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Firma

 PVT-Austria je od roku 2001 první rakouský výrobce 

kvalitních solárních modulů. S PV moduly od PVT-Austria 

budete aktivně přispívat k ochraně životního prostředí, 

k redukci stupně znečištění ovzduší a změny klimatu. 

Jako přední výrobci v Rakousku se neustále snažíme svým 

zákazníkům poskytovat nejlepší kvalitu a dlouhotrvající 

spolehlivost výrobků. Této filozofii odpovídá pětiletá 

záruka na naše výrobky a 25letá záruka na jejich výkon.

V současné době vyrobí 50 pracovníků 10 až 15 MW modulů 

denně ve formě multi a monokristalliner. Využíváme formy 

technologie v prostorech s laboratorními podmínkami a čtyři 

výrobní linky řízené procesem, vyvinuté našimi pracovníky.
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Solární modul PVT-018AE-As
s polykrystalickými „power” články 125 x 125 mm, řezané

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
 škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 10 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

připojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

polykrystalické, řezané, 24 kusů

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný  

411 x 391 x 35 mm

405 x 385 x 5.4 mm

MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

800 mm

MC typ III

1.8 kg

max. 750 V

třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek

10 let (min. 80 % výkonu)*)

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-018AE-A 18,00 12,00 V 1,49 A 14,50 V 1,60 AWp

-0,46 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

 35
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Solární modul
s monokrystalickými „power” články , řezané

 PVT-018MAE-A
125 x 125 mm

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

připojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
 škodám způsobeným mrazem)

 
+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 10 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-018MAE-A 18,00 12,00 V 1,49 A 14,50 V 1,60 AWp

mono

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný  

411 x 391 x 35 mm

405 x 385 x 5.4 mm

MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

800 mm

MC typ III

1.8 kg

max. 750 V

třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)10 let (min. 80 % výkonu)

krystalické, řezané, 24 kusů

-0,48 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.
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Solární modul PVT-040AE-A
s polykrystalickými „power” články 125 x 125 mm, řezané

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

připojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 10 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-040AE-A 40,00 Wp 16,50 V 2,35 A 20,00 V 2,70 A

-0,46 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

741 x 416 x 35 mm

735 x 410 x 5.4 mm

MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

800 mm

MC Typ III

4.1 kg

max. 750 V

třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)10 let (min. 80 % výkonu)

polykrystalické, řezané, 33 kusů

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

8

 
35

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)
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Solární modul PVT-040MAE-A
s monokrystalickými „power” články 125 x 125 mm, řezané

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

připojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 10 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-040MAE-A 40,00 16,50 V 2,45 A 20,00 V 2,75 AWp

-0,48 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

741 x 416 x 35 mm

735 x 410 x 5.4 mm

MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

800 mm

MC Typ III

4.1 kg

max. 750 V

třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)10 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické, řezané, 33 kusů

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.
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Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)
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Solární modul
 , 

 PVT-050AE-A
s polykrystalickými „power” články 156 x 156 mm řezané

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

připojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

672 x 685  x 35 mm

666 x 679 x 5,4 mm

MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

800 mm

MC Typ III

6.30 kg

max. 750 V

třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)10 let (min. 80 % výkonu)

polykrystalické, řezané, 32 kusů

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

-0,37 % / K

-0,34 % / K

+0,09 % / K

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 10 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-050AE-A 50,00 16,50 V 3,05 A 20,00 V 3,45 AWp

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

MC

35 mm
672 mm

6
85

 m
m
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Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)

Moduly



Solární modul
 

 PVT-050MAE-A
s monokrystalickými „power” články 156 x 156 mm, řezané

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

připojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 10 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

672 x 685  x 35 mm

666 x 679 x 5,4 mm

MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

800 mm

MC Typ III

6.30 kg

max. 750 V

třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)10 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické, řezané, 32 kusů

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-050MAE-A 50,00 16,40 V 3,10 A 20,00 V 3,50 AWp

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

-0,37 % / K

-0,34 % / K

+0,09 % / K

MC

35 mm
672 mm

6
85

 m
m
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Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)

Moduly



Solární modul PVT-082AE-A
s polykrystalickými „power” články 125 x 125 mm

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

připojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

, 125 x 125 mm, 36 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1186 x 536 x 35 mm

1180 x 530 x 5,4 mm

MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

550 mm,

MC Typ III

8,7 kg

max. 750 V

třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)20 let (min. 80 % výkonu)

polykrystalické ů

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

 

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 20 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-082AE-A 82,00 18,00 V 4,45 A 21,80 V 4,80 AWp

-0,46 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

12

35

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)

Moduly



Solární modul PVT-082AE-A 
s monokrystalickými „power” články 125 x 125 mm

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

připojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

 

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 20 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-018AE-A 18,00 12,00 1,49 A 14,50 V 1,60 AWp V

-0,48 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

, 125 x 125 mm, 36 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1186 x 536 x 35 mm

1180 x 530 x 5,4 mm

MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

550 mm,

MC Typ III

8,7 kg

max. 750 V

třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)20 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické ů

13
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Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)

Moduly



Solární modul PVT-150AE-A 12V
s polykrystalickými „power” články 125 x 125 mm

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

připojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

, 125 x 125 mm, 66 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1441 x 791 x 35 mm

1435 x 785 x 5,4 mm

2 x MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

2 kusy, obtokové diody

Tyco solární kabel 4 mm²

4 x 1200 mm, 

MC Typ III

14.6 kg

max. 750 V

IEC 61215, třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)20 let (min. 80 % výkonu)

polykrystalické ů

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

35 mm
791 mm

14
41

 m
m

45
 m

m

štítek

MC

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 20 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-150AE-A 12V 150,00 Wp 16,80 V 8,90 A 19,80 V 9,60 A

-0,46 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

MC

14

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)

Moduly



Solární modul PVT-150MAE-A 12V
s monokrystalickými „power” články 125 x 125 mm

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

připojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

Technická data: Rozměry:

El. Data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

-0,37 % / K

-0,34 % / K

+0,09 % / K

35 mm
791 mm

14
41

 m
m

45
 m

m

štítek

MC

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 20 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

, 125 x 125 mm, 66 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1441 x 791 x 35 mm

1435 x 785 x 5,4 mm

2 x MC-kabelová zásuvka, krytí IP65

2 kusy, obtokové diody

Tyco solární kabel 4 mm²

4 x 1200 mm, 

MC Typ III

14.6 kg

max. 750 V

IEC 61215, třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)20 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické ů

MC

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-150MAE-A 12V 150,00 Wp 16,60 V 9,05 A 19,60 V 9,70 A

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

15

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)

Moduly



Solární modul PVT-150AE-A 24V
s polykrystalickými „power” články 125 x 125 mm

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

přípojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

Technická data: Rozměry:

El. data:

35 mm
791 mm

14
41

 m
m

45
 m

m

štítek

MC

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 20 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 

Isc: 

-0,46 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-150AE-A 24V 150,00 Wp 33,50 V 4,45 A 39,50 V 4,80 A

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

, 125 x 125 mm, 66 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1441 x 791 x 35 mm

1435 x 785 x 5,4 mm

MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

2 x 1200 mm, 

MC Typ III

14.6 kg

max. 750 V

IEC 61215, třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)20 let (min. 80 % výkonu)

polykrystalické ů

16

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)

Moduly



Solární modul PVT-150MAE-A 24V
s monokrystalickými „power” články 125 x 125 mm

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

přípojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

35 mm
791 mm

14
41

 m
m

45
 m

m

štítek

MC

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ samostatně použitelný

+ vhodný pro přímé napájení přístrojů na stejnosměrný proud
+ malá váha umožňující snadnou manipulaci
+ díky kompaktním rozměrům vhodný pro mnoho způsobů umístění
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 5 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku 
+ jednoduchá kabelová zásuvka MC IP65 pro snadnou instalaci
+ 20 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 3 roky záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

-0,48 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1441 x 791 x 35 mm

1435 x 785 x 5,4 mm

1 x MC-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

4 x 1200 mm, 

MC Typ III

14.6 kg

max. 750 V

IEC 61215, třída ochrany II, CE

3 roky na výrobek
*)20 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické, 125 x 125 mm, 66 kusů

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-150MAE-A 24V 150,00 Wp 33,00 V 4,55 A 39,00 V 4,95 A

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 5 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

17

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 5 % z Pmpp)

Moduly



Solární modul
 

 PVT-2xxAE-A
s polykrystalickými „power” články 125 x 125 mm

Rakouská kvalita, která přesvědčí

+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku
+ kabelová zásuvka Tyco IP65 se systémem „Solarlock”

+ plošná zátěž sněhem až do 240 kg/m2
+ odolný proti větru dosahujícího rychlosti až 135 km/h
+ odolný proti kroupám o průměru zrna až do 28 mm
+ certifikát IEC 61215 vystavený zkušebním 
  ústavem Arsenal Research ve Vídni

+ certifikát/třída ochrany II vystavený zkušebním 
  ústavem TGM ve Vídni

+ 25 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 5 let záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 3 % 

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud 

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 3 % z Pmpp)

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

přípojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

, 125 x 125 mm, 88 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah 

železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1441 x 1044 x 35 mm

1435 x 1038 x 5,4 mm

Tyco-kabelová zásuvka, krytí IP65

2 kusy, obtokové diody

Tyco solární kabel 4 mm²

1200 mm, optional 1800 mm

Tyco Solarlok

19,5 kg

max. 750 V

třída ochrany II, IEC61215, CE

5 let na výrobek
*)25 let (min. 80 % výkonu)

polykrystalické ů

Technická data: Rozměry:

El. Data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 

Isc: 
Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 3 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

-0,46 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

35 mm

4
5

 m
mTyco

1044 mm

14
41

 m
m

štítek
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Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-195AE-A 195,00 Wp 44,40 V 4,40 A 53,60 V 4,90 A

PVT-200AE-A 200,00 Wp 44,40 V 4,50 A 53,60 V 4,93 A

PVT-205AE-A 205,00 Wp 44,80 V 4,60 A 54,10 V 4,96 A

PVT-210AE-A 210,00 Wp 44,80 V 4,70 A 54,10 V 4,99 A

PVT-215AE-A 215,00 Wp 44,80 V 4,80 A 54,10 V 5,02 A

Moduly



Solární modul PVT-2xxMAE-A
s monokrystalickými „power” články 125 x 125 mm

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 3 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku
+ kabelová zásuvka Tyco IP65 se systémem „Solarlock”

+ plošná zátěž sněhem až do 240 kg/m2
+ odolný proti větru dosahujícího rychlosti až 135 km/h
+ odolný proti kroupám o průměru zrna až do 28 mm
+ certifikát IEC 61215 vystavený zkušebním 
  ústavem Arsenal Research ve Vídni

+ certifikát/třída ochrany II vystavený zkušebním 
  ústavem TGM ve Vídni

+ 25 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 5 let záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud 

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 3 % z Pmpp)

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

přípojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

, 125 x 125 mm, 88 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah

železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1441 x 1044 x 35 mm

1435 x 1038 x 5,4 mm

Tyco-kabelová zásuvka, krytí IP65

2 kusy, obtokové diody

Tyco solární kabel 4 mm²

1200 mm, optional 1800 mm

Tyco Solarlok

19,5 kg

max. 750 V

třída ochrany II, IEC61215, CE

5 let na výrobek
*)25 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické ů

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 

Isc: 
Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 3 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

-0,48 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

35 mm
1044 mm

14
41

 m
m
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4
5

 m
mTyco

štítek

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-200MAE-A 200,00 Wp 43,60 V 4,60 A 52,80 V 5,30 A

PVT-205MAE-A 205,00 Wp 44,00 V 4,70 A 53,20 V 5,40 A

PVT-210MAE-A 210,00 Wp 44,00 V 4,80 A 53,20 V 5,50 A

PVT-215MAE-A 215,00 Wp 44,00 V 4,90 A 53,20 V 5,60 A

PVT-220MAE-A 220,00 Wp 44,00 V 5,00 A 53,20 V 5,80 A

Moduly



Solární modul PVT-2xxAE-C
s polykrystalickými „power” články 156 x 156 mm

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 3 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku
+ kabelová zásuvka Tyco IP65 se systémem „Solarlock”

+ plošná zátěž sněhem až do 240 kg/m2
+ odolný proti větru dosahujícího rychlosti až 135 km/h
+ odolný proti kroupám o průměru zrna až do 28 mm
+ certifikát IEC 61215 vystavený zkušebním 
  ústavem Arsenal Research ve Vídni

+ certifikát/třída ochrany II vystavený zkušebním 
  ústavem TGM ve Vídni

+ 25 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 5 let záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud 

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 3 % z Pmpp)

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

přípojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

, 156 x 156 mm, 60 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah 

železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1629 x 982 x 35 mm

1623 x 976 x 5,4 mm

Tyco-kabelová zásuvka, krytí IP65

3 kusy, obtokové diody

Tyco solární kabel 4 mm²

1200 mm, optional 1800 mm

Tyco Solarlok

20,7 kg

max. 750 V

třída ochrany II, IEC61215, CE

5 let na výrobek
*)25 let (min. 80 % výkonu)

polykrystalické ů

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 

Isc: 
Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 3 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

-0,43 % / K

-0,35 % / K

+0,03 % / K

4
5 

m
m

štítek

35 mm
982 mm

16
29

 m
m

Tyco
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Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-200AE-C 200,00 Wp 29,80 V 6,80 A 36,65 V 7,47 A

PVT-205AE-C 205,00 Wp 30,00 V 6,90 A 36,80 V 7,53 A

PVT-210AE-C 210,00 Wp 30,20 V 6,97 A 36,90 V 7,58 A

PVT-215AE-C 215,00 Wp 30,40 V 7,10 A 37,10 V 7,70 A

PVT-220AE-C 220,00 Wp 30,70 V 7,20 A 37,30 V 7,80 A

Moduly



Solární modul PVT-2xxMAE-C
s monokrystalickými „power” články 156 x 156 mm

Rakouská kvalita, která přesvědčí
+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 3 % 
+ velmi pevný hliníkový rám s vrtanými otvory (ochrana proti 
  škodám způsobeným mrazem)

+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku
+ kabelová zásuvka Tyco IP65 se systémem „Solarlock”

+ plošná zátěž sněhem až do 240 kg/m2
+ odolný proti větru dosahujícího rychlosti až 135 km/h
+ odolný proti kroupám o průměru zrna až do 28 mm
+ certifikát IEC 61215 vystavený zkušebním 
  ústavem Arsenal Research ve Vídni

+ certifikát/třída ochrany II vystavený zkušebním 
  ústavem TGM ve Vídni

+ 25 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 5 let záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

[přední strana] [zadní strana]

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

přípojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

, 156 x 156 mm, 60 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah 

železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1629 x 982 x 35 mm

1623 x 976 x 5,4 mm

Tyco-kabelová zásuvka, krytí IP65

3 kusy, obtokové diody

Tyco solární kabel 4 mm²

1200 mm, optional 1800 mm

Tyco Solarlok

20,7 kg

max. 750 V

třída ochrany II, IEC61215, CE

5 let na výrobek
*)25 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické ů

Technická data: Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 
Isc: 

4
5 

m
m

štítek

35 mm
982 mm

16
29

 m
m

Tyco

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 3 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

-0,37 % / K

-0,34 % / K

+0,09 % / K
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Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud 

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 3 % z Pmpp)

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-235MAE-C 235,00 Wp 29,80 V 7,90 A 36,50 V 8,60 A

PVT-240MAE-C 240,00 Wp 30,10 V 6,00 A 36,60 V 8,70 A

PVT-245MAE-C 245,00 Wp 30,50 V 6,06 A 36,70 V 8,80 A

PVT-250MAE-C 250,00 Wp 30,60 V 8,15 A 37,00 V 8,90 A

PVT-255MAE-C 255,00 Wp 30,90 V 6,25 A 37,10 V 9,00 A

Moduly
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Solární modul PVT-2xxMAE-A 
s monokrystalickými „power” články 125 x 125 mm

COOL PV

[přední strana] [zadní strana]

Technická data Rozměry:

El. data:

měřeno u STC

(Standard Test Conditions)

1000 W/m², 25°C, AM 1,5

teplotní koeficienty:

Pmpp: 

Voc: 

Isc: 

-0,48 % / K

-0,33 % / K

+0,05 % / K

35 mm
1044 mm

14
41

 m
m

4
5

 m
mTyco

štítek

Uvedený výkon podléhá výrobní toleranci  +/- 3 %.Všechy jednotlivé uvedené  el. hodnoty  +/- 10 %.

