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Brugervejledning 

Model: ES3000 plus 

 

 

  



 

ES3000 Plus Power Station - Brugervejledning 

Del 1: Produktoversigt 
Denne vejledning introducerer egenskaber, anvendelse, forholdsregler, sikkerhedsadvarsler og 
vedligeholdelse af Blackbox Power Station. 
Vores produkt bruger et 51,2 V (16S) LiFePO4-batteri, udstyret med avanceret BMS og intelligent alt-i-én 
inverter til soloplader. Opnået DC-overførsel til AC kontinuerligt høj platform, høj effekt, høj 
effektivitetsudgangsfunktion. 
Blackbox Power Station har et stødsikkert design, som kan bruges i vid udstrækning til energilagring og 
nødbrug i rekreative køretøjer, både/yachter, kontorer og huse/lejligheder. Det kan understøtte 
husholdningsapparater, elværktøj, industriudstyr og mange andre AC/DC-enheder. 

Del 2: Produktstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 、 产品 结构 

 

 

 

 

 

Del 3: Produktegenskaber: 
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★ Høj udgangseffekt, maks. kan nå op til 5000W, kontinuerlig effekt 3000W 

★ DC-udgangsporten er fuld protokol USB + type-C interface med bredt udgangs-spændingsområde 

★ Stabil AC-udgang, alt digitalt intelligent design af DC til AC-modul. Implementering af avanceret SPWM-

teknologi. Kun ren sinusbølgeoutput. 

★ 4 opladningsmetoder, herunder vekselstrømsopladning, solopladning, bilopladning og hybridopladning 

★ Høj effektivitet ved solopladning ved hjælp af den mest optimerede MPPT-sporingsteknologi for at sikre, 

at opladningseffektiviteten når op på 99 % 

★ Dobbelt LCD-skærm, som kan vise arbejdsstatus og data livagtigt 

★ On/off-skibstypekontakt og omvendt ekstern udvidelseskontrolkontakt styrer AC-output 

★ Installeret 100A luftkontakt til at styre hele produktets tænd/sluk-aktivitet 

★ Brug af smart justerbar hastighedsventilator til at levere højeffektivt kølesystem 

★ Indbygget Bluetooth kan overvåge produktstatus med det samme gennem mobil-appen. 

* understøtter både IPhone og Android-smartphone. 

★ Enkel konstruktion, let at håndtere, miljøvenlig grøn energi. 

 

Del 4: Sikkerhedsfunktioner: 

Blackbox Power Station har installeret avanceret BMS og intelligent alt-i-en solopladningsinverter, som kan 

sikre batteriets livscyklus og sikkerhed. Inkluderer: 

★ Kortslutningsbeskyttelse 

★ Overstrømsbeskyttelse 

★ Overtemperaturbeskyttelse 

★ Beskyttelse mod overopladning/overafladning 

★ Overbelastningsbeskyttelse 

★ Omvendt opladningsbeskyttelse 

 

Del 5: Sikkerhedsfunktioner: 

Blackbox Power Station indeholder et lithium-ion-batteri, som kan forårsage opvarmning, brand eller 

eksplosion samt alvorlige kvæstelser, hvis det udsættes for ekstreme forhold. Dette produkt kan levere 220V 
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højspændingsstrøm. Følg nedenstående advarselsinstruktion. 

▲ Det er forbudt at kortslutte de positive og negative elektroder i batteriet [såsom at forbinde de positive 

(+) og negative (-) poler direkte med ledninger eller andre metalgenstande], da kan den høje strøm og den 

høje temperatur derved forårsage personskade eller brand. 

▲ Brug en kvalificeret og matchet LiFePO4-batterioplader, specifikt vekselstrømskabel og sol-/billadekabel. 

▲ Det er forbudt at gennembore batteriet med søm eller andre skarpe genstande. Det er forbudt at slå 

batteriet med en hammer og træde på batteriet. Det er forbudt at slå og kaste batteriet eller på anden 

måde udsætte batteriet for stærk fysisk påvirkning. 

▲ Det er forbudt at nedsænke batteriet i vand i længere tid. Når batteriet ikke er stillet til opbevaring, skal 

det placeres i et køligt og tørt miljø. 

▲ Det er forbudt at bruge serielt, parallelt med eller serielt og parallelt med andre typer/ mærker af 

batterier. 

▲ Tilslut ikke til generatorer eller ikke-intelligente opladningssystemer. 

