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Deel 1: Productoverzicht 
Deze handleiding beschrijft de kenmerken, het gebruik, de voorzorgsmaatregelen, de veiligheidswaarschuwingen en het 

onderhoud van de Blackbox Power Station. 

Ons product maakt gebruik van een 51,2 V (16 S) LiFePO4-batterij en is uitgerust met geavanceerde BMS en intelligente alles-

in-één zonne-oplader/omvormer. Het product bereikt een DC-overdracht naar AC continu hoog platform, hoog vermogen, 

hoogrendement uitgangsfunctie. 

De Blackbox Power Station heeft een schokbestendig ontwerp dat op grote schaal kan worden gebruikt in energieopslag en 

noodenergievoorziening in recreatievoertuigen, boten/jachten, kantoren en huizen/appartementen. Dit kan ondersteuning 

bieden voor huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap, industriële apparatuur en vele andere AC/DC-apparatuur 

Deel 2: Productontwerp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、产品结构 

 

 

 

 

 

Deel 3: Productkenmerken: 
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★Hoog uitgangsvermogen, maximaal bereik 5000 W, continu vermogen 3000 W; 

★De Dc-uitgagspoort voldoet volledig aan het met een USB + type-C-interface met een breed uitgangsspanningsbereik; 

★Stabiele AC-uitgang, volledig digitaal intelligent ontwerp van DC-naar-AC-module. Maakt gebruik van geavanceerde SPWM-

technologie, alleen pure sinusgolfuitgang; 

★4 verschillende oplaadmethoden, waaronder AC-opladen, zonne-opladen, auto-opladen en hybride opladen; 

★Hoge efficiëntie van zonnelading, met behulp van de meest optimale MPPT-trackingtechnologie, om een oplaadefficiëntie 

tot 99% te waarborgen; 

★Dubbel LCD-scherm dat alle bedrijfsstatussen en gegevens in realtime kan weergeven; 

★Aan/uit-schakelaar van het scheepstype en externe uitbreidingsschakelaar met Ac-uitgang voor omgekeerde bediening; 

★Geïnstalleerde 100 A-luchtschakelaar om de in-/uitschakeling van het hele product te regelen; 

★Beschikt over een slimme ventilator met instelbaar toerental om een koelsysteem met een hoog rendement te bieden; 

★Ingebouwde Bluetooth, waarmee de productstatus rechtstreeks te volgen is via de mobiele app. 

*ondersteuning voor zowel IPhone als Android-smartphones.* 

★Simpel ontwerp, gemakkelijk te hanteren, milieuvriendelijk, groene energie. 

 

Deel 4: Veiligheidsfuncties: 

De Blackbox Power Station is voorzien van geavanceerde BMS en een intelligente alles-in-één omvormer voor zonneladers, die 

de levensduur en veiligheid van de batterij waarborgt. Inclusief: 

★Bescherming tegen kortsluiting 

★Overspanningsbeveiliging 

★Overtemperatuurbeveiliging 

★Bescherming tegen overladen/ontladen 

★Bescherming tegen overbelasting 

★Bescherming tegen omgekeerd opladen 

 

Deel 5: Veiligheidsfuncties: 

De Blackbox Power Station bevat een lithium-ionbatterij, die bij blootstelling aan extreme omstandigheden verhitting, brand of 

explosie kan veroorzaken en tot ernstig letsel kan leiden. Dit product kan 220 V hoogspanningsstroom leveren. Volg de 

onderstaande waarschuwingsinstructie. 

▲De positieve en negatieve elektroden van de batterij mogen niet worden kortgesloten (zoals het rechtstreeks verbinden van 

de positieve (+) en negatieve (-) aansluitingen met draden of andere metalen voorwerpen), anders kunnen de 

hoogspanningsstroom en hoge temperatuur persoonlijk letsel of brand veroorzaken. 

▲Gebruik een geschikte en bijpassende LiFePO4-batterijoplader, een specifieke Ac-oplaadkabel en een zonne-/auto-

oplaadkabel. 

▲De batterij mag niet worden doorboord met spijkers of andere scherpe voorwerpen. Sla niet op de batterij met een hamer 

en stap er niet op. U mag niet tegen de batterij slaan, met de batterij gooien of deze anderszins bloot te stellen aan sterke 

fysieke schokken. 

▲De batterij mag niet langdurig in water worden ondergedompeld. Als de batterij niet is opgeslagen, moet deze in een koele 

en droge omgeving worden geplaatst. 

▲De batterij mag niet in serie, parallel of serieel en parallel worden gebruikt in combinatie met batterijen van enig ander 

type/merk. 
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▲Sluit de batterij niet aan op dynamo's of niet-slimme laadsystemen. 

▲Houd de batterij buiten bereik van kinderen. 

