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Podłączenie akumulatora obcego Fronius Symo Hy-
brid

Komponenty

Fronius Check-
box 500V

Fronius Checkbox 500V służy do połączenia Fronius Symo Hybrid z akumulatorem innej 
firmy. Falownik i akumulator nie mogą być podłączane bezpośrednio do siebie, ponieważ 
w przypadku awarii może dojść do przepięcia, co może prowadzić do niebezpiecznych wa-
runków pracy.

Oddzielna instrukcja instalacji jest dostępna dla akumulatora i Fronius Symo Hybrid. W ni-
niejszym dokumencie opisano jedynie specjalne funkcje połączenia z Fronius Checkbox 
500V. Pozostałe etapy instalacji przedstawiono w instrukcji instalacji urządzeń. Wszystkie 
dokumenty firmy Fronius można znaleźć pod następującym adresem: www.fronius.com/
energy-package-manuals 

Akumulator innej 
firmy

Firma Fronius wyraźnie zaznacza, że akumulatory obce nie są produktami firmy Fronius, 
podobnie jak firma Fronius nie jest dystrybutorem ani sprzedawcą tych baterii. Firma Fro-
nius nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te akumulatory.

Moduł solarny
wytwarza prąd stały

Falownik — falownik Fronius Hybrid
przekształca prąd stały na prąd przemienny i ładuje akumulator. Przez za-
instalowaną funkcję monitorowania instalacji, za pośrednictwem interfejsu 
WLAN można podłączyć falownik do sieci. 

Fronius Checkbox 500V
niezbędne do bezpiecznego podłączenia falownika do akumulatora. 

Akumulator innej firmy
jest sprzężony po stronie prądu stałego z Checkbox i falownikiem; maga-
zynuje energię elektryczną.

Odbiorniki w instalacji fotowoltaicznej
odbiorniki podłączone do instalacji fotowoltaicznej (1- lub 3-fazowe)

Licznik — Fronius Smart Meter
zapewniający optymalne zarządzanie energią. Licznik może zostać za-
montowany przez elektromontera w szafie sterowniczej. 

Sieć zasilająca

CHECKBOX 500V
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Dane techniczne 
Fronius Check-
box 500V

Dioda statusu 
Fronius Check-
box 500V

Gdy dioda statusu świeci na zielono, między falownikiem a akumulato-
rem występuje połączenie elektryczne.

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP65
Dopuszczalna temperatura otoczenia od -25°C do +60°C
Maksymalna wysokość n.p.m 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza 0–100% (bez kondensacji)
Specyfikacje elektryczne
Maksymalne napięcie wejściowe
po stronie falownika
po stronie akumulatora

Udc max in_INV
Udc max out_BAT

1000 V
500 V

Prąd maks. Idc max in / max out 16 A
Zużycie własne przy 450 V 1,9 W
Wymiary i waga
Wymiary wys. x szer. x gł. (bez opakowania) 26 x 19 x 7,5 cm
Waga (bez opakowania) 1,4 kg
Wymiary wys. x szer. x gł. (z opakowaniem) 36 x 30 x 13 cm
Waga (z opakowaniem) 1,9 kg
Normy i wytyczne
Uwzględnione normy i wytyczne LVD (2014/53/EU), IEC 62109-1
6
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Montaż Fronius Symo Hybrid z akumulatorem innej 
firmy

Rady przed uru-
chomieniem

Proces aktualizacji falownika może trwać dwie godziny. Do aktualizacji falownik wymaga 
połączenia AC. Aby zaoszczędzić czas podczas instalacji, w trakcie procesu aktualizacji 
nie jest możliwe wykonywanie pracy w obszarze systemu przewodzącym napięcie. 
Więcej informacji na temat aktualizacji znajduje się w rozdziale „Wersja oprogramowania 
modułu monitorowania instalacji Fronius” na stronie 14.

Uruchamianie WAŻNE!

Nieprzestrzeganie kolejności prowadzi do utraty gwarancji; występuje też ryzyko 
głębokiego wyładowania akumulatora.

WAŻNE!

