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1. Wstęp

1.1 Zakres instrukcji
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część Fotowoltaicznego falownika sieciowego (Inwertera 

PV), i dotyczy modeli SELFA SFT 4.1/ 5.1/ 6.1/ 8.1/ 10.1/ 12.1/ 15.1/ 17.1/ 20.1/ 25.1 (zwanego dalej 

Falownikiem). Niniejsza instrukcja opisuje montaż, instalację, podłączenie do sieci, konserwację oraz 

obsługę i rozwiązywanie problemów mogących pojawić się podczas pracy urządzenia. Przed instalacją 

i uruchomieniem Falownika prosimy zapoznać się uważnie z instrukcją i informacjami na temat 

bezpieczeńswa oraz poznać podstawowe funkcje i charakterystykę urządzenia.

1.2 Przeznaczenie
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób posiadających właściwe uprawnienia do pracy z 

urządzeniami elektrycznymi i ich montażu oraz dla nabywcy (użytkownika). 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów podczas instalacji, prosimy o kontakt telefoniczny 

do działu wsparcia technicznego SELFA pod numerem +48 721 909 129 lub za pomocą poczty e-mail: 

serwis@selfa-pv.com.

2. Instrukcja bezpieczeństwa
2.1 Środki ostrożności
2.1.1 Przed instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i ściśle przestrzegać zawartych w 

niej poleceń. 

2.1.2 Osoby wykonujące instalację muszą przejść szkolenie zawodowe lub uzyskać świadectwo 

kwalifikacji zawodowej w zakresie obsługi instalacji elektrycznych. 

2.1.3 Podczas instalacji nie wolno dotykać żadnych części wewnętrznych Falownika oprócz zacisków. 

2.1.4 Podczas przeprowadzenia instalacji Falownika, należy przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa.  

2.1.5 Jeśli Falownik wymaga konserwacji, należy zgłosić się do najbliższego punktu obsługi bądź do 

wyznaczonych do tych celów wykwalifikowanych osób, odpowiedzialnych za instalację i konserwację 

falowników. 

2.1.6  Aby móc korzystać z niniejszego sieciowego urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej, 

należy uzyskać stosowne pozwolenie właściwego organu, wymagane lokalnymi przepisami. 

2.1.7 Obudowa falownika może się nagrzewać w czasie pracy. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń nie należy 

dotykać falownika ani innych pobliskich elementów podczas pracy urządzenia.

2.1.8 Podczas instalacji modułów (paneli) fotowoltaicznych, należy podjąć wszelkie możliwe środki 

ostrożności, w celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym generowanym przez moduły w 

ciągu dnia.

  Uwaga

Zakupione produkty (i usługi), podlegają umowom i warunkom sprzedaży firmy SELFA GE 

S.A. Wszystkie lub część produktów, usług lub funkcji opisanych w tym dokumencie, może nie 

wchodzić w zakres zakupu lub użytkowania. O ile w umowie zakupu nie uzgodniono inaczej, 

firma SELFA nie będzie składać żadnych wyraźnych, ani dorozumianych oświadczeń, ani 

gwarancji dotyczących treści niniejszego dokumentu.

Ze względu na aktualizacje wersji produktu lub z innych powodów, zawartość tego dokumentu 

będzie okresowo aktualizowana. O ile nie uzgodniono inaczej, niniejszy dokument służy jedynie 

jako przewodnik dla użytkownika urządzenia, a wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w 

tym dokumencie, nie stanowią żadnej wyraźnej, ani dorozumianej gwarancji.

Producent: SELFA GE S.A.

Adres:  ul. Bieszczadzka 14, 71-042 Szczecin

www.selfa-pv.com  /  info@selfa-pv.com
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Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika lub obrażeń ciała na 
skutek nieprawidłowej obsługi! Zawsze należy pamiętać, że falownik zasilany 
jest z dwóch źródeł: moduły fotowoltaiczne i sieć zasilająca. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub 
serwisowych należy przestrzegać następującej procedury:
1. Odłączyć wyłącznik prądu przemiennego, a następnie ustawić wyłącznik 
prądu stałego falownika w pozycji OFF; 
2. Odczekać co najmniej 5 minut, aby kondensatory wewnętrzne całkowicie 
się rozładowały; 
3. Upewnić się, czy nie ma napięcia przed wyciągnięciem złącza.

Trzymać z dala od osób nieupoważnionych! 
Podczas wykonywania połączeń elektrycznych i prac serwisowych należy 
umieścić tymczasowy znak ostrzegawczy lub barierkę, aby nie dopuścić do 
kontaktu z osobami nieupoważnionymi.

