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STS-3K/3.6K/4.2K/4.6K/5K/6KTL 
 
Návod k použití 
 
 
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! 
 
1. Tento návod je nedílnou součástí jednofázových měničů Sunways řady STS 3-6kW (dále jen měniče). 
Představuje především montáž, instalaci, elektrické připojení, ladění, údržbu a odstraňování závad produktů. 
Před instalací a používáním měničů si prosím pečlivě přečtěte tento návod, bezpečnostní informace a 
seznamte se s funkcemi a charakteristikami měničů. 
 
2. Bezpečnostní pokyny 
2.1.1 Před instalací byste si měli pečlivě přečíst tento návod a přesně dodržovat pokyny v tomto návodu. 
2.1.2 Lidé, kteří provádí instalaci musí projít odborným školením nebo získat osvědčení o odborné kvalifikaci 
související s elektroinstalací. 
2.1.3 Při instalaci se nedotýkejte žádné vnitřní části měniče kromě svorek. 
2.1.4 Všechny elektrické instalace musí odpovídat místním normám elektrické bezpečnosti. 
2.1.5 Pokud měnič potřebuje údržbu, obraťte se na odborníky. 
2.1.6 Použití tohoto měniče připojeného k energetické síti vyžaduje povolení místního úřadu pro dodávku 
energie. 
2.1.7 Během provozu měniče může být povrchová teplota vyšší a hrozí nebezpečí popálení. Nedotýkejte se 
ho. 
2.1.8 Při instalaci fotovoltaických panelů ve dne by měly být fotovoltaické panely zakryty neprůhlednými 
materiály, aby se předešlo rizikům a nebezpečí vysokého napětí na konci panelu při slunečním záření. 
  
2.2 Upozornění 
Společnost Hadex spol.s r.o. má právo neodpovídat za udržení kvality za žádné z následujících okolností: 
2.2.1 Škody způsobené nesprávnou přepravou. 
2.2.2 Škody způsobené nesprávným skladováním, instalací nebo používáním. 
2.2.3 Škody způsobené instalací a používáním zařízení neprofesionálními nebo nevyškolenými osobami. 
2.2.4 Škody způsobené nedodržením pokynů a bezpečnostních upozornění v produktech a dokumentech. 
2.2.5 Poškození provozu v prostředí, které nesplňuje požadavky uvedené v návodu. 
2.2.6 Škody způsobené provozem nad parametry uvedené v příslušných technických specifikacích. 
2.2.7 Škody způsobené neoprávněnou demontáží, změnou produktů nebo úpravou softwarových kódů. 
2.2.8 Škody způsobené abnormálním přírodním prostředím (vyšší moc, jako je blesk, zemětřesení, požár, 
bouře atd.). 
2.2.9 Jakékoli škody způsobené procesem instalace a provozu, které nejsou v souladu s místními normami 
a předpisy. 
2.2.10 Produkty po záruční době. 
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 2.3 Důležitá bezpečnostní upozornění: 
 
Následující symboly se objevují vtomto manuálu a mají následující významy:  
 
 

Symbol Popis 

Nebezpečí 

Používá se k varování před naléhavými nebezpečnými situacemi, pokud se jim 
nevyhnete, může to mít za následek smrt nebo vážné zranění. 

 

Varování 

Používá se k varování před potenciálně nebezpečnými situacemi, pokud se jim 
nevyhnete, může to mít za následek smrt nebo vážné zranění. 

Upozornění 

Používá se k varování před potenciálně nebezpečnými situacemi, pokud se jim 
nevyhnete, může to mít za následek středně těžké nebo lehké zranění. 

 

Pozor! 

Používá se ke zvýraznění bezpečnostních varovných informací o zařízení nebo 
prostředí, pokud se jim nevyhnete, může způsobit poškození zařízení, ztrátu dat, 
snížení výkonu zařízení nebo jiné nepředvídatelné následky. "Pozor" neznamená 
zranění osob. 

Poznámka 

Používá se ke zvýraznění důležitých informací, osvědčených postupů a tipů atd., není 
to varování, nezahrnuje informace o zranění osob a poškození zařízení. 

