
Twój system PV w dobrym położeniu.
Rozwiązania fotowoltaiczne dla obiektów mieszkalnych i przemysłu.



Pierwszeństwo dla zużycia energii

NOWOŚĆ 
blueplanet 8.6 TL3 et 10.0 TL3

Moduły solarne

Falownik z 
funkcją Priwatt

Odbiornik 
(no. zbiornik wody ciepłej)

Przekaźnik 
obciążenia Ręczny 

przełącznik obejściowy

Bateria

Licznik 
produkcji

Licznik dwukierunkowy

blueplanet gridsave eco 5.0 TR1

Przewód DC
Przewód AC

Komunikacja

2 3

Modele z serii blueplanet 5.0 TL3 do 10.0 TL3 to beztransfor-
matorowe, trójfazowe falowniki o mocy AC: 5 kVA / 6,5 kVA / 
7,5 kVA / 8,6 kVA / 9 kVA / 10 kVA. Są to idealne rozwiązania 
umożliwiające niezakłóconą i wydajną eksploatację niewiel-
kich, prywatnych instalacji solarnych.

Falowniki dysponują dwoma trackerami MPP. Tym samym uzy-
skują Państwo możliwość różnorodnej konfiguracji modułów 
PV wchodzących w skład danej instalacji. Szeroki zakres na-
pięć wejściowych od 200 V do 800 V otwiera różne możliwo-
ści konfiguracji stringów. 

Aby falowniki mogły sprostać również najcięższym warunkom 
eksploatacji na wolnym powietrzu, ich kompaktowe obudo-
wy wykonane zostały w  stopniu ochrony IP65. Mimo tego 
dają się łatwo przenosić dzięki wadze wynoszącej tylko 30 kg.

Urządzenia peryferyjne DC i AC umożliwiają szybkie okablo-
wanie za  pomocą złączy wtykowych. Sprawdzony wyświe-
tlacz umożliwia wygodne wprowadzanie ustawień falownika. 

Najszybszy sposób osiągnięcia maksymalnych zysków.
Falowniki do instalacji solarnych o mocy AC od 5 kVA do 10 kVA.

Wykorzystywanie samodzielnie wyprodukowanej energii solarnej w domu to najprostszy sposób obniżenia rachunków za 
prąd. W tym celu modele z serii blueplanet 5.0 TL3 do 10.0 TL3 są fabrycznie wyposażone w funkcję Priwatt. Umożliwia 
ona zasilanie sprzętu AGD energią słoneczną w sposób dostosowany do własnych potrzeb.Opcjonalnie system PV można 
również uzupełnić o system przechowywania energii blueplanet gridsave eko 5,0 TR1.

Elastyczność
 2 trackery MPP, obciążalne symetrycznie i asymetrycznie
 Szeroki zakres MPP
  Zużycie na potrzeby własne dzięki Priwatt, system  

gromadzenia energii (opcjonalnie) 
 
Prostota
  Mały ciężar i kompaktowa konstrukcja
  IP65
 Okablowanie AC i DC poprzez złącza wtykowe 

Komunikacja
  Szybkie uruchamianie za pośrednictwem wyświetlacza 

oszczędza czas i koszty
  Rejestrator danych z serwerem
  Liczne złącza komunikacyjne stanowiące wyposażenie 

seryjne

Moduł rozszerzeń to nasze niedrogie rozwiązanie służące do zdalnej regulacji mocy falowników blueplanet 5.0 - 10.0 TL3 
w przypadku, gdy potrzebny jest system zarządzania zasilaniem. Moduł opcjonalny umożliwia bezpośrednie wprowadzanie 
parametrów mocy zalecanych przez operatora sieci za pośrednictwem odbiornika zdalnego sterowania. Tym samym insta-
lacja fotowoltaiczna przyczynia się do eliminacji zakłóceń w sieci energetycznej.

Sterowanie mocą dzięki modułowi rozszerzeń wejść cyfrowych

 4 Wejścia cyfrowe
  Wykonywanie okrężnych sygnałów sterujących
  Zdalnie sterowane dopasowanie mocy zamiast stałego 

ograniczenia mocy
  Wydajne rozwiązanie dzięki eliminacji zewnętrznego 

rejestratora danych
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Zasada 0W

W krajach, w których dostarczanie enrgii elektrycznej z 
instalacji fotowoltaicznych do publicznej sieci elektroener-
getycznej jest niepożądane lub niekorzystne dla inwestora, 
systemy PV muszą posiadać system sterowania zapobiega-
jący doprowadzaniu energii solarnej do sieci publicznej.

