
Nejlepší volba pro podporované systémy SolarEdge
 Vyšší účinnost (> 97 %)

 Malý, lehký, snadno se instaluje

 Vestavěný přijímač pro monitorování na úrovni modulu

 Komunikace s internetem prostřednictvím širokopásmového připojení 

 IP65 – venkovní a vnitřní instalace

 Vynikající spolehlivost se standardní zárukou 12 let
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VÝSTUP 

Jmenovitý výstupní výkon AC 8000  10000 12000 W

Maximální výstupní výkon AC 8000 10000 12000 W

Výstupní napětí AC (jmenovité) 400 Vac

Rozsah výstupního napětí AC 320 – 460 Vac

AC frekvence (jmenovitá) 50 Hz

Rozsah AC frekvence 47,5 – 50,2 Hz

Maximální průběžný výstupní proud (na fázi) 14,4 18 19 A

Celkové harmonické zkreslení (THD) při maximálním výkonu < 3 %

Součinitel výkonu > 0,99  

Detektor zbytkového proudu / krokový detektor zbytkového proudu 300   /   30 mA

Maximální zavádění DC 130 mA

Podporované sítě – třífázové 3 / N / PE; 230 / 400  V

Monitorování užitkovosti, ochrana před ostrovním provozem (islanding protection), 

konfigurovatelný součinitel výkonu a konfigurovatelné prahové hodnoty pro danou zemi
Ano  

VSTUP  

Doporučený maximální DC výkon (modul STC) 8400 10400 12500 W

Beztransformátorový, podzemní Ano  

Maximální vstupní napětí 950 Vdc 

Jmenovité DC vstupní napětí 900 Vdc 

Maximální vstupní proud 15,5 18,5 22,5 Adc

Ochrana proti obrácení polarity Ano  

Detekce vadné izolace uzemnění Citlivost 600 kΩ   

Maximální účinnost měniče 98 %

Evropská vážená účinnost 97,6 97,5 97,4 %

Noční spotřeba energie < 2,5 W

SHODA S NORMAMI  

Bezpečnost IEC-62103 (EN50178), návrh IEC-62109, UL1741  

Normy připojení k síti VDE 0126-1-1, AS-4777, RD-1663, DK 5940, IEEE1547, NEC  

Emise
IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, 

FCC část 15, třída B
 

WEEE (Odpad z elektrických a elektronických zařízení), RoHS (Zákaz použití 

některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních)
Ano  

SPECIFIKACE INSTALACE   

Rozměry (š x d x v) 540 x 315 x 207 mm

Hmotnost 25 kg

Rozsah provozní teploty -20 – +50 ˚C

Chlazení Ventilátor  

Ochranná klasifikace IP65 – venkovní a vnitřní  

Upevněný držákem (držák je součástí dodávky), volitelné připojitelné vedení kabeláže (EU), integrovaný DC spínač (USA)  

Všechny naše měniče jsou součástí inovativního systému SolarEdge 
navrženého tak, aby nabízel vynikající výkon při zachování 
konkurenceschopné ceny. 

Měnič SolarEdge kombinuje propracovanou, špičkovou technologii 
digitálního ovládání a jednostupňovou, vysoce účinnou architekturu 
přeměny energie za účelem dosažení vynikajícího výkonu – více než 
97% účinnost a nejvyšší spolehlivost ve své třídě. Naše technologie 
stálého napětí zajišťuje, že měniče pracují vždy při optimálním 
vstupním napětí bez ohledu na počet modulů nebo okolní podmínky.

Integrovaný patentovaný přijímač monitorovacích dat shromažďuje data 
o výkonu PowerBoxů SolarEdge z jednotlivých FV modulů. Ke sběrnici 
RS485 nebo s využitím bezdrátové ZigBee MESH sítě lze připojit 
několik měničů. Data z měničů se přenáší do sítě prostřednictvím 
ethernetového připojení nebo bezdrátového spojení a mohou být 
přístupná prostřednictvím monitorovacího portálu SolarEdge, kde lze 
provádět analýzu výkonu, zjišťování závad a odstraňování závad.

Měnič lze vybavit snadno připojitelným vedením kabeláže, kam 
umístíte instalační vodiče. Instalaci na dodávaný držák může provést 
jedna osoba.
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