Fronius IG

Centrální fotovoltaick˘ stﬁídaã

POWERING YOUR FUTURE

VELKOLEPOST IG

VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA
Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pﬁíroda se raduje, energetické bilance jsou v
poﬁádku. V souladu s trendem neustále v˘konnûj‰ích zaﬁízení byla vyvinuta nová série
centrálních stﬁídaãÛ Fronius – modely Fronius IG 300, 400 a 500. Pro zaﬁízení od
jmenovitého v˘konu 24 kW.
Nejvy‰‰í v˘konnost a absolutní spolehlivost jsou pro v‰echna zaﬁízení Fronius povinností
a stejnû tak je tomu i u nové ﬁady centrálních stﬁídaãÛ. Modulární konstrukce a desetiletími
osvûdãená technologie spoleãnû s nadãasov˘mi inovacemi dûlají z nového stﬁídaãe
nejefektivnûj‰í zaﬁízení na trhu.
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NEJVY··Í KVALITA IG:

NOVINKA IG:

Nejlep‰í ve své v˘konnostní tﬁídû.

AÏ 15 v˘konov˘ch dílÛ v koncepci MIX™.

Nové centrální stﬁídaãe vám usnadní práci. Byly

Centrální stﬁídaãe Fronius IG pracují na zcela novém

vytvoﬁeny v˘konné soupravy, které ve velkém objemu

principu. Proud nepﬁemûÀuje jen jeden v˘konov˘ díl,

u pﬁevádûjí sluneãní energii na cenn˘ proud.

ale o práci se dûlí 9, 12, resp. 15 desek – záleÏí na

Stejnû jako u jin˘ch zaﬁízení, byl i v˘voj tohoto zaﬁízení
Fronius podﬁízen ãtyﬁem hlavním parametrÛm:

v˘konnostní tﬁídû. DÛvod je prost˘. Pﬁi ãásteãném
zatíÏení stoupá znatelnû energetická v˘tûÏnost za
situace, kdy jsou na vy‰‰í stupeÀ vyuÏity men‰í

• optimální uÏivatelsk˘ komfort

v˘konové díly. KaÏd˘ centrální stﬁídaã Fronius IG proto

• maximální v˘konnost

pracuje s vût‰ím mnoÏstvím men‰ích v˘konov˘ch dílÛ,

• bezpodmíneãná spolehlivost

které se v závislosti na osvûtlení zcela automaticky

• profesionální kontrola zaﬁízení

zapínají a vypínají s cílem dosáhnout co nejvy‰‰í

Nová ﬁada je jedniãkou ve v‰ech tûchto oblastech,

dodávky energie. Koncepce Fronius MIX™ je zajímavá

ale nejen v nich. Inteligentní koncepce stﬁídaãe a
integrované prvky v˘robky této ﬁady odlehãují, sniÏují
nároky na prostor, usnadÀují instalaci a optimalizují
údrÏbu. A navíc je tu lákav˘ pomûr cena - v˘kon.

pﬁedev‰ím v oblastech, jako je stﬁední Evropa, kde
ãasto dochází k ãásteãnému zatíÏení - díky oblaãnosti,
mlze atd. Tato koncepce byla jiÏ dﬁíve úspû‰nû pouÏita
v zaﬁízení Fronius IG 40 a 60. Zde v˘konové díly
stﬁídavû pracují jako Master nebo Slave. Díky tomu je
podstatnû sníÏen poãet provozních hodin jednotliv˘ch
v˘konov˘ch dílÛ a Ïivotnost systému stoupá.
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PRVOT¤ÍDNÍ IG

VELK¯ V¯KON.
NÍZKÁ HMOTNOST.
Stále si je‰tû myslíte, Ïe centrální stﬁídaãe musejí
b˘t velké a tûÏké, aby mohly podávat v˘kon?
Pak byste si mûli dÛkladnû prohlédnout nov˘
centrální stﬁídaã Fronius IG. V˘konností maximální,
pﬁesto v‰ak pﬁekvapivû rozmûrovû kompaktní a
pomûrnû lehk˘. Proto jej lze snadno pﬁemístit a
instalovat.
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MNOHOSTRANNOST IG:
Pro v‰echny podmínky se speciálními prvky.

