THƯƠNG HIỆU INVERTER ĐƯỢC TIN DÙNG TRÊN 80 QUỐC GIA

GIẢI PHÁP TRONG NÔNG NGHIỆP
Tính năng

Biến tần GD100-PV
là dòng biến tần chuyên dụng
trong hệ thống điện mặt trời cho
bơm nước, cung cấp nước với
nguồn điện vô tận mà không cần
điện lưới hay bộ ắc quy. GD100PV có tần số ngõ ra tự chỉnh định
theo cường độ ánh sáng mặt trời.

Model
Điện áp đầu vào AC (V)

Điều khiển động cơ bơm nước 1 pha 220V và 3 pha 220V/380V, công suất
từ 0.4kW đến 110kW.
Chế độ tự động khởi động và ngủ đông không cần cài đặt thông số.
Bao gồm chức năng PV bảo vệ quá áp, PV cảnh báo dòng trả ngược, tự
động giảm tải để chống quá nhiệt, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Phương pháp tối ưu MPPT, giúp hệ thống đạt hiệu suất 99%.
Đối với công suất từ 2.2kW hoặc thấp hơn, bộ tăng áp giúp bơm nước
hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện điện áp thấp, giúp giảm chi
phí tấm pin. Thực hiện chuyển đổi tự động đầu vào giữa nguồn điện năng
lượng mặt trời và điện lưới, giúp hệ thống hoạt động liên tục 24 giờ mà
không cần giám sát.
Hỗ trợ tính năng GPRS giám sát từ xa bằng ứng dụng APP.
Hỗ trợ tủ với cấp bảo vệ IP54.
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Điện áp vận hành tối thiểu (V)
Dải điện áp đầu vào DC tốt nhất (V)
Điện áp đầu ra danh định (V)
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Cách lắp đặt

Treo tường, thanh trượt, mặt bích

Nhiệt độ hoạt động

-10OC ~ +50OC
Trên 40OC, giảm 2 % khi tăng 1OC

Độ cao
Cách thức làm mát
Cấp bảo vệ
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Dưới 1000 m
Trên 1000 m, giảm 1% khi tăng 100 m
Quạt làm mát
IP20: IP54 (tủ bảo vệ)

380 (3PH)

