PACK ZERO+™ 2859.IXS

code: EBOX2859IXS

Sistema solar fotovoltaico completo projetado para eletrificação A+++ e
back-up, com uma potência máxima instalada de 3kW.
Iluminação e eletricidade onde você quiser.
Completo. Tudo em um. Pronto para fácil instalação.
Seguro, eficiente e sem manutenção.

Descrição
Com inversor + carregador IXS-ON-3000W-24V de onda pura e alta eficiência.
Programável. Capaz de fornecer 3.000W (230VAC-50Hz) continuamente (picos de
6.000W). Compatível com gerador e rede elétrica. Com função de back-up.

4x 1,64 m2
O PACK ZERO+ inclui:
•
•
•
•
•
•

4x Paineis SOLARPOWER-ON-PERC-350W
4x Baterias SOLARX-290Ah
1x Inversor + carregador IXS-ON -3000W-24V
Cabos e conectores
Proteções PVGUARD + BATTGUARD
Manuais e esquema de montagem

Energia disponível no banco de baterias (100% carregado)
~ 11.200-13.600* Wh | 4x bateria SOLARX-290Ah

Capacidade média diária de geração de energia.
(Consumo médio diário máximo de energia recomendado)

~ 2.800-7.000* Wh | 4x SOLARPOWER-ON-PERC-350W
< 2.800 Wh

~ 4.900 Wh

~ 7.000 Wh

Aplicações

Acessórios recomendados

Habitação / Lazer
Indústria / Agricultura
Segurança / Defesa / Militar
Automação / Telecomunicações

• Kit de fixação de painéis solares
Telhado inclinado – 1 unidade SOLTILE4XL
Chão/Cubertura plana – 1 unidade SOLSTAND4GXL
Autoportante – 1 unidade SELSFTAND4XL
• RACK de bateria

Sistema ultra seguro (24V)

* Os valores podem variar consideravelmente, dependendo das condições de uso, correntes de carga e descarga, localização, orientação, inclinação e instalação de painéis solares e da época do ano.
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