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1.BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1.1 VAROVÁNÍ

(Označuje stav nebo činnost, jejíž nesprávné provedení může mít za následek vážný úraz nebo smrt)

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se
spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
Nepokoušejte se instalovat toto zařízení sami.
Při instalaci tohoto zařízení vždy kontaktujte svého dodavatele. Nesprávná instalace může mít za následek
požár, úraz elektrickým proudem nebo jinou vážnou nehodu.
Nepokoušejte se přemisťovat toto zařízení sami.
Nesprávná opakovaná instalace může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo jinou vážnou
nehodu. O přemístění vždy požádejte svého dodavatele.
Zkontrolujte, zda napětí přívodu napájení odpovídá jmenovitému napětí.
Přívod nesprávného napětí může mít za následek požár nebo poruchu zařízení.
Nepokoušejte se upravovat ani opravovat toto zařízení sami.
Pokus o úpravu nebo opravu může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo jinou vážnou
nehodu. O nutných opravách se poraďte se svým dodavatelem.
Jestliže se projeví známky nenormálního chování zařízení, ihned je vypněte.
Další použití může mít za následek selhání zařízení, úraz elektrickým proudem nebo požár. Pokud ucítíte
zápach spáleniny nebo si všimnete jiného abnormálního stavu, ihned vypněte vypínač napájení a poraďte se
s dodavatelem. Více v kapitole 8.
Jestliže zařízení přestane pracovat správně, přestaňte ho používat (jestliže se chybové zprávy zobrazují
opakovaně a jednotka neběží, jak byste očekávali).
Pokračující používání nebo pokus o použití tohoto zařízení může způsobit požár nebo poruchu zařízení. O radu
požádejte svého dodavatele.

1.2 VÝSTRAHA

(Označuje stav nebo činnost , jejíž nesprávné provedení může mít za následek tělesný úraz nebo poškození zařízení.)

Z blízkosti tohoto zařízení odstraňte veškeré nebezpečné materiály.
Toto zařízení neinstalujte na místa ohrožená unikáním hořlavých plynů . Přítomnost hořlavých plynů může mít za
následek explozi nebo požár.
Toto zařízení neomývejte vodou.
Omývání vodou může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poruchu zařízení.
Neotírejte toto zařízení benzínem, ředidlem ani chemickými utěrkami.
Tyto látky mohou způsobit odbarvení nebo poruchu zařízení. Pokud je zařízení silně znečištěné, otřete pouze
suchou utěrkou.
Zařízení nepoužívejte v nevhodných prostředích.
Nepoužívejte ho v oblastech, kde se mohou vyskytovat velká množství oleje (strojní olej atd.), výfukové plyny
nebo plynné sulfidy. Takové prostředí může zhoršit výkon zařízení nebo způsobit poruchu zařízení.
Přístroj nedemontujte.
Pokus o demontáž může mít za následek úraz způsobený kontaktem s vnitřními díly nebo to může způsobit
požár či poruchu zařízení.
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2. VŠEOBECNÉ POKYNY
•
•
•
•
•

Tento návod si pozorně přečtěte a dbejte, abyste toto zařízení používali správně.
Tento návod si bezpečně uschovejte k pozdějšímu použití.
Tento návod předejte vždy osobě, která je pověřena údržbou zařízení.
Instalaci a přemístění tohoto zařízení smí provádět pouze kvalifikované osoby.
Pokusy koncových uživatelů instalovat, upravovat, nebo přemisťovat toto zařízení, mohou mít za následek
nebezpečný stav zařízení nebo jeho nesprávnou činnost.

2.1 VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ
Symboly použité v této dokumentaci:
V této dokumentaci se budete setkávat se symboly a zvýrazněním textů. Ty mají následující význam:

Nebezpečí úrazu!
Upozornění na možné riziko úrazů.

Ohrožení života elektrickým proudem!

Nebezpečí opaření nebo popálení!

Nebezpečí vzniku škody!
Upozornění na možné poškození přístroje, znečištění životního prostředí nebo
ekonomické škody.

Pozor, čtěte!
Texty vedle tohoto symbolu jsou obzvláště důležité.

