
PHOTOVOLTAIC Solar Energy

OP 250 300 400

W 250 300 400
Vdc 55 75 125
Vdc 5 - 55 5 - 75 15 - 125
Adc 10 10 7

% 99,5 99,5 99,5
% 98,8 98,8 98,8
% 98,7 98,7 98,7

II II II

Adc 15 15 15
Vdc 5 - 60 5 - 60 5 - 60

Vdc 500 500 500

Vdc 950 950 950

Vdc 1 1 1

W

mm 143 x 210 x 45 143 x 210 x 45 143 x 210 x 45
g 450 450 450

1,6 m; 6 mm²
MC4 / Tyco / H+S / Amphenol

°C -40 / +65  //  -40 / +150

IP65 IP65 IP65
% 0-100 0-100 0-100

IP 65
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Power optimizers

Power optimizers - Module add-on solution

Ingang (DC)
Nom. vermogen ingang
Max. spanning ingang (Voc)
Spanningsbereik
Max. stroomsterkte ingang
Bescherming tegen
polariteitsinversie Ja Ja Ja

Max. rendement
Gewogen rendement Europa
Gewogen rendement CEC
Overspanningsbescherming

Uitgang (power optimizer aangesloten aan een omvormer in werking)
Max. stroomsterkte uitgang
Spanning uitgang in werking
Max. spanning string (gecontroleerd 
door omvormer) EU & UE 1-ph
Max. spanning string (gecontroleerd 
door omvormer) UE 3-ph

Spanning uitgang veiligheidsmodus (power optimizer losgekoppeld / omvormer uitgeschakeld)
Spanning uitgang DC omvormer 
niet aangesloten of uitgeschakeld

Ontwerp van de installatie
Min. aantal modules per string 8 (éénfasig) / 16 (driefasig)
Max. aantal modules per string 
(gemiddeld volgens modulevermogen) 25 (éénfasig) / 50 (driefasig)

Max. vermogen per string 5250 (éénfasig) / 11250 (driefasig)
Parallelle strings met verschillende
lengte of oriëntatie Ja Ja Ja

Conformiteit met de standaarden
EMC FCC Part15 Class B, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Veiligheid IEC 62109-1 (veiligheidsklasse II), UL1741
Materiaal UL-94 (5-VA), bestand tegen UV-straling
RoHS Ja Ja Ja

Specificaties voor de installatie
Afmetingen (L x D x H)
Gewicht
Solarkabel uitgang 0,95 m; 6 mm²; compatibel MC4
Aansluiting ingang
Temperatuurbereik
in werking
Beschermingsniveau
Relatieve vochtigheid

MPPT op moduleniveau: optimalisatie van elke module op onafhankelijke wijze
Dynamische opvolging van het maximale MPPT voor de modules en voor de omvormer
Automatische detectie van pannes op module- en op stringniveau, voor een gemakkelijk onderhoud
Detectie van lichtbogen: verminderd brandgevaar
Ongeziene veiligheid voor installateur en brandweer: veiligheidsspanning van het zonnepaneel wan-
neer de omvormer niet aangesloten of uitgeschakeld is
Verminderde installatiekosten: snel ontwerp, minder kabels, minder beveiligingssystemen en zekerin-
gen; onmiddellijke feedback voor een snelle indienststelling
Aansluiting van parallelle strings met verschillende lengte of ligging op het dak
Combinatie mogelijk van verschillende moduletypes

PRODUCTGARANTIE: 25 jaar

Een vernieuwende technologie die de productie van fotovoltaïsche installaties verhoogt 
dankzij een elektronica op module-niveau

• Tot 25% meer geproduceerd vermogen
• Zeer hoog rendement (99,5%); topprestaties zowel bij vermogensverschillen per module als bij 

gedeeltelijke bewolking
• Flexibel ontwerp van de installatie voor een optimaal gebruik van de beschikbare oppervlakte
• Monitoring op moduleniveau
• De meest rendabele oplossing voor private, commerciële en industriële installaties
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