Instrukcja instalacji RESU10H (Typ-R)
Kompatybilny falownik: SolarEdge, Fronius, Huawei (dodawani będą kolejni
producenci)

Firma LG Chem zdecydowanie zaleca zachowanie najwyższej staranności w kwestii
przestrzegania instrukcji instalacji produktów LGC. Roszczenie gwarancyjne będzie nieważne,
jeżeli uszkodzenie powstanie wskutek działań niezgodnych z instrukcją instalacji.

Wersja 2.0

Zeskanuj kod QR
[Instrukcja instalacji]

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie publikacji.
Niniejsze instrukcje mogą jednak ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto
ilustracje zawarte w niniejszym podręczniku mają jedynie pomóc w objaśnieniu koncepcji
konfiguracji systemu oraz instrukcji instalacji.
Prosimy mieć na uwadze, że obrazki mają charakter wyłącznie ilustracyjny.
PRZESTROGA
Po zakończeniu instalacji, instalator musi wyjaśnić użytkownikowi końcowemu zasady
obsługi.
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1 Bezpieczeństwo
1.1 Symbole
Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Nie umieszczać ani nie instalować w pobliżu materiałów łatwopalnych lub
wybuchowych.

Zainstalować produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przed rozpoczęciem instalacji i eksploatacji przeczytać instrukcję obsługi.

Duża waga może być przyczyną poważnych obrażeń pleców.

Nie wyrzucać produktu do odpadów komunalnych.

Nadający się do ponownego wykorzystania

Odłączyć sprzęt przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy.

Przestrzegać środków ostrożności podczas obsługi urządzeń wrażliwych na
wyładowania elektrostatyczne.

Klasa ochrony 1

Przestroga, ryzyko porażenia prądem, opóźnione wyładowanie skumulowanej energii.
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1.2

Instrukcje bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do instalacji koniecznie zapoznać się z
treścią niniejszego dokumentu i wszystkimi ostrzeżeniami.

1.2.1 Ogólne środki ostrożności
Przepięcia lub niewłaściwe okablowanie mogą uszkodzić pakiet akumulatorów i spowodować
deflagrację, co może być niezwykle niebezpieczne.
Wszelkie uszkodzenia produktu mogą prowadzić do wycieku elektrolitu lub gazu palnego.
Nie instalować pakietu akumulatorów w miejscach, w których są przechowywane materiały
łatwopalne. Nie instalować w miejscach, w których występuje gaz wybuchowy lub chemikalia.
Podczas instalacji akumulatora, sieci energetycznej, wejście solarne musi być odłączone od
okablowania pakietu akumulatorów. Okablowanie może wykonać tylko wykwalifikowany
personel.
Pakiet akumulatorów nie nadaje się do serwisowania przez użytkownika. W urządzeniu
występuje wysokie napięcie.
Elektronika wewnątrz pakietu akumulatorów jest podatna na wyładowania elektrostatyczne.
Przed przystąpieniem do pracy z pakietem akumulatorów upewnić się, czy jest uziemiony.
Należy przeczytać etykietę z symbolami ostrzegawczymi i środkami ostrożności, która znajduje
się w widocznym miejscu pod pokrywą baterii (patrz Sekcja 1.3)

1.2.2 Instrukcja obsługi akumulatora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

Nie wystawiać akumulatora na działanie otwartego ognia.
Nie umieszczać produktu w pobliżu materiałów wysoce łatwopalnych. W razie wypadku
może to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
Nie wystawiać i nie umieszczać w pobliżu źródeł wody, takich jak rury spustowe lub
zraszacze.
Nie przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Zdecydowanie zaleca się pracę z produktem w obszarze wentylowanym.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. (Nie przechowywać w szklarniach i
pomieszczeniach do przechowywania siana, słomy, sieczki, paszy dla zwierząt, nawozów
sztucznych, produktów warzywnych lub owocowych.)
Przechowywać produkt na płaskiej powierzchni.
Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać produkt w miejscu, w którym jest jak najmniej kurzu i brudu.
Niewykwalifikowany personel nie może rozłączać, demontować ani naprawiać produktu.
Prace serwisowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
Unikać działań mogących prowadzić do uszkodzenia urządzenia, takich jak upuszczenie,

Bezpieczeństwo

zdeformowanie, uderzenie, przecięcie lub przebicie ostrym przedmiotem. Może to
powodować wyciek elektrolitu lub pożar.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Nie dotykać jeżeli na produkcie jest widoczny wyciek płynu. Ryzyko porażenia prądem
elektrycznym. Prace z akumulatorem przeprowadzać w izolowanych rękawicach.
Unikać nadepnięcia na produkt lub opakowanie produktu. Produkt może ulec uszkodzeniu.
Nie kłaść żadnych ciał obcych nagórnej części pakietu akumulatorów ani na żeberku
chłodzącym.
Nie kłaść odwróconego pakietu akumulatorów na ziemi.
Nie podłączać kabla zasilającego do zespołu listw zaciskowych w przeciwnym kierunku.
Nie ładować ani rozładowywać uszkodzonego akumulatora.
Jeżeli pakiet akumulatorów jest zainstalowany w garażu, upewnić się, czy znajduje się
powyżej wysokości zderzaka pojazdu i/lub drzwi.
Pakiet akumulatorów RESU ma certyfikat IP55 i nadaje się do instalowania zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Jeżeli jednak pakiet akumulatorów jest instalowany
na zewnątrz, nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody,
ponieważ może to spowodować:
Zjawiska ograniczania mocy w akumulatorze (co powoduje zmniejszenie produkcji energii
przez system)
Przedwczesne zużycie elementów elektrycznych/elektromechanicznych i mechanicznych.
Zmniejszenie wydajności, żywotności i możliwość uszkodzenia akumulatora
Produktu używać wyłącznie z falownikiem dopuszczonym przez LGC. Lista kompatybilnych
falowników znajduje się na stronie: http://www.lgesspartner.com
Nie podłączać przewodów prądu zmiennego ani fotowoltaicznych bezpośrednio do pakietu
akumulatorów, można je podłączać tylko do falownika.