3. BEZPEČNOST
Aby se při montáži zabránilo škodám na zařízení nebo životu nebezpečným poraněním, musí se bezpodmínečně
dodržovat následující body:

3.1 POUŽITÍ V SOULADU S ÚČELEM
Tento přístroj je určen k ukládání a distribuci elektřiny vyrobené z připojené fotovoltaické elektrárny. Přístroj je
určen pro domácnosti a kancelářské objekty. To znamená, že jej mohou používat nezaškolené osoby.
Lze jej používat i mimo domácnosti například v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových oblastech
odpovídá určení přístroje.

SUNNYCOLD
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Jiné nebo daný rozsah přesahující použití je považováno za použití v rozporu s určením . K použití v souladu s
účelem patří také dodržování tohoto návodu. V případě provedení změn nebo přestaveb tohoto přístroje zaniká
jakákoliv záruka!
Všechny štítky s bezpečnostními a ovládacími pokyny na zařízení musí být udržovány v dobře čitelném stavu.
Poškozené nebo nečitelné štítky se musí ihned vyměnit.

3.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Nebezpečí úrazu!
Pokud budou přístroj obsluhovat děti nebo osoby s omezenými tělesnými, motorickými
nebo duševními schopnostmi, musíte zajistit, aby byla obsluha vždy provedena
výhradně pod dohledem nebo po příslušném zaškolení osobou, která je odpovědná
za bezpečnost těchto osob.
Děti musí být pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehrály!

Montážní práce - montáž a instalace zařízení - smí být provedeny pouze osobami,
které jsou pro tuto práci kvalifikovány při dodržení všech bezpečnostních opatření.
Před začátkem montážních prací se musí výrobek a baterie prohlédnout, zda během
přepravy nebyli poškozeny.

3.3 PŘI PRÁCI S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM
Všechny práce na elektrických zařízeních smí být zásadně prováděny odborníky s
příslušnou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb.
V žádném případě nepoužívat pro čištění elektrických zařízení vodu nebo podobnou
kapalinu!
Je nutné pravidelně provádět revize elektrických zařízení a případně ihned vyměnit
poškozená vedení nebo kabely. Dále kontrolovat, případně upevnit uvolněné spoje.

3.4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při všech pracích se musí dodržovat předpisy o nakládání s odpady, zejména pak
s odpady zvláště nebezpečnými. Zejména bateriové akumulátory obsahují těžké
kovy, proto je vhodné pří údržbářských prací zachovávat zásady ochrany životního
prostředí. Likvidace zařízení musí probíhat zaškolenou osobou výrobce.

3.5 OZNAČENÍ CE
Označení CE dokládá, že přístroj splňuje všechny předpoklady:
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (směrnice 2014/30/EU Rady).
Směrnice o zařízeních nízkého napětí (směrnice 2014/35/EU Rady).
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3.6 PŘEPRAVA
Při přepravě zařízení se musí bezpodmínečně dbát následujících bezpečnostních pokynů - tím se zabrání
poraněním lidí, škodám na zařízení a jiným věcným škodám.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Při nakládání, přepravě, a skládání musí být dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy.
Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu.
Dodržujte předepsané skladovací podmínky.
Jednotky nesmí být skládány na sebe.
Rozvodnice smí být zvedána pouze ve stanovených opěrných bodech.
Obalový materiál musí být náležitě zlikvidován.
Přečtěte si také kapitolu “Bezpečnostní pokyny”.
Baterie a fotovoltaický měnič jsou přepravovány mimo rozvodnici v jejich originálních baleních.
V žádném případě nepřepravujte zařízení s bateriemi či měničem uvnitř

Baterie jsou dodávány na paletách. Při přepravě se musí dbát na to, aby byl použit vhodný dopravní prostředek
(vysokozdvižný vozík, zdvihací zařízení, vozík).
Při přepravě nutno dbát na relativně vysokou hmotnost zařízení.
Po odstranění obalového kartonu se zařízení již nesmí naklápět na kryt skříně, jinak by
mohlo dojít k mechanickému poškození.

