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01. Vysoké napětí = lepší účinnost

Úložný systém pro vysoké napětí

Ve srovnání s tradičními úložnými systémy

může být celková účinnost vysokonapěťového

systému vyšší až o 8%. vs



02. Řešení na klíč

• Všechny produkty jsou vyvíjeny a 
vyráběny výhradně společností SolaX, 
včetně hybridních střídačů, akumulátorů, 
BMS a bateriových sad.

• Od výroby až po záruční podporu nám 
můžete důvěřovat pro vysokou kvalitu 
produktů a služeb.



Produkty řady SolaX, které pokrývají celé portfolio hybridních invertorových produktů, jako jsou jednofázové, třífázové

měniče, nabíječky střídavého proudu a retro fit vybavení, mají široké využití v různých aplikacích, včetně bytových, 

průmyslových, komerčních, VPP a frekvenčně modulovaných atd.

X1-Hybrid X3-Hybrid X1-Retro Fit X3-Retro Fit X1-AC

03. Plný rozsah, variabilita scénářů



04. Ochrana před výpadky proudu

V režimu off-grid s funkcí EPS poskytuje hybridní systém SolaX lepší výkon, 

až 120% výstupní výkon EPS a 150% špičkový výstupní výkon EPS. 

(Čas náběhu na výstupní výkon EPS peak závisí na aktuální aplikaci)

AC výstupní výkon

EPS výstupní výkon EPS

EPS špičkový výstupní výkon EPS
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05. Paralelní funkce

V režimu on-grid existují různé

možnosti využití

nevyváženéhovýstupního výstupu. 

Hybridní produkty SolaX dále

poskytují paralelní aplikace, ať už v 

síti, nebo mimo síť, s až 10 střídači v 

jednom systému, což vytváří úložný

systém o výkonu až 100 kW.



• Pokud je spotřeba domácnosti nižší, než 3,3 kW, není potřeba nakupovat elektřinu ze sítě.

• Eliminuje nerovnováhu napětí při používání vysoce výkonných elektrických spotřebičů.

Podpora třífázového vyváženého výstupu Podpora třífázového nevyváženého výstupu
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Vlastní systém BMS zabraňuje

přebíjení a podvybíjení baterií, v 

případě teplotních extrémů.

07. Široký rozsah kapacit baterií od 4,5 kWh do 46 kWh

Montáž na podlahu nebo na zeď S funkcí indikátoru poruch

Flexibilní instalace Odstraňování problémů

!

Nadproudová ochrana



Díky inteligentnímu monitorování v reálném

čase poskytuje stabilní a efektivní úložný systém

SolaX všechny informace o výkonu v datovém

systému, což koncovým uživatelům umožňuje

úplné pochopení jejich vlastních systémů, 

včetně vzdálené aktualizace a nastavení

hybridních střídačů a baterií. To nejen zaručuje

bezpečnost úložných systémů zákazníků, ale 

také šetří čas a náklady na údržbu.

08. Inteligentní monitorování v reálném čase



www.solaxcloud.com

APP Download
Kdekoliv a kdykoliv, můžete dálkově ovládat svůj střídač a baterii, a vzdáleně

upgradovat střídač i baterii.

09. Dálkové ovládání a dálkový upgrade



10. Vysoký stupeň ochrany IP

IP65 pro střídač a IP55 pro baterii. Voděodolný a 

prachotěsný pro vnitřní i venkovní instalaci



Děkujeme za 
pozornost

www.solaxpower.com       info@solaxpower.com