Bezpieczeństwo

1.2.3 Reagowanie na sytuacje awaryjne
Pakiet akumulatorów RESU10H składa się z wielu akumulatorów, które zaprojektowano w taki
sposób, aby zminimalizować zagrożenia podczas awarii. Jednak LG Chem nie może
zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.
•

Jeżeli w wyniku uszkodzenia zewnętrznej obudowy użytkownik zostanie narażony na
działanie wewnętrznych materiałów ogniwa akumulatora, zaleca się wykonanie
następujących czynności.
Inhalacja: Natychmiast opuścić skażony obszar i zwrócić się o pomoc medyczną.
Kontakt z oczami: Przez 15 minut przepłukiwać oczy bieżącą wodą i zwrócić się o pomoc
medyczną.
Kontakt ze skórą: Dokładnie umyć miejsce urazu mydłem i zwrócić się o pomoc medyczną.
Połknięcie: Wywołać wymioty i zwrócić się o pomoc medyczną.

W przypadku wybuchu pożaru w miejscu, w którym zainstalowano pakiet akumulatorów,
zastosować następujące środki zaradcze:
•

Środki gaśnicze
?nie jest konieczny podczas normalnych operacji.
W przypadku pożaru akumulatora użyć gaśnicy FM-200 lub CO2.
Jeżeli ogień nie pochodzi z akumulatora i nie rozprzestrzenia się w jego kierunku, użyć
gaśnicy ABC.

•

Instrukcje przeciwpożarowe
1. Jeżeli podczas ładowania akumulatorów dojdzie do pożaru, o ile to bezpieczne, odłączyć
rozłącznik automatyczny pakietu akumulatorów, aby odciąć zasilanie ładujące.
2. Jeżeli pakiet akumulatorów jeszcze się nie pali ,należy ugasić ogień, zanim pakiet
akumulatorów zacznie się palić.
3. Jeżeli pakiet akumulatorów się pali, nie próbować go gasić, lecz natychmiast ewakuować
ludzi.
OSTRZEŻENIE
W przypadku podgrzania akumulatora do 150°C może dojść do wybuchu.
Gdy pakiet akumulatorów się pali, ulatniają się z niego trujące gazy.

•

Skuteczne sposoby radzenia sobie z wypadkami
Na lądzie: Uszkodzony akumulator umieścić w osobnym miejscu i wezwać miejscową straż
pożarną lub serwisanta.
W wodzie: Zachować dystans od wody i nie dotykać niczego, jeżeli jakakolwiek część
akumulatora, falownika lub okablowania jest zanurzona.
Zanurzonego akumulatora nie używać ponownie i skontaktować się z
serwisantem.
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1.3

Etykieta ostrzegawcza

Etykiety ostrzegawcze i inne istotne etykiety są
przymocowane do wewnętrznej strony pakietu
akumulatorów.

1.



















Etykieta ostrzegawcza
NIEBEZPIECZEŃSTWO/WYSOKIE
NAPIĘCIE WEWNĄTRZ

Aby uniknąć obrażeń, porażenia prądem lub oparzeń, nie demontować i nie naprawiać. Obsługa tylko
przez upoważniony personel.
Nie ładować ani nie rozładowywać w sposób dowolny. Może to prowadzić do awarii, porażenia prądem
elektrycznym lub oparzeń.
Nie uszkodzić urządzenia przez upuszczenie, odkształcenie, uderzenie, przecięcie lub przebicie ostrym
przedmiotem. Może to spowodować wyciek elektrolitu
Przed rozpoczęciem pracy w skrzynce elektrycznej zmierzyć napięcie stałe.
OSTRZEŻENIE, system akumulatorowy jest dwukierunkowym źródłem napięcia. Rozłącznik
akumulatorowy i falownik muszą być
wyłączone przed rozpoczęciem pracy w skrzynce elektrycznej.










Verboten zu zerlegen oder zu reparieren, um Verletzungen wie Stromschlag oder Brände zu vermeiden.
Nur geschulte Fachkräfte dazu berechtigt
Verboten zu laden oder entladen. Es könnte zu Fehler, Stromschlag oder auch Brandgefahr führen.
Schäden am Gerät wie Herunterfallen, Deformierungen, äußere Einflüsse, aufschneiden miteinem spitzen
Gegenstand müssen verhindert werden. Es könnte dazu führen, dass Elektrolyt ausläuft.
Messen Sie zuerst die DC-Spannung bevor Sie am Gerät arbeiten wollen.
WARNUNG: Das Batteriesystem ist eine bidirektionale Spannungsquelle. Batterie-Freischalter und
Wechselrichter müssen ausgeschalten sein bevor Sie an beiden Geräten arbeiten wollen



Ne pas démonter ou réparer pour afin d'éviter des blessures, chocs ou brûlures. Seul un personnel de
dépannage qualifié est autorisé à intervenir sur l'appareil.
Ne pas charger et décharger arbitrairement. Cela risquerait d'engendrer des défauts, chocs électriques ou
brulures.
Ne pas endommager l'appareil par des chutes, déformations, impacts, coupures ou par des objets pointus.
Cela pourrait engendrer une fuite du liquide électrolytique.
Mesurer les tensions en continu avant câblage



2.

