
Sunprofi: Inwerter hybrydowy Sunways
STH-5KTL

Falowniki hybrydowe mogą pracować w systemie podłączonym do sieci
(On-Grid), jak i w systemach wyspowych (Off-Grid).

Można go skonfigurować w taki sposób, że będzie przesyłał energię elektryczną wyprodukowaną
przez fotowoltaikę bezpośrednio do urządzeń elektrycznych w domu, co oznacza, że jeśli w danym
momencie nasza instalacja PV będzie produkowała więcej prądu niż wynosi nasze zapotrzebowanie,
jej nadmiar nie musi być wysyłany do sieci - zostanie spożytkowana do naładowanie magazynu
energii. Dobrze dobrany inwerter hybrydowy to rozwiązanie oszczędne, elastyczne i perspektywiczne:
rynek magazynów energii rozwija się bardzo szybko, a samowystarczalność energetyczna jest w
obecnych czasach nie do przecenienia. Dzięki hybrydzie optymalizujemy proces pozyskiwania energii
i jeszcze bardziej obniżamy koszty inwestycji.

Trójfazowy falownik hybrydowy Sunways STH-5KTL
Większe uzyski- Efektywność 98,2% to wyższa wydajność całego systemu i wyższe uzyski. Większa
niezależność- Szeroki zakres napięcia akumulatora 135 ~ 750V pozwala przechowywać więcej
energii i zoptymalizować wskaźnik samowystarczalności. Łatwa instalacja- Brak okablowania między
poszczególnymi modułami akumulatorów oraz bezpieczne szybkozłącza AC to oszczędność kosztów i
czasu, oraz możliwość instalacji przez jedną osobę. Wszytko w jednym miejscu- Całe rozwiązanie do
magazynowania energii dostarczane przez jednego producenta- jeden kontakt zapewnia obsługę
całego systemu. Szybkie uruchamianie -Szybkie i łatwe uruchamianie oraz zarządzanie danymi za
pomocą aplikacji lub wyświetlacza OLED. Bezproblemowe przejście do trybu rezerwowego zasilania-
Przełączanie z trybu normalnego na tryb awaryjny w czasie krótszym niż 10 ms, eliminuje wpływ na
obciążenia domowe w przypadku wystąpienia  przerw w zasilaniu.

Parametry wejściowe DC

Maksymalna  moc wejściowa  DC: 8000 W●

Napięcie  startowe: 150 V●

Maksymalne  napięcie  wejściowe  DC: 1000 V●

Nominalne  napięcie  wejściowe  DC: 620 V●

Zakres  napięć  MPPT: 180~850 V●

Liczba  trackerów MPP: 2●

Liczba  wejść  na trackera: 1/1●

Maksymalny  prąd  wejściowy:  13A/13 A●

Maksymalny  prąd  zwarcia: 18A/18A●

https://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/produkty/id/4595/link/sunprofi-lublin


Parametry baterii:

Typ  baterii: Lithium  Battery (z BMS)●

Interfejs  komunikacyjny: CAN/RS485●

Zakres napięcia akumulatora: 1135-750 V●

Maksymalny  prąd  ładowania/rozładowania:  25A/25A●

Wbudowane  zabezpieczenie: 63A●

Parametry wyjściowe AC:

Nominalna moc wyjściowa:  5000 W●

Maksymalna moc wyjściowa:  5500 W●

Maksymalna moc pozorna: 5500 VA●

Moc ładowania akumulatora: 5000 W●

Nominalne  napięcie  wyjściowe:  3L/N/PE, 230/400 V  ●

Nominalna  częstotliwość  wyjściowa:  50/60 Hz●

Maksymalny  prąd  wyjściowy:   8,3 A●

Współczynnik  mocy wyjściowej:  ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie)●

Współczynnik  THDi (@ Parametry nominalne) <3%●

Wyjście Back-up:

Maksymalna  moc wyjściowa:  5500 VA●

Szczytowe  przeciążenie:   (60s): 10000VA●

Znamionowe  napięcie,  częstotliwość  : 400V/230VAC;380V/220VAC,3L/N/PE, 50/60●

Czas  przełączenia: <10ms●

Całkowite  zniekształcenia  harmoniczne (THDv, liniowe obciążenie): <3%●

Wydajność:

Maksymalna  sprawność:  98.1%●

Sprawność  Europejska: 97.3%●

Maksymalna  sprawność  ładowania  baterii: 97,2%●

Maksymalna  sprawność  rozładowywania  baterii: 97,2%●

Ochrona:

Anti-islanding  Protection: Zintegrowane●

Wejściowe  zabezpieczenie przed odwrotną  polaryzacją:  Zintegrowane●

Ochrona  przed odwrotnym połączeniem  wejścia  baterii: Zintegrowane●

Ochrona  rezystancji izolacji: Zintegrowane●

Ochrona  przeciwprzepięciowa: Zintegrowane  ●

Ochrona  przed przegrzaniem: Zintegrowane●

Ochrona  przeciwprzepięciowa  AC: Zintegrowane  ●

Zabezpieczenie  przed przeciążeniem:  Zintegrowane●

Zabezpieczenie  przed zwarciem AC: Zintegrowane●

Rozłącznik  DC: opcja●

Ogólne dane:

Zakres  temperatury otoczenia: -30~60 °C●

Wilgotność  względna:  0~100%●

Wysokość  pracy: ?4000 m●

Chłodzenie: Naturalna  konwekcja●

Interfejs  użytkownika:  OLED/LED●



Komunikacja:  WiFi lub LAN (opcja)●

Waga:  26-28 kg●

Wymiary  (W*H*D):550*410*175 mm●

Poziom  ochrony IP: IP65●

Pobór  energii w nocy: < 15 W●

Topologia:  Beztransformatorowy●

Poziom  hałasu  (dB): < 25●

Certyfikaty i standardy

IEC62109?IEC62116?VDE4105?VDE0126?AS4777?RD1699?NBR16149?IEC61727?
IEC60068?IEC61683?EN50549?EN61000?NRS097-2-1?IEC/EN  62477-1 

KONTAKT

SUNPROFI 

E-mail: biuro@sunprofi.pl

WWW: sunprofi.pl

Tel: +48 577 123 400
Adres:
Zawieprzycka 8K
20-228 Lublin
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