P605* / P650 / P701 / P730 / P800p / P801 / P850 /
P950 / P1100
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LET
ZÁRUKA

VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR

Výkonový optimizér

Optimalizace FV výkonu na úrovni modulu
Cenově nejvýhodnější řešení pro komerční a velké polní instalace
Speciálně navrženo pro spolupráci se střídači
SolarEdge
Až o 25% více energie
Vynikající účinnost (99.5%)
Snížení nákladů na systém; o 50% méně kabelů,
pojistek a sdružovacích boxů, umožňuje až 2x
delší stringy

solsol.cz

solaredge.com

Rychlá instalace pomocí jediného šroubu
Pokročilá údržba s monitorováním na
úrovni panelu
Vypnutí napětí na úrovni modulu pro
bezpečnost instalačního technika a hasiče
Použitelný až se dvěma FV panely
zapojenými do série nebo paralelně

Výkonový optimizér
P605* / P650 / P701 / P730
Typ optimizéru
(Typická kompatibilita panelů)
VSTUP

Nominální vstupní výkon DC (1)

Typ připojení

Maximální vstupní napětí (Voc při nejnižší teplotě)
MPPT provozní rozsah

Maximální proud nakrátko (Isc)
Maximální účinnost

P605*
(1 x vysoce výkoný
FV panel)

605
65

12.5 - 65
14

P650
(až 2 x 60
článkový FV
panel)

P701
(až 2 x 60/120
článkový FV PV
panel)

P730
(až 2x 72
článkový FV
panel)

650

700

730

Jeden vstup pro sériově připojené panely
96

12.5 - 80

11

11.75

99.5

Vážená účinnost

125

12.5 - 105
11

98.6

Kategorie přepětí

VÝSTUP BĚHEM PROVOZU (VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR PŘIPOJENÝ KE STŘÍDAČI SOLAREDGE, KTERÝ JE V PROVOZU)
15

Maximální výstupní napětí

Vdc

Vdc

Adc
%
%

II

Maximální výstupní proud

W

80

Adc
Vdc

VÝSTUP BĚHEM STAVU POHOTOVOSTI (VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR ODPOJENÝ OD STŘÍDAČE SOLAREDGE NEBO VYPNUTÝ STŘÍDAČ)
Bezpečnostní výstupní napětí na optimizér výkonu

1 ± 0.1

SHODA S NORMAMI
EMC

FCC Part 15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

Bezpečnost

IEC62109-1 (bezpečnostní třída II )

RoHS

VDE-AR-E 2100-712:2013-05

Požární bezpečnost

SPECIFIKA INSTALACE
Kompatibilita se střídači SolarEdge
Maximální povolené systémové napětí
Rozměry (Š x D x V)
Hmotnost

Vstupní konektor

Třífázové střídače
SE16K a vyšší
129 x 153 x 52 / 5.1 x 6 x 2

Protectistupeň krytíon Rating
Relativní vlhkost

Třífázové střídačeSE16K a vyšší

1000

129 x 153 x 49.5 / 5.1
x 6 x 1.9

129 x 153 x 42.5 / 5.1 x 6 x 1.7
834 / 1.8

MC4(2)
0.16 / 0.52

Výstupní konektor

Rozsah provozní teploty(4)

Třífázové střídače
SE15K a vyšší

1064 / 2.3

Délka vstupního kabelu

Délka výstupního kabelu

Vdc

MC4
Orientace navýšku: 1.4 / 4.5
-

Orientace navýšku: 1.2 / 3.9
Orientace našířku: 1.8 / 5.9
-40 to +85 / -40 to +185
IP68 / NEMA6P
0 - 100

* P605 není v současnosti dostupný v Evropě
(1) Jmenovitý výkon panelu při STC nesmí překročit “Jmenovity vstupní DC výkon” optimizéru. Panely s tolerancí výkonu +5% jsou povoleny.
(2) Pro jiné konektory, prosím, kontaktujte společnost SolarEdge
(3) Delší vstupní panely jsou k dispozici pro použití s panely s rozděleným junction boxem. (pro 0.9m/2.95ft objednejte P730-xxxLxxx)
(4) Pro okolní teplotu nad +70˚C / +158˚F je použito snížení výkonu. Další podrobnosti najdete v Aplikační poznámce ke snížení teploty při optimalizaci
výkonu.