▲De batterij mag niet worden gebruikt of opgeslagen in de buurt van warmte- en hoge temperatuurbronnen, zoals vuur, 

kachels, enzovoort. 

▲Plaats batterijen niet in magnetrons, hogedrukcontainers of op inductiekookplaten. 

▲De batterij mag niet worden gebruikt of opslagen bij hoge temperaturen (zoals in direct zonlicht of in een zeer hete auto), 

anders kan dit leiden tot prestatieverlies, een kortere levensduur en functiestoringen en kan de batterij zelfs oververhit raken, 

vlam vatten of exploderen. 

▲De batterij mag op geen enkele manier gedemonteerd of aangepast. De batterij bevat veiligheids- en 

beschermingsvoorzieningen. Als de batterij beschadigd raakt, kan deze warmte genereren, vlam vatten of exploderen. 

▲Voor de verbinding snoeren en kabels met hoogwaardige en geschikte specificaties worden gebruikt. 

▲Als de batterij een vreemde geur, hitte, verkleuring of vervorming afgeeft, of als er zich een abnormaal fenomeen voordoet 

tijdens gebruik, opladen of opslag, moet u het gebruik onmiddellijk stopzetten. 

▲Controleer voor gebruik of de batterij niet beschadigd, gebarsten of gecorrodeerd is. Als u schade aan de batterij 

constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. 

▲Als de batterij lekt en de elektrolyt in uw ogen komt, wrijf dan niet in uw ogen en spoel uw ogen met schoon water. Ga 

indien nodig direct naar het ziekenhuis voor behandeling om oogletsel te voorkomen. 
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Deel 6: Gebruikershandleiding 

1. Bluetooth 
Gebruik na ontvangst van het product een Android-smartphone om naar de internetpagina http://d.zqapps.com/xpdk te 

gaan, of scan de volgende QR-code en selecteer de overeenkomstige QR-code om de Bluetooth-app te downloaden en 

installeren.  

 
Als u een iPhone hebt, scant u de volgende tweedimensionale code, afhankelijk van het besturingssysteem en selecteert u de 

overeenkomstige QR-code om de Bluetooth-app te downloaden en installeren.  

 
Nadat de installatie is voltooid, zet u de Bluetooth-functie van de mobiele telefoon aan, opent u de app, tikt u op 'Zoeken' en 

klikt u op het Bluetooth-nummer dat overeenkomt met de Bluetooth-code op het product om de interface te openen en de 

batterijstatus te bekijken. De interface ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**Opmerking: Voordat u een nauwkeurige batterijcapaciteit kunt verkrijgen, MOET de batterij een volledige oplaad- en 

ontladingscyclus ondergaan** 
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2.  Controleren vóór het gebruik 
Nadat u het product hebt ontvangen, controleer dan eerst of het product niet beschadigd, gebarsten of gecorrodeerd is. Maak 

verbinding met Bluetooth, controleer via de mobiele app of de toestand van de batterij normaal is en controleer of deze geen 

schade heeft opgelopen tijdens het transport. Als u iets abnormaals waarneemt, stop dan onmiddellijk de installatie en het 

gebruik en breng ons hiervan op de hoogte. 

 

3 Indicatie op het LCD-hoofdscherm 

3.1 Paneel van het LCD-hoofdscherm 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding tot het bedienen van de knoppen 

 

Inleiding tot de indicatielampjes 

Functie-  

knoppen 

Beschrijving 

 
Indicatielampjes Kleur Beschrijving 

SET Instellingenmenu openen/sluiten 

AC/INV Geel 

Continu aan: Netspanning 

UP Vorige keuze 
Knipperend: Omvormer-

uitgang 

DOWN Volgende keuze 

CHARGE Groen 

Knipperend: Batterij wordt 

opgeladen 

ENT 
Opties in het instellingenmenu 

bevestigen/invoeren 

Continu aan: Opladen 

voltooid 

  FAULT Rood Continu aan: Foutstatus 

Het LCD-hoofdscherm bestaat uit 1 LCD-scherm, 3 
indicatielampjes en 4 bedieningsknoppen. 
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3.2 Inleiding tot het LCD-hoofdscherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictogrammen Functies Pictogrammen Functies 

 

 
Geeft aan dat de AC-

ingangsaansluiting is 

aangesloten op 

het elektriciteitsnet 

 

 
Geeft aan dat het 

omvormercircuit werkt 

 

 
Geeft aan dat de AC-

ingangsmodus 

in APL-modus staat (breed 

spanningsbereik) 

 

 
Geeft aan dat de machine in 

de modus Netspanningsbypass 

staat 

 

 
Geeft aan dat de PV-

ingangsaansluiting is 

aangesloten op het 

zonnepaneel 

 
 