Etykieta produktu





Nie otwierać urządzenia. Urządzenia może obsługiwać wyłącznie certyfikowany personel,
Nie umieszczać w pobliżu otwartego ognia i nie spalać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
Nie instalować produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Czasami, nawet jeżeli rozłącznik DC prądu stałego jest wyłączony, na liniach do falownika może
znajdować się napięcie. Dlatego upewnić się, że podczas serwisowania/konserwacji rozłącznik
DC na falowniku jest również WYŁĄCZONY.
Podnoszenie przez jedną osobę może spowodować obrażenia. Podczas przemieszczania lub
podnoszenia korzystać z pomocy.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem, w przypadku stwierdzenia zwarcia doziemnego normalnie
uziemione przewody mogą być nieuziemione i zasilane prądem.
Versuchen Sie nicht die Batterie aufzubrechen. Die Geräte sind nur durch zertifiziertes Personal
bedienbar.
Platzieren Sie die Batterie nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Zündquellen
Halten Sie Kinder und Tiere fern
Installieren Sie die Batterie nicht in Umgebungen wo sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist









ATTENTION : le system de la batterie est une source de tension bidirectionnelle. Le
disjoncteur du circuit de batterie et l'onduleur doivent être hors tension avant câblage.
Ne pas placer près d'une flamme ou le produit.
Tenir hors de portée des enfants ou d'animaux.







3.

Etykieta identyfikacyjna

Es kann vorkommen, dass selbst im ausgeschalteten Zustand des Speichers eine Spannung
zwischen Batterie und Wechselrichter messbar ist
Also stellen Sie immer sicher, dass der DC-Trenner des Wechselrichters ist auch ausgeschaltet
während Wartungen oder Service-Arbeiten durchgeführt werden
Einzelne Personen können sich beim Anheben des Speichers verletzen. Holen Sie sich Hilfe,
wenn sie den Speicher versetzen oder anheben müssen.
Es herrscht Stromschlaggefahr, wenn es zu einem Erdschluss kommen sollte. Es kann
vorkommen, dass geerdete Leiter doch nicht geerdet wurden und unter Strom stehen.
Ne pas installer le produit dans un endroit directement exposé au soleil.
Parfois, même si le courant continu est coupé, il peut y avoir du courant dans les lignes de
l'onduleur. Assurer vous donc que l'onduleur est également hors tension durant les
interventions de maintenance.
Porter l'appareil seul personne entraine un risque de blessure. Merci de demander une
assistance pour porter ou déplacer l'appareil.
Si un défaut de la terre est indiqué alors il y a risque de choc électrique. Dans ce cas il se
peut que la mise à a la terre ne fonctionne pas.

4.

Etykietaostrzegawcza
przed prądem stałym
Ostrzeżenie!

Postępować zgodnie z procedurą wł./wył.
WŁ.: 1. Odłączyć rozłącznik WŁ.  2. Rozłącznik
automatyczny WŁĄCZONY
WYŁ.: 1. Rozłącznik automatyczny WŁĄCZONY  2.
Przełącznik odłączający WYŁ.
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1.4

Wykwalifikowany personel

Niniejszy przewodnik oraz opisane w nim zadania i procedury są przeznaczone wyłącznie dla
wykwalifikowanych pracowników. Pracownik wykwalifikowany to przeszkolony i
wykwalifikowany elektryk lub instalator, który posiada wszystkie poniższe umiejętności i
doświadczenie:
•
Znajomość zasad funkcjonowania i działania systemów on-grid i off-grid (rezerwowych).
•
Znajomość zagrożeń i ryzyka związanego z instalacją i użytkowaniem urządzeń
elektrycznych oraz dopuszczalnych metod ich ograniczania.
•
Wiedza na temat instalacji urządzeń elektrycznych.
•
Znajomość i stosowanie się do niniejszej instrukcji oraz wszystkich środków ostrożności i
najlepszych praktyk.

11

Wprowadzenie do produktu

2 Wprowadzenie do produktu
2.1

Dane techniczne

2.1.1 Wymiary i waga
P/N
Szerokość
Wysokość
Głębokość
1)
Waga

RESU7H
EVESPBO0100B0
744 mm (29,3")
907 mm (35,7")
206 mm (8,1")
97 kg (214 lbs)

1) Waga pakietu akumulatorów różni się nieznacznie.
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2.1.2 Wydajność

RESU10H
Właściwości elektryczne
Energia całkowita
9,8 kWh przy 25°C (77°F), 100% SOE
)
9,3 kWh
Energia użytkowa
Pojemność akumulatora
63 Ah
Ładowanie od 400 do 450 VDC
Zakres napięcia
Rozładowanie od 350 do 430 VDC
Całkowite maks.
520 VDC
Napięcie
Maks. Prąd
11,9 A przy 420 V / 14,3 A przy 350 V
ładowania/rozładowywania
Maks. Moc
5 kW
2)
ładowania/rozładowywania
Moc szczytowa3) (tylko
7 kWh przez 10 sek.
rozładowywanie)
Prąd szczytowy (tylko
18,9 A przy 370 V przez 10 sek.
rozładowywanie)
Interfejs komunikacji
RS485
Odłączanie prądu
Rozłącznik
stałego
Metoda podłączenia
Złącze sprężynowe
Interfejs użytkownika
Diody LED do pracy w trybie normalnym i awaryjnym
Warunki eksploatacji
Miejsce instalacji
Temperatura robocza
Temperatura robocza (zalecana)
Temperatura przechowywania
Wilgotność
Wysokość nad poziomem morza
Chłodzenie
Poziom hałasu