Každý modul je před dodáním podroben optickému, mechanickému a elektrickému testu kvality.

Rakouská kvalita, která přesvědčí

+ 
+ ž
+ až o 30 % více zisku
+ plošná zátěž sněhem až do 240 kg/m2
+ odolný proti větru dosahujícího rychlosti až 135 km/h
+ odolný proti kroupám o průměru zrna až do 28 mm
+ solární sklo ANTIREFLEX ESG 4 mm zaručující vysoký výkon článku
+ 25 let záruka funkčnosti (min. 80 % výkonu)
+ 5 let záruka na výrobek
+ vyrobeno v Rakousku

+ vysoce výkonné články předních evropských výrobců
+ stabilní výkon v rozmezí +/- 3 % 
s chladičem v zadní části pro udržení konstantní teploty

ádné ztráty nadměrným přehřátím

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rám:

rozměry rámu:

rozměry laminátu:

přípojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

, 125 x 125 mm, 88 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah 

železa

EVA-tavená fólie

Tedlar-vícevrstvá bílá fólie

eloxovaný hliník, pevný-nemontovatelný 

1441 x 1044 x 35 mm

1435 x 1038 x 5,4 mm

Tyco-kabelová zásuvka, krytí Ip65

2 kusy, obtokové diody

Tyco solární kabel 4 mm²

1200 mm, optional 1800 mm

Tyco Solarlok

19,5 kg

max. 750 V

třída ochrany II, IEC61215, CE

5 let na výrobek
*)25 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické ů

Výstup pro chladící zařízení

Vstup pro 
chladící 
zařízení

Technické změny v rámci vývoje produktů, jakož i chyby a omyly jsou vyhrazeny. 

Výše uvedené přísliby záruky platí, pokud nebylo jinak dohodnuto, nikoli v následujících případech: přirozené opotřebování nebo poškození způsobené nedbalostí  či nevhodným zacházením, dále pokud 

nebyly dodrženy předpisy o zacházení s modulem, pokud nebyla řádně prováděna údržba, popř. moduly, které nebyly odborně namontovány. Bližší informace naleznete v našem aktuálním záručním listě.

*) vztahuje se na min. výkon (- 3 % z Pmpp)

Typ modulu Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

PVT-200MAE-A 200,00 Wp 43,60 V 4,60 A 52,80 V 5,30 A

PVT-205MAE-A 205,00 Wp 44,00 V 4,70 A 53,20 V 5,40 A

PVT-210MAE-A 210,00 Wp 44,00 V 4,80 A 53,20 V 5,50 A

PVT-215MAE-A 215,00 Wp 44,00 V 4,90 A 53,20 V 5,60 A

PVT-220MAE-A 220,00 Wp 44,00 V 5,00 A 53,20 V 5,80 A

Moduly
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Solární modul PVT-1xxML 
s monokrystalickými „power” články 125 x 125 mm

Solární modul PVT-2xxML A 
s monokrystalickými „power” články 125 x 125 mm

Solární modul PVT-2xxML C 
s monokrystalickými „power” články 125 x 125 mm

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rozměry laminátu:

přípojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

, 125 x 125 mm, 66 

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA

Tedlar, bílá barva

1465 x 815 x 5,4 mm

Tyco-kabelová zásuvka, krytí Ip65

1 kus, obtoková dioda

Tyco solární kabel 4 mm²

900 mm, optional 1200 mm

Tyco Solarlok

12,7 kg

max. 750 V

třída ochrany II, IEC61215, CE

3 roky na výrobek  

20 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické kusů

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rozměry laminátu:

přípojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

, 125 x 125 mm, 88 kus

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA

Tedlar, bílá barva

1465 x 1068 x 5,4 mm

Tyco-kabelová zásuvka, krytí IP65

2 kusy, obtokové diody

Tyco solární kabel 4 mm²

1200 mm, optional 1800 mm

Tyco Solarlok

17,6 kg

max. 750 V

třída ochrany II, IEC61215, CE

5 let na výrobek

25 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické ů

solární články:

přední strana:

vložka:

zadní strana:

rozměry laminátu:

přípojení:

diody:

kabel:

délka kabelu:

koncovka na připojení:

váha:

napětí soustavy:

certifikát:

záruka:

záruka funkčnosti:

, 156 x 156 mm, 60 

4 mm ESG-bezpečnostní sklo, nízký obsah železa

EVA

Tedlar, bílá barva

1649 x 1002 x 5,4 mm

Tyco-kabelová zásuvka, krytí Ip65

3 kusy, obtokové diody

Tyco solární kabel 4 mm²

1200 mm, optional 1800 mm

Tyco Solarlok

17,6 kg

max. 750 V

třída ochrany II, IEC61215, CE

5 let na výrobek

25 let (min. 80 % výkonu)

monokrystalické kusů

el. data jako u PVT-2xxMAE-A

el. data jako u PVT-1xxMAE-A

el. data jako u PVT-2xxMAE-C

Moduly
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Speciální moduly

Rakouská kvalita, která přesvědčí

barevné solární články  

+ všechny velikosti menší než 2200 x 1600 mm 

+ možnost fólie Tedlar v černém a modrém provenení 

+ všechny možné tvary

+ s řezanými články

+ hliníkový rám ve všech možných RAL-barvách 

+ moduly typu sklo-sklo 

+ izolační sklo s vbudovanými fotovoltaickými články

+ průsvitné články až s 10% propustností světla  

+ vyrobeno v Rakousku 

+  

 
Můžeme splnit takřka všechna přání zákazníka!

Moduly



Měniče & příslušenství
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Spolehlivá série PV-měničů. 

FRONIUS IG je řadou velmi výkonných, lehce 
ovladatelných a vysoce spolehlivých měničů 

kompaktních tvarů. Vhodný pro všechny druhy 

instalací, především však pro menší instalace jako 
např. u rodinného domku. Různé typy měničů mohou 
být kombinovány dle volby. Důmyslné řízení 
procesoru Vám v kombinaci se silným 

HF-transformátorem zaručí maximální výrobu energie 

u všech modulů.  

Fronius IG včetně ENS (Indoor)
Nově: 5 le

t záruka!

Technické detaily: 
• integrované ENS
• Setup  Länder-Setup
• 
•

v
včetně šroubové svorky
 prodloužena záruka na 5 let

Sinuswechselrichter

Fronius IG

MPP-rozsah vstupního napětí

Max. vstupní napětí (při 1000 W/m²; - 10 °C)

výstup z FV

Max. vstupní proud

nominální výstup

Max.  výstupní výkon

Max. účinnost

Euro - účinnost

napětí v síti / frekvence

odchylka

výkonnostní faktor

noční spotřeba

rozměry (d x š x v)

váha

chlazení

kryt

rozsah okolní teploty

přípustná vlhkost vzduchu

DC měrný odpor

ochrana proti přepólování

režim při DC-přetížení

Technick i 25°C / 77 °Fá data př

275-12

IG 15

150 - 400 V

500 V

1300 - 2000 Wp

10,8 A

1300 W

1500 W

94,2 %

91,4 %

350-24

IG 20

150 - 400 V

500 V

1800 - 2700 Wp

14,3 A

1800 W

2000 W

94,3 %

92,3 %

366x344x220 mm(500x435x225 mm)

9 kg (12 kg)

350-24

IG 30

500 V

255 - 3600 Wp

19 A

2500 W

2650 W

94,3 %

92,7 %

230 V / 50 Hz

< 3,5 %

1

0 W

řízené umělé chlazení

vnější / popř. vnitřní kryt

- 20 °C až + 50 °C

0 až 95 %

varování při Riso < 500 k Ohm

zabudována

v odchylce od provozního bodu 

150 - 400 V

350-24

IG 40

500 V

3500 - 5500 Wp

29,4 A

3500 W

4100 W

94,3 %

93,5 %

                     

150 - 400 V

                          350-24

                           IG 60 HV

  

 

                          

                           530 V

                          4600 - 6700 Wp

                            35,8 A

                            4600 W

                            5000 W

                           94,3 %

                             93,5 %

610x344x220 mm (733x435x225 mm)

16 kg (20 kg)

150 - 400 V

Vaše výhody:
•
•
•
•

•

•

•

 grafický display
 jednoduchá a rychlá instalace 
 nejvyšší spolehlivost 
 inteligentní Module-Manager™ zajiš uje 
  efektivní výrobu energie 
 MIX™-koncept: vysoký zisk energie i p i 
áste ném vytížení

 spolehlivá a jednoduchá vizualizace 
pop . ontrola
 FRONIUS IG DatCom 

ť

ř
  č č

  ř k
dopňky a komponenty
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FRONIUS IG Outdoors je vyvinut speciálně pro 
venkovní pužití, přezkoušen na krytí IP45 (u modelů 
FRONIUS IG 15 do 60 HV). Tím je např. zajištěna 
stálá cirkulace vzduchu, což zabraňuje nahromadění 

kondenzační vody. Taktéž je chráněn vůči vniknutí 

pevných cizích  těles či vody. Díky speciálnímu 
platinovému nátěru je spolehlivě a bezpečně 
použitelný také v blízkosti moře. U centrálních 

měničů FRONIUS IG je možné i krytí IP43, čímž jsou 

rovněž vhodné pro venkovní použití. 

Technická data řady FRONIUS IG Outdoor odpovídají 
údajům u řady FRONIUS IG Indoor. Odchylky se 
vyskytují pouze v kategoriích: 

rozměry, váha a způsob ochrany. 

Fronius IG 15/30/40/60 Outdoor

Vybaven :í
 FRONIUS LC-Display 

• HF-Transform tor 

• Module-Manager 

• FRONIUS MIX-Koncept 
  (vyjma FRONIUS IG 15/20/30)  

•

á

Další výhody:
 šrouby na výpusť vody umožňují odtok 
  kondenzační vody
• Veškeré plechy jsou natřeny průhledným 

  nátěrem, který chrání před špínou 

  a vlhkostí

• vertikální i horizontální montáž

•

Standartní vybavení se šroubovou svorkou nebo na přání se zástrčkou. DC-zástrčka firmy 
MultiContact je ve dvou verzích (MC 3, MC 4) nebo od firmy Tyco; Max. 5 vstupů do 
měniče.

AC- a DC-šroubová svorka (= standartní vybavení)

DC-zástrčka & AC-šroubová svorka

DC- & AC-zástrčka

DC-zástrčka pro FRONIUS IG Outdoors

šroubová svorka = standartní vybavení

1 DC-zástrčka + AC-šroubová svorka 
2 DC-zástrčka + AC-šroubová svorka 
3 DC-zástrčka + AC-šroubová svorka
4 DC-zástrčka + AC-šroubová svorka 
5 DC-zástrčka + AC-šroubová svorka

1 DC-zástrčka + 1 AC-zástrčka 
2 DC-zástrčka + 1 AC-zástrčka 
3 DC-zástrčka + 1 AC-zástrčka 
4 DC-zástrčka + 1 AC-zástrčka 
5 DC-zástrčka + 1 AC-zástrčka

1 DC-zástrčka FRONIUS IG Outdoors 
2 DC-zástrčka FRONIUS IG Outdoors 
3 DC-zástrčka FRONIUS IG Outdoors 
4 DC-zástrčka FRONIUS IG Outdoors 
5 DC-zástrčka FRONIUS IG Outdoors 

Možnosti připojení Fronius IG série 
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V konceptu MIX™ 
centrální měniče pracují se zcela novou systémovou strukturou. 

Proud není měněn pouze jediným výkonnostním dílem, nýbrž tuto 
práci si - v závislosti na výkonnostní třídě - dělí 9, příp. 

15 platin. Důvod: Energetický výnos, jak známo, v oblastech 

částečné zátěže stoupá, když jsou menší výkonnostní díly silněji 
vytíženy. Každý FRONIUS IG centrální měnič proto pracuje 

s několika menšími výkonnostními díly, které se podle toho, jak 
jsou ozařovány, plně automaticky zapojí nebo odpojí, aby mohly 
neustále dodávat maximální energii. Koncept Fronius MIX™ je 

zajímavý obzvlášť v oblastech, jako je střední Evropa, kde 
oblasti částečné zátěže - jako je silná oblačnost, mlha apod. - 

nejsou tak zcela neznámým jevem. Výkonnostní díly centrálních 

měničů FRONIUS IG jsou jednoduše vyjímatelné jako „racks”  
(zásuvky). S plochou podstavce cca.  60 x 60 cm a výškou cca 

2,30 m mohou být centrální měniče  FRONIUS IG umístěny prakticky 
ve všech místnostech. Tím už spolehlivému získávání energie nic 
nestojí v cestě.

pracuje až 15 výkonnostních dílů. FRONIUS IG 

Fronius IG 300 - 500 

Sinuswechselrichter

Fronius IG

Max. vstupní napětí (při 1000 W/m²; - 10 °C)

výstup z FV

Max. vstupní proud

nominální výstup

Max.  výstupní výkon

Max. účinnost

Euro - účinnost

napětí v síti / frekvence

odchylka

výkonnostní faktor

noční spotřeba

rozměry (d x š x v) IP 20 vč. zásuvky (200 mm) 

až po horní hranu větrací trubky 

rozměry (d x š x v) IP 43 vč. zásuvky (200 mm) 

váha

chlazení

kryt

provozní teploty

přípustná vlhkost vzduchu

DC měrný odpor

režim při DC-přetížení

Technická data při 25°C / 77 °F

MPP-rozsah vstupního napětí

275-12

 300

210 - 420 V

530 Vp

24 kWp - 31 kWp 

123 A

24 kW

24 kW

94,3 %

93,3 %

225 kg

350-24

 390

210 - 420 V

530 V

25 kWp - 42 kWp

164 A

29,9 kW

32 kW

94,3 %

93,4 %

                           

                               

                               

                                

                                600 x 600 x 2557 mm

                             1112,5 x 600 x 2444,5 mm

245 kg

3NPE~400 V / 50Hz

< 5 %

1

9 W

350-24

                             400

                           210 - 420 V

                             530 V

                             32 kWp - 42 kWp

                              164 A

                               32 kW

                               42 kW

                               94,3 %

                              93,4 %

                                             

                    

                   

                     

                              245 kg

- 20 °C až + 50 °C

0 až 95 %

< 500 k Ohm

řízené umělé chlazení

vnější / popř. vnitřní kryt

varování u Riso 

v odchylce od provozního bodu 

350-24

 500

210 - 420 V

530 V

40 kWp - 52 kWp

205 A

40 kW

40 kW

94,3 %

93,5 %

                     

265 kg

Charakteristika vybavení:

• FRONIUS LC-Display 

• HF-Transformátor 
• Modul-Manager 
• FRONIUS MIX-Konzept 
  (kromě u FRONIUS IG 15/20/30) 

