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Scenariusze trzech podstawowych zastosowań

•　 Zwiększone zużycie własne: system akumulatorów magazynuje nadmiar energii wytwarzanej przez instalację PV, aby dostarczać 
energię słoneczną do sieci i uniknąć ograniczania produkcji energii słonecznej. Gdy instalacja PV wytwarza niewielką ilość ener-

gii, akumulator rozładowuje się, aby zaspokajać zużycie energii przez odbiorniki.

•　�Zasilanie awaryjne dla krytycznych obciążeń (backup): akumulator magazynuje energię słoneczną lub pobiera energię  
z sieci, aby zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne w czasie przerw w dostawie prądu. Dzięki temu w przypadku awarii sieci 

można zasilać odbiorniki takie jak lodówki, routery, oświetlenie, komputery i inne urządzenia o znaczeniu krytycznym. System 

może automatycznie przełączać się do trybu awaryjnego w ciągu 10 milisekund.

•　�Czas użytkowania (ToU): dzięki ustawieniu czasu ładowania i rozładowywania akumulator można ładować energią elektryczną 
wytwarzaną poza godzinami szczytu i rozładowywać w celu zasilania odbiorników w godzinach szczytu.

Symulacja eksploatacji dziennej

Powyższy rysunek umożliwia bardziej intuicyjne zrozumienie poszczególnych scenariuszy zastosowań:

•　 Odstęp czasowy A: dzięki ustawieniu czasu ładowania i rozładowywania akumulator można ładować z sieci poza godzinami 
szczytu, korzystając z korzystnych stawek w czasie użytkowania (ToU).

•　 Odstęp czasowy B: akumulator będzie się rozładowywać, aby zapewniać zasilanie odbiorników w godzinach szczytu zanim we 
wczesnych godzinach porannych jego funkcje przejmie instalacja fotowoltaiczna (tzw. Self-Use).

Zwiększone 
zużycie własne

Zasilanie awaryjne dla  
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W miejscach, gdzie często występują awarie zasilania, stabilność i bezpieczeństwo zużycia energii w domach będzie zapewniał sys-

tem magazynowania energii. Zabezpieczenie akumulatorów można również zapewnić dzięki regulowanej głębokości rozładowania 

(tzw. Depth of Discharge - DOD).

•　 Odstęp czasowy A: w warunkach korzystania z sieci akumulator przestaje zasilać odbiorniki zgodnie z wartością DOD w trybie 
sieciowym (60%). Pozostała część energii zużywanej przez odbiornik będzie pochodzić z sieci.

•　 Odstęp czasowy B: obciążenia krytyczne podłączone do strony zasilania awaryjnego falownika, np. routery, oświetlenie, kompu-
tery i inne niezbędne urządzenia można w czasie przerwy w zasilaniu zasilać z akumulatora, dopóki jego stan naładowania (SOC) 

nie osiągnie wartości rezerwowej głębokości rozładowania DOD (90%).

•　 Odstęp czasowy C: w ciągu dnia energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej służy do optymalizacji zużycia własnego. Każdy 
nadmiar energii ładuje akumulator.

•　 Odstęp czasowy D: w przypadku awarii sieci spowodowanej trudnymi warunkami atmosferycznymi akumulator zostanie całko-
wicie naładowany wcześniej dzięki funkcji ładowania wymuszonego.

•　 Odstęp czasowy E: akumulator rozładuje się, aby zasilać obciążenia krytyczne podczas awarii sieci.

24: 0018:00 00:00 06:30

St. naładowania 
(SOC) (%)

100%

Moc (W)

A B C E

0%

10%

D

4 0%

Produkcja
energii słonecznej

Moc odbiornikaStan naład. (SOC) 
akumulatora

Awaria sieciAwaria

 •　 Odstęp czasowy C: w ciągu dnia energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej służy do optymalizacji zużycia własnego.  
Każdy nadmiar energii ładuje akumulator (Self-Use). 

 •　 Odstęp czasowy D: odbiornik będzie zasilany energią słoneczną, a akumulator będzie się rozładowywać w godzinach szczytu, 
aby uniknąć wysokich stawek w czasie użytkowania (Time of Use, ToU).

 •　 Odstęp czasowy E: jeśli moc akumulatora będzie niewystarczająca, odbiorniki będą zasilane z sieci po korzystnych stawkach  
w czasie użytkowania (Time of Use, ToU).