Uruchomić ponownie falownik dopiero po usunięciu usterki, która obniża 
bezpieczeństwo pracy. W związku z tym, że falownik nie zawiera żadnych 
elementów, które mogą być wymieniane, nigdy nie należy samowolnie 
wymieniać żadnych wewnętrznych komponentów. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub serwisowych, prosimy o kontakt 
z autoryzowanym serwisem SELFA. 
W przypadku niezastosowania się do powyższego, firma SELFA nie ponosi 
odpowiedzialności za wyrządzone szkody.             

Serwisowanie urządzenia zgodnie z instrukcją nigdy nie powinno być 
przeprowadzane przy braku odpowiednich narzędzi, wyposażenia testowego 
i ostatniej rewizji instrukcji obsługi, która została dokładnie przestudiowana. 

2.2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Poniższe symbole mogą występować w niniejszej instrukcji, zatem załączamy również ich krotki opis:

2.3 Ostrzeżenia

Niebezpieczeństwo

Uwaga 

Uwaga 

Informacja 

ObjaśnienieSymbol

ATTENTION – służy do przekazywania informacji o bezpieczeństwie 
sprzętu lub środowiska, jeśli się jej nie zapobiegnie, może spowodować 
uszkodzenie sprzętu, spadku jego wydajności, utratę danych lub 
doprowadzić do innych nieprzewidzianych skutków.
"Attention" nie oznacza możliwego uszczerbku na zdrowiu.

NOTE – służy do podkreślenia ważnych informacji, wskazówek 
dotyczących użytkowania itp., nie jest ostrzeżeniem, nie zawiera 
informacji o obrażeniach ciała lub możliwym uszkodzeniu sprzętu.

2.4 Objaśnienie symboli
W tym rozdziale znajduje się opis symboli umieszczonych na falowniku, tabliczce znamionowej oraz 

opakowaniu.

2.4.1 Oznaczenia umieszczone na urządzeniu

ObjaśnienieSymbol

Wskaźnik włączenia Falownika.

Symbol uziemienia, Falownik należy właściwie uziemić.

Wskaźnik statusu Falownika.

DANGER / WARNING / CAUTION – oznacza niebezpieczną sytuację, która, 
jeśli się jej nie zapobiegnie, może spowodować poważny uszczerbek na 
zdrowiu bądź śmierć.

2.4.2 Symbole na tabliczce informacyjnej Falownika

Nie należy wyrzucać tego urządzenia wraz z normalnymi odpadami 
domowymi.

ObjaśnienieSymbol

Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Nie dotykać żadnych wewnętrznych części falownika przed upływem 5 
minut od momentu odłączenia od sieci i paneli PV.

Znak CE, Falownik spełnia wymagania stosownych wytycznych Unii 
Europejskiej.

Niebezpieczeństwo! Ryzyko porażenia prądem.

Falownik posiada Certyfikat TUV.

Uważaj na gorącą powierzchnię. Falownik może się rozgrzać podczas 
pracy. Nie dotykaj urządzenia podczas pracy.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem. 
Wszystkie prace przy falowniku mogą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel.
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Uwaga, kruche! Nie rzucać.

ObjaśnienieSymbol

Tą stroną do góry.

Chronić przed wilgocią.

Dopuszczalna ilość warstw opakowań podczas składowania: 6.

2.4.3 Symbole na opakowaniu

2.5 Oświadczenia

2.5.1 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem. 
2.5.2 Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym przechowywaniem, montażem lub użytkowaniem. 
2.5.3 Uszkodzenia spowodowane instalacją i/lub użytkowaniem sprzętu przez osoby nieupoważnione 

2.5.4 Uszkodzenia spowodowane postępowaniem niezgodnie z instrukcją oraz nieprzestrzeganiem 
ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, umieszczonych na produkcie oraz zawartych w dokumentach. 
2.5.5 Uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji w środowisku niespełniającym wymagań określonych 
w dokumentach. 
2.5.6 Uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji wykraczającej poza parametry określone w 

2.5.8 Szkody spowodowane w wyniku działania siły wyższej (m.in.: pożar, przepięciowe awarie zasilania, 
uderzenie pioruna, powódź, trzęsienie ziemi, trąby powietrzne, wybuchy wulkanów, osunięcia ziemi, 
plagi owadów oraz inne działania zwierząt, działania wojenne itp.), a także szkody spowodowane przez 
osoby trzecie w wyniku wandalizmu lub kradzieży.
2.5.9 Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją i użytkowaniem, które są niezgodne z 
lokalnymi wymaganiami i przepisami. 
2.5.10 Upłynął okres gwarancji na produkt.