Geeft aan dat de AC-uitgang 

overbelast is 

 
 
 
 

 

Geeft aan dat de machine is 

aangesloten op de batterij: 

 geeft aan dat het 
resterende batterijniveau 0% 

~ 24% is; 

 geeft aan dat het 
resterende batterijniveau 25% 

~ 49% is; 

 geeft aan dat het 
resterende batterijniveau 50% 

~ 74% is; 

 
 
 

 

Geeft het percentage AC-

uitgangsbelasting aan: 

 geeft aan dat de 

belasting 0% ~ 24% is; 

 geeft aan dat de 
belasting 25%~49% is; 

 geeft aan dat de 
belasting 50%~74% is; 

geeft aan dat de belasting ≥ 

75% is 
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 geeft aan dat het 

resterende batterijniveau 75% 

~ 100% is. 

 

 
Geeft aan dat het batterijtype 

van 

de machine een lithiumbatterij is 

 

 
Geeft aan dat de zoemer niet is 

ingeschakeld 

 
 

Geeft aan dat het huidige 

batterijtype van de machine 

een 

loodzuurbatterij is 

 
 

Geeft aan dat de machine een 

alarm heeft 

 

 
Geeft aan dat de batterij wordt 

opgeladen 
 

 
Geeft aan dat de machine zich in 

een 

storingstoestand bevindt 

 
 

Geeft aan dat het AC-/PV-

laadcircuit 

werkt 

 

 

Geeft aan dat de machine zich in 

de instellingsmodus bevindt 

 
 
 

 

 

 

 

Geeft aan dat de AC-uitgang 

een AC-spanningsuitgang heeft 

 
 
 

 

Parameters die in het midden 

van het scherm worden 

weergegeven: 

1. In de niet-instellingsmodus 

wordt de alarm- of foutcode 

weergegeven. 

2. In de instellingsmodus wordt 

de momenteel ingestelde 

parametercode weergegeven. 

Parameterweergave aan de linkerkant van het scherm: 
invoerparameters 

 Geeft AC-ingang aan 

 Geeft PV-ingang aan 

 Geeft omvormercircuit aan 

 Dit pictogram wordt niet 

weergegeven 

 

 

Weergave van batterijspanning, totale batterijlading, netspanning, AC-ingangsspanning, 

AC-ingangsfrequentie, PV-ingangsspanning, temperatuur van het interne koellichaam, 

softwareversie 
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4. Methode voor realtime gegevensweergave 

Druk op het LCD-hoofdscherm op de knoppen DOWN en UP om door de realtime gegevensweergave van de machine te 

bladeren. 

Parameterweergave aan de rechterkant van het scherm: uitvoerparameters 

 

 

Geeft uitgangsspanning, uitgangsstroom, actief uitgangsvermogen, schijnbaar 

uitgangsvermogen, ontlaadstroom van de batterij, softwareversie aan; 

geeft in de instelmodus de ingestelde parameters onder de momenteel ingestelde 

parameterartikelcode weer 

Pijlweergave 

① De pijl wordt niet weergegeven ⑤ 
Geeft het laadcircuit aan 
dat de batterijpool oplaadt 

② 
Geeft aan welk type net dat 
stroom levert 
aan het laadcircuit 

⑥ De pijl wordt niet weergegeven 

 
③ 

Geeft aan dat het 

elektriciteitsnet stroom levert 

aan het laadcircuit 

 
⑦ 

Geeft de batterijpool aan die 

stroom levert aan het 
omvormercircuit 

④ 
Geeft aan dat de PV-module 
stroom levert aan het laadcircuit ⑧ 

Geeft het omvormercircuit aan 
dat stroom levert aan het 
laadcircuit 

 

Pagina 

 

        Parameters aan de  

linkerkant 

van het scherm 

 

Parameters in 

het midden van 

het scherm 

 

Parameters aan de 

rechterkant van het 

scherm 

1 
INPUT BATT V 

(Ingangsspanning van batterij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foutcode 

OUTPUT LOAD V (Spanning 

uitgangsbelasting) 

2 
PV TEMP ℃ 

(Temperatuur koellichaam PV-

oplader) 

PV OUTPUT KW 

(PV-uitgangsvermogen) 

3 
PV INPUT V 

(PV-ingangsvermogen) 

PV OUTPUT A 

(PV-uitgangsstroom) 

4 
INPUT BATT A 

(Ingangsstroom batterij) 

OUTPUT BATT A 

(Uitgangsstroom batterij) 

5 
INPUT BATT KW 

(Ingangsvermogen batterij) 

OUTPUT BATT KW 

(Uitgangsvermogen batterij) 

6 
AC INPUT Hz 

(AC-ingangsfrequentie) 

AC OUTPUT LOAD Hz 

(AC-uitgangsfrequentie) 

