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1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1.1 Pamiętaj
1) Uważne przeczytanie instrukcji obsługi (dołączonej do akcesoriów) jest niezbędne 

przed zainstalowaniem i używaniem baterii.
2) Jeśli baterie są przechowywane przez dłuższy czas, należy je ładować co sześć miesięcy, 

a stan ich naładowania (SOC) nie powinien wynosić mniej niż 80%.
3) Baterie należy naładować w ciągu 12 godzin po całkowitym rozładowaniu.
4) Nie wystawiaj baterii i kabla na działanie temperatury powyżej 60 ℃.
5) Podczas konserwacji wszystkie zaciski baterii muszą być odłączone.
6) Skontaktuj się z dostawcą w ciągu 24 godzin, jeżeli zauważysz nietypowe działanie.
7) Nie dopuszczaj do kontaktu baterii z cieczą.
8) Nie wystawiaj baterii na działanie łatwopalnych lub żrących chemikaliów lub oparów.
9) Nie demontuj baterii.
10) Nie podłączaj baterii bezpośrednio do instalacji solarnej PV.
11) Roszczenia gwarancyjne nie dotyczą bezpośredniego lub pośredniego uszkodzenia 

przedmiotów wymienionych powyżej.
12) Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów do którejkolwiek 

części baterii.

1.2 Przed podłączeniem
1) Po rozpakowaniu sprawdź najpierw produkt i listę przewozową. Jeżeli produkt jest 

uszkodzony lub w paczce brakuje części, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.
2) Przed instalacją należy odciąć zasilanie sieciowe i upewnić się, że bateria jest 

wyłączona.
3) Sprawdź ponownie kable dodatnie i ujemne oraz upewnij się, że nie nastąpi zwarcie 

z zewnętrznym urządzeniem. 
4) Nie podłączaj bezpośrednio baterii i zasilania AC.
5) BMS (system zarządzania baterią) wbudowany w baterię jest przystosowany do 

napięcia 48VDC, nie należy podłączać baterii w serii.
6) Należy upewnić się, że parametry elektryczne systemu baterii są zgodne 

z dodatkowymi urządzeniami.
7) Trzymaj baterię z dala od cieczy i ognia.

1.3 Podczas używania
1) Jeśli system baterii wymaga przeniesienia lub naprawy, należy odciąć 

zasilanie i włączyć całkowicie baterię.
2) Nie łącz baterii z innymi typami baterii.
3) Nie podłączaj baterii do pracy z wadliwym lub niekompatybilnym inwerterem.
4) Zabrania się demontażu baterii (zdjęta lub uszkodzona etykieta produktu).
5) W przypadku pożaru można używać tylko gaśnic proszkowych,

nie stosuj gaśnic płynowych. 

6) Nie otwieraj, nie naprawiaj ani nie demontuj baterii. Takich czynności mogą 
dokonywać tylko pracownicy SOFAR lub osoby autoryzowane przez SOFAR. 
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Nie ponosimy żadnych konsekwencji ani związanej z tym odpowiedzialności, 
wynikających z naruszenia bezpieczeństwa działania lub złamania standardów 
projektowych, produkcyjnych i bezpieczeństwa wyposażenia. 

2. SPECYFIKACJA

2.1 Podstawowe parametry

Podstawowe parametry Specyfikacja

Energia całkowita 2400Wh 

Energia użytkowa 2000Wh 

Napięcie nominalne 48.0V 

Waga 29Kg

Wymiary 95mm*450mm*640mm

Głębokość rozładowania (DOD) 80%

Cykl życia (80%DOD) >6000,25℃

Żywotność projektowa 10+ lat (25℃/77⁰ F)

Napięcie rozładowania    

Napięcie ładowania  

Ciągły prąd ładowania 25A

Maksymalny prąd ładowania 25A

Ciągły prąd rozładowania 50A

Maksymalny prąd rozładowania 65A

Port komunikacyjny CANbus + RS485

Temperatura pracy -20~+60℃

Temperatura przechowywania 5℃～+45℃

Skalowalność Do czterech jednostek

Metoda instalacji Mocowany do ściany

Certyfikaty CE / IEC62619 / RCM / SAA
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45V ~ 52.5V

51.8V ~ 52.5



2.2 Wymiary

3. Instrukcja interfejsu wyposażenia
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Włącznik prądu ON/OFF
Włączanie/wyłączanie całego pakietu baterii w trybie czuwania przy 
braku mocy wyjściowej.

