Fronius IG Plus
Nová generace fotovoltaick˘ch stfiídaãÛ
urãen˘ch pro pfiipojení na síÈ.

Maximální v˘tûÏnost.
Za kaÏdého poãasí.

První zafiízení pro v‰echny podmínky.
Spolehlivé a s maximální jistotou v˘tûÏnosti.
Siln˘ pfiírÛstek do rodiny – nová generace stfiídaãÛ Fronius IG
Plus pfiedstavuje dal‰í stupeÀ v˘voje úspû‰né koncepce.
Pro maximální jistotu v˘tûÏnosti, mnohostrannou pouÏitelnost
a maximální spolehlivost. Nové v˘konnostní tfiídy roz‰ifiují
osvûdãenou rodinu v˘robkÛ Fronius IG: od 3,5 do 12 kW. A díky
mnoha v˘hodám garantují dlouhodobû maximální v˘tûÏnost.

Maximální jistota v˘tûÏnosti

Nejvy‰‰í spolehlivost

Maximální vyuÏití kaÏdého sluneãního paprsku je

T˘m v˘vojov˘ch pracovníkÛ spoleãnosti Fronius

moÏné díky komplexní souhfie rÛzn˘ch faktorÛ:

realizoval mnoho nápadÛ, aby zamezil v˘padkÛm.
I ty nejmen‰í detaily mohou mít velk˘ vliv.

3 ‰piãky úãinnosti . Vy‰‰í v˘tûÏnost u kaÏdé v˘konové
tfiídy. Zárukou je automatické pfiepínání transformátoru

Promy‰lená koncepce odvûtrávání. Ru‰ivé vlivy jako

u zafiízení Fronius IG Plus. Díky tomu dochází ne k

prach nebo vlhkost zÛstanou venku. DÛvod je prost˘,

jedné, ale hned ke tfiem ‰piãkám úãinnosti. V˘sledkem

chladicí vzduch je nasáván od stûny a uzavfien˘m

je rovnomûrná úãinnost v celé ‰iroké oblasti vstupního

kanálem je veden kolem tûlesa chladiãe. Tím je

napûtí. Pro porovnání: u stfiídaãÛ bez pfiepínání

vylouãen kontakt se základní deskou. Souãasnû jsou

transformátoru úãinnost pfii stoupajícím vstupním

souãástky udrÏovány v chladném stavu – zafiízení

napûtí neustále klesá. Beztransformátorová zafiízení

pracuje dlouhodobû stabilnû.

‰piãku úãinnosti nemají.

Vstupní napûtí

Fronius IG Plus
s pfiepínáním
transformátoru

Stfiídaã bez
pfiepínání
transformátoru

Stfiídaã bez
transformátoru
Úãinnost

Koncepce MIX™ . Díky chytré kombinaci více

Bez v˘padkÛ. Na stfiídaãe Fronius se mÛÏete

v˘konov˘ch dílÛ získáváte maximální v˘kon pfii

spolehnout. I kdyby do‰lo k v˘padku jednoho

ãásteãném vyuÏití, napfi. pfii oblaãném poãasí. Z toho

v˘konového dílu, ostatní pracují spolehlivû dál.

dÛvodu si v˘konové díly zafiízení Fronius stfiídavû a

V okamÏiku, kdy dorazí náhradní díl, lze jej rychle a bez

nezávisle na hodinách provozu rozdûlují práci.

komplikací nechat odborníkem vymûnit. Není zapotfiebí
demontovat celé zafiízení, neboÈ prostor pfiipojení

Module Manager. Pouze ten, kdo se neustále nachází

vãetnû kabeláÏe a v‰ech konfigurací zÛstává na stûnû.

v bodû maximálního v˘konu (MPP), mÛÏe z kaÏdého
sluneãního paprsku získat optimum. O to se stará