7 
AC INPUT V 

(AC-ingangsspanning) 

AC OUTPUT LOAD A 

(AC-

uitgangsbelastingsstroom) 
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Geleverde bescherming 

8 
INPUT V 

(Voor onderhoud) 

OUTPUT LOAD KVA 

(Schijnbaar laadvermogen) 

 

9 

INV TEMP ℃ 

(temperatuur van het 

koellichaam 

bij AC-lading of 

batterijontlading) 

INV OUTPUT LOAD KW 

(Actief laadvermogen) 

10 Softwareversie van app Softwareversie van 

bootloader 

11 Nominale spanning model PV Nominale stroom model PV 

12 Nominale batterijspanning 

model 

Nominale uitgangsspanning 

model 

Nr. Beschermingen Beschrijving 

 

1 
Limietbeveiliging PV-

stroom/vermogen 

Als de laadstroom of het vermogen van de 

geconfigureerde PV-module de nominale laadstroom 

of het vermogen van de PV-module overschrijdt, 

wordt deze opgeladen met de nominale waarde. 

 

2 

 

Beveiliging tegen PV-

retourstroom 's nachts 

's Nachts wordt voorkomen dat de batterij ontlaadt via 

de PV-module doordat de batterijspanning hoger is 

dan de spanning in de PV-module. 

 

3 

 

Netspanningsbeveiligin

g tegen overspanning 

Wanneer de netspanning de 280 V (230 V-model) of 

140 V (120 V-model) overschrijdt, wordt het opladen 

via het elektriciteitsnet gestopt en wordt 

overgeschakeld naar de omvormermodus. 

 

4 

 

Netspanningsbeveiligin

g tegen onderspanning 

Wanneer de netspanning lager is dan 170 V (230 V-

model) of 90 V (120 V-model), wordt het opladen via 

het elektriciteitsnet gestopt en wordt overgeschakeld 

naar de omvormermodus. 

 

 

5 

 

Beveiliging tegen 

overspanning van de 

batterij 

Als de batterijspanning het 

overspanningsonderbrekingspunt bereikt, wordt het 

opladen van de batterij via de PV-module en het 

elektriciteitsnet automatisch gestopt om te 

voorkomen dat de batterij overladen en beschadigd 

raakt. 
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6 

 

Bescherming tegen 

lage spanning van de 

batterij 

Als de batterijspanning het 

onderspanningsonderbrekingspunt bereikt, wordt het 

ontladen van de batterij automatisch gestopt om te 

voorkomen dat de batterij overladen en beschadigd 

raakt. 

 

7 
Bescherming tegen 

kortsluiting lastuitgang 

Als er een kortsluitingsfout optreedt bij de 

lastuitgangsaansluiting, wordt de AC-uitgang 

onmiddellijk uitgeschakeld en na 1 seconde weer 

ingeschakeld. 

 

8 
Bescherming tegen 

overtemperatuur 

koellichaam 

Als de interne temperatuur te hoog is, stopt de alle-in-

één-machine met opladen en ontladen; zodra de 

temperatuur weer normaal is, wordt het opladen en 

ontladen hervat. 

 

9 

 

Overbelasting

sbeveiliging 

Voert opnieuw uit 3 minuten nadat de 

overbelastingsbeveiliging werd geactiveerd. Schakel 

de uitvoer uit na 5 opeenvolgende activeringen van 

de overbelastingsbeveiliging totdat de machine 

opnieuw wordt ingeschakeld. Raadpleeg de tabel met 

technische parameters 

in de handleiding voor het specifieke 

overbelastingsniveau en de duur. 

 

10 
Bescherming tegen 

omgekeerde PV-

polariteit 

 

Als de PV-polariteit wordt omgekeerd, raakt de machine 

niet beschadigd. 

 

11 
Bescherming 

tegen 

omgekeerd 

AV-vermogen 

Voorkomt dat de AC-stroom van de 

batterijomvormer omgekeerd wordt ingevoerd in 

de bypass. 

 

12 
Bypass 

overstroombeveiliging 

 

Ingebouwde overstroombeveiligingsschakelaar voor AC-

ingang. 

 

 

13 

 

Overstroombeveiliging 

voor batterij-ingang 

Wanneer de ontladingsuitgangsstroom van de batterij 

groter is dan de maximale waarde en 1 minuut duurt, 

wordt de AC-ingang overgeschakeld naar belasting. 

 

 

14 

 

Bescherming 

tegen batterij-

invoer 

 

Als de batterij omgekeerd wordt aangesloten of 

de omvormer wordt kortgesloten, zal de zekering 

van de batterij-ingang in de omvormer doorslaan 

om te voorkomen dat de batterij beschadigd raakt 

of brand veroorzaakt. 
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5、Inleiding tot de bediening 

Nadat de Blackbox Power Station klaar is met het instellen van parameters en het debuggen, kan de gebruiker de batterijstatus 

controleren via de app en daarna installeren en gebruiken. 