• FRONIUS String Control 

Technické detaily:
• integrované ENS
• včetně dispozice země
• včetně zabudovaného DC boxu volného

  spínání

• 5 let prodloužená záruční lhůta
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Měniče-
příslušenství 

IG-15 prodloužení záruky na 10 let
IG-20 prodloužení záruky na 10 let
IG-30 prodloužení záruky na 10 let
IG-40 prodloužení záruky na 10 let
IG-60 prodloužení záruky na 10 let

COM Card - integrovaná
COM Card - retrofit (vhodná pro dodatečnou vestavbu)

Zařízení pro registraci dat - profi Card - integrovaná - RS232
Zařízení pro registraci dat - profi Card - retrofit - RS232 (vhodná pro 
dodatečnou vestavbu)
Zařízení pro registraci dat - profi Box - USB

Zařízení pro registraci dat - easy Card - integrovaná - RS232
Zařízení pro registraci dat - easy Card - retrofit - RS232 (vhodná pro 
dodatečnou vestavbu)
Zařízení pro registraci dat - easy Box - USB

Senzor Card - integrovaná
Senzor Card - retrofit (vhodná pro dodatečnou vestavbu)
Senzor Box

Public Display Card - integrovaná
Public Display Card - retrofit (vhodná pro dodatečnou vestavbu)
Public Display Box
FRONIUS IG Public Display

Senzor okolní teploty PT 1000
Senzor teploty modulu PT 1000
Senzor záření
počítadlo energie
Senzor větru

Plochý kabel 8 - pólový 100m
Opravný kabel CAT 5,1 m, (VE 10 Stk.)
Opravný kabel CAT 5,20 m, (VE 10 Stk.)
Opravný kabel CAT 5,60 m
RJ45 zásuvka nestíněná (VE 50 Stk.)
RS232 propojovací kabel 9 - pólový 1,8 m

Signal Card - integrovaná
Signal Card - retrofit (vhodná pro dodatečnou vestavbu)

Personal Display Card - integrovaná
Personal Display Card - retrofit (vhodná pro dodatečnou vestavbu)
FRONIUS IG Personal Display

Interface Box
Měřicí ústředna dat & Interface Box

Přehled (Fronius)
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Kontrola
zařízení 

Protože právě při větších PV zařízeních je paralelně 

zapojeno mnoho modulových provazců, je obtížné nalézt 
chybu v jednom provazci. Pro usnadnění vyvinul Fronius 
systém FRONIUS String Control... 
FRONIUS String Control je box, který může kontrolovat až 

25 provazců. Kombinací až 200 boxů je možné kontrolovat 

funkci až 5000 provazců. Každé jednotlivé připojení je 
chráněno vlastním DC jističem. Pokud by byl některý 
z provazců defektní, může opravář lehce zjistit, který 

provazec nefunguje, a může zjistit příčinu defektu. 

Spolehlivému získávání energie tak nestojí nic v cestě.

Nyní nově: k dostání též s ultrazvukem proti poškození 
hlodavci!

Fronius String Control pro IG 300-500 

Elektrická data

Počet vláken (volitelný)

Počet měřicích kanálů

Max. vstupní proud

Max. vstupní proud na měřicí kanál

Max. vstupní proud na vlákno

Max. Napětí

10 / 15 / 30 / 25

5

125A

25A

20A

530 VDC

Fronius String Control

Všeobecná data

Připojení (DC in)

Připojení (DC out)

Kabelové šroubení M32

Připojení DatCom

Kabelové šroubení  M25

Připojení DC-ochrana před nadměrným napětím

Blid - šroubení M16

Okolní podmínky

Měření (d x š x v)

Váha

Druh ochrany

Ochranná třída

Zajištění

Mc3, Mc4, Tyco

M10 Kabelové oko

2x RJ 45

M10 Kabelové oko

-20 až +40 °C

416 x 415 x 179 mm

6 kg

IP 45

2

12 VDC

FRONIUS STRING CONTROL

Poznámka: 

Každé jednotlivé připojení je chráněno

vlastní pojistkou DC. Pokud by bylo 
některé z vláken defektní, může instalatér 
snadno zjistit,které vlákno nefunguje 
a odstranit příčinu závady. Pak už nic 

nebrání spolehlivému získávání energie.

 

Průmyslová pojistka pro stejnoměrné 

napětí

Dbejte prosím při výběru pojistky vedle 
vhodného jmenovitého proudu také na 
jeho měření a stálost napětí.

 

Jmenovitý proud  5 A
Jmenovitý proud 10 A
Jmenovitý proud 20 A

Upozornění: Potřebné pojistky NEJSOU 

součástí dodávky. Použijte prosím běžné 
průmyslové pojistky, které jsou pro 
stejnoměrné napětí vláken povoleny. 

Každou pojistku je třeba zvolit tak, 
že její jmenovitý proud odpovídá 

přinejmenším 1,5 násobku hodnoty 
zkratového proudu pro dané vlákno. 
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Kontrola a 
monitoring 

FRONIUS IG DatCom systém funguje - jako vše 

u FRONIUS IG - na pricipu stavebnice. To znamená, 

že si můžete vybrat ty komponenty, které právě 

potřebujete, přičemž nehraje roli, zda si je 
pořídíte už při koupi FRONIUS IG, nebo později. 
Všechny součástky můžete kdykoli vyměnit či 

doplnit. Díky tomu je celý systém velmi flexibilní 

a efektivní.

Nezbytné komponenty pro kontrolu a monitoring 
zařízení jsou:

+ 1 COM Card / na 1 měnič

+ FRONIUS IG Datenlogger

+ FRONIUS IG.access Software

Fronius IG DatCom 

K základnímu vybavení nabízí  FRONIUS IG DatCom systém širokou paletu dalších 

možností kontroly a monitoringu Vašeho solárního zařízení: 

+ vlastní meteorologická stanice se spec. senzory
+ vizualizace dat, velký display „FRONIUS IG Public Display”
+ „FRONIUS IG Interface” Card umožní sběr dat a jejich zpracování.

Je podstatná součást FRONIUS IG DatCom Systems. Com Card je síťová karta, která 
umožňuje datovou komunikaci. U každého měniče je v rámci systému DATcom nutná. 

Díky ní jsou pak data dále posílána na sběrač dat „Datenlogger”. 

Datenlogger slouží jako sběrna dat celého systému. Je zároveň propojením mezi 
měničem (přes COM Card) a počítačem. Zde jsou data shromážděna a upravena pro 

další zpracování softwarem FRONIUS IG.access.

Datenlogger je k dostání jako karta (zasunovací) nebo jako box. Obě varianty se
připojují na měnič na základě principu „Plug & Play”. COM Card se doporučuje 

při vzdálenosti do 20m mezi počítačem a sběrnou dat Datenlogger, u boxu pak až 

do 1 km. 

Datenloger ukládá všechna data, a to po dobu až 3 let.

Pro solární zařízení s více než jedním měničem FRONIUS IG byl vyvinut sběrač 

dat „Datenlogger profi”. Pro menší zařízení jen s jedním měničem FRONIUS byl 
vyvinut „Datenlogger easy”, který se vyznačuje stejnými funkcemi jako varianta 
„profi”, ale s omezením jen na jeden měnič. Nízké náklady, výkonný!

FRONIUS IG COM Card 

FRONIUS IG Datenlogger

Datenlogger Card / Box

Datenlogger profi / easy
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Do systému FRONIUS IG DatCom mohou být zabudovány 

různé senzory. Ty umožňují podrobnější kontrolu a 

přehled o práci Vašeho zařízení. Senzory jsou 

k dostání jako karta nebo box. Karta se doporučuje 
do vzdálenosti max. 20-30 m mezi senzorem a měničem. 
S boxem překlenete vzdálenosti větší. 

Následující senzory mohou být napojeny:

+ senzor slunečního záření 
+ senzor provozní teploty 
+ senzor teploty modulu
+ počítadlo vyrobené energie
+ senzor rychlosti větru 

Fronius IG Senzor card/box & senzory 

Tento senzor slouží k měření slunečního záření a bývá nejčastěji upevněn na modulu.
Následné srovnání naměřeného slunečního záření s výkonem měniče pak poskytne rychlý 

přehled o správné/odpovídající funkci Vašeho solárního zařízení.

Díky širokému záběru teplot se tento senzor hodí k měření jak okolní tak provozní 

teploty.

 
Tento senzor je upevněn na spodní straně modulu a informuje o jeho stávající 

teplotě, která je pro správnou činnost modulu rozhodující.

Sledování teploty modulu umožní uživateli znázornění výkonnostní křivky. 

Tento senzor měří přesnou rychlost větru. Vhodný doplněk vlastní meteorologické

stanice.

Senzor slunečního záření 

  

Senzor provozní teploty 

Senzor teploty modulu

Senzor rychlosti větru
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Kontrola a 
monitoring 

FRONIUS IG Interface Card / Tento box disponuje sériovým 

rozhraním s otevřeným protokolem dat, což v budoucnu 

umožní snímat PV provozní data z měniče a dále je 

zpracovávat. Z toho vyplývají následující výhody: 

+ Napojení provozních dat do jiných IT systémů
+ Přenos dat na PC k další vizualizaci

+ Navázání na další systémy zápisu dat

Oblast připojení boxu Interface Card jako sériového 
rozhraní umožní připojení PC nebo jiných přístrojů. 
K zásobování Fronius IG Ingerface Card (boxu) proudem 
dochází tak, jak je to u FRONIUS IG DatCom komponentů 

běžné, tedy měničem nebo alternativně síťovým zdrojem. 

Nové standardizované rozhraní od Fronius je možno použít 
se všemi měniči FRONIUS IG. Jedinou podmínkou je přitom 
napojení zapisovače dat.

Fronius IG Interface Card/box 

Pro nové instalace a pro provozy, které jsou dodatečně 
vybaveny komponentami komunikace dat, se doporučuje 

kombinovaný přístroj FRONIUS IG zapisovač dat & Interface: 

zde je již připojovací karta zabudovaná do zapisovače 

dat,čímž se ušetří doba instalace a náklady.

Fronius IG zapisovač dat & Interface (Box)

Softwarový program „FRONIUS IG. Interface“ slouží jako 

protější stanice k FRONIUS IG Interface Card, příp. 

podporuje potenciální vývojáře při vytvoření vlastní 
protější stanice k dalšímu zpracovávání PV provozních 
dat. Tento software si můžete stáhnout na webové stránce 

www.fronius.com/solarelektronik. Na této stránce je také 

připravena ke stažení demoverze (na komponenty interface 

a PC). Detailní informace ke komunikačnímu protokolu 
naleznete v návodu k obsluze. Jsou též ke stažení na 
uvedené webové stránce pod kapitolou „návod k použití” 

v oddíle „provozní kontrola”.

Fronius IG Interface - Software
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Zařízení
Kontrola

Velký displej pro vnější oblast.

PV- provozy ve veřejné oblasti mají vždy větší řádovou 
hodnotu. S displeji FRONIUS IG Public Displays se dají 

nejdůležitější data Vašeho zařízení profesionálně zobrazit. 
Potřebujete k tomu rozhraní (zásuvnou kartu nebo zásuvku) pro 
PV zařízení a vhodný velký displej. Je běžné, že všechny 

FRONIUS IG Public displeje jsou sestaveny na principu 
Plug & Play. Zasunout zásuvnou kartu nebo zásuvku s dodanými 

kabely, zvolit hodnoty ukazatelů a to je vše. 

FRONIUS IG Public displej: kompletní balíček z rozhraní 
a alfanumerickým velkým displejem. Veškeré hodnoty celého 

zařízení, které může obsahovat až 100 měničů, mohou být 

zvoleny pro střídavě zobrazované ukazatele.Jedna hodnota ze 
skupiny se přitom určí jako oblíbená hodnota, která bude 

zobrazována při každé druhé změně hodnot.

Fronius IG Public Display

Technická data

Ukazatel displeje

Design displeje

Měření

Váha

Připojení

Druh ochrany

Ukazatel

Výška číslic

Alfanumerický (2 řádky vždy po 8 znacích)

Fronius-specifický (viz foto)

650 x 450 x 50 mm (dél. x šíř. x výš.)

6 kg

2x přípojky Rj45 pro přenos Rs485 

IP 65

LCD černý na stříbře, refletivní

50mm

PUBLIC DISPLAY

Volbou mohou být zobrazeny 
následující hodnoty:

 

+ AC-Výkon/Celková energie
+ denní energie/Energie/rok
+ CO  celkově/rok/den2

+ celkový, denní výnos/rok 
+ datum & čas

Při instalované senzorové zásuvce 
Card/Box též:
+ teplota modulu a vnější teplota 
+ ozáření

FRONIUS IG PUBLIC DISPLAY CARD
Je rozhraním PV zařízení, které je kompatibilní se všemi 
velkými displeji firmy RiCo. Jednoduše připojíte kartu na 
displej a měnič. Připojte libovolné množství měničů 
a zobrazte všechny žádoucí hodnoty z FRONIUS IG.access. 
Utvořte si svůj velký displej individuálně. Můžeme dodat 
každý požadovaný řádek, každou velikost nebo množství 
míst. Maximální vzdálenost mezi displejem a FRONIUS IG 
Public Display Card: 15 m

FRONIUS IG PUBLIC DISPLAY BOX
 Je rozhraním PV zařízení, které je kompatibilní se všemi 
velkými displeji firmy RiCo. Jednoduše připojíte kartu na 
displej a měnič. Připojte libovolné množství měničů 
a zobrazte všechny žádoucí hodnoty z FRONIUS IG.access. 
Utvořte si svůj velký displej individuálně. Můžeme dodat 
každý požadovaný řádek, každou velikost nebo množství 
míst. Maximální vzdálenost mezi displejem a FRONIUS IG 
Public Display Card: 15 m

Fronius IG Public Display Card & Box

Technická data

Měření

Přípojky

Druh ochrany

140 x 100 x 26 mm (dél. X šíř. x výš.)

9-pólový Submin (Rs232 připojení pro displej)

Public Display Card

197 x 110 x 57 mm  dél. X šíř. X výš.)

9-pólový Submin (Rs232 připojení pro displej)

2x Rj45 pouzdra (Rs485)

IP 20

Public Display Box
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Zařízení
Kontrola

Rádiový ukazatel pro Váš obývací pokoj.

Kdo chce být neustále informován o údajích o výkonu svého 

zařízení, ale nechce stále běhat k měniči, aby odečítal 
hodnoty, může využít služeb FRONIUS IG osobního displeje. 

Zcela jednoduše jej umístíte v příslušné místnosti domu a 
budete tak kdykoli informováni o všech aktuálních 
údajích, které můžete odečítat až z 15 měničů. V noci 

zobrazí FRONIUS IG osobní displej sběrné údaje 
předchozího slunečného dne.To je ještě komfortnější 

služba, která usnadňuje obsluhu. Instalace je jednoduchá: 
vložte kartu osobního displeje do měniče FRONIUS IG, 

instalujte anténu u měniče nebo v jeho blízkosti, osobní 

displej umístěte v domě a vše je hotovo. Není třeba nic 
vzpírat, není třeba složitě natahovat kabely, vše dle 

principu Plug & Play. Rádiové spojení to umožňuje. 

Fronius IG Personal Display/Card 

Technická data

Měření

Frekvenční pásmo

Zásobování energií (Akku)

Teplota (provoz)

Způsob ochrany

Zobrazení

190,2 x 113,8 x 52,8 mm (dél x šíř x výš)

868 Mhz; 915 Mhz (USA)

2 x 1,5V RAM články

0 až + 40°C

IP 20

LCD černá na oranžové

OSOBNÍ DISPLEJ

140 x 100 x 26mm 

868 MHz;915 Mhz (USA)

prostřednictvím AC im FRONIUS IG

-20 až + 50°C

IP ochrana odpovídající měniči FRONIUS IG 

KARTA OSOBNÍHO DISPLEJE

(dél x šíř x výš)

Osobní displej
FRONIUS IG osobní displej informuje 
o aktuálních údajích až z 15 FRONIUS IG 

měničů. V noci zobrazuje údaje předcho-

zího slunečného dne. Komfortní rádiový 
displej může být umístěn 
v kterékoli místnosti domu.  

