
Стрінгові інвертори 
ABB  PRO-33.0-TL-
OUTD 33 кВт

ABB стрінгові  інвертори  створені  
ефективно перетворювати постійний 
струм (DC), що генерується сонячними 
модулями в високї якості трифазний 
змінний струму (AC), який продається  в 
розподільчу  мережу . Також вони 
розроблені, щоб задовольнити потреби 
всього ланцюжка експлатації  - від 
системних інтеграторів та монтажників  
до кінцевих користувачів - ці без 
трансформаторні, трифазні інвертори 
призначені для децентралізованих  
фотоелектричних (PV) систем, 
встановлених в комерційних і 
промислових розмірах потужністю до 
МВт.

Новий інвертор від світого лідера 
енргетичних технологій
 ABB-лідер випуску енергетичного 
обладнвння та атоматизації, має 
багаторіний досвід, технологічне 
лідерство і застосування ноу-хау для 
поновлюваних джерел енергії були 
вкладені в серію цього нового 
інветрора. Великий досвід і технології 
гарантують високу якість, безпечні і 
надійні  інвертори для сонячних систем 
створюються кожен раз.

Висока градація потужності для 
децентралізованих PV систем 
Трифазні інветроти АВВ PRO-33 
створені для середнії та великих 
децентралізований PV систем також 
для великого різноміїття комерційних 
та промистлових об'єктів з 
розміщенням систем на дахах чи на 
землі біля промистлових о'єктів.
 Інвертор пропонує економічність в 
високу потужність, настінний  
монтаж, дуже  високу ефективність 
перетворення. Має вбудовані   
пристрої захисту  і моніторингу  що 
зменшує потребу в дорогих зовнішніх 
пристроїв.

Можливічть роботи з одним (MPPT) та 
оптимізоване вікно MPPT  підходять 
для великих PV станцій з великими 
стрігами при підключенні до 
інвертора. Велика вхідна  DC напруга  
(1100) дає велику гнцчкість в 
конструюванні великих PV станцій і
дозволяє підключити бульше PV 
модулів в однин стрінг  що зменшує 
витрати кабелю. 

Особливості
− Компактність,велика потужність при 
настінному монтажі;

− Велика вхідна напруга постійного 
струму досягає 1100 В;
− Повна комплектація в одному 
дизайні;
− Прогресивна функція роботи з 
мережею;
− Безпечний та інтуїтивний 
інтерфейс користувача;
− Міцний корпус, з захистоом IP65 
дозволяє істанолювати інвертов на 
вулиці;

Сонячні інвертори  



ABB string inverters

Різна комплектація в одному дизайні
Стрінговий інвертор ABB PRO-33.0 
випускається в 3-х комплектаціях. 
Стандартна модель з чи без вимикача 
постійного струму розроблена для 
використання з зовнішньою корбкою 
комутації. Повна комлектація для 
розміщення в приміщенні включає:  
вимикач постійного струму, 
моніторинг струму в стрінгу, PV 
запобіжники, пристрої захисту від 
перенапруг  та засоби швидкого 
з'єднання геліополя. Інвертор з повною 
комплектацією  запобігає витратам на 
дорогі зовнішні присторої. 

Висока загальна ефективність 
забезпечує максимальну віддачу від 
інвестицій
Інветрор  PRO-33.0 пропонує високу 
продуктивність при перетворенні  та 
ефективність  MPP терекінгу в усіх 
комплектаціях. Пласка крива 
ефективності  забезпечує  високу 
виробітку  в умовах з низькою та 
високою сонячною радіацією.

Швидка та легка інсталяція
Швидке введення в експлатацію PV 
заводу досягається легким вибором вже 
запрограмованих налаштувань мережі. 
Велика сертифікаційна база дозволяє 
налаштування на будь-який тип мережі. 
Прості в використанні  DC та AC 
конектори  придатны до швидкого та 
легкого з'єднання кабелів. 

Технічні параметри
Маркування 33 kW

PRO-33.0-TL-OUTD
Сторона постійного струму
Максимальна вхідна DC напруга (Vmax,abs) 1100 В 3)

Стартова вхідна напруга постійного струму (Vstart) 610 В
Діапазон робочих напруг постійного струму на вході (Vdcmin...Vdcmax) Межі: 580 до 950 В
Номінальна вхідна напруга  (Vdcr) 580 В
Номінвльна вхідна потужність (Pdcr) 33 700 Вт
Кількість незалежних MPPT 1
Діапазон вхідної напруги DC на MPPT(VMPPTmin...VMPPTmax) при Pdcr Межі: від 580 до 850 V
Максимальний вхідний струм (Idcmax)/fна кожний  MPPT (IMPPTmax) 58 A
Максимальний вхідний струм короткого замикання на MPPT 80 A
Кількість входів на кожен MPPT 1 в стандартній  та  -S комплектаціях /8 в-SX комплектації
Тип з'єднання кола постійного струму  PV конектор : Phoenix Sunclix в -SX комплектаціїї /клемна колодка в  стандартній  та -S комплектаціїї
Захист кола постійного струму
Захист від зворотньої полярності Так, від омеженого джерела струму 
IВхідний захист від перенапруг для кожного  
MPPT  (варістор)в  (-/S) комплектації

