
                                                                                   Návod k obsluze
G508G - Hybridní měnič napětí SinusPro Ultra 6000 24V

3000/6000W 60A MPPT 
Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento
návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Jedná se o multifunkční invertor/nabíječku, který kombinuje funkce
invertoru, solární nabíječky MPPT 60A/80A a nabíječky baterií a nabízí nepřerušitelné napájení
podpora s přenosnou velikostí. Jeho komplexní LCD displej nabízí uživatelsky konfigurovatelné 
a snadno dostupné ovládání pomocí tlačítek, jako je nabíjení baterie
proud, priorita AC/solární nabíječky a přijatelné vstupní napětí na základě různých aplikací.

• Jmenovitý výkon: 3KW
• Čistý sinusový výstup
• Nastavení Smart LCD (pracovní režimy, nabíjecí proud, nabíjecí napětí atd.).
• Zabudovaný solární regulátor nabíjení MPPT 60A/80A
• Kombinace solárního systému, elektrické sítě a bateriového zdroje napájení
  nepřetržitý výkon
• Ochrana proti přetížení, zkratu a hlubokému vybití
• Funkce studeného startu
• Podpora USB, RS485 monitorovací funkce
• WIFI vzdálené monitorování (volitelné)
• Kompatibilní s generátorem

ARCHITEKTURA SYSTÉMU
Invertor Sinus Pro Ultra dokáže napájet všechny druhy zařízení v domácnosti nebo kanceláři, 
včetně motorizovaných zařízení, jako jsou ventilátory, chladničky a klimatizace. Zahrnuje také 
zařízení potřebné pro kompletní pracovní systém: generátor nebo síť, FV moduly (volitelné).
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Popis tlačítek zadního panelu

    1. LCD displej
    2. Indikátor stavu
    3. Indikátor nabíjení
    4. Indikátor poruchy
    5. Funkční tlačítka

6. AC vstup
7. AC výstup
8. Jistič
9. Vstup baterie
10. FV vstup
11. Vypínač napájení

12. Komunikační port RS-485
13. USB
14. Suchý kontakt

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit 

Použití:

Instalace:
Před instalací zařízení zkontrolujte a ujistěte se, že v balení není nic poškozeno. Sada by měla 
obsahovat následující položky:
1. hlavní zařízení,
2. Uživatelská příručka,
3. USB kabel x1

Příprava na práci:
Před připojením všech vodičů sejměte spodní kryt odšroubováním 2 šroubů, jak je znázorněno 
níže:
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Instalace zařízení:
Před instalací věnujte zvláštní pozornost následujícím bodům:
• Montáž na nehořlavý povrch, např. beton
• Nemontujte měnič na hořlavé materiály nebo do jejich blízkosti
• Pro pohodlné sledování se doporučuje montáž ve výšce očí
čtení dat z displeje
• Musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Za tímto účelem se doporučuje ponechat po
stranách zařízení volný prostor cca 200 mm a nad a pod zařízením 300 mm.
• Optimální okolní teplota pro provoz střídače je mezi 0 a 55 stupni Celsia.
• Nejlepší je připevnit zařízení svisle ke stěně.
• Pro montáž zařízení je třeba zašroubovat dva šrouby.

PŘIPOJENÍ BATERIE
Pro bezpečnost instalace a pro zajištění maximálního výkonu je velmi důležité použít správné 
zapojení pro odpojení baterie. Používejte pouze kabel a svorky doporučené velikosti.

PŘIPOJENÍ BATERIE
1.Nejprve nainstalujte kroužkovou svorku baterie na základě
doporučená velikost kabelu baterie a svorky.
2. Sinus Pro Ultra 2000 podporuje 12V DC. Připojit
baterie, jak je znázorněno. Pro model 2000 se doporučuje kapacita ne menší než 100Ah. Model
6000 podporuje systém 24VDC. Připojte baterie, jak je znázorněno na obrázku. Doporučená 
baterie je také minimálně 100Ah.

 

3. Vložte kabelovou svorku od baterie do konektoru na střídači a ujistěte se, že jsou šrouby 
utaženy vhodným šroubovákem Torx 2-3 Nm.
4. Zkontrolujte, zda je polarita baterie i střídače správná a že jsou kroužkové svorky pevně 
přišroubovány k pólům baterie.
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Připojení AC vstupu/výstupu

Upozornění!
Vzhledem k vysokému napětí v bateriích je třeba věnovat zvláštní pozornost instalaci.
Je velmi důležité použít správný kabel pro připojení AC vstupu pro bezpečnost a účinnost 
systému.
Doporučené velikosti kabelů níže.

Upozornění!
Před připojením ke zdroji střídavého napájení nainstalujte samostatný jistič střídavého proudu 
(mezi střídač a vstupní napájení střídavého proudu). Doporučená specifikace jističe je 10 A pro
verzi 2000 a 32 A pro verzi 6000.
Jsou zde 2 svorkovnice označené „IN“ a „OUT“. Dávejte pozor, abyste si při zapojování 
nezaměnili vstupní a výstupní konektory.
Nevkládejte nic mezi plochou část svorky měniče a kruhovou svorku. Hrozí vážné nebezpečí 
přehřátí.
Nepoužívejte žádné antioxidační látky na svorky, dokud nejsou pevně spojeny.
Před připojením DC nebo zavřením vypínače DC se ujistěte, že DC(+) je připojeno ke DC(+) a 
DC(-) ke DC(-). Pro připojení AC vstupu/výstupu postupujte podle následujících kroků:
1. Před připojením AC vstupu/výstupu otevřete DC ochranu.
2. Odstraňte přibližně 10 mm izolace ze šesti vodičů a zkraťte nulový vodič a fázi L na 3 mm.
3. Vložte vstupní vodiče střídavého proudu (AC) podle polarity vyznačené na svorkovnici a 
utáhněte šrouby. Nejprve připojte ochranný vodič (PE).