Karta osobního displeje
Karta osobního displeje umožňuje 
rádiový přenos údajů na FRONIUS IG 

osobní displej. Vsunete ji pouze do 

měniče. Montáž antény, která je 
k tomu potřebná, můžete provést buď 
přímo u měniče nebo v jeho blízkosti.
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Nová verze 5.1 programu FRONIUS IG.access nabízí  
nepřetržitý monitoring solárního zařízení snadno a 

rychle. ě

ř č
žitě áni.

Současně je možno ovládat, analyzovat nebo 
monitorovat či srovnávat až 100 měničů FRONIUS IG. 

V případě jakýchkoli odchylek jste informováni 

e-mailem. Srovnání výkonu jednotlivých přístrojů 
proběhne vždy po downloadu dat a je zobrazeno 
pomocí grafu.

Program provádí automaticky sb r dat ze 

solární soustavy a p i nepravidelnostech i 
odchylkách jste okam informov

Fronius IG.access Software

FRONIUS IG.message

Praktický alarm při potížích.

Se softwarem FRONIUS IG.message si můžete nechat zasílat informace v případě 
poruchy měniče přímo na fax, nebo sms-kou či e-mailem. 

K tomu je nutná instalace dvou modemů (jednoho u sběrníku dat a druhého u pc), 

které pak informace o poruše předávají dále na FRONIUS IG.message.

 

celkový náhled náhled: za den náhled: za měsíc

srovnání výroby energie náhled: aktuální hodnoty
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montáž & příslušenství
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Střešní úchytka Standard , svařovaná

Střešní úchytka bobrovka, svařovaná

Plechová drážková svorka VA, předmontovaná

Trapézová plechová příchytka

Sada upevnění na střechu z vlnitého plechu 

Sada upevnění na střechu z vlnitého plechu 

Nosný profil Alu 

V2A
Základní destička 155 x 70 x 5 mm, 8 vrtaných děr
D = 9 mm, přepážka 35 x 5 mm.  
Uspořádání přepážek po stranách asymetricky odsazené
včetně sady šroubů.
Pozor, není vhodná pro oblasti s větším sněhovým zatížením!

Bez základního plátu, 2 vývrty, D = 9 mm, 
materiál 35 x 5 mm, včetně sady šroubů.
Zvláštní montážní forma pro střechy typu bobrovka.

Pro montáž na plechových střechách na drážku 
(též měděných), včetně sady šroubů.
Zohlednit přídržnou sílu střechy
Nedoporučuje se na titanovo - zinkové střechy, 
protože tyto drážky jsou při nižších
teplotách velmi křehké a lámavé.

Pro montáž na trapézových plechových střechách. 
Síla plechu 5 mm. Jsou zhotovovány na míru dle 
jednotlivých zakázek.Při potvrzení objednávky 
je třeba udat následující míry:
- Horní šířku (trapézový plech vnější),
- Spodní šířku (trapézový plech vnější),
- Výšku žeber (horní hrana až horní hrana).

Se šroubem M 10x200 mm, včetně přírubové matice, 
2 ks šestihranné matice M10, těsnění EPDM 
(odolné vůči UV záření) a úhlový držák 
na nosný profil, volný

Se šroubem M 10x250 mm, včetně přírubové matice, 
2 ks šestihranné matice M10, těsnění EPDM 
(odolné vůči UV záření) a úhlový držák na nosný 
profil, volný.

Montážní profil s kabelovým kanálem, délka profilu
pro tyč 4,5 m.

Montáž na střechu
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Montáž

Spojovací plát pro nosný profil

Hliníkové uzávěrové svorky modulu pro modul 35 mm

Hliníkové střední svorky modulu pro modul 35 mm

Včetně sady šroubů, volné. 

100 mm široký, včetně sady šroubů, volné.

100 mm široké, včetně sady šroubů, volné
cca. 20 mm odstup modulů.

Montáž na střechu



VT systém do střechy P - 

Skládá se z horního plechového krytu, středního
plechu, bočního plechového krytu, plizovaného 
olověného pásu, Okapového plechu, podkladového 
profil modulu, zkráceného podkladového profilu 
modulu,hřebenového plechu a kompletních sad šroubů.

Místo nasazení: šikmá střecha - střešní integrace

Pokrytí střechy: vhodný pro téměř každé střešní 
pokrytí

Sklon střechy: > 23° (menší úhly dle poptávky)

Výška budovy: až 8 m

Sněhové zatížení: až do zóny sněhového zatížení II, 400 m n.m. 
Pro detailní informace nás prosím kontaktujte předtím, 
než začnete plánovat.

PV-Moduly: bezrámové moduly (nebo sklo-sklo)

Forma pokládání: šindelová technika

Usměrnění modulu: vertikální nebo horizontální

Střešní konstrukce: plné bednění

Podkladové profily: lisovaný hliník (AlMgSI 0,5)

Nodulové závěsy,
malé díly: ušlechtilá ocel (V2A)

Svorkové plechy: titanový zinek-plech

Těsnění: EPDM

Záruka výrobce: 10 let na trvanlivost materiálů

Konstrukce do střechy
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Trojúhelníkový stojan „Triangle” 15° - 45° 

Stojan VARIO 30° - 45°

materiál V2A 
bez podkonstrukce
K dostání v 15°, 20°, 25°, 30° a 45°

Rozměry:

15° - 1030 x  476 x 1066 x 200 mm
20° - 1030 x  575 x 1096 x 200 mm
25° - 1030 x  680 x 1136 x 200 mm
30° - 1030 x  795 x 1189 x 200 mm
45° - 1030 x 1230 x 1457 x 200 mm

Moduly jsou pomocí podpůrných stojanů umístěny na šikmou 
střechu, aby bylo dosaženo optimální výroby energie. 

materiál V2A
ručně polohovatelný

Tento podpůrný stojan je polohovatelný, čímž může být 
úhel sklonu přizpůsoben  úhlu dopadu slunečních paprsků 
podle roční doby. 

Stojany na šikmou střechu
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Stojan „FIX” 30° - 45°

Stojan VARIO 30° - 45°

materiál V2A 
zákl. rám 1552 x 104 mm
K dostání v 30°C, 35°C, 40°C a 45°
pro optimální umístění modulu.

Rozměry:

zákl. rám - 1040 x 1550 mm

30° - 1040 x 800 x 1192 x 204 mm
35° - 1040 x 927 x 1260 x 204 mm
40° - 1040 x 1070 x 1347 x 204 mm
45° - 1040 x 1236 x 1459 x 204 mm

Moduly jsou s pomocí těchto stojanů rychle a bezpečně připevněny na plochou 
střechu. Moduly jsou tak chlazeny přísunem vzduchu ze spodu a docilují výkonů, 
které si zákazník přeje! 

Vhodný i pro volné plochy!

materiál V2A
ručně polohovatelný

Stojan VARIO je použitelný stejně jako stojan FIX, je 
ale navíc ručně polohovatelný, čímž může být úhel 
sklonu přizpůsoben úhlu dopadu slunečních paprsků 
podle roční doby.

Vhodný i pro volné plochy!

Stojany na plochou střechu
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stojan „Freiland FIX”

materiál V2A
- rychlá montáž a demontáž
- upevňovací konstrukce z ušlechtilé oceli

Je vhodný obzvláště pro větší PVT-instalace.

Do země může být připevněn šrouby nebo  může být 
zapuštěn do betonu, čímž je odolný proti silnému větru.

Na přání zákazníka k dostání i v 1-, 2-, 3- nebo 4- řadém provedení.

Stojany pro volné plochy
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Uzavírací matice M10

Závrtný šroub M 10x200 Niro

Závrtný šroub M 10x250 Niro

Gumové těsnění M 10/12

Čtyřhranná klouzavá matice M 8

Imbusový šroub M 8x20 Niro

Matice M 10 Niro

Vložka M 10x20 Niro 

Šestihranný šroub M 10x25 Niro

Pro závrtný šroub

pro závrtný šroub

pro  středovou a uzavírací svorku

pro  středovou a uzavírací svorku

pro střešní hák a závrtný šroub

pro střešní hák a závrtný šroub

pro střešní hák a závrtný šroub

Šrouby

Montáž



Elektromateriál a příslušenství
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Tyco Solární kabel 4,00 mm²

Tyco Solární kabel 6,00 mm²

Tyco pouzdro plus včetně izolace

Tyco pouzdro minus včetně izolace

Tyco zástrčka minus včetně izolace

Tyco zástrčka neutral včetně izolace

Tyco zástrčka plus včetně izolace

Lemovací kleště PV-Solarlok Tyco 4 - 6 mm²

Odolný vůči UV záření a horku 
K dostání v černém a červeném barevném provedení 

Odolný vůči UV záření a horku 
K dostání v černém a červeném barevném provedení 

pro 4 mm² nebo 6 mm² solární kabel

pro 4 mm² nebo 6 mm² solární kabel

Pokyny pro montáž Tyco pouzdra:

- Přilemovat kontakt ručními kleštěmi
- Těsnění vtisknout na doraz do zástrčky
- Nasunout na vedení šroubové spojení a svorkový koš 
- Kontakt s vedením vtisknout do pouzdra
- Svorkový koš nasunout na těsnění
- Kabelové šroubové spojení našroubovat na pouzdro

pro 4 mm² nebo 6 mm² solární kabel

pro 4 mm² nebo 6 mm² solární kabel

pro 4 mm² nebo 6 mm² solární kabel

Pokyny pro montáž Tyco zástrčky: 

- Přilemovat kontakt ručními kleštěmi
- Těsnění vtisknout na doraz do zástrčky
- Nasunout na vedení šroubové spojení a svorkový koš
- Kontakt s vedením vtisknout do pouzdra kolíku
- Svorkový koš nasunout na těsnění
- Kabelové šroubové spojení našroubovat na pouzdro

K přilemování pouzder a zástrček

Elektromateriál a  příslušenství
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T-Distributor minus Tyco

T-Distributor plus Tyco

Pouzdro a izolace MC3

Zástrčka a izolace MC3

Rozdělovač MC

Rozdělovač MC

Je použitelný pro 4 mm² a 6 mm²
Slouží k paralelnímu zapojení modulů nebo řad modulů

Je použitelný pro 4 mm² a 6 mm²
Slouží k paralelnímu zapojení modulů nebo řad modulů

pro solární kabel 4 mm² nebo 6 mm² 

Pro solární kabel 4 mm² nebo 6 mm²

2 pouzdra a 1 zástrčka
Použitelný pro 4 mm² a 6 mm²
Slouží k paralelnímu zapojení modulů nebo řad modulů

1 pouzdro a  2 zástrčky
Použitelný pro 4 mm² a 6 mm² 
Slouží k paralelnímu zapojení modulů nebo řad modulů

Elektromateriál a  příslušenství
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Jednopólové komponenty 
pro skříň počitadla

Vícepólové komponenty
pro skříň počitadla

> 10 kWp komponenty 
pro skříň počitadla 

FI-spínač

LS-spínač

ÜS-spínač

Pojistka - systém Neozed

Výsuvná lišta

Ochrana před zásahem blesku 12/24/230 V

FI-S spínač, LS spínač, 
ÜS-pojistka, pojistka - systém 
Neozed, zásuvková lišta

FI-S spínač, LS spínač, 
ÜS-pojistka, pojistka - systém 
Neozed, zásuvková lišta

FI-S spínač, LS spínač, 
ÜS-pojistka, pojistka - systém 
Neozed, zásuvková lišta

Ochrana proti přímému dotyku vnějších vodičů

Slouží k ochraně proti přetížení a zkratu

Ochrana proti příliš vysokým napětím

Pojistka počitadla

Sloužící k upevnění počítadla

Skládající se: Krabice pásového uzemnění, uzemňovací kabel 16 mm, 
Průměr St/Zu, 1000 mm, bimetalový - rychloupínací svorka 
Alu/Cu, 2 m Alu - Kruhový drát 8 mm F17, 10 m Kabel 16 mm

Elektromateriál a příslušenství
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Akku-Kabelová sada 12V pro samostatné systémy

Akku-Kabelová sada 24V pro samostatné systémy

DC-volnoběžný spínač 50 A / 690 V

DC-volnoběžný spínač 50 A / 690 V

DC-volnoběžný spínač 50 A / 690 V

DC-volnoběžný spínač 50 A / 690 V

Skládá se z 2m 16 mm² kabelu červeného, 
2 m 16 mm² kabelu černého, 
1 ks bateriové svorky +, 
1 ks bateriové svorky -, 
1 ks krycí čepičky červené pro + pól.

Skládá se z 4m 25 mm² kabelu červeného, 
4 m 25 mm² kabelu černého, 
2 ks bateriových svorek +, 
2 ks Bateriových svorek -, 
2 ks Krycích čepiček červených pro + pól.

1 řetězcová přípojka, 
včetně pojistky 32 A / 500 V,
přípojka se šroubovou svorkou

2 řetězcové přípojky, 
včetně pojistky 32 A / 500 V,
přípojka se šroubovou svorkou

3 řetězcové přípojky, 
včetně pojistky 32 A / 500 V,
přípojka se šroubovou svorkou

4 řetězcové přípojky, 
včetně pojistky 32 A / 500 V,
přípojka se šroubovou svorkou

Elektromateriál a příslušenství
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Akumulátory
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Akumulátory Sonnenschein jsou speciálně dimenzovány pro menší až střední 
požadavky na výkon. Další výhody těchto akumulátorů vycházejí z celosvětově 
ověřené a úspěšné technologie „Dryfit”.

kapacita 60 Ah, váha 19 kg
rozměry 261 x 136 x 208 mm

kapacita 85 Ah, váha 26,8 kg
rozměry 353 x 175 x 190 mm

kapacita 90 Ah, váha 30 kg
rozměry 330 x 171 x 236 mm

kapacita 130 Ah, váha 39,8 kg
rozměry 286 x 269 x 230 mm

kapacita 230 Ah, váha 67 kg
Rozměry 518 x 274 x 238 mm

Sonnenschein Akku S12 / 60 A

Sonnenschein Akku S12 /85 A

Sonnenschein Akku S12 / 90 A

Sonnenschein Akku S12 / 130 A

Sonnenschein Akku S12 / 230 A

Akumulátory Sonnenschein S 12V
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Akumulátory Sonnenschein Solar BLOCK s úspěšnou technologií „Dryfit” jsou velmi 
výkonné a spolehlivé i v drsných podmínkách. Vhodné pro privátní použití či 
středně velké průmyslové solární instalace.  

kapacita 60 Ah, váha 19 kg
rozměry 278 x 175 x 190 mm

kapacita 75 Ah, váha 26,5 kg
rozměry 330 x 171 x 236 mm

kapacita 100 Ah, váha 39 kg
rozměry 513 x 189 x 223 mm

kapacita 130 Ah, váha 48 kg
rozměry 513 x 223 x 223 mm
 

kapacita 185 Ah, váha 62,5 kg
rozměry 518 x 274 x 238 mm

Sonnenschein Akku SB12 / 60 A

Sonnenschein Akku SB12 / 75 A

Sonnenschein Akku SB12 / 100 A

Sonnenschein Akku SB12 / 130 A

Sonnenschein Akku SB12 / 185 A

Akumulátory Sonnenschein SB 12V
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OPzS-akumulátory jsou uzavřené olověné baterie, které jsou vyvinuty pro případ 
kapacitního vybití. Tyto články se vyznačují vysokou cyklickou pevností a 
dlouhou použitelností v pohotovostním záložním systému. Vhodné zvláště pro 
telekomunikační zařízení, pro zařízení k zásobování stejnosměrným proudem nebo 
zařízení zásobující veřejné budovy a budovy zdravotnické, pro průmyslová 
zařízení či zásobu energie solárních soustav.

