
 

Ефективність
Максимальний ККД до 

   Гнучкість
• Максимальна напруга 

на вході до 1000 В 
• Можливість 

підключення декількох 
стрінгів 

• Опціональний дисплей 

Інноваційність
Ультрасучасне керування за 

допомогою вбудованого Plant 
Control 

Реактива потужність 
доступна

Безпека
Обмежувач перенапруги 

(Тип 2) може бути 
встановлений додаткво

Універсальний інвертор для великих промислових установок і сонячних електростанцій

ідеальний інвертор для велики комерційних та промислових станцій. Окрім високої 
ефективності до 98.4%, інвертор пропонує неймовірну гнучкість проектування системи та сумісність з великою 
кількістю фотомодулів завдяки широким межам робочої напруги. 
Майбутнє сьогодні:   має вбудовану функію ультрасучасного мережевого керування   

  що дозволяє інвертору регулювати реактивну потужність в точці з'єднання  Більше не потрібно 
використовувати окремі контролери для кожного інвертора, внаслідок чого зменшується сумарна вартість 
системи.



Технічні характеристики

Вхідні параметри
Макс. потужність фотомодулів при Номінальна потужність Вт Вт
Максимальна вхідні напруга В
Межі напруги в ТМП Номінальна вхідна напруга В до В В
Мінімальна вхідна напруга Стартова напруга В В
Максимальний вхідний струм на трекер
Кількість незалежних трекерів / кількість входів на трекер

Вихідні параметри 
Номінальна потужність при В Гц Вт
Максимальна повна потужність інвертора ВА
Номінальна напруга змінного струму В В

В В
В В

Робочі межі напруги В В
Номінальна частота мережі  / робочі межі частоти Гц Гц Гц

Гц Гц Гц
Номінальна частота / напруга мережі Гц В
Макс. вихідний струм / номінальний вихідний струм
Коеф. потужності при номінальній потужності / Програмований коеф. потужності від 0 до 1
Коеф. нелінійних спотворень
Кількість фаз під'єднання 3
Ефективність
Макс. ККД / Європейський ККД

Захист
 роз'єднувач

Вимірювання КЗ на землю вимірювання параметрів мережі
обмежувач перенапруги Тип  може бути інтегрований
захист від неправильної полярності  імовірність КЗ Гальванічна розв'язка

Вимірювання струмів розтікання
Клас захисту відповідно до категорія перенапруги відповідно до 

Загальні дані
Розміри (Д/Ш/Г) мм дюймів
Вага кг
Робочі температурні режими до до
Типовий рівень шуму дБ
Власне споживання (вночі) Вт
Топологія Охоложення Безтрансформаторний 
Ступінь захисту відповідно до
Кліматична категорія відповідно до
Максимальна допустима вологість (без конденсації)

Можливості / Функції / Аксесуари
з'єднання з'єдання клемна колодка

Дисплей
Інтерфейси
Інтерфейс передачі даних

Багатофункціональне

здатний сумісний

Гарантія:  років
Сертифікати та дозволи

не застосовується до 

Модель



Аксесуари

інтерфейс

ОПН Тип
Входи А та В

Багатофункціональне реле

Базові комплектації Опціонально Відсутньо 
Дані за нормальних умов
Станом на травень 

Крива ефективності

Вт Вт Вт  Вт
В В

В до В В В до В В
В В В В

Вт Вт
ВА ВА

В В 
В В 
В В

В по В
Гц Гц по Гц 
Гц Гц по Гц

Гц В

від 0 до 1

мм дюймів
кг

до
дБ(А)
Вт

Безтрансформаторний

клемна колодка
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Номінальна потужність при В Гц
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Профейсійна система моніторингу, керування 
сонячної станції




