Mûniãe napûtí pro FV systémy
Fronius IG Technick˘ datov˘ list
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Zﬁeteln˘ grafick˘ displej.
Snadná a rychlá instalace.
Maximální spolehlivost pﬁi provozu.
Module Manager zaji‰Èuje efektivní funkci MPP-Tracking.
Vy‰‰í zisk elektrické energie pﬁi ãásteãném vytíÏení díky
koncepci MIX™.
Spolehlivá a jednoduchá vizualizace, resp. kontrola díky
obsáhlému roz‰iﬁujícímu modulu Fronius DATCOM ﬁady Fronius IG.

POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG 60 HV. V˘konná souprava.

Fronius IG Outdoors. Odolné vÛãi povûtrnosti.

V˘robky ﬁady Fronius IG v kompaktním tvaru
se projevují jako v˘konné, vysoce spolehlivé a
snadno ovladatelné. RÛzné typy, pﬁipravené pro
kaÏdou velikost zaﬁízení, lze podle poÏadavkÛ
neomezenû kombinovat.
Promy‰lené procesorové ovládání ve spojení s
v˘konn˘m vysokofrekvenãním transformátorem
vyuÏije u v‰ech typÛ modulÛ maximum získané
energie.

Vy‰‰í v˘nos díky dûlbû práce: spojení dvou
v˘konov˘ch dílÛ v rámci koncepce MIX™,
optimalizovaného systému Master-Slave. Pﬁi
ãásteãném vytíÏení pracuje jen jeden z obou dílÛ,
pﬁi plném vytíÏení pracují oba spoleãnû. V˘hody
pro vás:
znatelné zv˘‰ení v˘nosu pﬁi souãasném sníÏení
poãtu provozních hodin.

Zaﬁízení Fronius IG Outdoors bylo vyrobeno
speciálnû pro venkovní pouÏití a testováno na
krytí IP45. Tak je napﬁíklad zaji‰tûna stálá cirkulace
vzduchu, která zabraÀuje hromadûní kondenzované
vody. Zaﬁízení je rovnûÏ chránûno proti vniknutí
cizích pevn˘ch tûles a odstﬁikující vody. Díky
speciální vrstvû laku na deskách lze zaﬁízení
spolehlivû a bezpeãnû pouÏívat také v blízkosti
moﬁe.

TECHNICKÉ DETAILY
KaÏd˘ v˘robek ﬁady Fronius IG samozﬁejmû splÀuje v‰echny nezbytné smûrnice a normy.
Dal‰í informace a certifikáty naleznete na adrese www.fronius.com pod poloÏkou „Downloads“.
V‰echny v˘robky ﬁady Fronius IG mají pﬁirozenû oznaãení
.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Fronius IG 15

NapûÈov˘ rozsah MPP
Max. vstupní napûtí (pﬁi 1000 W/m2; -10 °C)

150 – 400 V
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60 HV

150 – 400 V

150 – 400 V

150 – 400 V

150 – 400 V

500 V

500 V

500 V

500 V

530 V

V˘kon FV zaﬁízení

1300 – 2000 Wp

1800 – 2700 Wp

2500 – 3600 Wp

3500 – 5500 Wp

4600 – 6700 Wp

Jmenovit˘ v˘kon

1300 W

1800 W

2500 W

3500 W

4600 W

Max. v˘stupní v˘kon

1500 W

2000 W

2650 W

4100 W

5000 W

Max. úãinnost

94,2 %

94,3 %

94,3 %

94,3 %

94,3 %

Euro úãinnost

91,4 %

92,3 %

92,7 %

93,5 %

93,5 %

SíÈové napûtí / frekvence
Rozmûry (d x ‰ x v)
Hmotnost
Chlazení
Varianty krytu
Rozmezí okolní teploty | pﬁípustná vlhkost vzduchu

230 V / 50 Hz
366 x 344 x 220 mm (500 x 435 x 225 mm)

610 x 344 x 220 mm (733 x 435 x 225 mm)

9 kg (12 kg)

16 kg (20 kg)
ﬁízené nucené vûtrání

vzhledov˘ vnitﬁní kryt; vnûj‰í kryt na pﬁání
-20 – 50 °C
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Fronius IG. ¤ada spolehliv˘ch
mûniãÛ napûtí pro FV systémy.

Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu pﬁi zadání do tisku. Zmûny vyhrazeny.
Bez písemného svolení firmy Fronius International GmbH se nesmí tento dokument - ani vcelku, ani po ãástech - kopírovat, ani jak˘mkoliv jin˘m zpÛsobem rozmnoÏovat.

P¤EHLED V¯ROBKÒ ¤ADY FRONIUS IG.

