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Inteligentní způsob jak řídit všechny samoobslužné solární instalace
IMEON je výsledkem moderních inovací a technologií. IMEON systém spojuje fázi z různých zdrojů (Phase
Coupling Energy, nebo PCE) a využívá na propojení různé zdroje energie (např. FV / baterie / síť). Odpadá
tak potřeba instalace měniče zdrojů, což často vede k mikro-výpadkům elektrické energie. PCE řeší
dlouhodobé problémy s obnovitelnou energií, tak i časté výpadky a výkyvy. PCE od IMEONu dokáže nyní
garantovat konstantní přívod elektrické energie a také optimální využití solární energie.

Inteligentní samoobslužný invertor
• Kompaktní systém “VŠE V JEDNOM”
• Režimy Smart Grid / Back-Up / Off-grid / On-grid
• Inteligentní systém využití baterie

• Jednoduchá a rychlá instalace Plug & Play

• Jednoduchá obsluha a konfigurace

• Monitoring v reálném čase nebo dálkově

SMART GRID
Pomocí inteligentního systému kontroly a spojování k fázi z různých zdrojů v reálném čase je IMEON
schopný optimalizovat využití ze sluneční energie tím, že zvolí nejvhodnější energetický režim: přímá
spotřeba (vlastní využití), ukládání přebytků energie, čerpání ze sítě, nebo posílání přebytků do sítě.
IMEON se automaticky přizpůsobí dané instalaci bez potřeby složité konfigurace.

ÚSPORA
Není více potřebné instalovat žádné dodatečné komponenty, jako jsou ovladače nabíjeni nebo další
měniče. Celkové náklady na fotovoltaický systém se tímto může snížit až o 30%. Inovativní funkce Smart-
Grid umožňuje snížit kapacitu na ukládání energie, zredukovat cyklus baterie a tím prodloužit jej životnost.

VŠE V JEDNOM
IMEON Smart Grid Invertor byl speciálně navržený pro všechny solární instalace, bez ohledu na to, zda je to
systém Off-Grid, Back-Up, Grid-Tie nebo hybridní systém. IMEON je komplexní a inteligentní Plug-and-Play
invertor, který zjednoduší proces instalace a významně zkrátí čas, potřebný na nastavení solárního systému.

VAROVÁNÍ: Pouze autorizovaný servis může snížit riziko elektrického zásahu odpojením AC,
DC a baterií před úpravou zapojení nebo při čištění. Pouhé vypnutí nebude redukovat uvedená
rizika. Interní kondenzátory můžou uchovávat energii i po 5 minutách po odpojení všech zdrojů.

3 .6 9 .12
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1- Sledovaní invertoru

1-1 LCD Informace
Poznámka: pro zapnutí displeje stlačte libovolné tlačítko.

Vzhled obrazovky:

Indikátory Jednotky

Ukazuje činný výkon, zdánlivý výkon,
frekvenci a napětí výstupu AC OUPUT

kW : činný výkon .
kVA : zdánlivý výkon.
Hz : frekvenci.
V : napětí.

Ukazuje napětí, nabíjecí proud a procenta
nabitíBATERIE

% : procento nabití baterie (jen
informativní údaj, který záleží na
vícero parametrech).

A :proud.
V :napětí.

Ukazuje vstupní napětí a frekvenci ACGRID.
V :napětí.
Hz : frekvenci.

Ukazuje vstupní napětí a výkonFV.
Today kWh : produkce dnes.
Total kWh : celková produkce.

Ukazuje produkci, kterou generuje FV
skrze DC INPUT.

kW: činný výkon.
A: proud.
V : napětí.
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Zobrazuje FV

Ikonka reprezentuje síť.
Když tato ikona bliká, síť není
dostupná.

/ /
Ukazuje fáze nabíjení baterie.
- Levá ikona : baterie plně nabitá
- Ikona ve středu: když ikona bliká,

baterie není k dispozici
- Pravá ikona: baterie je téměř vybitá

Ukazuje, že výstup ACOUTPUT je aktivovaný
a dochází k dodávce energie.

