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Про інструкцію
У цьому посібнику описано, як встановити батареї компанії DLG Energy (Shanghai) Co., Ltd  
Soluna 15K PACK HV. Прочитайте інструкцію перед початком роботи.

Під час встановлення дотримуйтесь інструкцій у посібнику.

Якщо у вас є сумніви щодо рекомендацій та процедур безпеки описаних у цьому посібнику 
зверніться до компанії SOLUNA UA за порадою та поясненням.

Інформація, що міститься в цьому посібнику, є актуальною на момент публікації. Однак щодо 
проектування та оновлення технічних характеристик компанія DLG Energy (Shanghai) Co., 
Ltd залишає за собою право вносити зміни в будь-який час без попереднього повідомлення.

Крім того, ілюстрації в цьому посібнику, призначені, щоб допомогти пояснити в інструкції 
концепції конфігурації системи і установок, і призначені тільки для довідки.
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1. Запобіжні заходи
1.1. Попереджувальні знаки
Попереджувальні знаки попереджають вас про умови, які можуть спричинити серйозні 
травми або пошкодження вашого пристрою.
Рекомендується з обережністю уникати будь-якої небезпеки. Наступна таблиця описує 
попереджувальні знаки, використані в цьому посібнику.

Знак Опис

Акумулятор містить високу напругу, яка може спричинити ураження 
електричним струмом та інші серйозні травми.

Переконайтесь, що полюси акумулятора правильно підключені.

Тримайте акумулятор подалі від відкритого вогню чи джерел займання.

Тримайте акумулятор у недоступному для дітей місці.

Прочитайте інструкції перед установкою та експлуатацією 
акумуляторної батареї.

Акумулятор досить важкий, що може спричинити серйозні травми.

Акумулятор може просочитися корозійним електролітом.

Батарея може вибухнути.

Не викидайте акумулятор разом з побутовими відходами 
наприкінці терміну його експлуатації.

Недотримання цих вимог може призвести до фізичних травм або 
пошкодження обладнання.
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1.2. Інструкція з безпеки
З міркувань безпеки, монтажники повинні прочитати вміст цього посібника і всі 
попередження перед установкою.

Загальні заходи безпеки

Недотримання цих заходів безпеки може призвести до серйозних травм 
або матеріальних збитків.
Слід дотримуватися наступних запобіжних заходів.

1.2.1. Небезпека вибуху

◆ Не піддавайте батарею сильним ударам.
◆ Не тисніть і не пробивайте акумулятор.
◆ Не кидайте батареї у вогонь.

1.2.2. Небезпека пожежі
◆ Не піддавайте акумулятор температурі понад 60 ° C.
◆ Не розміщуйте акумулятор біля джерела тепла, наприклад, біля каміна.
◆ Не піддавайте акумулятор прямим сонячним промінням.
◆ Не дозволяйте роз'ємам акумуляторної батареї торкатися струмопровідних предметів, таких

як дроти.

1.2.3. Небезпека ураження електричним струмом
◆ Не розбирайте акумулятор.
◆ Не торкайтеся акумулятора мокрими рукамі.
◆ Не піддавайте акумулятор дії вологи або рідин.
◆ Тримайте акумулятор подалі від дітей та тварин.

1.2.4. Небезпека пошкодження акумуляторної батареї

◆ Не допускайте контакту акумулятора з рідинами.
◆ Не піддавайте акумулятор високого тиску.
◆ Не кладіть жодних предметів на акумулятор.

1.3. Інструкція з експлуатації акумулятора
◆ Використовуйте акумулятор лише за вказівками.
◆ Не використовуйте акумулятор, якщо він пошкоджений, виглядає потрісканим, поламаним чи

іншим чином пошкоджений.
◆ Не намагайтеся відкривати, демонтувати, ремонтувати, не маніпулювати, не змінювати

акумулятор. Користувач не може обслуговувати акумулятор.
◆ Щоб захистити акумулятор та його компоненти від пошкоджень під час транспортування,

будьте обережні.
◆ Не натискайте, не тягніть та не натискайте на акумулятор.
◆ Не піддавайте його ніяким силам.
◆ Не вставляйте сторонні предмети в жодну частину акумулятора.
◆ Не використовуйте розчинники для очищення акумулятора.
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1.4. Реагування на надзвичайні ситуації
Soluna 15K PACK HV складається з кількох акумуляторів, розроблених для запобігання 
небезпек внаслідок відмови.

