
1 3

SE30k 29,9

SE33.3k 33,3

SE55k 55,0

SE82.8k 82,8

PIKO CI 30 2 33,0

PIKO CI 50 4 55,0

PIKO CI 60 4 66,0

Core1 6 50,0 volně stojící
volitelně DC/ AC       
typ I+II nebo II

ano
velmi flexibilní; možnost umístění kdekoliv díky 

designu  přepěťovým ochranám 

Core2 12 100,0
montáž na zeď / 

rack
DC: typ II, AC: typ II od Q1/21 velmi flexibilní, kompaktní design

SG33CX 3 33,0

SG40CX 4 40,0

SG50CX 5 50,0

SG110CX 9 100,0

Sun2000-33KTL 4 33,0

Sun2000-36KTL 4 36,0

Sun2000-60KTL 6 60,0

Sun2000-100KTL 10 100,0

RPI M30A 2 30,0

RPI M50A 2 50,0

RPI M88H 2 73 / 88

PVS-50-TL 3 50,0

PVS-100-TL 6 100,0

včetně přepěťové ochrany a pojistky stringůne
externí data logger a 

monitoring nutný
DC: typ II, AC: typ II

Výhody systému

ano
vysoké napětá na DC straně - až 1100 V, intergovaný 

monitoring stringů a mnohá rozhraní

ideální výše výkonu, jedinečný koncept optimalizace

dvě až tři jednotky s centrálním AC / DC připojením, 
jedinečný koncept optimalizace

Ochrana sítě a systému 
(verze pro externí síťové 

monitory)

ano

zdarma / inegrovaný; 
kompatibilní s mnoha 

regulátory a data 
loggery

zdarma / integrovaný

volitelně typ II podle 
typu střídače

Přepěťová ochrana

zdarma / externí data 
logger nutný

–
montáž na zeď / 

rack
5

 AC-fáze

Výrobce  Typ

– ü

– ü

ü–

5

12

DC: typ II, AC: typ II
montáž na zeď / 

rack

Počet MPP 
trackerů

Instalace
Záruka výrobce v 

letech
 Monitoring

montáž na zeď / 
rack

zdarma/ integrovaný, 
na úrovni panelu

–

AC max.
/ kW

2                             
(5 po vyplnění 

online 
registrace)

– ü
montáž na zeď / 

rack
5 DC: typ II, AC: typ II  ano flexibilní, kompaktní design

– ü
montáž na zeď / 

rack
5

zdarma / externí data 
logger nutný

DC: typ II, AC: typ II ne chytrý, efektivní, bezpečný, spolehlivý

zdarma / integrovaný; 
další rozhraní možná 

přes další 
komponenty

DC: typ II, AC: typ II ne
včetně přepěťové ochrany a pojistky stringů, zemnicí 

sada možná 
– ü

montáž na zeď / 
rack

5