▲ Opbevar batteriet utilgængeligt for børn. 

▲ Det er forbudt at bruge eller opbevare batteriet i nærheden af varme- og højtemperaturkilder, såsom 

åben ild, varmeapparater osv. 

▲ Det er forbudt at lægge batterier på mikrobølgeovne, højtryksbeholdere eller induktionskomfurer. 

▲ Det er forbudt at bruge eller opbevare batteriet under høj temperatur (f.eks. I direkte sollys eller i en 

meget varm bil), da det ellers kan medføre ydelsestab, kortere levetid og funktionsfejl og endda få batteriet 

til at blive overophedet, antænde eller eksplodere 

▲ Det er forbudt at adskille eller ændre batteriet på nogen måde. Batteriet indeholder sikkerheds- og 

beskyttelsesanordninger. Hvis det er beskadiget, kan det medføre, at batteriet genererer varme, antænder 

eller eksploderer. 

▲ Højkvalitetsledninger og -kabler med passende specifikationer skal bruges til tilslutning 

▲ Hvis batteriet udsender en særlig lugt, varme, misfarvning, deformation eller ethvert unormalt fænomen 

under brug, opladning eller opbevaring, skal du straks stoppe med at bruge det. 

▲ Kontroller, om batteriet er beskadiget, revnet eller korroderet inden brug. Hvis du konstaterer, at 

batteriet er beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge det. 
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▲ Hvis batteriet lækker, og elektrolytten kommer i øjnene, må du ikke gnide øjnene og skal i stedet skylle 

dem med rent vand. Hvis det er nødvendigt, skal du straks søge hospitalsbehandling, da det ellers vil skade 

dine øjne. 
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Del 6: Brugervejledning 

1. Bluetooth 

Ved modtagelse og følgende brug i Android styresystemet registrer da produktet ved hjælp af følgende adresse; 
http://d.zqapps.com/xpdk webstedet. Alternativt scan da følgende QR-kode og vælg den tilsvarende QR-kode for 
at downloade og installere produktapplikationen.  

 
Ved modtagelse og følgende brug i IPhone styresystemet skan da følgende kode for at downloade og installere 
produktapplikationen.  

 
Når installationen er færdig, skal du tænde Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen, åbne applikationen, trykke 
på "Søg" og klikke på Bluetooth-tallet, der svarer til Bluetooth-koden på produktet for at åbne dets interface og 
se batteristatus. Interfacet er som følger: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Bemærk: Batteriet SKAL have gennemgået en fuld opladnings- og afladningscyklus, så kan du få en nøjagtig batterikapacitet** 
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2.  Kontrol inden brug 
Når kunden modtager produktet, skal det først kontrolleres, om produktet er beskadiget, revnet eller korroderet. 
Opret forbindelse til Bluetooth, kontrollér, at batteriet er i normal tilstand på mobiltelefonens app, og sørg for, at 
der ikke er sket nogen skader under transporten. Hvis der er nogen abnormitet, skal du stoppe installationen og 
brugen og straks underrette os. 

 

3. LCD-hovedskærm 

3.1 LCD-skærmpanel 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion til betjeningsknapper 

 

Introduktion til indikatorer 

Funktion  

Knapper 

Beskrivelse 

 
Indikatorer Farve Beskrivelse 

SET 

(indstil) 
Åbn/luk menuen Indstillinger 

AC/INV Gul 

Lyser permanent: 

Strømforsyning 

OP Tidligere valg Blinker: Inverter-output 

NED Næste valg 

CHARGE 

(opladning) 
Grøn 

Blinker: 

Batteriopladning 

ENT 
Bekræft/indtast indstillinger 

under indstillingsmenuen 

Lyser permanent: 

Opladning afsluttet 

  FEJL Rød 
Lyser permanent: 

Fejltilstand 

      

 

 

 

     

LCD-hovedskærmpanel inkluderer 1 * 

LCD-skærm, 3 * indikatorlamper og 4 * 

betjeningsknapper 
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3.2 LCD-skærmpanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikoner Funktioner Ikoner Funktioner 

 

 

Angiver, at AC-input-

terminalen er tilsluttet nettet 
 

 
Angiver, at 

inverterkredsløbet 

fungerer 

 

 

Angiver AC-indgangstilstand 
i APL-tilstand (bredt 
spændingsområde) 

 
 

Angiver, at maskinen er i 
netbypass-tilstand 

 

 

Angiver, at PV-

indgangsterminalen er 

tilsluttet solpanelet 

 
 
Angiver, at AC-udgangen 

er i 

overbelastningstilstand 

 

 

 

 
 

Angiver, at maskinen er 

tilsluttet batteriet:  
Angiver, at 

restbatterikapaciteten er 0 

% ~ 24 % 

 Angiver, at 
restbatterikapaciteten er 

25% ~ 49% 

 Angiver, at 
restbatterikapaciteten er 

50% ~ 74% 

 Angiver, at 
restbatterikapaciteten er 75 

% ~ 100 %. 