 

  5.1 Installatie 

1） Bepaal de installatielocatie en de ruimte voor warmteafvoer. Zorg er bij het installeren van de alles-in-één-

omvormer voor zonne-energie voor dat er voldoende lucht door het koellichaam stroomt en dat er een ruimte van 

minimaal 200 mm aan de linker- en rechterluchtuitlaten van de omvormer aanwezig is om een natuurlijke 

warmteafvoer door convectie te garanderen. Houdt het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen. 

2）Voor een stevige aansluiting van het zonnepaneel op de kabel zorgt u ervoor dat de polariteit correct is en sluit u 
vervolgens de Anderson-connector (de kleinere van 50 A) aan op de 'Solar Charge'-poort. 

3) Voor aansluiting op de DC-oplader in de auto zorgt u ervoor dat de polariteit correct is en sluit u vervolgens de Anderson-

connector (de grotere van 120 A) aan op de auto-oplaadpoort: 'INPUT/OUTPUT DC 51.2V'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Kortsluitbeveiliging bij 

opladen 

 

Als de externe batterijpoort wordt kortgesloten in de 

PV- of AC-laadtoestand, zal de omvormer de 

uitgangsstroom beschermen en stoppen. 

DC-oplaadaansluiting 
auto（120 A 
Anderson-connector） 

oplaadaansluiting 
voor zonnepaneel
（50 A Anderson-
connector） 

DC-oplader auto 
Zonnepaneelmodule 
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5.2 Opladen 

Laad de Power Station voor gebruik volledig op. U kunt hem opladen via de AC-ingang, de PV-ingang of de DC-oplader in de auto. 

We raden aan om de batterij de eerste keer op te laden via het elektriciteitsnet. 

Zorg ervoor dat de connector stevig is aangesloten op het product en zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met ons product. Er 

kan schade optreden aan de voeding en de Power Station (zoals een laadspanning hoger dan de specifieke spanning, wat de BMS en 

MPPT kan beschadigen; DC-laadspanning is 58,4 V, MPPT-ingangsspanning is 60 V-115 V) 

 

5.2.1 PV Opladen via zonnepaneel en AC-aansluiting 

Draai de hoofdstroomschakelaar, de AC-uitgangsschakelaar of de AC-uitgangsuitbreidingsschakelaar van de ES3000 Plus naar de 

positie 'ON' (de zoemer laat drie pieptonen horen bij het opstarten en de zoemer stopt met klinken wanneer het hoofdscherm en 

het hulpscherm zijn geactiveerd na ongeveer 30 seconden). Na het aansluiten van de PV-zonnelaadmodule of AC-netstekker, kan de 

oplaadmodus van ES3000 Plus worden gestart. Het opladen begint na ongeveer 40 seconden. 

 

5.2.2 Opladen via de ingebouwde DC-oplader 

Draai de hoofdstroomschakelaar van ES3000 Plus naar de positie 'ON' (het hoofdscherm en het hulpscherm lichten niet op), sluit de 

ingebouwde DC-oplader aan en start daarna het opladen van ES3000 Plus-producten, ongeveer 40 seconden later 

 

5.3 Ontladen 
1）QC3.0 USB-uitgangen en type C-uitgangen 

Zet de aan/uit-schakelaar aan, sluit de oplader aan via de QC3.0 USB + type C-uitgangen (stevig aansluiten) en laad vervolgens uw 

digitale apparaten op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QC3.0 USB-uitgangen en type C-

uitgangen 

Toepassing: 
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2）AC-uitgang 
Sluit het AC-netsnoer correct en stevig aan op de AC-uitgang van de Blackbox Power Station. Zet vervolgens de aan/uit-schakelaar 

en de AC-uitgangsschakelaar of de AC-uitbreidingscontroleschakelaar aan. Het LCD-hoofdscherm toont de bedrijfsstatus en 

parameters. Vervolgens begint het elektrische apparaat te werken, het LCD-subscherm toont in realtime de AC-uitgangsspanning, 

uitgangsstroom, uitgangsfrequentie en vermogensfactor. U kunt de gegevens ook via de app bekijken. 

