Black Box kraftstasjon
Brukerhåndbok
Modell: ES3000 Plus

Brukerhåndbok for ES3000 Plus kraftstasjon
Del 1: Produktoversikt
Denne håndboken beskriver egenskaper, bruk, forholdsregler, sikkerhetsadvarsler og vedlikehold av
Blackbox kraftstasjon.
Produktet bruker 51,2 V (16 S) LiFePO4-batteri utstyrt med avansert BMS og intelligent alt-i-ettladeomformer. Oppnådd DC-overføring til AC, kontinuerlig høy plattform, høy effekt, høy
effektivitetsutgang.
Blackbox kraftstasjon har et støtdempende design som kan brukes bredt innen energilagring og nødbruk i
fritidskjøretøyer, på båter/yachter, i kontor og boliger. Kan brukes med husholdningsapparater,
elektroverktøy, industriutstyr og mange andre AC/DC-forbrukere.
Del 2: Produktstruktur

二、产品结构

Del 3: Produktegenskaper:
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★ Høy utgangseffekt, opptil 5 000 W, kontinuerlig utgang 3 000 W;
★DC-utgangsporten er av type full protokoll USB + Type-C-grensesnitt med bredt spenningsområde;
★Stabil AC-utgang, heldigitalt intelligent design av DC-til-AC-modul. Avansert SPWM-teknikk, kun rene
sinusbølger;
★4 lademetoder – AC-lading, solcellelading, billading og hybridlading;
★Solcellelading med høy effektivitet ved bruk av optimalisert MPPT-sporingsteknologi, for å sikre at
ladeeffektiviteten kommer opp i 99 %;
★Dobbel LCD-skjerm som viser komplett driftsstatus og data i sanntid;
★På/Av skipstypebryter og omvendt kontroll ekstern utvidelsesbryter AC-utgang;
★Installert 100 A luftbryter for styring av strøm på/av for hele produktet;
★Smart vifte med justerbar hastighet gir et høyeffektivt kjølesystem;
★Innebygd Bluetooth for overvåking av produktstatus i sanntid gjennom mobilappen.
*støtter både iPhone og Android smarttelefon.*
★Enkel konstruksjon, enkel å håndtere, miljøvennlig grønn energi.
Del 4: Sikkerhetsegenskaper:
Blackbox kraftstasjon har installert avansert BMS og intelligent alt-i-ett-solcelleomformer som sikrer
batteriets livssyklus og sikkerhet. Inkludert:
★ Kortslutningsbeskyttelse
★ Overstrømbeskyttelse
★ Overtemperaturbeskyttelse
★ Beskyttelse mot overladning/overutladning
★ Overlastbeskyttelse
★ Returladingsbeskyttelse
Del 5: Sikkerhetsfunksjoner:
Blackbox kraftstasjon har et inkludert litiumion-batteri som kan forårsake oppvarming, brann eller
eksplosjon når det utsettes for ekstreme forhold, og som kan gi alvorlige skader. Dette produktet kan gi
220 V høyspenningsstrøm. Se advarslene nedenfor.
▲Det er forbudt å kortslutte batteriets positive og negative elektroder (for eksempel ved å koble de positive
(+) og negative (-) terminalene direkte til ledninger eller andre metallgjenstander); høy strøm og høy
temperatur kan forårsake personskade eller brann;
▲Bruk en godkjent og tilpasset LiFePO4-batterilader, spesifikk AC-ladekabel og solcelle-/billaderkabel;
▲Det er forbudt å stikke hull på batteriet med negler eller andre skarpe gjenstander. Det er forbudt å slå
batteriet med hammer eller tråkke på batteriet. Det er forbudt å slå på og kaste batteriet eller på annen
måte utsette batteriet for hard fysisk påvirkning;
▲Det er forbudt å senke batteriet i vann over lang tid. Når batteriet ikke lagres, skal det plasseres i et kjølig
og tørt miljø.
▲Det er forbudt å bruke batteriet i serie, parallellkoblet eller i serie og parallellkoblet med andre
batterityper/-merker;
▲Ikke koble til generatorer eller ikke-smarte ladesystemer;

