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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

1 Úvod 

1.1 O manuálu 

Tento manuál poskytuje informace o bateriovém systému SM3K7NE, návod na použití, 

bezpečnostní opatření, běžné poruchy a odstraňování problémů. V případě jakékoli neobvyklé 

poruchy nebo nouzové situace může uživatel kontaktovat naše servisní středisko.  

 

SH11K1NH – (SM3K7NE - BCU-BOX – Base)  

 

Tento manuál se vztahuje také na bateriový systém se 4 až 6 bateriovými moduly. Související 

specifikace a instalace jsou odpovídajícím způsobem upraveny. 

 

1.2 Produkty 

Manuál popisuje produkty bateriového systému SM3K7NE: bateriový systém SH11K1NH (3 

moduly). 

 

1.3 Použití 

Bateriový systém SM3K7NE slouží k skladování energii v domácnosti. Systém SM3K7NE je připojen 

k hybridnímu střídači řady GOODWE ET a je kompatibilní s odpovídajícími modely střídačů podle 

konfiguračního seznamu.  

 

1.4 Popis bateriového systému SM3K7NE 

SH11K1NH: 3-modulový vysokonapěťový systém pro skladování energie v domácnosti. 

SM3K7NE: Bateriový modul, který poskytuje energii a odesílá informace o napětí a teplotě článku 

v bateriovém modulu do BCU. Nominální kapacita baterie je 3,7 kWh. 

BCU-BOX: Jednotka pro správu a řízení baterie, která je připojena k bateriovému modulu 

zespodu a ke střídači nebo BMU svrchu. 

 

1.5 Identifikace produktu 

Přiložený štítek slouží k identifikaci produktu. Pro bezpečné použití musí uživatel informacím na 

štítku rozumět.  



 

 

 

Informace na štítku:  

Název výrobku：SM3K7NE bateriový systém 

Číslo modelu：SH11K1NH  

Nominální napětí: 222V  

Kapacita: 11,1 kWh  

Výstupní výkon: Závisí na napětí bateriového systému a modelu střídače, max. proud je 25A. 

Provozní teplota：0 ~ 45 ℃ 

Model SH11K1NH 

Počet modulů 3 

Nominalní energie (kWh) 11.1 

Použitelná energie (kWh) 9.43 

Článek NCM 

Konfigurace 1P20S/Module 

Nominalní napětí (V) 222 

Nominalní kapacita (Ah)  50 

Rozpětí provozního napětí (V) 198 ~ 249 

 

2 Bezpečnostní opatření 

2.1 Bezpečnostní opatření 

Bezpečnostní opatření 

2.1 Bezpečnostní opatření 

Varování: 

Uživatel je povinen používat baterie společnosti SYL v přísném souladu s uživatelským manuálem 

a souvisejícími dokumenty. 

Společnost SYL nepřijímá odpovědnost za produkt nainstalovaný a provozovaný v rozporu s 

pokyny a za následné důsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Symboly 

 

 

NEBEZPEČÍ! 

"NEBEZPEČÍ" označuje nebezpečnou situaci, která může mít za 

následek smrt nebo vážné zranění. 

 

Pozor! 

Nedodržení varování uvedeného v této příručce může mít za 

následek zranění. 

 

Nebezpečí horkého povrchu! 

i
 

Viz návod k obsluze. 

 

Výrobek nemůže být likvidován jako domovní odpad. 

5min  

Střídače se bude možné dotýkat nebo jej provozovat po 

minimálně 5 minutách od vypnutí nebo úplného odpojení, v 

případě jakéhokoli úrazu elektrickým proudem nebo zranění. 

 

Označení CE 

 

Označení TUV 

 

 

 

2.3 Důležité bezpečnostní informace 

 Varování 

⚫ Baterii nerozbíjejte a vždy ji likvidujte v souladu s bezpečnostními předpisy (nevhazujte 

do ohně ani do vody); 

⚫ Baterii je potřeba nabíjet nejméně jednou za šest měsíců (během skladování);  

⚫ Baterie musí být skladována při okolní teplotě v rozmezí -10 ~ 45 ℃;  

⚫ Baterie musí být provozována při okolní teplotě v rozmezí -10~50 ℃; 

⚫ Baterie nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření;  

⚫ Zajistěte spolehlivé uzemnění;  

⚫ Obrácené spojení kladných a záporných pólů není povoleno;  



 

 

 

⚫ Před údržbou a při přidávání baterií vypněte bateriový systém a střídač;  

⚫ Abyste předešli nebezpečí, NEVYJÍMEJTE modul BCU, pokud je systém v provozu. 

⚫ Údržbu musí provádět kvalifikovaný personál;  

⚫ Skladujte v souladu s příslušnou normou;  

⚫ Počet vrstev naskládaných baterií během přepravy a skladování nesmí být větší než 

sedm;  

⚫ Bateriový systém SM3K7NE lze používat pouze v oblasti energetiky pro domácnosti a 

není dovoleno jej používat v jiných odvětvích, například ve zdravotnických zařízeních a v 

automobilovém průmyslu. 

 

Upozornění 

⚫ Provoz poškozeného VN systému baterií může být nebezpečný a způsobit vážné zranění 

v důsledku zasažení elektrickým proudem. VN bateriový systém lze provozovat pouze tehdy, 

je-li bez technických závad a v provozně bezpečném stavu. 

⚫ Pravidelně kontrolujte, zda není VN bateriový systém viditelně poškozen a dbejte na to, 

aby byla všechna bezpečnostní zařízení vždy snadno přístupná. Pokud je VN bateriový 

systém poškozen, nedotýkejte se ho. Pokud se na výrobku nebo střídači APP zobrazí zpráva 

o závažné události, obraťte se na poskytovatele servisu SYL. 

