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Důležité bezpečnostní pokyny 
Tato příručka obsahuje důležité pokyny, které je třeba dodržovat při instalaci a údržbě  
Ready AC Power. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem a zajištění bezpečné instalace 
a provozu se v tomto dokumentu objevují následující symboly, které označují nebezpečné 
podmínky a důležité bezpečnostní pokyny. Specifikace podléhají změnám bez předchozího 
upozornění, ujistěte se, že používáte nejnovější příručku na adrese www.solink.it 
 

VAROVÁNÍ: Označuje situaci, kdy nedodržení pokynů může způsobit vážné selhání 
hardwaru nebo ohrožení personálu, pokud není aplikováno správně. Při provádění tohoto 
úkolu buďte mimořádně opatrní. 

 



POZNÁMKA: Toto označuje informace, které jsou důležité pro optimalizaci provozu s 
elektronikou hlavního modulu. Přísně dodržujte tento pokyn. 

 

Bezpečnostní instrukce 
 

• NEODPOJUJTE FV moduly od hlavního modulu před odpojením střídavého napájení. 

• Pouze kvalifikovaný personál by měl instalovat Ready AC Power. 

• Proveďte všechny elektrické instalace v souladu s místními elektrickými předpisy. 

• Před instalací a používáním Ready AC Power System si prosím přečtěte všechny 
pokyny a výstražná označení v tomto dokumentu. 

• Uvědomte si, že tělo elektroniky hlavního modulu je chladič a může dosáhnout 
teploty 80°C. Abyste snížili riziko popálení, nedotýkejte se těla elektroniky hlavního 
modulu. 

• NEPOKOUŠEJTE se opravit elektroniku hlavního modulu. Pokud selže, kontaktujte 
technickou podporu a získejte číslo RMA a spusťte proces výměny. Poškození nebo 
otevření elektroniky hlavního modulu vede ke ztrátě záruky. 

• Pozor! Externí ochranný zemnící vodič je připojen k elektronické ochranné 
uzemňovací svorce hlavního modulu přes AC konektor. Při připojování nejprve 
připojte AC konektor, abyste zajistili elektronické uzemnění hlavního modulu, poté 
proveďte DC připojení. Při odpojování odpojte AC nejprve otevřením jističe odbočky. 

• Za žádných okolností nepřipojujte DC vstup, když je AC konektor odpojen. 

• Nainstalujte oddělovací spínací zařízení na AC stranu elektroniky hlavního modulu. 
 
 

Prohlášení o rádiovém rušení 
 
Shoda CE EMC: Zařízení může vyhovovat normám CE EMC, které jsou navrženy tak, aby 
chránily před škodlivým rušením při instalaci v domácnostech. Zařízení může vyzařovat 
vysokofrekvenční energii a to může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace, pokud se 
při instalaci a používání zařízení neřídí pokyny. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v 
konkrétní instalaci nedojde. pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového 
nebo televizního příjmu, mohou problém vyřešit následující opatření: 
 

A. Přemístěte přijímací anténu a udržujte ji v dostatečné vzdálenosti od zařízení. 
 

B. Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika. 
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou 
zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. 
 

 
 
 
 
 



Význam symbolů 
 
  

Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 

 

  

Pozor, nebezpečí popálení, nedotýkejte se. 

 

 

  

 

Pozor, horký vzduch 

 

 

Symbol pro označení elektrických a elektronických zařízení podle směrnice 

2002/96/ES. Označuje, že zařízení, příslušenství a obal nesmí být likvidovány 

jako netříděný komunální odpad a musí být po ukončení používání 

shromažďovány odděleně. Při likvidaci se řiďte místními nařízeními nebo 

předpisy nebo kontaktujte výrobce informace týkající se vyřazení zařízení z 

provozu. 

 

 

Značka CE je připojena k elektronickému hlavnímu modulu, aby se ověřilo, že 

jednotka splňuje ustanovení evropských směrnic pro nízké napětí a EMC. 

 

 

 

 

Odkazuje na návod k obsluze. 

 

 

Personál adekvátně doporučovaný nebo pod dohledem osoby s 

elektrotechnickou kvalifikací, která mu umožní vnímat rizika a vyhnout se 

nebezpečím, která může elektřina vytvořit. Pro účely bezpečnostních informací 

v této příručce je „kvalifikovaná osoba“ osoba, která je obeznámena s 

požadavky na bezpečnost, chladicí systémy, EMC a je oprávněna napájet, 

uzemňovat a označovat zařízení, systémy a obvody v souladu se zavedenými 

předpisy. bezpečnostní procedury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Úvod do READY AC POWER 

 
Systém READY AC POWER se používá pro aplikace využívající interaktivní 

síť. Obsahuje 3 klíčové prvky: 

• Hlavní modul (PV modul s DC/AC převodní elektronikou na desce) 

• 3 podřízené moduly (PV moduly pro připojení k hlavnímu modulu) 

• Rozhraní pro připojení k internetu (interface). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

POZNÁMKA: Pokud je bezdrátový signál v oblasti hlavního modulu 

slabý, je nutné přidat zesilovač signálu wifi na vhodném místě mezi router 

a hlavní modul. 