 

 

 

 

Angiver procentdelen af 

AC-udgangsladninger: 

 Angiver, at 

ladningsprocenten 

er 0 % ~ 24 %, 

angiver, at 

ladningsprocenten 

er 25 % ~ 49 %, 

angiver at 

ladningsprocenten 

er 50 % ~ 74 %, 

Angiver, at 
ladningsprocenten er 
≥75% 

 
 

Angiver, at maskinens 
batteritype er et 

 

 

Angiver, at summeren ikke 
er 
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lithiumbatteri aktiveret 

 
 

Angiver, at maskinens 

aktuelle batteritype er 

blysyrebatteri 

 

 
Angiver, at maskinen har en 

alarm 

 

 

Angiver, at batteriet er i 
opladningstilstand 

 
 

Angiver, at maskinen er i en 
fejltilstand 

 
 

Angiver, at AC/PV-
opladnings- 
kredsløbet fungerer 

 

 

Angiver, at maskinen er i 
opsætningstilstand 

 

 

 

 

 

 

 
Angiver, at AC-

udgangsterminalen har et 

AC-spændingsoutput 

 

 

 

 

Parametrene, der vises 

midt på skærmen: 

1. I ikke-opsætning-

stilstand vises alarmen 

eller fejlkoden. 

2. I opsætningstilstand 

vises den aktuelt 

indstillede 

parameterelementkode. 

Parametre vises på venstre side af skærmen: 

 Angiver AC-input 

 Angiver PV-output 

 Angiver inverterkredsløb 

 Dette ikon vises ikke 

 

 

Viser batterispænding, batteriopladningens totalstrøm, 

strømforsyning, AC-indgangsspænding, AC-indgangsfrekvens, PV-

indgangsspænding, intern kølelegemetemperatur, 
Softwareversion 
Parametre vises på højre side af skærmen: 
Udgangsparametre 

 

 

Indikerer udgangsspænding, udgangsstrøm, aktiv 

udgangseffekt, tilsyneladende udgangseffekt, 

batteriafladningsstrøm, softwareversion. I opsætningstilstand 

vises indstillede parametre under den aktuelt indstillede 

parameterelementkode 

Pilvisning 

① Pilen vises ikke ⑤ 
Angiver opladningskredsen, 

der oplader batteripolen 

② 
Angiver nettet, der leverer 

strøm til ladningen 
⑥ Pilen vises ikke 

 

③ 
Angiver nettet, der leverer 

strøm til ladekredsen 

 

⑦ 

Angiver, at batteripolen 

forsyner strøm til 

inverterkredsen 

④ 
Angiver PV-modulet, der 

forsyner strøm til 
⑧ 

Angiver inverterkredsen, 

der leverer strøm til 
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ladekredsen ladningen 
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4. Datavisningsmetode i realtid 

På LCD-hovedskærmen skal du trykke på knapperne “OP” og “NED” for at rulle gennem maskinens realtidsdata. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Side 

Parametre på venstre 

side af skærmen 

Parametre 

midt på 
skærmen 

Parametre til højre 

på skærmen 

1 INPUT BATT V 
(Batteriets indgangsspænding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlkode 

OUTPUT LOAD V (udgående 
belastningsspænding) 

2 PV TEMP ℃ 
(PV-opladerens kølelegeme-
temperatur) 

PV OUTPUT KW 
(PV-udgangseffekt) 

3 PV INPUT V 
(PV-indgangsspænding) 

PV OUTPUT A 
(PV-udgangsstrøm) 

4 INPUT BATT A 
(Indgangsbatteristrøm) 

OUTPUT BATT A 
(Batteriets udgangsstrøm) 

5 INPUT BATT KW 
(Batteriets indgangseffekt) 

OUTPUT BATT KW 
(Batteriets udgangseffekt) 

6 AC INPUT Hz 
(AC-indgangsfrekvens) 

AC OUTPUT LOAD Hz 
(AC-udgangsfrekvens) 