3.7 ÚDRŽBA A PÉČE
K údržbě plastových a plechových součástí stačí použití vlhké utěrky. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
nebo prostředky s obsahem rozpouštědla!
Černý designový prvek předních dveří je obzvláště náchylný na chemické přípravky a na poškrábání.
Zajistěte si minimálně jednou do tří let prohlídku vašeho zařízení u některého z autorizovaných partnerů firmy
SunnyCold. Pokud kupní smlouva určí jinak, tak i častěji. Fotovoltaická elektrárna vytváří svým chodem zbytkové
teplo, je nutné dbát na nízkou prašnost okolí a čisté vzduchové filtry aktivního chlazení měniče a rozvodnice.
V žádném případě neblokujte a nezakrývejte ventilační otvory rozvodnice. V okolí instalace zařízení udržujte
čistotu, na zařízení a do 20cm kolem něj neodkládejte, nestavte a neskladujte žádné předměty.

SUNNYCOLD
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4.2 POPIS
Ventilační otvor

Hlavní vypínač

Fotovoltaický měnič

Odpojovač baterií

Baterie

Rozvodnice elektro
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5. INSTALACE JEDNOTKY
5.1 BEZPEČNOST
Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze odborný
pracovník.
Dbejte všech národních a místních předpisů a ustanovení.

5.2 INSTALACE
Všechny přípravné práce prováděné zákazníkem před instalací musí splňovat podmínky dokumentu stavební
připravenosti pro daný typ zařízení. Zákazník se před instalací seznámí s dodacími a záručními podmínkami firmy
SunnyCold. Samotná instalace může být prováděna pouze autorizovaným partnerem firmy SunnyCold.
Upozornění :
Toto zařízení je určeno k instalaci do místnosti s výjimkou vlhkých prostor.
Místnost, do které má být zařízení instalováno, musí splňovat následující podmínky:

•
•
•
•
•
•
•
•

Teploty neklesají pod bod mrazu.
Nosná podlaha (hmotnost roz vodnice 330kg).
Podklad musí být rovný, pevný a trvanlivý.
V prostoru nesmí vznikat výbušná atmosféra vlivem prachu, plynů nebo par.
Toto zařízení může během provozu produkovat hluk, který může být v obytném prostoru působit rušivě.
Prašné prostředí může narušit výkon přístroje.
Pro zajištění správného provozu by se okolní teplota měla pohybovat mezi 0°C až 40°C a relativní vlhkost
by měla být v rozmezí 5% až 85%.
Stupeň znečištění okolního prostředí tohoto měniče je PD2. Vyberte odpovídající místo instalace.

5.3 UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY DO STROJOVNY
Vnitřní jednotka musí být umístěna s odstupem 10cm od stěn, vždy přístupná alespoň jedním bokem. Před čelem
jednotky musí být volný prostor 80cm pro možnost otevření předních dveří a přístupu k vnitřním částem.
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V případě nestabilního podkladu lze rozvodnici fixovat do zdi pomocí dvou otvorů v její zadní vrchní části s
rozestupem 450mm. Rozmístění montážních otvorů naleznete v kapitole 4.1. detail A.

6. ELEKTROINSTALACE
6.1 OBECNÉ INFORMACE
Zásahy do elektroinstalace může provádět pouze zaškolený technik autorizovaného partnera firmy Sunnycold.
Přepěťová kategorie AC vstupu je III. Tato kategorie je vhodná pro připojení k veřejné síti. Varování! Pro bezpečný
a účinný provoz je velmi důležité použít pro připojení sítě vhodně dimenzované kabely. Pro snížení rizika zranění
použijte prosím průřezy žil 4mm2 a více.
Ohrožení života elektrickým proudem!
Veškerá elektrická zapojení a instalace provádějte podle předpisů.

Ohrožení života elektrickým proudem!
Před zahájením práce na rozvaděči odpojte přístroj od napětí .

Nebezpečí poškození! Dodržujte údaje uvedené na typovém štítku. Uvedené napětí se
musí shodovat se síťovým napětím .

Ohrožení života elektrickým proudem!
Přípojka k elektrické síti smí být provedena pouze jako pevná přípojka. Přístroj musí být
možné odpojit od sítě na všech pólech na vzdálenost kontaktů minimálně 3 mm od
sítě .
Aktuální kvalita distribuční sítě v místě může měnit charakter regulace měniče, ten
díky tomu nemusí vždy zregulovat odběr z distribuční sítě na 0 kW. V případě, že je
často baterie připravena k vybíjení a je stále odběr z distribuční sítě po dlouhou dobu,
kontaktujte technika, ten situaci zhodnotí a provede kompenzaci. Mějte na vědomí, že
výkony v řádech jednotek wattů a desítek wattů jsou jednotky procent nominálního
výkonu měniče. Pod 10% jeho výkonu může docházet v odchylkách v regulaci v řádech
právě jednotek či desítek wattů.