 

Varování 

⚫ Při demontáži systému se nedotýkejte pólů baterie žádnými kovovými předměty ani 

částmi lidského těla.  

⚫ Veškeré práce související s elektrickým připojením systému smí provádět pouze 

kvalifikovaný personál. 

⚫ Při nevhodných provozních podmínkách, poškození produktu anebo při nesprávném 

použití může dojít k potenciálně nebezpečným událostem, jako je nadměrné zahřívání 

nebo zamlžení elektrolytu. Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření a výstražná hlášení 

popsaná v této části manuálu. Pokud některému z následujících bezpečnostních opatření 

plně nerozumíte nebo pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na zákaznický servis, který 

vám poradí. 

⚫ Pracovníci provádějící instalaci a údržbu musí pracovat v souladu s platnými státními a 

místními předpisy a průmyslovými normami týkajícími se tohoto produktu. 

 

Nebezpečí 

⚫ Nebezpečí poranění elektrickým napětím. 

⚫ Uzemnění a zkrat neplatí pro baterie! 

⚫ Nezapomeňte bezpečnostní vybavení uvedené v příloze A.  

⚫ Bez ohledu na další upozornění nebo zákonné požadavky je nutno dodržovat 5 

bezpečnostních pravidel podle normy EN 50110-1:2004. 

 



 

 

 

3 Představení produktu 

3.1 Představení VN systému  

Jedná se o vysokonapěťový stejnosměrný bateriový systém s rozsahem provozního napětí 198 ~ 

249 V. Používá se v oblasti skladování energie v domácnostech a je propojen s 

vysokonapěťovým střídačem, sloužícím k nabíjení a vybíjení. Bateriový systém SM3K7NE 

podporuje sériové připojení 3 bateriových modulů. 

 

(1) Vnější pohled: SH11K1NH (3moduly) 

      

(2)BCU BOX                        (3) SM3K7NE                       (4) Podstavec 

 

3.2 Definice SH11K1NH 

Číslo Název Definice 

1 Bateriový 

systém 

11,1kWh bateriový systém, obsahuje 3 bateriové moduly SM3K7NE, 

jeden BCU BOX a jeden podstavec. 

2 BCU BOX Jednotka pro správu a řízení baterií, která obsahuje BCU (battery 

control unit) a stykače pro nabíjení a vybíjení a je připojena k 

bateriovým modulům zespodu a ke střídači svrchu. 

3 SM3K7NE Bateriový modul, který se skládá z bateriového bloku (obsahuje 20 

článků zapojených do série), jednotky BMU a konstrukčního pláště. 

Jedná se o jednotku systému s minimální údržbou. 

4 Podstavec Zpevňuje bateriový systém; se záporným elektrickým připojením k 

bateriovému systému. 

 

 

 



 

 

 

3.3 Konfigurační seznam VN bateriového systému 

 

Číslo Název 

Konfigurace Nominální 

energie 

(kWh) 

Napětí(V) 
BCU BOX Modul Postava 

1 SH11K1NH 1 3 1 11.1 198 - 249 

 

3.4 Schéma bateriového systému SM3K7NE 
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Obrázek 3-4-1 Schéma bateriového systému (počet baterií：3 ks) 

 

 

3.5 Úvod k BCU BOXU 

Jednotka pro správu a řízení baterií, která obsahuje BCU (battery control unit) a stykače pro 

nabíjení a vybíjení a je připojena k bateriovým modulům zespodu a ke střídači svrchu. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-5-1 konektory BCU Boxu 

A B   C  D  E    F 



 

 

 

NO. Pozice Funkce Popis 

1 A Komunikační rozhraní střídače  Z BMS do střídače po CAN komunikaci 

2 B P-  rozhraní Připojení ke střídači - 

3 C P+  rozhraní Připojení ke střídači + 

4 D Vypínač K připojení a odpojení hlavního obvodu 

střídače 

5 E Uzemňovací rozhraní K připojení uzemnění střídače 

6 F Tlačítko zapnutí/vypnutí a LED 

indikátor 

Ovládání napájení bateriového systému a 

zobrazení stavu 

⚫ Definice konektoru RJ45  

     

 

 

Obrázek 3-5-2  Definice konektoru RJ45 

 

4. Instalace systému 

4.1 Před vybalením zařízení 

Všechny výrobky jsou před zabalením a přepravou důkladně testovány a kontrolovány. 

Přestože jsou dodávány ve spolehlivém balení, poškození během přepravy není vyloučeno.  

Přepravní obal je před instalací nutno pečlivě zkontrolovat. Pokud jakékoli vnější poškození 

na obalu vyvolá podezření, že by zařízení mohlo být poškozeno, nebo pokud po vybalení zjistíte, 

že je zařízení poškozeno, neprodleně poškození nahlaste distributorovi nebo přepravci zboží. 

Pokud bude nutné zařízení vrátit, použijte původní obaly, ve kterých bylo dodáno.  

Přibližná hmotnost bateriového modulu je 40 kg. Abyste předešli zranění, vyjměte zařízení z 

obalu pomocí speciálního nářadí. Při vybalování a instalaci zařízení jsou zapotřebí dvě osoby. 

 

 

 

Pozice Barva BMS Funkce 

1 Oranžová & bílá NC 

2 Oranžová NC 

3 Zelená & bílá NC 

4 Modrá PCS CANH 

5 Modrá & bílá PCS CANL 

6 Zelená NC 

7 Hnědá & bílá Debug CANL 

8 Hnědá Debug CANH 



 

 

 

4.2 Vybalení 

Baterie, jednotka BCU a podstavec jsou zabaleny v samostatných krabicích. Před instalací 

je nutno, aby si instalační personál přečetl seznam konfigurace systému. 