Jeśli instalacja nie może zostać zakończona natychmiast, należy podjąć środki 
ostrożności, aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu akumulatora (patrz instrukcja 
instalacji akumulatora).

Podczas uruchamiania całej instalacji należy przestrzegać załączonego schematu połą-
czeń!

W celu zamontowania całego systemu przestrzegać następującej kolejności:
1. Instalacja falownika z serii Fronius Hybrid
2. Instalacja urządzenia Fronius Smart Meter
3. Instalacja Fronius Checkbox i akumulatora innej firmy

(więcej informacji na temat instalacji Fronius Checkbox znajduje się w rozdziale 
Instalowanie Fronius Checkbox na stronie 9).

4. Uruchomienie i ukończenie kreatora uruchamiania (kreator w falowniku)
5. Konfiguracja komunikacji między akumulatorem a falownikiem
6. Wykonanie testu działania

Maksymalne od-
ległości między 
komponentami 

max. 1 m max. 9 m
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Okablowanie Mo-
dbus i terminato-
ry

W przypadku okablowania Modbus dla zewnętrznych komponentów należy ustawić termi-
nator. Terminator akumulatora innej firmy jest stały i dlatego nie można zainstalować go 
na środku Modbus.

*) Terminator R 120 Ω jest dołączony do urządzenia Fronius Smart Meter

Przewody do 
transmisji danych 
akumulatorów in-
nych firm

Data (Recommended cable: 
Li2YCY(TP) or CAT6a) 

Data (Recommended cable: 
Li2YCY(TP) or CAT6a) 

OPTION 1OPTION 1

NO OPTIONNO OPTION

OPTION 2OPTION 2

Fronius 
Smart 
Meter

Fronius 
Smart 
Meter

Fronius 
Smart 
Meter 33 34 35

OUTPUT
RS 485
D+ / D- -

120 Ω

*)

OUTPUT
RS 485
D+ / D- -
33 34 35

Battery

Battery

Battery

LG Chem ResuH Fronius Symo Hybrid Fronius Smart Meter
EN GND - (GND) C

ENABLE_H IO 1
RS485_L D- B
RS485_H D+ A
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Instalowanie Fronius Checkbox

Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE!

Błędy obsługi i nieprawidłowo wykonane prace mogą spowodować poważne obra-
żenia ciała oraz straty materialne.
Uruchamianie systemu hybrydowego może być wykonywane tylko przez przeszkolony 
personel i tylko zgodnie z przepisami technicznymi. Przed instalacją i uruchomieniem na-
leży przeczytać instrukcję instalacji i obsługi Fronius Symo Hybrids i akumulatora.

OSTRZEŻENIE!

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie prądu stałego falownika i akumulatora.
► Przed wykonaniem jakichkolwiek prac podłączeniowych należy zadbać o to, aby falow-

nik był pozbawiony napięcia. 
► Sprawdzić, czy akumulator jest odłączony od zasilania. W stanie fabrycznym akumu-

lator powinien być odłączony od zasilania.
► Stałe podłączenie do publicznej sieci energetycznej może wykonać wyłącznie konce-

sjonowany elektryk.

IP65

2000 m

0 m

> 2000 m

NH3

Możliwe położenia montażowe w przypadku eksploatacji na wolnym powietrzu:
9



Montaż i podłą-
czenie Fronius 
Checkbox 500V

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia.
Nie wolno zamieniać przyłączy prądu stałego akumulatora i falownika.

Podczas podłączania Fronius Checkbox należy przestrzegać załączonego schematu po-
łączeń!

Przymocować dostarczony uchwyt ścienny do ściany, używając odpowiednich kołków 
i wkrętów.
Przymocować Fronius Checkbox, przesunąć w dół i dokręcić dołączoną śrubą.

1 2

Montaż pierście-
nia ferrytowego w 
przypadku kabla 
do transmisji da-
nych

Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, kabel do transmisji danych między falowni-
kiem i akumulatorem musi być wyposażony w pierścień ferrytowy jak najbliżej każdego z 
dwóch punktów zaciskowych. 
Jeden pierścień ferrytowy należy do zakresu dostawy Fronius Symo Hybrid, drugi do za-
kresu dostawy Fronius Checkbox (numer artykułu pierścienia ferrytowego: 74271132S). 