Wewnątrz / na zewnątrz (montaż naścienny)
-10 do 45°C (14 do 113°F)
-15 do 30°C (59 do 86°F)
-30 do 55°C (22 do 131°F)
5% do 95%
Maks. 2000 m (6562 ft)
Konwekcja naturalna
< 40 dBA

Certyfikacja
Ogniwo
UL1642
Pakiet akumulatorów UL1973 / CE(IEC 60950-1) / RCM / TUV(IEC 62619)
Emisje
FCC
Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych Klasa 9
Transport
UN38.3
Stopień ochrony
IP55
obudowy
Bezpieczeństwo

※ Warunki badania - temperatura 25°C, na początku użytkowania.
※ Energia jest mierzona przez LGC w określonych warunkach (0,3CCCV/0,3CC).
※ Prąd zwarciowy: 496,5 A
1) Wartość tylko dla ogniw akumulatorowych (poziom rozładowania 95%).
Rzeczywista energia użytkowa na wyjściu prądu zmiennego AC może się różnić w zależności od
warunków, takich jak przetwornica akumulatora, wydajność i temperatura falownika.
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2) LG Chem zaleca 2,1 kW dla maksymalnej żywotności baterii.
3) Prąd szczytowy nie obejmuje powtarzających się krótkich okresów trwania (mniej niż 10 sek. wzorca
prądu).
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Właściwości

2.2
•

Kompaktowa jednostka magazynująca energię kompatybilna z przydomowymi instalacjami
fotowoltaicznymi
System przydomowych pakietów akumulatorów 400 V DC: dzienny cykl pracy systemu
przydomowych pakietów akumulatorów.
Urządzenia dodatkowe: zawiera urządzenia zabezpieczające*
*Urządzenia zabezpieczające
- Interfejs falownika (między pakietem akumulatorów a falownikiem): nadnapięcie,
przetężenie, zwarcie zewnętrzne, zwarcie zewnętrzne, zwarcie zewnętrzne, prąd
rozruchowy, uziemienie, za wysoka temp.
- Akumulator wewnątrz (między akumulatorem litowo-jonowym a przetwornikiem
DC/DC): zwarcie zewnętrzne, przepięcie, przetężenie, za wysoka temp., podnapięcie
Elastyczna instalacja: Wewnątrz lub na zewnątrz

•
•

•

2.3

Specyfikacja opakowania

Kategoria
Rozmiar (dł.× szer.× wys.)
(mm)
Ilość/opak. (ea)
Pudełko
Materiały do
Wewnętrzne
pakowania
Paleta
Waga
(kg)

Produkt

Spis treści
960
1,070
450
(37,8") (42,2") (17,7")
1
Tektura falista
EPS
Drewno
102 (225 lbs)

Opakowanie 31 (68 lbs)
Wielkość
133 (293 lbs)

Wymiary zewnętrzne
1 sztuka x 2 warstwy
Jednorazowe
Jednorazowe
Jednorazowe
1 sztuka/pudełko (akumulator + elementy
opakowania)
Paleta + pudełko
Produkt + opakowanie
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3 Instalacja
3.1

Wymogi mechaniczne

3.1.1 Rozpakowywanie
1. Rozciąć taśmę opakowania i otworzyć karton.

2. Wyjąć pozostałe elementy.
Wyjąć i sprawdzić, czy czegoś nie brakuje.
Patrz zawartość opakowania w sekcji 3.1.2
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3. Wyjąć podkładkę prowadzącą uchwytu ściennego i
podkładkę amortyzującą.

4. Wyjąć podkładkę boczną.

5. Wyjąć pakiet akumulatorów za pomocą uchwytów i postawić w
pozycji pionowej. (Uchwyty do podnoszenia tego produktu są
sprzedawane osobno.)
PRZESTROGA
Zgodnie z przepisami regionalnymi, do przemieszczania
sprzętu może być potrzebnych kilka osób.
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3.1.2 Zawartość opakowania
W opakowaniu znajdują się następujące elementy.

Pakiet akumulatorów

Uchwyt ścienny

Śruby M6 do montażu
na ścianie (2EA)

Instrukcja

3.1.3 Miejsca instalacji

Wymagane:
•
•
•
•

W pobliżu nie mogą się znajdować materiały wysoce łatwopalne lub wybuchowe.
Temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie -10 ~ 45°C (14 ~ 113°F).
Pakiet akumulatorów musi być zainstalowany na ścianach, które są ustawione pionowo i
mogą utrzymać ciężar akumulatora.
Produkt powinien być zainstalowany w pomieszczeniach zamkniętych (np. piwnica lub
garaż); lub na zewnątrz, ale koniecznie pod okapem i bez ekspozycji na bezpośrednie
światło słoneczne.

Zalecane:
•
•
•
•

Budynek powinien być zaprojektowany tak, aby był odporny na trzęsienia ziemi.
Wodoszczelna i odpowiednio wentylowana powierzchnia. (IP 55)
Zamontować produkt na płaskiej powierzchni.
Zamontować produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PRZESTROGA
Jeżeli temperatura otoczenia wykracza poza zakres roboczy, pakiet akumulatorów
prewencyjnie przestaje działać. Optymalny zakres temperatur dla pracy pakietu akumulatorów
wynosi od 15 do 30°C (od 59 do 86°F). Częste narażenie na działanie ekstremalnych
temperatur może pogorszyć wydajność i żywotność pakietu akumulatorów.
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3.1.4 Odstęp izolacyjny
•

Minimalne odstępy izolacyjne dla lewej,
prawej, górnej i dolnej części produktu są
pokazane na rysunku, ich rolą jest
zapewnienie właściwej wentylacji i wygody
instalatora.

