-3, 

EN61000-3-11/-12, 
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EN61000-4-2/-3/-4/-5/-

6/-8/-11/-16/-18/-29 

Zabezpieczenie 

antywyspowe 

Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzne Wewnętrzn

e 

Informacje ogólne 

Wymiary (H×W×D) 

[mm] 

396*345*170 396*345*

170 

396*345*1

70 

396*345*1

70 

396*345*1

70 

446*345

*170 

Stopień ochrony 
IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 

Stopień 

zanieczyszczenia 

3 3 3 3 3 3 

Ochrona UV 

Aluminium Aluminiu

m 

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminiu

m 

RCD Internal Internal Internal Internal Internal Internal 

Waga [kg] 
17 17 17 17 12 18.3 

Zakres temp. 

otoczenia 

-20℃ ~ +55℃ 

Zakres wilgotności 
4% ~ 100% (kondensacja) 

Topologia 
Beztransformatorowe 

Komunikacja 485 /LAN/ WI-FI (opcja) 

Chłodzenie Konwekcyjne Konwekcyjne Konwekcyjne Konwekcyjne Konwekcyjne 

Konwekcyj

ne 

Poziom hałasu [dB] 
＜40 ＜40 ＜40 ＜40 ＜40 ＜40 

Wysokość n.p.m. [m] Do 2000 m.n.p.m. bez spadku parametrów nominalnych 

 

Seria Anybuild (podwójny MPPT)  

Specyfikacja elektryczna BNT005KTL BNT006KTL BNT008KTL BNT010KTL 

Wejście (DC) 

Max moc DC (W) 5500 6600 8800 11000 

Max napięcie DC (V) 850 850 850 850 

Znamioinowe/zalecane napięcie (V) 620 620 620 620 

Zakres napięcia DC MPPT (V) 200-800 200-800 250-800 300-800 

Napięcie DC startowe (V) 250 250 320 320 

Napięcie DC wyłączające (V) 180 180 250 250 

Max prąd DC (A) 11 x 2 11 x 2 11 x 2 11 x 2 

Isc PV (A) 14 x 2 14 x 2 14 x 2 14 x 2 

Ilość MPPT 2 2 2 2 
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Ilość wejść DC (zestawy) 2 2 2 2 

Max Prąd Wsteczny (mA) <1 <1 <1 <1 

Wyjście (AC) 

Przewody 3P+N+PE/3P+PE 

Max moc AC (W) 5350 6450 8600 10000 

Moc znamionowa AC (W) 5000 6000 8000 9500 

Max prąd AC (A) 8.5 10.5 13.5 17 

Prąd znamionowy AC (A) 7 8.5 11 14 

Max prąd AC rozruchu (A) 7 8.5 11 14 

Max prąd AC zakłóceniowy(A) 10.5 12.5 16.5 21 

Max zabezpieczenie prądowe (A) 10.5 12.5 16.5 21 

Napięcie znamionowe AC (V) 230/400 

Częstotliwość znamionowa AC (Hz) 50 

Współczynnik mocy -0.95～+0.95 

Prąd wyjściowy THD <3% 

Minimalna moc startowa (W) >20 

Zużycie energii 

Zużycie energii nocą (W) <1 

Zużycie energii w stanie spoczynku 

(W) 10 

Sprawność 

Sprawność max. 0.9755 0.9760 0.9765 0.9770 

Sprawność Euro 0.9660 0.9665 0.9670 0.9675 

Sprawność MPPT ～99.9% ～99.9% ～99.9% ～99.9% 

Bezpieczeństwo i ochrona 

CE-Zgodność 

IEC62109-1/-2, EN61000-6-2/-3, EN61000-3-11/-12, EN61000-4-2/-

3/-4/-5/-6/-8/-11/-16/-18/-29 

Zabezpieczenie antywyspowe Wewnętrzne  

Informacje ogólne 

Wymiary (H×W×D) [mm] 680x345x170 

Stopień ochrony IP65 

Stopień zanieczyszczenia 3 

Ochrona UV Aluminium 

RCD Wewnętrzne 

Waga [kg] 21.5 

Zakres temp. otoczenia -20℃ ~ +55℃ 

Zakres wilgotności 4% ~ 100% (kondensacyjne) 

Topologia Beztransformatorowe 

Łączność 485 / WI-FI (opcja) 

Chłodzenie Konwekcyjne 

Poziom hałasu [dB] <40 

Wysokość n.p.m. [m] Do 2000 m.n.p.m. bez spadku parametrów nominalnych 
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9. Rozwiązywanie problemów 

W większości sytuacji falownik nie wymaga serwisu. Jednakże jeśli falownik nie działa prawidłowo, 

zalecamy poniższe rozwiązania problemów. 