Dlouhá Ïivotnost. Koncepce MIX™ prodluÏuje

Module Manager, urãen˘ pro rychlé a pfiesné sledování

Ïivotnost stfiídaãe. O provozní hodiny se dûlí více

MPP. To je obzvlá‰tû dÛleÏité u ploch˘ch

men‰ích v˘konov˘ch dílÛ. I nová koncepce odvûtrávání

charakteristik úãinnosti u tenkovrstv˘ch modulÛ.

je velk˘m pfiínosem, protoÏe ãisté v˘konové díly pracují
déle. Samozfiejmostí je u nové generace stfiídaãÛ pouÏití

·piãkov˘ jezdec. S úãinností 96 % dosahuje
zafiízení série Fronius IG Plus nejvy‰‰í hodnoty u
vysokofrekvenãních zafiízení.

tûch nejkvalitnûj‰ích souãástek.

První zafiízení pro v‰echny podmínky
Mnohostrannost jako základní princip – zafiízení Fronius
IG Plus v˘bornû spolupracuje se v‰emi fotovoltaick˘mi
zafiízeními a je vhodné pro v‰echny moÏné velikosti
zafiízení.
Kompatibilita s témûfi v‰emi konfi guracemi
modulÛ. Zafiízení Fronius IG Plus optimálnû
spolupracuje se v‰emi typy modulÛ. Díky ‰iroké oblasti
vstupního proudu, galvanickému oddûlení a standardnû
dostupné funkci uzemnûní a dále preciznímu sledování
MPP je zafiízení Fronius IG Plus obzvlá‰tû vhodné pro
tenkovrstvé moduly.
Uzemnûní na místû. Rozhodnûte se na místû, zda
moduly chcete nebo musíte uzemnit. VloÏte pojistku,
aktivujte software – a pfiíprava pro uzemnûní je hotová.
Uvnitfi i venku. V‰echna zafiízení Fronius IG Plus mají
robustní a elegantnû tvarovan˘ kovov˘ plá‰È. Je odoln˘
paprskÛm UV a chránûn˘ proti korozi pro pouÏití uvnitfi
i venku.
Integrovan˘ sbûrn˘ modul pro monitorování vûtví s
kontrolou pojistek.
Zafiízení Fronius IG Plus je standardnû vybaveno jedním
integrovan˘m sbûrn˘m modulem pro monitorování
jednotliv˘ch vûtví. Tento modul usnadÀuje instalaci a
pfiispívá tím také k úspofie nákladÛ. K modulu lze pfiímo
pfiipojit aÏ 6 vûtví, pfii poru‰e pojistky je okamÏitû
vyslána zpráva na informaãní displej.
Nejvût‰í prÛchozí paleta v˘konu. Princip funkce je u
celé rodiny zafiízení Fronius IG stejn˘. KdyÏ se tedy seznámíte s jedním zafiízením, mÛÏete stejn˘m zpÛsobem
obsluhovat v‰echna dal‰í, vãetnû servisních prací.

Integrovan˘ oddûlovaã DC. ez nutnosti dodateãné
instalace nebo kabeláÏe. Maximální komfort a
spolehlivost v souladu s DIN-VDE 0100-712.
Nov˘ systém Power-Steck. Prostor pfiipojení a
v˘konové díly jsou instalovány nezávisle. Zcela
snadno, zcela bezpeãnû. Nejprve jako obvykle
nainstalujte na stûnu pfiípojn˘ díl. Poté zasuÀte
v˘konov˘ díl. Systém Power-Stecker obû souãáti
propojuje do pevné jednotky. Pfii údrÏbû zÛstává
pfiípojn˘ díl na stûnû – ve‰kerá nastavení a konfigurace
zÛstávají tedy zachovány.

Maximální jistota v˘tûÏnosti

Nejvy‰‰í spolehlivost

První zafiízení pro
v‰echny podmínky

Fronius IG Plus 35 /
Fronius IG Plus 50
Silný a kompaktní. Obě jednofázová
zařízení s výstupním výkonem od 3,5,
příp. 4 kW pro fotovoltaická zařízení,
např. u rodinných domů.