Uzemnění(žlutozelená)/L- Lineární (hnědá nebo černá) / N- Neutrální (modrá)
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4. Vložte AC výstupní vodiče podle polarity vyznačené na svorkovnici a utáhněte šrouby 
svorek. Nejprve připojte ochranný vodič PE.

5. Ujistěte se, že jsou vodiče správně a bezpečně připojeny.
POZNÁMKA: Důležité! Ujistěte se, že připojujete AC kabely se správnou polaritou. Li
jsou vodiče L a N zapojeny obráceně, může dojít ke zkratu v síti.
POZNÁMKA: Zařízení, jako jsou klimatizace, vyžadují alespoň 2-3 minuty na restartování, 
protože je zapotřebí dostatek času k vyvážení chladiva v okruzích. Pokud dojde k výpadku 
proudu a po krátké době se vrátí, poškodí připojená zařízení. Abyste předešli tomuto druhu 
poškození, ověřte si před instalací u výrobce klimatizace, zda má funkci časového zpoždění. V 
opačném případě bude měnič vykazovat poruchu přetížení a vypne výstupní napájení, aby bylo
zařízení chráněno. Bohužel hrozí poškození klimatizace.
FV připojení
POZNÁMKA: Před připojením k FV modulům nainstalujte DC jistič samostatně mezi střídač a FV
moduly.
VAROVÁNÍ! Pro bezpečnost systému a efektivní provoz je velmi důležité používat pro připojení 
FV modulu správný kabel. Abyste snížili riziko zranění, použijte kabel vhodné doporučené 
velikosti, jak je uvedeno níže.

Výběr FV modulu
Při výběru vhodných FV modulů je třeba vzít v úvahu následující požadavky:
1. Napětí naprázdno (Voc) FV modulů nesmí překročit max. napětí naprázdno FV panelu 
střídače.
2. Napětí naprázdno (Voc) FV modulů by mělo být vyšší než min. napěti baterie.
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Pro připojení FV modulu postupujte podle následujících kroků:
1. Odstraňte 10mm izolační pouzdro pro kladný a záporný vodič.
2. Zkontrolujte správnou polaritu propojovacího kabelu od
FV modulů a FV vstupních konektorů.
3. Poté připojte kladný (+) pól startovacího kabelu ke
kladnému (+) pólu vstupního FV konektoru.

4. Ujistěte se, že jsou vodiče pevně připojeny.
5. Po připojení všech kabelů nasaďte spodní kryt zpět utažením dvou šroubů, jak je 
znázorněno na obrázku.

Solární panel - příkladné schéma instalace
(S => série P => paralelní)
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KOMUNIKAČNÍ PŘIPOJENÍ
Pro připojení měniče a počítače použijte dodaný kabel.
Stáhněte si software z našich webových stránek: 
https://voltpolska.pl/programy/SINUS_PRO_ULTRA.zip a nainstalujte jej podle pokynů na 
obrazovce monitorovací software.
VAROVÁNÍ: Je zakázáno používat síťový kabel jako komunikační kabel pro přímou komunikaci 
s portem PC. Jinak dojde k poškození vnitřních součástí ovladače.
VAROVÁNÍ: Rozhraní RJ45 je vhodné pouze pro použití s produkty obchodní podpory nebo pro 
profesionální servis.
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Modul suchého kontaktu

Stav zařízení Podmínky Porty
NC & C NO & C

Vypnuto Zařízení je vypnuto a žádný výstup není pod napětím Zavřeno Otevřeno

Zapnuto

Výstup je napájen ze sítě AC 230 Zavřeno Otevřeno

Výstup je napájen z
baterie nebo

solárního panelu

Napájení je v
režimu Program

01- Utility

Napětí baterie je
nižší než nastavená

hodnota
v programu 20

Otevřeno Zavřeno

Napětí baterie je
vyšší než hodnota

nastavená v
programu 21 nebo
je nabíjení baterie

v záložní fázi 

Zavřeno Otevřeno

UPS je v režimu
Program 01 -
SBUor SOL

Napětí baterie je
nižší než hodnota

nastavená v
programu 20

Otevřeno Zavřeno

Napětí baterie je
vyšší než hodnota

nastavená v
programu 21 nebo
se baterie nabíjí

Zavřeno Otevřeno
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Popis stavu práce
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Údaje zobrazené na LCD displeji
Údaje zobrazené na LCD displeji lze postupně přepínat stisknutím tlačítka „NAHORU“ nebo 
„DOLŮ“. Informace se přepínají v následujícím pořadí: napětí baterie, proud baterie, napětí 
měniče, proud měniče, síťové napětí, proud sítě, zatížení ve wattech, zatížení ve VA, frekvence
měniče, FV napětí, FV nabíjecí výkon, FV nabíjecí výstupní napětí, nabíjecí proud PV.
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Nastavení programu
Po stisknutí a stisknutí tlačítka "ENTER" po dobu 2 sekund přejde zařízení do režimu nastavení.
Stiskněte tlačítko "NAHORU" nebo "DOLŮ" pro výběr programu. Poté stiskněte "ENTER" nebo 
"MENU" pro potvrzení výběru a ukončení.
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Odstraňování problémů
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Specifikace
Tabulka 1: Specifikace provozního režimu střídače
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Tabulka 2:Specifikace režimu nabíjení
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Tabulka 3: Všeobecné specifikace

Údržba a čištění 

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 
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