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EFFEKTA
Tápegységek

Szolár Inverterek
Szolár inverter, AX sorozat
1 - 5kVA multifunkcionális inverter







PV inverter
PV / akkumulátor töltő 3 töltési fokozattal
Akkumulátorral támogatott tápegység
Szinuszos inverter töltési funkcióval
3 fázisú működésre alkalmas
Párhuzamos működésre alkalmas

ÚJ / NEW

Leírás:
Az AX sorozat tagjai multifunkcionális inverterek /
napelemes (PV) töltők, melyekben az inverter, MPPT
szolár és akkutöltő egység funkciók ötvöződnek.
Ezek az inverterek PV modulokkal együtt képesek az
önálló szigetüzemű (off-grid) működésre, de ugyanígy
akkumulátorról, generátorról vagy publikus elektromos
hálózatról is működnek.
Ha a PV modulok teljesítménye nem elegendő, az
eszköz automatikusan az akkumulátorból nyer energiát
vagy ha az le van merülve, akkor csatlakozik az
elektromos hálózatra. Három darab AX inverter
kombinálásával háromfázisú működés érhető el.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Ha nagyobb teljesítményre van igény, 4 egység (4 vagy
5kVA-es modellek) is összeköthetőek, maximálisan
16kW (20kVA) kimenettel opcionálisan párhuzamosan
összeköthetőek.
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Az AX sorozat jellemzői
 Több külön energiaforrás: napenergia, AC tápegység,
24 vagy 48VDC akkumulátor
 Az összes inverter alkalmas párhuzamos üzemre
 Alkalmas háromfázisú működésre
 Tiszta szinuszos kimenet
 Beépített MPPT szolár töltésvezérlő
 LCD kijelzőre vagy PC szoftverre is konfigurálható
 Automatikus újraindítás, ha újra üzemképes a hálózat
 Túlterhelés / túlmelegedés / rövidzárlat védelem
 Optimalizált töltési folyamat a tökéletes akku-hatásfok
eléréséhez (“Intelligens Töltő Tervezés”)
 Alkalmas a sziget (Island) üzemre
 12 hónap garancia

Napenergia tárolására optimalizált
(javuló saját fogyasztás)

A nap folyamán keletkező, fel nem használt többletenergiát akkumulátorok töltésére használjuk, ami így nem vész el.
Éjjel vagy rossz időben a fogyasztók akkumulátorról működnek. Ezzel a megoldással kevesebb villamos energiát kell
megvásárolni a szolgáltatótól.

Szolár inverterek
Energiatárolás nélkül

Jelmagyarázat

Energiatárolással

Jelmagyarázat

 Fogyasztás a hálózatról
 A PV saját fogyasztása
 Fel nem használt energia

Fogyasztás a hálózatról
A PV saját fogyasztása
Az akkumulátor PV-s feltöltése
Saját fogyasztás akkuról
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Saját napenergia felhasználásra optimalizálva
Balról: Átlagos óránkénti energiatermelés és fogyasztás egy
napelemes rendszerrel támogatott háztartásban energiatárolás
nélkül: Éjjel a napelemes rendszer nem termel villamos energiát,
így a szükséges energiát az elektromos hálózat biztosítja . A
napközben termelt többletenergia elvész , mert az összes
megtermelt villamos energia nem kerül felhasználásra .
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Jobbról: Egy háztartás átlagos napjának alakulása napelemes
rendszerrel és energiatárolással: Napközben az akkumulátor a
többlet energiával töltődik . Éjjel a szükséges energia nagy része
az energiatároló eszközből nyerhető . A napelemes energiahozam
( + ) ekkor jóval magasabb, mert lényegesen kevesebb energiát
kell a szolgáltatótól megvásárolni . Az akkumulátorok megfelelő
konfigurációjának hatására az energiaveszteség elhanyagolhatóan
kis mértékűre csökkenthető.

Műszaki leírás
Műszaki leírás

AC bemenet

AC kimenet

VA
W
Maximális PV teljesítmény
MPP feszültségtartomány
teljes terhelésnél
Max. nyitott áramköri fesz.
Maximális PV áram
Maximális hatékonyság
AC névleges feszültség
AC hálózati frekv. tartomány
Választható feszültség
tartomány
Maximális bemeneti áram
AC névleges feszültség
Maximális hatékonyság
Átállási idő

Hullámforma
Túlterhelési képesség
Akkumulátorok és DC névleges feszültség
AC töltő
Lebegő feszültség
Túlterhelés védelem
Maximális töltési áram
Párhuzamos üzem
3 fázisú üzem
Általános adatok
Méret / Súly
Csatlakozók

Környezeti
állapotok
Előírások /
szabványok

Méretek (M x Sz x H)
Nettó tömeg (kg)
Védelem
Csatlakozók
Csatlakozók bővítő
kártyákhoz
Páratartalom
Hőmérséklet
Biztonság
EMC
Tanúsítvány

AX 1K24
1000
800
600W
30 ~ 66VDC

AX 2K24
2000
1600
600W
30 ~ 66VDC

AX 3K24
3000
2400
600W
30 ~ 66VDC

AX 3K48
3000
2400
900W
60 ~ 88VDC

AX 4K48
4000
3200
3000W
60 ~ 115VDC

AX 5K48
5000
4000
3000W
60 ~ 115VDC

75VDC
25A

75VDC
25A

75VDC
25A

102VDC
18A

145VDC
60A

145VDC
60A

8.09A
90%

24VDC
27VDC
31VDC
10 vagy 20A
nem
nem

7.4

98%
230VAC
50/60Hz, automatikus
170-280VAC (számítógépes alkalmazások)
90-280VAC (általános otthoni alkalmazások)
18.40A
24.28A
24.28A
36.71A
230VAC (± 5% @ Akku-mód)
93%
93%
93%
93%
10ms (konfiguráció: „számítógépes alkalmazások“)
20ms (konfiguráció: „általános otthoni alkalmazások“)
Szinusz hullám
110-150% 10 másodpercig, >150% 5 másodpercig
24VDC
24VDC
48VDC
48VDC
27VDC
27VDC
54VDC
54VDC
31VDC
31VDC
60VDC
60VDC
20 vagy 30A
20 vagy 30A
10 vagy 15A
20 vagy 30A
nem
nem
nem
igen
nem
nem
nem
igen