SELFA 
seria SFT

SELFA 
seria SFT

SELFA 
seria SFT

SELFA 
seria SFT

SELFA 
seria SFT

ITTT

TN-C-STN-S TN-C

3. Opis produktu

3.1 Podstawowe funkcje

3.1.1 Funkcja Falownika
Falownik SELFA serii SFT 4-25kW to Trójfazowy Sieciowy Falownik Fotowoltaiczny (Inwerter), który 
służy do przekształcenia prądu stałego, pozyskanego z paneli (modułów) PV, na prąd przemienny do 
przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.
3.1.2 Do falowników SELFA serii SFT 4-25kW zalicza się 10 modeli:
SFT 4.1, SFT 5.1, SFT 6.1, SFT 8.1, SFT 10.1, SFT 12.1, SFT 15.1, SFT 17.1, SFT 20.1, SFT 25.1
3.1.3 Kompatybilne rodzaje sieci elektrycznych 
Kompatybilne rodzaje sieci elektrycznych dla Falowników serii SFT 4-25kW to TN-S, TN-C, TN-C-S, IT i TT. 
Po podłączeniu do sieci TT, napięcie N do PE powinno wynosić mniej niż 30 V. Szczegółowe informacje 
znajdują się na rys. 3-1:
3.1.4 Zasady przechowywania (składowania)
1) Falownik powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu.
2) Temperatura w pomieszczeniu powinna znajdować się w zakresie -30°C a 60°C, a wilgotność względna 
poniżej 90%.
3) W przypadku przechowywania większej liczby Falowników, nie powinno ustawiać się ich więcej niż 6 
jeden na drugim.

Transformator SN/nn Transformator SN/nn Transformator SN/nn

Transformator SN/nn Transformator SN/nn

Rysunek 3-1 Kompatybilne rodzaje sieci elektrycznych

lub nie posiadające odpowiednich kwalifikacji.

obowiązujących specyfikacjach technicznych.
2.5.7 Szkody spowodowane nieautoryzowanym demontażem, modyfikacją urządzenia lub modyfikacją
kodów oprogramowania.

SELFA GE S.A. ma prawo odstapic od zobowiazań związanych z gwarancją , jeżeli zaistnieją następujące 
okoliczności.
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Rysunek 3-2 Widok z przodu

Rysunek 3-3  Widok z boków

3.2 Wygląd produktu
3.2.1 Falownik widok z przodu, jak pokazano na rysunku 3-2:

3.2.2 Falownik widok z boku , jak pokazano na rysunku 3-3:

41
0m

m

175mm

Logo

Wyświetlacz

550mm

41
0m

m

Rysunek 3-4 Widok z dołu

Rysunek 3-5 Falownik widok z tyłu

3.2.3 Falownik widok od dołu, jak pokazano na rysunku 3-4:

3.2.4 Falownik widok od tyłu, jak pokazano na rysunku 3-5:

Wieszak

17
5m

m

COM2-1

COM2-2
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zn
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w

a

Rozłącznik DC

Złącza DC
Wieszak

Port COM1

Port COM2 
(opcjonalnie)

Złącze AC
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Nr Wskaźnik Status Opis

1 Wskaźnik 
zasilania

Wyłączony Nie wykryto żadnego napięcia wejściowego lub napięcie wejściowe jest 

Wolne migotanie Falownik jest włączony, w oczekiwaniu na połączenie z 

Szybkie migotanie Zostało wykryte napięcie na zasilaniu, uruchomiony tryb autotestu.

Stale włączony Normalny tryb pracy, podłączony do odbywa się wytwarzanie 

2

Zawsze włączony Wykryto błąd lub usterkę, na wyświetlaczu znajdują się informacje o 

Wyłączony Falownik pracuje normalnie.

Wolne migotanie

Szybkie migotanie

3 Wyświetlacz 
OLED

Włączony Wyświetla informacje dotyczące obsługi Falownika.

Wyłączony

4 Przycisk

SELFA

3.3 Wyświetlacz

Rysunek 3-6 Wyświetlacz Adnotacja ① Dotyczy Falownika z zintegrowaną funkcją ograniczenia wypływu energii do sieci.

② SFT 4-12kW 2szt/SFT 15kW 3szt/SFT 17-25kW 4szt.

Instrukcja
obsługi 

Falownik fotowoltaiczny × 1 Uchwyt ścienny × 1 Kołki rozporowe × 5 3Piny zaciskowe×1 ① Konektory PV×2 ②

Rysunek 3-7 zawartość opakowania

3.4 Zawartość opakowania

4. Instalacja urządzenia

4.1 Wybór lokalizacji urządzenia
Falownik SELFA serii SFT 4-25kW posiada stopień ochrony IP65 dla instalacji wewnętrznych i 
zewnętrznych. Wybierz miejsce instalacji Falownika korzystając z poniższych wskazówek:
1) Sposób i lokalizacja instalacji muszą być odpowiednie do wagi i wymiarów Falownika. Wybierz solidną 
ścianę lub powierzchnię, która uniesie ciężar Falownika.
2) Miejsce instalacji powinno zapewniać swobodny przepływ powietrza dookoła Falownika.
3) Sugerowane jest zacienione miejsce aby zminimalizować obniżenie wydajności przez nagrzewanie się 
Falownika wskutek promieniowania słonecznego.
4) Falownik powinien być zainstalowany w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych i deszczu. 

