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PowerBoxTM  SolarEdge
Řešení přídavného skříňového modulu 

Dokonalý přístup k maximalizaci výkonnosti fotovoltaických 
systémů s využitím elektroniky vestavěné v modulech

 Až 25% zvýšení výstupního výkonu

 Jednoduchý, bezporuchový návrh systému a instalace.

 Údržba nové generace s monitorováním na úrovni modulů a inteligentním systémem 
varování

 Nesrovnatelně bezpečnější pro montéra a hasiče

 25 let spolehlivosti a záruky

 Nákladově nejefektivnější řešení pro domácí, komerční a velké 
průmyslové instalace

 Navržen pro jakýkoli modul z krystalického křemíku



 Přídavný PowerBox instalovaný na každém panelu

 Nižší náklady na instalaci a snazší návrh, méně kabeláže, diod, 
pojistek a lepší údržba 

 Monitorování na úrovni modulů – pro snadné zjišťování závad na 
úrovni modulu a řetězce bez přídavné kabeláže

 Okamžitá zpětná odezva při instalaci pro rychlé spuštění

 Nesrovnatelný bezpečnostní režim pro montéra a hasiče – 
bezpečné napětí modulu, když je měnič odpojený nebo vypnutý

 Součást patentovaného inteligentního DC systému SolarEdge

 Snadná, bezproblémová instalace – používejte stejné metody 
instalace, které v současnosti existují, a využijte všechny výhody 
systému SolarEdge

 MPPT na úrovni panelů – optimalizuje odděleně jednotlivé panely

 Umožňuje paralelní zapojení s nepravidelnou délkou řetězců bez 
přídavných diod

 Zjednodušuje úvahy o řízení zásob panelů

PB350-AOB
PB250-AOB

HLAVNÍ FAKTA 

(*) TFI verze až 100 V

PowerBoxTM SolarEdge
Řešení přídavného skříňového modulu 

TECHNICKÉ ÚDAJE

VSTUP

Jmenovitý vstupní DC výkon 250 / 350 W
Absolutní maximální vstupní napětí 60 (*) Vdc 
Provozní rozsah MPPT 5 – 60 Vdc 
Maximální vstupní proud 10 Adc
Ochrana proti obrácení polarity Ano  
Maximální účinnost  98,6 %
Evropská vážená účinnost 97,8 %
Vážená účinnost CEC (California Energy Commission) 97,7 %
Ochrana proti zasažení indukčním bleskem 1 / 3 m / stopa
Noční spotřeba energie 0 W
VÝSTUP BĚHEM PROVOZU (POWERBOX JE PŘIPOJENÝ K ZAPNUTÉMU MĚNIČI)

Maximální výstupní proud 15 Adc
Provozní výstupní napětí 5 – 60 Vdc 
Celkové maximální napětí řetězce (řízené měničem) – USA a EU 1-ph 600 Vdc 
Celkové maximální napětí řetězce (řízené měničem) – EU 3-ph 1000 Vdc 
VÝSTUP V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU (POWERBOX JE ODPOJENÝ OD MĚNIČE NEBO JE MĚNIČ VYPNUTÝ)

Bezpečné výstupní napětí na PowerBox 1 Vdc 
NÁVRH FV SYSTÉMU

Omezení pro řetězce – EU, 1ph systém   8 – 25 moduly
Omezení pro řetězce – EU, 3ph systém 16 – 50 moduly
Omezení pro řetězce – USA   8 – 25 moduly
Paralelní řetězce různých délek nebo orientací Ano  
SHODA S NORMAMI

EMC FCC část 15, třída B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 
Bezpečnost UL1741, IEC-62103 (třída bezpečnosti II), IEC61730 
Materiál UL-94 (5-VA), odolný vůči UV
 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) 149,5 x 142 x 27,2 / 5,9 x 5,6 x 1,1 mm / palce
Hmotnost 800 / 1,8 g / lb
Rozsah provozní teploty -40 – +65 / -40 – +150 ºC / ºF
Ochranná klasifikace IP65 venkovní použití / NEMA 3R  
Relativní vlhkost 0 – 100 %
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