
Elektrownie przyszłości.
Beztransformatorowe falowniki trójfazowe Powador 10.0 TL3 do 20.0 TL3.

Beztransformatorowe falowniki trójfa-
zowe Powador 10.0 TL3 do 20.0 TL3 
umożliwiają projektowanie instalacji 
fotowoltaicznych o  mocy do kilkuset 
kilowatów w  sposób bardzo elastyczny 
z  małych, wysokowydajnych jednostek.

Optymalne dopasowanie urządzeń 
umożliwiają dwa oddzielne trackery 
MPP, które mogą przyjąć zarówno ła-
dunek symetryczny, jak i  asymetryczny. 
W ten sposób możliwe jest spełnienie 
wszystkich typowych wymagań skompli-
kowanych projektów, z  jednej strony na 
przykład pełne wykorzystanie powierzch-
ni dachu wschód-zachód (obciążenie sy-
metryczne), a z drugiej strony regularne 
wykorzystanie dachu południowego, 
bez konieczności rezygnacji z  uzysku 
energii słonecznej z  lukarny (obciążenie 
asymetryczne). Możliwe jest również 
połączenie równoległe trackerów MPP. 
Połączenie łańcuchów ogniw już przed 
falownikiem umożliwia zmniejszenie 
nakładów na prace instalacyjne (m. in. 

rezygnację z  dodatkowego rozłącznika 
zewnętrznego). Do każdego trackera 
MPP można podłączyć po dwa łańcu-
chy ogniw, a więc po cztery łańcuchy na 
urządzenie. 

Zakres napięć wejściowych jest bardzo 
szeroki: Od napięcia 250  V urządzenia 
przełączają się na sieć, a podczas pra-
cy zasilają jeszcze przy napięciu nawet 
200  V. Zapewniają one więc nie tylko 
uzysk energii słonecznej ze stosunkowo 
małych powierzchni, takich jak lukarny 
czy wiaty garażowe, lecz również pracują 
w ciągu dnia dłużej. Kompaktowe wzor-
nictwo oraz solarne złącze wtykowe DC 
sprawiają, że instalacja jest bardzo prosta 
i niedroga. 

Falowniki umożliwiają pełny monitoring 
i dobrą komunikację w każdym środowi-
sku. Urządzenia są wyposażone w zinte-
growany rejestrator danych z  serwerem 
sieciowym, wyświetlacz grafi czny do wy-
świetlania parametrów pracy oraz port 

USB umożliwiający wgrywanie aktualiza-
cji wbudowanego oprogramowania fi r-
mware. Na  naszej stronie internetowej, 
w  zakładce z  danymi do pobrania, do-
stępne jest bezpłatnie najnowsze opro-
gramowanie. Dane o  pracy urządzenia 
można pobierać i przetwarzać zarówno 
przez port USB, jak i  przez serwer sie-
ciowy. Zintegrowany rejestrator danych 
można ponadto połączyć bezpośrednio 
z portalem internetowym Powador-web, 
wyposażonym w  funkcje profesjonalnej 
analizy i wizualizacji danych falownika. 

Falowniki mają zaprogramowane fa-
brycznie ustawienia dla różnych krajów; 
aby z nich skorzystać wystarczy podczas 
instalacji wybrać odpowiednie ustawie-
nia z  listy. Niezależnie od tego można 
wybrać dowolny język menu. 

Geleceğin enerji santralleri.10.0 TL3 ila 20.0 TL3 Powador trafosuz üç fazlı eviriciler. 

10.0 TL3 ila 20.0 TL3 Powador trafosuz üç 
fazlı eviricilerle, Fotovoltaik-Tesisler,  birkaç 
yüz kilovata kadar, oldukça esnek şekilde, 
küçük ve  verimli ünitelerde planlanabil-
mektedir. 

