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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o ścisłe przestrzeganie instrukcji zawartych 
w tym opracowaniu. Nie zaleca się uruchamiania oraz użytkowania inwertera bez 
uprzedniego przeczytania tej instrukcji. 
 

1. Uwagi ogólne oraz ogólne zasady bezpieczeństwa 
- temperatura pracy inwertera dochodzi często do 50 C 
- nie przekraczaj normatywnej mocy inwertera 
- nie otwieraj inwertera; wszystkie prace powinny odbywać się przez wykwalifikowanego 
technika 
- spięcie wewnątrz inwertera może spowodować porażenie oraz pożar. Nie stawiaj 
pojemników z wodą lub inną cieczą na inwerterze 
- wyłącz prąd jeśli urządzenie pracuje nieprawidłowo; skontaktuj się z lokalnym dealerem 
lub centrum serwisowym 
- nie używaj inwertera w następującym otoczeniu: 
 - brak cyrkulacji powietrza 
 - miejsce w którym są gazy wybuchowe/palne, korozyjne lub kurz 

- w temperaturze poniżej  0 C lub powyżej 40 C oraz wysokiej wilgotności – powyżej 
90% 

 - blisko urządzenia grzewczego lub na słońcu 
 - narażonym na wibracje 
 - na zewnątrz 
- używaj gaśnicy proszkowej zamiast gaśnicy cieczowej z uwagi na możliwość 
wystąpienia szoku elektrycznego 
- wtyczki oraz urządzenia rozłączające powinny znajdować się w pobliżu inwertera w celu 
jego szybkiego odłączenia w momencie wystąpienia awarii. 
 
2. Zasada pracy 
 
2.1 Schemat budowy inwertera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2 Priorytet AC – priorytet z sieci 
Kiedy zasilenie AC jest w normie: Prąd sieciowy AC zasila urządzenia poprzez regulator 
po usunięciu harmonicznej wysokiej częstotliwości poprzez filtr. W tym czasie, PV zasila 
akumulatory poprzez sterownik MPPT; 

 
Kiedy nastąpi wyłączenie sieci: system będzie pobierał energię z akumulatorów i PV; 
zasilenie zostanie zachowane 

 
Kiedy nastąpi wyłączenie sieci oraz nie będzie zasilania z PV: system pobierał będzię 
energię zgromadzoną w akumulatorach. 

 



2.3 Priorytet PV 
Podczas dnia: moduły PV produkują prąd, który przekazywany jest do odbiorników 
poprzez inwerter (sieć jako źródło awaryjne), i ładują akumulatory w tym samym czasie 

 
Podczas wieczoru (lub deszczowego dnia, lub zachmurzonego dnia), oraz kiedy sieć 
działa: system będzie dostarczał prąd z akumulatorów do wartości ustawionej na 
sterowniku (część pojemności zarezerwowana na sytuację awaryjną wyłączenia sieci), i 
ostatecznie przełączy się na sieć; prąd dostarczany będzie z sieci poprzez regulator. 

 
Podczas wieczoru (lub deszczowych i zachmurzonych dni) w przypadku braku zasilania z 
sieci: system będzie pobierał prąd zgromadzony w akumulatorach i dostarczał do 
odbiorników poprzez inwerter. 

 



Podczas wieczoru (lub deszczowe i zachmurzone dni), akumulatory są wyładowane oraz 
sieć została przywrócona: system przełączy się na sieć i zasili odbiorniki poprzez 
regulator systemu. W tym samym czasie sterownik ładowania zacznie ładować 
akumulatory 

 
2.4 Zasilanie poprzez Bypass: 
System przełącza się na zasilanie bypassem w dwóch sytuacjach: 
- przeciążenia 
- usterki inwertera 
(- ON; naciśnij przycisk ON przez 3 sekundy, inwerter wystartuje w ciągu 15 sekund 
- OFF; naciśnij przycisk OFF przez 3 sekundy, inwerter wyłączy się.) 