Pierścień ferrytowy założyć na kabel do transmisji danych przed punktem zacisku fa-
lownika.
Odłączyć kabel do transmisji danych przed punktem końcowym akumulatora i prze-
prowadzić go dwa razy przez pierścień ferrytowy.

1

2

1

32 4

6 mm

min 4 mm²

3

3 421- +

+ -

min 2,5 mm²
double insulated

1000 V

only original MC44

1

2
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Instalacja i konfiguracja modułu monitorowania in-
stalacji

Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo powodowane przez błędną obsługę 
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
► Z opisanych funkcji można korzystać dopiero po dokładnym zapoznaniu się 

z instrukcjami obsługi wszystkich komponentów systemu i zrozumieniu ich treści:
► Z opisanych funkcji można korzystać dopiero po dokładnym zapoznaniu się 

z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i zrozumieniu ich treści.

WAŻNE! Instalacja modułu monitorowania instalacji firmy Fronius do pracy w sieci zakłada 
znajomość wiedzy dotyczącej technologii sieciowych.

Pierwsze urucho-
mienie

WAŻNE! Dzięki aplikacji Fronius Solar.web można w znacznym stopniu ułatwić pierwsze 
uruchomienie modułu monitorowania instalacji firmy Fronius. Aplikacja Fronius Solar.web 
jest dostępna w każdym sklepie z aplikacjami.

WAŻNE! W celu nawiązania połączenia z modułem monitorowania instalacji firmy Fro-
nius, w każdym urządzeniu końcowym (np. laptopie, tablecie itp.) należy dokonać nastę-
pujących ustawień:
- opcja „Uzyskaj adres IP automatycznie (DHCP)” musi być aktywna.

Przełączenie urządzenia w tryb serwisowy
- Uaktywnienie punktu dostępowego WiFi w menu „Ustaw.” falownika 

Falownik nawiązuje połączenie z punktem dostępowym sieci WLAN. Punkt dostępowy 
WLAN pozostaje otwarty przez 1 godzinę.

lub wywołać
https://wizard.solarweb.com .

1

Relay

Standby
WiFi Access Point
Relay
Clock
Display Setting
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Zostanie wyświetlony ekran startowy Kreatora uruchamiania.

Jeżeli zostanie uruchomiony „Asystent technika”, koniecznie należy zanotować nadane 
hasło serwisowe. Hasło serwisowe jest wymagane do skonfigurowania ustawień w takich 
pozycjach menu jak „Przegląd instalacji”, „Edytor EVU” i „Zaawansowane ustawienia aku-
mulatora”.
Jeżeli nie uruchomiono „Asystenta technika”, nie są ustawione parametry zadane redukcji 
mocy i tryb hybrydowy jest niedostępny (ładowanie i wyładowanie akumulatora)

Uruchomić „Asystenta technika” i postępować zgodnie z instrukcjami.

Instalacja z poziomu aplikacji So-
lar.web

Instalacja z poziomu przeglądarki in-
ternetowej

Pobrać aplikację Fronius Solar.web.

Uruchomić aplikację Fronius So-
lar.web.

Połączyć urządzenie końcowe 
z punktem dostępowym WLAN

SSID = FRONIUS_239.xxxxx (4–
8 znaków)
- Wyszukać sieć o nazwie „FRO-

NIUS_239.xxxxx”
- Ustanowić połączenie z tą sie-

cią.
- Wprowadzić hasło 12345678.
(lub połączyć urządzenie końcowe 
i falownik kablem Ethernet).
Wpisać w pasku adresu przeglądarki 
internetowej:
http://datamanager
lub
192.168.250.181 (adres IP połącze-
nia WLAN)
albo
169.254.0.180 (adres IP połączenia 
LAN).

2

3

2

3

4
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WAŻNE!