Cihazlar optimal  bir uyum sağlayabilmek 
amacıyla, hem simetrik ve hem de asimet-
rik yüke dayanıklı iki ayrı MPP-İzci ile çalışır.
Bu sayede, daha karmaşık tasarımların 
tüm tipik gereklilikleri yerine getirilir. Ör-
neğin, bu size bir çatı penceresinin güneş 
enerjisi getirisinden vazgeçmeden, hem 
çatının Doğu-Batı cephesini komple do-
natma (simetrik yükleme) hem de çatının 
güneye bakan tarafını (asimetrik yükleme) 
normal şekilde donatma imkanı verir. 

MPP-İzcinin paralel bağlantısı da müm-
kündür. Diziler, eviriciden önce kombine 
edilecekse, kurulum zahmetinden tasarruf 
etmenizi sağlar ( ek harici bir ayrıcı şalter). 
MPP-İzci başına iki dizi, yani her cihaza 

dört dizi bağlanabilmektedir. Giriş voltaj 
aralığı son derece geniştir: Cihazlar, 250 
V’dan sonra şebekeye geçer ve işletim-
deyken bile 200 V’da besleme yaparlar.  
Gün boyu daha fazla çalıştığını dikkate 
alırsanız,  çatı penceresi veya açık garajlar 
gibi küçük alanlardan elde ettiğiniz güneş 
enerjisi getirisinden daha fazlasını garan-
ti etmiş oluyorsunuz.  Güneş konektörü 
üzerinden DC bağlantısı ile birlikte kom-
pakt tasarımı, kolay montaj ve düşük ma-
liyet sağlar. 

Cihazlarla, kolayca mükemmel bir iletişim 
sağlanır. Cihazlar web sunuculu entegre 
bir veri kayıt cihazı, işletim verilerini gö-
rüntüleyebilmek amacıyla bir grafik ekran 
ve ürün yazılımı güncellemesi için bir USB 
yuvasıyla donatılmıştır. Anasayfamızın 
“download bölümünde”, ilgili güncel ya-
zılım ücretsiz olarak hizmetinizdedir. Ge-
tiri değerleri USB ile veya Web sunucusu 
üzerinden alınıp değerlendirilebilir. Buna 

ek olarak entegre veri kaydedicisi,  evirici 
verilerinin profesyonel değerlendirmesi ve 
görselleştirme için Internet portalı Powa-
dor- web’e  doğrudan bağlanabilmektedir. 

Bir dizi ülke ayarı eviricilerde programlıdır.  
Bunlar kurulum yerinde kolayca seçilebi-
lir. Menü dili, ülke ayarlarından bağımsız 
olarak serbestçe seçilebilir. Eviriciler tüm 
direktifl eri karşılıyor ve şebeke ve tesisin 
korunması ayrıca EEG 2012’ye göre per-
formans yönetimi amacıyla, Powador-pro-
tect’in işlevlerini de desteklemektedir. 

blueplanet 9.0 TL3’nin  2014/3-Çeyreğin-
de kullanılmasıyla birlikte Powador
10.0 TL3’ün yerini alacaktır. 

Powador
10.0 TL3 | 12.0 TL3
14.0 TL3 | 18.0 TL3
20.0 TL3

Specyfi kacja 
techniczna



Dane techniczne
Powador 10.0 TL3 | 12.0 TL3 | 14.0 TL3 | 18.0 TL3 | 20.0 TL3

Dane elektryczne 10.0 TL3 12.0 TL3

Parametry wejściowe

Zakres modułów śledzenia MPP 200 V ... 800 V 1) 200 V ... 800 V 2)

Napięcie startowe 250 V 250 V

Napięcie stanu jałowego 1000 V 1000 V 

Prąd wejściowy maks. 2 x 11,0 A 2 x 18,6 A

Liczba trackerów MPP 2 2

Moc maks. / tracker 8,8 kW 10,2 kW

Liczba łańcuchów dla każdego trackera MPP 2 x 2 2 x 2

Parametry wyjściowe 

Moc znamionowa (przy napięciu 230 V) 9000 VA 10 000 VA

Napięcie sieciowe 400 V / 230 V (3 / N / PE) 400 V / 230 V (3 / N / PE)