 

BCU BOX: 

             
Bateriový modul: 

             

 

 

Podstavec: 

                
 

4.3 Bateriový systém – seznam balení 

Baterie se skládá z bateriových modulů, ovládacího modulu a podstavce, pro různé kapacity 

systému se také liší rozsah dodávky, jak je uvedeno níže: 

 

 

Bateriový modul Ovládací modul Podstavec 

 

 

 

 

 

 

11.1kWh 3 1 1 

Table 4-3-1 Různý rozsah dodávky baterií 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.1 Bateriový modul – obsah balení 

 

 

B1 

Obrázek 4-3-1 Bateriový modul – balení 

 

Položka Popis Množství 

B1 Bateriový modul 1 

Tabulka 4-3-2 Bateriový modul – balení 

 

4.3.2 Ovládací modul baterie – obsah balení 

 
  

B2 B3（MC4） B4 

 

  

B5   

 

Obrázek 4-3-2 Ovládací modul baterie - balení  

Položka Popis Množství 

B2 BCU Box 1 

B3 Konektory MC4 1 

B4 Uživatelský manuál 1 

B5 Zvedací nástroj 1 

Tabulka 4-3-3  Ovládací modul baterie - balení 

*Upozornění: Při instalaci používejte zvedací nástroj opatrně a vyvarujte se možných zranění. 

Ujistěte se, že je nástroj bezpečně nainstalován a že během instalace nehrozí jeho pád. 

 



 

 

 

4.3.3 Podstavec – obsah balení 

 

 

B8  

Obrázek 4-3-3  Podstavec – obsah balení 

 

Položka Popis Množství 

B8 Množství 1 

Tabulka 4-3-4  Podstavec – seznam balení 

 

 

4.4 Montáž 

1. Zařízení neinstalujte na přímém slunci. Vnější zahřívání vlivem slunečního záření může způsobit 

nadměrné vnitřní zahřívání. To může mít za následek snížení výstupního výkonu za účelem 

ochrany vnitřních součástí před poškozením.  

2. Maximální hmotnost bateriového systému je přibližně 150 kg (SH11K1NH). Podlaha instalace 

musí být dostatečně pevná a hladká. 

3. Instalujte bateriový systém na místě, kde je teplota okolního vzduchu nižší než 45 ⁰C.  

4. Prostor pro instalaci bateriového systému: viz obrázek rozměrů zařízení a obrázek instalačního 

prostoru (Obrázek 4-1). 

5. Systém musí být instalován na místě nepřístupném dětem.  

6. Třída krytí IP bateriového systému je IP 20. 

7. Doporučujeme namontovat zařízení ve výšce očí, aby bylo zajištěno maximální uživatelské 

pohodlí. 

8. Systém neinstalujte na hořlavé stavební materiály a do prostor v blízkosti hořlavých nebo 

výbušných materiálů. 

 

4.5 Nastavení úrovně základny 

Kotevní šrouby by měly být nejprve zašroubovány do spodní části podstavce. Instalační 

vzdálenost mezi podstavcem a stěnou by měla být větší než 50 mm. Kotevní šrouby lze výškově 

nastavit, aby se základní modul vyrovnal. K upevnění kotevních šroubů je potřeba dotáhnout 

kontramatky. 

Nářadí: Vodováha, klíč 

 



 

 

 

 

 

 
 

4.6 Instalace bateriových modulů a jednotky BCU 

Bateriové moduly jsou instalovány na horní část podstavce. Každý modul musí být pečlivě 

umístěn na horní část spodního modulu. Je potřeba zabránit kolizi konektorů a rohů. Po 

instalaci všech bateriových modulů by měl být modul BCU umístěn na vrch systému. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-6-1  Pohledy na bateriový systém  



 

 

 

Kapacita 11.1kWh 

 

 

Rozmery 

 (Š x V x H) 
595x876x345mm 

 

Tabulka 4-6-1 Rozměry bateriového systému 

 

Kolem střídače ponechte dostatečný prostor podle hodnot na obrázku. 

Obrázek 4-6-2 Instalační prostor (mm) 

 

4.7 Napájecí kabely, uzemňovací kabel, připojení komunikačního kabelu. 

 

Kabely musí odpovídat doporučenému standardu kabelů uvedenému v tabulce níže. 

Připojení musí být realizováno v souladu s místní technickou normou. 

Pořadí připojení na BCU by mělo být následující: 

1. Kladný kabel (Střídač+  Terminál na BCU boxu); 

2. Záporný kabel (Střídač-  Terminál na BCU boxu); 

3. Uzemňovací kabel (připojený k systému); 

4. Komunikační kabel; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Funkce kabelů připojených ke střídači 

Jednotka pro správu a řízení baterií (BCU Box), která obsahuje BCU a stykače nabíjení a vybíjení 

a je připojena k bateriovým modulům zespodu a ke střídači shora. 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-7-1 funkce komponentů - BCU Box 

 

 

 

A B   C  D  E    F 



 

 

 

Tabulka 4-7-1 funkce komponentů – BCU Box 

NO. Pozice Funkce Popis 

1 A Komunikace střídače Z BMS do střídače po CAN komunikaci 

2 B Střídač-  rozhraní (PV-ADBP4-

S2/6-UR) 

Připojení ke Střídači- 

3 C Střídač+ rozhraní (PV-ADSP4-S2/6-

UR) 

