Sieciowe falownik obsługujące magazynowanie energii

SKYMAX Hybrid: sieciowy falownik obsługujący magazyn energii
solar synergy

Innowacyjne i oszczędne rozwiązanie dla domu i małej firmy (do 30kW)

Skymax Hybrid 3kW

• Przebieg prądu wyjścia: czysta sinusoida
• Konsumpcja własna lub tryb oddawania do sieci
• Programowalne priorytety energetyczne
• Dobieralny prąd ładowania baterii pozwala na zastosowanie
różnych modeli akumulatorów
• Programowalne tryby działania
• Wbudowany zegar w celu planowania cykli pracy
• Komunikacja z komputerem za pomocą USB, RS-232,
Modbus lub SNMP
• Kontrola i informacje o produkcji i zużyciu
energii czynnej i biernej w czasie rzeczywistym dzięki
dołączonemu oprogramowaniu

Skymax Hybrid 10kW
3-fazowy

Skymax Hybrid to uniwersalne i inteligentne falowniki hybrydowe,
które wykorzystują moduły fotowoltaiczne, podłączenie do sieci
oraz baterię w celu zapewnienia stałych dostaw prądu.
Dzięki prostocie obsługi i zmyślnemu systemowi automatyzacji,
stanowią doskonałe rozwiązanie dla użytkowników elektrowni
przydomowych.
Używając dołączonego oprogramowania, można ustanowić
priorytety - całodzienne ładowanie baterii do zużycia w nocy, lub
konsumpcja własna - według bieżących potrzeb.
W przypadku przerwy w dostawach prądu, Skymax Hybrid
automatycznie przełączy się w tryb bateryjny, dzięki czemu
zmniejsza się zależność konsumenta od elektrowni.
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Dzięki innowacyjnej możliwości pracy równoległej, falowniki Skymax Hybrid można łączyć w zespoły o całkowitej mocy do 30kW.
Oddawanie energii do sieci nie jest
jedynym wyjściem
W odróżnieniu od konwencjonalnych falowników
sieciowych, Skymax Hybrid są wyposażone w
funkcję gromadzenia
wyprodukowanej energii, oraz w funkcję
bezpośredniego jej przekazania do odbiorników.
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Oszczędzaj pieniądze, zużywając
wyprodukowaną energię na własne potrzeby
Skymax Hybrid pozwoli Ci zaoszczędzić
pieniądze, dzięki automatycznemu zużyciu
energii zgromadzonej w baterii, np. podczas
pochmurnych dni. Dopóki bateria nie wyczerpie
się, Skymax Hybrid nie będzie pobierał prądu z
sieci.
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Miej zapasowe źródło prądu,
kiedy zawiedzie sieć.
Skymax Hybrid może działać jako inwerter
off-grid i zapewniać stałe dostawy energii nawet
bez podłączenia do sieci. Stanowi doskonałe
rozwiązanie na obszarach niedostępnych lub
takich, gdzie prąd zmienny jest dostępny tylko
okresowo (np. camping).
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