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СОЛАРЕН ИНВЕРТОР ЗА ПОМПИ

Ръководство на потребителя

АПЕКС СОЛАР ООД
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Увод

Благодарим ви за покупката на PS серия соларен помпен инвертор!

Моля, не забравяйте преди монтиране и употреба, да прочетете внимателно това ръководство, за да се 
гарантира функционалността на уреда и безопасността на потребителя.

Моля, пазете това ръководство, за да се улесни впоследствие рутинната проверка и поддръжка, както и да 
разберете причината за възникнали неизправности в уреда.

Ако имате някакви въпроси или специфично изискване по време на използване на уреда, моля, свържете се 
с дистрибуторите на фирмата ни или директно с центъра за поддръжка на тел: 02 9585 777.

Това ръководство е обект на промяна без по-нататъшно уведомление!
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Инструкции за безопасност

За да се осигури безопасна експлоатация на соларния помпен инвертор, трябва да се 
избере най-подходящия начин за транспорт, монтаж, експлоатация и поддръжка. Преди 
работа с инвертора, трябва да сте наясно със следните забележките за безопасност:

Внимание: пожар, сериозни увреждания на човек, или дори до смърт.

Внимание: ниска или средна степен нараняване на човек или повреда на оборудването.

Полезна информация.

Първоначален оглед

Внимание

Ако инвертора е повреден или липсват части, то не се позволява да се инсталира, в противен 
случай може да има инциденти.

Монтаж

Внимание 

1. За да се осигури добра конвекция за охлаждане, инверторът трябва да се монтира вертикално.
2. Инсталирайте го в закрито помещение, което има добра вентилация. Забранено е да се

инсталира, където може да е изложен на директно слънце.

3. Не позволявайте стърготини от разпробиване по време на монтажа да попаднат в охлаждащия
радиатор или вентилатор

Свързване

Внимание

1. Всеки проводник, свързан към инвертора трябва да бъдат изолиран за безопасност.
2. Свързването на инвертора трябва да се извършва от квалифицирани електро специалисти, или в

противен случай може да се предизвика токов удар или пожар.
3. Моля, убедете се, че входящата мощност е изключена иначе има риск от токов удар или пожар.
4. Заземете надеждно корпуса, в противен случай инвертора има опасност да бъде електризиран.
5. Изборът на PV масив, помпа и инвертор трябва да отговаря на техн.изисквания, в противен

случай оборудването ви може да дефектира.
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Работа
Внимание 

1. Моля, затягайте проводниците към терминалите по предписания въртящ момент, иначе има риск
от пожар.

2. Не свързвайте изхода на инвертора към кондензатор или LC/RC филтър.
Препоръчваме разстоянието между инвертора и помпата да не надвишава100 m.

Внимание 

1. Регулирайте отделните контролни параметри според стъпките, посочени от ръководството преди
първото му пускане. Не променяйте параметрите за контрол на инвертора случайно, защото това
ще доведе до повредата му.

2. Тъй като температурата на радиатора е висока по време на работа, не го докосвайте за дълго
време поради опасност от изгаряне.

3. При надморска височина над 1000 м, инверторът намалява мощността си, т.е. изходния ток
спада с 10% на всеки 1500 m нарастване на височината.

Внимание

1. Поддръжката и проверка трябва да се извършват от квалифицирани електро специалисти.
2. Не разглобявайте инвертора под напрежение. Поддръжката и проверката да се правят най-

малко 5 минути след изключване.

3.

4. Третирайте инвертора като промишлен отпадък при рециклирането му. Възможно е
електролитните кондензатори да избухнат по време на изгаряне, както някои от компонентите му
ще произвеждат токсични и вредни газове.

3.

Абсолютно забранено е да се реконструира инвертора, което ще доведе до нараняване на
персонала или повреда на оборудването.
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Глава 1 Въведение

1.1 Въведение в соларните помпени системи

Соларните помпени системи стават все по-популярни, те може да се прилагат за дневна употреба 
извличане на подземни води, в селското стопанство за напояване, горското напояване, контрол в 
пустинята, за пасища в животновъдството, водоснабдяване за острови, пречистване на отпадъчни 
води и така нататък. През последните години, с насърчаването на използването на нови енергийни 
ресурси, соларните помпени системи все повече са използвани дори в центъра на града, площади, 
паркове, туристически обекти, курорти и хотели, фонтанни системи в населените места.