7 AC INPUT V 
(AC-indgangsspænding) 

AC OUTPUT LOAD A 
(AC-udgangsbelastningsstrøm) 

8 INPUT V 
(Til vedligeholdelse) 

OUTPUT LOAD KVA 
(Tilsyneladende ladeeffekt) 

 

9 

INV TEMP ℃ 
(AC-opladning eller 
batteriafladning, 
kølelegemetemperatur) 

INV OUTPUT LOAD KW 
(Aktiv ladeeffekt) 

10 App-softwareversion Bootloader-softwareversion 

11 Model PV-spændings-
klassificering 

Model PV-strømklassificering 

12 Model batterispændings-
klassificering 

Model udgangseffekt-
klassificering 
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Ydet beskyttelse 

 

 

Beskyttelser Beskrivelse 

 

1 

PV-strøm/ 

effektbegrænsende 

beskyttelse 

Når opladningsstrømmen eller strømmen til det konfigurerede 

PV-array overstiger PV-værdien, oplades den ved den 

normerede klassificering. 

 

2 

PV nat omvendt 

strømbeskyttelse 

Om natten forhindres batteriet i at aflade gennem PV-

modulet, fordi batterispændingen er større end spændingen i 

PV-modulet. 

 

3 

Overspændings-

beskyttelse for 

netspænding 

Når netspændingen overstiger 280V (230V-model) eller 140V 

(120V-model), stoppes netopladningen og skiftes til 

invertertilstand. 

 

4 

Underspændings-

beskyttelse for 

netspænding 

Når netspændingen er lavere end 170V (230V-model/UPS-

tilstand) eller 90V (120V-model eller APL-tilstand), stoppes 

opladningen og skiftes til invertertilstand. 

 

5 

Overspændingsbesk

yttelse for batteri 

Når batterispændingen når frakoblingspunktet for 

overspænding, stoppes PV og lysnettet automatisk for at 

oplade batteriet for at forhindre, at batteriet bliver 

overopladet og beskadiget. 

 

6 

Lavspændings-

beskyttelse for 

batteri 

Når batterispændingen når lavspændingsfrakoblingspunktet, 

stoppes batteriets afladning automatisk for at forhindre, at 

batteriet overaflades og beskadiges. 

 

7 

Kortslutnings-

beskyttelse for 

ladeoutput 

Når der opstår en kortslutningsfejl ved ladeudgangspolen, 

slukkes AC-outputtet med det samme og tændes igen efter 1 

sekund. 

 

8 

Overtemperatur-

beskyttelse for 

kølelegeme 

Når den interne temperatur er for høj, stopper alt-i-en-

maskinen opladning og afladning. Når temperaturen vender 

tilbage til normal, genoptages opladning og afladning. 

 

9 

Beskyttelse mod 

overbelastning 

Output igen 3 minutter efter en overbelastningsbeskyttelse, 

og sluk for output efter 5 på hinanden følgende aktiveringer 

af overbelastningsbeskyttelse, indtil maskinen får strøm igen. 

For det specifikke overbelastningsniveau og varighed, 
henvises til tabellen over tekniske parametre i vejledningen. 

 

10 

PV omvendt 

polaritets-

beskyttelse 

 

Når PV-polariteten vendes, vil maskinen ikke blive beskadiget. 

 

11 

Omvendt AC-

beskyttelse 

Forhindrer, at inverterens AC-strøm tilføres omvendt til 

bypass. 

12 Overstrømbeskyttel

se for bypass 
Indbygget overstrømsbeskyttelsesafbryder for AC-input 
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13 

Overstrøms-

beskyttelse for 

batteri-input 

Når batteriets afladningsudgangsstrøm er større end den 

maksimale værdi og varer i 1 minut, skifter AC-indgangen til  

at blive belastet. 

 

14 

Beskyttelse for 

batteri-input 

Når batteriet er omvendt tilsluttet, eller inverteren kortsluttes, 

sprænges batteriets indgangssikring i inverteren for at 

forhindre, at batteriet beskadiges eller forårsager brand. 

 

15 

Kortslutnings-

beskyttelse for 

ladning 

Når den eksterne batteriport kortsluttes i PV- eller AC-

opladningstilstand, vil inverteren beskytte og stoppe 

udgangsstrømmen. 
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5. Driftsbeskrivelse 
Blackbox Power Station har afsluttet parameteropsætning og fejlretning, hvis udseendet er godt, kan forbrugerne 
kontrollere batteriets status via appen og derefter installere og bruge enheden. 