X

¤ízení teploty. Inovativní ventilaãní systém zamezuje
pﬁehﬁátí a ukládání prachu.
Module Manager. Inteligentní Module Manager
spoleãnosti Fronius rychle najde bod maximálního
v˘konu MPP (Maximum Power Point). V˘sledkem je
stálá optimální v˘konnost. I u nároãn˘ch tenkovrstv˘ch
modulÛ.
Bezpeãnost. Galvanické oddûlení zaruãuje maximální

Vymûnitelnost. Jednotlivé desky – aÏ 15 kusÛ – lze snadno
vytáhnout ze slotÛ. UmoÏÀují optimální vytíÏení stﬁídaãe,
a tím i maximální v˘tûÏnost.

ochranu. Díky vysokofrekvenãní technologii je
prostorovû úsporn˘ transformátor schopn˘ bezpeãnû

Názornost. Displej pﬁedstavuje inteligentní
komunikaãní rozhraní mezi zaﬁízením a uÏivatelem.
Ovládání je – stejnû jako u zaﬁízení niÏ‰ích

Úãinnost

pﬁená‰et mimoﬁádnû velk˘ v˘kon.

Stﬁídaã bez koncepce MIX™
Fronius IG 400/500 s koncepcí MIX™
Vy‰‰í v˘tûÏnost

tﬁíd – snadné a intuitivní.
Rozhraní. Integrovaná karta Com Card a dostateãn˘
prostor pro ukládání dat a modem pﬁedstavují ideální
pﬁedpoklady pro pﬁipojení profesionálního

Jmenovit˘ v˘stupní v˘kon v % (PAC)

monitorovacího zaﬁízení.

RÛst v˘tûÏnosti. Koncepce MIX™ mûní ãásteãné zatíÏení na
plnohodnotné. Úãinnost stoupá, a tím dochází k optimalizaci
v˘tûÏnosti pﬁi ãásteãném zatíÏení.

P¤IZPÒSOBIVOST IG:

NASAZENÍ IG:

Velmi snadná a nenároãná instalace.

Systém kontroly závad pro plynulé získávání
proudu.

V˘konové díly centrálního stﬁídaãe Fronius IG lze zcela

U na‰ich stﬁídaãÛ není v zásadû nutno dûlat si starosti

snadno vytáhnout jako zásuvky. K manipulaci staãí

s v˘padky. V pﬁípadû v˘padku do hry vstupuje geniální

‰roubovák. Pﬁi vytaÏení v˘konov˘ch dílÛ se podstatnû

zásuvn˘ systém centrálního stﬁídaãe Fronius IG, kter˘

sníÏí hmotnost. Toto umoÏÀuje vysokofrekvenãní

urychluje a usnadÀuje v˘mûnu. Pﬁi v˘padku jednoho

technologie transformátoru. Instalace kaÏdého zaﬁízení

v˘konového dílu není nutno, jako u jin˘ch centrálních

je opravdu snadná. Staãí vytáhnout v˘konové díly,

stﬁídaãÛ, odstavit celé fotovoltaické zaﬁízení, ale ostatní

namontovat centrální stﬁídaã Fronius IG a díly opût

díly pﬁevezmou práci vadného kusu. Dal‰í dÛleÏitou

zasunout!

v˘hodu pﬁedstavuje koncepce MIX™.

Vzhledem k plo‰e 60 x 60 cm a v˘‰ce 2,30 m lze

V˘padek ãásti stﬁídaãe trvá jen do té doby, neÏ dorazí

centrální stﬁídaãe Fronius IG instalovat prakticky ve

náhradní díl. Vytáhnete vadnou desku, zasunete novou

v‰ech prostorách

a je hotovo. Tím je zaji‰tûno, Ïe zaﬁízení nadále vyrábí
proud a v˘padky v˘tûÏnosti, pokud k nim vÛbec dojde,
jsou omezeny na minimum. V˘tûÏnost je tedy neustále
maximální.
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VYPOVÍDACÍ SCHOPNOSTI
SYSTÉMU

FRONIUS DATCOM:

FRONIUS SOLAR.ACCESS:

profesionální kontrola zaﬁízení.

mozek zaﬁízení.

