YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ
On-Grid İnverterler

Sinergy Teknolojisi ile Solaredge
Trifaze İnverterler
SESOK / SESSK / SE82.8K

Solaredge Power Optimizer
Modül düzeyinde MPPT- Uyuşmazlık kayıplarının sıfıra
indirgenmesi
Eşit uzunlukta olmayan dizi, birden fazla azimut ve
açıda panel yerleşim imkânı
Modül düzeyinde izleme, düşük bakım işletme maliyeti
SafeDC ile otomatik modül düzeyinde DC gerilim kapatma
25 yıl garanti

The text and ﬁgures reﬂect the current technical state at the time of printing. Subject to technical changes. Errors and omissions excepted.
This current version replaces all older versions. Download the most current version at: www.kaco-newenergy.com

Güç optimizerleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Kolay kurulum, üniteler arasında basit bağlantı.
Her ünitenin bağımsız çalışması ile daha fazla çalışma
süresi ve servis kolaylığı
SetApp mobil uygulamayla adım adım yapılandırma,
devreye alma ve sorun giderme
Daha uzun ve az sayıda dizi yapısı ile sistem
		
blueplanet
3.0 – 10.0 TL3
bileşenlerinden tasarruf
Transformerless, three-phase string inverters.
Dahili RS485 parafuduru
Opsiyonel entegre DC emniyet ünitesi
12 yıl garanti

Solax Power String İnverterler
Xl MINI: Xl-0.7 / Xl-1.1 / Xl-1.5 / Xl-2.0
Xl AIR: Xl-2.5 / Xl-3.0 / Xl-3.3

7

Kaco String İnverterler - BluePlanet Serisi
3.0 TL3 / 4.0 TL3 / 5.0 TL3 / 6.5 TL3 / 7.5 TL3 /
The inverters for the private energy revolution.
8.6 TL3 / 9.0 TL3 / 10.0 TL3
Rapid amortization of residential
and small commercial PV arrays

Xl BOOST : Xl-3.0T / X1-3.3T / X1-3.6T / X1-4.2T /
High ﬂexibility for unconventional
X1-4.6T / Xl-5.0T
system designs
Xl SMART: Xl-6.0 / Xl-7.O/ Xl-8.0

X3 MIC: X3-4.0T / X3-5.0T / X3-6.0T / X3-8.0T /
X3 9.0T / X3-10.0T / X3-4.0S / X3-5.0S /
X3 PRO: X3-8.0P / X3-10.0P / X3-12.0P / X3-15.0P

KACO new energy GmbH | Carl-Zeiss-Str. 1 | 74172 Neckarsulm | Germany

Simple installation and
commissioning, also outdoors

Optimised for the targeted selfconsumption of solar power

Konut ve küçük ticari kuruluşlarda PV dizilerinin hızlı
amortismanı
Geleneksel olmayan sistem tasarımları için yüksek
esneklik
Kolay kurulum ve devreye alma
Sürekli sistem izleme için web sunuculu veri kaydedici
Hedeflenen güneş enerjisi öztüketimi için optimize
edilmiştir
www.kaco-newenergy.com
12 yıl garanti

Data logger with web server for
continuous system monitoring

