Optimizator Fotovoltaic Inteligent
(opțional)
Venituri Mari
Eficiență maximă 99,5%, eficiență ponderată
99%
Permite mărirea numărului de module de pe
acoperiș pentru o producție mai mare

•
•

Simplu și Ușor
Face posibilă instalarea modulelor în zone cu
umbrire și cu orientări diferite
Montare rapidă pe rama modulului înainte de
expediere, reduce timpul de lucru pe acoperiș
Monitorizare la nivel de modul de la distanță cu
Caseta Inteligentă de Securitate Fotovoltaică
Comunicație prin linia electrică de putere

•
•
•
•

Sigur și Fiabil
•
•

Specificație Tehnică

IP68, permite folosirea la exterior
Oprire la nivel de modul pentru a garanta
siguranța utilizatorilor și a bunurilor (protecție
la incendiu)
SUN2000P-375W

Putere de intrare nominală

375 W

Tensiune maximă de intrare

80 V

Interval urmărire Pct. Putere Maximă

10 ... 80 V

Curent maxim de intrare

12 A

Eficiență maximă

99,5 %

Eficiență ponderată

99,0 %

Clasă de protecție la supratensiune

II
Ieșire

Tensiune maximă de ieșire

80 V

Curent maxim de ieșire

10 A

Bypass modul fotovoltaic

Da

Securitate

IEC62109-1 (securitate clasa II)

RoHS

Da

Standarde respectate

Specificații generale
Tensiune maximă sistem fotovoltaic

1.000 V

Comunicație

Comunicație prin linia de putere cu Caseta Inteligentă de Securitate Fotovoltaică

Dimensiuni (L x Î x A)

125 x 85 x 25,5 mm

Greutate (inclusiv cablurile)

0,7 kg

Componente instalare

Șaibă zimțată (standard) / Placă împământare, Clemă împământare, Suport instalare pe rama modulului (opțional)

Conector intrare

MC4

Conector ieșire

MC4

Lungime cabluri ieșire

1,2 m

Interval temperatură / umiditate

-40 ℃ … 85 ℃ / 0% RH … 100% RH

Protecție umiditate

IP68
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