3.1.5 Wymagane narzędzia i urządzenia zabezpieczające
•

Narzędzia
Do zainstalowania pakietu akumulatorów są potrzebne następujące narzędzia:

Precyzyjny wkrętak

Klucz dynamometryczny M6

Wiertarka
(min. średnica 10 mm, 0,4")

Ołówek lub pisak

poziomica
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•

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z pakietem akumulatorów zaleca się stosowanie następujących środków ochrony
osobistej.

Rękawice izolowane

Gogle ochronne

Obuwie ochronne

NOTYFIKACJA
RESU HV jest ciężki i trudny do podniesienia. Zaleca się użycie uchwytów do podnoszenia.
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3.1.6 Wspornik montażowy
Podczas montażu pakietu akumulatorów na ścianie upewnić się, że ściana jest w stanie utrzymać
ciężar akumulatora.
Aby zamontować pakiet akumulatorów na ścianie, wykonać następujące czynności:
1. Zaznaczyć na ścianie miejsce na otwory.
2. Wywiercić w ścianie otwory pod łączniki.
3. Wprowadzić łączniki do otworów przez wspornik montażowy.
Obszar
1

Obszar
2

• Zalecana średnica:
min. 10 mm (0,4")
• Zalecana długość:
min. 70 mm (2,8")

Obszar
3

Obszar
4

• Zalecany materiał:
Stal nierdzewna (8,8 T)
• Zalecana liczba łączników:
4 (obszar 1) / 2 (obszar 2) / 4 (obszar 3) / 2 (obszar
4)
- poziomo

np.)

Co najmniej
250 mm

• Zalecane minimalne odstępy izolacyjne łącznika:
Co najmniej 250 mm (10")
np. pomiędzy ostatnim łącznikiem obszaru 1 i
pierwszym łącznikiem obszaru 2

PRZESTROGA
Upewnić się, czy pakiet akumulatorów znajduje się w miejscu ze stałym dostępem powietrza.
Pakiet akumulatorów chłodzi się dzięki naturalnej konwekcji. Jeżeli pakiet akumulatorów jest
całkowicie lub częściowo zakryty lub osłonięty, może to spowodować przerwanie jego pracy.
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3.1.7 Wygląd i wymiary
• Wygląd
Zaleca się prawidłową obsługa i konserwację, ponieważ demontaż, przebarwienia, zarysowania,
wyciek cieczy i plamy mogą obniżyć wartość pakietu akumulatorów.
• Wygląd i wymiary obudowy

• Kolor i materiał
- Przednia / tylna pokrywa: Srebrny lub
złoty / aluminium
- góra / dół / pokrywa LED: czarny,
plastik

3.1.8 Odstępy izolacyjne
Akumulator wymaga odpowiednich odstępów izolacyjnych do montażu, okablowania i przepływu
powietrza.
Minimalne odstępy izolacyjne w konfiguracji systemu są następujące.
Strop

Falowni
k

Podłog
a
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3.1.9 Instalacja pakietu akumulatorów
PRZESTROGA
Przed podłączeniem kabla zasilającego do pakietu akumulatorów upewnić się, czy rozłączniki
AC i DC falownika są wyłączone.

1.

Przymocować uchwyty podnośnika do śrub z
gniazdem sześciokątnym z tyłu (oznaczone
położenie) po lewej i prawej stronie.

2.

Zamontować uchwyt ścienny. Dokręcić śruby,
upewniając się, że wchodzą poziomo w ścianę.
(zainstalować z zalecanymi odstępami (720 mm
[29"]) na krawędzi wspornika ściennego, jak
pokazano na rysunku)

3.

3. Za pomocą uchwytów do podnoszenia
zamontować pakiet akumulatorów na uchwycie
ściennym w kształcie litery „U”. Zdjąć uchwyty
do podnoszenia.
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4.

Dokręcić dwie dołączone śruby z gniazdem
sześciokątnym i zdjąć uchwyty do
podnoszenia. Nakrętki do tych śrub są
przyspawane do obudowy pakietu
akumulatorów. Dokręcić kluczem
dynamometrycznym M6 do momentu
obrotowego 5 N-m.

5.

Nacisnąć dwa przyciski i pociągnąć dwa
zatrzaski (oznaczone pozycje) z tyłu pokrywy
skrzynki na przewody (drzwi na zawiasach).

6.

Otworzyć pokrywę skrzynki na przewody
(około 2~10 stopni) i pociągnąć, aby ją zdjąć.
PRZESTROGA
Pokrywa skrzynki na przewody jest
ciężka.
[ok. 1,6 kg (3,5 lb)] Upuszczenie może
spowodować obrażenia.

Pokrywa skrzynki
na przewody
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7.

Poluzować śrubę (zaznaczona pozycja) i
zdjąć przezroczystą pokrywę ochronną.
PRZESTROGA
Zgubienie lub złamanie pokrywy
ochronnej stanowi naruszenie dyrektywy
NEC.

Przezroczysta pokrywa
ochronna

8.

Zdjąć zaślepkę otworu w dolnej części i
zamontować wtyczkę przewodu ¾". W
przypadku montażu pakietu akumulatorów na
zewnątrz, należy go uszczelnić zgodnie z
normą „IP 55” [np. uszczelką, pianką
uszczelniającą, silikonem, itp.].

9.

Przewody zasilające / komunikacyjne,
zgodnie z oznaczeniami.
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3.2

Podłączanie kabla
1.