Dioda LED statusu (RUN) Zielona dioda LED miga, wskazując stan działania baterii.

Dioda LED ostrzeżenia (ALM)
Czerwona dioda LED miga, wskazując zagrożenie dla baterii i stan 
jego ochrony.

Dioda LED wskaźnika poziomu 
naładowania (SOC)

Zielone diody LED wskazują pojemność baterii.

Terminale +/-

CANbus(CAN) 

RS485 Postępuj zgodnie z protokołem RS485, komunikuj łącze między bateriami
równoległymi. 

Włącznik ID (ADD)

3.1 Dioda LED wskaźnika poziomu naładowania (SOC) 

SOC 
LED 

● ● ● ●

LED4 LED3 LED2 LED1 

0~25% OFF OFF OFF ON 

25~50% OFF OFF ON ON 

50~75% OFF ON ON ON 

75~100% ON ON ON ON 
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Zainstalowano dwie pary terminali z identycznymi funkcjami, jeden łączy 
się ze sprzętem, a drugi równolegle z innym modułem baterii w celu 
zwiększenia pojemności. Dla każdego pojedynczego modułu każdy 
terminal może przejąć funkcję ładowania i rozładowywania.

Postępuj zgodnie z protokołem CAN (port RJ45) w celu przesłania 
informacji o baterii do inwertera magazynowego.

6 przełączników ADD, Dip1 ~ 3, aby ustawić tryb Master/Slave, Dip4~6,  
aby ustawić baterię w trybie slave.



3.2 Włącznik ID

ADD A1 A2 A3

Master 0 0 0 

Slave 1 1 0 0 

Slave 2 0 1 0 

Slave 3 1 1 0 

Slave 4 0 0 1 

Slave 5 1 0 1 

Slave 6 0 1 1 

Slave 7 1 1 1 

ADD N1 N2 N3

Slave 0 szt. 0 0 0 

Slave 1 szt. 1 0 0 

Slave 2 szt. 0 1 0 

Slave 3 szt. 1 1 0 

Slave 4 szt. 0 0 1 

Slave 5 szt. 1 0 1 

Slave 6 szt. 0 1 1 

Slave 7 szt. 1 1 1 

5



 Tryb liczenia przełącznika ID jest binarny. A1 / A2 / A3 oznacza kod ID, 
a N1 / N2 / N3 oznacza liczbę baterii w trybie slave. Kiedy przycisk jest ustawiony 
na „ON”, definiuje się go jako „1”. „OFF” jest definiowane jako „0”.

 Tylko bateria w trybie master może komunikować się z inwerterem 
magazynowym za pomocą CANbus.

3.2.1 Włącznik ID (ADD) - podłączenie baterii 10 kWh

 Przykład dla czterech baterii równoległych. Pierwsza bateria połączona z 

inwerterem magazynującym znajduje się w trybie master, pozostałe znajdują 

się w trybie slave. 

Kod ID dla baterii w trybie master wynosi “A1~A3=0, N1=1, N2=1, N3=0” - jak 

wynika z tabeli poniżej.

ADD A1 A2 A3

Master 0 0 0 

ADD N1 N2 N3

Slave 3 szt. 1 1 0 

Bateria nr 1 w trybie slave to “A1=1, A2=0, A3=0, N1~N3 tak jak bateria w trybie master”.