 

 

Tento integrovaný systém  

- zvyšuje bezpečnost 

- maximalizuje využití sluneční energie 

- zvyšuje spolehlivost systému 

- zjednodušuje projektování, instalaci, údržbu a správu solárního systému. 

 

Hlavní moduly maximalizují výrobu fotovoltaické energie 

Každý podřízený modul má své vlastní individuální ovládací prvky MPPT 

(Max Peak Power Tracking), které zajišťují, že maximální výkon je exportován 

do veřejné rozvodné sítě bez ohledu na výkon ostatních FV modulů v poli. 

 

Spolehlivější než centralizované nebo řetězcové invertory 

Různé nadřazené moduly vzájemně propojené snižují možnost poruch na FV 

generátoru. Elektronika hlavního DC/AC modulu je navržena tak, aby 

pracovala na plný výkon při okolní teplotě max. 65°C. Krabička elektroniky 

hlavního modulu má krytí IP65. 

 

Snadná instalace 

Je možné instalovat až 4 vzájemně propojené sady pro dosažení maximálního 

výkonu 608 kWp. Sběr dat využívá interní wifi, proto je v blízkosti vyžadován 

wifi router. Po dokončení instalace je nutné nastavit wifi (viz uživatelská 

příručka wifi). Data budou nahrána automaticky. Uživatel může monitorovat a 

spravovat systém prostřednictvím příslušné webové stránky nebo aplikace. 

 

Rozvodná 
skřín 



Úvod do hlavních modulů 
Hlavní moduly se připojují k jednofázové síti. Je možné použít více hlavních 

modulů organizovaných v jednofázových větvích pro dosažení třífázové sítě. 

Další informace naleznete v části „Schéma zapojení“ na stránce 32. 

 

Instalace Ready AC Power 
Ready AC Power se snadno instaluje. Převodní elektronika je již namontována 

na hlavním modulu, aby se snížil počet připojení. 

 

Instalace hlavního modulu 

Hlavní modul se skládá z 380 Wp Half-Cut FV panelu, DC/AC konverzního 

zařízení, samec/samice AC připojení pro vzájemné propojení různých masterů 

a pro připojení k AC síti, 3 páry samec/samice MC4 připojení pro připojení 3 

podřízené moduly. Nízkonapěťové stejnosměrné vodiče se připojují přímo z 

podřízeného modulu k hlavnímu modulu, čímž se eliminuje riziko vysokého 

stejnosměrného napětí. Instalace MUSÍ splňovat místní předpisy a technická 

pravidla. 

Hlavní modul, stejně jako podřízené moduly, jsou namontovány na vhodných 

FV montážních konstrukcích. 

 

Instalace podřízených modulů 

Slave moduly jsou umístěny vedle hlavního modulu (masteru) a jsou k němu 

připojeny jeho speciálními kabely. Na jeden master je možné připojit až 3 

podřízené moduly (slave). 

 

Proudový chránič (GFCI) by se neměl používat k ochraně vyhrazeného 

obvodu pro mikro měnič (střídač) , i když se jedná o vnější obvod. Žádné z 

malých proudových chráničů (GFCI) (5~30mA) není navržen pro zpětné 

napájení a při zpětném napájení se poškodí. Podobným způsobem nebyl 

AC jistič (AFCI) vyhodnocen z hlediska zpětného napájení a může být 

poškozen při zpětném napájení z výstupu FV měniče (střídače). 

 

VAROVÁNÍ: Všechny elektrické instalace provádějte v souladu s 

místními elektrotechnickými předpisy. 

 

VAROVÁNÍ: Uvědomte si, že instalaci a/nebo výměnu systému smí 

provádět pouze kvalifikovaný personál. 

 

VAROVÁNÍ: Před instalací systému Ready AC Power si přečtěte všechny 

pokyny a technickou dokumentaci. 

 

VAROVÁNÍ: Uvědomte si, že instalace tohoto zařízení zahrnuje riziko 

úrazu elektrickým proudem. 

 

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se žádné části systému pod napětím, když je 

připojen k síti. 

 



POZNÁMKA: Důrazně se doporučuje instalovat zařízení na ochranu 

proti přepětí do vyhrazené krabice měřiče. 