             U rządzenie na dogodnej wysokości aby ułatwić konserwację w razie potrzeby oraz dostęp do panelu 
 wy świetlacza.

6) Temperatura otoczenia w miejscu instalacji Falownika powinna wynosić od -30°C do 60°C. 
7) Temperatura powierzchni Falownika może osiągać do 75°C. Aby uniknąć ryzyka oparzeń, nie należy 
dotykać falownika podczas jego pracy, a falownik musi być zainstalowany w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
4.1.1  Zalecane miejsca instalacji Falownika jak pokazano na rysunku 4-1:

WiFi/GPRS
(Opcjonalnie) AC×1 Zacisk uziemiający×1 Instrukcja obsługi×1

Urządzenie monitorujące nie jest podłączone do routera lub nie jest
podłączone do stacji bazowej.

energii.

zbyt niskie.

usterce.

Urządzenie monitorujące jest podłączone do routera lub do stacji
bazowej, ale nie jest podłączone do serwera.

Jeżeli przycisk zostanie wciśnięty, a reakcja zwrotna nie nastąpi, ekran
jest uszkodzony lub nie jest prawidłowo podłączony.

Przewija informacje na wyświetlaczu OLED i zmienia ustawienia za
pomocą krótkiego i długiego wciśnięcia przycisku.Przycisk fizyczny

Opakowanie Falownika zawiera następujące części. Po otrzymaniu urządzenia, prosimy sprawdzic, czy
opakowanie zawiera wszystkie części zgodnie z wykazem jak na rysunku 3-7.

5) Zainstalować urządzenie na dogodnej wysokości aby ułatwić konserwację w razie potrzeby oraz dostęp
do panelu wyświetlacza.

Wskaznik
alarm owy

siecią AC.

sieci AC,
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4.1.2  Wymagane przestrzenie dla instalacji Falownika przedstawione są na rysunku 4-2:

Rysunek 4-1 Zalecane miejsca instalacji

Rysunek 4-3 Zalecana pozycja Falownika

Zabrania się pozostawienia przedmiotów łatwopalnych bądź wrażliwych na wysoką 
temperaturę.Uwaga

50
0m

m

50
0m

m

50
0m

m

50
0m

m
300mm300mm 300mm

4.1.3 Zalecana pozycja Falownika przy instalacji jak pokazano na rysunku 4-3:

4.2 Montaż Falownika
4.2.1 Montaż uchwytu ściennego
Wymiary uchwytu ściennego ‒ patrz Rysunek 4-4:

Rysunek 4-4 Wymiary uchwytu ściennego

Rysunek 4-5 Zaznacz miejsce na otwory
15

0m
m

300mm

150mm

150mm150mm

1) Użyć uchwytu ściennego jako szablonu do zaznaczenia na ścianie 5 otworów do wywiercenia.
Szczegółowe informacje znajdują się na rys. 4-5:

Rysunek 4-2 Wymagane przestrzenie dla instalacji Falownika
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Rysunek 4-6 Mocowanie uchwytu ściennego

Rysunek 4-7 Montaż Falownika

4.2.2 Montaż Falownika

Uwaga 

4.3 Podłączenie elektryczne
Śr o d k i  o s t r o żn o śc i

4.3.1 Podłączenie obwodów modułów PV do Falownika

1) Odłączyć wyłącznik prądu przemiennego AC od sieci.
2) Wyłącznik prądu stałego DC urządzenia musi być ustawiony w pozycji "OFF".
3) 
sama.
4) Maksymalne napięcie pojedynczego obwodu modułów PV nie może nigdy przekroczyć 1100V.
4.3.1.2 Procedury montażu złączy prądu stałego DC
1) Wybierz odpowiedni przewód fotowoltaiczny:

2) Usunąć izolację z przewodu DC na długości ok 7 mm, jak pokazano na rysunku 4-8:

Przekrój poprzeczny przewodu (mm²)

Przewód w podwójnej izolacji do 
zastosowań w fotowoltaice

Rekomendowany przekrój

4.0 lub 6.0 mm²

Zagrożenie życia z uwagi na wysokie napięcie! 
Wysokie napięcie stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia płynie przez części 
Falownika. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej 
należy odłączyć Falownik od źródeł prądu stałego i przemiennego.

Nie uziemiać dodatniego ani ujemnego bieguna obwodu PV, gdyż w 
przeciwnym razie spowoduje to poważne uszkodzenie Falownika.

Statyka może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych 
Falownika. Podczas naprawy lub instalacji należy zastosować maty lub opaski 
antystatyczne.