Prąd znamionowy 3 x 13,0 A 3 x 14,5 A

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 50 Hz 

Cos fi 0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnościowa 0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnościowa

Liczba faz zasilających 3 3 

Ogólne dane elektryczne

Współczynnik sprawności maks. 97,9% 98,0%

Europejski współczynnik sprawności 97,1% 97,5%

Pobór mocy w trybie nocnym 1,5 W 1,5 W

Konfi guracja obwodu bez transformatora bez transformatora

Certyfi kacje Przegląd: patrz strona główna / do pobrania Pprzegląd: patrz strona główna / do pobrania

Konstrukcja mechaniczna

Wyświetlacz Wyświetlacz grafi czny + diody LED Wyświetlacz grafi czny + diody LED

Elementy obsługi Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Porty Ethernet, USB, RS485, wyjście S0, 
wejście cyfrowe „Falownik wył.”

Ethernet, USB, RS485, wyjście S0, 
wejście cyfrowe „Falownik wył.”

Przekaźnik sygnału błędu zestyk bezpotencjałowy maks. 230 V / 1 A zestyk bezpotencjałowy maks. 230 V / 1 A

Złącza DC: Wtyk solarny, 
AC: przepust kablowy M40 i zacisk 
(przekrój maks. 16 mm2)

DC: Wtyk solarny, 
AC: przepust kablowy M40 i zacisk 
(przekrój maks. 16 mm2)

Temperatura otoczenia -25°C … +60°C 5) -25°C … +60°C 5)

Chłodzenie Wentylator regulowany zależnie od 
temperatury

Wentylator regulowany zależnie od 
temperatury

Klasa ochrony IP65 IP65

Emisja hałasu 52 dB (A) (bezgłośnie bez pracującego 
wentylatora)

52 dB (A) (bezgłośnie bez pracującego 
wentylatora)

Rozłącznik DC zintegrowany zintegrowany

Obudowa odlew aluminiowy odlew aluminiowy

Wys. x szer. x głęb. 690 x 420 x 200 mm 690 x 420 x 200 mm

Waga 40 kg 40 kg

14.0 TL3 18.0 TL3 20.0 TL3

200 V ... 800 V 2) 200 V ... 800 V 3) 200 V ... 800 V 4)

250 V 250 V 250 V

1000 V  1000 V  1000 V  

2 x 18,6 A 2 x 18,6 A 2 x 18,6 A

2 2 2

12,8 kW 14,9 kW 14,9 kW

2 x 2 2 x 2 2 x 2

12 500 VA 15 000 VA 17 000 VA

400 V / 230 V (3 / N / PE) 400 V / 230 V (3 / N / PE) 400 V / 230 V (3 / N / PE)

3 x 18,1 A 3 x 21,8 A 3 x 24,6 A

50 Hz 50 Hz 50 Hz 

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnościowa 0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnościowa 0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnościowa

3 3 3 

98,0% 98,0% 97,9%

97,6% 97,7% 97,6%

1,5 W 1,5 W 1,5 W

bez transformatora bez transformatora bez transformatora

Przegląd: patrz strona główna / do pobrania Pzegląd: patrz strona główna / do pobrania Przegląd: patrz strona główna / do pobrania

Wyświetlacz grafi czny + diody LED Wyświetlacz grafi czny + diody LED Wyświetlacz grafi czny + diody LED

Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Ethernet, USB, RS485, wyjście S0, 
wejście cyfrowe „Falownik wył.”

Ethernet, USB, RS485, wyjście S0, 
wejście cyfrowe „Falownik wył.”