 
 
3. Alarmy i zabezpieczenia 
3.1 Alram 
1) Priorytet PV 
- Kiedy akumulator jest bliski rozładowania, włącza się alarm raz na 5 sekund, wyłączenie 
automatyczne alarmu następuje po 40 sekundach. 
- Kiedy akumulator dalej jest rozładowywany, załączy się ponownie alarm; częstotliwość 
alarmu wyniesie raz na 0,2 sekundy; w przypadku rozładowania akumulatorów inwerter 
zostanie wyłączony automatycznie w celu ochrony akumulatorów 
2) Priorytet AC 
- Kiedy akumulator jest bliski rozładowania, włącza się alarm raz na 5 sekund, wyłączenie 
automatyczne alarmu następuje po 40 sekundach. 



- Kiedy akumulator dalej jest rozładowywany, załączy się ponownie alarm; częstotliwość 
alarmu wyniesie raz na 0,2 sekundy; w przypadku rozładowania akumulatorów inwerter 
zostanie wyłączony automatycznie w celu ochrony akumulatorów 
 
3.2 Zabezpieczenie 
1) Funkcja standardowa 
- Normalne przeciążenie inwertera – brak sieci: 110% mocy nominalnej; jeśli w ciągu 60 
sekund obciążenie powróci do nominalnego, zasilenie zostanie podtrzymane. W innym 
przypadku system zostanie wyłączony. W celu ponownego uruchomienia inwertera, 
należy go włączyć ręcznie lub przywrócić zasilanie sieciowe. 
- Nienormalne obciążenie inwertera – brak sieci: 125% mocy nominalnej; system zamyka 
się w ciągu 5 sekund. W celu ponownego uruchomienia inwertera, należy go włączyć 
ręcznie lub przywrócić zasilanie sieciowe. 
- Przeciążenie w układzie zasilania sieciowego; inwerter włączy alarm przy przeciążeniu 
110%; przy braku obniżenia poboru prądu nastąpi przełączenie na bypass w ciągu 60 
sekund. W przypadku spadku obciążenia nastąpi powrót do normalnej pracy. 
- zabezpieczenie zwarciowe: w przypadku wystąpienia zwarcia nastąpi wyłączenie 
automatyczne inwertera (zwarcie trwające dłużej niż 10 ms). 
 
2) Funkcja „brak poboru” (opcja) 
- w przypadku uruchomienia tej funkcji, jeśli pobór prądu jest mniejszy niż 5% 
nominalnego nastąpi wyłączenie systemu w ciągu 1 minuty od wystąpienia tego stanu. 
 
3) Funkcja odczytu częstotliwości 
- w momencie podłączenia inwertera do sieci następuje automatyczne odczytanie 
częstotliwości prądu (50Hz lub 60Hz). W momencie zaniku sieci częstotliwość prądu z 
inwertera będzie identyczna z sieciową (50Hz lub 60Hz). 
 
4. Komponenty produktu 
4.1 Panel LCD 
 
 
 

Ekran LCD

Zasilanie z PV (zielony/czerwony)

Przeciążenie (czerwony)

Sieć (pomarańczowy)

Bypass (żółty)

Status pracy (zielony/czerwony)

Status pracy akumulatorów (zielony/czerowny)

Pokrętło

Wyłącz

Włącz
 

 



Zasilanie z PV (zielony/czerwony)
Przeciążenie (czerwony)

Sieć zasilanie (pomarańczowy)

Bypass (pomarańczowy)

Status pracy (zielony/czerwony)

Komunikacja (RS485/USB/RS232)

Nastawa trybu pracy i prądu ładowania

Włącz

Wyłącz 

 
 

Instalacja odgromowa

Bezpiecznik wyjścia AC 

Ręczny bezpiecznik Bypass'u 
Bezpiecznik wejścia AC 
Bezpiecznik akumulatorów 

Bezpiecznik PV 

Przyłącze AC wejście 

Przyłącze AC wyjście 

Przyłącze akumulatorów 
Przyłącze PV 

 
 

Wyświetlacz LCD
Stan pracy (zielony/czerwony)
Włącz
Wyłącz
Pokrętło
Awaria (czerwony)

 
 

 
 



4.2 Panel tylni 
1) Rysunek panela tylnego  

Wyjście AC

Wejście AC

Bezpiecznik wejścia AC

Bezpiecznik wejścia DC

Wejście PV
Wejście DC
Ustawianie trybu pracy i ładowania
Wentylator
Komunikacja (RS485/RS232/USB)

 
 
2) Ustawienie trybu pracy i prądu ładowania 

 
 
 
5. Instalacja i eksploatacja 
5.1 Instalacja produktu 
- ustaw inwerter w prawidłowej pozycji z dobrą wentylacją, co najmniej 150 mm wolnej 
przestrzeni od wentylatora 
- doprowadź przewód sieciowy do inwertera 
- przyłącz kable od akumulatorów; upewnij się, że nie zostały zamienione bieguny; 
czerwony dla plusa, czarny dla minusa. 
 