Připojení ke střídači + 

4 D Vypínač K připojení a odpojení hlavního obvodu 

střídače 

5 E Uzemňovací rozhraní K připojení uzemnění střídače 

6 F Tlačítko zapnutí/vypnutí a LED 

indikátor 

Ovládání napájení bateriového systému a 

zobrazení stavu 

 

Tabulka 4-7-2 Doporučený kabelový standard 

Název kabelu Průměr kabelu (mm) Plocha průřezu (mm²) Doporučený typ kabelu 

P+ připojovací kabel Φ4~Φ6.8 4-6 mm² UL1015 10AWG-8AWG 

P- připojovací kabel Φ4~Φ6.8 4-6 mm² UL1015 10AWG-8AWG 

Uzemňovací kabel Φ4~Φ6.8 4-6 mm² UL1015 10AWG-8AWG 

Komunikační kabel / / cat5e nebo vyšší 

 

4.7.2 Připojení napájecího kabelu 

Dávejte pozor na případné nebezpečí zásahu elektrickým proudem a na chemické ohrožení. 

Použijte správné zástrčky BAT v krabici s příslušenstvím. 

Používejte pocínované kabely s průřezem vodičů 4 až 6 mm² (nebo AWG 10), jelikož maximální 

proud baterie je 25 A.  

Krok 1: Připravte bateriový kabel pro baterii. Požadavky na bateriový kabel jsou následující: 

    

Stupeň Popis Hodnota 

A Vnější průměr izolace 4-6.8 mm 

B Průřez jádra vodiče 4-6 mm² 

C Délka jádra vodiče 7 mm 

 

Poznámka:  

⚫ Použijte zástrčky a konektory BAT v BCU boxu. 

⚫ Kabel BAT by měl být standardní, 4-6 mm². 

 

 

 



 

 

 

Krok 2: Připojte kabel BAT ke konektorům MC4 

 

      

Poznámka:  

⚫ Napájecí kabel baterie musí být pevně zakrimpován do konektorů. 

⚫ V momentě, kdy jsou konektory správně zasunuty do konektorů MC4, ozve se cvaknutí. 

 

Krok 3: Našroubujte víčko a zástrčku na boční straně baterie. 

 

          

          

Poznámka:  

⚫ V momentě, kdy jsou konektory správně zasunuty do konektorů MC4, ozve se cvaknutí. 

 

4.7.3 Připojení uzemňovacího kabelu 

Připojte uzemňovací vodič stojanu baterie, průřez kabelu je stejný jako napájecí kabel: 4-6 mm² 

(nebo AWG10), barva: žlutozelená. Použijte šrouby M4 na rámu, zajišťovací síla je 2,2-2,5 N.M. 

 

4.7.4 Připojení komunikačního kabelu 

Pro připojení střídače ke komunikačnímu kabelovému svazku baterie se používá standardní 

síťový kabel RJ45 CAT5E. 

Poznámka: Pokud je systém spárován se střídačem Goodwe, použijte komunikační linku 

střídače. 

Definice konektoru RJ45 

     

Pozice Barva Funkce BMS  

1 Oranžová & bílá NC 

2 Oranžová NC 

3 Zelená & bílá NC 

4 Modrá PCS CANH 

5 Modrá & bílá PCS CANL 

6 Zelená NC 

7 Hnědá & bílá Debug CANL 

8 Hnědá Debug CANH 

           Obrázek 4-7-4  Definice konektoru RJ45 



 

 

 

4.8 Kontrolní seznam 

Účelem je zkontrolovat připojení a nastavení parametrů mezi bateriovým systémem SH11K1NH 

a střídačem. Výše uvedená kontrola se týká pouze VN bateriového systému SYL. Ostatní kontroly 

naleznete v uživatelské příručce střídače a v instalační příručce. 

Po instalaci zkontrolujte následující položky podle referenční příručky. 

 

Úkol Kontrola 

1 Pořadí instalace - podstavec, moduly a BCU box □Ano     □Ne 

2 Typ jednotky BCU a číslo modulu baterie 

 (např. SH11K1NH je určen pouze pro 3 bateriové moduly;) 
□Ano     □Ne 

3 Připojení kladného kabelu □Ano     □Ne 

4 Připojení záporného kabelu □Ano     □Ne 

5 Připojení uzemňovacího kabelu □Ano     □Ne 

6 Připojení komunikačního kabelu (Goodwe) □Ano     □Ne 

7 CAN_H a CAN_L využít kroucenou dvojlinku □Ano     □Ne 

. 

8 Uzemňovací kabel, napájecí kabely a komunikační kabel mají spolehlivé 

 spojení a nedochází ke zkratu. 

□Ano     □Ne 

9 Typ bateriového modulu a správné nastavení parametrů v aplikaci střídače. □Ano     □Ne 

 

5 Technické údaje 

Tabulka 4-1 Technické parametry bateriového systému 

Model SH11K1NH 

Počet modulov 3 

Nominální energie (kWh) 11.1 

Použitelná energie (kWh) 9.43 

Jednotka NCM 

Konfigurace 1P20S 

Nominální napětí (V)  222 

Nominální kapacita (Ah) 50 

Rozsah provozního napětí (V) 198 ~ 249 

Rozměry (Š×V×H) (mm) 595x876x345 



 

 

 

Váha (kg) ≈150kg 

IP krytí IP20 

Instalační mód Umístění na zemi 

Teplotní rozsah nabíjení a vybíjení (℃) 0 ~ 45 

Komunikace CAN2.0 

Certifikáty IEC62619, EMC:IEC61000-6-1/-3, UN38.3 

Chlazení Přirozené chlazení 

Provozní vlhkost < 80% (Žádná kondenzovaná voda) 

Záruka 

90% DOD,  

4000 cyklů (5500 cyklů po registraci pro 

použití v domácnosti) nebo 10 roků 

 

 

6 Provoz a vypínání bateriového systému 

Poznámka: Před spuštěním systému zkontrolujte: 

⚫ zda není střídač připojen obráceně;  

⚫ připojení komunikačního kabelu mezi baterií a střídačem.  