Brukerhåndbok for ES3000 Plus kraftstasjon
▲Hold batteriet borte fra barn;
▲Det er forbudt å bruke eller oppbevare batteriet i nærheten av varme og kilder til høye temperaturer, som
flammer, varmeovner osv.;
▲Det er forbudt å sette batteriet i mikrobølgeovn, høytrykksbeholder eller induksjonskoker;
▲Det er forbudt å bruke eller oppbevare batteriet under høy temperatur (for eksempel i direkte sollys eller
i en veldig varm bil). Elers kan dette føre til tap av ytelse, kortere levetid og funksjonsfeil, og til og med føre
til at batteriet overopphetes, begynner å brenne eller eksploderer;
▲Det er forbudt å demontere eller endre batteriet på noen måte. Batteriet inneholder sikkerhets- og
beskyttelsesutstyr. Hvis dette skades, kan det føre til at batteriet genererer varme, tar fyr eller eksploderer;
▲Ledninger og kabler av høy kvalitet og med passende spesifikasjoner skal brukes for tilkobling;
▲Hvis batteriet viser tegn til spesiell lukt, varme, misfarging eller deformasjon, eller noe annet unormalt
fenomen under bruk, lading eller lagring, må du slutte å bruke det umiddelbart;
▲Sjekk om batteriet er skadet, sprukket eller korrodert før bruk. Hvis du finner skader på batteriet, må du
slutte å bruke det umiddelbart;
▲Hvis batteriet lekker og elektrolytt kommer inn i øynene dine, må du ikke gni øynene, men skylle øynene
med rent vann. Oppsøk sykehus om nødvendig for umiddelbar behandling, ellers kan du skade øynene dine.
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Del 6: Brukerhåndbok
1.

Bluetooth

Når du har mottatt produktet, går du til siden http://d.zqapps.com/xpdk fra en Android-mobiltelefon eller
skanner følgende QR-kode. Velg den samsvarende QR-koden for å laste ned og installere Bluetooth-appen.

iPhone-mobilsystemet kan skanne følgende todimensjonale kode. I henhold til operativsystemet velger du
den samsvarende QR-koden for å laste ned og installere Bluetooth-appen.

Når installasjonen er fullført, slår du på Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen, åpner appen, trykker på "Søk"
og klikker på Bluetooth-nummeret som samsvarer med Bluetooth-koden på produktet, for å komme inn i
grensesnittet for visning av batteristatus. Grensesnittet er som følger:

**Merk: Batteriet MÅ lades helt opp og deretter helt ut før du kan se nøyaktig batterikapasitet**
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2. Kontroller før bruk
Når du mottar produktet, må du først sjekke om produktet er skadet, sprukket eller korrodert. Koble til
Bluetooth, sjekk om batteriet er i normal tilstand i mobiltelefonappen, og sørg for at det ikke har fått noen
skader under transporten. Hvis noe er unormalt, må du stoppe installasjon og bruk med en gang og varsle
oss.

3. Hovedskjermvisning
3.1 Hovedskjermpanel
Hovedskjermpanel med 1 LCD-skjerm, 3
indikatorlamper og 4 betjeningsknapper

Indikatorer

Betjeningsknappene
Funksjons-

Beskrivelse

knapper
SET

Indikatorer

Farge

Beskrivelse
Kontinuerlig lys:

Gå til / Avslutt Innstillinger-menyen
AC/INV

Gul

Strømtilførsel

UP

Forrige valg

Blinkende: Omformerutgang

DOWN

Neste valg

Blinkende: Batteriet lader

ENT

Bekreft / Gå til alternativer i

CHARGE

Grønn

Innstillinger-menyen

fullført
FAULT

3.2 Hovedskjermvisningen

Kontinuerlig lys: Ladingen er

Rød

Kontinuerlig lys: Feiltilstand
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Funksjoner