 
 
Podłączenie akumulatorów: 
- 24V system 

 
 
 
 
 

Pamiętaj by podłączyć prawidłowo akumulatory oraz moduły 
fotowoltaiczne PV (plus do plusa; minus do minusa) 



48V system 

 
 
- Przyłącz w odpowiedni sposób moduły fotowoltaiczne, a następnie podłącz kable DC z 
modułów do wejścia DC. Pamiętaj: czerwony jako plus; czarny jako minus. Nie 
dopuszczalna jest zamiana biegunów. 
 
Podłączenie PV: 
 
- 24V system 

 
 
- 48V system 

 
 
 
 
 



- podłącz przewód sieciowy do inwertera (upewnij się że L, N oraz uziemienie jest w 
prawidłowy sposób podłączone) 
- upewnij się że wszystkie elementy np.: napięcie akumulatorów/ napięcie PV/ napięcie 
AC są prawidłowe i odpowiadają specyfikacji produktu. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
5.2 Włączanie i wyłączanie inwertera 
- Wybierz odpowiedni dla użytkownika tryb pracy: Priorytet Sieć lub Priorytet PV 
- W przypadku zasilenia z sieci: Włącz przełącznik AC na panelu tylnim inwertera; 
inwerter rozpocznie procedurę samo-testowania; prąd dostarczany jest wówczas poprzez 
bypass; inwerter rozpoczyna normalną pracę w ciągu 15 sekund od włączenia; istnieje 
możliwość włączania odbiorników prądu po tym czasie. 
- W przypadku zasilania z PV/akumulatory (brak sieci): Włącz przełącznik akumulatorów 
i PV, naciśniej przycisk „ON” na panelu przednim przez 3 sekundy. System rozpocznie 
dostarczanie prądu w trybie normalnym. 
Tryb ręczny: 
- Wyłączanie: naciśnij przycisk „OFF” przez 3 sekundy, inwerter przejdzie do zasilenia 
przez bypass jeśli podłączona jest sieć. Zapali się LED bypass. W innym wypadku 
inwerter się wyłączy 
- Włączanie: naciśnij przycisk „ON” przez 3 sekundy, inwerter przejdzie do zasilania 
normalnego w ciągu 15 sekund. 
 

 
 
 
5.3 Włączenie i wyłączenie inwertera po długim czasie składowania 
- W przypadku nie używania inwertera przez 7 dni, najpierw naciśnij przycisk wyłączenia 
inwertera, potem wyłącz przełącznik PV/ akumulatorów na tylnej ściance inwertera. 
- W przypadku nie używania inwertera przez 3 miesiące i więcej,  włącz akumulatory i 
PV w celu utrzymywania odpowiedniego napięcia na akumulatorach. Zapewni to dłuższą 
żywotność akumulatorów. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Specyfikacja kabli oraz wyłącznika powinna być 1.3 do 2 razy 
większa od nominalnego prądu  
- Podczas podłączania kabli do urządzenia; DC, czerwony to „+”, 
czarny to „-”. 

Uwaga ! 
Podłączając akumulatory należy się upewnić że „+” i „-” jest 
prawidłowo podłączone; w przypadku nieprawidłowego 
podłączenia może wystąpić spięcie, które może być niebezpieczne. 