 

Om elke schakelaar in deze volgorde in te schakelen: 

 

 

   

 

 

Let op: 

a. Het nominale uitgangsvermogen van Blackbox Power Station is 3000W, het maximale uitgangsvermogen is 5000 W. We raden 

aan om de bedrijfstijd van 5000 W minder dan 5 minuten aan te houden. 

b. AC-uitgang * 2, de opladeraansluiting op elke aansluiting moet minder zijn dan 2500 W; 

c. Bij gebruik van een inductieve belasting (zoals elektrisch gereedschap), zal de startstroom vrij groot zijn, waardoor de 

overbelastingsbeveiliging kan worden geactiveerd. 

d. Wanneer het LCD-hoofdscherm 48 V weergeeft, wordt de foutcode [01] weergegeven en zal de zoemer een continue 'piep... 

piep'-toon laten horen. Dit geeft aan dat het product onvoldoende stroom heeft, dus moet het gebruik worden gestopt en moet 

worden opgeladen. Als u het product blijft gebruiken (wat niet wordt aangeraden), wordt de ES3000 Plus automatisch uitgeschakeld 

en stopt de uitvoer wanneer de spanningsweergave op het LCD-scherm naar 42 V zakt. 

e. Tijdens het gebruik wordt het LCD-hoofdscherm automatisch uitgeschakeld na 5 minuten gebruik (dit heeft geen invloed op de 

werking van het product). U kunt het LCD-hoofdscherm weer activeren door op de toets UP, DOWN of ENT op het paneel te 

drukken. 

f.  Wanneer de ES3000 Plus niet in gebruik is, zet u de hoofdstroomschakelaar van de ES3000 Plus en de AC-uitgangsschakelaar 

op 'ON' om stroomverbruik tegen te gaan. 

g. Aangezien de uitgangsspanning AC 220 V is, dient u een elektrische hoogspanningsschok te voorkomen. 

h. Als er tijdens het gebruik een storing optreedt, voer dan de probleemoplossing uit volgens de storingscode die op het LCD-

hoofdscherm wordt weergegeven. Als de fout niet kan worden verholpen, schakel dan eerst de schakelaar van het elektrische 

apparaat uit, schakel vervolgens de AC-uitgangsschakelaar (of de AC-uitgangsuitbreidingsschakelaar) uit en zet de hoofdschakelaar 

uit (dat wil zeggen: zet de hoofdschakelaar in de 'OFF'-stand). Vervolgens spoort u de fout op en verwijdert en herstelt u deze. 

Om elke schakelaar in deze volgorde uit te schakelen: 

 

 

 

 

Aan/uit-schakelaar AC-uitgangsschakelaar 

 Toepassingsschakela

ar  

  

Aan/uit-

schakelaar 

AC-

uitgangsschakela

ar 

Toepassings-  

schakelaar 
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Het apparaat kan stroom leveren aan huishoudapparatuur, elektrisch gereedschap en industriële apparatuur, zoals hieronder. 

(dit zijn slechts enkele voorbeelden) 
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3）LED-lampje 
Druk op de LED-lichtschakelaar om de Power Station aan/uit-schakelaar aan (ON) te zetten. Het vermogen van het LED-lampje is 

3 W. Druk nogmaals op de LED-lichtschakelaar om Power Station uit (OFF) te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

4）AC-uitbreidingscontroleschakelaar 
Deze uitbreidingscontroleschakelaar heeft dezelfde functie als de AC-uitgangsschakelaar, wat betekent dat u de aan/uit-schakelaar 

aanzet en vervolgens de uitschuifbedieningsschakelaar inschakelt, zoals hieronder aangegeven. 
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6. Transport 
Individueel verpakken en kortsluiting voorkomen. 

Niet meer dan 6 lagen op elkaar stapelen of ondersteboven stapelen. 

De maximale transporttemperatuur mag niet hoger zijn dan 65 ℃. 

Dit product behoort tot de UN3481, die een lithiumbatterij bevat. Het moet tijdens het transport voldoen aan de relevante 

voorschriften. 

 

7. Opslag 
Aanbevolen laadstatus (SOC): 30%~50% 

Koppel de batterij los van de apparatuur voordat u deze opbergt om mogelijke ontlading te voorkomen. 

De batterij moet worden opgeslagen in een koele, droge, geventileerde en schone omgeving met een temperatuur van -

20~65 ℃ en een luchtvochtigheid van 65±20% 

De batterij moet minimaal eens per 3 maanden worden opgeladen om overmatige ontlading te voorkomen. 

Als u de batterij hebt verwijderd, laad u deze volledig op voordat u hem gebruikt 

Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen boven 65 °C. 

 

8. Onderhoud 
Houd kabels en aansluitingen dienen schoon en vrij van corrosie, vuil of afzettingen. Ze kunnen worden 
schoongeveegd met een droge doek. 
Bewaar de batterij in een omgeving met een temperatuur van 25±5 ℃ en een luchtvochtigheid van 60±15% 
als de omstandigheden dit toelaten. 
De batterij moet worden opgeslagen met 30~50% SOC. 
De batterij moet worden opgeladen en ontladen volgens de productspecificaties. 