  5.1 Installation 
1) Bestem installationspositionen og pladsen til varmeafledning. Når du installerer alt-i-en-solopladningsinverteren, 
skal du sørge for, at der strømmer nok luft gennem kølelegemet, og der skal være plads på mindst 200 mm til 
inverterens venstre og højre luftudløb for at sikre naturlig konvektionsvarmeafledning. Holdes væk fra høj temp. 
Miljø med høj varme. 
For at forbinde solcellepanelet med kabel, skal du sørge for, at polariteten er korrekt, og derefter tilslutte Anderson-
stikket (det lille 50A) til vores solcelleport. 
For at forbinde DC-billaderen skal du sørge for, at polariteten er korrekt, og derefter tilslutte Anderson-stikket (det 
større 120A) til vores bilopladningsport: “INPUT/OUTPUT DC 51.2V”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Opladning 
Oplad Power Station-enheden fuldt inden brug. Det kan oplades via AC-indgangen, PV-indgangen eller DC-
billaderindgangen. Vi anbefaler, at den første opladning udføres via vekselstrømsnet (AC). 
Sørg for, at stikket er tilsluttet korrekt til produktet, og sørg for, at strømforsyningen matcher vores produkt. Det 
kan forårsage skader på strømforsyningen og Power Station-enheden (såsom ladningsspænding højere end specifik 
spænding, hvilket kan beskadige BMS og MPPT, DC-ladespænding er 58,4V, MPPT-indgangsspænding er 60V-115V) 

 

DC-ladestik til bil 
（120A anderson-
stik） 

Solcelleladestik 
（50A anderson-
stik） 

DC-billader 
Solcellemodul 
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5.2.1 PV sol- og AC-opladning 
Drej hovedafbryderen, AC-udgangskontakten eller AC-udvidelsesafbryderen på ES3000 plus til "ON"-positionen 
(summeren afgiver tre "bip", når den startes, og summeren holder op med at lyde, når hoveddisplayet og 
hjælpedisplayet tændes efter ca. 30 sekunder). Efter tilslutning af PV-solopladningsmodulet eller AC-stikket kan 
opladningstilstanden på ES3000 plus startes. Den begynder at oplade efter cirka 40 sekunder. 

5.2.2 Opladning med indbygget jævnstrømsoplader (DC) 
Drej hovedafbryderen på ES3000 plus til "ON"-positionen (hoveddisplayet og hjælpedisplayet lyser ikke), tilslut 
den indbyggede DC-oplader, og hvorefter opladningen af ES3000 plus-produkter starter efter ca. 40 sekunder. 

5.3 Afladning 
1) QC3.0 USB-stikkontakter og type C-stikkontakter 
Tænd for afbryderen, tilslut laderen gennem QC3.0 USB + Type C-stikkontakter, tilslut den ordentligt, så kan den 
oplades til dine digitale produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）AC-udgang 
    For at slutte AC-ledningen til stikkontakten på Blackbox Power Station, skal du sørge for, at den er korrekt og 
tilsluttet ordentligt. Tænd derefter på tænd/sluk-kontakten og AC-udgangskontakten eller AC-udvidet 
styringskontakten. LCD-hovedskærmen viser derefter driftsstatus og parameter. Derefter begynder det elektriske 
apparat at arbejde, LCD-underskærmen viser AC-udgangsspænding, udgangsstrøm, udgangsfrekvens og 

effektfaktor i realtid, og du kan også hente dataene fra appen. 

Sluk for hver kontakt efter følgende rækkefølge: 

 

   

 

 

QC3.0 USB-stikkontakter + Type C-

stikkontakter 

Anvendelse: 

 

Afbryder AC-udgangskontakt 

 Anvendelseskontakt  
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Bemærk: 
Den nominelle udgangseffekt for Blackbox-enheden er 3000W, maks. output er 5000W, vi anbefaler, at 
driftstiden på 5000W skal være mindre end 5min. AC-udgangsstik * 2, ladertilslutningen på hvert stik skal være 
mindre end 2500W. Når der bruges en induktiv belastning (som el-værktøj), vil startstrømmen være ret stor, 
hvilket muligvis aktiverer overbelastningsbeskyttelsen. 
 