Витік акумуляторів
Якщо акумулятор протікає, уникайте контакту з рідиною або речовиною, що протікає. 
Електроліт є корозійним і контакт може спричинити подразнення шкіри та хімічні опіки. 
Якщо трапився контакт з речовиною, зробіть наступне:

› Вдихання
Вичистіть забруднену область і негайно звернутися до лікаря.

› Контакт з очамі
Промийте очі проточною водою протягом 15 хвилин і негайно зверніться до лікаря.

› Контакт зі шкірою
Під час використання мила та води ретельно очистіть місце контакту з речовиною та
негайно зверніться до лікаря.

› Споживання
Викликати блювоту і негайно звернутися до лікаря.

› Пожежа
У разі пожежі завжди використовуйте вогнегасник ABC або вуглекислий газ.

При нагріванні до температури вище 150 ° C акумулятор може загорітися. 
Якщо пожежа спалахнула там, де встановлено акумулятор, зробіть 
наступне:

Якщо акумулятор загорівся, він буде виробляти токсичні гази. 
Тримайся подалі.

◆ Потушіть вогонь до того, як акумулятор розпалиться.
◆ Якщо пожежу не вдається погасити, перенесіть акумуляторну батарею в

безпечне місце.
◆ Якщо акумулятор загоряється, не намагайтеся гасити вогонь. Евакуюйте людей

негайно.

› Вологі батареї
Якщо акумулятор вологий або занурений у воду, не намагайтеся отримати доступ до
нього. Зверніться до виробника чи дистриб'ютора за технічною допомогою.

› Пошкоджені акумулятори
Пошкоджені батареї небезпечні і повинні бути оброблені з особливою ретельністю.
Вони непридатні для використання та можуть становити загрозу для людей чи майна.

Якщо акумулятор виявиться пошкодженим, запакуйте його в оригінальний контейнер, а 
потім поверніться до виробника чи дистриб'ютора.
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Пошкоджені батареї можуть витікати електроліт або легкозаймистий газ. 
Якщо ви підозрюєте про такі пошкодження, негайно зверніться до 
виробника чи дистриб'ютора за порадою та інформацією.

1.5. Призначення посібника
Цей посібник, завдання та процедури, описані в ньому, призначені лише 
кваліфікованим монтажникам.
Кваліфікований монтажник - це кваліфікований електрик або монтажник, який має всі 
наступні навички та досвід:

◆ Знання того, як працюють мережеві системи.
◆ Знання небезпек, пов’язаних із встановленням та використанням електрообладнання, та

прийнятних методів запобігання.
◆ Знання установок електрообладнання.
◆ Знання та дотримання цього посібника та всіх заходів безпеки та найкращої практики.

2. Інформація про Продукт
Soluna 15K PACK HV - літієва батарея NCM з системою управління BMS. Це модуль високої 
напруги акумулятора з функціями захисту CAN від перенапруги, перегріву та занадто 
низької температури. Він має характеристики високої щільності енергії, тривалого терміну 
експлуатації, безпеки та надійності.

Soluna - це інноваційний та надійний продукт, пристосований до зеленої енергії.

2.1. Функції
◆ Надійна конструкція для безпеки.
◆ Тривалий термін служби.
◆ CAN-підтримка зв'язку.
◆ Висока щільність енергії.
◆ Відмінна система управління акумулятором.