Niebezpieczeństwo wskutek głębokiego wyładowania nieaktywnego akumulatora
Skutkiem może być trwałe uszkodzenie akumulatora. 
► Konieczne jest uruchomienie asystenta Solar Web, aby uaktywnić akumulator i ewen-

tualnie urządzenie Smart Meter.

W razie potrzeby uruchomić kreatora platformy Fronius Solar Web i postępować 
zgodnie z instrukcjami.

Zostanie wyświetlony ekran startowy portalu Fronius Solar.web
lub
interfejs web modułu monitorowania instalacji firmy Fronius.

Informacje doty-
czące uruchomie-
nia Asystenta 
technika

Jeżeli wersja oprogramowania falownika jest starsza niż 1.9.x-x, Asystent technika różni 
się od poniższego opisu. Nie jest możliwe wykonanie przyporządkowania wejść/wyjść 
i akumulatora. Dopiero po aktualizacji oprogramowania (patrz „Aktualizacja oprogra-
mowania sprzętowego za pośrednictwem sieci Internet” na stronie 15) można skonfi-
gurować ustawienia w interfejsie Web w punkcie Przyporządkowanie we./wy. (patrz 
„Utworzenie przyporządkowania we./wy.” na stronie 17) i Przegląd instalacji (patrz 
„Ustawienia w przeglądzie systemu” na stronie 17).

Uruchomienie Asystenta technika odbywa się w 5 krokach:

1. Informacje ogólne
Tutaj wprowadza się ogólne dane dotyczące instalacji (np.: nazwę instalacji).

2. Hasło serwisowe
Wprowadzić i zapamiętać hasło serwisowe!

5

13



3. Przyporządkowanie we./wy.
Ustawienia interfejsu we./wy. (patrz także Utworzenie przyporządkowania we./wy. infor-
macje na stronie 17).

4. Przegląd instalacji
Ustawienia całej instalacji fotowoltaicznej (patrz także Ustawienia w przeglądzie syste-
mu na stronie 17).

5. Wydajność dynamiczna
Wprowadzić ustawienia dynamicznej redukcji mocy.

Wersja oprogra-
mowania modułu 
monitorowania 
instalacji Fronius

Do obsługi akumulatora obcego wymagana jest wersja oprogramowania co najmniej 1.9.x-
x. W trakcie procesu aktualizacji musi być dostępne połączenie internetowe. Aktualna wer-
sja modułu monitorowania instalacji jest prezentowana za pomocą symbolu informacyjne-
go: 
14
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Niezależnie od wersji oprogramowania wyświetlanej w interfejsie internetowym, aktualiza-
cja do najnowszej wersji oprogramowania może wymagać kilku kroków. Podczas procesu 
aktualizacji możliwe jest zaktualizowanie zarówno falownika i akumulatora.

Aktualizacja 
oprogramowania 
sprzętowego za 
pośrednictwem 
sieci Internet

W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs web modułu monitorowania instalacji 
firmy Fronius.
Z menu „Usługi” wybrać opcję „Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe”.
Wybrać „Wykonaj aktualizację za pośrednictwem sieci Internet”.
Kliknąć przycisk „Rozpocznij aktualizację”.
Zostanie wyświetlone pytanie bezpieczeństwa dotyczące aktualizacji.
Kliknąć przycisk „Tak”.
Rozpocznie się aktualizacja, postęp aktualizacji będzie widoczny w postaci paska 
i wartości procentowej.

Jeżeli połączenie z serwerem się nie powiedzie:
- Na czas aktualizacji wyłączyć zaporę firewall.
- Ponowić aktualizację.

WAŻNE! Jeżeli połączenie internetowe jest nawiązywane za pośrednictwem serwera 
proxy:
- Opcja „Użyj serwera proxy podczas aktualizacji” musi być aktywna.
- Należy wprowadzić żądane dane.