Når LCD-hovedskærmen viser 48V, viser den fejlkoden [01], og summeren sender en kontinuerligt "bip ... bip"-
lyd, hvilket indikerer, at produktet ikke har tilstrækkelig strøm, så det skal stoppe med at bruge og supplere 
strømmen. Hvis det stadig er i brug (vi anbefaler det ikke), lukker es3000plus automatisk og stopper output, når 
den viste spænding på LCD-skærmen falder til 42V. 
Under brugsprocessen slukkes LCD-hovedskærmen automatisk efter 5 minutters drift (dette påvirker ikke 
produktets funktion). Du kan tænde LCD-skærmens hovedskærm igen ved at trykke på en vilkårlig tast "op, ned, 
ENT" på panelet. 
  
Når es3000plus-produktet ikke er i brug, skal du dreje ES3000 plus-enhedens hovedafbryder og AC-
udgangskontakten til "ON"-positionen for at undgå strømforbrug; 
Da udgangsspændingen er AC 220 V, skal du forhindre elektriske højspændingsstød. 
Hvis der er en fejl i brugsprocessen, skal du udføre fejlfinding i henhold til den fejlkode, der vises på LCD-
hoveddisplayet. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, skal du først slukke for kontakten til det elektriske apparat, 
derefter slukke for AC-udgangskontakten (eller AC-udvidelsesafbryderen) og slukke for hovedafbryderen (dvs. 
drej hovedafbryderen til "OFF"-position), og kontrollere, identificere og afhjælpe fejlen. 
Sluk for hver kontakt i følgende rækkefølge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC-

udgangskontakt AC-udgangsstik 

LED-

underskærm 

  

Afbryder AC-udgangskontakt 

Annvendelse-

Kontakt 
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AC-indgangsinterface 

Som kan levere strøm til husholdningsapparater, el-værktøj og industriudstyr som nedenfor, 

(som eksempler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3）LED-lampe 
   For at tænde for afbryderen og trykke på LED-lysafbryderen. Tryk på lysafbryderen for at tænde den. Effekten 
af LED-lys er 3W. Ttryk på LED-lysafbryderen igen for at slukke den. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED 

3W-LED 

Automatisk batterisikring 
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4）AC-udvidelseskontrolafbryder 
Denne udvidelseskontakt har den samme funktion som vekselstrømsudgangskontakten, hvilket betyder, at den 
tænder for afbryderen, så kan du tænde for udvidelseskontakten som nedenfor 

 

 

 

0 

 

 

 

 

6. Transport 
Pakkes enkeltvis for at forhindre kortslutning 
Stabl ikke mere end 6 lag eller på hovedet; 
Maksimal transporttemperatur må ikke overstige 65 ℃ 
Produktet tilhører un3481, som indeholder et lithiumbatteri. Det skal overholde de relevante regler under 
transport. 
 

7. Opbevaring 
Anbefalet lade status (SOC): 30 %~50 % 
Afbryd batteriet fra udstyrsladningen inden opbevaring for at eliminere eventuel afladning. 
Batteriet skal opbevares i et køligt, tørt, ventileret og rent miljø, dets temperatur skal være (-20 ~ 65) ℃, og dets 
fugtighed skal være (65 ± 20) % 
Batteriet skal oplades mindst én gang hver 3. måned for at forhindre overafladning. 
Når batteriet fjernes, inden det bruges, skal det oplades helt. 
Udsæt ikke batteriet for ekstreme temperaturer over 65 °C. 
 

8. Vedligeholdelse 
Kabler og poler holdes rene og fri for korrosion, snavs eller aflejringer. De kan tørres af med en tør klud. 
Når forholdene tillader det, skal du opbevare batteriet i et miljø med en temperatur på (25 ± 5) ℃ og en fugtighed 
på (60 ± 15%). 
Batteriet opbevares ved (30 ~ 50%) SOC. 
Batteriet oplades og aflades i henhold til produktspecifikationerne 

 

 

AC-

indgangsudviselseskont

akt 
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9. Fejlfinding 
Hvis der er problemer under batteridrift, henvises til følgende instruktioner eller kontakt os for hjælp: 
 

9.1 Fejlkode: 

 

Fejlkod

e 

 

Fejlnavn 

Uanset om det 

påvirker 
output eller ej 

 