Symboler

Funksjoner

Symboler

Indikerer at AC-

Indikerer at omformerkretsen

inngangsterminalen er koblet

fungerer

til nettet
Indikerer at AC-

Indikerer at maskinen er i

inngangsmodus er i APL-

nettomkoblingsmodus

modus (bredt spenningsområde)
Indikerer at PV-

Indikerer at AC-utgangen er i

inngangsterminalen er koblet

overlasttilstand

til solcellepanelet
Indikerer at maskinen er

Indikerer prosentandelen for AC-

koblet til batteriet:

utgangslast:

indikerer at gjenværende
batteri er 0–24 %;
indikerer at
gjenværende batteri er 25–
49 %;
indikerer at
gjenværende batteri er 50–

indikerer at lastprosenten er 0–
24 %;

indikerer at lastprosenten

er 25–49 %, indikerer at
lastprosenten er 50–74 %,
indikerer at lastprosenten er
≥75 %

74 %;
indikerer at
gjenværende batteri er 75–
100 %;
Indikerer at batteritypen i

Indikerer at summeren ikke er

maskinen er et litiumbatteri

aktivert

Indikerer at maskinens

Indikerer at maskinen har en alarm

nåværende batteritype er et
blysyrebatteri
Indikerer at maskinen er i

Indikerer at maskinen er i

ladetilstand

feiltilstand

Indikerer at AC/PV-ladekretsen

Indikerer at maskinen er i

fungerer

oppsettmodus
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Parameterne som vises midt på
Indikerer at AC-

skjermen:

utgangsterminalen har en AC-

1.

strømutgang

alarmen eller feilkoden.
2.

I ikke-oppsettsmodus vises
I oppsettsmodus vises den

gjeldende parameterkoden.
Parametervisning på venstre side av skjermen: inngangsparametere
Indikerer AC-inngang
Indikerer PV-utgang
Indikerer omformerkrets
Dette symbolet vises ikke
Visning av batterispenning, total ladestrøm for batteriet, strømadapter, ACinngangsspenning, AC-inngangsfrekvens, PV-inngangsspenning, intern
varmeavledertemperatur, programvareversjon
Parametervisning på høyre side av skjermen: utgangsparametere
Indikerer utgangsspenning, utgangsstrøm, aktiv utgangseffekt, utgående
tilsynelatende effekt, batteriutladningsstrøm, programvareversjon; i
oppsettmodus vises de angitte parameterne under den nåværende
angitte parameterkoden
Pilvisning
①

②

Pilen vises ikke
Indikerer nettet som leverer
strøm til lasten

⑤

⑥

Indikerer nettet som leverer
③

strøm til ladekretsen

Indikerer ladekretsen som
lader batteriterminalen
Pilen vises ikke
Indikerer batteriterminalen som

⑦

leverer strøm til
omformerkretsen

④

Indikerer PV-modulen som
leverer effekt til ladekretsen

⑧

Indikerer omformerkretsen
som leverer effekt til lasten

4. Sanntids datavisning
Trykk på knappene UP og DOWN på hovedskjermen for å bla gjennom sanntidsdata for maskinen.
Parametere på venstre

Parametere midt på

Parametere på høyre side av

Side

side av skjermen

skjermen

skjermen

1

INPUT BATT V
(Batteriets inngangsspenning)

2

PV TEMP ℃
(PV-lader
varmeavledertemperatur)

OUTPUT LOAD V (Utgangslastspenning)
PV OUTPUT KW
(PV-utgangseffekt)

Brukerhåndbok for ES3000 Plus kraftstasjon
3

PV INPUT V
(PV-inngangsspenning)

PV OUTPUT A
(PV-utgangsstrøm)

4

INPUT BATT A
(Batteriinngangsstrøm)

OUTPUT BATT A
(Batteriutgangsstrøm)

5

INPUT BATT KW
(Batteriinngangseffekt)

OUTPUT BATT KW
(Batteriutgangseffekt)

6

AC INPUT Hz
(AC-inngangsfrekvens)

7

AC INPUT V
(AC-inngangsspenning)

8

INPUT V
(For vedlikehold)

