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Общи характеристики:

AC изходни характеристики
* Номинална мощност на страна променлив ток 99,9kVA/AC

* Номинален изходен ток АС - 3 х 144,5 А

* Номинално АС напрежение 380V/400V/415V,(3P+PE) 50/60Hz

* Арестор тип I/III на AC страна

DC входни характеристики:
* Максимална мощност на присъединения фотоволтаичен генератор - 157,5kW/DC

* Максимално DC напрежение (без товар) 1500Vdc

* Максимален ток DC, Isc=183А

* Брой MPPT 1

* Номинален обхват на постояннотоково напрежение MPPT, 591-1300 V

* Работен обхват на постояннотоково напрежение MPPT, 563-1450 V

* Номинално напрежение на стринг 620V / Стартово напрежение 675 V

* Максимален ток на късо съединение Isc max.=300 A

* Арестор тип I+II на DC страна

Налично на склад

4 897.75 евро без ДДС

* Комуникация - TCP/IP, Modbus TCP, based on Sunspec

* Контрол - Вграден Web-сървър

* Мрежов трифазен фотоволтаичен инвертор с 98,56% ефективност, алуминиев корпус, IP66, 78.2kg - 

произведен в Германия

* Интерфейси - 2х Ethernet, USB, 2xRS485 (1бр. за комуникация с string-combiner box), сухи контакти

* За работа в ел.системи TN-C; TT, Директно заземена неутрала

* Охлаждане - Принудително с температурно регулирани вентилатори, 364m3/h max.

* Типология - Без трансформатор

Datasheet

https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8710&token=04e7a8e461f37325dc0ee4d3c26d21e5d613c36b
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8710&token=04e7a8e461f37325dc0ee4d3c26d21e5d613c36b
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8710&token=04e7a8e461f37325dc0ee4d3c26d21e5d613c36b


Общи характеристики:

AC изходни характеристики
* Номинална изходна мощност на страна променлив ток 60kVA/AC

* Номинално АС напрежение 230V/400V (3/N/PE; 3/PEN), 50/60Hz

* Номинален ток  -  3х86, 7А, 400V

* Максимален ток -  3х90А продължителен

* Възможност за лесно надграждане с аресторна защита на АС страна

DC входни характеристики:
* Максимална мощност на присъединения фотоволтаичен генератор - 90kW/DC

* Максимално DC напрежение (без товар) 1100Vdc

* Максимален ток DC, 107А

* Максимален ток на късо съединение DC, 190А

* Брой MPPT - 1

* Брой DC входове - 12 броя, DC plugs (SUNCLIX)

* Номинален обхват на постояннотоково напрежение MPPT, 580-900 V

* Работен обхват на постояннотоково напрежение MPPT, 580-1050 V

* вграден DC прекъсвач, Арестор тип I+II на DC страна

* Държачи за стопяеми предпазители (14x51)на страна DC "+" , 1100V

* 12 бр. включени вложки за предпазители 15А, /1100V/14x51 

 3 177.90 евро без ДДС

Налично на склад

Datasheet

* Мрежов трифазен фотоволтаичен инвертор, за стенен монтаж, IP65, 73kg - произведен в Германия

* Типология - Без трансформатор

* Принудително охлаждане - вграден вентилатор

* Комуникация - Ethernet, RS485, USB , Релейни изходи "Грешка", вход за "Стоп инвертор"

https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8199&token=e9c4ed8ecaca6f96125b6176169b30683de34e6a
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8199&token=e9c4ed8ecaca6f96125b6176169b30683de34e6a
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8199&token=e9c4ed8ecaca6f96125b6176169b30683de34e6a


Общи характеристики:
* Мрежов трифазен фотоволтаичен инвертор, за стенен монтаж, IP65, 70kg - произведен в Германия

* Комуникация - 2х Ethernet, 2xRS485, USB , Релейни изходи "Грешка", вход за "Стоп инвертор"

* Типология - Без трансформатор

AC изходни характеристики
* Номинална мощност на страна променлив ток 50kVA/AC

* Номинално АС напрежение 230V/400V (3/N/PE; 3/PEN), 50/60Hz

DC входни характеристики:
* Максимална мощност на присъединения фотоволтаичен генератор - 70kW/DC

* Максимално DC напрежение (без товар) 1100Vdc

* Максимален ток DC, 90А

* Брой MPPT 1

* Обхват на постояннотоково напрежение MPPT, 580-900 Vdc

2 471.70 евро без ДДС

Налично на склад

Datasheet

https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc


Общи характеристики:
* Мрежов трифазен фотоволтаичен инвертор, за стенен монтаж, IP65,73kg - произведен в Германия