Ukazuje procento nabíjení
v AC OUTPUT

Ukazuje přetížení

6-2 Barvy indikátoru

Znamená, že IMEON je napájený a plně funkční

Ukazuje na existující anomálii v systému

6-3 Popis tlačítek

Tlačítko Funkce

> Přepínání indikátorů v směru hodinových ručiček.
> Změna měrných jednotek zvoleného indikátoru.

> Přepínání indikátorů proti směru hodinových ručiček.
> Změna měrných jednotek zvoleného indikátoru.

> Výběr indikátoru.
> Potvrzení výběru indikátoru.
> Podržte 3 sekundy, dokud se neozve zvukový signál –
aktivuje se AC OUTPUT.

> Návrat k předcházejícímu indikátoru nebo opuštění indikátoru.
> Podržte 3 sekundy, dokud nezazní zvukový signál –
deaktivuje se AC OUTPUT.
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1-4 Ovládání položek v Menu

Tento displej ukazuje úrovně proudu v rámci systému. Tyto hodnoty se dají měnit pomocí tlačítek v
menu. K dispozici je pět indikátorů.

Výběr indikátoru:

Stlačte tlačítko jedenkrát, indikátor bliká. Potom stlačte tlačítko nebo a vyberte
požadovaný indikátor.



7

IMEON 3.6 9.12

Změna jednotky indikátoru:

Stlačte tlačítko jedenkrát, potom použijte tlačítko nebo na zobrazení
hodnoty v daných jednotkách.

Indikátor AC OUTPUT :

- Jalový výkon (kVA)

- Činný výkon (kW)

- Napětí (V)

- Frekvence (Hz)

Indikátor BATTERY:

- Procento nabití (%)

- Nabíjecí proud (A)

- Napětí (V)

Indikátor AC
GRID:

- Napětí (V)

- Frekvence (Hz)
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Indikátor RENEWABLE ENERGY
(obnovitelná energie) :

-Total: Celková produkce (kWh)
-Today: Denní produkce (kWh)

Indikátor DC INPUT :

- Výkon (kW)

- Proud (A)
- Napětí (V)

Zapnutí a odpojení « AC OUTPUT » (AC výstup)

Pro zapojení « AC OUTPUT » měniče IMEON, podržte 3 sekundy tlačítko a uvolněte jej po

zaznění zvukového signálu. Ikona domu a šipek ukazuje, že « AC OUTPUT » je aktivovaný.

Pro odpojení « AC OUTPUT » podržte 3 sekundy tlačítko a uvolněte jej po zaznění
zvukového signálu. Ikona domu a šipek zmizí, to indikuje, že « AC OUTPUT » je neaktivní.
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2- Operační režim a displej

Fotovoltaická produkce umožňuje dodávat výkon,

nabíjet baterie a odesílat přebytečnou energii do sítě

.

EN

Fotovoltaická produkce umožňuje nabíjení baterie, a

odesílání přebytečné energie do sítě.

Výstup “AC OUTPUT” deaktivovaný, výkon není
dodávaný
.

Fotovoltaická produkce umožňuje dodávku
výkonu a nabíjení baterií. Síť pokrývá dodatečné
požadavky na nabíjení baterií.

Fotovoltaická produkce umožňuje nabíjení
baterie. Síť pokrývá dodatečné požadavky na
nabíjení baterií.
Výstup “AC OUTPUT” deaktivovaný, výkon není
dodávaný.
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Ikona « BATTERY » bliká, baterie jsou odpojené
od IMEONu.
Fotovoltaická produkce umožňuje dodávky
výkonu a odesílat přebytečnou energii do
sítě.

Ikona « BATTERY » bliká, baterie jsou odpojené
od IMEONu
Fotovoltaická produkce umožňuje dodávky výkonu. Síť
pokrývá dodatečné potřeby pro dodávky výkonu.

Ikona « BATTERY » bliká, baterie jsou odpojené

od IMEONu.

Fotovoltaická produkce umožňuje odesílat

přebytečnou energii do sítě.

Výstup “AC OUTPUT” je deaktivovaný, výkon
není dodávaný.

Ikona « AC GRID » bliká, síť je odpojená od
IMEONu.
Fotovoltaická produkce umožňuje dodávat výkon
a nabíjet baterie.
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Ikona « AC GRID » bliká, síť je odpojená od
IMEONu.
Fotovoltaická produkce umožňuje dodávky pro
spotřebiče. Baterie pokrývají případné zvýšené
dodávky.