SUNNYCOLD
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6.2 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ HYBRIDNÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
Připojovací svorky se nachází v rozvaděči přístroje za čelním panelem. Pro přístup k těmto svorkám je potřeba
odejmout přední panel. Protáhněte všechny připojovací kabely včetně kabelů snímače připravenou průchodkou
v horním krytu.

Přívod z elektrické sítě, nejčastěji napojován z hlavního jističe domovního rozvaděče je připojen na hlavní vypínač
Q1. Výstup je vyveden ze svorkovnice x1 zpět do domovního rozvaděče, ke jsou rozfázovány zvolené elektrické
okruhy. Baterie mohou být odpojeny odpojovačem nožových pojistek F3. Jednotlivé smyčky fotovoltaických
panelů jsou jištěny pojistkami F4 a F6 a chráněny svodiči přepětí F5 a F7 proti úderu blesku. Před uvedením
zařízení do provozu je nutné prověřit stav pojistek a odpojovačů.
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Jistič F1 slouží k odpojení AC vstupu měniče. Jistič F2 slouží k odpojení AC výstupu (zátěží) měniče. Při odpojení
F2 se z pravidla aktivuje záskokový automat.
V případě designové rozvodnice tepelného čerpadla s hlavním vypínačem na
předních dveří přepínáme jeho polohu mezi ONII (Zapnuto) a OFF (Vypnuto). Dveře
jdou odejmout pouze v poloze OFF. Vypínač musí být nainstalován s polohou ONII
nahoře.

6.3 MĚNIČ
V zařízení jsou instalovány dva typy měničů. Třífázový ve variantě SC10. Tento měnič je osazen vlastním jištěním
(14) a vypínačem pro odpojení fotovoltaických panelů (15). Pro správný chod zkontrolujte jejich pozici.

Při instalaci třífázového SC10 je nutné zkontrolovat sled fází. Pokud na displayi (9) 15 sekund po startu měniče
nepřetržitě bliká ikona distribuční sítě, tak je nutné přehodit sled fází na vstupu měniče (2). Připojení měniče
k distribuční síti a spojeni distribuční sítě s diagramem může trvat několik minut dle platných připojovacích
podmínek distributora. Sled fází může měnit pouze proškolený technik firmou SunnyCold s.r.o.

SUNNYCOLD
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Ikona dostupnosti distribuční sítě.
Pokud dlouhodobě bliká, zkontrolujte sled fází..

Jednofázová varianta SC3.6 a SC5.5. Tento měnič je osazen pouze vypínačem fotovoltaických panelů(8)

6.4 WIFI ROUTER

Pro připojení fotovoltaické elektrárny k internetu je nutné do WAN portu wifi routeru přivést ethernetový kabel z
domácí počítačové sítě uživatele, buď přímo nebo do vývodky umístěné v horním krytu rozvaděče. Wifi router
získá IP adresu z jeho DHCP serveru a automaticky se připojí k serveru vzdálené správy a přehledu výrobce.
Uživatel může přistupovat k uživatelskému prostředí tepelného čerpadla pomocí wifi sítě wifi routeru. Wifi
router může být přenastaven dle přání zákazníka odborníkem dodavatele. Další informace ohledně připojení
jsou popsány v příručce uživatelského rozhraní. V uživatelském rozhraní je znázorněn stav připojení zařízení do
vzdálené správy.
Jednoduše diagnostikujte, zda se dá z wifi sítě vysílané zařízením připojit k internetu.
Pokud tomu tak není prověřte připojení wifi routeru k internetu. Prověřte, zda na
routeru svítí ikonka internetu.
Vždy používejte zapojení konektorů RJ-45 typu B na obou stranách kabelu.
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6.5 VOLITELNÝ KOMUNIKAČNÍ MODUL
Modul je součástí výrobku Airsun SC vždy, když se v instalaci nenachází tepelné čerpadlo Airsun HW či Airsun HY.
K modulu je připojeno čidlo solární radiace a kontakty spínané logikou fotovoltaiky.