2.2. Застосування
◆ Резерв енергії.
◆ Мікроустановка.
◆ Домашня система зберігання енергії.
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2.3. Зовнішні розміри

2.4. Технічні дані

Малюнок 2.1. Зовнішні розміри

Ширина 647 ± 5 mm
Глибина 230 ± 3 mm
Висота 1205 ± 5 mm
Вага 138 kg

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ

Тип акумулятора - NCM

Загальна енергія kWh 15

Корисна енергія kWh 12

Ємність акумулятора Ah 36.6

Діапазон напруги V 350 ~ 478

Номінальна напруга V 410

Струм зарядки / розряду (номінальний) A 15 / 15

Зарядний / розрядний струм A 30 / 30

Потужність зарядки / розряду (номінальна) kW 6

Потужність заряду / розряду kW 10

Глибина розряду (DOD) % 80

Внутрішній опір mΩ ≤ 100

Кількість зарядів - ≥ 3600

Продуктивність акумулятора % > 95

Роз'єднувач постійного струму
- Контактор

- Запобіжник
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BMS

Споживання енергії W 3 (праця)

mW < 100 (режим сну)

Параметри моніторингу -

Напруга системи

Струм системи
Напруга комірки

Температура комірки

Зв'язок - CAN
УМОВИ ПРАЦІ

Робоча температура °C -10 +45
Робоча температура (рекомендується) °C 15 ~ 30
Температура зберігання °C -30 +60
Вологість % 5 ~ 95
Висота m Mакс. 2000
Спосіб охолодження - Природна конвекція

СЕРТИФІКАЦІЯ І НАДІЙНІСТЬ

Сертифікати
- Комірка: UL1642

-
Модуль акумулятора 
IEC62619 / UL1973

Класифікація небезпечних матеріалів - КЛАС 9

Транспорт - UN38.3
Рівень безпеки - IP54

2.5. Вигляд

Малюнок 2.2. Вигляд

Позиція Назва Примітка

1 Місце під'єднання проводів

2 Увімкнення / вимкнення живлення

3 - 4 Ручка

5 -6 Заземлення

7 Сигнальний індикатор живлення
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Малюнок 2.3. Порти

Rysunek 2.4. Porty

Позиція Назва Примітка

1 CAN1 порт Для зовнішнього зв'язку (інвертор)

2 CAN2 порт Для внутрішнього зв'язку (BMS)

3 Акумулятор+

4 Акумулятор -

2.6. Порти
Відкрутивши торцевий ковпачок, користувач може побачити, де під'єднані дроти. Дивіться 
малюнок нижче.

2.7. CAN1 та CAN2 інтерфейс зв'язку
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2.7.1. Порт CAN1 (для зовнішнього зв'язку)

2.7.2. Порт CAN2 (для внутрішнього зв'язку)

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - CAN1H CAN1L - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - CAN2H CAN2L

Увага:

CAN1H / CAN1L - використовується для зовнішніх з'єднань 
CAN2H / CAN2L - використовується для внутрішніх з'єднань

3. Установка

Переміщення батареї вимагає як мінімум двох осіб.

3.1. Поради що до розпакування 

› На наступному малюнку показана упаковка Soluna 15K PACK HV

Малюнок 3.1. Упаковка
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› Видаліть цвяхи з кришки. Потім відкрийте скриню.

1 Дерев'яне покриття

2 Soluna 15K PACK HV

3 Коробка з аксесуарами

› Вийміть акумулятор і поставте його вертикально. Перевірте акумулятор на
наявність пошкоджень.

› Інші предмети знаходяться в коробці аксесуарів. Вийміть їх і перевірте як в
наступному списку

› Зберігайте коробку для подальшого зберігання або транспортування.

3.2. Зміст упаковки
У наступній таблиці показаний вміст упаковки. Якщо предмети пошкоджені або відсутні, будь 
ласка, зв'яжіться з нами.

1 Soluna 15K PACK HV 1

2 Дріт PE 1

3 Шестигранний ключ 3mm 1

4 Шестигранний ключ 4mm 1

5 Гвинт M4 4

6 Гвинт M6 2

7 Хрестовий гвинт M6 8

8 Розширювальний гвинт 8

9 Комунікаційний кабель CAN 1

Позиція Назва Примітка

Позиція Назва ПриміткиКількість
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3.3. Установочні матеріали
Інсталяційні матеріали повинні бути підготовлені монтажниками.