Nie należy używać konektorów PV innych marek lub innych typów niż 
konektory PV z dołączonego zestawu akcesoriów. SELFA ma prawo odmówić 
zgody na naprawę wszelkich szkód powstałych w wyniku korzystania z innego
rodzaju konektorów.             

Wilgoć i pył mogą uszkodzić urządzenie, należy upewnić się, że dławnica 
kablowa jest dobrze dokręcona podczas instalacji. Roszczenie gwarancyjne 
nie zostanie uznane, jeśli Falownik zostanie uszkodzony przez źle 
zainstalowane złącze kablowe. 

Rysunek 4-8

7mm

Niebezpieczeństwo

Uwaga  

Uwaga 

Uwaga 

Uwaga  

2) Użyć wiertarki elektrycznej z wiertłem o średnicy 10mm do wywiercenia 5 otworów w ścianie i upewnić się , 

że głębokość otworów wynosi 80mm.

3) Włożyć kołki rozporowe tak aby nie wystawały,  a następnie przymocować uchwyt do ściany za pomocą śrub

przy użyciu śrubokręta krzyżakowego, jak pokazano na Rysunku 4-6:

4.3.1.1 Przy podłączeniu obwodów AC oraz obwodów DC do falownika należy stosować się do następujących zasad:

Liczba i rodzaj modułów PV podłączonych do dwóch stringów (wejść) jednego MPPT musi być taka

W celu zminimalizowania zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym i innych
szkód należy dokładnie sprawdzić  czy w ścianie nie znajdują się przewody elektryczne, 
rury lub inne przedmioty.

Podniesc falownik obiema rekami, ostroznie zawiesic wieszak na zamontowanym wczesniej uchwycie
 sciennym, szczegóły na rysunku 4-7:

Przekrój poprzeczny przewodu 4-6mm 2
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Rysunek 4-9

+

-

Ręczna profesjonalna zaciskarka

Rysunek 4-10

Rysunek 4-11

3) 

5) Włożyć przewody dodatnie i ujemne do odpowiednich złączy, pociągnij przewód, aby upewnić się, że zacisk 
jest prawidłowo zatrzaśnięty w złączu.

1.

2.Za pomocą miernika zmierzyć napięcie obwodu wejściowego prądu stałego, 
sprawdzić polaryzację przewodów wejściowych prądu stałego i upewnić się, że napięcie 
pojedynczego obwodu PV nie przekracza 1000V.

Uwaga 

Klucz płaski
Wyłącznik nadprądowy AC musi być podłączony po stronie prądu przemiennego AC 
falownika. Żadne dodatkowe obciążenia nie mogą być podłączone bezpośrednio
do urządzenia.

Uwaga 

Rysunek 4-12

Rysunek 4-13

Model SFT 4.1 SFT 5.1 SFT 6.1 SFT 8.1 SFT 10.1 SFT 12.1 SFT 15.1 SFT 17.1 SFT 20.1 SFT 25.1

Min. przekrój 
przewodu Cu 2.5mm2 2.5mm2 2.5mm2 4mm2 4mm2 4mm2 6mm2 6mm2 10mm2 10mm2

Wyłącznik 
nadprądowy 16A 16A 16A 20A 20A 20A 25A 25A 40A 40A

7) Włożyć odpowiednio dodatnie i ujemne złącza do zacisków wejściowych prądu stałego falownika,  
charakterystyczne "kliknięcie" będzie oznaczało, iż montaż został wykonany prawidłowo, jak pokazano 
na rys. 4-12:

4.3.2 Podłączenie wyjścia prądu przemiennego AC
Falownik trójfazowy serii SELFA SFT 4-25kW stosuje się do trójfazowej sieci energetycznej o napięciu 
230/400V i częstotliwości 50/60Hz. 
Zalecany przewód i wyłącznik nadprądowy po stronie AC dla falownika trójfazowego serii SELFA SFT 4-25kW 
przedstawiono w poniższej tabeli:

4.3.2.1 Etapy podłączenia złącza AC
1) Wyjmij wtyczkę AC z torby z akcesoriami i zdemontuj ją, jak pokazano na Rysunku 4-13:

Dławnica kablowa Tuleja gwintowana Głowica zacisku AC

     Przygotować złącza do montażu , jak pokazano na rysunku 4-9:

4) Włożyć przewód prądu stałego przez nakrętkę złącza DC do metalowego zacisku i zacisnąć go za pomocą

zaciskarki do złącz MC4 (pociągnąć  przewód z użyciem siły, aby sprawdzić, czy jest wystarczająco mocno
zaciśnięty), jak pokazano na rysunku 4-10:

Upewnić się , że polaryzacja kabli jest poprawna przed podłączeniem złącza DC.