⚫ Upozornění: Baterie musí být v provozu společně se střídačem. Pokud baterii, střídač nebo 

celý systém nepoužíváte, systém musí být vypnutý. Ponechání systému v chodu může vést 

k úplnému vybití a poškození baterie. 

 Schéma zapojení vodičů： 

 

Obrázek 6-1-1   Schéma zapojení střídače a bateriového systému 

 

6.1 Spouštění bateriového systému 

1. Před zapnutím systému zkontrolujte všechna připojení. 

2. Zapněte systém přepínačem na spodní straně BCU boxu. 

3. Stiskněte tlačítko na dobu delší než 5 sekund. 



 

 

 

4. Systém bude po zapnutí napájen z baterie. 

 

 

 

Obrázek 6-1-2  Zapnutí systému přepínačem 

 

 

Obrázek 6-1-3  Stiskněte tlačítko na dobu delší než 5 sekund 

 

6.2 Konfigurace střídače pomocí aplikace PV Master  

Pro spárování střídače Goodwe s baterií SYL je potřeba provést následující kroky: 

1. Připojit kabely, zapnout baterii a střídač; 

2. Připojit chytrý telefon k WIFI a spustit aplikaci PVMaster; 

3. V aplikaci nastavit výchozí režim baterie; 

4. Po ukončení počkat, až střídač aktualizuje konfiguraci; 

 

6.3 Ovládání aplikace PV Master APP 

1) Stažení aplikace PV Master je podporováno systémy Android i iOS. Podporováno je více 

jazyků (např. čeština, angličtina, němčina). Funkce aplikace jsou dány modelem střídače. 

Pro další informace o aplikaci PV Master, viz uživatelská příručka PV Master. 

 

 

 

2) Bezdrátové připojení 

Aplikace PV Master je použitelná pouze v případě, že je váš chytrý telefon připojen k hybridnímu 

střídači GoodWe pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. 

• Wi-Fi: umožňuje přímé připojení k Wi-Fi signálu střídače (Solar-WiFi *********) nebo 

propojení chytrého telefonu (telefonů) a střídače (střídačů) ve stejném intranetovém 

systému. 

• Bluetooth: je potřeba vyměnit modul Wi-Fi za zařízení Bluetooth, které naleznete v krabici 

s komponenty. Zapněte střídač a poté vyhledejte zařízení Bluetooth "SOL_BLE********" v 

aplikaci PV Master. 



 

 

 

    

Obrázek 6-2.1  WI-FI připojení                     Obrázek 6-2.2  Bluetooth připojení 

 

 

⚫ "*******" znamená posledních 8 znaků sériového čísla střídače. 

⚫ Seznam zařízení aktualizujete pohybem stránky směrem dolů 

(viz obrázek). 

⚫ Klikněte na zařízení. 

⚫ Pokud se zařízení po aktualizaci nezobrazí, restartujte aplikaci 

PV Master. 

 

3) Konfigurace Wi-Fi 

Příprava： 

1. Střídač musí být napájen fotovoltaikou. 

2. Zajistěte router s přístupem k internetu. 

Krok 1: 

(1) Připojte se k síti Solar-WiFi* počítačem nebo chytrým telefonem. 

("********" znamená posledních 8 znaků sériového čísla střídače). 

(2): Otevřete prohlížeč a přihlaste se na 10.10.10.253 

Admin(U): admin ; Password (Heslo) : admin 

(3): Klikněte na tlačítko "OK" 

 

Krok 2: 

(1) Klikněte na "Start Setup (Nastavení)" a vyberte svůj router. 

(2) Poté klikněte na tlačítko "Next (Další)" 

 
 

Krok 3: 

(1) Vyplňte heslo routeru a klikněte na tlačítko "Next (Další)". 

(2) Klikněte na tlačítko "Complete (Dokončit)" 



 

 

 

 

 

Poznámka: 

1. Ujistěte se, že heslo je správné a metoda/algoritmus šifrování se shoduje se s 

metodou/algoritmem routeru. 

2. Pokud je vše v pořádku, LED dioda na Wi-Fi na střídači se z dvojitého blikání dvojnásobně 

zintenzivní a následně trvale rozsvítí, což znamená, že Wi-Fi je úspěšně připojena k serveru 

GoodWe. 

3. Konfiguraci Wi-Fi lze provést také v aplikaci PV Master, kde je možné zkontrolovat podrobnosti. 

 

 

3) Vyberte baterii 

V aplikaci se zobrazí seznam všech kompatibilních baterií. Parametry nabíjení/vybíjení baterií 

jsou přednastaveny v rámci výběru jednotlivých baterií. Pro VN bateriový systém SYL HV 

vyberte "Default 50Ah (Výchozí 50Ah)". 