V případě instalovaného tepelného čerpadla je použit pouze jeden komunikační modul regulace, a to právě v
tepelném čerpadle. V takovém případě postupujte dle zapojení svorkovnice tepelného čerpadla.

6.6 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT
Všechny výrobky Airsun SC jsou osazeny záskokovým automatem. Ten v případě výpadku měniče automaticky
překlene dodávku domu napevno z distribuční sítě. Díky němu nedojde k přerušení dodávky elektrické energie
do domu při nečekaných událostech. Záskok je plně automatický, při obnovení chodu měniče se napájení domů
znovu přepne z výstupu měniče. Stav, kdy je záskok aktivní, je signalizován červenou kontrolkou Z1. Záskokový
automat může sepnout stykač připojení k distribuční soustavě pouze pokud je vstupní napětí na první fázi.
Nedovolí tedy záskok v případě, kdy je výpadek v distribuční síti pouze na první vstupní fázi.

7. OŽIVENÍ SYSTÉMŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zkontrolujte, zda napětí fotovoltaických panelů bez zátěže (Voc) splňuje požadavky.
Zkontrolujte, zda je napětí veřejné sítě shodné s jmenovitým očekávaným napětím místního dodavatele
elektřiny.
Na domovním elektroměru zkontrolujte dostupnost všech fází.
Zapněte hlavní vypínač Q1. Tím bude aktivován záskokový automat, na výstupu se objeví vstupní napětí.
Připojte baterie pomocí odpojovače F3.
Zapněte jistič F1, u třífázové varianty také jistič měniče (14). Oživte měnič.
Připojte fotovoltaické smyčky vypínačem na měniči. Měnič začne nabíjet baterie.
Aktivujte Load výstup měniče přidržením tlačítka OK. (Pozor regulace provádí nahazování také
automaticky, tuto funkci lze v regulaci vypnout).
Zapněte jistič F2. Záskokový automat se vypne, zhasne Z1. Spotřebiče jsou nyní napájeny ze zařízení.

SUNNYCOLD
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8. PŘI POTÍŽÍCH

Pokud je potřeba odpojit dům od elektřiny vypněte Q1.
Při poruše či zápachu baterií odpojte F3.
Při poruše měniče odpojte F1 a F2, bude aktivován záskokový automat.
Při ztrátě IP regulace (z výroby 192.168.134.134) držte tlačítko pod osmi segmentovou diodou regulace.
Zařízení začne do tří vteřin vypisovat na displayi nastavení svého ethernet portu. Začne „eth1 - ip...“ ostatní
zapisujte. Dále zobrazí i nastavenou masku a bránu.

9. DATOVÝ LIST

Hybridní fotovoltaické systémy

Varianta
Nominální výkon

kW

El. soustava

SC5,5

SC10

3,6

5,5

10

1p 230V 50Hz 1p 230V 50Hz

3p N 400V 50Hz

Max. vyrobený proud na fázi

A

15,6

23,9

14,5

Jištění

A

20

25

32

Kabeláž

mm2

3x 6

3x 6

5x 6

Maximální výkon panelů

kWp

4,5

6,5

14,85

Minimální napětí panelů

V

150

150

350

Maximální napětí panelů

V

450

500

900

2

2

2

13

13

2 x 18,6

NE

NE

ANO

Počet MPPT trackerů
Maximání proud MPPT

A

Parallelní provoz
Euro účinnost solar do spotřebičů

%

95

95

95

Euro účinnost baterie do spotřebičů

%

92

92

92

Euro účinnost MPPT

%

99

99

99

Čistý sínus

Čistý sínus

Čistý sínus

4,8 - 19,2

4,8 - 19,2

4,8 - 19,2

LiFePo4

LiFePo4

LiFePo4

Výstupní zkreslení
Kapacita baterie

kWh

Typ baterie

14

SC3,6

Životnost batere

roky

6 - 16

6 - 16

6 - 16

Vybíjecí a nabíjecí výkon

kW

3,6

5,5

10/15

Pracovní teplota okolního prostředí

°C

0 - 40

0 - 40

0 - 40

Nekondenzující vlhkost prostředí

%

5 - 85

5 - 85

5 - 85

Maximální nadmořská výška

m

1000

1000

1000

Rozměry

mm

1702x612x728

1702x612x728

1702x612x728

Váha

kg

300

320

350
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