 
2.4 Vysvětlení symbolů 
Tato kapitola se věnuje především symboly zobrazené na měniči, typovém štítku a krabici balení. 
 
2.4.1 Symboly na měniči 
 

Symbol Popis 

 Indikace stavu měniče 

 Indikace provozu měniče 

 Zemnící symbol, obal měniče musí být správně uzemněn 

 
2.4.2 Symbol na typovém štítku měniče 
 
 

Symbol Popis 

 Měnič nesmí být vyhozen do běžného odpadu 

 Před instalací si dobře přečtěte pokyny k použití 

 Po odpojení měniče od FV pohonu se ho ani jiných součástí nedotýkejte po dobu alespoň 
5 minut.  
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 Certifikační značka, označující, že splňuje požadavky na CE certifikaci. 

 TUV certifikace 

 SAA certifikace 

 Nebezpečí úrazu elektrickým šokem 

 Povrch je během použití velmi horký a není povoleno se ho dotýkat 

 Nebezpečí elektrického šoku! Je striktně zakázáno rozebírat obal měniče. 

 
2.4.3 Symbol na krabici balení  
 

Symbol Popis 

 Pozor, křehké 

 Touto stranou vzhůru 

 Udržujte v suchu 

 Naskládané vrstvy 

 
3. Představení produktu 
3.1 Základní vlastnosti 
 
3.1.1 Funkce 
Měnič Sunways STS 3-6kW je jednofázový fotovoltaický měnič připojený k síti, který se používá k efektivní 
přeměně stejnosměrné energie generované fotovoltaickými panely na střídavou. 
 
3.1.2 Měnič řady STS 3-6kW obsahuje 6 modelů: 
STS-3KTL, STS-3.6KTL STS-4.2KTL, STS-4.6KTL, STS-5KTL, STS-6KTL. 
 
3.1.3 Použitelný typ sítí 
Použitelné typy sítí pro řadu Sunways STS 3-6kW jsou TN-S, TN-C, TN-C-S a TT. 
Při použití na TT síti by napětí N na PE mělo být menší než 30V. Podrobnosti viz obrázek 3-1: 
3.1.4 Podmínky skladování 
1) měnič musí být skladován v původním obalu. 
2) Skladovací teplota by měla být v rozmezí -30 °C až + 60 °C a skladovaná relativní vlhkost je nižší než 
90%. 
3) Pokud je třeba skladovat více měničů, výška každého sloupce by neměla být větší než 6 měničů. 
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3.2 Vzhled 
3.2.1 Čelní pohled na měnič: 
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3.2.2 Boční pohled na měnič: 
 

 

 
3.2.3 Pohled zdola na měnič: 

 
 
DC Switch = DC přepínač 
DC Input Terminal = Vstup DC 
Back Rail = zadní strana 
Com Port = komunikační port 
AC output terminal = AC výstup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4 Zadní pohled na měnič: 

 
Back Rail = zadní strana 
Vent Valve = Odvzdušňovací ventil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Rozhraní displeje 
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Položka Indikace Status Popis 

1 Status zapnuto Vypnutý Vstupní napětí není detekováno, nebo je příliš nízké 

Pomalu bliká Měnič je zapnutý, čeká pro připojení sítě 

Rychle bliká Měnič detekoval síť a přešel do stavu self-testu 

Svítí Běžný stav, síť zapojena a měnič generuje výkon 

2 Indikace Alarmu Svítí Je detekována chyba indikace, na displeji je zobrazena 
konkrétní informace 

Vypnutý Měnič funguje normálně 

Pomalu bliká Monitorované zařízení není připojeno k měniči nebo ke 
zdroji 

Rychle bliká Monitorovací zařízení je připojeno k routeru nebo 
připojeno k základnové stanici, ale není připojeno k 
serveru. 

3 OLED Displej Zapnutý Displej zobrazuje informace 

Vypnutý Pokud je stlačeno tlačítko bez jakékoliv odpovědi, je 
displej v chybě nebo špatně připojen 

