
 

 

      

 

 

 DATA SHEET 

                                                                                                                         Island PV_1.2-3-2 

    

     Off Grid – ostrovní systém Island PV_1.2-3-2 je za řízení pro ukládání a následné 
použití velkého množství elektrické energie skládaj ícího se z akumulátor ů LiFePO4, 
PV nabíječky a DC/AC st řídače. 

Kontinuální výstupní výkon při 25° C / nelineární zát ěž                       1200 VA 
Kontinuální výkon při 25° C / 40° C                                                      1000 / 900 W 
Špičkový výkon                                                                                     2400 W 
Výstupní AC napětí                                                                               230 V  +/- 3% 
Výstupní frekvence                                                                               50 Hz +/- 0,1% 
Trvalý výstupní proud                                                                            4,3 A 
Rozsah provozní teploty  / s ventilátorem chlazení                               - 25 ° C až + 50 ° C 
Ochrana zařízení: - DC vstup  - svodič přepětí                                     PV170V/U, Up: 1,2kV                                                  
.                             - AC výstup – proudový chránič                              In:10A, Isc:6kA   
Stupeň ochrany krytí zařízení                                                               IP 44/20                 
Rozměry:                                                                                               800 x 600 x 300 mm        
Hmotnost:                                                                                              cca. 70kg      
Akumulátor  typu LA3016 s aktivním BMS                                           2 ks LiFePO4   
Ochrana:      před zkratovým proudem, přetížením, přepětím a podpětím, tepelná ochrana 
Životnost akumulátoru                                                                          > 4000 cyklů 
Energie uložená v akumulátorech                                                         3000 VAh 
Doba skladování  / když  akumulátor není v provozu                            6 měsíců 
*) Doba nabíjení z fotovoltaických panelů na 100% kapacity                4,5 // 2,5 hodiny  
PV nabíječka s MPPT - max. napětí Uoc / proud Isc / výkon PV          145V /18A / 2000Wp 
Vstup DC1/DC2  - konektory pro připojení fotovoltaických panelů        (-) 2 ks,  (+) 2 ks 
  

*) Doba nabíjení je  závislá od počtu použitých PV panelů při intenzitě osvitu = 1000W/1m2 
pro PV panely s výkonem 250 Wp (1x3 PV panely /4,5 hod. // 2x (1x3) PV panely /2,5 hod.) 

Doba provozu za řízení při pln ě nabitých akumulátorech - bez průběžného dobíjení: 

 
Při zátěži / trvalý výstupní proud 1A                                                     13  hodin 
Při zátěži / trvalý výstupní proud 2A                                                     6,5 hodiny 
Při zátěži / max. trvalý výstupní proud 4,3A                                         3 hodiny 



 

 

      

Konfigurace zapojení PV panel ů k zařízení / panely nejsou sou částí zařízení / :  

 

• 1 x 3 ks fotovoltaických panelů zapojených v sérii: 3 ks -  vstup DC1 nebo DC2 

• 2 x (1x 3) ks fotovoltaických panelů zapojených v sérii: 3ks - vstup DC1 a 3ks - vstup DC2   

• použijte multi nebo monokrystalické 60 článkové PV panely s výkonem min. 250 Wp,  anebo                           
72 článkové PV panely s výkonem min. 270 Wp,  kterými zkrátíte dobu nabíjení  batérií 

 

 

 

Možnost využití - p řipojení ponorného čerpadla pro zavlažování:  

 

     Z hlediska výkonu použitého měniče a příkonu ponorného řerpadla, je s tímto zařízením 
kompaktibilní ponorné čerpadlo na vodu 4”1-PSC, výrobce Franklin Electric - odzkoušeno    
v praxi:  

Typ čerpadla:                                                 4” 1-PSC, výrobce Franklin Electric 

Technické parametry:                                  0,37 kW / 230V / 50Hz 

                                                                        Q min./ max.  0,3 / 2,4  m3/h 

                                                                        H max./ min. 52,7 / 16,6 m 

                                                                        T max. liq. 30° C 



 

 

      

 

Varování!   

 Připojením jiného typu čerpadla , než je doporučeno, můžete poškodit za řízení, případně 
váš ostrovní systém z ůstane nefunk ční. 

 

  

 

Datasheet k čerpadlu naleznete na:  

http://www.kkrenewableenergy.cz/produkty/ostrovni-off-grid-systemy/island-pv1-2-
3/datasheet/ 
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