2.2 Rozwiązania retrofit połączone z siecią AC

Falowniki retrofit połączone z siecią AC firmy GoodWe skupiają w jednym urządzeniu następujące elementy kluczowe: falow-

nik, funkcję ładowania i rozładowywania akumulatora, komunikację z systemem nadzorującym pracę akumulatorów (BMS) 

oraz funkcję by-pass i backup. Ten typ falownika zaprojektowano, aby umożliwić rozbudowę i modernizację istniejących syste-

mów PV połączonych z siecią na systemy hybrydowe. Sprawdza się zarówno do systemów jednofazowych jak i trójfazowych.  

Może współpracować z różnymi źródłami energii, w tym z generatorami słonecznymi i wiatrowymi różnych marek zarówno w insta-

lacjach mieszkaniowych, jak i handlowych.

Tryby pracy i odpowiednie modele falowników

Energia słoneczna będzie w pierwszej kolejności zasilać odbiorniki, a następnie ładować akumulator. Wszelki nadmiar mocy będzie 
wysyłany do sieci i będzie można go ograniczyć za pomocą GM1000/GM3000. Poniższe falowniki hybrydowe doskonale przystoso-
wano do wszystkich powyższych scenariuszy zastosowań.

ES ESA EM EH ET

Zakres mocy 3,6 - 5 kW 5 kW + 9,6 kWh 3-5 kW 3,6 - 6 kW 5 - 10 kW

Układ sieci Jednofazowy Jednofazowy Jednofazowy Jednofazowy Trójfazowy

Akumulator litowy
SECU-A,  

Seria Lynx Home U 
(NN)

SECU-A (NN)
SECU-A,  

Seria Lynx Home U 
(NN)

Seria Lynx Home F 
(WN) Wkrótce

Seria Lynx Home F 
(WN) Wkrótce

Wyposażenie 
dodatkowe 
(standardowe)

GM1000 GM1000 GM1000 GM1000 GM3000

2.1 Rozwiązania hybrydowe

Falowniki hybrydowe stanowią serce systemów magazynowania energii i skupiają w pojedynczym urządzeniu następujące elemen-

ty i funkcje: trackery MPP, falownik, funkcje ładowania i rozładowywania akumulatora, komunikację z systemem nadzorującym pracę 

akumulatorów (BMS) oraz funkcję by-pass i backup. Oferta rozwiązań hybrydowych firmy GoodWe doskonale sprawdza się dla sze-

rokiej gamy zastosowań w instalacjach mieszkaniowych i małych instalacjach usługowo-handlowych. Mamy rozwiązania odpowied-

nie zarówno do systemów jednofazowych jak i trójfazowych.

Okablowanie systemu

Łańcuchy 
fotowoltaiczne

Akumulator

Sieć 
elektroenergetyczna

Odbiorniki w trybie sieciowym

Falownik hybrydowy

Odbiorniki 
rezerwowe

GM1000
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Przewód COM

Przewód zasilający
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2.3 Rozwiązania ze sprzężeniem AC i DC

Firma GoodWe oferuje rozwiązanie zwiększające moc instalacji energii słonecznej, które skupia w ramach jednego systemu funkcje 

hybrydowe i retrofit, co umożliwia przystosowanie instalacji do większego zużycia energii zarówno w przypadku systemów jedno-

fazowych, jak i trójfazowych. Zarówno w systemach pracujących w trybie sieciowym, jak i hybrydowym, energia słoneczna służy do 

zasilania odbiorników rezerwowych oraz ładowania akumulatorów przed wprowadzeniem energii do sieci.

Okablowanie systemu

Tryby pracy i odpowiednie modele falowników

Podobnie jak w systemie hybrydowym ustawienie domyślne falowników retrofit połączonych z siecią AC umożliwia nadanie prio-
rytetu wytwarzaniu energii z instalacji fotowoltaicznej, następnie ładowaniu akumulatora, a na koniec wysyłaniu wszelkiego nad-
miaru energii do sieci, co można z kolei ograniczyć za pomocą GM1000D/GM3000. Jedną z podstawowych różnic w porównaniu  
z nowo zamontowanym systemem hybrydowym jest to, że instalacja fotowoltaiczna nie będzie działać w dzień, jeżeli nastąpi przerwa  
w zasilaniu. Dzieje się tak, ponieważ oryginalny falownik połączony z siecią nie jest zaprojektowany do pracy w przypadku awarii sie-
ci, dlatego na czas przerwy w dostawie prądu najważniejsze odbiorniki można zasilać tylko z akumulatora.