9

AC OUTPUT LOAD Hz
(AC-utgangsfrekvens)

Feilkode

AC OUTPUT LOAD A
(AC-utgangslaststrøm)
OUTPUT LOAD KVA
(Lastens tilsynelatende effekt)

INV TEMP ℃
(AC-lading eller batteriutlading
varmeavledertemperatur)

INV OUTPUT LOAD KW
(Lastens aktive effekt)

10

App-programvareversjon

Bootloaderprogramvareversjon

11

Modell PV spenningsklasse

Modell PV strømklasse

12

Modell batterispenningsklasse

Modell utgangseffektklasse

Beskyttelse gitt

Nr.

1

Beskyttelse

Beskrivelse

PV strøm-/

Når den konfigurerte PV-rekkens ladestrøm eller effekt overstiger

effektbegrensende

nominell PV-verdi, vil den lade med nominell verdi.

beskyttelse
2

3

PV nattlig returstrøm-

Om natten forhindres batteriet fra å tømmes gjennom PV-modulen

beskyttelse

fordi batterispenningen er større enn PV-modulens spenning.

Strømnettinngang

Når nettspenningen overstiger 280 V (230 V-modell) eller 140 V

overspennings-beskyttelse (120 V-modell), stoppes nettladingen og går over i
omformermodus.
Strømnettinngang

4

Når nettspenningen er lavere enn 170 V (230 V-modell / UPS-

underspenningsbeskyttelse modus) eller 90 V (120 V-modell eller APL-modus), stoppes
nettladingen og går over i omformermodus.
Batterioverspenningsbesky Når batterispenningen når frakoblingspunktet for overspenning, vil

5

ttelse

PV og strømnettet automatisk stoppes fra å lade batteriet, for å
forhindre at batteriet overlades og skades.

Batteriunderspenningsbesk Når batterispenningen når frakoblingspunktet for underspenning,
6

yttelse

vil batteriutladingen automatisk stoppes, for å forhindre at
batteriet overutlades og skades.

7

Kortslutnings-beskyttelse

Når en kortslutningsfeil oppstår på lastutgangsterminalen, slås AC-

for utlast

utgangen av umiddelbart og slås på igjen etter 1 sekund.
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Overtemperaturbeskyttelse Når den interne temperaturen er for høy, stopper maskinen lading
8

varmeavleder

og utlading. Når temperaturen er tilbake til normalen, gjenopptas
lading og utlading.

Overlastbeskyttelse
9

Pause på 3 minutter etter en overlasthendelse og avslåing av effekt
etter 5 påfølgende overlasthendelser til maskinen startes på nytt.
Det spesifikke overlastnivået og varigheten
finner du i tabellen med tekniske parametere i håndboken.

PV omvendt-polaritet-

Maskinen tar ikke skade av omvendt PV-polaritet.

10 beskyttelse
AC returbeskyttelse
11

Forhindrer at AC-strømmen fra batteriomformeren sendes tilbake
til omkobling.

Omkobling

Innebygd overstrømbryter for AC-inngang.

12 overstrømbeskyttelse
Batteriinngang
13 overstrømbeskyttelse

Når batteriets utladningsstrøm er større enn maksverdien og varer i
1 minutt, bytter systemet til AC-inngangslast.

Batteriinngangsbeskyttelse Når batteriet er omvendt koblet eller omformeren kortslutter, vil
14

batteriets inngangssikring i omformeren kobles ut for å forhindre at
batteriet blir skadet eller forårsaker brann.
Kortslutningsbeskyttelse

15 ved lading

Når den eksterne batteriporten kortslutter i PV- eller ACladetilstand, vil omformeren beskytte og stoppe utgangsstrømmen.

5、Betjening
Blackbox kraftstasjon kommer med ferdig parameteroppsett og feilsøking. Brukeren kan sjekke batteristatusen via appen og
deretter installere og bruke enheten.