Aktualizacja 
oprogramowania 
akumulatorów in-
nych firm

OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora! Przerwanie procesu aktualizacji 
oprogramowania może spowodować uszkodzenie akumulatora.
Aby tego uniknąć, podczas aktualizacji:
► Nie wyłączać falownika.
► Nie wyłączać akumulatora.
► Zaleca się, aby stan naładowania akumulatora (SoC) wynosił ponad 50%.
► Zapewnić dopływ energii elektrycznej.
► Nie przerywać/zapewnić komunikację Modbus.

OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora! Jeśli proces aktualizacji zostanie 
przerwany mimo podjęcia środków ostrożności, należy postępować zgodnie z kolej-
nością wymaganą przez producenta akumulatora, aby wyłączyć akumulator i nie-
zwłocznie skontaktować się z producentem.
W przeciwnym razie może dojść do trwałych uszkodzeń. Akumulator w trybie czuwania 
może zostać trwale uszkodzony przez samowyładowanie w ciągu kilku dni.

Gdy tylko oprogramowanie akumulatora wymaga aktualizacji, na stronie internetowej mo-
dułu monitorowania instalacji pojawia się odpowiedni komunikat.

Kliknąć komunikat, że oprogramowanie akumulatora wymaga aktualizacji.

1

2
3
4

5

1
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Pojawia się strona z różnymi ustawieniami. 
W punkcie „Update” wybrać pozycję „Lokalne” i kliknąć „Rozpocznij aktualizację”.

Aktualizacja zostanie uruchomiona. Może to potrwać do jednej godziny.
Zaczekać na zakończenie aktualizacji. 

Pojawia się komunikat, że aktualizacja powiodła się, który należy potwierdzić,
klikając przycisk „OK”. 

2

3

4
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Ustawienia modułu monitorowania instalacji Fro-
nius

Ustawienia na 
stronie interneto-
wej modułu moni-
torowania 
instalacji Fronius

Jeżeli akumulator zostanie zamontowany później w systemie lub falownik został zaktuali-
zowany dopiero po uruchomieniu do wersji oprogramowania 1.9.x-x, konieczne jest skon-
figurowanie różnych ustawień na stronie internetowej modułu monitorowania instalacji. W 
obszarze przyporządkowania we./wy. w zasobniku energii należy wybrać pin, a w obsza-
rze przeglądu systemu wybrać akumulator.

Utworzenie przy-
porządkowania 
we./wy.

W części Ustawienia — przyporządkowanie we./wy. aktywować opcję „Pamięć ze-
wnętrzna”. Przyporządkowanie styków musi być zgodne z okablowaniem.

Ustawienia w 
przeglądzie sys-
temu

W menu ustawień — Przegląd systemu w menu akumulatora wybrać opcję „RESU7H 
/ RESU10H”.
W części Licznik wybrać „aktywny”, a w części Ustawienia, w zależności od instalacji 
(gałąź poboru lub punkt zasilania) wybrać pozycję licznika.
Jeśli moduł Checkbox został zainstalowany poprawnie, zaznaczyć „Fronius Checkbox 
500V zainstalowany”.

1

1

2

3
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Usuwanie usterek

Rozwiązywanie 
problemów

Akumulator pozostaje na stałe w trybie oszczędzania energii (komunikat o błędzie 
65000).
Zachowanie Akumulator przechodzi w tryb oszczędzania energii i nie może być dłużej ak-

tywowany przez falownik.
Usuwanie Sprawdzić, czy włącznik główny prądu stałego akumulatora jest włączony.
Usuwanie Sprawdzić, czy włącznik główny prądu stałego falownika jest włączony.
Usuwanie Sprawdzić okablowanie między falownikiem, Checkbox i akumulatorem.
Usuwanie Ponownie uruchomić rejestrator danych (kliknąć przycisk Ponowne urucho-

mienie rejestratora danych w części Informacje o systemie na stronie interne-
towej modułu monitorowania instalacji) — dioda ON na akumulatorze świeci 
na zielono. Podczas włączania należy sprawdzić, czy zielona dioda świeci.

Usuwanie Ustawić falownik na 10 sekund w tryb gotowości na wyświetlaczu — dioda 
ON na akumulatorze świeci na zielono. Podczas włączania należy sprawdzić, 
czy zielona dioda świeci.
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