Seria Anyhome  

Error Display Możliwa przyczyna Sposoby rozwiązania problemu 

GFCI Device Fault 
Błąd uziemienia, przepływ 

prądu upływu 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem.  

Bus High Fault Awaria falownika 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem.  

No Utility 

1.Zakłócenia sieci 

2.Nieprawidłowy (zbyt słaby) 

włącznik po stronie sieci 

3.Słabe połączenie na wyjściu 

AC 

4.Awaria falownika 

1.Restart falownika po usunięciu zakłóceń sieci  

2. Wymień włączniki 

3.Rozłącz i ponownie załącz 

4. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

Ground Current 

Fault 
Zbyt duży prąd doziemny 

1.Rozłącz przełączniki wejściowe i wyjściowe, włącz je 

ponownie po sprawdzeniu złącz AC i innych połączeń 

2. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

Bus Fault Przepięcie na BUS 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

Over Temperature 

Fault 

1.Temperatura obudowy za 

wysoka 

2.Awaria falownika  

1.Obniż temperaturę w pomieszczeniu lub przenieś falownik 

do chłodniejszego pomieszczenia 

2. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

PV Over Fault 
Za wysokie napięcie startowe 

paneli 

1.Dopasuj przydział paneli 

2. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

M Grid Volt Fault Za duże napięcie na sieci  

1.Jeśli napięcie wróci do normy, falownik się zrestartuje 

2. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

Isolation Fault 

1.PV(+) lub PV(-) jest 

uziemione 

2.AC jest uziemione 

3. Awaria falownika 

1. Sprawdzić impedancję pomiędzy PV (+) i PV (-), aby upewnić 

się, że jest powyżej 2MΩ 

2.Upewnij się że AC nie jest uziemione 

3. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

Current DC Offset 

Zawartość prądu stałego po 

stronie zmiennoprądowej jest 

zbyt wysoka 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

ENS Grid F Fault 

Zbyt duża różnica 

częstotliwości paneli w 

pierwszym i drugim  

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 
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kontrolerze 

ENS Grid V Fault 

Zbyt duża różnica napięcia 

paneli w pierwszym i drugim 

kontrolerze  

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

Over Current 
1.Nieprawidłowośc w sieci 

2.Awaria falownika 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

Relay 1/2 Fault Awaria falownika Skontaktuj się z instalatorem  

MGrid FreqFault   

1.Nieprawidłowość w sieci 

2.Fac poza zakresem 

3.Awaria falownika 

1.Gdy sieć wróci do normy, rozłącz przełączniki wejścia i 

wyjścia, włącz je ponownie po 5 minutach. 

2. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

 Falownik Afore posiada funkcję ochronną over-voltage-limit-output. Gdy napięcie w sieci wzrośnie ponad normę i 

osiągnie próg ochrony over-voltage (który wynosi 2V poniżej wartości over-voltage), falownik automatycznie obniży 

moc wyjściową. Gdy napięcie w sieci wróci do normy, falownik automatycznie wróci do normy. 

 

Seria Anybuild 

Error Display Możliwa przyczyna Sposoby rozwiązania problemu 

AC.ContErr Błąd połącznia AC 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

EepromErr Błąd EEPROM 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

GFCI.Err Prąd upływu za wysoki 

1.Sprawdź okablowanie. 

2. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się 

z instalatorem. 

GridF.OutLim 
Częstotliwość sieci poza 

limitem 

1.Sprawdź czy częstotliwość sieci jest zgodna z normami. 

2.Sprawdź okablowanie po stronie AC. 

3. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się 

z instalatorem. 

GridV.OutLim Napięcie sieci poza limitem 

1. Sprawdź czy napięcie sieci jest zgodne z normami. 

2. Sprawdź okablowanie po stronie AC. 

3. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się 

z instalatorem. 

IntFaultA Błąd mostka invertera  
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntFaultB Zbyt duże napięcie magistrali 

1.Sprawdź czy napięcie wejściowe PV jest w normie. 

2.Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się 

z instalatorem. 

