
Трифазні інвертори з 
технологією Synergy
для 277/480V Grid 

12-20
YEAR

WARRANTY

Спеціально призначені для роботи
з оптимізаторами потужності

-Проста установка для двох осіб - кожен блок встановлений окремо, 
оснащений кабелями для простого з’єднання між блоками

-Баланс системного та трудового скорочення порівняно з використанням 
декількох малострінгових інверторів

-Незалежна робота кожного блоку забезпечує більш високу тривалість 
роботи та зручність експлуатації
-Без зайвих земельних ділянок: стіна/ закріплений або горизонтально 
встановлений під модулями (нахил 10 ̊)
-Вбудований моніторинг на рівні модуля з Ethernet або стільниковим GSM
-Фіксована напруга інвертора для найвищої ефективності (98,1%) і довші 
ряди
-Вбудований блок підключення з додатковим інтегрованим перемикачем 
безпеки DC - усуває необхідність використання зовнішніх ізоляторів 
постійного струму
-Вбудований захист від перенапруги RS485, щоб краще витримувати дії 
блискавки
-Удосконалені функції безпеки - інтегрований захист від дуги та додаткове 
швидке відключення

SE66.6K SE100K

66600 100000 VA

66600 100000 VA

480/277 Vac

432 - 528 / 249.3 - 304.7 Vac

50/60 ± 5 Hz

80 120 A

3 / N / PE (WYE з нейтральним) V

250 на одиницю mA

90000 / 45000 135000 / 45000 W

1000 Vdc

850 Vdc 

80 120 Adc

Так

350kΩ Чутливість на одиницю (2)  

98.1 %

98 %

< 12 W

RS485, Ethernet, GSM плагін (необов’язковий)

Необов’язково(4) (Автоматичний вимикач на AC Grid мережу)

ВИХІД 
Номінальна потужність змінного струму

Максимальна потужність змінного струму
Вихідна напруга змінного струму - лінія на лінію/лінію на 
нейтральний (номінальний)
Вихідна напруга змінного струму - лінія до нейтрального 
діапазону

Частота змінного струму

Максимальний безперервний вихідний струм (на фазу) @277V

Підтримувані сітки - три фази

Максимальний диференціальний струм

Доступний моніторинг, ізольований захист, конфігурація 
коефіцієнта потужності, порогові значення країни

ВХІД  
Максимальна потужність постійного струму (модуль 
STC), інвертор / блок

Без трансформатора, незаземлений

Максимальна вхідна напруга

Номінальне напруга постійного струму

Максимальний вхідний струм

Захист зворотної полярності

Виявлення пошкодження ізоляції 

Максимальна ефективність інвертора

Європейська середньозважена ефективність

Нічне споживання енергії

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підтримувані інтерфейси зв’язку(3)

RS485 Захист від перенапруги

Швидке відключення

Вбудований

Так

Так

(1) Якщо потрібний зовнішній RCD, його тривалість повинна бути ≥ 300mA per unit (≥ 600mA for SE66.6K; ≥ 900mA for SE100K)
(2) Якщо це дозволено місцевими правилами
(3) Див. Таблиці даних -> Категорія комунікацій на сторінці “Завантаження” для уточнення додаткових опцій зв’язку:  http:// www.solaredge.com/groups/support/downloads
(4)  Інвертор з швидким вимиканням номер частини:: SE100K-RWRP0BNU4; Доступний для SE100K
(5) Для всіх стандартів зверніться до категорії Сертифікати на сторінці завантажень: http://www.solaredge.com/groups/support downloads
(6) Тип входу постійного струму, MC4 або герметичні вводи і перемикач постійного струму залежить від замовленого номера деталі. Інвертор з ущільненнями і вимикачем постійного струму P/N: SExxK-

xx0P0BNG4, inverter with glands 21/5000 і без перемикача постійного струмуP/N:  
   SExxKxx 0P0BNA4,інвертор з MC4 і з перемикачем постійного струму P/N: SExxK-xx0P0BNU4, інвертор з MC4 і без перемикача постійного струмуP/N: SExxK-xx0P0BNY4

(7) Для отримання інформації про зниження енергоспоживання див. https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

SE66.6K / SE100K 
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