
HLAVNÍ VLASTNOSTI

Maximální využití solarní energie, bez dobíjení baterie 

z distribuční sítě.

Kompaktní provedení, plně automatický provoz, snadná 

a rychlá montáž.

Funkce Virtual - 3f, plnohodnotné napájení třífázových rozvodů domu  

z robustního jednofázového měniče, bezproblémové napájení 3x230V 

spotřebičů (mimo 3f motorů).

Funkce posilovače výkonu - možnost snížení velikosti hlavního jističe.

Antiblackout systém -  zajištění vlastní energetické bezpečnosti.

Zdroj energie pro ohřev vody - využití solárních přebytků pro ohřev    

topné vody a TUV (pouze MP5k).

Integrovaný automatický i ruční bypass pro překlenutí systému 

v případě poruchy a masivního přetížení (přechod na původní třífázové

napájení).

Vestavěný barevný LCD displej pro kompletní vizualizaci provozních

stavů.

Vzdálené monitoring provozních stavů přes internet – vizualizace  

na mobilním telefonu a PC.

Možnost připojení elektrocentrály nebo dalších alternativních zdrojů 

(volitelné rozšíření).

Integrován FV rozvaděč - DC a AC jištění a přepěťové ochrany.

Bez nutnosti individuální projektové dokumentace, je součástí 

jednotky.

Li-Ion baterie 6,7kWh na bázi cylindrických článků formátu 18650  

(koncepce Tesla).

hybriDní  fV sysTéM
s ukládáním do Li-ion baterie
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ASO1 - typové označení MP 3000 MP 5000

Trvalý výstupní výkon měniče

Špičkový výkon měniče

Kapacita akumulátoru (DC)

ideální výkon připojené fV

Počet nezávislých MPPT vstupů

rozměry (V x h x Š)

Ohřev vody přebytečnou energií

hmotnost

3,0 kVA / 2,4 kW

6,0 kW

6,7 kWh (1x baterie Ess3/48V)

1x MPPT 150/70

1 - 4 kWp

1150 x 350 x 640 + externí baterie 
639x453x457

ne (volitelné příslušenství)

cca 160 kg

5,0 kVA / 4, 0 kW

10,0 kW

6,7 kWh (1x baterie Ess3/48V)

1x MPPT 150/85

1 - 4,8 kWp

1150 x 350 x 640 + externí baterie
639x453x457

Ano

cca 175 kg

Vstupní napěťová soustava    3 nPE, AC 50hz, 400V/230V, Tn-C-s
Výstupní napěťová soustava    3 nPE, AC 50hz, 400V/3x230V/230V, Tn-s
Vstupní jištění      max. 3x 32A (možné navýšení na 100A)
Maximální transferovaný proud    3x 32A (možné navýšení na 100A)
Provozní přechod na spolupracující síť   < 5 ms
Přechod do ostrovního módu    < 15 ms
Přechod na vnější třífázový transfer   15/50 ms
Akumulátor      Li-ion, (bMZ, německo)
Životnost akumulátoru     >5000 cyklů
Krytí       iP20
Provozní teplota      0 °C až +45 °C
Chlazení      aktivní, ventilátor v měniči

TEChniCKé PArAMETry:

hLAVní KOMPOnEnTy:

hybridní měnič Victron Energy 
s 5-ti letou zárukou

MPPT solární regulátor Victron Energy
s 5-ti letou zárukou

Lithium iontové akumulátory bMZ 
s vestavěnými balancéry a monitoringem, 

postavené na bázi ověřených 
cylindrických článků se zárukou 7 let.