kapacita 200 Ah, váha 17,2 kg
rozměry 103 x 206 x 405 mm

kapacita 300 Ah, váha 24,3 kg
rozměry 145 x 206 x 405 mm

kapacita 420 Ah, váha 31,5 kgrozměry 145 x 206 x 520 mm

kapacita 490 Ah, váha 36,1 kg
rozměry 166 x 206 x 520 mm

kapacita 660 Ah, váha 44,8 kg
rozměry 145 x 206 x 695 mm

kapacita 800 Ah, váha 61,3 kg
rozměry 210 x 191 x 695 mm

Sonnenschein Block 2V OPzS 200

Sonnenschein Block 2V OPzS 300

Sonnenschein Block 2V OPzS 420

Sonnenschein Block 2V OPzS 490

Sonnenschein Block 2V OPzS 600

Sonnenschein Block 2V OPzS 800

Akumulátory Sonnenschein OPzS 2V
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Sonnenschein Block 2V OPzS 1000

Sonnenschein Block 2V OPzS 1200

Sonnenschein Block 2V OPzS 1500

Sonnenschein Block 2V OPzS 1875

Sonnenschein Block 2V OPzS 2000

Sonnenschein Block 2V OPzS 2500

Sonnenschein Block 2V OPzS 3000

kapacita 1000 Ah, váha 74,6 kg
rozměry 210 x 233 x 695 mm

kapacita 1200 Ah, váha 88,0 kg
rozměry 210 x 275 x 695 mm

kapacita 1500 Ah, váha 114,3 kg
rozměry 210 x 275 x 845 mm

kapacita 1875 Ah, váha 145,0 kg
rozměry 212 x 397 x 820 mm

kapacita 2000 Ah, váha 152,0 kg
rozměry 212 x 397 x 820 mm

kapacita 2500 Ah, váha 190,0 kg
rozměry 212 x 487 x 820 mm

kapacita 3000 Ah, váha 225,0 kg
rozměry 212 x 576 x 820 mm

Akumulátory Sonnenschein OPzS 2V
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Reference
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reference / ukázkové projekty



samostatné systémy a příslušenství
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Samostatné
systémy



Solární nabíjecí regulátory Steca PR 0303 a PR 0505 

se optimálně hodí pro nasazení v malých solárních 

systémech Home s modulovými proudy až 5 A. Tak může 
být připojen i modul 75 Wp, který bez problému vystačí 
na zajištění provozu lamp, rádií a malé televize. 

Všichni spotřebitelé mohou být na regulátoru odpojeni 

manuálním výkonovým spínačem. Díky své extrémně malé 

vlastní spotřebě je Steca PR obzvlášť vhodný pro 
profesionální použití v telekomunikaci a dopravní 
technice. Protože se jedná o sériový regulátor, je 

nanejvýš flexibilní z hlediska druhu připojeného 

zdroje proudu. Díky své elektronické pojistce je 

nabíjecí regulátor silný a nevyžaduje údržbu.

Steca PR 0303, 0505

 
• Nabíjecí regulátor řízený napětím 
• Automatická elektronická pojistka 

• Manuální výkonový spínač 

• Sériový regulátor modulovaný rozpětím 
  impulsů 
• Standardní a aktivační nabíjení
• Práh vypnutí zatížení kompenzovaný 

  proudem

• Automatické opětovné zátěžové zapnutí
• Teplotní kompenzace 
• Uzemění na plusové straně

3 svítivé diody
• žlutá - baterie se nabíjí modulem
• zelená - baterie je plná
• červená - baterie je prázdná 

Funkce

Ukazatele 

Elektronick  é ochranné funkce

• Ochrana před přebitím baterie 

• Ochrana před nadměrným vybitím baterie 

• Ochrana před přepólováním 
  na vstupu modulu 
• Ochrana před přepólováním 

  na přípojce baterie

• Ochrana před přepólováním zatížení

• Elektronická pojistka baterie
• Zajištění před zkratem při zátěži
• Ochrana před přepětím na vstupu modulu

• Dobrá elektromagnetická snášenlivost

• Ochrana před chodem naprázdno, pokud

  není připojena baterie
• Zabránění vstupu zpětného proudu 
  do modulu

Sinuswechselrichter

Solární nabíjecí regulátory

Systémové napětí

Max. Zkratový proud modulu

Max. Zátěžový proud

Max. vlastní spotřeba

Napětí konce nabíjení (float)

Napětí nabíjení boost

Vyrovnávací nabíjení

Napětí opětovného zapnutí (LVR)

Ochrana před nadměrným vybitím (LVD)

Přípustná okolní teplota

Svorky připojení (jemné/drátové)

Druh ochrany

Váha

Měření dél x šíř x výš

Technická data při 25°C / 77 °F

275-12

PR0303

3 A

3 A

350-24

PR0505

5 A

5 A

275-12

12 V

3 mA

13,7 V

14,4 V

-

12,5 V

11,0 V až 11,5 V

- 25 °C až + 50 °C

6 mm² / 10 mm²

IP 22

160 g

146 x 90 x 33 mm
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Certifikáty 
• Certifikát Světové banky   
• Vyrobeno v Německu
• CE konform, 
  ISO 9001 a 14001



Nabíjecí regulátor Steca Solsum je jeden 

z nejprodávanějších nabíjecích regulátorů vůbec. Je 

optimálně vhodný pro nasazení v solárních systémech 
Home se zátěžovými proudy až 10 A při 12 V / 24 V a 
modulovým výkonem až 240 Wp. Jako nástupce série 
Solsum X disponuje generace Solsum C kompletně 

chráněnou vodičovou deskou a vyznačuje se lehce 

srozumitelnou obsluhou pomocí dvou svítivých diod. 
Kromě toho byla tato generace nabíjecích regulátorů 
koncipována tak, že regulátory mohou být u velkých 
projektů vyrobeny a opravovány na místě.

Steca Solsum 5.0c, 6.6c, 8.8c, 10.10c

 
• Nabíjecí regulátor řízený napětím 
• Automatické přizpůsobení na úroveň 
  napětí 12 V/24 V 
• Přepínací regulace modulovaná 
  rozpětím impulzů 
• Standardní a aktivační nabíjení 
• Pevné napětí jako práh vypnutí 
  při zátěži 
• Automatické opětovné zapnutí při zátěži 
• Kompenzace teploty 
• Uzemění na plusové straně

2 svítivé diody 
• dioda 1: žlutá – baterie se nabíjí modulem 
• dioda 2: zelená – baterie je plná
• dioda 2: červená – baterie je prázdná

 

Funkce 

Ukazatele

Solární nabíjecí regulátory

Systémové napětí

Max. zkratový proud modulu

Max. zátěžový proud

LVD

Max. vlastní spotřeba

Napětí konce nabíjení (float)

Boostladespannung; 2 h

Vyrovnávací napětí

Napětí opětovného zapnutí (LVR)

Ochrana před nadměrným vybitím (LVD)

Přípustná okolní teplota

Svorky připojení (jemné-/drátové)

Ochranná třída

Váha (kg)

Měření dél x šíř x výš (mm)

Technick  25°C / 77 °Fá data při

Solsum

5.0 c

5 A

5 A

-

-

                  ohne LVR

                   bez LVD

Solsum

8.0 c

8 A

8 A

-

-

Solsum

6.6 c

6 A

6 A

ano

4 mA

13,7 V (27,4 V)

14,4 V (28,8 V)

-

 - 25 °C až + 50 °C

2,5 mm² / 4 mm²

IP 22

165 g

130 x 88 x 39 mm

12 V (24 V)

Solsum

8.8 c

8 A

8 A

ano

-

12,6 V (25,2 V)

11,1 V (22,2 V)

                  

Solsum

10.10 c

 

10 A

10 A

ano

-
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Elektronické ochranné funkce

Certifikáty 

 
• Ochrana řed přepětím a nadměrným vybitím 
  baterie 
• (Neplatí pro 5.0c a 8.0c) 
• Ochrana před přepólováním na vstupu modulu 
  a zatížení 
• Ochrana před zkratem při zatížení a ochrana 
  modulu 
• Ochrana před přepětím na vstupu modulu 
• Dobrá elektromagnetická snášenlivost
• Ochrana před chodem naprázdno, pokud není 
  připojena baterie 
• Zabránění vstupu zpětného proudu do modulu

• TÜV certifikát Světové banky  
• Možnost použití v tropických regionech 
  (DIN IEC 68 úsek 2-30) 
• CE konform, ISO 9001

p
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Regulátory nočního světla Steca PR jsou seřízeny na 

provoz automatického osvětlení v noci a jsou vhodné 
pro solární zařízení s modulovým výkonem až do 
300 Wp. Proto je tento regulátor obzvlášť vhodný 

pro pouliční svítilny, autobusové zastávky, 

osvětlení návěstí a pro podobné účely. Díky 

solárnímu modulu rozpozná nabíjecí regulátor pravý 
sluneční čas.Pomocí těchto integrovaných hodin je 
možné nastavit, jak dlouho po začátku stmívání, 

případně kolik hodin před východem Slunce bude 

světlo zapnuto nebo vypnuto.

Steca PR Nachtlicht 0606N, 1010N

  
• Propočet stavu nabití pomocí Steca 
  AtonIC (SOC) 

• Automatické přizpůsobení na úroveň 

  napětí 12 V/24 V 
• Optimalizovaná regulace modulovaná 
  rozpětím impulzů hybrid-shunt  
• Standardní, aktivační a vyrovnávací 

  nabíjení 

• Práh zátěžového vypnutí při 30 %, 
  závislý na SOC 
• Automatické opětovné zapnutí 
  při zátěži 

• Kompenzace teploty 

• Uzemění na plusové straně
• Programování regulátoru 2 tlačítky 
• Možnost obnovení všech nastavení provozu

FunkceElektronické ochranné funkce 

• Ochrana před přebitím baterie (HVD) 

• Ochrana před nadměrným vybitím 
  baterie (LVD) 
• Automatická elektronická pojistka

• Ochrana před přepólováním na vstupu

  modulu, na přípojce baterie, na modulu
  a při zatížení
• Zajištění před zkratem při zátěži
  a ochrana modulu 

• Ochrana před přepětím na vstupu modulu

• Dobrá elektromagnetická snášenlivost 
• Ochrana před chodem naprázdno, pokud
  není připojena baterie
• Zabránění vstupu zpětného proudu 

  do modulu

S

Solární nabíjecí regulátor - pouliční osvětlení

Systémové napětí

Max. zkratový proud modulu

Max. zátěžový proud

Max. vlastní spotřeba

Napětí konce nabíjení (float)

Napětí nabíjení boost; 2 h

Vyrovnávací nabíjení programovatelné (deaktivováno pro gel. Akum.; 2 h

Napětí opětovného zapnutí (SOC / LVR)

Ochrana před nadměrným vybitím (LVD)

Přípustná okolní teplota

Svorky připojení (jemné/drátové)

Ochranná třída

Váha (kg)

Měření dél x šíř x výš (mm)

Funkce nočního světla

Funkce ranního světla

Technická data při 25°C / 77 °F

275-12

PR0606N

                               12 V (24 V)

6 A

6 A

                           6 mA

                            13,7 V (27,4 V)

                            14,4 V (28,8 V)

                           14,7 V nebo 15,0 V (29,4 V)

                             > 50 % / 12,6 V (25,2 V)

                             <30 % / 11,1 V (22,2 V)

                             - 25 °C až+ 50 °C

                                 6 mm² / 10 mm²

                            IP 22

                          120 g

                                 146 x 94 x 28 mm

                            19 h - 3 h

                             23 h - 7 h

350-24

PR1010N

10 A

10 A
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Ukazatele

3 svítivé diody ukazují: 
• dioda 1:
  Programovací modus
• dioda 2: 

  Modul kontroly nabíjení

• dioda 3: 
  Kontrola baterie 
 

• Certifikát Světové banky 

• Vyrobeno v Německu
• CE konform, ISO 9001 
  a 14001

Certifikáty



Série nabíjecích regulátorů Steca PR zavedená 
v roce 2004 je nový Highlight mezi solárními 
regulátory. Nejnovější nabíjecí technologie ve 
spojení s ještě výrazněji vylepšeným určením stavu 

nabíjení systému Steca AtonIC II slibují optimální 

péči o baterie a kontrolu až k 900 Wp výkonu 
modulu, který může být připojen. Velký displej 
informuje uživatele pomocí symbolů o všech stavech 

provozu. Stav nabití se vizuálně zobrazuje formou 

ukazatele nádrže. Údaje jako např. napětí, proud a 

stav nabití, mohou být znázorněny též digitálně 

jako číslice na displeji. Regulátor navíc disponuje 

počitadlem energie, které může uživatel nastavit 
zpět do výchozí polohy.

Steca PR 1010, 1515, 2020, 3030

  
• Propočet stavu nabití pomocí Steca 
  AtonIC II (SOC) 
• Automatické přizpůsobení na úroveň 
  napětí 12 V/24 V 
• Optimalizovaná regulace modulovaná 
  rozpětím impulzů hybrid-shunt 
• Standardní, aktivační a vyrovnávací 
  nabíjení
• Zátěžové vypnutí při 30 % SOC 
• Automatické opětovné zapnutí při 
  zátěži

• Velký LCD displej informuje o všech 
  systémových stavech 
• Programování tlačítky a LCD displejem 
 

Funkce

Ukazatele

Elektronické ochranné funkce 
• Ochrana před přebitím baterie (HVD) 
• Ochrana před nadměrným vybitím 
  baterie (LVD) 
• Automatická elektronická pojistka
• Ochrana před přepólováním na vstupu
  modulu, na přípojce baterie, na modulu
  a při zatížení
• Zajištění před zkratem při zátěži
  a ochrana modulu  
• Ochrana před přepětím na vstupu modulu
• Dobrá elektromagnetická snášenlivost 
• Ochrana před chodem naprázdno, pokud
  není připojena baterie 
• Zabránění vstupu zpětného proudu 
  do modulu

Sinuswechselrichter

Solární nabíjecí regulátor

Max. zkratový proud modulu

Max. Zátěžový proud

Max. Vlastní spotřeba

Napětí konce nabíjení (float)

Napětí nabíjení boost; 2 h

Vyrovnávací nabíjení (deaktiv. Pro gel. Akum.); 2 h

Systémové napětí

275-12

   PR 1010

 10 A

 10 A

350-24

  PR 1515

                              

15 A

15 A

                            12 mA

                             plynulé 13,9 V (27,8 V); Gel 14,1 V (28,2 V)

                             14,4 V (28,8 V)

                             14,7 V (29,4 V)

                           > 50 % / 12,6 V (25,2 V)

                          < 30 % / 11,1 V (22,2 V)

                             - 10 °C až + 50 °C

                             16 mm² / 25 mm²

                            IP 22

                             350 g

                             187 x 96 x 44 mm

12 V (24 V)

350-24

PR 2020

20 A

20 A

350-24

   PR 3030

   30 A

   30 A
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Napětí opětovného zapnutí ( LVR)

Ochrana před nadměrným vybitím (LVD)

Přípustná okolní teplota

Svorky připojení (jemné/drátové)

Ochranná třída

Váha (kg)

Měření dél x šíř x výš (mm)

Samostatné
systémy

Certifikáty
• Certifikát Světové banky  pro Nepál 
• Vyrobeno v Německu
• CE konform 
• Vyrobeno ve  Steca při ISO 9001 a 14001



Steca Solarix je ve světě nejčastěji používaným 
nabíjecím regulátorem v systémech mezi 8 a 30 A (až 

k 900 Wp). Steca AtonIC mikroprocesor umožňuje 

pomocí programovaného softwaru optimální ochranu 

baterie. Software obsahuje samoučící-se algoritmus, 
který přesně ukazuje stav nabití baterie a sám se 
přizpůsobí kapacitě a stáří baterie. Nabíjecí 

regulátor spojuje díky vlastnímu přepínacímu 

konceptu Steca, zvanému Hybrid-Stellglied, výhody 
přepínacího a sériového regulátoru. Jistota 
kvalitního výkonu přístrojů byla u tohoto 
nabíjecího regulátoru zvýšena kombinací 

elektronických a elektromechanických ochranných 

zařízení.

