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ФИЛКАБ АД e създадено през 1999 г. със 100% частен капитал
и регистрирано в Пловдивския окръжен съд. През последните няколко години придобива богат опит, развивайки своята дейност в
областта на възобновяемите енергийни източници. Фирмата предлага на своите клиенти както комплексни доставки на всички компоненти и материали по системите, така и съпътстващи дейности
– проучване, анализ, оценка и оптимизиране. Наши специалисти
извършват проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и
последващо обслужване и поддръжка.

FILKAB JSCo was founded in 1999 with 100% private capital and is
registered in the Plovdiv District Court. During the last few years the
company has gained a lot of experience in the field of the renewable
energy sources. The company offers to its customers complex supplies
of all components and materials for a project, as well as all supporting
services – research, analysis, evaluation and optimization. Our experts
perform the design, construction, installation and maintenance services.

Успешното партньорство на ФИЛКАБ АД с водещи европейски
производители на фотоволтаични модули, соларни инвертори,
зарядни контролери и акумулатори ни позволява да предлагаме
на нашите клиенти изграждането на инсталации, които се отличават с високо качество на вложените материали и оборудване,
дълъг експлоатационен живот и високи средни добиви от единица
инсталирана мощност. В същото време, значителният инженерингов опит при изграждането на свързани към мрежата, автономни
и хибридни системи и системи за собствено потребление, както
и наличието на големи складови наличности са предпоставка за
къси срокове за изпълнение на проекта и отлично гаранционно
и извънгаранционно обслужване, което превръща ФИЛКАБ АД в
сигурен бизнес партньор и логичен избор при изпълнението на Вашия фотоволтаичен проект.

The successful cooperation of FILKAB JSCo with leading European
manufacturers of photovoltaic modules, solar inverters, charge controllers and batteries allows the company to offer to its customers the
building of PV parks with high-quality materials and equipment, longterm exploitation and high average yields per installed watt-peak. At
the same time, the substantial engineering expertise in the sphere of
grid-connected, autonomous and hybrid systems and self-consumption
systems, as well as the availability of considerable amount of goods
on stock are a prerequisite for short-term project realization and excellent maintenance during and after the warranty period. All these turn
FILKAB JSCo into a reliable business partner and a logical choice for
the realization of your PV project.

С новия си пакет от услуги за дистанционен мониторинг, известяване, абонаментна периодична и аварийна поддръжка на фотоволтаични електроинсталации, ФИЛКАБ АД гарантира висока
степен на непрекъсната работа и висок специфичен добив.

With the new set of services for remote system monitoring, event reporting, subscription for periodical and emergency maintenance of PV
systems, etc., the company guarantees high levels of plant availability
and high specific yields.

За широката си дейност фирмата е развила високоефективна
структура и организация:
• съвременен производствено-търговски комплекс в Пловдив;
• собствен транспорт за доставка до клиента;
• търговски бази в София, Бургас, Варна, Велико Търново,
Русе, Сливен и Шумен;
• фирми в региона: МАККАБ – Македония, Filkab Distribuzia –
Румъния;
• сертифицирана Интегрирана система за управление:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS:2007.

For its wide range of activities, the company has developed highlyefficient structure and organization:
• Modern production and trade facilities in Plovdiv;
• Own motor transportation for delivering the products to the customer’s warehouse;
• Facilities in Burgas, Varna, Ruse, Veliko Tarnovo, Sliven, Sofia
and Shumen;
• Two affiliate companies: MAKKAB – Macedonia, and Filkab
Distribucia – Romania;
• Certificates ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007.
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Q.PRO-G3 250–265

Поликристален соларен модул / Polycrystalline Solar Module

Гъвкавост. Сигурност.
Versatility. Safety.

Новият Q.PRO-G3 е надеждният класически соларен модул за всякакви
приложения. Модулът от трето поколение на Q CELLS е изцяло оптимизиран:
с подобрена производителност, повишена оперативна надеждност и издръжливост, по-лесен за инсталиране и с по-интелигентен дизайн.

The new Q.PRO-G3 is the reliable evergreen for all applications. The third module
generation from Q CELLS has been optimised across the board: improved output
yield, higher operating reliability and durability, quicker installation and more intelligent design.

ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКАКВИ АТМОСФЕРНИ
УСЛОВИЯ
• Максимални добиви с отлично поведение при ниски нива на осветеност и
високи температури.
• Увеличена ефективност благодарение на технологията Q.ANTUM.

ALL-WEATHER TECHNOLOGY

ТРАЙНО ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
• Дългосрочна сигурност на добива, дължаща се на Anti PID Technology1,
Hot-Spot Protect и Traceable Quality Tra.QTM.
• Дългосрочна надеждност благодарение на VDE Quality Tested – найстриктната тестова програма.

ENDURING HIGH PERFORMANCE
• Long-term Yield Security due to Anti PID Technology1, Hot-Spot Protect, and
Traceable Quality Tra.QTM.
• Long-term stability due to VDE Quality Tested – the strictest test program.

СИГУРНА ЕЛЕКТРОНИКА
• Защита срещу късо съединение и индуцирани загуби на мощност поради
наличието на вентилирана съединителна кутия и запоени кабели.
• По-голяма гъвкавост поради използването на MC4-съвместими конектори.

SAFE ELECTRONICS
• Protection against short circuits and thermally induced power losses due to
breathable junction box and welded cables.
• Increased flexibility due to MC4-intermateable connectors.