Při výběru modelu baterie postupujte podle následujících kroků   

①   Kliknete na Solar-WiFi*. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

②  Kliknete na “Overview (Přehled)“: 

 

③  Pokud je model baterie nastaven "SELF-DEFINE (SAMO-DEFINOVÁNO)", je potřeba 

model přenastavit na "Default Mode (Výchozí režim)"; 

 

Settings (Nastavení) → Basic Setting (Základní nastavení)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

④  Vstupte do sekce “Installer (Instalovat)”, heslo: např. goodwe2010  

 

⑤  Kliknete na “Next (Další)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

⑥  Vyberte model baterie: Battery Model (Bateriový model) → Default 50Ah (Výchozí 

50Ah  

 

 

 

⑦  Vyčkejte na načtení konfigurace 

 

 

 



 

 

 

 

⑧  Ukončete tlačítkem “Exit”, střídač není potřeba restartovat 

 

 

⑨  Jdete do “Overview (Přehled)“ → “Parameter pages (Parametry)“: režim baterie je 

nastaven na  “Default mode (výchozí režim)“; 

 

 



 

 

 

7 Údržba  

7.1 Čištění a údržba 

Pokud je nutné vyčistit rám bateriového systému, odstraňte nečistoty měkkým suchým 

kartáčkem nebo vysavačem.  

K čištění nepoužívejte kapaliny, jako jsou rozpouštědla, abrazivní materiály nebo žíraviny. 

 

7.2 Skladování a údržba 

Vzhledem k tomu, že kapacita baterie je před přepravou 30%, systém potřebuje po 

dlouhodobém skladování údržbu.  

Při údržbě nejprve baterii zcela vybijte proudem 0,1C a poté baterii nabijte na 30 % proudem 

0,1C. Baterie se musí nabíjet nejméně jednou za šest měsíců. 

 

7.3 Likvidace ve zvláštních situacích 

7.3.1 Údržba baterie při nadměrném vybití 

Při nadměrném vybití baterie nebo při neustávajících deštivých dnech může baterie poskytovat 

omezenou energii a uživatel musí věnovat pozornost době zálohování baterie.  

7.3.2 Vyšší moc 

Katastrofální nehody, včetně bouřky a blesku, povodně, zemětřesení, požáru atd. mohou 

způsobit zničení celého bateriového systému. 

 

8 Běžné problémy a jejich řešení 

Poznámka:  

1. Střídač může reagovat podle výstrah (alarmů) baterie.  

2. Pokud dojde k situaci, která by mohla ohrozit bateriový systém, systém přijme příslušná 

ochranná opatření, například odpojí relé nabíjení a vybíjení nebo přepne systémový spínač. 

(Výstrahy (alarmy) generované bateriovým systémem si můžete prohlédnout na webové 

stránce PV master.) 

 

V sekci Alarm se zobrazí seznam poruch systému a výstražných stavů provozu, včetně aktuálních 

i historických záznamů. Jedná se o základní informace, které vám pomohou zjistit, zda v systému 

došlo k poruše. 

Postup: Připojte se ke střídači → Otevřete aplikaci → Vyberte střídač, který chcete konfigurovat 

→ Klikněte na parametry "Parameters" → Zobrazte výstrahy "Warning (from BMS)". 

 

 

 

 



 

 

 

8.1 Výstrahy (alarmy) střídače 

Tabulka 8-1 Reakce baterie a střídače podle výstrahy 

Sr. Výstraha Reakce baterie Reakce střídače 

1 

Charge Over 

voltage 2 

(Přepětí při 

nabíjení 2) 

1. Odešle výstrahu "Přepětí při nabíjení 2" 

2. Nastaví limit nabíjecího proudu na 0 A 

3. Odepne nabíjecí relé 

 

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Zastaví nabíjení 

2 

Discharge  

Under 

voltage2 

(Podpětí při 

vybíjení 2) 

 

1. Odešle výstrahu "Podpětí při vybíjení 2". 

2. Nastaví limit vybíjecího proudu na 0 A 

3. Odepnout vybíjecí relé 

1. Zaznamená informaci výstraze 

2. Zastaví vybíjení  

3. Okamžitě zahájí nabíjení 

baterie 

3 

Cell Low  

Temp. 2 

(Nízká teplota 

článku 2) 

1. Odešle výstrahu "Nízká teplota článku 2" 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího proudu 

na 0 A 

3. Odepne nabíjecí a vybíjecí relé  

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 

4 

Cell High  

Temp.2 

(Vysoká 

teplota článku 

2) 

1. Odešle výstrahu "Vysoká teplota článku 2" 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího proudu 

na 0 A 

3. Otepne nabíjecí a vybíjecí relé 

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 

5 

Discharge  

Overcurrent 2 

(Nadměrný 

proud při 

vybíjení 2) 

 

1. Odešle výstrahu "Nadměrný proud při 

vybíjení 2". 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího proudu 

na 0 A 

3. Odepne relé vybíjení (obnovení za 5 minut). 

 

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Až do obnovení zastaví 

vybíjení 

6 

Charge  

Overcurrent 2 

(Nadměrný 

proud při 

nabíjení 2) 

 

1. Odešle výstrahu " Nadměrný proud při 

nabíjení 2". 

2. Nastaví limit nabíjecího proudu na 0 A 

3. Odepne relé nabíjení (obnovení za 5 

minut). 