IntFaultC 
Błąd niezrównoważenia 

natężenia prądu 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntFaultD 

Programowy błąd 

przekroczenia  natężenia 

prądu 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntFaultE Sprzętowy błąd przekroczenia  Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 
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natężenia prądu instalatorem. 

IntFaultG DCI za wysokie 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntFaultJ Błąd przekaźnika 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntFaultK 
Błąd dużej różnicy napięcia 

magistrali 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntFaultL 
Błąd zbyt niskiego napięcia 

magistrali 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntFaultM 
Błąd zbyt wysokiego napięcia 

magistrali 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntFaultN Błąd wewnętrzny sprzętu 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectA 
Przekroczenie prądu 

niezrównoważenia (mostka) 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj sie z 

instalatorem. 

IntProtectB Zabezpieczenie przekaźnika 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectC Zabezpieczenie nadprądowe 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectD 
Zwiekszone zabezpiecznie 

nadprądowe 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectE 
Przekroczenie czasu miękkiego 

startu 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectF 
Przekroczenie czasu miękkiego 

startu magistrali 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectG 
Zbyt duża różnica napięcia 

magistrali 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectH Zbyt niskie napiecie magistrali 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectI 
Zbyt wysokie napiecie 

magistrali 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj sie z 

instalatorem. 

IntProtectJ 
Zabezpieczenie mostka 

inwertera 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectK 
Przekroczenie napiecia 

maksymalnego magistrali 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectL 
Zabezpieczenie modułu mocy 

(końcówki mocy) 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectM 
Zabezpieczenie prądu 

niezrównoważenia 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectN 
Zabezpieczenie nadprądowe 

obwodu inwertera 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectO Ochrona MCU 

1.Sprawdź napięcie w sieci z normami oraz przepisami. 

2. Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się 

z instalatorem. 

IntProtectP Błąd częstotliwości Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 
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instalatorem. 

IntProtectQ Ochrona DCI 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectR Błąd dryftu DCI  
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectS Błąd dryftu wartości napięcia 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectT 

Zabezpieczenie nadprądowe 

obwodu stałoprądowego 

(modułów PV) 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IntProtectU 
Wewnętrzne zabezpieczenie 

sprzętowe 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

IsolationErr Rezystancja izolacji za niska 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

PV.Reverse 
Ochrona przed odwrotna 

polaryzacją PV 

Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

PVVoltOver Za wysokie napięcie na PV 

1.Sprawdź czy napięcie na macierzy PV jest zgodne z 

wymaganiami. 

2.Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się 

z instalatorem. 

SPICommErr Błąd komunikacji SPI  

1.Sprawdź czy kable komunikacji RS485 i RS232 są podłączone 

2.Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się 

z instalatorem. 

TempOver 
Ochrona przed wysokimi 

temperaturami 

1.Sprawdź temperaturę otoczenia w pobliżu falownika. 

2.Sprawdź czy radiator działa prawidłowo. 

3.Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się 

z instalatorem. 

TempSensorErr Błąd czujnika temperatury 
Jeśli po kilku restartach problem nie zniknie, skontaktuj się z 

instalatorem. 

� Restart: Rozłącz włączniki wejścia i wyjścia, włącz je ponownie, gdy wyświetlacz LCD i diody zgasną.   

� Jeśli wyświetlacz LCD nie działa, sprawdź okablowanie DC i AC. 

� Jeśli napięcie na wejściu DC jest wyższe niż napięcie startowe i falownik ciągle nie działa, proszę 

skontaktować się z serwisem. 

� Jeśli niezbędna jest wymiana okablowania lub potrzeba otworzyć obudowę to proszę skontaktować się z 

serwisem. 

� Przy niskim nasłonecznieniu falownik może się ciągle włączać i wyłączać. Jest to spowodowane 

niewystarczającą generowaną mocą do sterowania obwodami sterującymi. 
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10. Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek problemów proszę się z nami skontaktować. Aby usprawnić pomoc 

telefoniczną proszę przygotować poniższe dane: 

• Typ falownika 

• Numer seryjny falownika 

 

GMPC Sp. z o.o. 

ul. Biecka 21 a 

38-300 Gorlice 

TEL: +48 731 079 241 

FAX: +48  18 354 02 21 

E-MAIL: serwis@afore.com.pl 

www.afore.com.pl 

 

 