Patrz 3.2.1 Dane techniczne kabla zasilającego
a) Podłączyć przewód uziemiający do zacisku
1.
b) Podłączyć linię ujemną kabla zasilającego
do zacisku 2.
c) Podłączyć linię dodatnią kabla zasilającego
do zacisku 3.

2.

Patrz 3.2.1 Dane techniczne kabla
komunikacyjnego
Najpierw podłączyć przewód uziemiający do
zacisku 2. Następnie połączyć z innymi
zaciskami jeden po drugim.
Przed włączeniem zamontować pokrywę
ochronną.

rozłącznik

3. Podłączenie pakietu akumulatorów do falownika
Patrz instrukcja instalacji Podłączenie kabla
zasilającego i kabla komunikacyjnego do
falownika. Następnie przesunąć przełącznik
rozłączający w górę tak, aby znajdował się w
pozycji WŁ.
※ Koniecznie wyłączyć przełącznik
rozłączający, aby ograniczyć
samorozładowanie akumulatora podczas
transportu i przechowywania.
4.

wyłączyć
przełącznik
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Po włączeniu przełącznika rozłączającego
włączyć rozłącznik automatyczny.
PRZESTROGA
KONIECZNIE przestrzegać procedury
włączania.

Instalacja
PRZESTROGA
Włączyć lub wyłączyć rozłącznik, naciskając na środek listwy.
Nigdy nie naciskać końców listwy.
Każde niewłaściwe użycie może uszkodzić produkt.

5.

Zamknąć pokrywę skrzynki na przewody.
Ponownie zamontować akumulator na dwóch
zatrzaskach z tyłu.

6.

Zawiesić instrukcję obsługi na zatrzasku z tyłu
akumulatora.

※ Sekwencja podłączania / odłączania przewodu do łącznika
1. Upewnić się, czy rozłącznik automatyczny i
przełącznik rozłączający jest wyłączony.
W przypadku demontażu kabli zasilających
sprawdzić napięcie na zacisku kabla
zasilającego.
2. Aby wyjąć jeden z przewodów z zacisku,
włożyć mały wkrętak do prostokątnej szczeliny
nad zaciskiem.
3. Lekko docisnąć wkrętakiem i jednocześnie
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wyciągać przewód.
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3.2.1

Zespoły sprężynowych listw zaciskowych

Falowni
k

Pokrywa skrzynki
na przewody

Zespół komunikacyjnych listw
zaciskowych

1. Zespół zasilających listw zaciskowych
• Maks. długość przewodu: 10
m (35 ft)
• Typ przewodu: 4~10 mm2
(8~12 AWG)
• DC 600 V izolowany
• Styki
• Phoenix Contact
• Zespół listw zaciskowych
PCB SPT 5/3-V-7,5-ZB
• P/N : 1719325
2. Zespół komunikacyjnych listw zaciskowych (SELV)
• Maks. długość przewodu: 10
m (35 ft)
• Typ przewodu: 0,2~1,5 mm2
(18~24 AWG)
• Styki
• Phoenix Contact
• Zespół listw zaciskowych
PCB SPT 2,5/6-V-5,0
• P/N : 1991134

CAN_High
Enable_GND
Enable_High
RS485_High
RS485_Low
CAN_Low
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4 Przekazanie do eksploatacji
4.1

Wskaźniki LED

Wskaźniki LED z przodu pakietu akumulatorów wskazują stan w następujący sposób:

Wskaźnik stanu LED

Działanie

Zasilanie włączone, tryb
bezczynności

Ładowanie

Rozładowywanie

Usterka

W przedniej części pakietu akumulatorów znajdują się cztery wskaźniki LED, które pokazują
stan pracy.
WŁ.: ten wskaźnik pozostaje włączony, gdy pakiet akumulatorów jest włączony.
Ładowanie: ten wskaźnik pozostaje włączony, gdy pakiet akumulatorów się ładuje.
Rozładowywanie: ten wskaźnik pozostaje włączony, gdy pakiet akumulatorów się rozładowuje.
USTERKA: włącza się, gdy pakiet akumulatorów jest w stanie ostrzegawczym.
Patrz Rozwiązywanie problemów na stronie 29
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4.2

Włączanie pakietu akumulatorów

Uruchomić pakiet akumulatorów, wykonując następujące czynności:
1. Zdjąć pokrywę skrzynki na przewody.
2. Po zainstalowaniu pakietu akumulatorów włączyć rozłącznik. Upewnić się, czy rozłącznik
automatyczny jest w pozycji WYŁ. (łącznie z pozycją „trip”)
3. W ciągu 60 sekund po włączeniu przełącznika rozłączającego, przesunąć rozłącznik
automatyczny do pozycji WŁ.
4. Chwilę po włączeniu rozłącznika automatycznego zapalą się 4 wskaźniki LED.
5. Upewnić się, że wskaźnik WŁ. jest włączony i sprawdzić, czy pakietu akumulatorów został
pomyślnie uruchomiony. Wskaźnik włączenia zasilania z przodu powinien podświetlić się na
zielono.
6. Zamknąć pokrywę skrzynki na przewody.
7. Włączyć falownik.
PRZESTROGA
Jeżeli pakiet akumulatorów pozostaje wyłączony, wskazuje USTERKĘ lub nie działa, nie
używać go i skontaktować się z firmą LG Chem (strona 34) lub dystrybutorem.