4 Tlačítko Tlačítko Mění zobrazované parametry na displeji krátkým a 
dlouhým stiskem. 

 
Obsah balení:  
1x měnič, 1x montážní úchyt, 4x hmoždinky, 1x 2pin terminál pro ochranu zpětného chodu, 2x přípojky na 
FV terminál, 1x Monitorovací zařízená (volitelné), 1x AC terminál, 1x zemnící terminál, 1x 6pin pro použití v 
austrálii, 1x Manuál. 
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4. Instalace produktu 
4.1 Výběr místa instalace 
Řada měničů Sunways STS 3-6kW je navržena s krytím IP65 pro vnitřní i venkovní instalaci. Při výběru místa 
instalace je třeba vzít v úvahu následující faktory: 
1) Stěna, na kterou je měnič namontován, musí být pevná a musí dlouhodobě snášet hmotnost měniče. 
2) Měnič musí být instalován v dobře větraném prostředí. 
3) Nevystavujte měnič přímo silnému slunečnímu záření, aby nedošlo ke snížení výkonu v důsledku 
nadměrné teploty. 
4) Měnič by měl být instalován na místě s přístřeškem, aby se zabránilo přímému vystavení slunečnímu 
záření a dešti. 
5) Instalujte měnič ve výši očí pro snadnou kontrolu dat na obrazovce a další údržbu. 
6) Okolní teplota místa instalace měniče by měla být mezi -30 °C a 60 °C. 
7) Povrchová teplota měniče může dosáhnout až 75 °C. Abyste předešli riziku popálení, nedotýkejte se 
měniče, když je v provozu, a invertor musí být instalován mimo dosah dětí. 
4.1.1 Doporučené místo instalace měniče, jak je znázorněno na obrázku 4-1: 
 

 Neumisťujte blízko hořlavých nebo výbušných materiálů.  

 
4.1.2 Požadavky na instalační vzdálenost měniče: 

 

4.1.3 Doporučený úhel instalace měniče:  
 

 
 
 
4.2 Montáž měniče 
4.2.1 Instalace nástěnného držáku 
Rozměry nástěnného držáku: 
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1) Použijte nástěnný držák jako šablonu pro označení polohy 4 otvorů na stěně. 

 

 
2) Použijte elektrickou vrtačku s vrtákem o průměru 10 mm k vyvrtání 4 otvorů do zdi a ujistěte se, že hloubka 
otvoru je 80 mm. 
 

Varování! Před vrtáním se ujistěte, že jste se vyhnuli zakopaným vodním trubkám a elektrickým     

drátům ve zdi, abyste předešli nebezpečí. 
 
3) Vložte hmoždinky, poté připevněte držák na stěnu šrouby pomocí křížového šroubováku: 
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4.2.2 Montáž měniče 
Zvedněte měnič oběma rukama a opatrně zavěste zadní kolejnici na pevný nástěnný držák: 
 

 

 
4.3 Elektrické připojení 

 

Nebezpečí! Vysoké napětí ve vodivé části měniče může způsobit úraz elektrickým proudem. Při provádění 
jakékoli instalace na měniči se ujistěte, že AC a DC strana měniče jsou zcela bez napětí. 

 

Varování! Neuzemňujte kladný ani záporný pól FV panelu, jinak dojde k vážnému poškození měniče. 
 

Varování! Statická elektřina může způsobit poškození elektronických součástí měniče. Během opravy nebo 
instalace je třeba provést antistatická opatření. 

 

Pozor! Nepoužívejte jiné značky nebo jiné typy svorek kromě svorek v balení příslušenství. Sunways má 
právo odmítnout veškeré škody způsobené smíšeným používáním terminálů. 

 

Pozor! Vlhkost a prach mohou měnič poškodit, zajistěte, aby byla kabelová průchodka během instalace 
bezpečně utažena. Nárok na záruku zaniká, pokud je měnič poškozen nesprávně nainstalovaným 
konektorem kabelu. 
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4.3.1 Připojení FV panelu ke měniči 
4.3.1.1 Při provádění připojení k měniči je třeba vzít v úvahu následující zásady: 
1) Odpojte AC jistič na straně sítě. 
2) DC vypínač měniče musí být přepnut do polohy "OFF". 
3) Počet a typ FV panelů připojených v každém FV řetězci by měl nejlépe být stejný. 
4) Ujistěte se, že maximální výstupní napětí každého FV řetězce nepřesahuje 600V. 
 