6) Za pomocą klucza płaskięgo dokrecić nakrętkę do końca, upewnić się,  że zacisk jest dobrze zabezpieczony, 
jak pokazano na Rysunku 4-11:
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Rysunek 4-15

Klucz imbusowy

Rysunek 4-16

  
 

Rysunek 4-14

Długość odcinka:8mm

50mm

średnica przewodu:13-18mm

Rysunek 4-17 Podłączenie złącza prądu przemiennego

Nie podłączać przewodu N jako przewodu uziemienia ochronnego do 
obudowy falownika. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie 
prądem.

Porządne uziemienie wspomaga odporność na nagłe udary przepięciowe i 
poprawę wydajności EMI. Falowniki muszą być prawidłowo uziemione. 
W przypadku systemu z tylko jednym falownikiem wystarczy uziemić przewód 
PE.
W przypadku systemu z wieloma falownikami, wszystkie przewody PE 
w urządzeniach muszą być podłączone do tej samej miedzianej listwy 
uziemiającej, aby zapewnić wyrównanie potencjałów.

5) Podłączyć złącze prądu przemiennego do zacisku AC Falownika i obrócić  
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż pojawi się wyczuwalny opór. Jak pokazano na rysunku 4-17:

4.3.3 Zewnętrzne uziemienie

Etapy podłączenia zacisku uziemienia:
1)Zewnętrzny zacisk uziemienia znajduje się z prawej strony falownika pod tabliczką znamionową.
2)Zacisnąć końcówkę oczkową na przewodzie PE za pomocą odpowiedniej zaciskarki. Przykręcić zacisk 
za pomocą śruby do falownika, przy użyciu śrubokręta krzyżakowego. Jak pokazano na Rysunku 4-18: 
3)Średnica zewnętrznego przewodu uziemiającego wynosi 4mm².

Niebezpieczeństwo

Uwaga

2) Zgodnie z powyższą tabelą należy użyć odpowiedni przewód miedziany, usunąć izolację zewnętrzną

z przewodu AC na długości ok. 50 mm, usunąć izolację przewodów 3L/PE/N na długości 8 mm, jak pokazano

3) Włożyć odizolowany koniec jednej z pięciu żył do odpowiedniego otworu głowicy zaciskowej według
następujących zasad: żyłę żółto-zieloną podłącz do złącza PE, przewody fazowe do złącza L (brak
wymagań co do kolejności podłączania trzech przewodów fazowych), a przewód niebieski do złącza N.
Pociągnij przewód, aby upewnić się, że jest dobrze podłączony. Jak pokazano na rysunku 4-15:

4) Zgodnie z kierunkiem strzałki wcisnąć tuleję gwintowaną, aby połączyć ją z głowicą zaciskową prądu
przemiennego, a następnie obrócić dławik kablowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go
zablokować. Jak pokazano na rysunku 4-16:

Podłączyć falownik do instalacji uziemiającej prądu przemiennego sieci elektrycznej  AC przez terminal
uziemienia (PE).

na rysunku 4-14. Na odizolowane przewody założyć i zacisnąć końcówki tulejkowe. Użyć tulejek odpowiednich 
do przekroju użytego przewodu.

pierścień wtyczki AC w kierunku
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Rysunek 4-19 Instalacja urządzenia monitorującego

4.4 Instalacja urządzenia monitorującego
Trójfazowy Falownik SELFA serii SFT 4-25kW obsługuje komunikację WiFi, LAN, GPRS i RS485 (w 

Rysunek 4-18 Podłączenie zacisku uziemienia

Nie ruszaj wodoodpornej wtyczki w gnieździe karty SIM, chyba że masz zamiar ją 
wymienić. W przypadku konieczności wymiany karty SIM, po wymianie należy upewnić 
się, że gniazdo karty jest w pełni zabezpieczone wodoszczelną zatyczką. Uszkodzenia 
spowodowane problemem z uszczelnieniem wtyczki, nie będą uznawane z tytułu 
gwarancji.

Uwaga

Informacja

4.5 Podłączenie RS485 / licznika
4.5.1 Opis portów

Figure 4-21

1 1

1

3

5

2 2
3 3

2

4

6

Port 1 Port 2

Port 3

Note

Port 1 Port 2

①

②

1. Moduł w wersji GPRS nie musi być konfigurowany.
2. Moduł w wersji WiFi musi być skonfigurowany do routera przy pierwszej instalacji,a jeśli 
nazwa lub hasło routera uległy zmianie, należy go skonfigurować ponownie.
Szczegółowe informacje znajdują się w [PRZEWODNIKU SZYBKIEJ INSTALACJI], który znajduje  
się w pudełku z akcesoriami.
3. Jeśli w ruterze jest włączone DHCP, moduł LAN nie musi być konfigurowany. W przeciwnym 
razie należy zapoznać się z instrukcją szybkiej instalacji.

zależności od wybranej opcji).