Steca Solarix Alpha, Gamma, Sigma, Omega

  
• Propočet stavu nabití pomocí Steca 
  AtonIC II (SOC) 
• Automatické přizpůsobení na úroveň 
  napětí 12 V/24 V 
• Optimalizovaná regulace modulovaná
  rozpětím impulzů hybrid-shunt
• Standardní, aktivační a vyrovnávací
  nabíjení 
• Zátěžové vypnutí při 30 % SOC 
• Automatické opětovné zapnutí při zátěži 
• Kompenzace teploty 
• Uzemění na plusové straně
• Volně nastavitelné parametry pomocí 
  Jumper na PCB 
• Možnost obnovení všech nastavení provozu
 

• dioda PV systému 
• dioda stavu nabíjení

Funkce

Ukazatele

Elektronické ochranné funkce  
• Ochrana před přebitím baterie (HVD) 
• Ochrana před nadměrným vybitím 
  baterie (LVD) 
• Automatická elektronická pojistka 
• Ochrana před přepólováním na vstupu
  modulu, na přípojce baterie, na modulu
  a při zatížení 
• Zajištění před zkratem při zátěži
  a ochrana modulu  
• Ochrana před přepětím na vstupu modulu 
• Dobrá elektromagnetická snášenlivost 
• Ochrana před chodem naprázdno, pokud
  není připojena baterie 
• Zabránění vstupu zpětného proudu 
  do modulu

Solární nabíjecí regulátor s LED

Systémové napětí

Max. zkratový proud modulu

Max. vlastní spotřeba

Napětí konce nabíjení(float)

Napětí nabíjení boost; 2 h

Vyrovnávací nabíjení

Napětí opětovného zapnutí (LVR)

Ochrana před nadměrným vybitím (LVD)

Přípustná okolní teplota

Svorky připojení (jemné/drátové)

Ochranná třída

Váha (kg)

Měření dél x šíř x výš (mm)

Technická data při 25°C / 77 °F

275-12

Alpha

8 A

8 A

350-24

Gamma

                       

12 A

15 A

                    5 mA

                       13,7 V (27,4 V)

                       14,4 V (28,8 V)

                       14,7 V (29,4 V)

                     > 50 % / 12,6 V (25,2 V)

                      < 30 % / 11,1 V (22,2 V)

                      - 25 °C až + 50 °C

                     16 mm² / 25 mm²

                     IP 22

                     420 g

                     188 x 106 x 49 mm

12 V (24 V)

350-24

Sigma

20 A

20 A

350-24

Omega

30 A

30 A
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Certifikáty

• Certifikát Světové banky  
  prostřednictvím TÜV 

• Souhlas k provozu v tropickém 
  prostředí(DIN IEC 68 Teil 2-30) 

• Vyrobeno v Německu,
  ISO 9001 a 14001 

• CE konform, UL uveden v seznamu

Max. zátěžový proud



Nabíjecí regulátory Steca Solarix 2401 a 4401 

rozšiřují řadu produktů regulátoru Solarix Omega 

z 30 A na 40 A solárního proudu, které jsou 
k dispozici v 12 V, 24 V a 48 V. Zátěžový proud je 
omezen na 10 A. Nabíjecí procesy vycházejí z úrovní 
napětí, které mohou být individuálně nastaveny 

pomocí čtyř tlačítek za předním krytem.

Steca Solarix 2401, 4401

  
• Propočet stavu nabití pomocí Steca 

  AtonIC II (SOC) 

• Regulace napětí 
• Automatické přizpůsobení na úroveň 
  napětí 12 V/24 V 

• Optimalizovaná regulace modulovaná 

  rozpětím impulzů hybrid-shunt 

• Standardní, aktivační a vyrovnávací 
  nabíjení 
• Automatické opětovné zapnutí při 

  zátěži

• Kompenzace teploty 

• Uzemění na plusové straně
• Programování regulátoru 4 tlačítky 
• Možnost obnovení všech nastavení 

  provozu 

• Rozhraní Rj45   

• Jednořádkový LCD displej jako 

  ukazatel napětí baterie a všech 

  proudů

• Vyrobeno v Německu

• CE konform 

• Vyrobeno ve Steca při 
  ISO 9001 a 14001
 

Funkce

Ukazatele 

Certifikáty

Elektronické ochranné funkce  

• Ochrana před přebitím baterie (HVD) 

• Ochrana před nadměrným vybitím 
  baterie (LVD) 
• Automatická elektronická pojistka

• Ochrana před přepólováním na vstupu

  modulu, na přípojce baterie, na modulu
  a při zatížení 
• Zajištění před zkratem při zátěži
  a ochrana modulu  

• Ochrana před přepětím na vstupu modulu 

• Dobrá elektromagnetická snášenlivost 
• Ochrana před chodem naprázdno, pokud
  není připojena baterie 
• Zabránění vstupu zpětného proudu 

  do modulu 

Sinuswechselrichter

Solární nabíjecí regulátor

Max. zkratový proud modulu

Max. zátěžový proud

Max. vlastní spotřeba

Napětí konce nabíjení (float)

Napětí nabíjení boost; 2 h

Vyrovnávací nabíjení

Napětí opětovného zapnutí (LVR)

Ochrana před nadměrným vybitím (LVD)

Přípustná okolní teplota

Svorky připojení (jemné/drátové)

Ochranná třída

Váha (kg)

Měření dél x šíř x výš (mm)

Technická data při 25°C / 77 °F

Systémové napětí

275-12

2401

12 V (24 V)

40 A

10 A

                           14 mA

13,7 V (27,4 V)

14,4 V (28,8 V)

14,7 V (29,4 V)

12,6 V (25,2 V)

11,1 V (22,2 V)

                           - 10 °C až + 60 °C

                              16 mm² / 25 mm²

                           IP 22

                            550 g

                               188 x 128 x 49 mm

350-24

4401

48 A

40 A

10 A

54,8 V

57,6 V

58,8 V

50,4 V

44,4 V
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Steca Tarom je solární nabíjecí regulátor ke 
speciálnímu použití v telekomunikačním provozu nebo 
v PV-Hybrid systémech. Množství zajímavých funkcí 
dovoluje uživateli přizpůsobit regulátor speciálním 

podmínkám jeho systému. Díky optimalizovanému 

propočtu stavu nabití Steca je systém optimálně 
regulován a akumulátory chráněny. Tento nabíjecí 
regulátor je nejlepší volbou pro velikosti systémů 

až k 2400 Wp na třech úrovních napětí (12 V, 24 V, 

48 V). Máte možnost připojit další přístroje jako 

senzor teploty, měřicí ústřednu dat a dálkové 
ovládání. Integrované Ah počitadlo zásobuje navíc 
uživatele informacemi o energetickém vytížení při 

použití.

Steca Tarom 235, 245, 440

Solarladeregler ohne LCD-Display

Solární nabíjecí regulátor

Max. zkratový proud modulu

Max. zátěžový proud

Max. vlastní spotřeba

Napětí konce nabíjení (float)

Napětí nabíjení boost; 2 h

Vyrovnávací nabíjení (deaktiv. pro gel. akum.); 2 h

Napětí opětovného zapnutí (SOC/LVR)

Ochrana před nadměrným vybitím (SOC/LVD)

Přípustná okolní teplota

Svorky připojení (jemné/drátové)

Ochranná třída

Váha (kg)

Měření dél x šíř x výš (mm)

Technická data při 25°C / 77 °F

Systémové napětí

ST 10B10

Tarom 235

                     12 V (24 V)

35 A

35 A

                              13,7 V (27,4 V)

                              14,4 V (28,8 V)

                              14,7 V (29,4 V)

                             > 50 % / 12,6 V (25,2 V)

                             < 30 % / 11,1 V (22,2 V)

ST 10L10

Tarom 245

45 A

45 A

14 mA

- 10 °C až + 60 °C

16 mm² / 25 mm²

IP 22

550 g

188 x 128 x 49 mm

350-24

Tarom 440

48 V

40 A

40 A

54,8 V

57,6 V

58,8 V

> 50 % / 50,4 V

< 30 % / 44,4 V
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Elektron  ické ochranné funkce 

Certifikáty

• Ochrana před přebitím baterie (HVD) 
• Ochrana před nadměrným vybitím 
  baterie (LVD) 
• Automatická elektronická pojistka 
• Ochrana před přepólováním na vstupu
  modulu, na přípojce baterie, na modulu
  a při zatížení 
• Zajištění před zkratem při zátěži
  a ochrana modulu 
• Ochrana před přepětím na vstupu modulu
• Dobrá elektromagnetická snášenlivost 
• Ochrana před chodem naprázdno, pokud
  není připojena baterie 
• Zabránění vstupu zpětného proudu 
  do modulu

• Certifikát Světové banky  pro Nepál 
• Vyrobeno v Německu
• CE konform 
• Vyrobeno ve  Steca při 
  ISO 9001 a 14001

 
• Propočet stavu nabití pomocí Steca 
  AtonIC II (SOC) 
• Automatické přizpůsobení na úroveň 
  napětí 12 V/24V 
• Optimalizovaná regulace modulovaná 
  rozpětím impulzů hybrid-shunt 
• Standardní, aktivační a vyrovnávací 
  nabíjení 
• Zátěžové vypnutí při 30 % SOC 
• Automatické opětovné zapnutí při 
  zátěži
• Kompenzace teploty 
• Uzemění na plusové straně
• Programování regulátoru 4 tlačítky 
• Funkce nočního světla, funkce vlastního 
  testování 
• Integrovaný počítač energie 
• Manuální zátěžový spínač 
• Rozhraní Rj45  

• dvouřádkový LCD displej jako ukazatel SOC,
  Vbat, všech proudů, Ah, upozornění atd.
 

Funkce

Ukazatele



Steca Power Tarom, speciálně koncipovaný pro 

použití v průmyslu a na volném prostranství, je 

opatřen krytem Ip65 z práškové oceli. Tímto 
solárním nabíjecím regulátorem mohou být regulovány 
systémy až do 8400 Wp na třech úrovních napětí
(12 V, 24 V, 48 V). Steca Power Tarom je založen na 
téže technologii jako regulátory Steca Tarom. 
Paralelně může být pomocí DC-Bus zapojeno a 

zprovozněno více regulátorů této řady v jednoduchém 

nebo v Hybrid-PV systému s výkonem přes 20 kWp.

Steca Power Tarom 2070, 2410, 4055, 4110, 4140

Solární nabíjecí regulátor bez

Sol

 LCD-Display

ární nabíjecí regulátor

Max. zkratový proud modulu

Max. zátěžový proud

Max. vlastní spotřeba

Napětí konce nabíjení(float)

Napětí nabíjení boost; 2 h

Vyrovnávací nabíjení (deaktiv. pro gel. Akum.); 2 h

Napětí opětovného zapnutí (SOC/LVR)

Ochrana před nadměrným vybitím (SOC/LVD)

Přípustná okolní teplota

Svorky připojení (jemné/drátové)

Ochranná třída

Váha (kg)

Měření dél x šíř x výš (mm)

Systémové napětí

Technická data při 25°C / 77 °F

350-24

Power Tarom 4110

110 A

55 A

54,8 V

57,6 V

58,8 V

> 50 % / 50,4 V

< 30 % / 44,4 V

                      

360 mm

48 V

350-24

Power Tarom 4140

140 A

70 A

360 mm

350-24

Power Tarom 4055

55 A

55 A

14 mA

- 10 °C až + 60 °C

50 mm² / 70 mm²

IP 65

10 kg

330 mm

ST 10L10

Power Tarom 2140

  140 A

  70 A

360 mm

ST 10B10

Power Tarom 2070

                                        12 V (24 V)

  70 A

  70 A

                                        13,7 V (27,4 V)

                                       14,4 V (28,8 V)

                                      14,7 V (29,4 V)

                                      > 50 % / 12,6 V (25,2 V)

                                       < 30 % / 11,1 V (22,2 V)

330mm
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• Propočet stavu nabití pomocí Steca 
  AtonIC II (SOC) 
• Automatické přizpůsobení na úroveň 
  napětí 12 V/24V 
• Optimalizovaná regulace modulovaná 
  rozpětím impulzů hybrid-shunt 
• Standardní, aktivační a vyrovnávací 
  nabíjení 
• Zátěžové vypnutí při 30 % SOC 
• Automatické opětovné zapnutí při zátěži
• Kompenzace teploty 
• Uzemění na plusové straně 
• Programování regulátoru 4 tlačítky  
• Funkce nočního světla, funkce 
  vlastního testování  
• Integrovaný počítač energie 
• Manuální zátěžový spínač  
• Rozhraní RJ45 a kontakt s volným 
  potenciálem

• dvouřádkový LCD displej jako 
  ukazatel SOC, Vbat, všech proudů, Ah,
  upozornění atd.
 

Funkce

Ukazatele 

Elektron  ické ochranné funkce

Certifikáty

• Ochrana před přebitím baterie (HVD) 
• Ochrana před nadměrným vybitím 
  baterie (LVD) 
• Automatická elektronická pojistka 
• Ochrana před přepólováním na vstupu
  modulu, na přípojce baterie, na modulu
  a při zatížení 
• Zajištění před zkratem při zátěži
  a ochrana modulu  
• Ochrana před přepětím na vstupu modulu
• Dobrá elektromagnetická snášenlivost 
• Ochrana před chodem naprázdno, pokud
  není připojena baterie 
• Zabránění vstupu zpětného proudu 
  do modulu

• Certifikát Světové banky  pro Nepál 
• Vyrobeno v Německu
• CE konform, ISO 9001 a 14001



Steca měřicí ústředna dat PA Tarcom se připojuje na 
rozhraní RJ45 nabíjecích regulátorů Tarom, případně 

Power Tarom nebo přes PA Hs200. Měřicí ústředna dat 

je k dostání ve více verzích: Jako jednoduché 

rozhraní Rs232 k přímému ukládání a odečítání dat 
na počítači nebo notebooku (PA Tarcom 01), jako 
měřicí ústředna dat ve spojení s integrovaným 

Analog-Modemem (PA Tarcom RM), jako měřicí ústředna 

dat s optimálním telefonním připojením (PA Tarcom 
RMT) a jako měřicí ústředna dat s integrovaným GSM 
modemem k dálkové kontrole (PA Tarcom GSM). 
PA Tarcom je dodáván s příslušným softwarem.