Przy uruchomieniu; najpierw włącz inwerter a następnie 
odbiorniki; przy wyłączaniu; najpierw odbiorniki potem inwerter 

Uwaga ! 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa; inwerter powinien być 
instalowany przez wykwalifikowanego elektryka 



6. Specyfikacja 
Model MZ500W -24V 
Moc 500 W 
Napięcie akumulatorów 24 V 
Tryb pracy PV/AC 
PV napięcie max (Voc) 24 Vdc - 45 Vdc 
PV Vmp 30 Vdc - 36 Vdc 
PV Imp < 40 A 
PV max prąd ładowania 10 - 40 A 
Max sprawność 98% 
Wyświetlacz LCD + LED 
Napięcie sieciowe 165 Vac - 275 Vac 
Częstotliwość sieciowa 45-65 Hz 
Napięcie wyjściowe 220 Vac +/- 10% 
Prąd ładowania z sieci 12 A Max 
Przeciążenie AC 110%, po 255 s, transfer do bypass 

120%, po 60 s, transfer do bypass 
150%, po 10 s, transfer do bypass 
Automatycznie wraca do pracy normalnej w 
momencie spadku obciążenia  

Spięcie Bezpieczni/wyłącznik 
Dobór kabli po stronie AC (mm2) 1 Min 
Dobór kabli po stronie PV 4 lub 6 Min 
Napięcie inwertera 220 Vac +/- 5% 
Częstotliwość inwertera 50Hz / 60Hz +/- 1% 
Sprawność PF >0.8 
Zakłócenia <5% 
Czas transferu PV-AC 5 Ms; Max 8 Ms 
Max sprawność 84,5% 
Przeciążenie inwertera 110%, po 255 s zamknięcie, 120%, po 60 s 

zamknięcie, 150%, po 10 s zamknięcie 
Tryb „bez obciążenia”  Obciążenie < 5% po 1 min, transfer do 

bypass 
Spięcie Automatyczne zamknięcie systemu 
AC poza zakresem Sygnał dźwiękowy 1 raz/4s, po 40 s cisza 
Niski poziom naładowania akumulatorów Sygnał dźwiękowy 1 raz/0,2s 
Przeciążenie 1 raz/ 1s 
Porty komunikacji RS232/USB/SNMP 
Stycznik PV błąd, niski stan akumulatorów, 

przeciążenie, bypass, błąd inwertera/zdalne 
włączenie generatora poprzez stycznik 

EMC  
En62040-2:2006;EA61000-3-2:2006; 
EA61000-3-3:2008 

Klasa IP IP20 
Zakres pracy - temperatura C 0 - 40 C 
Zakres pracy - wilgotność 10 - 90 % (bez kondensacji) 
Hałas <50dB 
Zakres pracy - wysokość npm 2000 m 
Wymiary bez opakowania 314 x 147 x 456 mm 
Wymiary z opakowaniem 380 x 190 x 500 mm 



 
 
 
 
7. Obsługa 
7.1 Obsługa prewencyjna 
Obsługa prewencyjna służy zagwarantowaniu bezproblemowej eksploatacji inwertera oraz 
zapewnieniu jego długiej żywotności. Należy przeprowadzać następujące czynności (raz 
na miesiąc): 
- wyłącz inwerter 
- sprawdź czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane 
- sprawdź czy inwerter nie jest zakurzony 
- sprawdź przyłącza: wejścia, wyjścia jak również akumulatory oraz upewnij się, że 
przyłącza nie są luźne 
- upewnij się, że produkt nie jest zaparowany 
- włącz inwerter 
 
7.2 Obsługa akumulatorów 
Należy używać akumulatorów VRLA. W przypadku nieprawidłowego użytkowania 
akumulatorów może dochodzić do ich szybkiej degradacji. Czynnikami mającymi 
bezpośredni wpływ na przyspieszone zużycie akumulatorów są: 
- podwyższona temperatura 
- głębokie rozładowania 
- brak ładowania przez długi okres czasu 
 
Należy przestrzegać następujących zasad eksploatacji akumulatorów: 
- Kiedy akumulatory są nieużywane przez więcej niż 3 miesiące należy je naładować 
- Akumulatory należy zainstalować w miejscu chłodnym np.: 20 C z możliwością 
oddawania ciepła do otoczenia np.: chłodna podłoga w piwnicy. 
- Akumulatory należy eksploatować w czystym, nie zakurzonym miejscu. 
 
8. Zakres dostawy 
- Inwerter: 1 sztuka 
- Instrukcja: 1 sztuka 
- Inne - zgodnie z zamówieniem szczegółowym klienta 

Uwaga ! 
Sugerujemy wykonanie prac związanych z projektem i doborem 
odpowiednich przewodów, trybów pracy oraz nastawami przez 
firmę Projprzem Eko Sp. z o.o. 