 

 

Další instalační komponenty 

Samec/samice AC konektory pro připojení k síti, stejně jako ochranné krytky, 

budou dodány na základě uspořádání systému nebo budou prodávány 

samostatně. 

 

Požadované díly a nářadí !! 
Kromě toho, co je uvnitř stavebnice Ready AC Power, budete potřebovat 

následující položky: 

• AC rozvodnice skříňka. 

• Vhodné montážní stojany FV modulů (konstrukce nebo háky,profily, 

spojovací materiál dle typu střechy). 

• spojovací material a klíče pro montáž hardwaru. 

• Kontinuální zemnící vodič a zemnicí podložky. 

• Křížový šroubovák. 

• Momentový klíč. 

 

 
Postupy instalace 
Krok 1 – Nainstalujte propojovací krabici AC odbočné větve 
a. Nainstalujte vhodnou propojovací krabici na vhodné místo na profil FV systému. (Obvykle 
na konci AC větví) 
b. Připojte otevřený konec kabelu AC sběrnice do propojovací krabice pomocí vhodné 
průchodky nebo šroubení pro odlehčení tahu. 
c. Zapojte vodiče AC konektoru L- červená; N- černá; PE - žlutá/zelená. 
d. Připojte propojovací krabici AC odbočné větve k přípojnému bodu síťě. 
 

         
 

VAROVÁNÍ: Kód barvy vodičů se může lišit podle místních předpisů, před připojením k AC 
sběrnici zkontrolujte všechny vodiče instalace, abyste se ujistili, že se shodují. Nesprávná 
kabeláž může neopravitelně poškodit hlavní moduly, na takový problém se nevztahuje 
záruka. 

 

 

Krok 2 – Namontujte moduly na montážní stojany nebo konstrukci. 
Po umístění a upevnění vhodných montážních stojanů nebo konstrukce, umístěte a 
upevněte FV panely. 
 



POZNÁMKA: Při instalaci montážních stojanů a hlavního panelu (Master) se ujistěte, že 
nejsou žádné omezení, aby bylo možné správně umístit silnější část hlavního modulu tam, 
kde je uložena elektronika. 

 
Krok 3 – Připojte hlavní moduly (Master) paralelně (v případě, že je jich více) 
Po umístění a upevnění modulu připojte hlavní moduly paralelně pomocí vyhrazených 
konektorů AC samec/samice. 
 
Na každou AC větev je možné připojit až 4 hlavní moduly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 4 – Nainstalujte na konec AC kabelu ochrannou koncovku. 
 

 
Nainstalujte ochrannou koncovku AC kabelu na konec AC kabelu, který není připojen k 
rozvodné síti. 
Krok 5 – Připojte podřízené panely (Slave) k hlavnímu panelu (Master). 
 
Teprve po připojení AC větví a ochraně otevřené strany AC kabelu připojte MC4 hlavního 
panelu (masteru) k podřízeným (slave). 
 

 

 

POZNÁMKA: Při zapojování stejnosměrných kabelů, pokud je již k dispozici AC, by měl 
hlavní modul okamžitě blikat červeně a začne pracovat do 60 sekund. Pokud AC není k 
dispozici, červená kontrolka 3x rychle zabliká a po jedné sekundě se opakuje, dokud AC 
není připojeno. 

 

Ready AC Power system  - Návod k obsluze  
 
Ovládání systému 
1. Zapněte AC jistič na každé AC větvi. 
2. Zapněte hlavní jistič AC střídavého proudu v síti. Systém začne vyrábět energii po jedné 
minutě čekání. 



3. LED dioda hlavních modulů začne červeně blikat jednu minutu po zapnutí AC jističe. Pak 
zabliká modrá LED. Modré blikání znamená, že produkuje energii normálně, čím rychleji bliká 
modrá kontrolka, tím více energie dodává. 
4. Nakonfigurujte interní wifi modul podle jeho uživatelské příručky ( ke stažení na webu 
kotelzakotel.cz) 
5. Hlavní moduly začnou každých 5 minut posílat údaje o výkonu přes wifi modul do sítě. To 
umožňuje zákazníkům sledovat údaje o výkonu každého hlavního modulu prostřednictvím 
webu nebo aplikace. 
 

POZNÁMKA: Když je připojena stavebnice Ready AC Power, ale hlavní moduly nejsou 
spuštěny, může být pomocí měřiče výkonu naměřen proud přibližně 0,1 A a výkon 25 V A 
(W) pro každý hlavní modul. tento výkon je jalový výkon, neodebíraný z rozvodné sítě. 