4.3

Wyłączanie pakietu akumulatorów

Aby wyłączyć pakiet akumulatorów, wykonać następujące czynności:
1. Wyłączyć falownik.
2. Zdjąć pokrywę skrzynki na przewody.
3. Wyłączyć pakiet akumulatorów, ustawiając rozłącznik automatyczny w pozycji WYŁ.
4. Wyłączyć przełącznik rozłączający.
5. Zamknąć pokrywę skrzynki na przewody.
OSTRZEŻENIE
Nie wyłączać przełącznika rozłączającego podczas normalnej pracy
(ładowanie/rozładowywanie/tryb bezczynności).
Jeżeli po instalacji nie nastąpi uruchomienie pakietu akumulatorów lub wystąpi jakakolwiek
usterka, wyłączyć rozłącznik automatyczny, a następnie wyłączyć przełącznik rozłączający.
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5 Usuwanie usterek
5.1

Usuwanie usterek

Aby określić stan pakietu akumulatorów, sprawdzić wskaźniki z przodu. Urządzenie przechodzi
w stan ostrzegawczy, gdy określone czynniki, np. napięcie lub temperatura, przekraczają
określone normy. System BMS pakietu akumulatorów okresowo przekazuje raport dot. stanu do
falownika.
Gdy pakiet akumulatorów przekroczy ustalone granice, przechodzi w stan ostrzegawczy. Po
zanotowaniu stanu ostrzegawczego falownik natychmiast zatrzymuje pracę.
Dzięki oprogramowaniu monitorującemu w falowniku można zidentyfikować, co spowodowało
ostrzeżenie. Mogą pojawić się następujące komunikaty ostrzegawcze:
• Przepięcie akumulatora
• Podnapięcie akumulatora
• Za wysoka temperatura akumulatora
• Za niska temperatura akumulatora
• Przetężenie rozładowania akumulatora
• Przetężenie ładowania akumulatora
• Komunikacja wewnętrzna BMS
• Niesymetryczne napięcie ogniw akumulatora
Nieprawidłowy stan jest usuwany po przywróceniu normalnej pracy pakietu akumulatorów.
Jeżeli pakiet akumulatorów nie działa prawidłowo i problem nadal występuje, skontaktować się z
wykwalifikowanym personelem,
instalatorem, lub regionalnym punktem firmy LGC.
NOTYFIKACJA
W przypadku poważnego skoku temperatury, jeżeli falownik nie podejmie odpowiednich
działań naprawczych, automatycznie zadziała rozłącznik pakietu akumulatorów i rozłącznik
wyłączający.
PRZESTROGA
Jeżeli pakiet akumulatorów lub falownik wskazuje USTERKĘ lub awarię, natychmiast
skontaktować się z regionalnym punktem firmy LGC (strona 34) lub z dystrybutorem.
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5.1.1

Lista kontrolna po instalacji

2.

Sprawdzić wizualnie, czy okablowanie jest zgodne z instrukcją
instalacji.
(3.2 Podłączanie przewodów)
Przełącznik rozłączający jest WŁĄCZONY.

3.

Rozłącznik automatyczny jest WŁĄCZONY.

4.

Wskaźnik LED „WŁ.” jest WŁĄCZONY.

5.

Zasilanie falownika jest WŁĄCZONE.1)

6.

Falownik ma zainstalowane najnowsze oprogramowanie.2)

7.

Falownik rozpoznaje akumulator.

8.

Akumulator może działać po prawidłowym zakończeniu instalacji.
8-1. Sieć AC jest podłączona.
8-2. Miernik jest zainstalowany.
8-3. Aprobata rządowa jest ukończona.
JEŻELI JEDEN Z PUNKTÓW 8 JEST ZAZNACZONY JAKO „NIE”
LUB FALOWNIK WYMAGA WYŁĄCZENIA, NALEŻY
WYŁĄCZYĆ ROZŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY.3)

1.

9.

5.1.2

Tak

Nie























Wytyczne dot. usuwania usterek

Jeżeli wskaźnik LED akumulatora jest WYŁĄCZONY
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wyłączyć rozłącznik automatyczny.
Wyłączyć przełącznik rozłączający.
Wyłączyć falownik. Sprawdzić, czy na złączu akumulatora nie ma napięcia.
Odłączyć wszystkie przewody i połączyć ponownie. Ponownie sprawdzić, czy okablowanie
akumulatora jest wykonane prawidłowo. Patrz podręcznik instalacji (3.2 Podłączenie
przewodów).
Włączyć rozłącznik automatyczny.
Włączyć falownik.
Jeżeli wskaźnik LED nadal nie świeci, wyłączyć rozłącznik.
Skontaktować się z regionalnym punktem firmy LGC.

1) Skontaktować się z producentem falownika.
2) Patrz podręcznik instalacji falownika lub wytyczne dot. usuwania usterek.
3) W instrukcji obsługi lub instrukcji instalacji (3.2 Podłączanie przewodów) przedstawiono
lokalizację akumulatora rozłącznika i wyłącznika rozłącznika automatycznego akumulatora.
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Jeżeli wskaźnik LED akumulatora jest włączony, ale akumulator się nie
ładuje lub nie rozładowuje
1. Zaktualizować wersję oprogramowania sprzętowego falownika i akumulatora. Patrz instrukcja
usuwania usterek.
2. Sprawdzić ustawienia falownika.
Instrukcja konfiguracji akumulatora znajduje się w instrukcji usuwania usterek falownika.
3. Falownik jest ustawiony poprawnie, jeżeli wykryje akumulator.
4. Jeżeli problem nadal występuje,
4-1. Wyłączyć rozłącznik automatyczny.
4-2. Wyłączyć przełącznik rozłączający.
4-3. Wyłączyć falownik. Sprawdzić, czy na złączu akumulatora nie ma napięcia.
4-4. Odłączyć wszystkie przewody i połączyć ponownie. Ponownie sprawdzić, czy
okablowanie akumulatora jest wykonane prawidłowo. Patrz podręcznik instalacji (3.2
Podłączenie przewodów).
4-5. Najpierw włączyć przełącznik rozłączający, a następnie włączyć rozłącznik
automatyczny.
5. Jeżeli akumulator jest prawidłowo ustawiony, ale nadal nie działa, wyłączyć rozłącznik
automatyczny, a następnie wyłączyć przełącznik rozłączający.
6. Wyłączyć przełącznik rozłączający.
7. Skontaktować się z regionalnym punktem firmy LGC.
Wskaźnik stanu LED