355 x 272 x 128mm
7.6
8.0

8.0

42.59A
93%

48VDC
54VDC
60VDC
20 vagy 30A
igen
igen

540 x 295 x 140mm
12.5
13.5

IP20
RS232
nem

Kommunikációs port a
párhuzamos vagy 3 fázisú
üzemhez
5-95% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Üzemben 0-40°C, tárolva 15-60°C
EN 60950-1
EN 55022 A osztály, EN 55024
CE

A változtatás jogát fenntartjuk!

Modell
Névleges
teljesítmény
PV bemenet (DC)
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AX sorozat
Alapelv és működés
Jobboldali ábra: alapelv
1

Napelem modul

2

AX inverter

3

Energiatároló (akkumulátor)

4

Fogyasztó

5

Villanyóra

6

Elektromos hálózat

Alább látható 4 alkalmazási forgatókönyv az AX inverterhez. Ezek csak példák lehetséges konfigurációkra, de lehetőség
van további, egyedi követelményeknek és testreszabott prioritási igényeknek megfelelő beprogramozásokra is.
3 fázisú üzem (csak a 4 & 5kVA-es modellek)
Minden egyes fázishoz szükség van egy AX
inverterre. Mindössze egyetlen akkumulátor
rendszer elegendő és azon osztozik mindhárom
inverter.
Az inverterek kommunikálnak egymással és egy
3 fázisú elektromos hálózatot hoznak létre.
Ezzel a konfigurációval egy egész ház
könnyedén ellátható 3 fázisú energiával a
napelemen és az energiatárolón keresztül.

Megjegyzés: csak a 4 vagy 5kVA-es modellek és bizonyos kommunikációs kártyák használhatók 3
fázisú üzemben.

Ha túl alacsony a napelem teljesítménye, a
szükséges energia előbb az akkumulátorból
nyerhető. Ha ez lemerült, akkor pedig a villamos
hálózat biztosítja a hiányzó energiát.
Párhuzamos üzem (csak a 4 és 5kVA-es
modellek)

A változtatás jogát fenntartjuk!

A baloldali példán egy legfeljebb négy darabból
álló 5kVA-es, párhuzamosan kapcsolt inverter
látható, 20kVA-es teljes kimenetet biztosítva.
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Minden egyes invertert külön-külön napelem
tömbhöz kell csatlakoztatni. A hálózati
áramforrás közös.
Az energiatároló eszközt (akkumulátor) az
összes inverter egyformán tölti.

Megjegyzés: csak a 4 vagy 5kVA-es modellek és bizonyos kommunikációs kártyák használhatók
párhuzamos üzemben.

Ha túl alacsony a napelem teljesítménye, a
szükséges energia előbb az akkumulátorból
nyerhető. Ha ez lemerült, akkor pedig a
villamos hálózat biztosítja a hiányzó energiát.

Szolár inverterek

AX sorozat
a

Alapelvek és működések

Az AX inverter működési elve lehetővé teszi, hogy
más energiaforrások meghibásodása esetén az
energiát akkumulátor szolgáltassa.
Ez a következőkkel lehetséges: AGM, zselés,
NiCd vagy zárt ólomsavas akkumulátorokkal
(OpzS, OpzV...). Az akkumulátorok töltése
beépített töltővel történik, aminek 3 töltési
fokozata van (3-stage charge).
Az EFFEKTA® a Rolls™ márkájú, 4000 - T12 250
és 5000-12CS 11P típusú akkumulátorait ajánlja
ehhez. További információk kérésre elérhetők.

Rolls 4000 Sorozat / T12 250 típus
Szellőző ólomsavas akkumulátor
12V (6 cella), 200Ah (C20)
391 x 178 x 365mm H x Sz x M
55kg max.
Rolls 5000 Sorozat / 12Cs 11P típus
Szellőző ólomsavas akkumulátor
12V (6 cella), 357Ah (C20)
559 x 286 x 464mm H x Sz x M
123kg max.

Napelem akkumulátoros támogatással
Napelem modul és áramforrás szükséges
(hálózatról vagy generátorról).
A fogyasztók elsődlegesen a napelem
modulokból nyerik az energiát.
Ha nincsen vagy nem elegendő a napelemes
energia, akkumulátorból pótolható. Ha az
akkumulátorok üresek, az AC elektromos
hálózat bekapcsolódik.
A napelemes modulok többletenergiájával az
akkumulátorok töltődnek.
A napelem meghibásodásakor az AC
tápegység rákapcsolódik az akkumulátorokra.
Önálló (“Island“) működés akkumulátoros
támogatással
A terhelést az inverter szolgálja ki, ami a
napelemekből nyeri az energiát. Ekkor nincsen
elérhető hálózati energiaforrás.
Elegendő napenergiával a napelemek az
akkumulátorokat is töltik. A töltést kizárólag a
napelem végzi.
A napelemes egység meghibásodásakor (ill.
éjszakai módban), a fogyasztók táplálása
akkumulátorról történik.
Az inverter kevés napenergiája (alacsony
napsugárzás) akkumulátorokból pótolható.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Az igényeknek megfelelően és a hardver konfigurációtól függően más és más ellátási sorrend állítható
be a kijelzőn vagy a programban.
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