4.3.1.2 Postup montáže DC konektoru 
1) Vyberte vhodný fotovoltaický kabel: 

Typ kabelu Příčná plocha vodiče (mm2) 

Běžný FV kabel Rozsah v mm2 Doporučená hodnota mm2 

2,5-4 4 

 
2) Odřízněte izolaci DC kabelu na 7 mm: 

 

3) Demontujte konektor v sáčku s příslušenstvím: 
 

4) Vložte DC kabel přes matici DC konektoru do kovové koncovky a zatlačte na koncovku profesionálními 
krimpovacími kleštěmi (zatáhněte za kabel s trochou síly, abyste zkontrolovali, zda je dostatečně utažen 
nebo ne): 
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5) Vložte kladný a záporný kabel do odpovídajících kladných a záporných konektorů, zatáhněte za DC kabel, 
abyste se ujistili, že je koncovka v konektoru pevně připojena. 
6) Pomocí otevřeného klíče našroubujte matici na konec, abyste zajistili, že je svorka dobře utěsněna: 
 

 

 
Varování! Před montáží DC konektoru se ujistěte, že polarita kabelu je správná. 

Varování! Pomocí multimetru změřte napětí stejnosměrného vstupního řetězce, ověřte polaritu 

vstupního stejnosměrného kabelu a ujistěte se, že napětí každého řetězce je v rozmezí 600 V. 
 
7) Vložte kladný a záporný konektor do vstupních svorek DC měniče. Když uslyšíte zvuk „cvaknutí“, 
připojení je úspěšné:  
 

 

4.3.2 Připojení AC výstupu 
Jednofázový měnič Sunways řady STS 3-6kW se používá v jednofázové elektrické síti s napětím 220/230V 
a frekvencí 50/60Hz.  
Doporučený kabel a AC jistič pro jednofázový invertor Sunways STS řady 3-6kW jsou uvedeny v 
následující tabulce: 
 
 

Model STS-3KTL  STS-3.6KTL  STS-4.2KTL  STS-4.6KTL  STS-5KTL  STS-6KTL 

Kabel 4mm2 4mm2 4mm2 4mm2 6mm2 6mm2 

Jistič 20A 25A 32A 32A 40A 40A 

 
  

Varování! AC jistič musí být připojen na AC straně měniče. Žádnou zátěž nelze přímo připojit ke měniči. 
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4.3.2.1 Kroky připojení AC konektoru 
1) Vyjměte AC konektor z tašky s příslušenstvím a rozeberte jej: 

 

 
2) Podle výše uvedené tabulky vyberte vhodný kabel, odizolujte vnější izolaci na délku 50 mm a odizolujte 
konce L /PE / N drátů na 8 mm: 
 

 

 
 
3) Vložte odizolovaný konec každého ze tří vodičů do příslušné svorky (žlutozelený vodič do portu PE, 
červený nebo hnědý vodič do portu L a modrý nebo černý vodič do portu N) a zašroubujte svorku. 
Zkuste pak povytáhnout kabel, abyste se ujistili, že je dobře připojen. 
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4) Podle směru šipky zatlačte na závitovou objímku, aby se zacvakla do AC svorkovnice, a poté otočte 
kabelovou průchodkou ve směru hodinových ručiček, abyste ji zajistili. 
 

 

5) Připojte AC konektor ke svorce měniče AC, lehké cvaknutí znamená, že je připojení úspěšné. 
 

 
4.3.3 Externí uzemnění 
 

  

Nebezpečí! Nepřipojujte N-vodič jako ochranný zemnící vodič ke skříni měniče. V opačném případě může 
dojít k úrazu elektrickým proudem. 
 

 

Pozor! Dobré uzemnění je dobré pro odolnost proti nárazům přepětí a zlepšení výkonu EMI. měniče musí 
být dobře uzemněny. 
 
U systému s pouze jedním měničem stačí uzemnit PE kabel. 
U systému s více měniči musí být všechny vodiče PE všech měničů připojeny ke stejné zemnící měděné 
tyči, aby bylo zajištěno vyrovnání potenciálů. 
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Kroky připojení zemnící svorky: 
1) Externí zemnící svorka se nachází v pravé dolní části měniče. 
2) Připevněte zemnící svorku k PE vodiči pomocí vhodného nástroje a zajistěte zemnící svorku k 
zemnícímu otvoru v pravé dolní části měniče. 
3) Průřez zemnicího kabelu je min. 4 mm2. 
 

 

 
4.4 Instalace monitorovacího zařízení 
Jednofázový měnič Sunways STS 3-6kW podporuje komunikaci WiFi, GPRS a RS485, můžete si vybrat 
podle svých potřeb. 
Zapojte modul WiFi nebo GPRS do COM portu ve spodní části měniče ve směru, kterým je strana s 
indikátorem nahoře. Mírné „cvaknutí“ během instalace znamená, úspěšně zapojeno. 
 