Vdc

mm
/ in

933 / 2.1

gr / lb

0.16 / 0.52 , 0.9 /
2.95(3)

m / ft

Orientace našířku:
2.2 / 7.2

m / ft
˚C / ˚F
%

Optimizér výkonu

P800p / P801 / P850 / P950 / P1100

VSTUP

Jmenovity vstupní DC výkon(1)
Způsob připojení
Maximální vstupní napětí (Voc při
nejnižší teplotě)

P850
P801
(až pro 2 x vysoce
(až pro 2 x
výkonné či
72/144 článkové
bifaciální panely)
FV panely)

P800p
(až pro 2 x
96 článkové
5’’ FV panely)

Typ optimizéru
(Typická kompatibilita
panelů)

800

Dva vstupy pro nezávisle
připojené panely(7)

800

MPPT provozní rozsah

950

1100

W

Jeden vstup pro sériově připojené panely
125

12.5 - 83
7

Maximální účinnost

P1100
(až pro 2 x vysoce
výkonné či
bifaciální panely)

850

83

Maximální poud nakrátko na vstup (Isc)

P950
(až pro 2 x vysoce
výkonné či
bifaciální panely)

Vdc

12.5 - 105

11.75

12.5

99.5

Vážená účinnost

Vdc

14

Adc
%

98.6

Kategorie přepětí

%

II

VÝSTUP BĚHEM PROVOZU (VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR PŘIPOJENÝ KE STŘÍDAČI SOLAREDGE, KTERÝ JE V PROVOZU)
Maximální výstupní proud

18

Maximální výstupní napětí

15

18

80

Adc
Vdc

VÝSTUP BĚHEM STAVU POHOTOVOSTI (VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR ODPOJENÝ OD STŘÍDAČE SOLAREDGE NEBO VYPNUTÝ STŘÍDAČ)
Bezpečnostní výstupní napětí na optimizér výkonu

1 ± 0.1

SHODA S NORMAMI
EMC

Vdc

FCC Part 15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

Bezpečnost

IEC62109-1 (nezpečnost třídy II)

RoHS

VDE-AR-E 2100-712:2013-05

Požární bezpečnost

SPECIFIKA INSTALACE
Kompatibilita se střídači SolarEdge

Maximální povolené systémové napětí

129 x 168 x 59 /
5.1 x 6.61 x 2.32

Rozměry (Š x D x V)
hmotnost

Délka vstupního kabelu

1000

129 x 153 x 49.5 /
5.1 x 6 x 1.9

1064 / 2.3

Vstupní konektor

1064 / 2.3

MC4(2)

0.16 / 0.52, 0.9
/ 2.95

0.16 / 0.52

Vdc

mm
/ in

129 x 162 x 59 / 5.1 x 6.4 x 2.32

933 / 2.1

Výstupní konektor
Délka výstupního kabelu

Třífázové střídače
SE25K a větší

Třífázové střídače SE16K a větší

0.16 / 0.52, 0.9 / 2.95,
1.3 / 4.26, 1.6 / 5.24(3)

0.16 / 0.52, 1.3 / 4.26,
1.6 / 5.24(3)

MC4

gr / lb
0.16 / 0.52, 1.3 / 4.26(3)

m / ft

2.4 / 7.8

m / ft

instalace navýšku: 1.2 / 3.9
instalace našířku: 1.8 / 5.9

instalace našířku: 2.2 / 7.2

Rozsah provozní teploty(4)

Stupeň krytí

-40 to +85 / -40 to +185

˚C / ˚F

0 - 100

%

IP68 / NEMA6P

Relativní vlhkost

(1) Jmenovitý výkon panelu při STC nesmí překročit “Jmenovity vstupní DC výkon” optimizéru. Panely s tolerancí výkonu +5% jsou povoleny.
(2) Pro jiné konektory, prosím, kontaktujte společnost SolarEdge
(3) Delší vstupní panely jsou k dispozici pro použití s panely s rozděleným junction boxem. (pro 0.9m/ 2.95ft objednejte P801/P850-xxxLxxx. Pro 1.3m/2.95ft objednejte P850/P950/P1100 -xxxXxxx. Pro 1.6m/5.24ft
objednejte P850/P950-xxxYxxx)
(4) Pro okolní teplotu nad +70˚C / +158˚F je použito snížení výkonu. Další podrobnosti najdete v Aplikační poznámce ke snížení teploty při optimalizaci výkonu.