Podłączyć moduł WiFi do portu COM w dolnej części urządzenia, kierując się stroną ze wskaźnikiem
do góry ( jak pokazano na rys. 4-19). Lekkie "kliknięcie" podczas instalacji oznacza, że montaż został 
wykonany prawidłowo.

Porty komunikacyjne falownika znajdują się w dolnej części obudowy. COM2 obejmuje port RS485 
(używany do podłączenia licznika lub rejestratora danych).

Port licznika Port RS485

Port ten jest dostępny tylko w wersji z możliwością ograniczenia wypływu energii 
do sieci AC.

Złącze  Port1 i Port2 w falowniku  może posiadać 2 lub 3 piny. Zależne jest to od 
wersji falownika.
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Port Funkcja Ozn. Opis

Port1

①

②

1 RS485 A

2 RS485 B

3 PE/NULL

Port 2

1 RS485 A

2 RS485 B

3 PE/NULL

4.5.2 

W zależności od wersji falownika, wyprowadzenia portów mogą być różnie zdefiniowane.

Tylko funkcja ograniczenia wypływu  

energii do sieci AC.

Podłączenie zewnętrznego licznika

 (z przekładnikami).

①

②

Funkcja ograniczenia wypływu 

energii do sieci AC.

W przypadku większej liczby 
falowników, umożliwia podłączenie  
za pomocą kabla RS485.

Uwaga

Rozwiązanie w zakresie ograniczenia i kontroli eksportu lub ograniczenia mocy

Prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażnej SELFA pod adresem: 
serwis@selfa-pv.com.

4.5.3 Podłączenie przewodów komunikacyjnych

1) Odkręcić za pomocą śrubokręta  krzyżakowego płytkę COM2 znajdującą się  w dolnej 
części falownika.
2) Przełożyć  kable przez dławiki i podłączyć do złącza  w następującej kolejności: śruba
zaślepka, pierścień uszczelniający, izolator, metalowa płytka, nakrętka i złącze 3, jak 
pokazano na rysunku 4-23:

③

④

20-25mm

6mm

Złącze 3 pin

1 Port 232

1 Port 132

Pierścień 
Nakrętka

Nakrętka dławika

Uszczelka

Metalowa płytka

Rysunek 4-23

Włożyć kabel do portu w złączu 3 pin i przykręcić  śrubokrętem.

Włóż wtyczkę 3 pin do złącza 3 pin wewnątrz falownika i przykręć płytkę COM2 za pomocą 

śrubokręta krzyżakowego, jak pokazano na rysunku 4-24:

Rysunek 4-24

Zaleca się stosowanie kabla komunikacyjnego RS485 o przekroju 0,75-1,5mm2

i średnicy zewnętrznej 5-10mm.

Wymagania dotyczące kabla RS485: Ekranowana skrętka lub ekranowana skrętka 

Ethernet.
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5. Uruchomienie i Wyłączenie

5.1 Uruchomienie Falownika

5.2 Wyłączenie Falownika
Podczas wyłączania Falownika należy wykonać następujące czynności:

1) Najpierw wyłączyć wyłącznik prądu przemiennego AC.

Przy uruchamianiu falownika należy wykonać następujące czynności: 

1) Najpierw włączyć wyłącznik prądu przemiennego AC. 

2) Włączyć rozłącznik DC na dole urządzenia (pozycja ON). Jeśli napięcie obwodu PV jest wyższe niż 

napięcie rozruchu falownika, urządzenie zostanie uruchomione. 

3) Gdy zarówno zasilanie AC jak i DC jest właściwe, falownik jest gotowy do uruchomienia. Urządzenie 

zacznie pracę od sprawdzenia swoich wewnętrznych parametrów i parametrów sieci. Jeśli zostanie 

4) Po 60 sekundach falownik rozpocznie wytwarzanie energii elektrycznej, wskaźnik zasilania - dioda 

zielona przestanie migać , będzie się świecił światłem ciągłym, a na wyświetlaczu OLED pojawi się 

informacja o statusie zasilania w czasie rzeczywistym.

2) Odczekać 30 sekund, a następnie ustawić przełącznik DC w pozycji "OFF". W tym momencie w kondensatorze 
falownika pozostała zgromadzona energia. Przed rozpoczęciem wszelkich prac, należy odczekać 5 minut, 
aż Falownik zostanie całkowicie odłączony od zasilania.
3)Odłączyć kable AC i DC.

wykryte napięcie sieciowe, wskaźnik zasilania - dioda zielona po lewej stronie ekranu zacznie migać, a na 
wyświetlaczu OLED pojawi się komunikat "Oczekiwanie".