 

 
 

Poznámka: 1. Modul verze GPRS není třeba konfigurovat. 

2. Modul verze WiFi musí být při první instalaci nakonfigurován na routeru, a pokud se změní název routeru 
nebo heslo, musíte jej nakonfigurovat znovu. Podrobnosti naleznete v [RYCHLÉ INSTALAČNÍ 
PŘÍRUČCE], která je přiložena v tašce s příslušenstvím. 
 

 

Pozor! Nedotýkejte se vodotěsné zástrčky ve slotu karty. Pokud je třeba SIM kartu vyměnit, ujistěte se, že 
je slot pro kartu po výměně zcela utěsněn vodotěsnou zátkou. Jakákoli poškození způsobená problémem s 
vodotěsným těsněním zástrčky budou neplatná. 
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4.5 Zařízení omezující výkon a připojení DRED (volitelné příslušenství) 
K realizaci funkce omezení exportu energie na měniči Sunways řady STS 3-6kW je zapotřebí externí CT 
(není součástí balení). Chcete-li dokončit instalaci CT, můžete se podívat na schéma a kroky níže. 
 

 

 
 
 
4.5.1 Kroky připojení CT: 
1) Odstraňte kryt CT ve spodní části měniče pomocí křížového šroubováku. 
2) Protáhněte dva kabely připojené k CT skrz komponenty v následujícím pořadí: 
šroubovací uzávěr, těsnící kroužek, izolátor, kovová destička, matice a 2pinový konektor 
3) Zasuňte bílý kabel do portu č. 1 ve 2pinovém konektoru a černý kabel do portu č. 2 ve 2pinovém 
konektoru a upevněte šroubovákem. 
4) Vložte 2pinový konektor do druhého 2pinového konektoru, který je integrovaný uvnitř měniče. Pomocí 
křížového šroubováku vložte kryt CT zpět. 
5) Při instalaci věnujte pozornost směru a poloze CT, CT by se měl vždy instalovat do L vodiče mezi zátěží 
a mřížkou a dodržovat směr K k zatížení a L k mřížce. 
6) Po dokončení fyzického připojení musíte nastavit limit výkonu na displeji měniče podle postupu ovládání 
displeje v kapitole 6. 
 
4.5.2 Připojení DRED 
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DRED znamená zařízení umožňující odezvu na poptávku. AS/NZS 4777.2:2015 vyžaduje, aby měniče 
pro podporu režimu odezvy na poptávku (DRM). Tato funkce je určena pro měnič, který vyhovuje normě 
AS/NZS4777.2:2015. Jednofázový měnič Sunways řady STS 3-6kW plně vyhovuje všem DRM. 6pinový 
konektor ve spodní části měniče se používá pro připojení DRM. 
 
Poznámka: 
1) Připojení DRED platí pouze pro trh Austrálie a Nového Zélandu. 
2) Podpora příkazů DRM: DRM0, DRM5, DRM6, DRM7, DRM8. 
 
4.6 Uspořádání systému jednotek bez integrovaného DC vypínače: 
Místní normy nebo předpisy mohou vyžadovat, aby FV systémy byly vybaveny externím DC vypínačem na 
DC straně. DC vypínač musí být schopen bezpečně odpojit napětí FV pole plus bezpečnostní rezervu 20 
%. Nainstalujte DC vypínač na každý FV řetězec, abyste izolovali DC stranu měniče. Doporučujeme 
následující elektrické připojení: 
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5. Start a Stop 
5.1 Spusťte měnič 
Při spouštění měniče postupujte takto: 
1) Nejprve zapněte AC jistič (zavřete AC jistič). 
2) Zapněte DC vypínač ve spodní části. Pokud je napětí FV panelů vyšší než při spuštění měniče 
napětí, měnič se spustí. 
3) Když jsou AC i DC napájení normální, měnič je připraven ke spuštění. měnič zahájí kontrolu svých 
vnitřních parametrů a parametrů sítě, pokud je v rozsahu, začne blikat zelené světlo na levé straně 
obrazovky a na OLED displeji se zobrazí zpráva „Čekám“. 
4) Po 30 sekundách začne měnič produkovat elektřinu, zelené světlo zůstane svítit a OLED displej zobrazí 
informace o napájení v reálném čase. 
 