◆ Зарядні кабелі

3.4. Місце установки
Ми рекомендуємо використовувати Soluna 15K PACK HV в системах зберігання енергії 
Soluna Home. Переконайтесь, що місце установки повинно відповідати наступним умовам:

◆ Будівля була спроектована стійкою до землетрусів.
◆ Розташування знаходиться далеко від моря, щоб уникнути солоної

води та вологи.
◆ Підлога пласка і рівна.
◆ Поблизу немає горючих або вибухонебезпечних матеріалів.
◆ Температура навколишнього середовища становить від 15 до 30 ° C.
◆ Температура і вологість залишаються постійними.
◆ Низький рівень пилу та бруду в приміщенні.
◆ Немає агресивних газів, в тому числі аміаку і парів кислот.

Якщо температура навколишнього середовища виходить за межі робочого 
діапазону, акумулятор автоматично відключається з міркувань безпеки. 
Оптимальний діапазон температур для акумуляторів - від 15 ° C до 30 ° C. 
Часті впливи високих температур можуть погіршити продуктивність та термін 
служби акумулятора.

3.5. Монтажні інструменти
Для встановлення акумулятора потрібні такі інструменти:

Позиція Зображення Назва

1 Викрутка

2 Інструмент для обтиску RJ45

3 Кусачки

4 Кліщі для зняття ізоляції

5 Рулетка
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1 Ізольовані рукавички

2 Захисні окуляри 

3 Захисне взуття

Використовуйте ізольовані інструменти для запобігання випадкового ураження 
електричним струмом. Вимірювальні інструменти повинні бути сертифіковані.

3.6. Захисне обладнання
Працюючи з акумуляторною батареєю, носіть захисні засоби, показані в таблиці нижче.
Монтажники повинні відповідати відповідним вимогам міжнародних стандартів, таких як 
IEC 60364 або національне законодавство.

3.7. Специфікація проводки

Для гармонізації технічних характеристик електропроводки Soluna 15K PACK HV необхідне 
використання проводів, як показано в таблиці нижче.

Кабель акумулятора Комунікаційний кабель

Рекомендується подвійний 
ізоляційний провід 8AWG

Рекомендується використовувати стандартний 
екранований комунікаційний кабель

Позиція Зображення Назва
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4. Обслуговування Soluna 15K PACK HV

◆ Підключіть інвертор та модуль акумулятора за допомогою кабелю зв'язку.
◆ Запустіть пристрій, перемикач знаходиться у правій частині  Soluna 15K PACK.

Деталі можна знайти нижче.

Увага:

CAN1 підключений до перетворювача для зв'язку.
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5. Вирішення проблем
Перевірте індикатори на передній панелі пристрою, щоб визначити стан акумуляторів.
Попередження спрацьовує, коли, наприклад, напруга, струм або температура виходять за 
межі норми.
BMS батареї періодично повідомляють про робочий стан інвертора. Коли акумулятор 
перевищує встановлені межі, він переходить у стан попередження. Після попередження 
інвертор негайно припиняє роботу. Використовуйте програмне забезпечення для інверторного 
моніторингу, щоб визначити причину попередження.
Можливі попереджувальні повідомлення:

◆ Напруга акумулятора занадто висока.
◆ Напруга акумулятора занадто низька.
◆ Температура акумулятора занадто висока.
◆ Температура акумулятора занадто низька.
◆ Струм розряду акумулятора занадто високий.
◆ Струм заряду акумулятора занадто високий.

Коли акумулятор повернеться до нормальної роботи, попереджувальні повідомлення 
очистяться.

6. Контактна інформація
Якщо у вас є додаткові запитання щодо системи Soluna, ми до ваших послуг.

ТОВ "СОЛУНА УА"
Ексклюзивний дистриб'ютор продукції Soluna на території України.

Tel.: +38 093 08 123 20 
Tel.: +38 066 73 103 48 
Tel.: +38 063 13 998 13
Email: service@afore.com.ua         
             www.soluna.com.ua
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