Системата се състои от слънчев масив, 3 фазна AC помпа и соларен помпен инвертор. 
Философията на този дизайн е, че е по-добре и по евтино да се съхранява вода в резервоар 
отколкото  електричество в акумулаторни батерии.

Слънчев панел Соларен помпен инвертор Помпа

Соларния масив е съвкупност от много соларни модули, свързани последователно и паралелно. 
Той абсорбира слънчева светлина радиация и я преобразува в електрическа енергия за 
системата. Помпения инвертор регулира работата на системата и превръща DC произведения ток 
от слънчевия масив в AC за задвижване на помпата, като в същото време регулира честотата на 
изхода в реално време, в зависимост от промяната на интензитета на слънчевата светлина 
проследявайки максималната точка на мощността (MPPT).
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Помпата с 3-фазен мотор черпи вода от кладенци, реки или езера и я изпомпва в резервоар за 
съхранение или се свързва директно към системата за напояване, фонтан система и т.н. 
Могат да се използват различни видове помпи, като центробежна помпа, аксиална, смесена помпа 
дълбоко-потопяема и т.н.

1.2 Възможности на инвертора

1.3 Спесификация на инвертора

Описание на моделите

P  S   750 L  P  S   3700 H 

H….Високо напрежение
3700w…....Мощност
S…………Соларен
P………....Помпен

L….Ниско напрежение
750 w…..Мощност
S………..Соларен
P………..Помпен

Забележка: “L” означава ниско напрежение: 3 фази 220V; 
“H” означава високо напрежение: 3 фази 380V.

-Широкия диапазон на входно напрежение дава повече възможности за приемане на различни  
конфигурации на PV масива и различен тип PV модули.
- Степен на защита IP65 и дизайн без вентилатор, подходящ за външната среда.
- Интелигентно цифров автоматичен контрол на работата, висока и защити от 
свръхнапрежениеи претоварване. 
- Алуминиева сплав на корпуса и LED дисплей за контрол, терминални конектори. 
- Използване на IGBT модул с висока ефективност, ниска температура, ниско ниво на шум и 
дълги жизнени функции. 
- Удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка. 
- Управляваща схема за мониторинг на горното и долно ниво на водата, за да се предпази 
изпомпването от водоизточника, както преливането на резервоара. 
- RS485 комуникация, система за дистанционно управление (опционално).

Внимание: Не отлепяйте табелките с модела и параметрите на продукта.



7

Технически параметри:

Техн.параметри 
PV
масив

AC 
помпа 

Модел 

Вх. 
напр. 

обхват 
(Voc) 

Mppt 

напр. 

(Vpp) 

Номинален 
вх. 
ток 

(A) 

Изх. 
честота 

(Hz) 

Изх. 

напрежение 

(V) 

Изх. 

ток 

(A) 

Номинална 
изх. 

Мощност 

(kW) 

Dc 

Мощност 

(kW) 

Номинална 

Мощност 

(kW) 

PS750L 

250-500 

280-450 6.0 0-400 0-220 4.5 0.75 0.825 0.55 

PS1500L 280-450 9.0 0-400 0-220 7 1.5 1.65 1.1 

PS2200L 280-450 13.0 0-400 0-220 10 2.2 2.25 1.5 

PS4000L 280-450 20.0 0-400 0-220 16 3.7 4.5 3 

PS750H 

450-750 

480-600 4.0 0-400 0-380 2.5 0.75 0.825 0.55 

PS1500H 480-600 5.0 0-400 0-380 3.7 1.5 1.65 1.1 

PS2200H 480-600 7.0 0-400 0-380 5 2.2 2.25 1.5 

PS4000H 480-600 12.0 0-400 0-380 9 3.7 4.5 3 

PS5500H 480-600 17.0 0-400 0-380 13 5.5 6 4 

PS7500H 480-600 22.0 0-400 0-380 17 7.5 8.25 5.5 

PS11KH 480-600 32.0 0-400 0-380 25 11 11.25 7.5 

PS15KH 480-600 41.0 0-400 0-380 32 15 16.5 11 

PS18KH 480-600 50.0 0-400 0-380 37 18 22.5 15 

PS22KH 480-600 58.0 0-400 0-380 45 22 27.8 18.5 



8

Внимание: Моля, изберете подходящ модел според PV масива и мощността на помпата.