SBP BH BT

Zakres mocy 3,6 - 5 kW 3-6kW 5 - 10 kW

Układ sieci Jednofazowy Jednofazowy Trójfazowy

Akumulator litowy SECU-A,  
Seria Lynx Home U (NN)

Seria Lynx Home F (WN)  
Wkrótce

Seria Lynx Home F (WN)  
Wkrótce

Wyposażenie  
dodatkowe  
(standardowe)

GM1000D GM1000D GM3000

Akumulator

Odbiorniki w trybie sieciowym

Odbiorniki 
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Falownik ze sprzężeniem AC Falownik w trybie 
sieciowym

Sieć 
elektroenergetyczna
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Przewód AC
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Przewód zasilający

Okablowanie systemu
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Tryby pracy i odpowiednie modele falowników

Ten system działa podobnie jak hybrydowy: energia słoneczna w pierwszej kolejności zasila odbiorniki, następnie ładuje akumulato-
ry, a wreszcie zasila sieć. W przypadku zaniku zasilania z sieci falownik w trybie sieciowym nie będzie działał, a odbiorniki podłączone 
do sieci będą niedostępne w czasie awarii. Odbiorniki rezerwowe można zasilać nadal, rozładowując akumulator, który otrzymuje 
energię z instalacji fotowoltaicznej. To rozwiązanie jest odpowiednie w przypadku falowników GOODWE z serii ES, EM, EH oraz ET. 
Może również działać z falownikiem solarnym dowolnej innej marki.

2.4 Rozwiązanie równoległe

Rozwiązanie polegające na połączeniu równoległym falowników trójfazowych opracowano specjalnie z myślą o wzrastającym zapo-

trzebowaniu na fotowoltaiczne systemy magazynowania energii o większej pojemności. Świetnie sprawdza się w przypadku syste-

mów magazynowania do zastosowań komercyjnych. Takie rozwiązanie zakłada integrację w pojedynczy system wielu falowników 

hybrydowych po stronie AC (maks. 10 urządzeń). 

Okablowanie systemu

Zalecamy zastosowanie modułu SEC1000S (Smart Energy Controller marki GoodWe), aby uzyskać płynne połączenie pomiędzy 
wszystkimi urządzeniami w układzie równoległym.

Tryby pracy i odpowiednie modele falowników

To rozwiązanie działa na tej samej zasadzie co scenariusz równoległy: kiedy sieć jest dostępna, system fotowoltaiczny,  
akumulatory i odbiorniki współdzielą energię w systemie zintegrowanym. Natomiast gdy dojdzie do awarii sieci, układ równoległy 
dzieli się na niezależne urządzenia, przy czym instalacja fotowoltaiczna i akumulatory dostarczają zasilanie rezerwowe tylko do od-
powiednich odbiorników. Rozwiązanie równoległe jest dostępne dla falowników z serii ET/BT.

Sieć 
elektro-

energetyczna

Odbiorniki w trybie 
sieciowym

Łańcuchy fotowoltaiczneŁańcuchy fotowoltaiczneŁańcuchy fotowoltaiczne

Akumulator Odbiorniki
rezerwowe 

Odbiorniki
rezerwowe 

Odbiorniki
rezerwowe 

Akumulator Akumulator

SEC 1000S

ET ETET

Przewód AC

Przewód DC

Przewód COM



Seria ET PLUS+
5 – 10 kW I 3-fazowy 
Falownik hybrydowy (HV)

Nowa seria ET to trójfazowe, wysokonapięciowe 
falowniki hybrydowe dedykowane do magazynowania 
energii firmy GoodWe, które zapewniają jeszcze większą 
niezależność energetyczną oraz autokonsumpcję własną 
poprzez inteligentne sterowanie obciążeniami i wyższą 
moc ładowania i rozładowywania. Seria ET o mocy 5kW, 
6,5kW, 8kW i 10kW umożliwia niesymetryczne oddawanie 
energii na fazy i posiada zintegrowaną funkcję backup'u 
z przełączaniem w standardzie UPS. Nowa seria ET 
wyposażona jest w złącze, które umożliwia sterowanie 
pracą odbiorników takich jak pompy ciepła czy ładowarki 
samochodów elektrycznych.