U zaﬁízení této velikosti je profesionální kontrola

Software pro anal˘zu a vizualizaci, kter˘ vám usnadní

pﬁedpokladem pro pﬁezkou‰ení optimální funkãnosti

práci se zaznamenan˘mi daty. Díky nûmu je

komponent zaﬁízení. Systém Fronius DATCOM
nabízí komfortní sbûr dat, vizualizaci a anal˘zu
celého zaﬁízení. V‰echny jednotlivé komponenty jsou
pﬁitom perfektnû navzájem pﬁizpÛsobeny. Srdcem

profesionální vizualizace a kontrola zaﬁízení hraãkou.
MÛÏete si nechat poÏadované informace pﬁehlednû
zobrazit, pﬁezkou‰et údaje va‰eho fotovoltaického
zaﬁízení nebo je popﬁípadû optimalizovat, a to zcela
snadno a prostﬁednictvím poãítaãe. Nová je funkce

systému je systém ukládání dat, kter˘ sbírá ve‰kerá

zcela automatické kontroly zaﬁízení.

data ze zaﬁízení. Dostupné je (jako vût‰ina

Systém Fronius Solar.access kaÏd˘ den porovnává

roz‰iﬁujících modulÛ) ve formû karty nebo modulu.

v˘nosy ﬁetûzce, resp. stﬁídaãe. Pﬁedpokladem pro

Díky principu Plug & Play trvá instalace jen nûkolik
málo okamÏikÛ. Karta Com Card pﬁedstavuje
rozhraní mezi stﬁídaãem a ukládáním dat a je
souãástí kaÏdého centrálního stﬁídaãe Fronius IG.
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kontrolu ﬁetûzce pomocí aplikací Fronius DATCOM
a Fronius Solar.access je instalace programu Fronius
String Control. Systém okamÏitû informuje o pﬁípadn˘ch
odchylkách ve v˘tûÏnosti.

Program je uÏivatelsky pﬁátelsk˘. Promy‰lená
plocha vám usnadní práci se softwarem Fronius
DATCOM. Kromû toho jsou ve‰keré softwarové
souãásti ﬁazeny podle jednotného schématu.
Díky tomu jsou ve‰keré funkce velmi rychle a
bez problémÛ dostupné.

Pﬁehledné. Údaje o v˘konu fotovoltaického
zaﬁízení jsou programem Fronius Solar.access
pﬁevádûny do pﬁehledn˘ch variant diagramÛ a
grafiky.

Porovnání v˘nosÛ. V˘nosy více stﬁídaãÛ lze
zcela snadno navzájem porovnávat pomocí
programu Fronius Solar.access.

Fronius IG 500

Fronius String Control
(v pﬁípadû, Ïe mají b˘t
kontrolovány jednotlivé
ﬁetûzce)

RS 485

Ukládání dat Fronius IG
– k ukládání dat o
fotovoltaickém zaﬁízení

Modem – pro
pﬁenos dat do
PC/laptopu

RS 485

NEJLEP·Í INFORMACE:

FRONIUS STRING CONTROL:

funkce hlá‰ení prostﬁednictvím e-mailu, SMS a faxu.

¤e‰eni pro kontrolu vûtvi na miru.

