
Błąd Czym spowodowany? Jak sobie z nimi radzić?
Napięcie sieciowe za wysokie Mała średnica przewodów, duża 

odległość inwertera od rozdzielnicy, 

daleka odległość od transformatora, 

zbyt wysokie napięcie ustawione w 

transformatorze

Sprawdzić przekroje przewodów oraz napięcie w sieci, jeśli jest za wysokie - zgłosić do 

pogotowia energetycznego; istnieje możliwość ( za zgodą lokalnego operatora sieci 

energetycznej ) rozszerzenia zakresu napięć na falowniku - wypełnić formularz 

zgłoszeniowy i odesłać na serwis@soltec.pl

Napięcie sieciowe za niskie Daleka odległość od transformatora, 

duże odbiorniki na jednej z faz

Zgłosić  problem do dystrybutora energii elektrycznej, obniżyć ( za zgodą lokalnego 

operatora sieci energetycznej ) min. napięcie sieciowe falownika - wypełnić formularz 

zgłoszeniowy i odesłać na serwis@soltec.pl
Napięcie ø za wysokie Mała średnica przewodów duża 

odległość inwertera od rozdzielnicy, 

daleka odległość od transformatora, 

zbyt wysokie napięcie ustawione w 

transformatorze

Sprawdzić przekroje przewodów oraz napięcie w sieci, jeśli jest za wysokie - zgłosić do 

pogotowia energetycznego; istnieje możliwość ( za zgodą lokalnego operatora sieci 

energetycznej ) rozszerzenia zakresu napięć na falowniku - wypełnić formularz 

zgłoszeniowy i odesłać na serwis@soltec.pl

Nieprawidłowe połączenie z 

siecią

Brak jednej z faz. Niskie napięcie na 

jednej z faz spowodowane załączeniem 

dużego odbiornika np. pralki

Upewnić się czy inwerter jest podłączony do trzech faz. Zmniejszyć ( za zgodą lokalnego 

operatora sieci energetycznej ) napięcie minimalne na jednej z faz - wypełnić formularz 

zgłoszeniowy i odesłać na serwis@soltec.pl

Błąd kolejności faz, 

nieprawidłowe podłączenie do 

sieci

Energetyka zmieniła kolejność faz przy 

montażu licznika

Zamienić  dwa przewody w wyłączniku głównym inwertera; Przywrócić inwerter do 

ustawień fabrycznych.

Częstotliwość za wysoka Nadawana częstotliwość prądu w 

elektrowni jest zbyt wysoka

Zgłoszenie problemu do lokalnego dystrybutora

Częstotliwość za niska Nadawana częstotliwość prądu w 

elektrowni jest zbyt niska

Zgłoszenie problemu do lokalnego dystrybutora

Utracono czas/datę Długi czas wyłączenia inwertera Ustawić datę i czas

Awaria izolacji Przerwanie przewodu DC Sprawdzić ciągłość i jakość przewodów paneli ( obwód DC )

Błąd przekaźnika Wewnętrzny błąd inwertera Przekaźnik zasilany jest energią słoneczną i uruchamia się nawet przy niewielkiej ilości 

promieniowania słonecznego. Przy pojawieniu się choć niewielkiego napięcia przekaźnik 

chce już zadziałać ale nie pozwala na to zbyt mały prąd uzyskiwany z instalacji PV.  Nie 

jest to komunikat wpływający na zmniejszenie produkcji z PV. Ten błąd chwilowy 

najczęściej występuje rano. Zalecamy wyłączenie komunikatów dźwiękowych w 

inwerterze.  Jeśli błąd pojawia się notorycznie, wówczas należy przeprowadzić update 

oprogramowania.

Podłączenie do wadliwej sieci Podłączenie ze sobą dwóch tych 

samych faz

Inwerter wykrywa, że kąt fazowy pomiędzy dwoma fazami jest nierówny 120 stopni. 

Może to być spowodowane tym, że dwie te same fazy zostały połączone ze sobą,

tj. L1 – L1 – L3 a nie L1-L2-L3. Sprawdzić połączenie AC.

Brak produkcji z PV Błąd wewnętrzny inwertera. Upewnić się, że wszystko w instalacji jest w porządku.  Zgłosić reklamację do serwisu

Inwerter nie podłączony do 

licznika

Nie wyłączony jeden z trybów 

zarządzania energią.

Ustawienia --> Zarządzanie energią --> Tryb --> Wyłączony

Brak uzysków miesięcznych 

lub rocznych lub innych

W ustawieniach urządzenia jedna z 

mierzonych wartości nie zaznaczona

Ustawienia --> Mierzone wartości --> odznaczyć wartości które mają być mierzone

Błędy w inwerterach StecaGrid - Jak sobie z nimi radzić?