Niesymetryczne oddawanie energii na fazy
Backup z czasem przełączania  
w standardzie UPS

Przewymiarowanie DC 150% Cicha, bezwentylatorowa konstrukcja150%

Inteligentne sterowanie obciążeniami



Seria ET PLUS+

Dane techniczne GW5K-ET GW6.5K-ET GW8K-ET GW10K-ET

Dane wejściowe
Typ akumulatora Litowo-jonowy
Zakres napięcia akumulatora (V) 180–600
Maks. prąd ładowania/rozładowania (A) 25
Sposób ładowania (Li-Ion) Samodzielna adaptacja do systemu nadzorującego pracę akumulatorów (BMS)

Parametry wejściowe PV / DC
Maks. moc wejściowa DC (W) 6500 8450 9600 13000
Maks. napięcie wejściowe DC (V)*1 1000
Zakres napięcia MPPT (V) 200–850
Napięcie rozruchowe (V) 180
Min. napięcie zasilania (V)*7 210
Zakres napięcia MPPT dla pełnego obciążenia (V) 240–850 310–850 380–850 460–850
Nominalne napięcie wejściowe DC (V) 620
Maks. prąd wejściowy (A) 12,5 / 12,5 12,5 / 12,5 12,5 / 12,5 12,5 / 12,5
Maks. prąd zwarciowy (A) 15,2 / 15,2
Liczba MPPT 2
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP 1 / 1

Dane wyjściowe AC (sieć)
Nominalna moc pozorna wyprowadzana do sieci elektroenergetycznej (VA) 5000 6500 8000 10000
Maks. moc pozorna wyprowadzana do sieci elektroenergetycznej (VA)*2*6 5500 7150 8800 11000
Nominalna moc pozorna z sieci elektroenergetycznej (VA) 10000 13000 15000 15000
Maks. moc pozorna z sieci elektroenergetycznej (VA) 10000 13000 15000 15000
Nominalne napięcie wyjściowe (V) 400 / 380, 3L / N / PE
Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 / 60
Maks. przemienny prąd wyjściowy do sieci elektroenergetycznej (A) 8,5 10,8 13,5 16,5
Maks. prąd przemienny z sieci elektroenergetycznej (A) 15,2 19,7 22,7 22,7
Współczynnik mocy wyjściowej ~1 (regulowany od 0,8 z wyprzedzeniem do 0,8 z opóźnieniem)
Współczynnik zawartości harmonicznych THDi  
(przy wyjściu nominalnym) < 3%

Dane wyjściowe prądu przemiennego (rezerwowe)
Rezerwowa nominalna moc pozorna (VA) 5000 6500 8000 10000
Maks. wyjściowa moc pozorna (VA) 5000 6500 8000 10000
Szczytowa wyjściowa moc pozorna (VA)*3 10000, 60 s 13000, 60 s 16000, 60 s 16500, 60 s
Maks. prąd wyjściowy (A) 8,5 10,8 13,5 16,5
Nominalne napięcie wyjściowe (V) 400 / 380
Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 / 60
Współczynnik zawartości harmonicznych THDv  
(przy obciążeniu liniowym) < 3%

Sprawność
Maks. sprawność 98,00% 98,00% 98,20% 98,20%
Maks. sprawność akumulatora w stosunku do obciążenia 97,50% 97,50% 97,50% 97,50%
Wydajność europejska 97,20% 97,20% 97,50% 97,50%
Wydajność MPPT 99,90% 99,90% 99,90% 99,90%

Ochrona
Ochrona przed pracą wyspową Zintegrow.
Ochrona przed odwrotną polaryzacją wejścia łańcucha fotowoltaicznego Zintegrow.
Detekcja rezystancji izolacji Zintegrow.
Monitoring prądów różnicowych Zintegrow.
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia Zintegrow.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia Zintegrow.
Ochrona przed odwrotną polaryzacją wejścia akumulatora Zintegrow.
Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia Zintegrow.

Dane ogólne
Zakres temperatury roboczej (°C) -35–60
Wilgotność względna 0–95%
Wysokość robocza (m) ≤ 4000
Chłodzenie Naturalna konwekcja
Hałas (dB) < 30
Interfejs użytkownika LED i aplikacja
Komunikacja z systemem nadzorującym pracę akumulatorów (BMS)*4 RS485; CAN
Komunikacja z licznikiem RS485
Komunikacja z systemem zarządzania energią (EMS) RS485 (izolowane)
Komunikacja z portalem Wi-Fi
Waga (kg) 24
Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość mm) 516 × 415 × 180
Montaż Wspornik przyścienny
Stopień ochrony przed wnikaniem IP66
Konsumpcja własna w trybie czuwania (W)*5 < 15
Topologia Akumulator nieizolowany

*1:  Dla instalacji 1000 V maksymalne napięcie robocze wynosi 950 V.  
W przypadku bezpieczeństwa, jeśli napięcie łańcucha 
fotowoltaicznego > 600 V, pojawia się ostrzeżenie.