5.2 Zastavení měniče 
Při vypínání měniče postupujte podle následujících kroků: 
1) Nejprve vypněte AC jistič. 
2) Počkejte 30 sekund a poté otočte DC vypínač do polohy „OFF“. V tomto okamžiku je v kondenzátoru 
měniče zbývající energie. Před uvedením do provozu počkejte 5 minut, dokud nebude měnič zcela odpojen 
od napájení. 
3) Odpojte AC a DC kabely. 
 
 
 
6. Obecný provoz 
6.1 Obsluha displeje 
Po zapnutí měniče se na OLED displeji zobrazí následující rozhraní a krátkým nebo dlouhým stisknutím 
tlačítka můžete zkontrolovat informace a upravit parametry měniče. Podrobnosti naleznete v následujícím 
postupu ovládání displeje: 
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Short press (1s) Switch 
window = krátké stisknutí (1s) 
přepnutí okna 
Long press (3s), enter the 
lower menu = Dlouhé 
stisknutí (3s), vstup do 
spodního menu 
 
Firmware updating = update 
firmware 
Main window = hlavní okno 
Waiting= čeká 
Checking = kontrola 
Normal Pac = normální 
funkce 
Error code = Chybový kód 
PV Voltage, PV Current = FV 
napětí, FV proud 
 
Grid voltage, Grid current, 
Grid frequent = síťové napětí, 
proud, frekvence. 
E-Day 
E-Total 
H-Total 
Model name = jméno modelu 
General Set = hlavní 
nastavení 
 
Not Wifi = bez Wifi 
Safety Set, safety code = 
bezpečnostní nastavení, 
bezpečnostní kód 
Wifi reload = obnovení wifi 
RSSI 
 

History error code = Historie chybových hlášení 
System Info = systémové info 
Setting = nastavení 
Error message = chybová hláška 
SN/FM verze 
Power limit off = nastavení limitu výkonu vypnuto 
Power limit = limit výkonu 
PF set = Nastavení PF 
Time set = nastavení času 
Language Set = nastavení jazyka 
Power limit on = nastavení limitu výkonu zapnuto 
 
Po dokončení nastavení počkejte po dobu 10 vteřin než měnič automaticky uloží změny.  
 
7. Odstraňování problémů 
7.1 Chybová hlášení 
Jednofázový měnič Sunways řady STS 3-6kW je navržen v souladu se standardem provozu sítě a 
odpovídá požadavkům bezpečnosti a EMC. měnič před odesláním prošel řadou přísných testů, aby bylo 
zajištěno, že bude fungovat udržitelně a spolehlivě. 
Dojde-li k poruše, na OLED displeji se zobrazí odpovídající chybová hlášení a v tomto případě může měnič 
přestat dodávat do sítě. Chybová hlášení a jejich odpovídající způsoby odstraňování problémů jsou 
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uvedeny níže: 
 
 

Chybová zpráva Řešení 

Ztráta sítě  1. Zkontrolujte, zda nedošlo ke ztrátě síťového napájení. 
2. Zkontrolujte, zda jsou AC jistič a svorka dobře zapojeny. 

Porucha síťového napětí 1. Zkontrolujte, zda impedance AC kabelu není příliš vysoká, aby vedla ke 
zvýšení síťového napětí. Pokud je, vyměňte silnější AC kabel. 
2. Rozšiřte rozsah napěťové ochrany, pokud to elektrická společnost 
umožňuje.  

Porucha frekvence sítě 1. Zkontrolujte, zda je AC kabel správný a dobře zapojený. 
2. Pokud je to povoleno místní elektrárenskou společností, přejděte do jiné 
sítě s širším rozsahem ochrany. 

Porucha DCI 1. Restartujte měnič. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

Překročení limitu ISO  1. Restartujte měnič. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

Chyba GFCI  1. Restartujte měnič. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

FV Přepětí  Snižte počet FV panelů, abyste se ujistili, že napětí naprázdno každého 
řetězce je nižší než maximální povolené vstupní napětí měniče. 