Ikona « AC GRID » bliká, síť je odpojená od
IMEONu.
Fotovoltaická produkce umožňuje nabíjení baterií
Výstup “AC OUTPUT” je deaktivovaný, výkon
není dodávaný.

Ikona « AC GRID » bliká, síť je odpojená od
IMEONu.
Ikonka « DC INPUT » bliká, fotovoltaické panely jsou
odpojené od IMEONu.
Baterie dodává výkon

Ikona « DC INPUT » bliká, fotovoltaické panely
jsou odpojené od IMEONu.
Síť pokrývá dodatečné dodávky.
Výstup “AC OUTPUT” je deaktivovaný, výkon není
dodávaný.
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3- Program IMEON MANAGER

IMEON MANAGER je software propojitelný pomocí USB. Je instalován na Windows PC, který
umožňuje snadné a rychlé nastavení IMEON funkcí.

Připojte USB A /USB B

kabel mezi PC a inverter

Model 3.6

Model 9.12
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1- Stáhnutí software IMEONManager

Stáhněte si software IMEON Manager z webové stránky IMEON ENERGY na této adrese:
http://www.imeon-energy.com/imeon-manager/

Uložte si soubor se software do počítače.

2- Instalace IMEONManager

Otevřete soubor IMEON Manager.exe a vyberte adresář pro instalaci kliknutím na tlačítko « Browse ».
Potom klikněte na tlačítko « Install ».

3- Spuštění software IMEONManager

Otevřete adresář, v kterém se nachází software IMEON Manager.
Spusťte software dvojitým kliknutím na ikonu IMEON Manager.exe.

Objeví se okno pro výběr jazyka – francouzsky nebo anglicky.
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4- Práce se softwarem IMEONManager

POZOR: Před tím, než přistoupíte k jakýmkoliv modifikacím, dbejte na to, abyste dodrželi normy platné ve
vašem státě. Na konfiguraci inteligentních invertorů IMEON je možné použít výlučně software IMEON
MANAGER. Použití jiného softwaru než je IMEON MANAGER, neautorizovaného firmou IMEON
ENERGY, může způsobit nenapravitelné poškození
přístroje, a bude mít vliv na funkčnost IMEONu.

K dispozici jsou čtyři lišty: « Home », « Flow Manager » (Manažer přetoku), « Battery Manager »
(Manažer baterie) a « Scan »

.
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4.1 – Home (Domov)

Domovská lišta poskytuje informace o invertoru a všeobecný stav provozu.

Usage of energy sources (Využití zdrojů energie):

Serial N° : Ukazuje sériové číslo invertoru.

IMEON T° : Ukazuje vnitřní teplotu invertoru.

Date : Ukazuje nastavený datum na invertoru.

Time : Ukazuje nastavený čas na invertoru.

Solar production archive (Archiv produkce):

Day : Ukazuje denní solární produkci v kWh.

Month : Ukazuje měsíční solární produkci v kWh.

Year : Ukazuje roční solární produkci v kWh.

Total: Ukazuje celkovou solární produkci v kWh od instalace zařízení.

Energy sources distribution (Rozložení zdrojů energie) :

Consumption : Ukazuje spotřebu od spotřebičů ve W.

Level of self consumption : Ukazuje míru vlastní produkce v %.

FV : Ukazuje okamžitý solární výkon veW.

Battery : Ukazuje výkon baterie ve W.

Grid : Ukazuje výkon veřejné sítě veW.

Data :

AC Grid : Ukazuje napětí, výkon, proud a frekvenci veřejné elektrické sítě.

AC Output : Ukazuje napětí, výkon a frekvenci výstupu AC OUTPUT.

Battery : Ukazuje napětí, výkon, proud baterie.

FV input : Ukazuje napětí, výkon a proud solární produkce.
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4.2 – Flow Manager (Manažer přetoku) :

Function mode (Režim provozu) :

- Smart-Grid Režim vhodný pro vlastní spotřebu a využití.

- Off-Grid Režim vhodný pro elektrifikaci izolovaných lokalit (bez přístupu k síti).

- On-Grid Dodává veškerou solární produkci do konektoru « GRID CONNECTION ».
V tomto režimu není možné využívat baterie.