Beskrivel

se 
01. BatVoltLow Ja Batteriunderspændingsalarm 

02. BatOverCurrSw Ja 
Gennemsnitlig strøm for 
batteriafladning 
overstrømsbeskyttelse af software 

03. BatOpen Ja Alarm for ikke-tilsluttet batteri 

04. BatLowEod Ja Alarm for batteriunderspænding - 

stop afladning 

05. BatOverCurrHw Ja Batterioverstrøm - 

hardwarebeskyttelse 

06. BatOverVolt Ja Overspændingsbeskyttelse for 

ladning 

07. BusOverVoltHw Ja Busoverspændingshardwarebeskyttel

se 

08. BusOverVoltSw Ja Busbeskyttelse mod 

busoverspænding 

09. PvVoltHøj Nej PV-overspændingsbeskyttelse 

10. PvBuckOCSw Nej Buk overstrømssoftwarebeskyttelse 

11. PvBuckOCHw Nej Buk overstrømshardwarebeskyttelse 

12. bLineLoss Nej Netstrøm afbrudt 

13. OverloadBypass Ja Omgå overbelastningsbeskyttelse 

14. OverloadInverte

r 

Ja Inverteroverbelastningsbeskyttelse 

15. AcOverCurrHw Ja Inverteroverstrømshardwarebeskyttel

se 

17. InvShort Ja Inverterkortslutningsbeskyttelse 

19. OverTemperMp

pt 

Nej Buk 

kølelegemeovertemperaturbeskyttels

e 

20. OverTemperInv Ja 
Inverterkølelegemeovertemperatur- 
beskyttelse 

21. FanFail Ja Blæserfejl 
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22. EEPROM Ja Hukommelsesfejl 

23. ModelNumErr Ja Modelindstillingsfejl 

26. RlyShort Ja 
Inverteret AC-udgangsudfyldning til 
omgåelse af AC 
Input 

29. BusVoltLow Ja Intern batterikredsforøgelsesfejl 
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9.2 Håndteringsforanstaltninger til en række fejl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fejl Håndteringsforanstaltninger 

 

Intet vises på skærmen 

Kontroller, om batteriets luftkontakt eller PV-

luftkontakten er lukket; hvis kontakten er i "ON"-

tilstand, skal der trykkes på en vilkårlig knap på 

skærmen for at afslutte skærmens dvaletilstand. 

Beskyttelse mod 

overspænding af 

batteriet 

Mål, om batterispændingen overstiger den nominelle 

værdi, og sluk for PV-array-luftkontakten og 

netafbryderen. 

Beskyttelse mod 

batterispænding 

Oplad batteriet, indtil det vender tilbage til 

lavspændingsfrakoblingsgenopretningsspændingen. 

Blæserfejl Kontroller, om blæseren kke drejer eller er blokeret af 

fremmedlegemer. 

Overtemperaturbeskytt

else for kølelegeme 

Når enhedens temperatur afkøles til 

genopretningstemperaturen, genoptages normal 

opladnings- og afladningskontrol. 

Bypass-

overbelastnings-

beskyttelse, 

inverterover-

belastningsbeskyttelse 

 
① Reducer brugen af strømudstyr; ② Genstart 

enheden for at genoptage ladeoutputtet. 

Inverterkortslutnings- 

beskyttelse 

① Kontroller belastningsforbindelsen omhyggeligt, 

og ryd kortslutningsfejlpunkterne ② Tænd igen for 

at genoptage ladeoutputtet. 

 

PV-overspænding 

Brug et multimeter til at kontrollere, om PV-

indgangsspændingen overstiger den maksimalt 

tilladte indgangsspænding. 

Misset batterialarm Kontroller, om batteriet ikke er tilsluttet, eller om 

batteriafbryderen ikke er lukket. 
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9.3 Batteriparameter 

Punkt Beskrivelse Spec. 

1 Nominel spænding 51,2V 

2 Nominel kapacitet 40Ah 

3 Nominel energi 2048Wh 

4 
Nominel 

udgangsenergi 
3000W, kontinuerligt output 

5 Maks. outputenergi 5000W （mindre end 5 min.） 

6 
Beskyttelse mod 

overbelastning 

(102 % <belastning <125 %) ± 10%: alarm og sluk 

efter 5 min.  

(125 % <belastning <150 %) ± 10%: alarm og sluk efter 10 sek.  

Belastning >150%: alarm og sluk efter 5 sek. 