5.1 Installasjon
1. Bestem installasjonsposisjonen og plass for varmespredning. Når du installerer alt-i-ett-solcelleomformeren, må du
sørge for at det strømmer nok luft gjennom varmeavlederen, og at det er minst 200 mm plass til venstre og høyre for
omformerens luftuttak for å sikre naturlig varmekonveksjon. Holdes på avstand fra miljøer med høye temperaturer.
2. For riktig tilkobling av solcellepanelet med kabel må du sørge for at polariteten er riktig. Koble deretter Andersonkontakten (50 A, den minste) til porten "Solar Charge".
3. For riktig tilkobling av DC-billaderen må du sørge for at polariteten er riktig. Koble deretter Anderson-kontakten
(120 A, den største) til billaderporten "INPUT/OUTPUT DC 51.2V".
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DC-billaderkontakt
(120 A Andersonkontakt）

DC-billader

Solcelleladerkontakt
(50 A Andersonkontakt）

Solcellemodul

5.2 Lading
Lad kraftstasjonen helt opp før bruk. Du kan lade med AC-inngang, PV-inngang eller DC-billader. Vi anbefaler å lade gjennom ACnettet for første lading.
Forsikre deg om at kontakten er godt koblet til produktet, og sørg for at strømforsyningen samsvarer med produktet, ellers
kansStrømforsyningen og kraftstasjonen skades (for eksempel dersom ladespenningen er høyere enn nominell spenning, noe som
kan skade BMS og MPPT; DC-ladespenningen er 58,4 V, MPPT-inngangsspenning er 60–115 V).

5.2.1 PV-solcellelading og AC-lading
Sett hovedstrømbryteren, AC-utgangsbryteren eller AC-utgangsutvidelsesbryteren for ES3000 Plus til "på"-posisjon. (Summeren vil
avgi tre "pip" ved oppstart, og lyden stopper når hovedskjermen og hjelpeskjermen aktiveres etter ca. 30 sekunder.) Når PVsolcellelademodulen eller AC-strømpluggen er kobles til, kan lademodusen for ES3000 Plus startes. Den begynner å lade etter
omtrent 40 sekunder.

5.2.2 Innebygd DC-lader
Sett hovedstrømbryteren for ES3000 Plus til "på"-posisjon. (Hovedskjermen og hjelpeskjermen lyser ikke.) Koble til den innebygde
DC-laderen, og start deretter ladingen av ES3000 Plus-produkter omtrent 40 sekunder senere.

5.3 Utlading
1) QC3.0 USB-uttak og Type C-uttak
Slå på strømbryteren, koble til laderen gjennom QC3.0 USB + Type C-uttakene. Koble godt til for trygg lading av dine digitale
enheter.
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Enheter:

QC3.0 USB-uttak + Type C-uttak

2) AC-utgang
Ved tilkobling av AC-ledningen til AC-uttaket på Blackbox kraftstasjon må du sørge for at ledningen kobles til på riktig måte. Slå
deretter på strømbryteren og AC-utgangsbryteren eller AC-utvidelsesbryteren; LCD-skjermen viser driftsstatus og -parametere.
Apparatet vil så begynne å fungere. LCD-hjelpeskjermen viser sanntids AC-utgangsspenning, -utgangsstrøm, -utgangsfrekvens og effektfaktor, og du kan også se data i appen.
S
lå på bryterne i denne rekkefølgen:

Enhetens bryter

Strømbryter

AC-utgangsbryter

OBS:
a. Nominell utgangseffekt for Blackbox kraftstasjon er 3000 W, maks. effekt er 5 000 W. Vi anbefaler at driftstid ved 5 000 W
holdes under 5 min;
b. AC-uttak * 2, ladertilkoblingen på hvert uttak skal være mindre enn 2 500 W;
c. Ved bruk av induktiv last (som elektroverktøy) vil startstrømmen være nokså høy, noe som kan aktivere overlastbeskyttelsen;
d. Når LCD-hovedskjermbildet viser 48 V, vil den vise feilkode [01], og summeren piper kontinuerlig. Pipelyden indikerer at
produktet ikke har tilstrekkelig strøm, slik at det ikke lenger bør brukes og bør få strømtilførsel. Hvis det fortsatt er i bruk (ikke
anbefalt), vil ES3000 Plus automatisk slå seg av og stoppe utgangen når spenningen som vises på LCD-skjermen, faller til 42 V;
e. LCD-skjermen slår seg automatisk av etter 5 minutters drift (det påvirker ikke produktets drift). Du kan aktivere LCD-skjermen
igjen ved å trykke på en hvilken som helst tast ("UP", "DOWN" eller "ENT") på panelet,
f. Når ES3000 Plus-produktet ikke er i bruk, ber vi deg sette hovedstrømbryteren og AC-utgangsbryteren til "på"-posisjon for å
unngå strømforbruk;
g. Siden AC-utgangsspenningen er 220 V, må du forhindre elektrisk støt ved høyspenning;
h. Hvis det oppstå feil under bruk, må du utføre feilsøking i henhold til feilkoden som vises på LCD-skjermen. Hvis feilen ikke kan
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korrigeres, må du først slå av bryteren til det elektriske apparatet, deretter slå av AC-utgangsbryteren (eller ACutgangsutvidelsesbryteren) og slå av hovedstrømbryteren (dvs. sette hovedstrømbryteren til "av"-posisjon). Deretter sjekker du og
korrigerer feilen.
Slå av bryterne i denne rekkefølgen:

Enhetens
bryter

Strømbryter

ACutgangsbryter

AC-utgangsbryter
ACutgangskontakt

LEDhjelpeskjerm

ACinngangsgrensesni

Kan levere strøm til husholdningsapparater, elektroverktøy og industriutstyr som vist nedenfor (kun eksempler).

tt
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2）Lampe
Slå på strømbryteren og trykk på lampebryteren for å slå PÅ. Lampens effekt er 3 W; trykk på lampebryteren en gang til for å slå AV.

Batteriets automatsikring

LED
3W-LED

3）AC-utvidelsesbryter
Denne utvidelsesbryteren har samme funksjon som AC-utgangsbryteren, altså at du kan slå på strømbryteren og deretter slå på
utvidelsesbryteren som vist nedenfor.

0

AC-inngangsutvidelsesbryter

6. Transport
Pakkes individuelt. Kortslutning må forhindres;
Skal ikke stables i mer enn 6 lag eller opp ned;
Maksimal transporttemperatur skal ikke overstige 65 ℃;
Produktet tilhører klasse UN3481, dvs. at det inneholder et litiumbatteri. Gjeldende transportforskrifter må overholdes.

7. Lagring
Anbefalt ladestatus (SOC): 30–50 %
Koble batteriet fra utstyrslasten før lagring for å eliminere potensiell utladning.
Batteriet skal oppbevares i et kjølig, tørt, ventilert og rent miljø, temperaturen skal være -20–65 ℃, og fuktigheten skal være
65±20 %.
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Batteriet må lades minst en gang hver tredje måned for å forhindre overutladning.
Batteri må lades helt opp når det tas ut for bruk.
Ikke utsett batteriet for ekstreme temperaturer over 65 °C.

8. Vedlikehold
Kabler og terminaler skal holdes rene og fri for korrosjon, smuss og avleiringer. De kan tørkes av med en tørr klut.
Når forholdene tillater det, skal batteriet oppbevares i et miljø med temperatur 25±5 ℃ og en fuktighet på 60±15 %.
Batteriet oppbevares med ladestatus 30–50 %.
Batteriet lades og utlades i henhold til produktspesifikasjonene.

