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SOLARNA PRZETWORNICA NAPI CIA 

 


ECO Solar Boost   MPPT-3000 

 


 

 


 


Napi cie wej ciowe:  

Napi cie wyj ciowe:  


Przebieg napi cia wyj ciowego:  

Funkcja MPPT:  


Po  czenie paneli PV: 

Maksymalna moc: 


Sprawno  :  

Wyj cie VAC Nr 1:  

Wyj cie VAC Nr 2:  


Zabezpieczenie termiczne:  

Zabezpieczenie 


pod/nadnapi ciowe: 
  

Zabezpieczenie przeci  eniowe:  


Ch odzenie:  

Budowa:  


Wymiary:  

Waga: 


EAN: 

 


 


120 do 350 (VDC) 

120 do 350 (VAC) 

Modyfikowany sinus 

TAK 

Szeregowe, lub szeregowo równoleg e 

3 kW 

96% 

Priorytetowe 

Zale ne *  

TAK 

 

TAK 

TAK 

Aktywne - wentylator 

Aluminiowa 

290x190x80 

2.40 Kg 

5903332566259 

 


 

 


 

 


Przetwornica ECO  Solar  Boost  MPPT-3000
   pozwala  na  bezpo rednie  zastosowanie  systemów  paneli 

fotowoltaicznych  do  zasilania  urz dze   grzewczych, takich  jak  bojlery  elektryczne,  grzejniki,  maty 

grzewcze itp. 

System  jest  prosty,  wymaga  jedynie  pod  czenia  odpowiedniej  ilo ci  (od 4  do  9
  szt.)  typowych  paneli 

fotowoltaicznych  o  napi ciu  roboczym  oko o  (30-40V)  lub  odpowiedniej  ilo ci  innych,  oraz  odbiornika 

energii np. bojlera elektrycznego, maty ogrzewania pod ogowego, itp. 

 

Pr d sta y wytwarzany w panelach, którym nie mo na bezpo rednio zasila  urz dze  grzewczych, zostaje 

w przetwornicy zamieniony na pr d przemienny, którym mo na zasila  urz dzenia grzewcze. 

 

*   Maksymalna 
 moc  sytemu  to  3kW
 ,  przetwornica  posiada 
 wyj cie  priorytetowe  "1" ,  na  którym 

zawsze  jest  napi cie  oraz 
 wyj cie  zale ne  "2" ,  które  w  czane  jest  gdy  na  wyj ciu  nr  "1"  nie  jest 

pobierana energia i wy  czane gdy energia znowu jest pobierana z wyj cia "1". 

 

Pozwala  to  na  pod  czenie dwóch  urz dze   grzewczych
   np.  dwóch  bojlerów,  z  których  jeden  b dzie 

nagrzewany jako pierwszy, a drugi w sytuacji gdy termostat tego pierwszego przerwie odbieranie energii z 

przetwornicy.  Dzi ki  zaimplementowanej  funkcji MPPT
 ,  przetwornica automatycznie  przystosuje  si  

do
 mocy grza ki i tak ustawi swój punkt pracy, aby energia
  odbierana z systemu paneli fotowoltaicznych 

by a maksymalna
 .    


www.
  
polskieprzetwornice.pl 
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