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KERBEROS POWER 6000B

Fotovoltaikus vízmelegítés
A SOLAR KERBEROS rendszer a gazdaságos vízmelegítésre szolgál. Kihasználja a 

fotovoltaikus akkumulációs melegítést a maximális munkapont megfigyelésével (MPPT).

A KERBEROS POWER egy moduláris 
rendszer, magas teljesítményű fotovoltaikus
vízmelegítéssel. Felhasználható 2,45 - 6kWp
telepített napelemes rendszerrel. 2 - 2,5 kW
-os klasszikus fűtőszállal működő rendszer 
az egyes modulok részére. A víz melegítése
kizárólag szoláris napenergiával működik és
a hálózat csak a vezérlő egység működéséhez
szükséges. A teljesítés sziget üzemben 
működik és galvanikuson el van választva 
 

A KERBEROS POWER online rendszerben
is működik

a hálózattól. 

Magas megtakarítás a modern technológiának 

köszönhetően

Magas hatásfok

Használható bármilyen típusú bojlernél

A tető konstrukció alacsony terhelése

Hatékony vízmelegítés télen is

Egyszerű és olcsó kivitelezés

Teljes mértékű autonóm rendszer,áramszünet 

esetén is működik

A megtermelt és felhasznált energia mérése 

Autodiagnostika

Gyártás és fejlesztés - Csehország

Szabadalmaztatott technológia

Eőnyök:

Alkalmazási 
területek:

Lakóházak

Nyaralóingatlanok

Sportpályák

Élményfürdők

Wellness központok

Hotelek és panziók

Éttermek



+5 až + 40°C 

-20 až + 60°C

A változtatás jogát fenntartjuk!

Működési hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet

Max 75% nem kicsapódó

Max 90% nem kicsapódó

Környezet szennyezettség

Tartalom por. részecske

Környezet szennyeze-
3ttség max: 0,75 mg/m

Viszonylagos üzemi nedvességtartalom

Tárolási relatív páratartalom

Vegyi hatások                                   Nem agresszív

Tervezési paraméterek

Méret

Súly

Borítás
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Műszaki adatok 

 

*Van mód más darabszámú napelemeket is bekötni más 

teljesítménnyel, de szigorúan be kell tartaniuk a maximális 

bemeneti feszültség  bármilyen fényviszony 

és  hőmérséklet mellet.

 

Elektromos paraméterek - napelem oldal

 

Bemeneti üresjárat feszültség (limitek)

MPPT tracker tartomány                    185 - 320 VDC

Max. áramerősség

Maximális hatékonyság

Ajánlott bekötés

200 - 340 VDC

        9 A

       99%

 8 x 260 Wp*

Bemeneti feszültség                        230 VAC 50 Hz

Bemeneti                                                  5W

Kimenet a fűtőelemre

Fűtőszálak mennyisége vagy független szakaszok

Fűtőbetét, szekció teljesítménye

Használható három fázisú test külön szekciókkal   

Használható egyfázisú test                                     

Használható három fázisú test közös ponttal          

     1 - 3

2 - 2,5 kW

    IGEN

    IGEN

    NEM

Kommunikációs WiFi/ethernet (választható)

Periodita mérése                                   60 sec.

Adatállományok mélysége                   365 nap

Hőmérséklet ellenőrzés

Beállítási tartomány                            10 - 85°C

Hőbiztosíték                                 IGEN - elektromos

Munkakörülmények

498 x 210 x 270 mm

11,2 kg

IP 20 

 

Elektromos paraméterek 
- hálózati rész (az összes típushoz)

Rajz

Napelem modulok

Túlfeszültség védelem

BOILER
AKKUMULÁCIÓS 

TARTÁLY
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KERBEROS POWER 6000B