Design FV systému s
užitím střídače
SolarEdge(5)(6)(7)(8)
Kompatibilní optimizéry výkonu

Třífázové
SE15K a
větší

Třífázové SE16K a větší

P650

P605*

FV panely

27

14

27

FV panely

60

30

60

Minimální délka
stringu

Optimizér výkonu

Maximální délka
stringu

Optimizér výkonu

Maximální jmenovitý výkon na string

Parelelní stringy či různé délky nebo
orientace

P650 P701 P730 P801

11250(9)

P800p /
P850

Třífázové pro 277/480V síť
P950
14
30
13500(9)

P1100

P605*

P650 P701 P730 P801

14
30

P800p /
P950
P850

P1100

27

12750(10)

60

15300(10)

W

Ano

(5) P650/P701/P730/P801 mohou být kombinovány v jednom stringu, a P850/P800p/P950/P1100 mohou být také kombinovánu v jednom stringu. Není monžné kombinovat P650/P701/P730/P801 s P850/P800p/
P950/P1100, není povoleno ani kombinovat P650-P1100 s P370-P505v jednom stringu. P605 nemůže být kombinován s žádným jiným optimizérem v jednom stringu.
(6) V případě lichého počtu FV panelů v jednom stringu je možno připojit jeden optimizér P650/P701/P730/P850/P800p/P801/P950/P1100 k jednomu panelu. Při připojení jednoho modulu koptimizéru P800p
utěsněte nepoužité vstupní konektory pomocí dodaného páru těsnění.
(7) Optimizéry zamýšlené k použití se dvěma FV panely (připojení 2:1)mohou být použity i pouze s jedním FV panelem (připojení 1:1) pokud je v celém stringu použito připojení 1:1.
(8) Pro SE15k a vyšší měl by být minimální DC výkon 11KW
(9) Pro síť 230/400V: s P605/P650/P701/P730/P801 až 13,500W na string může být instalováno, s P850/P800p až 15,750W a s P950/P1100 až 18,500W na string může být instalováno pokud maximální rozdíl výkonu
mezi stringy je 2,000W. Pro P950/P1100, minimálně 2 stringy jsou požadované pro střídače SE16K-SE27.6K, a pro SE30K a vyšší jsou požadovány minimálně 3 stringy.
(10) Pro síť 277/480V: s P605/650/P701/P730/P801 až 15,000W na string může být instalováno, s P850/P800p až 17,550W a s P950/P1100 až 20,300W na string může být instalováno pokud maximální rozdíl výkonu
mezi stringy je 2,000W.Pro P950/P1100, jsou požadovány minimálně 3 stringy pro střídače SE33.3K a SE40K.

energetických technologií. Využíváním špičkových
technických schopností a neúnavným zaměřením na inovace
vytváří SolarEdge inteligentní energetická řešení, která napájí
náš život a řídí budoucí pokrok.
SolarEdge vyvinul inteligentní střídačové řešení, které změnilo
způsob sběru energie a řízení fotovoltaických (FV) systémů.
The Střídač SolarEdge optimalizovaný pro střídavý proud
maximalizuje generování energie, zatímco snižuje cenu
energie produkovanou FV systémy.
Společnost solarEdge, která dále dělá pokroky v chytré
energii, oslovuje širokou škálu segmentů energetického trhu
prostřednictvím fotovoltaiky, uskladnění, nabíjení
elektromobilů, UPS a řešení obsluhování sítě.

SolarEdge
@SolarEdgePV
@SolarEdgePV
SolarEdgePV
SolarEdge
info@solaredge.com

solaredge.com
© SolarEdge Technologies, Ltd. Všechna práva
vyhrazena. SOLAREDGE, logo SolarEdge , OPTIMIZED
BY SOLAREDGE jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti SolarEdge
Technologies, Inc. Všechny ostatní zde uvedené
ochranné známky jsou ochrannými známkami
příslušných vlastníků. Datum: 10/2020/V01/EN ROW.
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
Upozornění týkající se údajů o trhu a průmyslových
předpovědích: tato brožura může obsahovat údaje o
trhu a průmyslové prognózy z
určitých zdrojů třetích stran. Tyto informace
jsou založeny na průzkumech průmyslu a odborných
znalostech oboru zpracovatele. Nelze zaručit, že
takové údaje o trhu jsou přesné nebo takovýchto
průmyslových prognóz bude dosaženo. I když jsme
neověřili přesnost těchto
dat trhu a průmyslovou prognózu, věříme, že tato
data jsou spolehlivá a že prognóza trhu je
opodstatněná.
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PARTNERSKÁ SEKCE:
SOLSOL s.r.o.
Milady Horákové 1957/13
Brno 602 00 | Česká republika
Tel: +420 774 419 119
Mail: sales@solsol.cz
www.solsol.cz