*2: Zgodnie z lokalną regulacją sieci.
*3: Może być osiągnięty tylko wtedy, gdy moc akumulatora i łańcucha 

fotowoltaicznego jest wystarczająca.

*4:  Komunikacja CAN jest skonfigurowana domyślnie. Jeśli używana jest komunikacja 485, należy wymienić 
odpowiednią linię komunikacyjną.

*5: Brak wyjścia rezerwowego.
*6:  W przypadku Belgii maks. wyjściowa moc pozorna (VA): dla GW5K-ET wynosi 5000; dla GW6.5K-ET 

wynosi 6500; dla GW8K-ET wynosi 8000; dla GW10K-ET wynosi 10 000.
*7: Gdy akumulator nie jest podłączony, falownik zaczyna zasilać tylko wtedy, gdy napięcie łańcucha jest 

wyższe niż 400 V.
*: Aktualne certyfikaty można znaleźć na stronie GoodWe.



Szeroka gama kompatybilnych 
wysokonapięciowych (180-600V) 
magazynów energii

Nadaje się do instalacji na zewnątrz

Seria BT firmy GoodWe to rozwiązanie retrofit połączone 
z siecią AC, które umożliwia rozbudowę istniejących 
trójfazowych instalacji fotowoltaicznych do systemów 
z magazynem energii o mocy 5kW, 6kW, 8kW i 10kW. 
Rozwiązanie to pozwala na rozbudowę dowolnej trójfazowej 
instalacji fotowoltaicznej, umożliwiając magazynowanie 
energii lub pracę z wykorzystaniem zasilania awaryjnego 
z  akumu la to rów oraz  umoż l iw ia jąc  zw iększen ie 
autokonsumpcj i  energi i  zapewniając niezależność 
od sieci elektroenergetycznej. Seria BT współpracuje  
z wysokonapięciowymi litowo-jonowymi magazynami 
energii w zakresie od 180 do 600V, a jej zintegrowana 
funkcja backupu ma czas przełączania w standardzie UPS.

Seria BT
5-10kW I 3-fazowy  
Falownik połączony z siecią AC,  
umożliwiający ładowanie 
akumulatorów HV

Backup z czasem przełączania  
w standardzie UPS

Moc wyjściowa AC do 10% 
wyższa od nominalnej

10%



Seria BT

Dane techniczne GW5K-BT GW6K-BT GW8K-BT GW10K-BT

Dane wejściowe

Typ akumulatora Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy

Zakres napięcia akumulatora (V) 180–600 180–600 180–600 180–600

Maks. prąd ładowania (A) 25 25 25 25

Maks. prąd rozładowania (A) 25 25 25 25

Sposób ładowania (Li-Ion) Samodzielna adaptacja do systemu nadzorującego pracę akumulatorów (BMS)

Dane wyjściowe AC (sieć)

Nominalna moc pozorna wyprowadzana do sieci elektroenergetycznej (VA) 5000 6000 8000 10 000

Maks. moc pozorna wyprowadzana do sieci elektroenergetycznej (VA)*1 5500 6600 8800 11 000

Maks. moc pozorna z sieci elektroenergetycznej (VA) 10 000 12 000 15 000 15 000

Nominalne napięcie wyjściowe (V) 400 / 380, 3L / N / PE 400 / 380, 3L / N / PE 400 / 380, 3L / N / PE 400 / 380, 3L / N / PE

Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Maks. przemienny prąd wyjściowy do sieci elektroenergetycznej (A) 8,5 10,5 13,5 16,5

Maks. prąd przemienny z sieci elektroenergetycznej (A) 15,2 18,2 22,7 22,7

Współczynnik mocy wyjściowej ~1 (regulowany od 0,8 z wyprzedzeniem do 0,8 z opóźnieniem)
Współczynnik zawartości harmonicznych THDi  
(przy wyjściu nominalnym)

< 3% < 3% < 3% < 3%

Dane wyjściowe prądu przemiennego (rezerwowe)

Maks. wyjściowa moc pozorna (VA) 5000 6000 8000 10 000

Szczytowa wyjściowa moc pozorna (VA)*2 10 000, 60 s 12 000, 60 s 15 000, 60 s 15 000, 60 s

Maks. prąd wyjściowy (A) 8,5 10,5 13,5 16,5

Nominalne napięcie wyjściowe (V) 400 / 380 400 / 380 400 / 380 400 / 380

Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Współczynnik zawartości harmonicznych THDv  
(przy obciążeniu liniowym)

< 3% < 3% < 3% < 3%

Sprawność

Maks. sprawność akumulatora w stosunku do obciążenia 97,6% 97,6% 97,6% 97,6%

Maks. sprawność ładowania 97,6% 97,6% 97,6% 97,6%

Ochrona

Ochrona przed pracą wyspową Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow.