Działanie

Zasilanie włączone, tryb
bezczynności
Ładowanie

Rozładowywanie

Gdy włączy się wskaźnik LED AWARIA akumulatora
1. Sprawdzić, czy falownik rozpoznaje akumulator. Instrukcja usuwania usterek falownika
znajduje w instrukcji konfiguracji akumulatora.
2. Jeżeli falownik jest podłączony do Internetu, uzyskać od producenta plik dziennika.
2-1. Wysłać identyfikator usterki do regionalnego punktu firmy LGC.
2-2. Najpierw wyłączyć rozłącznik automatyczny, a następnie wyłączyć przełącznik
rozłączający.
2-3. Poczekać na dalsze instrukcje od firmy LGC
3. Jeżeli falownik nie jest podłączony do Internetu, sprawdzić wyświetlacz LCD, aby odczytać
identyfikator usterki akumulatora. Patrz instrukcja usuwania usterek falownika.
3-1. Wysłać identyfikator usterki do regionalnego punktu firmy LGC.
3-2. Najpierw wyłączyć rozłącznik automatyczny, a następnie wyłączyć przełącznik
rozłączający.
3-3. Poczekać na dalsze instrukcje od firmy LGC
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Usuwanie usterek

Wskaźnik stanu LED

Działanie

Usterka
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6 Demontaż i zwrot
6.1
6.1.1

Instrukcje dot. zwrotu/wymiany
Demontaż ze ściany

2.

Przed przystąpieniem do demontażu pakietu
akumulatorów wyłączyć falownik.
Nacisnąć dwa przyciski i pociągnąć dwa zatrzaski
(zaznaczone pozycje) z tyłu pokrywy skrzynki na
przewody (drzwi na zawiasach).

3.

Otworzyć pokrywę skrzynki na przewody
(około 2~10 stopni) i pociągnąć, aby ją zdjąć.

4.

Wyłączyć rozłącznik automatyczny i upewnić
się, że jest w pozycji WYŁ. Następnie
wyłączyć przełącznik rozłączający.

1.

PRZESTROGA
KONIECZNIE postępować zgodnie z
procedurą wyłączania i nie wyłączać
przełącznika rozłączającego podczas pracy
akumulatora.
5.
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Poluzować śrubę (zaznaczona pozycja) i zdjąć
przezroczystą pokrywę ochronną.

Demontaż i zwrot

6.
7.
8.

9.

Sprawdzić napięcie na zacisku kabla
zasilającego.
Odłączyć przewód komunikacyjny od portu
komunikacyjnego.
Odłączyć kabel zasilający od zespołu listw
zaciskowych. Odłączyć najpierw zacisk
dodatni (+)1, a następnie zacisk ujemny (-)2
i zacisk uziemienia3.
Zamontować przezroczystą pokrywę
ochronną.
Zamknąć pokrywę skrzynki na przewody i
zablokować zapadkę.

10. Odkręcić dwie śruby z gniazdem
sześciokątnym za pomocą klucza
nasadowego, aby zdjąć pakiet akumulatorów
ze ściany za pomocą uchwytów do
podnoszenia.
PRZESTROGA
Zgodnie z przepisami regionalnymi, do
przemieszczania sprzętu może być
potrzebnych kilka osób.
11. Przepakować do pudełka (patrz 3.1.1)
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6.1.2

Dane kontaktowe

Uszkodzone akumulatory są niebezpieczne i należy się z nimi obchodzić z najwyższą
ostrożnością. Nie nadają się do użytku i mogą stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia. Jeżeli
pakiet akumulatorów sprawia wrażenie uszkodzonego, należy skontaktować się z regionalnym
punktem firmy LGC lub dystrybutorem. Aby uzyskać pomoc techniczną, skontaktować się z
wybranym punktem z listy poniżej. Niniejsze numery telefonów są dostępne tylko w godzinach
pracy w dni powszednie.
Kontakt serwisowy

Kontakt serwisowy
SIEDZIBA
GŁÓWNA (KOR) /
Pozostałe regiony

Adres

29, Gwahaksaneop-3-ro, Oksanmyeon,
Heungdeok-gu, Cheongju-si ,
Chungcheongbuk -do, Korea Południowa

E-mail

essservice@lgchem.com

Adres

1064 Chicago Rd, Troy, MI 48083, USA

Telefon
E-mail

+1 888 375 8044
CSNorthAmericaESS@lgchem.com

Adres

Otto-Volger Str. 7C 65843 Sulzbach
(Taunus), Niemcy

Telefon
E-mail

+49 6196 5719 660
techcentereu@lgchem.com

Adres

Unit 12/35 Dunlop Road, Mulgrave, 3170,
Victoria, Australia

Telefon
E-mail

+61 1300 178 064
essserviceau@lgchem.com

Stany Zjednoczone

Europa

Australia

7 Konserwacja
Sprawdzić elementy uszczelniające (np. uszczelkę, piankę uszczelniającą, silikon itp.) (str. 23 nr 9) co
pół roku pod kątem stopnia ochrony IP 55
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Zachować niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania.
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