* Комуникация - 2х Ethernet, 2xRS485, USB , Релейни изходи "Грешка", вход за "Стоп инвертор"

* Типология - Без трансформатор

AC изходни характеристики
* Номинална мощност на страна променлив ток 50kVA/AC

* Номинално АС напрежение 380V/400V/415V, 50/60Hz

* Възможност за лесно добавяне на аресторна защита на АС страна

DC входни характеристики:
* Максимална мощност на присъединения фотоволтаичен генератор - 70kW/DC

* Максимално DC напрежение (без товар) 1100Vdc

* Максимален ток DC, Isc=190А

* Брой MPPT - 1

* Обхват на постояннотоково напрежение MPPT, 580-900 Vdc

* Вграден DC прекъсвач, Арестор тип I+II на DC страна

* Държачи за стопяеми предпазители (14x51) на страна DC "+" , 1100V

* 10 бр. необходими вложки за предпазители 15 или 20А, /1100V/14x51 

Datasheet

2 824.80 евро без ДДС

Налично на склад

https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc


Общи характеристики:
* Мрежов монофазен фотоволтаичен инвертор, за стенен монтаж, IP65, 11kg - произведен в Германия

* Комуникация - Wi-Fi настройка и мониторинг през лесно за употреба приложение

* Въздушно охлаждане - конвекция

* Типология - Без трансформатор

AC изходни характеристики
* Номинална мощност на страна променлив ток 3kVA/AC

* Номинално АС напрежение 230V (1/N/PE), 50/60Hz (45-65 Hz)

* Напреженов обхват (Ph-Ph)- 180 - 290 V

* Номинален работен ток АC 13А

* Максимален работен ток АC 15А

DC входни характеристики:
* Максимална мощност на присъединения фотоволтаичен генератор - 4500W/DC

* Брой MPPT - 2

* Максимална присъединена мощност за всеки MPPT - 3500W/DC

* Максимално DC напрежение (без товар) 580Vdc

* Максимален работен ток DC  2х12А

* Връзки на DC -конектори (SUNCLIX)

* Диапазон на постояннотоково работно напрежение, 140-480 Vdc

Datasheet

 614.39 евро без ДДС

Налично на склад

https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8204&token=6a0b06d638d1d82fb1dc2fcaa7773de90d37127a
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8204&token=6a0b06d638d1d82fb1dc2fcaa7773de90d37127a
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8204&token=6a0b06d638d1d82fb1dc2fcaa7773de90d37127a


Общи характеристики:
* Мрежов монофазен фотоволтаичен инвертор, за стенен монтаж, IP65, 11kg - произведен в Германия

* Комуникация - Wi-Fi настройка и мониторинг през лесно за употреба приложение

* Въздушно охлаждане - конвекция

* Типология - Без трансформатор

AC изходни характеристики
* Номинална мощност на страна променлив ток 5kVA/AC

* Номинално АС напрежение 230V (1/N/PE), 50/60Hz (45-65 Hz)

* Напреженов обхват (Ph-Ph)- 180 - 290 V

* Номинален работен ток АC  21.7А

* Максимален работен ток АC  22.7A

DC входни характеристики:
* Максимална мощност на присъединения фотоволтаичен генератор - 7500W/DC

* Брой MPPT - 2

* Максимална присъединена мощност за всеки MPPT - 3500W/DC

* Максимално DC напрежение (без товар) 580Vdc

* Максимален работен ток DC 2х12А

* Връзки на DC - конектори (SUNCLIX)

* Диапазон на постояннотоково работно напрежение на MPP , 140-480 Vdc

Datasheet

713.26 евро без ДДС

Налично на склад

https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8204&token=6a0b06d638d1d82fb1dc2fcaa7773de90d37127a
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8204&token=6a0b06d638d1d82fb1dc2fcaa7773de90d37127a
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8204&token=6a0b06d638d1d82fb1dc2fcaa7773de90d37127a


Общи характеристики:
* Мрежов трифазен фотоволтаичен инвертор, за стенен монтаж, IP65,16kg - произведен в Германия

* Комуникация - Wi-Fi настройка и мониторинг, RS485

* Въздушно охлаждане - конвекция

AC изходни характеристики
* Номинална мощност на страна променлив ток 5kVA/AC

* Номинално АС напрежение 230V/400V, 50/60Hz

* Максимален работен ток АC 8А

* Вграден DC прекъсвач

* Арестор тип III на AC страна

DC входни характеристики:
* Максимална мощност на присъединения фотоволтаичен генератор - 5 000W/DC