S pomocí systému Fronius DATCOM mÛÏete sledovat

Funkce Fronius String Control neustale navzajem

varovné zprávy stﬁídaãe na displeji (monitoru) nebo si je

porovnava jednotlive proudy pﬁipojenych vûtvi. Diky

nechat zasílat pomocí faxu, SMS a emailu.

tomu lze vãas odhalit a lokalizovat moÏne zavady v
celem systemu (prokousane kabely, vypadky modulÛ

Nezbytn˘m pﬁedpokladem je instalace zaﬁízení Fronius

atd.). Vlekle vypadky zisku jsou tak vylouãeny. Pomoci

Datalogger (easy, pro, web) a modemu (analogové ne-

funkce Fronius String Control lze kontrolovat a pomoci

bo DSL pﬁipojení).

pojistky chranit aÏ 25 vûtvi modulÛ.
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CENTRÁLNÍ ST¤ÍDAâE FRONIUS IG
KaÏd˘ v˘robek ﬁady Fronius IG samozﬁejmû splÀuje v‰echny nezbytné smûrnice a normy. Dal‰í informace a certifikáty
naleznete na adrese www.fronius.com pod poloÏkou „Downloads“. V‰echny v˘robky ﬁady Fronius IG mají pﬁirozenû
oznaãení
.
Fronius IG

Rozsah napûtí MPP

300

400

500

210 - 420 V

210 - 420 V

210 - 420 V

Max. vstupní napûtí (pﬁi 1000 W/m2, -10 °C)
Dop. v˘kon fotovoltaického zaﬁízení

530 V

530 V

530 V

24 kWp - 31 kWp

32 kWp - 42 kWp

40 kWp - 52 kWp

123A

164 A

205 A

Max. vstupní proud

V¯STUPNÍ ÚDAJE

300

400

500

Jmenovit˘ v˘kon

Fronius IG

24 KW

32 kW

40 kW

Max. v˘stupní v˘kon

24 kW

32 kW

40 kW

Max. úãinnost

94,3 %

94,3 %

94,3 %

Euro úãinnost

93,3 %

93,4 %

93,5 %

SíÈové napûtí / frekvence

3NPE~400 V / 50 Hz

âinitel zkreslení

<5%

Úãiník

1

Vlastní spotﬁeba v noci

V·EOBECNÉ ÚDAJE

9W

Fronius IG

300

400

500

Rozmûry (d x ‰ x v) IP 20 s podstavcem (200 mm)
Po horní hranu v˘dechu vzduchu

600 x 600 x 2557 mm

Rozmûry (d x ‰ x v) IP 43 s podstavcem (200 mm)

1112,5 x 600 x 2444,5 mm

Hmotnost

225 kg

245 kg

Chlazení

265 kg

ﬁízen˘m nucen˘m vûtráním

Varianty plá‰tû (vol.)

IP 20 (IP 43)

Rozsah okolních teplot

od -20°C do 50°C

Pﬁípustná vlhkost vzduchu

BEZPEÂNOSTNÍ ZA¤ÍZENÍ

0 aÏ 95 %

Fronius IG

300

Mûﬁení izolace DC

400
Varování pﬁi RISO < 500k Ohm

Chování pﬁi stejnosmûrném pﬁetíÏení

Popis pracovního bodu

FRONIUS STRING CONTROL
Max. poãet ﬁetûzcÛ

25

Max. vstupní proud

125 A

Max. vstupní proud/ﬁetûzec
Pﬁípojky (DC in)
Pﬁípojky (DC out)
Pﬁípojky DATCOM
Okolní podmínky

20 A
MC, Tyco
kabelové oko M12
2x RJ 45
-20°C aÏ 40°C

Krytí

IP 45

Max. napûtí

530 V

Napájení

12 V ss

Rozmûry (d x ‰ x v)

6 kg

FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.

V Olšinách 1022/42
100 00 Praha 10
E-Mail: pv-sales-cz@fronius.com

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Buxbaumstraße 2, 4600 Wels, Austria
E-Mail: PV@fronius.com
www.fronius.com

40,0006,2844 v01 2009 as02

Hmotnost

416 x 415 x 179 mm

500

Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu pﬁi zadání do tisku. Zmûny vyhrazeny.
Bez písemného svolení firmy Fronius International GmbH se nesmí tento dokument - ani vcelku, ani po ãástech - kopírovat, ani jak˘mkoliv jin˘m zpÛsobem rozmnoÏovat.

VSTUPNÍ ÚDAJE