9. Feilsøking
Hvis det oppstår problemer under bruken av batteriet, kan du se følgende instruksjoner eller kontakte oss for hjelp:

9.1 Feilkode:

Feilkode

Feilbetegnelse

Påvirker
utgang

Beskrivelse

【01】

BatVoltLow

Ja

【02】

BatOverCurrSw

Ja

Batteriunderspenningsalarm
Programvarebeskyttelse
overstrøm

【03】

BatOpen

Ja

Alarm: batteri ikke tilkoblet

【04】

BatLowEod

Ja

Alarm: batteriunderspenning stopp utladning

【05】

BatOverCurrHw

Ja

Maskinvarebeskyttelse overstrøm

【06】

BatOverVolt

Ja

Overspenningsbeskyttelse ved lading

【07】

BusOverVoltHw

Ja

Maskinvarebeskyttelse buss-overspenning

【08】

BusOverVoltSw

Ja

Programvarebeskyttelse buss-overspenning

【09】

PvVoltHigh

Nei

PV-overspenningsbeskyttelse

【10】

PvBuckOCSw

Nei

Programvarebeskyttelse buck-overstrøm

【11】

PvBuckOCHw

Nei

Maskinvarebeskyttelse buck-overstrøm

【12】

bLineLoss

Nei

Manglende nettstrøm

【13】

OverloadBypass

Ja

Overlastbeskyttelse omkobling

【14】

OverloadInverter

Ja

Overlastbeskyttelse omformer

【15】

AcOverCurrHw

Ja

Maskinvarebeskyttelse omformer-overstrøm

【17】

InvShort

Ja

Kortslutningsbeskyttelse omformer

【19】

OverTemperMppt

Nei

Overtemperaturbeskyttelse buck-varmeavleder

【20】

OverTemperInv

Ja

Overtemperaturbeskyttelse omformervarmeavleder

【21】

FanFail

Ja

Viftefeil

Brukerhåndbok for ES3000 Plus kraftstasjon
【22】

EEPROM

Ja

Minnefeil

【23】

ModelNumErr

Ja

Modellinnstillingsfeil

【26】

RlyShort

Ja

Omvendt AC-utgang returlader til omkoblingens
AC-inngang

【29】

BusVoltLow

Ja

Kretsfeil intern batteriboost

9.2 Feilkorrigerende tiltak
Feil

Korrigerende tiltak
Sjekk om batteriets luftbryter eller PV-luftbryteren er lukket; hvis

Ingen visning på skjermen

bryteren er i "på"-posisjon, kan du trykke på en hvilken som helst
tast på skjermen for å gå ut av hvilemodus.

Batterioverspenni

Mål om batterispenningen overstiger nominell verdi, og slå av PV-

ngsbeskyttelse

rekkens luftbryter og nettluftbryteren.

Batteriunderspennings-

Lad batteriet til det går tilbake til gjenopprettingsspenningen for

beskyttelse

lavspenningsfrakobling.

Viftefeil

Sjekk om viften ikke roterer, eller om den blokkeres av
fremmedlegemer.

Overtemperaturbeskyttel

Når enhetens temperatur er avkjølt til under

se varmeavleder

gjenopprettingstemperaturen, gjenopptas normal lading og utlading.

Overlastbeskyttelse

① Reduser bruken av kraftutstyret;

omkobling,

② Start enheten på nytt for å gjenoppta lastutgang.

overlastbeskyttelse
omformer
Kortslutningsbesk

① Kontroller lasttilkoblingen nøye, og fjern

yttelse omformer

kortslutningsfeilpunktene;
② Start på nytt for å gjenoppta lastutgang.
Bruk et multimeter til å sjekke om PV-inngangsspenningen overstiger

PV-overspenning
Alarm: manglende batteri

den maksimalt tillatte inngangsspenningen.
Sjekk om batteriet er tilkoblet, eller om batterikretsbryteren er
utkoblet.
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9.3 Batteriparameter
Nr.
1
2
3
4
5

Beskrivelse
Nominell spenning
Nominell kapasitet
Nominell energi
Nominell utgangsenergi
Maks. utgangsenergi

Spes.
51,2 V
40 Ah
2048 Wh
3 000 W (kontinuerlig utgang)
5 000 W（mindre enn 5 min)
(102 %<last<125 %) ±10 %: alarm og avslåing etter 5 min;

6

Overlastbeskyttelse

(125 %<last<150 %) ±10 %: alarm og avslåing etter 10 sek;
Last>150 % ±10 %: alarm og avslåing etter 5 sek;