Zależnie od zużycia energii podłączanie instalacji fotowol-
taicznej jest dozwolone w celu pokrycia zapotrzebowania 
własnego samodzielnie wyprodukowaną energią solarną 
– tym samym eliminując konieczność pobierania energii 
z  sieci publicznej i związane z tym koszty. W tym celu do 
rejestratora danych podłączany jest licznik zużycia energii/
licznik zasilania umożliwiający analizowanie poleceń regu-
lacyjnych dla falownika. W razie braku podłączenia licznika 
zużycia energii rejestratora ten stale przesyła do falownika 

polecenie określające maksimum zasilania na poziomie 
0%. W rezultacie oznacza to, że zasilanie jest niemożliwe. 
Poniższa grafika prezentuje potencjalną moc instalacji foto-
woltaicznej (kolor czerwony) oraz moc faktycznie zużywaną 
w gospodarstwie domowym (kolor zielony). Żółte pole pre-
zentuje zewnętrzny pobór energii z sieci publicznej. Rozdział 
tych pól dowodzi, jak bardzo uzasadniona jest eksploatacja 
odbiorników w godzinach południowych, gdyż właśnie w 
tym czasie uzysk dostępnej energii fotowoltaicznej osiąga 
maksimum. Czerwone pole prezentuje również moc odrzu-
caną przez rejestrator danych, która tym samym zostaje 
utracona.Gdy energia fotowoltaiczna jest niedostępna lub 
jej ilość jest niewystarczająca, brakujące zapotrzebowanie 
uzupełnia energia pobrana z sieci publicznej (kolor żółty) 

Wykres regulacji 0%

Dostępna moc instalacji fotowoltaicznych PV 

(czerwone pole)

Zapotrzebowanie na energię domu jednorodzin-

nego (zielone pole)

Zewnętrzny pobór energii (żółte pole)
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Podłączenie dodatkowych odbiorników takich jak podgrze-
wanie ciepłej wody użytkowej lub systemy magazyno-
wania energii może wyraźnie zwiększyć zużycie energii 
może wyraźnie zwiększyć zużycie energii, a tym samym 
i wykorzystanie prądu z instalacji fotowoltaicznych. W 
powyższej grafice widać, że pole zielone się powiększa, a 
czerwone zmniejsza. Funkcję podłączania dodatkowych 

odbiorników energii przejmuje rejestrator danych Powa-
dor-proLOG (posiadający programowane wyjście przełą-
czające), za pośrednictwem którego obwód przekaźnikowy 
może kontrolować inne odbiorniki. Opcjonalnie, zależnie 
od zamontowanej instalacji, rozruch kolejnego odbiornika 
może nastąpić poprzez aktywację w falowniku Powador 
funkcji ‘Priwatt’
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NOWOŚĆ
blueplanet 20.0 TL3
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Długoterminowe powodzenie instalacji przemysłowej.
Falowniki do instalacji solarnych o mocy AC od 10 kVA do 20 kVA .

Modele z serii Powador 12.0 TL3 do 20.0 TL3 to beztrans-
formatorowe, trójfazowe falowniki o mocy AC: 10 kVA /  
12,5 kVA / 15 kVA / 17 kVA. Nowość: blueplanet 20.0 TL3 o 
mocy AC 20 kVA.
Urządzenia te umożliwiają wyjątkowo elastyczne tworzenie 
zdecentralizowanych, firmowych instalacji solarnych średniej 
wielkości.

Falowniki posiadają dwa oddzielne trackery MPP umożliwia-
jące spełnienie wszystkich typowych wymagań skomplikowa-

nych projektów – jak na przykład pełne wykorzystanie po-
wierzchni dachu wschód-zachód.
Falowniki rozpoczynają pracę już od 250V, a w jej trakcie 
dostarczają prąd nawet przy 200V, tym samym zapewniając 
maksymalny uzysk energii słonecznej przez cały rok. 

Urządzenia są wyposażone w rejestrator danych i serwer do 
monitorowania instalacji, wyświetlacz do wyświetlania da-
nych roboczych oraz port USB umożliwiający wgrywanie ak-
tualizacji lub odczyt danych dziennika.

‘Powador-proLOG to rejestrator danych do kompleksowego lokalnego i zdalnego monitoringu instalacji PV. Rejestruje war-
tość prądu, napięcia, temperatury, mocy i uzysku każdego falownika. Ponadto istnieje możliwość podłączenia dodatkowych 
czujników. Rejestrator danych automatycznie przesyła powiadomienia e-mail, faks lub SMS w przypadku, gdy urządzenie 
nie spełnia określonych parametrów roboczych. Dzięki sterowaniu wewnętrznym wyłącznikiem sprzęgającym falownika nie 
ma konieczności stosowania styczników mocy. Oznacza to istotną oszczędność materiałów elektrycznych i nakładów pracy.