ADD A1 A2 A3

Slave 1 1 0 0 

ADD N1 N2 N3

Slave 3 szt. 1 1 0 

Bateria nr 2 w trybie slave to “A1=0, A2=1, A3=0, N1~N3 tak jak bateria w trybie master”.

ADD A1 A2 A3

Slave 2 0 1 0 
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ADD N1 N2 N3

Slave 3 szt. 1 1 0 

Bateria nr 3 w trybie slave to “A1=1, A2=1, A3=0, N1~N3 tak jak bateria w trybie master”.

ADD A1 A2 A3

Slave 3 1 1 0 

ADD N1 N2 N3

Slave 3 szt. 1 1 0 

4. Instalacja

Części baterii

NO. Ilustracja Element Szt.

1 Bateria magazynująca 1 

2 Wspornik montażowy 1 

Uwaga
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa natychmiast zatrzymaj działanie baterii, 
kiedy temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura robocza (odpowiednia 
temperatura wynosi 0 ~ 45 ℃). Jeśli bateria ma temperaturę wyższą niż 
zalecana, wpłynie to na jej działanie.



3 
Prawy wspornik 

montażowy
1 

4 Lewy wspornik 
montażowy 

1 

5 Śruby rozporowe 4 

6 Nakrętka 4 

Narzędzia do instalacji i odzież ochronna

Numer Ilustracja Narzędzie/odzież ochronna

1 Młotek

2 Wiertarka 

3 Klucz nastawny 

4 Klucz ampulowy

5 Poziomica

6 Marker
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7 Rękawice izolowane

8 Gogle ochronne

9 Buty ochronne
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1.

Instalacja baterii magazynującej

Umieść poziomicę na ścianie, a następnie zaznacz dwie pozycje wiercenia. Odległość powinna 
wynosić 484 ± 1 mm.

2. Umieść poziomicę na ścianie, a następnie zaznacz dwie pozycje wiercenia. 
Odległość powinna wynosić 484 ± 1 mm.
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5. Powieś baterię na ścianie i przymocuj nakrętki.

6. Umieść zamontowany wspornik zgodnie z pozycją instalacji na baterii i zaznacz otwór pozycjonujący
na ścianie.

Dokręć śrubę M5 przez otwór w prawym/lewym wsporniku montażowym na baterii.

3. Umieść kołki w dziurach za pomocą młotka.



8. Umieść kołki w dziurach za pomocą młotka.
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7. Zdejmij wspornik montażowy. Wywierć dziury o głębokości 38 mm na zaznaczonych pozycjach.

9. Dokręcić śrubę do akumulatora przez zamontowany wspornik.



Instalacja baterii magazynującej - łączenie baterii równoległych

Kabel zasilający i komunikacyjny dla zestawu modułowego baterii 

(mocowanie do ściany)

Przewód zasilający ujemny o długości 0,9 m

Przewód komunikacyjny o długości 0,9 m

Przewód zasilający dodatni o długości 0,9 m

Kabel zasilający i komunikacyjny łączący baterie i inwerter magazynujący (mocowany do ściany)

Przewód zasilający ujemny o długości 1,5 m

Przewód zasilający dodatni o długości 1,5 m

1. Po zainstalowaniu baterii na ścianie, połącz kablem zasilania/komunikacyjnym baterię 

i inwerter magazynujący.
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CZERWONY

CZARNY

CZARNY

CZERWONY



2. Przy użyciu kabla zasilającego łączącego dwie baterie.

3. Przy użyciu kabla zasilającego łączącego cztery baterii.

4. Upewnij się, że: kod wybierania jest prawidłowy, bieguny dodatnie i ujemne baterii są 
prawidłowo podłączone, kabel komunikacyjny CAN jest prawidłowo podłączony. Naciśnij 
wszystkie przyciski włączające baterie. 

5. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt z pomocą techniczną SOFAR.
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