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Grid-Tied PV Inverter 
SMT Series
(GW12KLV-MT | GW15KLV-MT | GW20KLV-MT | GW25K-MT | GW29.9K-MT 
| GW30K-MT | GW30KLS-MT | GW35KLS-MT | GW36K-MT | GW50KS-MT | 
GW60KS-MT)
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Obecné vyloučení odpovědnosti

Prohlášení o bezpečnosti

Varování

• Informace v tomto průvodci rychlou instalací se mohou změnit v důsledku aktualizací 
produktu nebo z jiných důvodů. Tato příručka nemůže nahradit štítky produktu nebo 
bezpečnostní opatření v uživatelské příručce, pokud není uvedeno jinak. Všechny popisy zde 
jsou pouze orientační.

• Před instalací si přečtěte průvodce rychlou instalací. Další informace naleznete v uživatelské 
příručce.

• Veškeré úkony musí provést vyškolení a zkušení technici, kteří znají místní normy 
a bezpečnostní předpisy.

• Zkontrolujte, zda dodávky mají správný model, úplný obsah a neporušený vzhled. Pokud 
zjistíte poškození nebo chybí některá součást, kontaktujte výrobce.

• Při obsluze zařízení používejte izolační nástroje a používejte osobní ochranné prostředky, 
aby byla zajištěna osobní bezpečnost. Když se dotýkáte elektronických součástek, používejte 
antistatické rukavice, oděv a pásek na zápěstí, abyste chránili měnič před poškozením. 
Výrobce neručí za škody způsobené statickou elektřinou.

• Přísně dodržujte pokyny k instalaci, provozu a konfiguraci uvedené v této příručce a 
uživatelské příručce. Výrobce nenese odpovědnost za poškození zařízení nebo zranění osob, 
pokud nebudete postupovat podle pokynů. Další podrobnosti o záruce naleznete na adrese 
https://en.goodwe.com/warranty.

Strana stejnosměrného proudu:
1. Ujistěte se, že jsou rámy součástí a systém držáků bezpečně uzemněny.
2. Připojte DC kabely pomocí dodaných PV konektorů. Výrobce neručí za poškození zařízení, 

pokud jsou použity jiné konektory.
3. Ujistěte se, že jsou kabely DC připojeny pevně, bezpečně a správně. Nevhodné zapojení 

může způsobit špatné kontakty nebo vysoké impedance a poškodit měnič.
4. Změřte stejnosměrný kabel pomocí multimetru, aby nedošlo k přepólování. Napětí by 

také mělo být pod maximálním vstupním DC napětím. Výrobce neručí za škody způsobené 
obráceným zapojením a extrémně vysokým napětím.

5. PV moduly používané s měničem musí mít klasifikaci IEC61730 třídy A.

Strana střídavého proudu:
1. Napětí a frekvence v místě připojení by měly splňovat požadavky na síť.
2. Na straně AC se doporučují další ochranná zařízení, jako jsou jističe nebo pojistky. 

Specifikace ochranného zařízení by měla být alespoň 1,25násobek jmenovitého 
výstupního střídavého proudu.

3. Kabel PE měniče musí být pevně připojen. 
4. Jako výstupní AC kabely se doporučuje používat měděné kabely. Pokud dáváte přednost 

hliníkovým kabelům, nezapomeňte použít měděné a hliníkové adaptérové koncovky.

Bezpečnostní opatření01
CS
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Zkontrolujte před zapnutím

NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ. 
Před prací na zařízení odpojte 
veškeré příchozí napájení a 
zařízení vypněte.

Zpožděné vybíjení. Po vypnutí 
počkejte 5 minut, dokud se součásti 
zcela nevybijí.

Než začnete pracovat na tomto 
zařízení, přečtěte si příručku.

Stále existují potenciální rizika. Před 
jakoukoli operací používejte vhodné 
OOP.

Nebezpečí vysoké teploty. 
Nedotýkejte se zařízení za 
provozu, abyste se nepopálili.

Kostřící bod. Označuje polohu pro 
připojení PE kabelu.

