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Fotovoltaikus rendszer vízmelegítéshez

Az energiával való hatékony gazdálkodására szolgál. A 
rendszer kombinálja az elektromos energiát a fotovol-
taikus panelekből nyert napenergiával úgy, hogy 
minimalizálva legyen a szolgáltatótól számlázott energia,
melyre szükség van a beüzemelt háztartási készülékek
működéséhez.

Családi házak   Lakóházak   Nyaralóingatlanok   Sportpályák, élményfürdők, 

wellness központok   Ipari-technológiai vízmelegítés   Cégek nagy vízfogyasztással

Alkalmazási területek:

A SOLAR KERBEROS fotovoltaikus szolár rendszer DC/DC 

inverterrel és MPP követővel a fotovoltaikus rendszerből nyert 

energia hatékony felhasználására szolgál a vízmelegíté-

shez. A rendszer bármilyen vízmelegítőhöz csatlakoztatható, 

nincs szükség más fűtőtestre, átkapcsolásra…

A Solar Kerberos fotovoltaikus rendszer a fotovoltaikus modulok

által termelt energia primáris vízmelegítő felhasználásra 

szolgál, melynek maximális felhasználhatósága van az MPP 

inverternek köszönhetően. Bármilyen vízmelegítőhöz csatlako-

ztatható, nincs szükség drága fűtőtestre, átkapcsolásra. A 

fotovoltaikus panelektől a vízmelegítőhöz egyszerű kábelezés 

vezet, mely nagyban befolyásolja a szerelés árát és karbantar-

tását. A fotovoltaikus rendszernek nincs szüksége keringető 

szivattyúra, izolált csövekre, biztonsági szelepre, télen a hideg

miatt nagyobb a hatékonysága.

A Solar Kerberos rendszerrel lehetséges tölteni az akkumulá-

torokat melyekkel a LED világítást, vagy a DC/AC inverterren 

át a fontos készülékeket, mint a keringető szivattyú, kazánok, 

vészvilágítás….  A Kerberosz vezérlő egysége lehetővé teszi 

a felettes rendszerek csatlakoztatását (intelligens ház, smart 

grids), vagy működhet úgy is mint egy szigetrendszer.

Magas hatásfok

Egyszerű és olcsó kivitelezés

A tető konstrukció alacsony terhelése

Hatékony vízmelegítés télen is

Használható bármilyen típusú bojlernél

Teljes mértékű autonóm rendszer,áramszünet esetén 

is működik

Felsőbbrendű rendszer csatlakoztatása

Egyszerű bővíthetőség új funkciókkal

Egyszerű kezelés

Elektromos berendezések biztonsági mentése - 

keringtető szivattyúk, gázkazánok….

Versenyelőnyök:

Melegvíz elkészítése

Szivattyúk biztosítása

Elektromos motorok töltése

Elektromos kerékpárok töltése

Elektromos szerszámok töltése

Elektromos fűtés

Biztonsági eszközök

Vészvilágítás

LED-es világítás

Lehetséges 

alkalmazások:
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A változtatás jogát fenntartjuk!

Műszaki adatok SOLAR KERBEROS

Napelemes rendszerek tervezése, kivitelezése, értékesítése

Montáže s.r.o.

Elektromos paraméterek - napelem oldal
Bemeneti feszültség (limitek)

MPP feszültség tartomány

Max. kimeneti áramerősség

Maximális hatékonyság

Szériában lehetséges hat darab PV modult is bekötni például: 

Uo = 36,7 V, Impp = 7,68 A, Pn = 225 Wp 

paraméterekkel. Van mód más darabszámű 

napelemeket is bekötni más teljesítménnyel,  

de szigorúan be kell tartaniuk a maximális 

bemeneti feszültség 280 Vdc bármilyen 

fényviszony és hőmérséklet mellet.

Bemeneti feszültség

Maximális kimeneti áram

Kimenet a fűtőelemre

Teljesítmény

ELEKTROMOS PARAMÉTEREK- hálózati rész

Bemeneti feszültség 
korlátozott max. 13 A 
a hálózatról és 8 A az

 PV oldalról.
Ajánlott teljesítmény

kombináció min. 
2 000W

Külső kimenet

Kimeneti feszültség

Állítható 5 - 15 %
bemeneti feszültség,

korlátozva
maximális feszültség,

stabilizáció nélkül

Hőmérséklet szabályozók
Beállítási tartomány

Hőbiztosíték                          GEN - elektromos  

Munkakörülmények
Működési hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet

Max 75% nem kicsapódó

Max 90% nem kicsapódó

Környezet szennyezettség
Tartalom por. részecske

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

Viszonylagos üzemi nedvességtartalom

Tárolási relatív páratartalom

Vegyi hatások                           Nem agresszív

Tervezési paraméterek
Méret

Súly

Borítás

Max. 6 napelem modul
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TÖLTÉS

EL. KERÉKPÁR,
EL. MOTOR…

LEDES VILÁGÍTÁS
BIZTONSÁGI 

BERENDEZÉSEK…

GÁZKAZÁN,
KERINGTŐSZIVATTJÚ

HŰTÖGÉP… 
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