 

Odstraňování problémů 
 
Pokud FV systém nepracuje správně, může kvalifikovaný personál použít následující kroky 
pro odstraňování problémů. 
 
Indikace stavu a hlášení chyb. 
 
Startovací LED 
Jednu minutu po prvním připojení stejnosměrného napájení k hlavním modulům jedno 
krátké červené bliknutí indikuje úspěšnou sekvenci spouštění hlavního modulu, je stejné 
nebo větší než dvě krátká červená bliknutí po prvním připojení stejnosměrného napájení k 
hlavnímu modulu znamenají selhání během nastavování . 
 
Provozní LED 
Pomalé modré blikání: nízká produkce energie.  
Rychlé modré blikání: Vysoká produkce energie.  
Bliká červeně: Žádná produkce energie. 
Červená blikne dvakrát: Nízké nebo vysoké napětí střídavého proudu  
Červená blikne třikrát: Selhání sítě 
 
Chyba proudového chrániče (GFDI) 
Čtyřikrát červená LED indikuje, že hlavní modul detekoval chybu proudového chrániče (GFDI- 
přerušovač obvodu zemního spojení) ve FV systému. Pokud nebyla chyba GFDI vymazána, 
LED zůstane čtyřikrát blikat. 

Jiné chyby 
Všechny ostatní závady lze nahlásit na web a do aplikace. 
 

VAROVÁNÍ: Nikdy neodpojujte konektory DC vodičů pod zátěží. Před odpojením se 
ujistěte, že stejnosměrnými vodiči neprotéká žádný proud. K zakrytí panelů před 
odpojením modulů lze použít neprůhledný kryt (plachtu). 

 
Elektronika hlavního modulu nefunguje 



Existují 2 možné celkové oblasti potíží: 
 
a. Samotný DC/AC měnič může mít problémy. 
b. Samotný DC/AC měnič funguje dobře, ale komunikace mezi master moduly a sítí má 
problém. 
Jeden rychlý způsob, jak zjistit, zda je problém v hlavním modulu nebo v komunikačním 
problému. 
1. Diagnostika z hlavního modulu: Červená kontrolka, buď blika nebo nepřerušovaně svítí na 
hlavním modulu, nebo kontrolka nesvítí vůbec, znamená, že problém je určitě v hlavním 
modulu. 
2. Diagnostika ze sítě: 
A. Nejsou zobrazena žádná data: zkontrolujte konfiguraci sítě. 
b. Pouze hlavní modul displeje je online, ale žádná data. Možná je to proto, že se server 
aktualizuje. 
 
Chcete-li odstranit problémy s nefunkčním hlavním modulem, postupujte podle 
následujících kroků v tomto pořadí: 
1. Ověřte, že síťové napětí a frekvence jsou v rozsahu uvedeném v části s technickými údaji 
této příručky. 
2. Zkontrolujte připojení k rozvodné síti. Nejprve odpojte AC, následně odpojte DC a ujistěte 
se, že napětí veřejné sítě lze měřit na AC konektoru. Nikdy neodpojujte stejnosměrné vodiče, 
když hlavní modul vyrábí proud. Znovu připojte konektory DC modulu a sledujte tři krátká 
bliknutí LED. 
3. Zkontrolujte propojení obvodu AC větve mezi všemi hlavními moduly. Ověřte, zda je každý 
hlavní modul napájen ze sítě, jak je popsáno v předchozím kroku. 
4. Ujistěte se, že všechny AC jističe fungují správně a jsou uzavřené. 
5. Zkontrolujte DC spojení mezi Master panely a Slave panely. 
6. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu. 
 

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se opravit hlavní modul (Master). 

 

Varování: K hlavnímu modulu připojujte pouze podřízené moduly dodané se stavebnicí 
Ready AC Power. Připojení panelů, které nejsou součástí sady Ready AC Power, může 
způsobit poškození, nebezpečí a ztrátu záruky. Ready AC Power je systém on-grid 
(připojeno k rozvodné síti), proto je nutné dodržovat místní předpisy o připojení k 
elektrické síti v zemi instalace a podmínky distributora el.energie. 
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Elektrické schémata 

Schéma Jednofázového zapojení 
MAXIMÁLNĚ 4 PANELY NA 1 AC VĚTEV 

Schéma třífázového zapojení 
MAXIMÁLNĚ 4 PANELY NA 1 AC VĚTEV Uzemnění 

Uzemnění 

INTERNET MONITORING ROUTER 

Měření 

Měření 
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	Čtyřikrát červená LED indikuje, že hlavní modul detekoval chybu proudového chrániče (GFDI- přerušovač obvodu zemního spojení) ve FV systému. Pokud nebyla chyba GFDI vymazána, LED zůstane čtyřikrát blikat.

