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M1 viedajam enerģijas centram.
M0 2021. gada 1. ceturksnī būs savietojams ar “HUAWEI” viedās virknes ESS.



M1, izmantojot integrētu PID atjaunošanas funkciju, palielina potenciālu starp saules bateriju un sazemējumu virs nulles, un . Atbalstītie modeļu tipi ir: P tipa 
6 pie aktivizētas PID atgūšanas 

 

Efektivitāte
Maksimālā efektivitāte
Eiropas svērtā efektivitāte

 

Ieteicamā maksimālā PV jauda 
Maksimālais ieejas spriegums 
Darba sprieguma amplitūda 
Darba sākuma spriegums
Nominālais
Maksimālā ieejas strāva uz vienu MPPT
Maksimālā īssavienojuma strāva
Maksimālās jaudas sekotāju (MPP) skaits
Maksimālais ievadu skaits uz vienu MPP
sekotāju

 

Ievads (līdzstrāvas baterija)
“HUAWEI” “Smart String” viedā ķēde ESS 5kWh –

Darba sprieguma amplitūda
Maksimālā strāvai
Maksimālā uzlādes jauda
Maksimālā izlādes jauda

 

strādājot paralēli ar tīkl
īkla pieslēgums Trīs fāžu

Nominālā izejas strāvas jauda
Maksimālā pilnā jauda
Nomināl
Nominālā maiņstrāvas tīkla frekvence
Maksimālā izejas strāva
Regulējamais jaudas 0,8 priekšā
Maksim. kopējais harmoniskais kropļojums ≤ 3 %

–
Maksimālā pilnā jauda
Nomināl
Maksimālā izejas strāva

amplitūda 0,8 priekšā
 

īpašības un aizsardzība
slēgšanas ierīce ievada pusē Jā

Aizsardzība pret energosistēmas dalīšanu Jā
Aizsardzība pret līdzstrāvas polu maiņu Jā
Izolācijas stāvokļa uzraudzība Jā
īdzstrāvas pārsprieguma aizsardzība Jā, atbilstoša standarta EN/IEC 61643 11 II tipa aizsardzības klasei
aiņstrāvas pārsprieguma aizsardzība Jā, atbilstoša standarta EN/IEC 61643 11 II tipa aizsardzības klasei

Atlikušās strāvas uzraudzība Jā
Aizsardzība pret maiņstrāvas pārstrāvu Jā
Aizsardzība pret maiņstrāvas īssavienojumu Jā
Aizsardzība pret maiņstrāvas pārspriegumu Jā
Aizsardzība pret lokveida izlādes veidošanos Jā

Tīkla svārstību kontrole Jā
Integrēta PID atjaunošana Jā
Akumulatora bateriju uzlādēšanās no tīkla Jā

Vispārēji dati
Darba temperatūras amplitūda 25 ~ + 60 °C ( 13 °F ~ 140 °F)
Darba relatīvais mitrums ～
Maksimālais darba augstums 123 pēdas) (Pasliktinās virs 2000
Dzesēšana Dabiskā konvekcija

LED indikatori; integrēts WLAN + “FusionSolar” lietotne
Komunikācija FE viedo USB atslēgu; 4G / 3G / 2G, izmantojot 

4G viedo USB atslēgu (pēc izvēles)
Svars (ieskaitot montāžas skavu)
Izmēri (ieskaitot montāžas

Aizsardzības līmenis
Strāvas patēriņš naktī

Savietojamība ar optimiz
Ar līdzstrāvas MBUS savietojams optim

 

Standarta atbilstība (vairāk pieejams pēc pieprasījuma)
Sertifikāts

*1 invertora maksimālā ieejas jauda ir 20
augšējā robeža o

*3 Jebkurš ieejas līdzstrāvas spriegums, kas pārsniedz darba 
līdzstrāvas spriegums Jebkurš augstāks ieejas spriegums var potenciāli bojāt invertoru.

izraisīt invertora nepareizu darbību. *4 C10 / 11


