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energia Solar Fotovoltaica
sistemAs de AUtoconsUmo • módulo PolicriStalino 270

eXcelente relaçÃo qualidade Preço
otimiza o investimento em cada projeto onde são aplicados.

comPonenteS SelecionadoS
são usados na sua construção apenas componentes selecionados sendo todos os testes 
efetuados segundo os mais recentes procedimentos de ensaio cumprindo todas as 
normas iso e iec.

conStruçÃo roBuSta e duradoura

PeSo reduZido
com acabamento em alumínio

 

dimensões asiático 270 Wp

 Vista frontal Vista lateral Vista traseira
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referência descrição                                   imagem

FPa270a módulo Fotovoltaico aSiático 270 WP

módulo                                                                  asiático

dadoS técnicoS rendimento (%)                                                                    16,51

tensão em vazio (voc) (v)                                                                    38,17

corrente curto circuito (isc) (A)                                                                    9,18

tensão nominal (vmp) (v)                                                                   31,13

corrente nominal (imp) (A)                                                                    8,67

potência nominal (Wp)                                                                    270

coeficiente de temperatura p (%/K)                                                                    -0,410

coeficiente de temperatura isc (mA/K)                                                                   +5,3

coeficiente de temperatura voc (mv/K)                                                                   -125

diodos de bypass (por caixa de ligações)                                                                   3
tensão máxima do sistema (v)                                                                  1000

diferencial da potência nominal (W)                                                                 -0~+5

Alcance de temperatura ambiente (ºc)                                                                    -40 até 85

dimenSõeS Altura (mm)                                                                   1650

largura (mm)                                                                   991

profundidade (mm)                                                                   35

peso (kg)                                                                     18

teste de granizo - granizo com 25mm (km/h)                                                                      -
teste de granizo - granizo com 55mm (km/h)                                                                      -
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energia Solar Fotovoltaica
sistemAs de AUtoconsUmo • inverSor Solax x-hyBrid

inverSor híBrido de última geração
o inversor híbrido solax potencia ao máximo o aproveitamento da energia solar. 
Permite em simultâneo o autoconsumo instantâneo e o carregamento das baterias para 
utilização da energia quando necessário. o seu funcionamento em paralelo com a rede 
elétrica permite que excedentes de energia possam ser injetados na rede.

verSatilidade
este inversor permite ampliar a capacidade de armazenamento em função das 
necessidades do utilizador. Pode ser instalado um maior número de painéis fotovoltaicos 
assim como mais baterias para armazenamento de energia produzida.

Função epS (emergency poWer Supply)
Permite alimentar cargas consideradas prioritárias no caso de falha de energia.

monitorização incluída
Possibilidade de monitorização do estado das produções através do seu computador ou 
dispositivo móvel Android ou ios via wi-Fi ou cabo.

dados técnicos x-hybrid

entrada dc máxima potência (wp) 3300

tensão máxima (V) 550

tensão nominal (V) 360

nº mPPt’s/ nº entradas por mPPt 1/1

intervalo de tensão mPPt (V) 125-530

corrente nominal de entrada (A) 12

Saída ac tensão na rede (V) 230

máxima corrente de saída (A) 14,4

eficiência eU (%) 97,0

eficiência máxima (%) 97,6

carregador 
interno

compatibilidade de baterias Ácido / iões de lítio

tensão nominal da bateria (V) 48

corrente máx. de carga/descarga (A) 50 (ajustável)

comunicação can/rs232

epS
(emergency Power 
supply)

Potência nominal (VA) 2000

tensão nominal (V) 230

corrente nominal (A) 9

tempo de transferencia (s) <5

geral grau de protecção iP20 (uso interior)

dimensões (alt. x larg. x prof.) (mm) 591 x 700 x 151

Peso (Kg) 27,7

monitorização painel lcd