6. Obsługa ogólna

6.1 Obsługa wyświetlacza
Po włączeniu Falownika, na wyświetlaczu OLED pojawi się poniższy interfejs. Można sprawdzić 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej instrukcji obsługi wyświetlacza:

Okno główne

Napi ie PV
Pr d PV

Napi ie AC
Pr d AC

Cz stotliwoś
Prod. dzienna Prod. 

sumary zna Czas pra y Nazwa modelu Ustawienia
G ówne

Inf. System. Inf. /usterkiSi a sygna uUstaw. Sie i
Wybór normy

Ustawienie Opis  b du Wersja SN/FM

Limit Eksportu Oddaw. Sie i Wsp. mo y z. Ponown.

Ustaw zas J zyk

Ustawienie Ustawienie Ustawienie

Ustawienie Ustawienie

Rodzaj sie i

Typ: Gwiazda
t

Przek dnik
pr wy

Ustawienie

Oczekiwanie Sprawdzanie Norm. praca Kod błędu Akt. oprog.

Ustawienie

Adres Modbus

Ustawienie

ek), Prze z okienko

D ugie na iśn ie 3sek), prz dolnego Menu

Bez WiFi / LAN

Konfiguracja LAN

Konfiguracja WiFi

Wskazówka: Po wykonaniu każdej zmiany odczekać 10 sekund, a falownik automatycznie zapisze 
Twoje ustawienia, bądź modyfikacje.

LUB LUB
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Resetuj LAN

Ustawienie

Ustaw. DHCP

Ustawienie

Adres IP

Ustawienie

Adres bramy

Ustawienie

Maska pods.

Ustawienie

Adres DNS

Ustawienie

Resetuj WiFi Ust.Fab.
WiFi

UstawienieUstawienie

WŁĄCZENIE DHCP

LUB
LUB

Konfiguracja Wi-Fi i LAN 7. Rozwiązywanie problemów

7.1 Komunikaty o błędach
Falowniki trójfazowe SELFA serii SFT 4-25kW są zaprojektowane zgodnie ze standardami współpracy z 

siecią elektroenergetyczną i spełniają wymogi bezpieczeństwa i EMC. Przed wysyłką falownik przeszedł 

serię rygorystycznych testów, aby zapewnić jego trwałą i niezawodną pracę. Gdy wystąpi usterka, 

odpowiednie komunikaty o usterce zostaną wyświetlone na wyświetlaczu OLED i w tym przypadku 

Falownik może przestać oddawać energię do sieci.

Poniżej wymienione są komunikaty o błędach i odpowiednie metody rozwiązywania problemów:

Komunikat o błędzie Rozwiązanie

Brak zasilania sieciowego

Błąd napięcia sieci

Błąd częstotliwości sieci

Błąd DCI

Błąd rezystancji izolacji

Błąd RCBO

Za wysokie napięcie PV

Błąd napięcia magistrali

Przekroczenie temperatury 
falownika

Błąd SCI

Błąd SPI

Błąd E2 

Błąd urządzenia RCBO

Usterka przetwornika AC

Błąd testu przekaźników

Błąd Pamięci

1. Sprawdzić, czy nie doszło do utraty zasilania sieciowego.
2. Sprawdzić, czy wyłącznik sieciowy i zacisk są dobrze podłączone.

1. Uruchomić ponownie Falownik.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Sprawdzić, czy napięcie wejściowe przekroczyło limit.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Sprawdzić, czy napięcie wejściowe przekroczyło limit.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Sprawdzić, czy impedancja przewodu AC nie jest zbyt wysoka, co może
doprowadzić do wzrostu napięcia w sieci. Jeśli konieczne, wymienić na przewód
zasilający o większym przekroju.
2. Jeśli występuje zbyt wysokie napięcie w miejscu przyłączenia, należy wnioskować
o obniżenie napięcia u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

1. Sprawdzić, czy przewód zasilający jest właściwy i dobrze podłączony.
2. Zmienić na kraj o szerszym zakresie ochrony, jeśli zezwoli na to lokalny zakład
energetyczny.

Zmniejszyć liczbę modułów PV, aby upewnić się, że napięcie obwodu otwartego na
każdym szeregu modułów PV jest niższe, niż maksymalne dopuszczalne napięcie
wejściowe falownika.

1. Uruchomić ponownie Falownik.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Uruchomić ponownie Falownik.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Uruchomić ponownie Falownik.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Uruchomić ponownie Falownik.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Uruchomić ponownie Falownik.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Uruchomić ponownie Falownik.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Uruchomić ponownie Falownik.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Uruchomić ponownie Falownik.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.

1. Uruchomić ponownie Falownik.
2. Zwrócić się o pomoc do instalatora, bądź producenta.
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SELFA GE S.A.
ul. Bieszczadzka 14
71-042 Szczecin
www.selfa-pv.com

Wsparcie techniczne:
serwis@selfa-pv.com
+48 721 909 129
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