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Η καλύτερη επιλογή για το δικό σου
σύστημα!
Nέας γενιάς μετατροπείς ισχύος και έξυπνη διαχείριση, για
ενεργειακά συστήματα κάθε μεγέθους, στην καλύτερη τιμή, με
άμεση παράδοση και αντικατάσταση αλλά και εγγυημένο after sales
support.
Με προηγμένες δυνατότητες έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης,
συνδεσιμότητα σε πλατφόρμα παρακολούθησης και ελέγχου και
10ετή εγγύηση, τα προϊόνα Eunice Solax παρέχουν ασφάλεια και
αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις σε κάθε είδους
εφαρμογή.

Αποκλειστική Συνεργασία
Eunice SolaX
Σε συνεργασία με την
κορυφαία εταιρεία SolaX Power
προσφέρουμε μια ευρεία
γκάμα μετατροπέων ισχύος &
μπαταριών Li-ion για σύγχρονες
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
υψηλής απόδοσης.

Υψηλή ποιότητα, αυξημένη απόδοση!
Συμβατοί με το σύστημα Aftonomo by Eunice

Κομψός σχεδιασμός

Plug’n’Play χαρακτηριστικά

Πλατφόρμα διαχείρισης και ελέγχου

Εύκολη εγκατάσταση

Ευκολία στη χρήση

Μακροχρόνια εγγύηση

Τοποθέτηση σε εσωτερικό &
εξωτερικό χώρο

Εύκολη επέκταση

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΊ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΊΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΆΣ
0,7kW-8kW
-

Σχεδιασμένη για μικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, οικιακές εφαρμογές ή μικρές επιχειρήσεις, η
σειρά X1 είναι η ιδανική λύση για το φωτοβολταϊκό σας σύστημα.

. Μεγάλο εύρος τάσης (70-600V) . Υψηλή απόδοση έως και 97,8% . IP65 . Χαμηλό βάρος . Plug’n’Play WiFi
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΊ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΊΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΆΣ
4,0kW-60kW
-

Η σειρά X3 δημιουργήθηκε για να προσφέρει υψηλή ποιότητα, απόδοση & αξιοπιστία σε
πολλαπλές εφαρμογές από μια μικρή οικιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση έως μεγάλα
φωτοβολταϊκά πάρκα.

.

Έως και 1.100V εύρος τάσης . Πολλαπλά MPPTs . Υψηλή απόδοση έως και 97,8% . IP65 . Online
παρακολούθηση

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΊ/ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΊ ΥΒΡΙΔΙΚΟΊ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΊΣ
3kW-10kW

Η σειρά X-Hybrid περιλαμβάνει μονοφασικούς & τριφασικούς υβριδικούς μετατροπείς από 3kW
έως 10kW. Είναι συμβατοί με μπαταρίες ιόντων λιθίου & υποστηρίζουν τη λειτουργία εκτός δικτύου
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία τροφοδοσίας έκτακτης ανάγκης (EPS).

. Απομακρυσμένος έλεγχος . Τροφοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης . Master-Slave σύνδεση . WiFi
. Plug’n’Play εγκατάσταση
STORAGE ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΊΣ - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΊ/ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΊ
RETROFIT
3,7kW-10kW
-

Οι Retrofit, είναι κατάλληλοι για προσθήκη αποθηκευτικών συστημάτων σε ήδη υπάρχουσες
εγκαταστάσεις Φ/Β ή ακόμα για την αποκλειστική εγκατάσταση μπαταριών.

. Απομακρυσμένος έλεγχος . Τροφοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης . Υψηλή απόδοση έως και 97%
. Master-Slave σύνδεση . WiFi
MΠΑΤΑΡΙΑ
5,8kW

Η T58 – είναι μια υψηλής τάσης μπαταρία, τεχνολογίας ιόντων λιθίου (LFP). Με χωρητικότητα
5,8kWh, μπορεί να σχηματίσει συστοιχίες μέχρι & 23,2kWh ανά μετατροπέα αποτελώντας ιδανική
λύση αποθήκευσης για το σπίτι ή την επιχείρηση.

.

Ασφαλής επιλογή αποθήκευσης
τοποθέτηση . Online έλεγχος

. Εύκολη επέκταση χωρητικότητας . Υψηλή τάση . Επιδαπέδια ή επιτοίχια

ACCESSORIES
-

. Απομακρυσμένος έλεγχος – Pocket WiFi . Data logger
. Τροφοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (EPS)
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