 

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Až do obnovení zastaví 

nabíjení 

7 

Pre-charge  

Failure 

(Neplatné 

před-nabití) 

1. Odešle výstrahu " Neplatné před-nabití" 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího proudu 

na 0 A 

Obnoví se v klidovém režimu nebo při vypnutí 

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 

8 

DC-bus Failure 

(Selhání DC-

bus) 

 

1. Odešle výstrahu " Selhaní DC-bus" 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího proudu 

na 0 A 

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 

9 
Charge Over 

voltage 3 

 

1. Odešle výstrahu "Přepětí při nabíjení 3" 

2. Nastaví limit nabíjecího proudu na 0 A 

 

1. Zaznamená a nahlásí výstrahu 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 



 

 

 

(Přepětí při 

nabíjení 3) 

3. Odepne nabíjecí relé a systémový jistič  

10 

Discharge  

under voltage 

3  

(Přepětí při 

vybíjení 3) 

 

1. Odešle výstrahu "Přepětí při vybíjení 3" 

2. Nastaví limit vybíjecího proudu na 0 A 

3. Odepne vybíjecí relé a systémový jistič 

 

1. Zaznamená a nahlásí výstrahu 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 

 

11 

Cell high  

temp. 3 

(Vysoká 

teplota článku 

3) 

 

1. Odešle výstrahu "Vysoká teplota článku 3" 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího proudu 

na 0 A 

3. Odepne nabíjecí /vybíjecí relé a jistič 

 

1. Zaznamená a nahlásí výstrahu 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 

12 

Comm. failure  

2 

(Selhání 

komunikace) 

 

1. Odešle výstrahu "Selhání komunikace 

(Comm.)“ 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího proudu 

na 0 A 

3. Odepne nabíjecí /vybíjecí relé a jistič 

 

1. Zaznamená a nahlásí výstrahu 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 

13 

Charge Loop  

failure 

(Selhání 

nabíjecí 

smyčky) 

 

1. Odešle výstrahu "Selhání nabíjecí smyčky" 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího proudu 

na 0 A 

3. Odepne systémový jistič 

 

1. Zaznamená a nahlásí výstrahu 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 

14 

Discharge  

Loop failure 

(Selhání 

vybíjecí 

smyčky) 

 

1. Odešle výstrahu " Selhání vybíjecí smyčky" 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího proudu 

na 0 A 

3. Odepne systémový jistič 

 

1. Zaznamená a nahlásí výstrahu 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 

15 

Battery Locked 

(Uzamčená 

baterie) 

Uzamčená baterie  

Otevřete systémový jistič za 15 minut 

 

1. Zaznamená a nahlásí výstrahu 

2. Zastaví nabíjení i vybíjení 

16 

Charge Over  

Temp. 2 

(Překročení 

teploty při 

nabíjení 2) 

 

1. Odešle výstrahu “Překročení teploty při 

nabíjení 2” 

2. Nastaví limit nabíjecího proudu na 0 A 

 

1. Zaznamená a nahlásí výstrahu 

2. Až do obnovení zastaví 

nabíjení 

17 

Charge Low  

Temp. 2 

(Nízká teplota 

nabíjení 2) 

 

1. Odešle výstrahu “Nízká teplota nabíjení 2” 

2. Nastaví limit nabíjecího proudu na 0 A 

 

1. Zaznamená a nahlásí výstrahu 

2. Až do obnovení zastaví 

nabíjení 

18 

Discharge  

Over Temp. 2 

(Překročení 

teploty při 

vybíjení 2) 

 

1. Odešle výstrahu “Překročení teploty při 

vybíjení 2” 

2. Nastaví limit vybíjecího proudu na 0 A 

 

1. Zaznamená infomaci o 

výstraze 

2. Až do obnovení zastaví 

vybíjení 



 

 

 

19 

Discharge Low  

Temp. 2 

(Nízká teplota 

vybíjení 2) 

 

1. Odešle výstrahu “Nízká teplota vybíjení 2” 

2. Nastaví limit vybíjecího proudu na 0 A 

 

1. Zaznamená infomaci o 

výstraze 

2. Až do obnovení zastaví 

vybíjení 

20 

Cell temp. diff  

over range 2 

(Rozdíl rozsahu 

teploty článků 

2) 

 

1. Odešle výstrahu “Rozdíl rozsahu teploty 

článků 2” 

2. Nastaví limit vybíjecího a nabíjecího proudu 

na 0 A 

 

1. Zaznamená infomaci o 

výstraze 

2. Až do obnovení zastaví 

nabíjení/vybíjení 

21 

Cell Over  

Voltage 2 

(Přepětí článku 

2) 

 

1. Odešle výstrahu "Přepětí článku 2” 

2. Nastaví limit nabíjecího proudu na 0 A 

 

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Zastaví nabíjení 

22 

Cell under  

Voltage 2 

(Podpětí 

článku 2) 

 

1. Odešle výstrahu "Podpětí článku 2” 

2. Nastaví limit nabíjecího proudu na 0 A 

 

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Okamžitě zastaví nabíjení a 

vybíjení 

23 

Cell voltage  

difference  

over range 2 

(Rozdíl rozsahu 

napětí článku 

2) 

1. Odešle výstrahu " Rozdíl rozsahu napětí 

článku 2” 

2. BMS odesílá hodnotu nabíjecího/vybíjecího 

proudu na základě situace v reálném čase 

 

1. Zaznamená infomaci o 

výstraze 

2. Řídí se limitacemi BMS 

24 

Over-power  

chargé 

(Nadměrné 

nabíjení) 

1. Odešle výstrahu “Nadměrné nabíjení” 

2. Nastaví limit nabíjecího proudu na 0 A 

 

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Až do obnovení zastaví 

nabíjení 

25 

Over-power  

discharge 

(Nadměrné 

vybíjení) 

 

1. Odešle výstrahu “Nadměrné vybíjení” 

2. Nastaví limit vybíjecího proudu na 0 A 

 

1. Zaznamená informaci o 

výstraze 

2. Až do obnovení zastaví 

vybíjení 

 

 

Tabulka 8-2 Reakce baterie a střídače podle výstrahy 

Sr. Výstraha Reakce baterie Reakce střídače 

1 

Charge voltage 

high 1 

(Vysoké nabíjecí 

napětí 1) 

 