Внимание: моделите с висока мощност използват множество DC входящи стрингове. 
 Мощността на входа в таблицата по-горе показва общата.

Глава 2 Монтаж и окабеляване

2.1 Първоначален оглед

АПЕКС СОЛАР ООД има строга система за осигуряване на качеството на продукта, опаковка и т.н. 

Ако намерите някоя нередност, моля незабавно се свържете с дистрибуторите на фирмата ни или 
директно с центъра за поддръжка на тел: 02 9585 777. 

PS30KH 480-600 77.0 0-400 0-380 60 30 39 26 

PS37KH 

450-750 

480-600 96.0 0-400 0-380 75 37 45 30 

PS45KH 480-600 115.0 0-400 0-380 90 45 56 37 

PS55KH 480-600 140.0 0-400 0-380 110 55 68 45 

PS75KH 480-600 191.0 0-400 0-380 150 75 98 65 

Техн.параметри 
PV
масив

AC 
помпа 

Модел 

Вх. 
напр. 

обхват 
(Voc) 

Mppt 

напр. 

(Vpp) 

Номинален 
вх. 
ток 

(A) 

Изх. 
честота 

(Hz) 

Изх. 

напрежение 

(V) 

Изх. 

ток 

(A) 

Номинална 
изх. 

Мощност 

(kW) 

Dc 

Мощност 

(kW) 

Номинална 

Мощност 

(kW) 



2.3 Размери и тегло

Модел
Размери

(H W D mm
Тегло (Kg)

PS750L 395 261 190 11

PS1500L 395 261 190 11

PS2200L 395 261 190 11

PS4000L 395 261 190 11

PS750H 395 261 190 11

PS1500H 395 261 190 11

PS2200H 395 261 190 11

PS4000H 395 261 190 11

PS5500H 430 305 190 25

PS7500H 430 305 190 25

PS11KH 430 305 190 25

PS15KH 430 305 190 25

PS18KH 430 305 190 25

PS22KH 690 585 225 38

PS30KH 690 585 225 38

PS37KH 690 585 225 38

PS45KH 690 585 225 38

PS55KH 740 600 230 48

PS75KH 740 600 230 48
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2.4 Сензор (опционално)

Инверторът се доставя със сензорен кабел, който можете да се удължи според изискванията ви. 
Кабелът е с 9 проводници: 4 проводника, използвани за датчик на резервоара; 4 проводника за 
водния източник/кладенец и 1 заземителен. 

Глава 3  Свързване на помпения инвертор

 3.1 Изход към мотора на помпата 

U

1

V

2

PE

4

W

3
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3.2 Комуникация

 A

2

B

1

RS485

3.3 Сензор

По подразбиране ключа за сензори е затворен, ако искате да използвате сензори за 
кладенеца и резервоара, трябва да отворите ключа за сензори.

Ако ключът за сензори е затворен, преди помпата да работи, натиснете RUN + STOP / 
RST бутоните едновременно, за да отворите ключа за сензори, състоянието на 
превключвателя за сензори ще мине от 0 към 1, можете да натиснете SHIFT  бутона, за да 
видите състоянието на сензорения превключвател.

Ако ключът за сензори е отворен, преди помпата да работи, натиснете RUN + STOP / 
RST бутоните едновременно, за да затворите сензорния превключвател състоянието на 
превключвателя за сензори ще мине от 1 към 0, можете да натиснете SHIFT  бутона, за да 
видите състоянието на сензорения превключвател.
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Кафяв

S1

Зелен

S3
COM3

Зелено
бял

S4

Оранжев

COM4

Оранжево
бял

S2

Син
COM2

Синьо
бял

COM1

Кафяво
бял

СЕНЗОР
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високо ниво в резервоара

ниско ниво в резервоара

S2 COM2

S1 COM1

S1 S2 в резервоара

Внимание: ако не използвате сензори за резервоара, моля, извадете ги и 
едновременно прекъснете връзката между S1 и com1, между S2 и COM2, в 
противен случай ще се появи код за грешка E025.