- Back-Up Režim vhodný pro Nepřerušovanou Dodávku Energie (UPS). Baterie zůstávají
permanentně nabité. Vybíjení baterií je umožněné jen při výpadku sítě.

Pro přesnější informace o režimech programovaní a prioritách, projděte «Integrované provozní režimy »
v příloze na konci tohoto dokumentu.

Allow feed-in to the grid (Povolit dodávky do sítě) :
Umožňuje zablokovat nebo povolit dodávku elektrické energie do konektoru « GRID CONNECTION ».

Allow AC to charge batteries (Povolit nabíjení baterií) :
Umožňuje nabíjení baterií pomocí veřejné sítě.
Dlouhodobé nenabití baterií může způsobit hluboké vybití, a to by mohlo znamenat
nenapravitelné poškození baterií.

Charge batteries from the grid authorized from (Nabíjení baterií ze sítě povolené od) : Tato
funkce se týká nastavení nabíjení baterií ze sítě. Umožňuje nastavit časový úsek, během kterého
se povoluje nabíjení baterií. Když chcete nastavit permanentní nabíjení, zadejte « 00:00 – 00:00 ».

Date / Time (Datum/Čas) :
Umožňuje nastavení ukazatele času na IMEONe.
Formát data - RRRRMMDD (např.: 20150122)
24-h formát – HH :MM :SS (např. : 12 : 15 : 05).

LCD stand by mode (Úsporný režim LCD displeje):
Umožňuje nastavení doby podsvícení displeje na
IMEONe. Možnosti: 0/30/60/300/600 sekund.
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4.3 – Battery Manager (Manažer baterie) :

Technology (Typ baterie) :
Umožňuje nastavení typu baterie připojené k IMEONu: Olověné (GEL, AGM, OPz) nebo Lithiové.

Discharge only at night (Vybíjení jen v nočních hodinách):
Označením položky « Yes » se budou baterie vybíjet jen tehdy, když solární instalace neprodukuje
energii.

DOD display (Zobrazení hloubkyvybíjení):
IMEON nabízí dvě různé hloubky vybíjení baterií v závislosti na stavu veřejné sítě. Hloubka vybíjení bez

sítě je povinně nadřízená hloubce vybíjení se sítí nebo je shodná. Hloubka vybíjení má významný vliv
na životnost baterií.

- Vysoká hloubka vybíjení (DOD) = Nižší životnost, ale větší množství využité energie.

- Nízká hloubka vybíjení (DOD) = Optimální životnost, ale množství využité energie je limitované.

4.4 – Scan

Umožňuje ukládání naměřených údajů z kanálů AC GRID, AC OUTPUT, BATTERY a FV INPUT.

AC GRID : Napětí (V).
Výkon (W).

BATTERY : Napětí (V).
Stav nabíjení

Proud (A).
Frekvence (Hz).

Proud (A).

AC OUTPUT : Napětí (V). FV INPUT : Napětí (V).
Výkon (W).
Proud (A).
Frekvence (Hz).

Výkon (W).
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5- Popis tlačítek a zpráv v rámci softwaru :

Potvrzuje změny v nastavení IMEONu.

Umožňuje obnovit tovární parametry IMEONu. Toto tlačítko
vymaže všechny předcházející nastavení.

Umožňuje ukončit práci se softwarem.

Umožňuje zobrazit informace o daném parametru.

Zpráva o tom, že daná změna parametru není možná.

Zpráva o tom, že daná změna parametru proběhla úspěšně.

Zpráva o tom, že všechny parametry budou nastavené na
tovární hodnoty po kliknutí na tlačítko « Reset ».

Umožňuje nahrávání poruch a jiných událostí.

Umožňuje zastavení nahrávání poruch a jiných událostí.

Umožňuje odstranění uložených dat o poruchách a jiných
událostech.

Umožňuje export uložených údajů o poruchách a jiných
událostí ve formátu souboru Excel.



IMEON ENERGY / FRANCE

Address :
300 rue Pierre Rivoalon
29200 BREST - FRANCE
Tel : +(33) 1 84 17 51 15

After-Sales Service : Contact your local distributor

www.imeon-energy.com

Překlad

Kostelecká 879/59
196 00 Praha 9

www.frankensolar.eu


