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Technische specificaties
Model

MAC250A

Invoergegevens (DC)
Aanbevolen ingangsvermogen (STC)
Bedrijfsdetectiewijdte van de gelijkspanning (DC)
MPPT spanningsbereik
Maximale gelijkstroom (DC)

Uitvoergegevens (AC)
Nominale netspanning @ 25C
Nominale netstroom
Wisselspanning bereik
Wisselspanning frequentie
Vermogensfactor
Stroom THD
Maximale aantal eenheden per serie

(110V/120V/127V/240V ook beschikbaar)

*

Efficiëntie
Maximale efficiëntie omvormer
Gewogen gemiddelde efficiëntie
Nachtelijke stroomverbruik

95.2
94.1

Mechanische gegevens
Enclosure environmental index
Temperatuurbereik wanneer in werking
Afmetingen (BxHxD).
Gewicht

Buiten

Karakteristieken
Micro omvormer keten verbinding
PV paneeltype
PV paneel gelijkstroom connector
Communicatie
Naleving

Alleen een kabel die de keten beëindigd
is benodigd.
Mono / Polykristallijne Si 60/72 cellen**
PLCC met EGate/eLog
- RD1663

Garantie

25 jaar (gratis verlenging)

* Het maximale aantal eenheden per serie is afhankelijk van de maximale stroom 16A.
** Neemt u voorafgaand aan de installatie alstublieft contact op met INVOLAR en geef daarbij aan welk paneeltype u gebruikt. De MAC250A is de meest flexibele
micro omvormer op de markt, wanneer er een ander paneeltype nodig is neemt u dan alstublieft contact op met INVOLAR voor meer informatie.
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Voordelen
Verhoogde levensduur en betrouwbaarheid (dubbele levensduur)
Faalt niet op één enkel punt en met een systeembeschikbaarheid van 100%
Maximale energieopbrengst ( gemiddeld +16%)
Verminderd energieverlies bij schaduw, stof en vuil
Simpel design, met een ''plug en play'' keten installatie
Verbeterde veiligheid zonder hoogspanningsgevaar
Geen omvangrijke en lawaaierige omvormer binnenshuis
Slimme 24h internet monitoring voor elke PV module

INVOLAR wereldwijd
Onze producten worden verzonden naar meer dan 40 landen
wereldwijd. Dit maakt INVOLAR de enige wereldwijde micro
omvormer fabrikant

CHINA

Distributienetwerk
AUSTRALIЁ – BELGIE – BRAZILIE – BARBADOS – CANADA – CHILI – CHINA – COLOMBIA – CYPRUS
DENEMARKEN – DUITSLAND – FINLAND – FRANKRIJK – GRIEKENLAND – ITALIЁ – JAMAICA – JAPAN
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SPANJE – TSJECHISCHE REPUBLIEK – TURKIJE – USA – VERENIGD KONINKRIJK – ZUID- AFRIKA – ZWEDEN
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