 

9. Problemen oplossen 
Als er zich problemen voordoen tijdens het gebruik van de batterij, raadpleeg dan de volgende instructies of neem contact 

met ons op voor assistentie: 

 

9.1 Foutcode: 

 

Foutcode 

 

Foutnaam 

Wel of niet van 

invloed 

op de uitgang 

 

Beschrijving 

【01】 BatVoltLow Ja Alarm voor onderspanning van de batterij 

【02】 BatOverCurrSw Ja 
Batterijontlading gemiddelde stroom 
overstroom softwarebescherming 
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9.2 Probleemoplossing voor deel van fouten 

【03】 BatOpen Ja Alarm batterij niet aangesloten 

【04】 BatLowEod Ja Alarm batterij onderspanning stop 

ontlading 

【05】 BatOverCurrHw Ja Batterij overstroom hardwarebescherming 

【06】 BatOverVolt Ja Overspanningsbeveiliging opladen 

【07】 BusOverVoltHw Ja Bus overspanning hardwarebescherming 

【08】 BusOverVoltSw Ja Bus overspanning softwarebescherming 

【09】 PvVoltHigh Nee PV overspanningsbeveiliging 

【10】 PvBuckOCSw Nee Buck overstroom softwarebescherming 

【11】 PvBuckOCHw Nee Buck overstroom hardwarebescherming 

【12】 bLineLoss Nee Storing netspanning 

【13】 OverloadBypass Ja Bypass overbelastingsbeveiliging 

【14】 OverloadInverter Ja Omvormer overbelastingsbeveiliging 

【15】 AcOverCurrHw Ja Omvormer overstroombeveiliging 

hardwarebescherming 

【17】 InvShort Ja Kortsluitbeveiliging van omvormer 

【19】 OverTemperMppt Nee Buck koellichaam 

overtemperatuurbeveiliging 

【20】 OverTemperInv Ja 
Koellichaam omvormer 
overtemperatuurbeveiliging 

【21】 FanFail Ja Storing in ventilator 

【22】 EEPROM Ja Geheugenfout 

【23】 ModelNumErr Ja Fout bij instellen model 

【26】 RlyShort Ja 
Omgekeerde AC-uitgang vult bij voor 
bypass van 
AC-ingang 

【29】 BusVoltLow Ja Fout met interne batterij boostcircuit 

Fout Oplossing 

 

Geen weergave op scherm 

Controleer of de batterijluchtschakelaar of de PV-luchtschakelaar 

uitstaat. Als de schakelaar in de 'ON'-stand (aan) staat, drukt u op een 

willekeurige knop op het scherm vanuit de slaapstand te activeren. 

Overspanningsbeveiligi

ng batterij 

Meet of de batterijspanning hoger is dan de nominale spanning en 

schakel de luchtschakelaar van de PV-module en de hoofdschakelaar uit. 
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9.3 Batterijparameters 

Onderspanningsbeveiliging 

batterij 

Laad de batterij op totdat deze terugkeert naar de herstelspanning voor 

ontkoppeling bij lage spanning. 

Storing in ventilator Controleer of de ventilator niet draait of geblokkeerd wordt door een 

vreemd voorwerp. 

Bescherming tegen 

overtemperatuur koellichaam 

Wanneer de temperatuur van het apparaat is afgekoeld tot onder de 

hersteltemperatuur, wordt de normale werking van opladen en ontladen 

hervat. 

 
Bypass overbelastingsbeveiliging, 

omvormer 

overbelastingsbeveiliging 

 
① Verminder het gebruik van elektrische apparatuur. ② Start het 

apparaat opnieuw om de lastspanning te hervatten. 

Kortsluitbeveiliging van 

omvormer 

① Controleer de belastingaansluiting zorgvuldig en wis de 

kortsluitingsfoutpunten. ② Schakel opnieuw in om de lastspanning te 

hervatten. 

 

PV overspanning 
Gebruik een multimeter om te controleren of de PV-ingangsspanning de 

maximaal toegestane nominale ingangsspanning overschrijdt. 

Alarm batterij ontbreekt 
Controleer of de batterij niet aangesloten is of dat de 

batterijschakelaar niet uitstaat. 