22
23
24
25
26
27
28
29

Nominell ACutgangsspenning
AC-utgangsfrekvens
AC-utgangsbølge
AC-omformereffektivitet
Forventet levetid
DC-ladespenning
PV-inngangsspenning
Driftstemp.
Standard ladestrøm
Maks. ladestrøm
Standard utladningsstrøm
Maks. kontinuerlig
utladningsstrøm
Lading
overtemp.beskyttelse
Utlading
overtemp.beskyttelse
Lading
undertemp.beskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
Overlastbeskyttelse
Overstrømbeskyttelse
Returladingsbeskyttelse
Bluetooth-skjerm
Total vekt
Mål
Effekt uten last

30

Lagring

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

220 V
50 Hz
Ren sinusbølge
≥90 %
≥3 år eller akkumulert energi≥3 200 kWh
58,4 V
（60-115）V
Lading:（0 ~ 45）℃； Utlading:（-20 ~ 60）℃
20 A
60 A
40 A
100 A
60℃
75℃
-5℃
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
31kg
（520*300*220）mm
≤3W
Temp.：-20±60 ℃，Fuktighet：65±25 % RH；
Det anbefales å ladehver tredje måned.
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10. Pakkeliste

Nr.

Produkt eller tilbehør

Ant.

1

Blackbox kraftstasjon

1 stk.

2

AC-strømledning – Euro-type (16 mm², 1,8 m)

1 stk.

3

AC-utvidelsesbryter og kabel (3,0 m)

Merknad

1 stk.

4

50 A Anderson-kontakt

1 stk.

5

120A Anderson-kontakt

1 stk.

6

Billader-booster

0 stk.

7

Brukerhåndbok

1 stk.

E-fil
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11. Garanti
11.1 Ansvarsfraskrivelse
Green Energy vil ikke være ansvarlig for skader forårsaket av det følgende:
Force majeure, herunder brann, tyfon, flom, jordskjelv, krig og terrorisme;
Forsettlig eller utilsiktet misbruk, feilaktig bruk, forsømmelse eller feil vedlikehold, bruk under unormale forhold;
Feil installasjon av perifert utstyr, feil drift osv. som forårsaker funksjonsfeil;
Demontering eller endring av produktet uten AJ POWERs uttrykkelige eller skriftlige samtykke.

11.2 Garanti
Green Energy garanterer at dette batteriet ikke har noen kvalitetsproblemer i løpet av 3 års bruk i henhold til
produkthåndboken (eller frem til den akkumulerte utgangseffekten når 3 650 kWh). Innen normal levetid vil AJ POWER gi
garanti hvis produktet feiler eller har kvalitetsproblemer.
Skader forårsaket av dårlig vedlikehold av produktet, feil lading, feil bruk, reversering av polaritet, feil installasjon, feil lagring
og overoppheting, fysisk skade, brann, forfrysninger, vannskader, demontering, modifisering eller lignende dekkes ikke av
garantien.

11.3 Garantikort
Garantikort
Produkt
Produktkode

ES-3000 Plus
Garantiperiode

år

måned

Distributør
Adr.:
Kundenavn

Kjøpsdato

Kundeadr.
Kontaktnr.
Garantivilkår:
1. Hvis det oppstår en ytelsesfeil innen tre måneder fra datoen produktet selges,
må selve produktet og den ytre emballasjen være intakt, og produktet kan da
byttes mot samme modell, med unntak av ved selvforskyldte skader.
2. Produktet er garantert i tre år (eller til den akkumulerte utgangseffekten når
3 650 kWh) fra salgsdatoen, men tilbehøret dekkes ikke av garantien.
3. Garantitjenesten er bare gyldig ved normal bruk.
4. Alle selvforskyldte skader, selvmontering eller egen modifisering, feil bruk,
overfladiske skader osv. dekkes ikke av garantien.
5. Produktgarantikortet må fremvises i garantiperioden. Hvis dette kortet ikke
fremvises eller kortet er endret av brukeren, har selskapet rett til å nekte å gi
garanti.