Steca PA Tarcom Datenlogger

   
• Maximální ukládací kapacita 4 roky 
  (1 MByte) 
• Nastavitelná ukládací frekvence 
  (2 - 256 minut) 
• Ukládá osm různých parametrů 
  a relativní čas 
• Osm různých nastavitelných typů alarmů 
• Volitelné internetové servisy pro 
  přístup do celého světa

 
• Předává data z měřicí ústředny dat na PC 
• Sady dat mohou být přenášeny v Excelu 
• Sady dat jsou graficky vizualizovány 
  (hodnoty o čase) 
• Analyzuje toky energie (Ah) uvnitř 
  systému PV-Hybrid 
• Aktivace a výběr typů alarmů 
• Konfiguruje modem 
• Nastavuje telefonní číslo 
• Spojuje měřicí ústřednu dat 
  s www.tarcomonline.de 
• Informuje měřicí ústřednu dat, kdy 
  se musí spojit

Funkce

 
Software Tarcom

Certifik

Ukazatele 

áty 

Rozhraní 

• Vyrobeno v Německu
• CE konform 
• Vyrobeno u Steca pod ISO 9001 a 14001

• 1 dioda: připojená na nabíjecí 
  regulátor  = dioda bliká zeleně 
  přenos dat = dioda svítí zeleně

• 2 RJ45 kabelová pouzdra 
• Seriové rozhraní RS232 
• Vstup pro analogický senzor 0 - 150 mV 
  pro záření nebo rychlost větru 
• kontakt alarmu, bez potenciálu 
  optospojky (50 V, 50 mA)
 

Měřicí ústředna dat

Oblast provozního napětí

Ukládací kapacita

Max. vlastní spotřeba

Ukázané hodnoty

 

Informace o statusu systému

Přenos dat

Konfigurovatelný analog. pomocný vstup

Výstup alarmu

Váha

Měření dél x šíř x výš

Technická data při 25°C / 77 °F

Systémové napětí

               PA Tarcom

                     RM / RMT (Modem)

                                                               

                                                              8 V - 65 V

                                                               1 Mbit = 2 min (11 Tage) --> 4 h (4 Jahre)

                   < 10 mA

                                                                  relativní čas, celkový nabíjecí proud, proud baterie, proud solárního modulu,

                                                               zátěžový proud, SOC, napětí baterie, systémové napětí, analogový senzor

                                                              noc, nadměrné zatížení, přerušení zátěže, nadměrné napětí,

                                                            slabé napětí, nadměrná teplota, žádný modul

                     Analogový modem

                                                              0 mV - 150 mV

                                                              programovatelný pro všechny udané hodnoty

                                                             150 g

                                                          130 x 82 x 38 mm

12 V / 24 V / 48 V

PA Tarcom

GSM

GSM Modem

PA Tarcom

Eternet

30 mA

Eternet

                      

PA Tarcom

01 (Serial)

Rs232
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Steca PA HS200 je vysoce inteligentní senzor proudu 
s extrémně malou spotřebou energie. Když je 

například na baterii přímo napojen měnič a 

regulátor nabití Steca Tarom nebo Power Tarom 

nemůže měřit odebíraný proud, použije se přepínač 
PA HAS200. Přepínače je též třeba, když baterii 
nabíjí přídavný generátor (např. PV, Wind nebo 

Diesel), aniž je generátor napojen na sérii 

nabíjecích regulátorů Steca TAROM. Pomocí Hallova 
efektu se proud měří bez doteku. Data jsou 
předávána nabíjecímu regulátoru kabelem. Mohou být 
připojeny až dva PA HS200, jejichž proudy mohou být 

přičítány na nabíjecí proud, proud baterie nebo 

zátěžový proud.

Steca PA  HS 200

  
• Pracuje na třech úrovních 

  napětí 12 V, 24 V, 48 V 

• Měrná kapacita až 200 A 
• Měření proudu bez potenciálu 
• Komunikuje a ukládá data v PA Tarcom 

• Integrovaný senzor „Hall“

 
• „Batterie“: Měří proudy, které 
  protékají kabelem baterie 

• „Verbraucher“: Měří proudy eterních

  spotřebičů nepřipojených na nabíjecí 

  regulátor 
• „Ladevorgang“: Měří proudy rezervních 
  generátorů

Funkce

 

Druhy provozu

Certifik

Ukazatele 

áty 

Rozhraní

 
• Vyrobeno v Německu
• CE konform 
• Vyrobeno u Steca pod ISO 9001 a 14001

• 1 dioda: připojená na nabíjecí 
  regulátor = dioda bliká zeleně 

  přenos dat = dioda svítí zeleně

 
• 2 RJ45 pouzdra kabelu
 

Solarladeregler ohne LCD-Display

Přepínač pro (Power)-Tarom

Spotřeba energie během standby

Oblast proudu při provozu „Batterie”

Oblast proudu při provozu  „Ladevorgang”

Oblast proudu při provozu  „Verbraucher”

Přesnost měření - 20 až + 20 A

Přesnost měření  - 200.až + 200 A

Senzor

Přípustná teplota okolí

Max. přípustná vlhkost

Ochranná třída

Váha

Měření dél x šíř x výš

Max. Durchmesser Batteriekabel

Technická data při 25°C / 77 °F

Systémové napětí

ST 10B10

   PA HS200

   10 až 65 V

 < 9 mA

   +/- 200 A

    0 až + 200 A

   - 200 až 0 A

     +/- 1 %

     +/- 3 %

  magnetický Hallův efekt

 - 15 °C až + 50 °C

    75 %

   IP 22

   120 g

    100 x 60 x 25 mm

      19 mm

67

Samostatné
systémy



Nabíjecí regulátory Tarom a Power Tarom vysílají 

signály (125 kHz na 300 Baud), které jsou 

modulovány na vedení DC a jsou přijímány dálkovým 
řízením Steca PA 15. Tyto signály obsahují 
informace o stavu nabití baterie (SOC). PA 15 
vykazuje pět různých druhů provozu (viz dole), 

které mohou být nastaveny pěti různými pozicemi 

Jumper. Maximální přepojovací kapacita 15 A může 
být rozšířena dle volby relém Steca PA EV200 DC až 
na 200 A.

Steca PA 15

   
• Přijímá informace o SOC a denní době 

  (den/noc) 

• Dvě nastavitelné hranice SOC   
• Vysoká spolehlivost díky elektronickému
  hledacímu spínači MOSFET 

• Spíná maximálně 9 solárních relé 

  paralelně 

• Volitelné manuální odpojení od 
  spotřebičů spojené s připojením „S“

• Automatický start/stop dieselgenerátorů 

  nebo generátorů Wind-Reserve 
• Při plné baterii se přebytková energie 
  převede na dodatečné spotřebiče, např. 

  pumpu, přípravnu teplé vody 

• Kontrola spotřebiče pomocí přidělení 

  priorit 
• Spotřebič je aktivní jen v noci 
• Akustické varování před odpojením 

  spotřebiče

Funkce

 

Druhy provozu 

Certifik

Ukazatele 

Elektron  

áty 

ické ochranné funkce

• Vyrobeno v Německu

• CE konform 

• Vyrobeno u Steca pod ISO 9001 a 14001

• 1 dioda: připojená na nabíjecí 
  regulátor  = dioda bliká zeleně 
  přenos dat = dioda svítí zeleně

 

• Zátěžové vypnutí, pokud není 
  žádný signál 
• 15 A pojistka jako ochrana před 
  přepólováním pro zátěž a baterii 

• Ochrana před nesprávným uzeměním 

• Ochrana před nadměrným proudem
 

Solarladeregler ohne LCD-Display

Dálkové řízení pro Tarom Serie

Max. přípustný proud

Ochrana proti přetížení

Ochrana proti přepólování

Přenos dat

Frekvence přenosu

Přípustná teplota okolí

Svorky připojení (jemné/drátové)

Ochranná třída

Váha

Měření dél x šíř x výš

Technická data při 25°C / 77 °F

Zásobování proudem

ST 10B10

PA 15

10.5 V... 60 V DC, 5 mA

15 A; 10 A bei 40 °C; 100 A Plus < 10 µS

pomocí pojistky 15 A 

pojistka

300 Baud

125 kHz signálová frekvence,

 450 kHz mezifrekvence

- 10 °C až + 50 °C

2,5 mm² / 4 mm²

IP 22

110 g

87 x 98 x 34 mm
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Elektronika těchto 12 V DC úsporných lamp 

sestrojených kompaktním postupem (CFL) byla 

vyvinuta Stecou a nedávno ještě jednou vylepšena. 
Předehřátí, vysoký stupeň elektronické účinnosti a 
nízké teplotní ztráty zvyšují žívotnost tohoto CFL 
na více než 100.000 přepínacích cyklů. Úsporné 

lampy Steca vykazují mnohem vyšší světelnou 

účinnost (l m/W) než svítící diody nebo žárovky.

Steca Solsum  ESL / ESL GLOBE

   
• Světlost 11 W CFL srovnatelná s 60 W 

  žárovkou 

• Úspory energie až 80 % ve srovnání 
  se žárovkou 
• Vysoká spolehlivost při více než 

  100 000 zapínacích cyklech 

• Jednoduchá instalace pomocí E27 nebo 

  bajonetové objímky 
• Víceletá zkušenost v terénu 
• Teplé osvětlení díky designu Globe  

• Kompaktní a robustní výrobní design 

Funkce

 

Certifikáty 

• Certifikát Světové banky  pro Čínu, 

  Srí Lanku 
• CE konform 
• Vyvinuto v Německu

• Vyrobeno u Steca pod ISO 9001 a 14001

 

So LCD displeje

Spořicí lampa

lární nabíjecí regulátor bez 

 12 V

Jmenovité napětí

Jmenovitý výkon

Světelný tok

Stupeň účinnosti světla

Minimální trvanlivost

Spínací cykly

Přípustná teplota okolí

Měření l x w

Váha

Podstavec

Barva světla

Jmenovitý proud při

Technická data při 25°C / 77 °F

ST 10B10

ESL 5

420 mA

5 W

210 Lm (12 V)

42 lm/W (12 V)

123 x 55 mm

                                     125 g

ST 10L10

ESL 7

580 mA

                               12 V

7 W

320 Lm (12 V)

46 lm/W (12 V)

                             6 000 h

                            100 000

                               - 5 °C až + 40 °C

133 x 55 mm

E 27 / Bayonett

studená bílá (6400K) / teplá bílá (2700K) 

350-24

ESL 11

920 mA

11 W

550 Lm (12 V)

50 lm/W (12 V)

163 x 55 mm

135 g

350-24

Globe 7 W

580 mA

7 W

308 Lm (12 V)

44 lm/W (12 V)

153 x 100 mm

150 g

E 27

studená bílá (6400K)
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Sinuswechselrichter

Solarix Sinus

Oblast vstupního napětí

Max. modulový zkratový proud

Max. zátěžový DC proud

Výchozí napětí

Výstupní frekvence

Trvalý výkon

Stupeň špičkové účinnosti

Vlastní spotřeba

Připojení DC/AC

Teplotní oblast

Ochranná třída

Váha

Měření dél x šíř x výš

* pouze při verzích  RI  (s integrovaným nabíjecím regulátorem)

Technická data při 25°C / 77 °F

Jmenovité vstupní napětí

550 I /

550 RI*

                                      12 V 

                                    10,5 - 16 V

220 V  +/- 10 % 

(čistá sinusoida)

50 Hz +/- 0,5 % 

optional 60 Hz

550 VA

91,5 %

                  

                                       5,5 kg

550 I-L60 /

550 RI-L60*

                                    25 A*

                                    15 A*

115 V +/- 10 % 

(čistá sinusoida)

60 Hz +/- 1 %

500 VA

91 %

                                   430 mA / 50 mA / 15 mA (An/Standby/Aus)

                                   intgrovaná svorka 16 mm² / 

                                    studená přístrojová zástrčka s kabelem je součástí dodávky

                                    - 15 °C až + 45 °C

                                    IP 20

                                         312 x 245 x 114 mm 

900 I /

900 RI*

                                        24 V

                                        21 - 32 V

220 V +/- 10 % 

(čistá sinusoida)

50 Hz +/- 0,5 % 

optional 60 Hz

900 VA

92 %

                    

                                          7,5 kg

350-24

900 I-L60

115 V +/- 10 % 

(čistá sinusoida)

60 Hz +/- 1 %

900 VA

91,5 %

Sinusové měniče série Solarix se doposud osvědčují 

již u více než 10 000 použití. Tyto přístroje jsou 

nasazeny v místech po celém světě. Kompaktní formou 
sestrojení a solárními regulátory integrovanými dle 
volby se jedná o jednoduše instalovatelné Plug & 
Play řešení. Jedním tlačítkem na přední straně 

přístroje může uživatel volit mezi automatickým 

způsobem rozeznání zátěže, trvalým provozem a 
provozem Sleep. Použití Standby tak lze značně 
redukovat, což je pro zařízení v samostatných 

systémech obzvlášť důležité.

Steca Solarix Sinus 550 I, 550 RI, 900 I, 900 RI  

   
• Sinusový měnič s 550 W nebo 900 W 
• Měnič ochrana baterie 
• Automatické rozeznání zátěže
  v modusu Standby
 

• Tříbarevná dioda znázorní měnič 
  s volitelným solárním regulátorem 
  v přístroji 
• Dobrá schopnost zvládat přetížení 
• Optimální provozní stav 
• Tříbarevná dioda a 16 místný LCD 
  displej podávají informaci o volitelném
  solárním nabíjecím regulátoru.

Funkce

Ukazatele 

Elektron   ické ochranné funkce

Volby

• Ochrana před nadměrným vybitím baterie
• Vypnutí při přetížení baterie 
• Ochrana před nadměrnými teplotami 
  a zatížením 
• Ochrana před zkratem
• Ochrana interní pojistkou 
  před přepólováním 

 
• Varianty se 115 V/60 Hz 
  nebo 220 V/60 Hz
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Série měničů AJ se vyznačuje především rozmanitostí 
výkonnostních tříd, kterými disponuje, a rozdílnými 

vstupními DC napětími. Proto může být pro každé 

použití zvolen optimální měnič. Kabely pro 

připojení baterie a spotřebič jsou u AJ již 
namontovány předem a usnadňují instalaci přístroje. 
Automatický modus Standby redukuje vlastní spotřebu 

měniče. Vynikající schopnost práce při nadměrném 

zatížení AJ měničů způsobuje, že provoz může 
probíhat i na kritických spotřebičích zcela bez 
problému.