* Максимално DC напрежение (без товар) 1100Vdc

* Брой MPPT - 2

* Максимален работен ток DC,2х16А

* Арестор тип II на DC страна

* Диапазон на постояннотоково работно напрежение, 150-1000 Vdc

Datasheet

1 132.27 евро без ДДС

Налично на склад

https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9079&token=82c46a40e3c932e77ae9908554d09170bd64cafc
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9079&token=82c46a40e3c932e77ae9908554d09170bd64cafc
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9079&token=82c46a40e3c932e77ae9908554d09170bd64cafc


Общи характеристики:
* Мрежов трифазен фотоволтаичен инвертор, за стенен монтаж, IP65, 16kg - произведен в Германия

* Комуникация - Wi-Fi настройка и мониторинг, RS485

* Въздушно охлаждане - конвекция

* Типология - Без трансформатор

AC изходни характеристики
* Номинална мощност на страна променлив ток 10kVA/AC

* Номинално АС напрежение 230V/400V, 50/60Hz

* Максимален работен ток АC 16А

* Арестор тип III на AC страна

DC входни характеристики:
* Максимална мощност на присъединения фотоволтаичен генератор - 15 000W/DC

* Максимално DC напрежение (без товар) 1100Vdc

* Брой MPPT - 2

* Максимален работен ток DC, 1х20А / 1х16А

* Арестор тип II на DC страна + защита от обратен поляритет на DC страна

* Диапазон на постояннотоково работно напрежение, 150-1000 Vdc

Datasheet

1 315.89 евро без ДДС

Налично на склад

https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9081&token=adac98be93e2cbc8807a25e0974015c2335de884
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9081&token=adac98be93e2cbc8807a25e0974015c2335de884
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9081&token=adac98be93e2cbc8807a25e0974015c2335de884


Общи характеристики:
* Мрежов трифазен фотоволтаичен инвертор, за стенен монтаж, IP65, 17kg - произведен в Германия

* Комуникация - Wi-Fi настройка и мониторинг, RS485

* Принудително охлаждане - вграден вентилатор

* Типология - Без трансформатор

AC изходни характеристики
* Номинална мощност на страна променлив ток 15kVA/AC

* Номинално АС напрежение 230V/400V, 50/60Hz

* Максимален работен ток АC 24А

* Арестор тип III на AC страна

DC входни характеристики:
* Максимална мощност на присъединения фотоволтаичен генератор - 22 500W/DC

* Максимално DC напрежение (без товар) 1100Vdc

* Брой MPPT - 2

* Максимален работен ток DC,1х32А / 1х20А

* Арестор тип II на DC страна + защита от обратен поляритет на DC страна

* Диапазон на постояннотоково работно напрежение, 150-1000 Vdc

Datasheet

1 483.02 евро без ДДС

Налично на склад

https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=8184&token=756ec80eff3864b30e325c8a06eaaba38ff94afc


Общи характеристики:
* Мрежов трифазен фотоволтаичен инвертор, за стенен монтаж, IP65, 18kg - произведен в Германия

* Комуникация - Wi-Fi настройка и мониторинг, RS485

* Принудително охлаждане - вграден вентилатор

* Типология - Без трансформатор

AC изходни характеристики
* Номинална мощност на страна променлив ток 20kVA/AC

* Номинално АС напрежение 230V/400V, (3/3-N-PE), 50/60Hz

* Максимален работен ток АC 31,9А

* Арестор тип III на AC страна

DC входни характеристики:
* Максимална мощност на присъединения фотоволтаичен генератор - 30 000W/DC

* Максимално DC напрежение (без товар) 1100Vdc

* Брой MPPT - 2

* Номинален обхват на постояннотоково напрежение MPPT, 400-850 V

* Работен обхват на постояннотоково напрежение MPPT, 150-1000 V

* Максимален работен ток DC, 2х32А

* Арестор тип II на DC страна + защита от обратен поляритет на DC страна

Datasheet

1 647.80 евро без ДДС

Налично на склад

https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9081&token=adac98be93e2cbc8807a25e0974015c2335de884
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9081&token=adac98be93e2cbc8807a25e0974015c2335de884
https://kaco-newenergy.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=9081&token=adac98be93e2cbc8807a25e0974015c2335de884


Ideas into solutions

Електро Трейд България ЕООД

гр. София, ул. Околовръстен път 149

www.etb.bg; info@etb.bg

тел: 02 / 416 1890; (+359) 88 ELECTRO

*** Електро Трейд България ЕООД запазва правото за печатни грешки и промени в цените на продукти и услуги, без предварително предупреждение.

** Ценовата листа е валидна от 01.07.2022г/ Последна редакция от 18.07.2022г.

* Всички цени са в български лева без ДДС.
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