Ethernet, USB, RS485, wyjście S0, 
wejście cyfrowe „Falownik wył.”

zestyk bezpotencjałowy maks. 230 V / 1 A zestyk bezpotencjałowy maks. 230 V / 1 A zestyk bezpotencjałowy maks. 230 V / 1 A

DC: Wtyk solarny, 
AC: przepust kablowy M40 i zacisk 
(przekrój maks. 16 mm2)

DC: Wtyk solarny, 
AC: przepust kablowy M40 i zacisk 
(przekrój maks. 16 mm2)

DC: Wtyk solarny, 
AC: przepust kablowy M40 i zacisk 
(przekrój maks. 16 mm2)

-25°C … +60°C 5) -25°C … +60°C 5) -25°C … +60°C 5)

Wentylator regulowany zależnie od 
temperatury

Wentylator regulowany zależnie od 
temperatury

Wentylator regulowany zależnie od 
temperatury

IP65 IP65 IP65

52 dB (A) (bezgłośnie bez pracującego 
wentylatora)

52 dB (A) (bezgłośnie bez pracującego 
wentylatora)

52 dB (A) (bezgłośnie bez pracującego 
wentylatora)

zintegrowany zintegrowany zintegrowany

odlew aluminiowy odlew aluminiowy odlew aluminiowy

690 x 420 x 200 mm 690 x 420 x 200 mm 690 x 420 x 200 mm

40 kg 44 kg 44 kg

1) W zakresie napięć < 420 V obniża się dopuszczalna moc wejściowa. Prąd wejściowy jest ograniczony do 11,0 A / wejście.  
2) W zakresie napięć < 350 V obniża się dopuszczalna moc wejściowa. Prąd wejściowy jest ograniczony do 18,6 A / wejście.  
3) W zakresie napięć < 420 V obniża się dopuszczalna moc wejściowa. Prąd wejściowy jest ograniczony do 18,6 A / wejście.
4) W zakresie napięć < 460 V obniża się dopuszczalna moc wejściowa. Prąd wejściowy jest ograniczony do 18,6 A / wejście.

5) Spadek mocy w wysokich temperaturach otoczenia.
W zależności od wybranych ustawień krajowych spełnione są normy i dyrektywy obowiązujące w danym kraju.

1) W zakresie napięć < 420 V obniża się dopuszczalna moc wejściowa. Prąd wejściowy jest ograniczony do 11,0 A / wejście.  
2) W zakresie napięć < 350 V obniża się dopuszczalna moc wejściowa. Prąd wejściowy jest ograniczony do 18,6 A / wejście.  
3) W zakresie napięć < 420 V obniża się dopuszczalna moc wejściowa. Prąd wejściowy jest ograniczony do 18,6 A / wejście.
4) W zakresie napięć < 460 V obniża się dopuszczalna moc wejściowa. Prąd wejściowy jest ograniczony do 18,6 A / wejście.

5) Spadek mocy w wysokich temperaturach otoczenia.
W zależności od wybranych ustawień krajowych spełnione są normy i dyrektywy obowiązujące w danym kraju.



www.kaco-newenergy.com

Lokalny dystrybutor
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Wykres sprawności 3D falownika Powador 18.0 TL3

Krzywa sprawności falownika Powador 18.0 TL3

Prezentacja grafi czna sprawności
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Powador 
10.0 TL3 | 12.0 TL3 | 14.0 TL3
18.0 TL3 | 20.0 TL3

Współczynnik sprawności do 98,0%

2 trackery MPP, obciążalne syme-
trycznie i asymetrycznie

Menu wielojęzyczne

Podświetlany, wyświetlacz
grafi czny

Zintegrowany serwer sieciowy

Aktualizacja oprogramowania 
przez port USB

Zintegrowany sterownik zużycia 
na potrzeby własne Powador-
priwatt

DarsunSolar
www.darsunsolar.pl
tel. +48 697 161 842
e-mail:info@darsunsolar.pl