Steca AJ 275-12, 350-24, 500-12, 600-24, 700-48, 1000-12, 1300-24, 2100-12, 2400-24 

 
• Výkonnostní třída od 275 - 2400 W 

• Vhodné pro všechny spotřebiče AC 

• Excelentní chování při přetížení 
• Nastavitelné, automatické rozpoznání
  zátěže 
• Nejvyšší spolehlivost 

• Ochrana před nadměrným vybitím baterie
• Vypnutí při přetížení baterie 

• Ochrana před nadměrnými teplotami 

  a zatížením

• Ochrana před zkratem
• Ochrana interní pojistkou 
  před přepólováním (kromě AJ2100-12) 

• Akustické varování, než se měnič vypne

  kvůli nadměrnému vybití nebo přehřátí

Funkce

Elektron   ické ochranné funkce

Volby

Ukazatele

• Varianty s 115 V/50 Hz, 115 V/60 Hz 

  nebo 230 V/60 Hz 
• Integrace možnosti připojení 
  k dálkovému řízení (zapnuto/vypnuto) 

  pro typy AJ275-12 až AJ700-48 

• Dálkové řízení JT8 (zapnuto/vypnuto, 
  dioda) k připojení na AJ1000-12 až 
  AJ2400-24

• Stav provozu měniče pomocí diody 
 

Sinuswechselrichter

Sinusový měnič

 (V)

Oblast vstupního napětí (V)

Výstupní napětí

Výstupní frekvence

Trvalý výkon (VA)

Max. výkon 30 min. (VA)

Max. výkon 5 sec. (VA)

Stupeň špičkové účinnosti (%)

Vlastní spotřeba Standby (W)

Poznání zátěže (Standby)

Délka kabelu baterie / AC

Teplotní oblast

Ochranná třída

Váha (kg)

Měření dél x šíř x výš

Technická data při 25°C / 77 °F

Jmenovité vstupní napětí

275-12

275-12

12

10,5 - 16

200

275

450

93

0,3

2,4

350-24

350-24

24

21 - 32

300

350

650

94

0,3

2 W

1,2 m / 1 m

2,6

170 x 142 x 84

350-24

400-48

48

42 - 64

300

400

1000

94

0,4

2,6

350-24

500-12

12

10,5 - 16

400

500

1000

93

0,3

                      IP 30

4,5

350-24

600-24

24

21 - 32

230 V ~ +0/-10 % (čistá sinusoida)

50 Hz +/- 0,05 %

500

600

1200

94

0,4

-20 °C až + 50 °C

4,5

247 x 142 x 84

350-24

700-48

48

42 - 64

500

700

1400

94

1,0

1,5 m / 1 m

4,5

350-24

1000-12

12

10,5 - 16

800

1000

2200

93

0,3

nastavitelné: 1 - 20 W

8,5

                  455 x 142 x 84

350-24

1300-24

24

21 - 32

1000

1300

2800

94

0,4

8,5

350-24

2100-12

12

10,5 - 16

2000

2100

5000

92

0,5

                  1,7 m / 1 m

                     IP 20

19

                    406 x 273 x 117

350-24

2400-24

24

21 - 32

2000

2400

5200

94

0,4

18
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Série přístrojů Steca SI se skládá ze sinusových 

měničů „high-end“ s velmi vysokou schopností 

provozu při přetížení. Všechny typy nabízejí 
mimořádně precizní výchozí napětí a frekvenci. 
Jejich automatický modus Standby značně redukuje 
vlastní spotřebu měniče. Dodatečně je možné 

realizovat synchronizovaný třífázový provoz. Tato 

možnost platí pro typy od 1200 W.

Steca SI 612, 624, 648, 812, 824, 1212, 1224, 1248, 1624, 2324, 2348, 3324, 3548 

  
• Výkonnostní třída od 600 – 3500 W 

• Třífázová od 3600 – 10500 W 

• Excelentní chování při přetížení 
• Nastavitelné, automatické rozpoznání
  zátěže  

• Nejvyšší spolehlivost

• Stav provozu měniče pomocí diody 

Funkce

Ukazatele 

Elektron  ické ochranné funkce

Volby

(manuální opětovné zapnutí) 

• Ochrana před nadměrným vybitím baterie 
• Vypnutí při přetížení baterie 
• Ochrana před nadměrnými teplotami 

  a zatížením

• Ochrana před zkratem
• Ochrana interní pojistkou 
  před přepólováním 

• Verze výrobků se  115 V/50 Hz, 
  115 V/60 Hz nebo 230 V/60 Hz 
• Připínací svorka pro dálkové řízení 
  (zapnuto/vypnuto) 

• Integrovaný kontakt bez potenciálu 

  (60 V/0,5 A) 
• Víko krytu „SI-IP 23” ke zvýšení 
  ochranné třídy

Sinuswechselrichter

Sinusový měnič SI

(V)

Oblast vstupního napětí (V)

Výstupní napětí

Výstupní frekvence

Trvalý výkon (VA)

Max. výkon 15 min. (VA)

Max. výkon 5 sec. (VA)

Stupeň špičkové účinnosti (%)

Vlastní spotřeba Standby (W)

Poznání zátěže (Standby)

Délka kabelu baterie / AC

Teplotní oblast

Ochranná třída

Váha

Měření (l) x 215 x 124 (mm)

Technická data při 25°C/77 °F

Jmenovité vstupní napětí

550 I /

612

12

11,4 - 16

            

                                600

                                950

                                2100

                                91

0,3

                                                                                                                                                                             nastavitelné: 0,3 - 20 W

                                                                                                                                                                            165 cm / 140 cm

                                                                                                                                                                             - 20 °C až + 50 °C

                                                                                                                                                                                     IP 20 / volitelného pokrytí; IP 23

                                 6,9

                                 206

550 I-L60 /

624

24

23,8 - 32

0,5

 

900 I /

648

   48

    45,6 - 64

    0,5

350-24

812

12

11,4 - 16

                 800

                 1250

                 2800

                 92

0,3

                 10,4

                 276

350-24

824

    24

      23,8 - 32

 

    0,5

350-24

 1212

   12

   11,4 - 16

                                        230 V +/- 3 % ( )

                                            50 Hz +/- 0,01 %

                                   1200

                                   1900

                                   4200

                                  95

   0,3

       

                                    13,2

                                    391

čistá sinusoida

350-24

1224

24

23,8 - 32

0,5

350-24

1248

   48

    45,6 - 64

    0,5

350-24

1624

24

23,8 - 32

1600

2500

5600

95

0,5

15,2

391

350-24

2324

24

23,8 - 32

               2300

               3600

               8000

                95 

0,6

                27,0

                591

   350-24

  2348

  48

   45,6 - 64

                                  3300                 

                                  5200

                                  11500

                                   95

                  0,8            0,6

                                   30,0

                                   636

350-24

3324

24

23,8 - 32

               

               

               

                

                    

                   

350-24

3548

48

45,6 - 64

3500

5600

12000

95

1,4

38,0

791
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Sinuswechselrichter

Měnič-nabíječ baterie XPC

 (V)

Oblast vstupního napětí (V)

Výstupní napětí

Výstupní frekvence

Trvalý výkon (VA)

Max. výkon 30 min. (VA)

Max. Výkon 5 sec. (VA)

Stupeň špičkové účinnosti (%)

Vlastní spotřeba Standby (W)

Poznání zátěže (Standby)

Efektivní nabíjecí proud, nastavitelný (A)

Minimální vstupní napětí

Kontrola baterie

Max. proud / výkon na  systém transfer

Přepínací doba systému  transfer

Délka kabelu baterie

Teplotní oblast

Ochranná třída

Váha

Měření dél x šíř x výš

Jmenovité vstupní napětí

550 I /

1400-12

12

9,5 - 16

1100

1400

3300

94

0,6

0 - 45

11,7

550 I-L60 /

2200-24

24

19 - 32

230 V +/- 3 % ( )

50 Hz +/- 0,05 %

1600

2200

4800

95

0,9

nastavitelné: 1 - 25 W

0 - 37

nastavitelné od 150 do 230 VAC

LVD, HVD, kolísavé a vyrovnávající nabíjecí napětí nastavitelné uživatelem volitelným 

dálkovým řízením RCC-01 

16 A / 3,7 kVA

< 20 ms

165 cm

- 20 °C až + 55 °C

IP 20 / s volitelným pokrytím: Ip23

                                         12,6                                  

410 x 215 x 124

 

čistá sinusoida

900 I /

2200-48

48

38 - 64

1600

2200

4800

95

1,3

0 - 20

Přístroje série Steca XPC kombinují vysokou 

schopnost provozu při přetížení se schopností 

provozovat i velmi kritické spotřebiče. Přesvědčivá 
ochrana přístroje a nízká vlastní spotřeba jsou 
další důležité vlastnosti tohoto vysoce kvalitního 
měniče. XPC spojují v jednom přístroji sinusový 

měnič, čtyřstupňový nabíječ baterií a přenosový 

systém a ideálně tedy vyhovují hybridním systémům. 
Zabudovaný dodatečný pomocný kontakt např. umožňuje 
zapínat a vypínat spotřebič přebytku nebo zapnout 

dieselgenerátor k dobití baterie.

Steca XPC 1400-12, 2200-24, 2200-48  

   
• Výkonnostní třída od 1400 - 2200 W 
• Nastavitelná, integrovaná nabíječka 
  baterie 
• Excelentní chování při přetížení 
• Nastavitelné, automatické rozpoznání
  zátěže  
• Využitelné jako systém Backup nebo USV 
• Nejvyšší spolehlivost 
• Multifunkční kontakt

FunkceElektron  

Ukazatele: 

ické ochranné funkce

Volby:

• Ochrana před nadměrným vybitím baterie
• Vypnutí při přetížení baterie  
• Ochrana před nadměrnými teplotami 
  a zatížením
• Ochrana před zkratem
• Ochrana interní pojistkou 
  před přepólováním 
• Akustické varování, než se měnič vypne
  kvůli nadměrnému vybití nebo přehřátí

 Varianta s 230 V / 60 Hz,  dálkové řízení RCC-01  
Vizualizace stavu provozu sedmi diodami
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Přístroje řady Steca Compact jsou koncipovány 

speciálně pro hybridní systémy. Skládají se 

z sinusového měniče schopného provozu při silném 
přetížení, nabíječky baterie a přenosového systému. 
Pomocí zabudovaného dodatečného pomocného kontaktu 
např. může být zapojen spotřebič přebytku nebo 

dieselgenerátor k dobití baterie.I když je používán 

jen sinusový měnič přístroje, nabízejí Steca 
Compact velmi dobré srovnání výkonnosti a ceny. 
S integrovanou funkcí „rozdělení výkonu (Power 

Sharing)” lze zajistit, aby připojené spotřebiče 

měly vždy pomocí systému přenosu k dispozici 

požadovaný výkon.

Steca Compact 1600-12, 2600-24, 4000-48
  

   
• Výkonnostní třída od 1600 - 4000 W 
• Nastavitelná, integrovaná nabíječka 
  baterie 

• Excelentní chování při přetížení 

• Nastavitelné, automatické rozpoznání
  zátěže 
• Využitelné jako systém Backup nebo USV 
• Nastavitelné rozdělení výkonu 

• Nejvyšší spolehlivost 

• Multifunkční kontakt

FunkceElektron  ické ochranné funkce

• Ochrana před nadměrným vybitím baterie

• Vypnutí při přetížení baterie 
• Ochrana před nadměrnými teplotami 
  a zatížením
• Ochrana před zkratem

• Ochrana interní pojistkou 

  před přepólováním 

• Akustické varování, než se měnič vypne
  kvůli nadměrnému vybití nebo přehřátí

Sinuswechselrichter

Měnič-nabíječ baterie Compact

 (V)

Oblast vstupního napětí (V)

Výstupní napětí

Výstupní frekvence

Trvalý výkon (VA)

Max. výkon 15 min. (VA)

Max. výkon 5 sec. (VA)

Stupeň špičkové účinnosti (%)

Vlastní spotřeba Standby (W)

Poznání zátěže (Standby)

Efektivní nabíjecí proud, nastavitelný  (A)

Rozdělení vstup. proudu „Power Sharing”

Minimální vstupní napětí

Kontrola baterie

Max. proud/ výkon na systém transfer

Přepínací doba systému  transfer

Délka kabelu baterie 

Teplotní oblast

Ochranná třída

Váha

Měření (l) x 215 x 124 (mm)

Technická data při 25°C / 77 °F

Jmenovité vstupní napětí

550 I /

1600-12

12

9,5 - 16

1300

1600

3900

94

0,6

0 - 55

16,0

480

550 I-L60 /

2600-24

24

19 - 32

230 V +/- 10 % ( )

50 Hz +/- 0,05 %

2300

2600

6900

95

0,9

nastavitelné: 1 - 25 W

0 - 55

1 - 16 A

nastavitelné od 150 do 230 VAC

LVD, HVD, kolísavé a vyrovnávací nabíjecí napětí nastavitelné uživatelem

16 A / 3,7 kVA

< 20 ms

165 cm

- 20 °C až + 55 °C

IP 20 / s volitelným pokrytím: IP 23

17,1

480 

čistá sinusoida

900 I /

4000-48

48

38 - 64

3500

4000

10500

95

1,4

0 - 50

29,4

670

Volby

Ukazatele 

•Varianta s 230 V/60 Hz 

•Dálkové řízení RCC-01 

•Ochranné krytí C-IP23 
 ke zvýšení druhu 
 ochrany 
•Zavedení kabelu CFC-01 

 k odlehčení tahu a 

 k ochraně připojení 
•Teplotní sonda CT35 
 k přizpůsobení prahů 
 napětí teplotě baterie 

•Dálkové řízení RPS-01 

 pro funkci Power 
 Sharing

•Vizualizace provozního 

 stavu a stavu nabití

 pomocí 17 diod 
•Power Monitor 
 k vizualizaci 
 aktuálního výkonu příp.

 nabíjecího proudu

74

Samostatné
systémy



Sinuswechselrichter

Měnič-nabíječ baterie HPC

 (V)

Oblast vstupního napětí (V)

Výstupní napětí

Výstupní frekvence

Trvalý výkon (VA)

Max. výkon 15 min. (VA)

Max. výkon 5 sec. (VA)

Stupeň špičkové účinnosti (%)

Vlastní spotřeba Standby (W)

Poznání zátěže (Standby)

Efektivní nabíjecí proud, nastavitelný  (A)

Rozdělení vstupního proudu „Power Sharing”

Minimální vstupní napětí

Kontrola baterie

Max. proud/ výkon na systém transfer

Přepínací doba systému transfer

Teplotní oblast

Ochranná třída

Váha

Měření (l) x 297 x 242 (mm)

Technická data při 25°C / 77 °F

Jmenovité vstupní napětí

550 I /

2800-12

12

9,5 - 16

2500

2800

7500

93

1,8

0 - 110

33

550 I-L60 /

4400-24

24

19 - 34

                                      230 V +/- 10 % (čistá sinusoida)

                                     50 Hz +/- 0,05 %

4000

4400

12000

94

2,0

                                     Nastavitelné: 1 - 25 W

0 - 100

1 - 30

                    Nastavitelné od 150 do 230 VAC

                                    LVD, HVD, kolísavé a vyrovnávací nabíjecí napětí nastavitelné uživatelem

30 A / 6,9 kVA

                                   < 20 ms

                                        - 20 °C až + 55 °C

                                       IP 20

39

480 

900 I /

6000-48

48

38 - 68

5000

6000

15000

96

2,5

0 - 70

41

350-24

8000-48

48

38 - 68

7000

8000

21000

96

3,0

0 - 90

1 - 50

50 A / 11,5 kVA

45

493

Po technické stránce navazuje série měničů HPC na 
přístroje Steca Compact. Čtyři různé typy nabízejí 

ovšem značně vyšší výkon. Kromě toho jsou na Steca 

HPC všechna připojení provedená s použitím šroubů 

PG, které slouží k ochraně a zmírnění tažné zátěže. 
Přístroje se skládají ze sinusového měniče, 
nabíječky baterie a přenosového systému a pomocného 

kontaktu bez potenciálu. Používá se jich především 

v hybridních zařízeních. Integrovanými funkcemi 
„rozdělení výkonu (Power Sharing)” 
aby připojené spotřebiče měly vždy pomocí systému 
přenosu k dispozici požadovaný výkon.

lze zajistit, 

Steca HPC 2800-12, 4400-24, 6000-48, 8000-48 
  

  
• Výkonnostní třída od 2800 - 8000 W 
• Nastavitelná, integrovaná nabíječka
  baterie 
• Excelentní chování při přetížení 
• Nastavitelné, automatické rozpoznání
  zátěže  
• Využitelné jako systém Backup nebo USV 
• Nastavitelné rozdělení výkonu 
• Nejvyšší spolehlivost 
• Multifunkční kontakt

FunkceElektron  ické ochranné funkce

Volby/ukazatele:

• Ochrana před nadměrným vybitím baterie
• Vypnutí při přetížení baterie 
• Ochrana před nadměrnými teplotami 
  a zatížením
• Ochrana před zkratem
• Ochrana interní pojistkou 
  před přepólováním 
• Akustické varování, než se měnič vypne
  kvůli nadměrnému vybití nebo přehřátí

 viz Steca Compact
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