Ако ключът за сензори е включен, когато не се използват сензори за резервоара и 
кладенеца, може да натиснете RUN + STOP / RST бутоните едновременно да затворите 
ключа за сензори.
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S3 S4 в кладенеца

Внимание: Когато не използвате сензори за кладенеца, моля, извадете ги от 
кладенеца, едновременно трябва да свържете S3 с COM3, и S4 с COM4, в противен 
случай тя ще се появи код за грешка E026.

Ако ключът за сензори е включен, когато не се използват сензори за резервоара и 
кладенеца, може да натиснете RUN + STOP / RST бутоните едновременно да затворите 
ключа за сензори.
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Контакт Терминал Описание

Dc вход
PV+ червен кабел плюс на PV масива

PV- черен кабел м и н у с  н а  P V  м а с и в а

Ac изход

MOTOR-1 червен U фаза U фаза на AC входа на мотора

MOTOR-2 червен V фаза V фаза на AC входа на мотора

MOTOR-3 червен W ф а з а W фаза на AC входа на мотора

MOTOR-4 жълто-зелен Заземяване

Сензори за ниво на водата

S1 кафяв Ниско ниво на резервоар

Com1 кафяво-бял Ниско ниво на резервоар

S2 син Високо ниво на резервоар

Com2 синьо-бял Високо ниво на резервоар

S3 зелен Ниско ниво на кладенец

Com3 зелено-бял Ниско ниво на кладенец

S4 оранжев Високо ниво на кладенец

Com4 оранжево-бял Високо ниво на кладенец

RS485 комуникация
RS485-A

RS485-B

Ако ви е необходима RS485 комуникационна функция, моля свържете се с дистрибутори 
на фирмата ни или се свържете директно с нашия технически сервизен център 02-9585 777.

Внимание: Когато не използвате сензори за резервоара, трябва да прекъснете S1 
и com1, също S2 и COM2, в противен случай тя ще се появи грешка E025.

Внимание: Когато не използвате сензори за кладенеца, трябва да свържете S3 към COM3, 
свържете също S4 към Com4, иначе се появява грешка E026.
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Глава 4 HMI дисплей

RUN
STOP
RST

HZ

A

V

SHIFT

RPM
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4.1 Led дисплей

Таблица 4.1
Съдържание Описание

Токов Led индикатор A  1  Когато показва PV изх.

ток, свети.

 2 Когато показва AC

изх. ток, свети.

Напреженов Led индикатор V  Когато показва напрежението,

свети.

Честотен Led индикатор HZ  1 Когато показва работната

честота, свети

 2 Когато показва зададена

fчестота, свети

Led Индикатор на входна мощност VA  Когато показва вх.мощност,

токовият и напреженовия 

Led индикатор свети

Работен Led 

дисплей

 Текуща честота  Показва работната честота

 Напрежение  Показва PV напрежение

 Вх.мощност  Показва PV изх.мощност

 Dc вх.ток  Показва PV тока

 Ac изх.ток  Показва AC изх.ток

Статичен Led 
дисплей  

 Зададена честота  Показва зададената честота

 Напрежение  Показва PV напрежението
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Съдържание на LED дисплея Описание

Err Led дисплей вж. таблица 5.1 вж. таблица 5.1

4.2 Описание на бутоните

Таблица 4.2
символ съдържание описание

RUN Бутон за включване Стартиране на команда

SHIFT десен Shift бутон

Еднократно натискане - 

преминава се на следваща

визуализация:

1 Когато работи: работна 

честота напрежение вх. 

мощност dc вх. токt ac 

изх. ток  2 Когато е 

спрял: зададена 

честота напрежение.

STOP RST Стоп Рестарт

1 Когато работи с 

натискането му, инвертора 

спира.

2 Когато има грешка (Err), 

с натискането, се изчиства.