Značení CE Nelikvidujte měnič jako domovní 
odpad. Výrobek zlikvidujte v souladu 
s místními zákony a předpisy nebo 
jej zašlete zpět výrobci.

5min

Číslo Kontrola položky

1 Výrobek je pevně nainstalován na čistém místě, které je dobře větrané a snadno 
provozovatelné.

2 PE, DC vstup, AC výstup a komunikační kabely jsou připojeny správně a bezpečně.

3 Stahovací pásky jsou neporušené, vedené správně a rovnoměrně.

4 Nepoužité porty a svorky jsou zapečetěny.

5 Napětí a frekvence v místě připojení splňují požadavky na připojení měniče k síti.

Výrobek:
1. Svorky nevystavujte mechanickému zatížení, jinak může dojít k poškození svorek.
2. Všechny štítky a výstražné značky by měly být po instalaci viditelné. Neškrábejte, 

nepoškozujte ani nezakrývejte žádný štítek na zařízení.
3. Nedotýkejte se zařízení v chodu, abyste se nezranili, protože jeho teplota může přesáhnout 

60 ℃. Neinstalujte zařízení na místo v dosahu dětí.
4. Neoprávněná demontáž nebo úprava může zařízení poškodit, na poškození se nevztahuje 

záruka.
5. V zájmu vyloučení elektromagnetického rušení instalujte měnič mimo dosah vysokého 

magnetického pole. Pokud se v blízkosti měniče nachází rádiové nebo bezdrátové 
komunikační zařízení s frekvencí nižší než 30 MHz, je nutné:
• Instalovat měnič alespoň ve vzdálenosti 30 m od bezdrátového zařízení.
• Na vstupní kabel stejnosměrného proudu nebo výstupní kabel střídavého proudu měniče 

doplnit EMI filtr dolní propusti nebo feritové jádro s vícenásobným vinutím.
6. Výstražné štítky na měniči jsou následující.
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LED kontrolky

Kontrolka Stav Popis

ON = ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

OFF = VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

ON = MĚNIČ DODÁVÁ NAPÁJENÍ

OFF = MĚNIČ NEDODÁVÁ NAPÁJENÍ

JEDINÉ POMALÉ BLIKNUTÍ = VLASTNÍ KONTROLA PŘED 
PŘIPOJENÍM K SÍTI

JEDINÉ BLIKNUTÍ = PŘIPOJENÍ K SÍTI

ON = BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ/AKTIVNÍ

BLINK 1 = BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM SE RESETUJE

BLINK 2 = BEZDRÁTOVÝ SMĚROVAČ NENÍ PŘIPOJEN

BLINK 4 = PROBLÉM S BEZDRÁTOVÝM SERVEREM

BLINK = RS485 JE PŘIPOJENO

OFF = BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ NENÍ AKTIVNÍ

ON = OBJEVILA SE CHYBA

OFF = BEZ CHYBY

CS
EU prohlášení o shodě

Společnost GoodWe Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že měnič s moduly pro bezdrátovou 
komunikaci, prodávaný na evropském trhu, splňuje požadavky následujících směrnic: 
• Směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU (RED)
• Směrnice o omezeních nebezpečných látek 2011/65/EU a (EU) 2015/863 (RoHS)
• Odpadní elektrická a elektronická zařízení 2012/19/EU
• Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Prohlášení o shodě EU si můžete stáhnout na https://en.goodwe.com.

Společnost GoodWe Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že měnič bez modulů pro 
bezdrátovou komunikaci, prodávaný na evropském trhu, splňuje požadavky následujících 
směrnic: 
• Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU (EMC)
• Směrnice pro elektrická zařízení pro nízké napětí 2014/35/EU (LVD)
• Směrnice o omezeních nebezpečných látek 2011/65/EU a (EU) 2015/863 (RoHS)
• Odpadní elektrická a elektronická zařízení 2012/19/EU
• Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Prohlášení o shodě EU si můžete stáhnout na https://en.goodwe.com.

https://en.goodwe.com
https://en.goodwe.com
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