Так

Захист від пернапруг  - виконаний як модульний 
розрядник (-SX версія)

Тип 2

Контроль ізоляції фотоелектричного масиву Відповідно до місцевих стандартів

Параметри DC вимикача для MPPT(комплектаціяз  DC вимикачем)) 58 A/1000 В, 50 A/1200 В
Параметри запобіжника (комплектації з запобіжниками) 15 A/1100 В
Сторона змінного струму
Кількість фаз 3-ри фази, 3W+PE чи 4W+PE
Номінальна потужність  (Pacr @cosφ>0.99 ) 33 000 Вт
Максимальна  повна  потужність (Smax) 33 000 ВА
Номінальна напруга мережі (Vac,r) 400 В
Діапазон напруг Межі: від 320 до 480 В 1)

Максимальний вихідний струм (Iac,max) 50.3 A
Критично небезпечний вихідний струм 50.3 A
Номінальна частота  (fr) 50 Hz/60 Hz
Межі вихідної частоти (fmin...fmax) від 47 до 53 Hz/57 до 63 Hz 2)

Nominal power factor and adjustable range > 0.995, with Pacr = 33.0 kW, adj. ± 0.9 with Pacr =29.7 kW, adj. ± 0 to 1 with S = 33.0 kVA
Коефіцієнт нелінійних спотворень (THD) < 3%
Тип з'єднання сторони  виходу Гвинтова клемна колодка
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ABB string inverter design diagram

1) ) Рівень змінної напруги залежить від стандарту відповідної країни 3)

2) TРівень зміни частоти залежить від стандарту відповідної країни

Технічні параметри
Маркування 33 kW

PRO-33.0-TL-OUTD
Output protection
Захист від острівкування Відповідно до місцевого стандарту
Захист від перенавантаження по струму 80 A
Захист виходу від перенапруження  (варістор) 5
Operating performance
Максимальна ефективність  (ηmax) 98.3%
Номінальна ефективність (EURO/CEC) 98.0%/98.1%
Власне порогове значення потужності 20 W
Нічне споживання < 1 W
Комунікації
Віддалений моніторинг VSN700 Data logger (opt.)
Інтерфейс споживача Графічний диспелей
Хараксеристики навколишнього серидовища
Діапазон температури навколишнього середовища -25 to +60°C /-13 to 140°F ,призводить до зниження номінальних пар. 45°C/113°F
Відносна вологість 0 to 100% condensing
Приведений рівень шуму  67 дБA @ 1 м
Максимальна висота розташування  без зниження потужності 3000 м / 9840 фт
Фізичні 
Ступінь захисту від зовнішнього впливу IP 65 (IP54 з вентиляторами)
Система охолодження Примусова
Розміри (H x W x D) мм/" 740 x 520 x 300 мм/29.1" x 20.5" x 11.8"
Маса кг/lb < 66.0 кг/146 lbs (стандартна версія)
Тип кріплення настінний
Безпекаy
Тип ізоляції Без ирансформаторний
Маркування CE, RCM

Стандарт безпеки та EMC IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN61000-6-2, AS/NZS 3200, EN61000-6-3,
 EN61000-3-11, EN61000-3-12

Стандарт мережі
CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, C10/11, EN 50438 (not for all 

national appendices), PPC Greece, RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3, UNE206007-1, AS 4777.2, 
AS 4777.3, BDEW, NRS-097-2-1, SAGC, MEA, PEA, IEC 61727, IEC 62116, ABNT NBR16149/16150

Доступні варіанти комплектації
Стандартна PRO-33.0-TL-OUTD-400
З вимикачем постійного  струму PRO-33.0-TL-OUTD-S-400
З DC вимикачем, запобіжником та розрядником PRO-33.0-TL-OUTD-SX-400
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For more information please contact  
your local ABB representative or visit:

www.abb.com/solarinverters
www.abb.com/solar
www.abb.com

© Copyright 2015 ABB. All rights reserved.  
Specifications subject to change without notice.

Accessories
 − User friendly data logger with web 

interface for commissioning and 
monitoring portal for viewing the 
assets performance

 − IO module for programmable relay 
output

 − Warranty extensions

Support and service
ABB supports its customers within 
dedicated, global service organizations 
in more than 60 countries and strong 
regional and national technical partner 
networks providing a complete range of 
life cycle services. 

VSN700 Data Logger and web user interface

 Efficiency curves of PRO-33.0-TL-OUTD
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