7 
AC nominel 

udgangsspænding 
220V 

8 AC-udgangsfrekvens 50Hz 

9 AC-udgangsbølge Ren sinusbølge 

10 AC-invertereffektivitet ≥90 % 

11 Forventet levetid ≥3 år eller akkumuleret energi ≥3200kWh 

12 DC-ladespænding 58,4V 

13 PV-indgangsspænding (60-115） V 

14 Drifttemperatur Opladning:（0 ~ 45）℃； Afladning:（-20 ~ 60）℃ 

15 
Standardopladningsstrø

m 
20A 

16 
Maks. ladningsstrøm 

30A 
60A 

17 
Standard 

afladningsstrøm 
40A 

18 
Maks. kontinuerlig 

afladningsstrøm 
100A 

19 
Opladningsovertemp. 

beskyttelse 
60 ℃ 

20 
Afladningsovertemp. 

beskyttelse 
75 ℃ 

21 
Opladningslavttemp. 

beskyttelse 
-5 ℃ 

22 
Kortslutningsbeskyttels

e 
Ja 

23 
Overbelastningsbeskytt

else 
Ja 

24 Overstrømsbeskyttelse Ja 
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25 
Omvendt 

opladningsbeskyttelse 
Ja 

26 Bluetooth-skærm Ja 

27 Totalvægt 约 31kg 

28 Dimensioner （520 * 300 * 220） mm 

29 Ubelastet effekt ≤3W 

30 Opbevaring 
Temp.：(-20 ±60)℃，Fugtighed：(65 ±25)%RF 

Opladning hver tredje måned anbefales. 
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10. Pakkeliste 

Emne Produkt eller tilbehør Antal Bemærkninger 

1 Blackbox Power Station 1 sæt  

2 AC-netledning - Euro-type (16 mm², 1,8 m) 1 sæt  

3 AC-udvidelseskontakt og kabel (3,0 m) 1 sæt  

4 50A Anderson-stik 1 sæt  

5 120A Anderson-stik 1 sæt  

6 Transformator til bilopladning 0 sæt  

7 Brugervejledning 1 stk. E-fil 

 

11. Garanti 

11.1 Ansvarsfraskrivelse    
Green Energy er ikke ansvarlig for skader forårsaget af årsager som følger: 
Force majeure inkluderer brand, tyfon, oversvømmelse, jordskælv, krig og terrorisme; 
Forsætligt eller utilsigtet misbrug, forkert anvendelse, forsømmelse eller forkert vedligeholdelse, brug under 
unormale forhold; 
Forkert installation af perifert udstyr, forkert betjening osv. forårsager funktionsfejl. 
Demonter eller modificer aldrig produktet uden AJ POWERs udtrykkelige eller skriftlige samtykke. 
 

11.2 Garanti 
Green Energy garanterer, at dette batteri ikke har nogen kvalitetsproblemer inden for 3 års brug i henhold til 
produktvejledningen (eller hvis den akkumulerede udgangseffekt når ikke 3650kWh). AJ POWER udfører en 
garanti inden for sin normale levetid, hvis produktet svigter eller har kvalitetsproblemer. 
Skader forårsaget af dårlig produktvedligeholdelse, forkert opladning, forkert brug, ombyttet af polaritet, forkert 
installation, forkert opbevaring og overophedning, fysisk skade, brand, forfrysninger, vandskader, adskillelse, 
modifikation eller havneskader osv. er ikke dækket af garantien. 
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11.3 Garantibevis 
Garantibevis 

 
Produkt ES-3000 plus 
Produktkode 4763 Garantiperiode 3 år 
Distributør Green Energy Scandinavia A/S 
Adresse.: 7100 Vejle 
Kundenavn  Købsdato  
Kundeadresse.  
Kontaktnr.  
Garantibetingelser: 
1. Hvis der opstår en funktionsfejl inden for tre måneder fra datoen for salg af 
produktet, og selve produktet og den ydre emballage er intakt, kan produktet 
ombyttes til en af samme model, med undtagelse, hvis der er tale om 
menneskeskabte skader. 
2. Produktet er garantidækket i tre år (eller til akkumulerede udgangseffekt når 
3650kWh) fra salgsdatoen, og tilbehør er ikke dækket af garantien. 
3. Garantiservicen er kun gyldig ved normal brug. 
4. Alle menneskeskabte skader, selvdemontering eller modifikationer, forkert 
brug og skader på udseende osv. er ikke dækket af garantien. 
5. Produktgarantibeviset er påkrævet i garantiperioden. Hvis dette bevis ikke 
kan fremvises, eller beviset ændres privat, har virksomheden ret til at afvise 
garantien. 

 