Monitorowanie instalacji dzięki Powador-proLOG

Wydajność
 Współczynnik sprawności do 98,0%
 2 trackery MPP, obciążalne symetrycznie i asymetrycznie
 Szeroki zakres MPP 

Prostota
  Wstępnie skonfigurowane ustawienia krajowe 
  Kompaktowe wzornictwo
  Przyłącze DC z wtykiem solarnym 

Komunikacja
  Wielojęzyczne menu, wyświetlacz graficzny
 Rejestrator danych z serwerem
  Szybkie uruchamianie za pośrednictwem wyświetlacza 

oszczędza czas i koszty

 Ethernet, RS485 i wyświetlacz
  Konfiguracja za pośrednictwem przeglądarki inter-

netowej i asystenta instalacji
 Niezależnie od systemu operacyjnego
  Interwał pamięci 5–60 min, 128 MB pamięci danych/  

bufor pierścieniowy 1 rok
  Graficzna prezentacja i alarmowanie dzięki Powador-web
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NOWOŚĆ
blueplanet 20.0 TL3
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Duże wyzwania. 
Falowniki dla dużych elektrowni słonecznych.

KACO new energy oferuje wysoki stopień kompetencji rów-
nież w przypadku dużych projektów fotowoltaicznych prze-
znaczonych do użytku komercyjnego i przemysłowego, które 
są nastawione na korzyści płynące z rozwiązań decentralnych 
– niezależnie, czy chodzi o instlacje dachowe, czy naziemne. 

Oferowany jest szeroki wybór falowników o zakresie mocy AC 
od 25 do 50 kVA. W celu umożliwienia Państwu stworzenia 
rozwiązań dostosowanych do indywidualnych wymagań, fa-
lowniki są dodatkowo dostępne w wielu wersjach posiadają-
cych wzajemnie powiązane elementy wyposażenia. 

 Sprawność 98%
 3 trackery MPP, obciążalne symetrycznie i asymetrycznie
 Menu wielojęzyczne
 Ekonomiczne konfiguracje wejść DC
 Rejestrator danych z serwerem
 Aktualizacja oprogramowania przez port USB

 Sprawność 98,5%
   Szeroki zakres MPP do dłuższych stringów
    Możliwość podłączenia do falownika do 40% modułów więcej 

niż wynosi standard
    Napięcie wejściowe do 1100 V; elastyczność i bezpieczeństwo 

dla wzornictwa DC
    Możliwe duże przekroje kabli w przypadku kabli miedzianych i 

aluminiowych
    Możliwość regulacji cos phi 0,3 ind. do 0,3 kap. w przypadku 

szczególnych wymogów w zakresie mocy biernej

Te sprawdzone falowniki są zalecane dla instalacji fotowol-
taicznych, których generator ma nieregularną konstrukcję 
lub jest narażony na częściowe zacienienie. Zaliczamy do 
nich dachy zakładów z kominami, otworami dachowymi i 
wentylacyjnymi lub parki solarne zlokalizowane na obsza-
rach pagórkowatych lub porośniętych drzewami.

blueplanet 50.0 TL3 INT to moc 50 kVA w niezwykle kom-
paktowej obudowie ściennej w stopniu ochrony IP65 do 
instalacji na zewnątrz budynków. Urządzenie jest oferowa-
ne w trzech wersjach wyposażenia do rozłącznika DC, bez-
piecznika obwodu oraz ochrony przeciwprzepięciowej DC i 
AC typu I + II. 

Powador 30.0 TL3 - 60.0 TL3

blueplanet 50.0 TL3 INT

Gubin / 1,5 MWp / Powador 60.0 TL3 
(Zdjęcie: KACO new energy)

Stare Czarnowo / 40 kWp / Powador 10.0 TL3 / 20.0 TL3
(Zdjęcie: Selfa)

Projekty referencyjne wykorzystujące rozwiązania  
systemów KACO new energy.

Górno / 100 kWp / Powador 60.0 TL3 
(Zdjęcie: SunTrans)

Brzozów / 40 kWp / Powador 20.0 TL3
(Zdjęcie: SunTrans)

Bonów / 3 MWp / Powador 60.0 TL3 
(Zdjęcie: Selfa)
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Łączna moc dostarczonych 
falowników: ca. 2GW



Pełen serwis

www.kaco-newenergy.com

Informacje o sprzedawcy
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Gwarancja na 5 - 7 lat

Opcjonalne przedłuże-
nie gwarancji

Rozległa sieć 
serwisowa

Wiedza produ-
centa

5-75-7

Z jednej ręki.
Usługi serwisowe KACO new energy.


