
Nimivõimsus: Nominālā jauda: 

Akumulatora kapacitāte: 

10 kW

20.48–46.08 kWh

Aizsardzība
ierīču aizsardzība pret 

īssavienojumu

Drošība
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Stabils spriegums, tehnoloģija, 
kas aizsargā mājas noslodzi pret 

īssavienojumu
Automātiskā bojājumu novēršana 

Viedā vadība
Attālināta bojājumu uzraudzība, 

izmantojot aplikāciju
Automātiskā bojājumu novēršana



Ekspluatācijas īpašību specifikācija Mehāniskā specifikācija*

Vides specifikācija

Savietojamie parametri
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*Lūdzu, ievērojiet mūsu piemērojamos garantijas nosacījumus.
* Saskaņā ar noteiktajiem testēšanas nosacījumiem: 100% izlādes apjoms (DoD), 0.2C uzlādes un 
izlādes ātrums pie 25°C.

* Produkta izmēri ir faktiskā objekta izmēri ar pielaidi ±3%.

* Augstāk esošie attēlotie izmēri atbilst produkta modelim: LC-E2-1025T.

* Ja temperatūra ir zemāka par 0°C vai ir virs 40°C, veiktspēja būs ierobežota.

* Mēs paturam tiesības veikt tehniska rakstura izmaiņas. Šajā bukletā un datu lapās, sludinājumos un 
citos reklāmas dokumentos minētās vērtības, izvaddati, cita tehniskā informācija, attēli un 
diagrammas, kur tās nav identificētas kā saistošas, ir aptuvenas vadlīnijas visiem iespējamajiem 
gadījumiem.

Invertora izmēri/svars  600/420/820 mm / 65.5 kg 

Akumulatora izmēri/svars 600/420/200 mm / 54 kg 

Pamatnes izmēri/svars 600/420/130 mm / 17.5 kg 

Montāžas iespējas  Saliekot vienu uz otra 

Sertifikācijas CE/TUV 

Drošības noteikumi 
IEC 62109-1&-2, 

IEC 62477, MSDS 
EN 61000, UN38.3 

Tīkla noteikumi
 

G99/l-6:2020; 
EN50549-l:2019/AC:2019; 

EN50549-l:2019 RFG:2016; 
VDE-AR-N 4105:2018; 

EN62116;EN61727;EN61683 

Fāzes Trīsfāzu 
Nominālā izejas jauda 10 000 W 
Maksimālā tīkla izejas pilnā jauda 11 000 VA 
Nominālā izejas strāva 15.9 A 
Atsevišķa akumulatora kapacitāte 5.12 kWh 
Pievienojamo akumulatoru maksimālais skaits 4~9 
Izmantojamās kapacitātes diapazons 20.48~46.08 kWh 
Akumulatora tips LiFePO4 
Akumulatora izejas spriegums 125~600 V 
Tīkla sprieguma diapazons 360~440 V 
Nominālais izejas spriegums 3 W+N+PE 230 V / 400 V 
Nominālā tīkla frekvence 50 HZ / 60 HZ 
 Automātiskā noteikšana 
PV (fotoelektriskā) maksimālā ieejas jauda 15 000 W 
MPPT sprieguma diapazons 180~850 V 
Sistēmas uzlādes & izlādes efektivitāte  98.2% 
Sazemējuma režīms TN 
Pārslēgšanās laiks ≤20 ms 
Paredzētais kalpošanas laiks 10 gadi 
Garantija* 5 gadu produkta garantija 
 10 gadu veiktspējas garantija 

Ekspluatācijas temperatūra* -15~55 °C 
Ieteicamā temperatūra  25 °C 
Augstums virs jūras līmeņa 2000 m 
Mitrums  5~95% neradot kondensātu 
Apvalka aizsardzības novērtējums IP20 
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