1. Odešle výstrahu “Vysoké nabíjecí napětí 1” 

2. Nastaví limit nabíjecího proudu na 0 A 

 

1. Zaznamená výstrahu 

2 
Discharge 

voltage low 1 

 

1. Odešle výstrahu “Nízké vybíjecí napětí 1” 
1. Zaznamená výstrahu 



 

 

 

(Nízké vybíjecí 

napětí 1) 

2. Nastaví limit vybíjecího proudu na 0 A 

3 

Cell temperature 

low 1 

(Nízká teplota 

článku 1) 

 

1. Odešle výstrahu “Nízká teplota článku 1” 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího 

proudu 

 

1. Zaznamená výstrahu 

4 

Cell temperature 

high 1 

(Vysoká teplota 

článku 1) 

 

1. Odešle výstrahu “Vysoká teplota článku 1” 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího 

proudu 

 

1. Zaznamená výstrahu 

5 

Discharge over 

current 1 

(Vybíjecí nad-

proud 1) 

1. Odešle výstrahu "Vybíjecí nad-proud 1". 

2.Nastaví limit vybíjecího proudu 

 

1. Zaznamená výstrahu 

6 

Charge over 

current 1 

(Nabíjecí nad-

proud 1) 

 

1. Odešle výstrahu "Nabíjecí nad-proud 1". 

2.Nastaví limit nabíjecího proudu 

 

1. Zaznamená výstrahu 

7 

Communication 

fail 1 

(Selhání 

komunikace 1) 

 

1. Odešle výstrahu "Selhání komunikace 1"; 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího proud 

una 0 A 

3. Po 5 minutách trvání výstrahy spustí výstrahu 

"Selhání komunikace 2" 

 

1. Zaznamená výstrahu 

8 

System 

temperature high 

(Vysoká teplota 

systému) 

 

1. Odešle výstrahu “Vysoká teplota systému” 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího 

proudu 

1. Zaznamená výstrahu 

9 

 System 

temperature low 

1 

(Nízká teplota 

systému 1) 

 

1. Odešle výstrahu “Nízká teplota systému 1” 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího 

proudu 

 

1. Zaznamená výstrahu 

10 

 System 

temperature low 

2 

(Nízká teplota 

systému 2) 

 

1. Odešle výstrahu “Nízká teplota systému 2” 

2. Nastaví limit nabíjecího a vybíjecího 

proudu 

 

1. Zaznamená výstrahu 

11 

Pack voltage 

difference 1 

(Rozdíl napětí 

balení 1) 

 

1. Odešle výstrahu "Rozdíl v napětí balení 1" 

 

1. Zaznamená výstrahu 

12 
System restart 

(Restart systému) 

 

1. Odešle výstrahu "Restart systému" 

2. Systém se restartuje 

 

1. Zaznamená výstrahu 



 

 

 

13 

Pack voltage 

high 1 

(Vysoké napětí 

balení 1) 

 

1. Odešle výstrahu "Vysoké napětí balení 1" 

 

1. Zaznamená výstrahu 

14 

Pack voltage low 

1 

(Nízké napětí 

balení 1) 

 

1. Odešle výstrahu "Nízké napětí balení1" 

 

1. Zaznamená výstrahu 

15 

Pack 

temperature 

difference 1 

(Rozdíl v napětí 

balení 1) 

 

1. Odešle výstrahu "Rozdíl v napětí balení 1" 

 

1. Zaznamená výstrahu 

16 

Charge 

temperature high 

1 

(Vysoká teplota 

nabíjení 1) 

 

1. Odešle výstrahu "Vysoká teplota nabíjení 1" 
1. Zaznamená výstrahu 

17 

Charge 

temperature low 

1 

(Nízká teplota 

nabíjení 1) 

 

1. Odešle výstrahu " Nízká teplota nabíjení 1" 

 

1. Zaznamená výstrahu 

18 

Discharge 

temperature high 

1 

(Vysoká teplota 

vybíjení 1) 

 

1. Odešle výstrahu " Vysoká teplota vybíjení 1" 

 

1. Zaznamená výstrahu 

19 

Discharge 

temperature low 

1 

(Nízká teplota 

vybíjení 1) 

 

1. Odešle výstrahu " Nízká teplota vybíjení 1" 

 

1. Zaznamená výstrahu 

20 

Charge power 

over limit 

(Nadlimitní výkon 

nabíjení) 

 

1. Odešle výstrahu "Nadlimitní výkon nabíjení " 

 

1. Zaznamená výstrahu 

21 

Discharge power 

under limit 

(Podlimitní výkon 

nabíjení) 

 

1. Odešle výstrahu "Podlimitní výkon nabíjení " 

 

1. Zaznamená výstrahu 

22 

SOC over limit 

(Překročení limitu 

SOC) 

 

1. Odešle výstrahu "Překročení limitu SOC" 

 

1. Zaznamená výstrahu 



 

 

 

23 

SOC under limit 

(Podlimintní 

hodnota SOC) 

 

1. Odešle výstrahu "Podlimintní hodnota SOC" 

 

1. Zaznamená výstrahu 

 

9. Provoz systému 

9.1. Provozní režimy 

 

Systém ESS má obvykle následující provozní režimy založené na konfiguraci a rozvržení Vaší 

sestavy. 

 

 



 

 

 

 

9.2 Schémata připojení systému 

 

Schéma připojení systému k síti 

 

 

Schéma připojení systému bez sítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha A. Bezpečnostní vybavení pro instalaci systému 

Pracovníkům důrazně doporučujeme používat ochranné pomůcky!!! 

  

 

  

Obrázek 22, Bezpečnostní vybavení pro instalaci 

 

  

 
 

 


