Enphase Energy / Productserie van micro-omvormers

Enphase micro-omvormerserie:
overeenkomsten en verschillen
Enphase introduceert met
genoegen de nieuwe M250
micro-omvormer van ons
vierde-generatieplatform.

Wat is er veranderd?

Wat is hetzelfde gebleven?

De kenmerken van de nieuwe productserie:

7YVK\J[R^HSP[LP[!strikte normen voor
het ontwerpen, vervaardigen en testen
geven toonaangevende betrouwbaarheid
en extreem lage storingscijfers

/VNLYL,<LɉJPwU[PL!95.7%
4LLY]LYTVNLU!de productserie
bevat nu een nieuw model met een
piek-uitgangsvermogen van 250 W,
geoptimaliseerd voor koppeling aan
krachtigere modules.
5PL\^LSVVR!plat deksel

:ULSSLLLU]V\KPNLPUZ[HSSH[PL!
plug-and-play- montage met de EngageRHILS]VVYZULSLUÅL_PILSPUZ[HSSLYLU
voor de M215 en de M250 kunnen
dezelfde accessoires worden gebruikt
+\\YaHHTOLPK!robuuste,
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2,54,92
Dekseltype
Aanbevolen
ingangsvermogen (STC)

M215

M250

Geribbeld

7SH[

190 – 270 W

Maximaal: 280W

210 – 310 W

Maximaal: 320W

,<LMÄJPwU[PL=(*

 

95.7%

Piek-uitgangsvermogen

225 W

258 W

Maximaal aantal units
per 20A vertakt circuit
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215 Watt netgekoppelde omvormer
met geïntegreerde GFDI

4UL[NLRVWWLSKLVT]VYTLY

6UKLYKLLSU\TTLY
Tekst unitlabel

Ga voor meer informatie over het Enphase micro-omvormersysteem
naar LUWOHZLJVTUS
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M250 vs M215:
koppelingsmogelijkheden
Er zijn gevallen waarin zowel de M250 als de M215 geschikt is voor koppeling met een bepaalde module.
=VVYRYHJO[PNLYLTVK\SLZTL[JLSSLUPZKL4KLSVNPZJOLRL\aL=VVYTPUKLYRYHJO[PNLTVK\SLZYHKLU^PQKL
4HHU=VVYTVK\SLZTL[LLU:;*V\[W\[ILYLPR[\ZZLU>LU>aPQULYLJO[LY]LYZJOPSSLUKLMHJ[VYLU
VTYLRLUPUNTLL[LOV\KLUIPQKLRL\aL]HULLUTPJYVVT]VYTLY]VVYKLPUZ[HSSH[PL
=,946.,5:),9,02=(5+,46+<3,
:,3,*;0,=(5+,40*9664=694,9

Factoren waar rekening mee
gehouden moet worden bij
het koppelen van modules
van 250 W - 270 W
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mogelijkheden
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3VRHSLVTZ[HUKPNOLKLU!verschillen in temperatuur en belichting hebben invloed op de maximale vermogensoutput van de module. Hoge lichtniveaus in koelere klimaten langs de kust of
op grotere hoogten resulteren in een hogere module-output; door te kiezen voor de M250 kunt u
WYVÄ[LYLU]HUKLaLN\UZ[PNLVTZ[HUKPNOLKLU
3VJH[PLZWLJPÄLR!arrays met minder dan optimale helling en azimuts kunnen mogelijk niet de
volledige capaciteit van de M250 gebruiken. Daarom kan bij deze systemen beter voor de M215
worden gekozen.
4VK\SLR^HSP[LP[LUWYLZ[H[PLZ!niet alle modules worden op dezelfde manier gemaakt. Zelfs
modules van verschillende merken met dezelfde notering kunnen vaak een enorm verschillend
piekvermogen voor de output hebben. Dit komt door verschil in vervaardiging en teststanKHHYKLU]VVYR^HSP[LP[ZNHYHU[PL4VK\SLZ]HUTPUKLYLR^HSP[LP[WYVÄ[LYLUTVNLSPQRUPL[]HUKL
hogere output van de M250.
7YVQLJ[LUWVY[MVSPVILa\PUPNPUNLU!afhankelijk van het modulemerk en de installatielocatie
kan de M215 saturatie bereiken wanneer deze wordt gekoppeld met een module met een output
NYV[LYKHU>0Ua\SRLNL]HSSLUaV\KLU^PQKL4HHUYHKLU+LÄUHUJPwSLWYLZ[H[PLZ]HU
een project bepalen de optimale keuze: projecten met een lagere prijs per KWu of hogere vaste
lasten hebben meer baat bij de M215.

Enphase’s familie van
vierdegeneratie-micro-omvormers
aL[KL[YHKP[PL]HUIL[LY
]LYTVNLUIL[LYLLɉJPwU[PLLU
IL[LYLIL[YV\^IHHYOLPK]VVY[
De producten van de vierde
generatie zijn gemaakt op basis
van het reeds betrouwbare platform
van de derde generatie en hebben
een miljoen uur aan producttesten
ondergaan voordat het product op
de markt werd gebracht. De M250
bevat minder onderdelen en levert
een nieuwe standaard in betrouwbaarheid van micro-omvormers.

+LTPJYVVT]VYTLY]HUKL]PLYKLNLULYH[PL]HU,UWOHZLis uiterst betrouwbaar.

Ga voor meer informatie over het Enphase micro-omvormersysteem
naar LUWOHZLJVTUS