Detekcja rezystancji izolacji Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow.

Jednostka monitorowania prądu szczątkowego Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow.

Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow.

Ochrona przed odwrotną polaryzacją wejścia akumulatora Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow.

Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow. Zintegrow.

Dane ogólne

Zakres temperatury roboczej (°C) -35–60 -35–60 -35–60 -35–60

Wilgotność względna 0–95% 0–95% 0–95% 0–95%

Monitoring prądów różnicowych ≤ 4000 ≤ 4000 ≤ 4000 ≤ 4000

Chłodzenie Naturalna konwekcja Naturalna konwekcja Naturalna konwekcja Naturalna konwekcja

Hałas (dB) < 30 < 30 < 30 < 30

Interfejs użytkownika LED i aplikacja LED i aplikacja LED i aplikacja LED i aplikacja

Komunikacja z systemem nadzorującym pracę akumulatorów (BMS)*3 RS485; CAN RS485; CAN RS485; CAN RS485; CAN

Komunikacja z licznikiem RS485 RS485 RS485 RS485

Komunikacja z systemem zarządzania energią (EMS) RS485 (izolowane) RS485 (izolowane) RS485 (izolowane) RS485 (izolowane)

Komunikacja z portalem Wi-Fi; LAN Wi-Fi; LAN Wi-Fi; LAN Wi-Fi; LAN

Waga (kg) 21 21 21 21

Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość mm) 415 × 516 × 180 415 × 516 × 180 415 × 516 × 180 415 × 516 × 180

Montaż Wspornik przyścienny Wspornik przyścienny Wspornik przyścienny Wspornik przyścienny

Stopień ochrony IP66 IP66 IP66 IP66

Konsumpcja własna w trybie czuwania (W)*4 < 15 < 15 < 15 < 15

Topologia Akumulator nieizolowany Akumulator nieizolowany Akumulator nieizolowany Akumulator nieizolowany

*1: Zgodnie z lokalną regulacją sieci.
*2: Może być osiągnięta tylko wtedy, gdy pojemność akumulatora jest wystarczająca, w przeciwnym razie wyłączy się.
*3: Komunikacja CAN jest skonfigurowana domyślnie. Jeśli używana jest komunikacja 485, należy wymienić odpowiednią linię komunikacyjną.
*4: Brak wyjścia rezerwowego.
*: Aktualne certyfikaty można znaleźć na stronie GoodWe.



5  KW
Praga
Czechy

10  KW
Hout Bay
Republika Południowej Afryki

Nasze referencje



5 KW
Cape Town
Republika Południowej Afryki

5 KW
Berwickshire
Wielka Brytania



Obecność na świecie

EMEA

Niemcy
Holandia
Turcja
Polska
Rosja

EMEA EMEA

Wielka Brytania
Włochy
Portugalia
Hiszpania
Francja

Ukraina
Belgia
Republika Południowej 
Afryki
Grecja

*: Informacje kontaktowe można znaleźć na stronie GoodWe:   pl.goodwe.com



Stany Zjednoczone
Meksyk
Chile
Brazylia
Argentyna

APAC APAC

Chiny
Indie
Wietnam
Australia

Japonia
Korea Południowa 
Tajlandia
Malezja

Ameryka Północna  
i kraje Ameryki Łacińskiej
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We, the Smart Energy Innovator
Copyright © GoodWe Technologies Co., Ltd. 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyszczególnione powyżej dane techniczne mogą ulec zmianie w celu uwzględnienia ciągłych innowacji technicznych i udoskonaleń wprowadzanych 
przez zespół badawczo-rozwojowy firmy GoodWe. Firmie GoodWe przysługuje wyłączne prawo wprowadzania takich zmian w dowolnym momencie bez 
wcześniejszego powiadomienia. Klienci firmy GoodWe mają prawo żądać najnowszej wersji arkuszy danych produktów GoodWe, a wszelkie ewentualnie 

zawierane umowy handlowe będą opierać się na najnowszej wersji arkusza danych produktu obowiązującej w momencie podpisywania umowy.

Disclaimer