Item Beschrijving Specificatie 

1 Nominale spanning 51,2 V 
2 Nominaal vermogen 40 Ah 
3 Nominale energie 2048 Wh 
4 Nominale uitgangsenergie 3000 W（continue uitgang） 
5 Max. uitgangsenergie 5000 W（minder dan 5 min.） 

6 Bescherming tegen 
overbelasting 

(102%<belasting<125%) ±10%: alarm en uitschakelen na 5 min.;  

(125%<belasting<150%) ±10%: alarm en uitschakelen na 10 sec.；  

Belasting>150% ±10%: alarm en uitschakelen na 5 sec.; 

7 Nominale AC-
uitgangsspanning: 220 V 

8 AC-uitgangsfrequentie 50 Hz 
9 AC-uitgangsgolf Pure sinusgolf 

10 Efficiëntie AC-omvormer ≥90% 
11 Verwachte levensduur ≥3 jaar of accumulatieve energie≥3200 kWh 
12 DC-laadspanning 58,4 V 
13 PV-ingangsspanning （60-115）V 
14 Bedrijfstemp. Laden:（0 ~ 45）℃； Ontladen:（-20 ~ 60）℃ 
15 Standaard laadstroom 20 A 
16 Max. laadstroom 60 A 
17 Standaard ontladingsstroom 40 A 

18 Max. continue 
ontladingsstroom 100 A 



 

Gebruikershandleiding ES3000 Plus Power Station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Paklijst 

 

Item Product of accessoires Aant. Opmerkingen 

1 Blackbox Power Station 1 stuk  

2 AC-netsnoer - Euro-type (16 mm², 1,8 m) 1 stuk  

3 AC uitbreidingsschakelaar en kabel (3,0 m) 1 stuk  

4 50 A Anderson-connector  1 stuk  

5 120 A Anderson-connector 1 stuk  

6 Oplaadbooster auto 0 stuk  

7 Gebruikershandleiding 1 exemplaar E-document 

 

 

 

 

 

 

 

19 Overtemperatuurbeveiliging 
opladen 60℃ 

20 Overtemperatuurbeveiliging 
ontladen 75℃ 

21 Ondertemperatuurbeveiligi
ng opladen -5℃ 

22 Bescherming tegen 
kortsluiting Ja 

23 Bescherming tegen 
overbelasting Ja 

24 Overspanningsbeveiliging Ja 

25 Bescherming tegen 
omgekeerd opladen Ja 

26 Bluetooth-monitor Ja 
27 Totaal gewicht 约 31 kg 
28 Dimensie （520x300x220）mm 
29 Onbelast vermogen ≤3 W 

30 Opslag Temp.：(-20±60)℃，Vochtigheid：(65±25)%RV； 
Aanbeveling: elke drie maanden opladen. 
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11. Garantie 

11.1 Disclaimer    
Groene energie is niet verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de volgende reden: 

Overmacht omvat brand, tyfoon, overstroming, aardbeving, oorlog en terrorisme; 

Opzettelijk of onopzettelijk misbruik, misbruik, verwaarlozing of onjuist onderhoud, gebruik onder abnormale 

omstandigheden; 

Onjuiste installatie van randapparatuur, onjuiste bediening, etc. die storingen veroorzaken; 

Demontage of aanpassing van het product zonder de uitdrukkelijke of schriftelijke toestemming van AJ POWER. 

11,2. Garantie 
Green Energy belooft dat deze batterij geen kwaliteitsproblemen zal opleveren binnen 3 jaar gebruik volgens de 

producthandleiding (of zolang het geaccumuleerde uitgangsvermogen niet 3650 kWh bereikt). Als het product binnen de 

normale levensduur defect raakt of kwaliteitsproblemen vertoont, voert AJ POWER een garantie uit. 

Storingen en defecten veroorzaakt door slecht productonderhoud, onjuist opladen, onjuist gebruik, polariteitsomkering, 

onjuiste installatie, onjuiste opslag en oververhitting, fysieke schade, brand, bevriezing, waterschade, demontage, wijziging of 

poortschade, enzovoort, vallen niet onder de garantie. 

11.3  Garantiekaart 
Garantiekaart 

 
Product ES-3000 Plus 

Productcode  Garantieperiode  jaar     maand 

Distributeur  

Adres:  

Naam klant  Aankoopdatum  

Adres klant:  

Contactnr.  

Garantievoorwaarden: 

1. Indien er zich binnen drie maanden vanaf de datum waarop het product is verkocht een 

prestatiestoring voordoet (het product zelf en de productverpakking moeten intact zijn), kan 

het product worden vervangen door een product van hetzelfde model, behalve in het geval 

van door de mens veroorzaakte schade. 

2. Het product heeft een garantie van drie jaar (of zolang het geaccumuleerde 

uitgangsvermogen niet 3650 kWh bereikt) vanaf de verkoopdatum. De accessoires vallen niet 

onder de garantie. 

3. De garantieservice is alleen geldig bij normaal gebruik. 

4. Alle door mensen veroorzaakte schade, zelf-demontage of modificatie, oneigenlijk gebruik 

en uiterlijke schade, enzovoort, vallen niet onder de garantie. 

5. Tijdens de garantieperiode is de productgarantiekaart vereist. Als deze kaart niet wordt 

verstrekt of als de kaart privé wordt gewijzigd, heeft het bedrijf het recht om de garantie te 

weigeren. 

 