Porucha napětí sběrnice 1. Zkontrolujte, zda vstupní napětí nepřekračuje limit. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

Přehřátí měniče 1. Zkontrolujte, zda vstupní napětí nepřekračuje limit. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

Chyba SCI 1. Restartujte měnič. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

Porucha SPI 1. Restartujte měnič. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

Chyba E2 1. Restartujte měnič. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

Porucha zařízení GFCI 1. Restartujte měnič. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

Porucha měniče 
střídavého proudu 

1. Restartujte měnič. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

Selhání kontroly relé 1. Restartujte měnič. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

Porucha blikání 1. Restartujte měnič. 
2. Požádejte o pomoc instalačního technika nebo výrobce. 

 
 

 Model STS-
3KTL 

STS-
3,6KTL 

STS-
4,2KTL 

STS-
4,6KTL 

STS-
5KTL 

STS-
6KTL 
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DC 
výstup 

Vstupní napětí (V) 120 120 120 120 120 120 

Max DC vstupní napětí 
(V) 

600 600 600 600 600 600 

Jmenovitý DC vstupní 
napětí (V) 

360 360 360 360 360 360 

MPPT rozsah napětí (V) 100-550 100-550 100-550 100-550 100-550 100-550 

Max. MPPT rozsah 
napětí (V) 

130-500 150-500 180-500 190-500 210-500 250-500 

Množství MPPT trackerů 2 2 2 2 2 2 

Množství vstupů na 
MPPT 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Maximálná vstupná 
proud (A) 

12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/12,5 

Max zkratový proud (A) 15 15 15 15 15 15 

zpětný proud do pole (A) 0 0 0 0 0 0 

AC 
výstup 

Jmenovitý výstupní proud 
(W) 

3000 3600 4200 4600 5000 6000 

Max výstupní výkon 3300 3690 4600 4600 5500 6600 

Zdánlivý jmenovitý výkon 
AC 

3000 3600 4600 4600 5000 6000 

Max. Zdánlivý výkon (VA) 3300 3960 4600 4600 5500 6600 

Jmenovité výstupní 
napětí (V) 

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

Jmenovitá frekvence AC 
(Hz) 

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

Jmenovitý proud výstupu 13 15,7 18,3 20 21,7 26,1 

Max výstupní proud (A) 15 18 21 21 25 28,7 

Měřený zapínací proud 
(A) 

13.5A@4
4μs 

13.5A@4
4μs 

31.5A@5
5μs 

31.5A@5
5μs 

31.5A@5
5μs 

31.5A@5
5μs 

Max. výstupní chybový 
proud 

50 50 50 50 50 50 

Max ochrana výstupu 
proti nadproudu 

50 50 50 50 50 50 

Výkonný faktor 0,8 vedoucí ...0,8 zpoždění 
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Max. Celkové 
harmonické zkreslení 

<3% Jmenovitý výstupní výkon 

DCI <0.5%In 

Efektivi
ta 

Max efektivita 98,1% 98,1% 98,1% 98,1% 98,1% 98,1% 

Evr. efektivita 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 

MPPT efektivita 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 

Ochran
a 

DC ochrana proti 
obrácené polaritě 

Integrovaná 

Ochrana izolačního 
odporu 

Integrovaná 

DC spínač Integrovaná 

Ochrana proti přepětí Integrovaná 

Ochrana proti přehřátí Integrovaná 

Ochrana proti 
zbytkovému proudu 

Integrovaná 

AC ochrana proti zkratu Integrovaná 

Ochrana proti přepětí AC Integrovaná 

Obecn
é 
informa
ce 

Rozměry 410x360x120 

Váha 13 

Ochrana IP65 

Vlastní odběr během noci <1 

Topologie Neměnná 

Teplotní rozmezí -30-60 

Relativní vlhkost 0-100% 

Provozní výška 3000 

Chlazení Běžné 

Hlučnost <25 
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Displej OLED & LED 

Komunikace RS485, WiFi/ GPRS/LAN(Optional) 

 shody NB/T 32004、IEC62109、IEC62116、VDE 4105、VDE 0126、

AS4777、RD1699、NBR16149、IEC61727、IEC60068、

IEC61683、EN50549、EN61000 

 

 
 
Výrobce: Ningbo Sunways technologies Co., Ltd. 
Adresa: č. 1, Second Road, Green Industrial Zone, Chongshou Town, 
Město Cixi, provincie Zhejiang, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA 
Webové stránky: www.sunways-tech.com 
Service Mail: service@sunways-tech.com 
Telefon: +86 400-9922-958 
 

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. 
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