Fronius IG Plus 70 /
Fronius IG Plus 100
Dvoufázové pfiipojení zaji‰Èuje u
velk˘ch zafiízení fázové nesoumûrné
zatíÏení men‰í neÏ 4 kVA. V˘stupní
v˘kon 6,5 kW, pfiíp. 8 kW.

Fronius IG Plus 120 /
Fronius IG Plus 150
Maximální výkonnost. Tři fáze v
jednom přístroji pro obrovská zařízení.
Dostupné s výstupním výkonem 10,
příp. 12 kW.

Fronius IG Plus v pfiehledu.
V‰echna zafiízení Fronius IG Plus samozfiejmû nesou oznaãení

a splÀují ve‰keré potfiebné smûrnice a normy.

Dal‰í informace, certifikáty a detaily pro anal˘zu a kontrolu zafiízení se systémem DATCOM naleznete na adrese

35

50

70

100

120

150

3700 W

4200 W

6800 W

8400 W

10500 W

12600 W

Rozsah napûtí MPP

230 - 500 V

230 - 500 V

230 - 500 V

230 - 500 V

230 - 500 V

230 - 500 V

Max. vstupní napûtí

600 V

600 V

600 V

600 V

600 V

600 V

16,0 A

18,3 A

29,7 A

36,6 A

45,8 A

54,9 A

VSTUPNÍ ÚDAJE

Fronius IG Plus

Jmenovit˘ v˘kon DC

(pfii 1000 W/m 2, -10 °C)
Max. vstupní proud

V¯STUPNÍ ÚDAJE
Jmenovit˘ v˘kon

3500 W

4000 W

6500 W

8000 W

10000 W

12000 W

Max. v˘stupní v˘kon

3500 W

4000 W

6500 W

8000 W

10000 W

12000 W

Max. úãinnost

96,0 %

96,0 %

96,0 %

96,0 %

96,0 %

96,0 %

Euro úãinnost

95,0 %

95,1 %

95,4 %

95,5 %

95,5 %

95,5 %

Úãinnost pfiizpÛsobení MPP

99,9 %

99,9 %

99,9 %

99,9 %

99,9 %

99,9 %

230 V / 50 Hz (60 Hz)

SíÈové napûtí / frekvence
SíÈové pfiipojení
âinitel zkreslení
Úãiník
Vlastní spotfieba v noci

1fázové

2fázové / 1fázové (volitelnû)

3fázové

< 3,5 %

< 3,5 %

< 3,5 %

< 3,5 %

< 3,5 %

1

1

1

1

1

< 3,5 %
1

1W

1W

1W

1W

1W

1W

V·EOBECNÉ ÚDAJE
Velikost (v x ‰ x h)

631 x 434 x 244 mm

926 x 434 x 244 mm

1221 x 434 x 244 mm

11,0 kg

11,0 kg

11,0 kg

Hmotnost - prostor pfiipojení

14,0 kg

Hmotnost - prostor výkonového dílu
Krytí
Koncepce stfiídaãe
Chlazení
Plá‰È kovov˘
Rozsah okolních teplot

IP 44

26,0 kg
IP 44

IP 44

38,0 kg
IP 44

Vysokofrekvenční trafo
fiízen˘m vûtráním
plá‰È pro montáÏ uvnitfi i venku
od -20°C do +50°C

Pfiípustná vlhkost vzduchu

0 % aÏ 95 %

BEZPEâNOSTNÍ ZA¤ÍZENÍ
Mûfiení izolace DC
Chování pfii pfietíÏení

Varování pfii RISO < 500k Ohm
popis pracovního bodu, omezení v˘konu

Odpojovaã DC

Integrovan˘

IP 44

IP 44

Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu při zadání do tisku. Změny vyhrazeny.
Bez písemného svolení firmy Fronius International GmbH se nesmí tento dokument - ani vcelku, ani po částech - kopírovat, ani jakýkoliv jiným způsobem rozmnožovat.

www.fronius.com.

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
4600 Wels, Buxbaumstraße 2
Austria
E-Mail: pv@fronius.com
www.fronius.com
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Technické zmûny vyhrazeny.