НОВА ТЕХНОЛОГИЯ НА СТЪКЛОТО ЗА ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ
• Намаляване на светлоотразяването с 50% и дългогодишна корозионна
устойчивост поради обработката с висококачественото покритие “SolGel roller coating”.

PROFIT-INCREASING GLASS TECHNOLOGY
• Reduction of light reflection by 50%, plus long-term corrosion resistance due
to high-quality “Sol-Gel roller coating” processing.

ОЛЕКОТЕНА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА РАМКА
• Стабилност при натоварване от вятър до 5400 Pa при тегло на модула
едва 19 kg благодарение на специалния дизайн на рамката и използването на високотехнологична сплав.

LIGHTWEIGHT QUALITY FRAME
• Stability at wind loads of up to 5400 Pa with a module weight of just 19 kg due
to slim frame design with high-tech alloy.

• Maximum yields with excellent low-light and temperature behaviour.
• Increased efficiency due to world record-holding cell concept Q.ANTUM.

МАКСИМАЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
• До 29% по-ниски логистични разходи поради по-големия брой модули в
един палет.

MAXIMUM COST REDUCTIONS
• Up to 29% lower logistics costs due to higher module capacity per box.

УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ
• Сигурност на инвестицията благодарение на 12-годишна гаранция на
продукта и 25-годишна гаранция за производителност2.

EXTENDED WARRANTIES
• Investment security due to 12-year product warranty and 25-year linear
performance warranty2.

APT тестови условия: Клетките при -1000 V, свързани към „земя“ с проводимо метално фолио, покриващо повърхността на модула, 250C, 168 h (TÜV условия на теста) / АРТ test
conditions: Cells at -1000 V against grounded, with conductive metal foil covering the module surface, 250C, 168 h (TÜV test conditions)
2
Виж на следващата страница за повече информация. / For further information see next page.
1
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Q.PRO-G3 250–265
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / TECHNICAL SPECIFICATION

ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING

Размери / Format

1670 mm x 1000 mm x 35 mm
(вкл. рамката / including frame)

Тегло / Weight

19 kg

Предно покритие
Front cover

3,2 mm темперирано стъкло с антирефлексна технология
3,2 mm thermally pre-stressed glass with anti-reflection technology

Задно покритие / Back cover

Многокомпонентен слой / Composite film

Рамка / Frame

Анодно оксидиран алуминий / Anodized aluminium

Клетки / Cells

6 х 10 поликристални соларни клетки / polycrystalline solar cells

1670

150

980

6 x Grounding points ø 4.5
Frame

Product label

1210

110 mm x 115 mm x 23 mm, клас на защита IP67, с байпас диоди
110 mm x 115 mm x 23 mm, protection class IP67, with bypass diodes

Кабел / Cable

Соларен кабел 4mm²; (+)1210mm, (-) 1210mm
4mm² Solar cable; (+)1210mm, (-) 1210mm

Конектори / Connectors

Solarlok PV4 (съвместими с / compatible with MC4), IP68

1000

4 x Fastening points, long slot 8

x 16

8 x Drainage holes

Електрически характеристики / Electrical characteristics
Характеристики при стандартни тестови условия / Performance at standard test conditions
(СТУ/STC: 1000W/m², 25ºC, коефициент на въздушната маса AM 1,5 G)¹
Номинална мощност (+5/-0Wp) / Nominal power (+5/-0Wp)
Aрт. № / Аrt. No
Средна мощност / Average power
Ток на късо съединение / Short-circuit current
Напрежение на празен ход / Open-circuit voltage
Ток при PMPP / Current at PMPP
Напрежение при PMPP / Voltage at PMPP
Ефективност (номинална мощност) / Efficiency (Nominal power)

[W]
PMPP
ISC
VOC
IMPP
VMPP
ŋ

250
440101450
252,5
8,94
37,78
8,45
29,85
≥ 15,0

[W]
[A]
[V]
[A]
[V]
[%]

255
440101455
257,5
9,03
37,99
8,57
30,04
≥ 15,3

260
440101460
262,5
9,12
38,21
8,70
30,18
≥ 15,6

265
440101465
267,5
9,21
38,43
8,82
30,32
≥ 15,9

260
191,4
7,36
35,09
6,95
27,56

265
195,1
7,43
35,29
7,04
27,70

Характеристики при нормална работна температура на клетките / Performance at normal operating cell temperature
(НРТК / NOCT: 800 W/m², 47±3ºC, коефициент на въздушната маса AM 1,5 G)2
Номинална мощност (+5/-0Wp) / Nominal power (+5/-0Wp)
[W]
250
Средна мощност / Average power
PMPP
[W]
184,1
Ток на късо съединение / Short-circuit current
ISC
[A]
7,22
Напрежение на празен ход / Open-circuit voltage
VOC
[V]
34,69
Ток при PMPP / Current at PMPP
IMPP
[A]
6,75
Напрежение при PMPP / Voltage at PMPP
VMPP
[V]
27,27
¹Толеранс на измерване СТУ / 1Measurement tolerances STC: ±3%; (PMPP); ± 10% (ISC, VOC, IMPP, VMPP).
2
Толеранс на измерване НРТК / 2Measurement tolerances NOCT: ±5%; (PMPP); ± 10% (ISC, VOC, IMPP, VMPP).
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Минимум 97% от номиналната
мощност през първата година.
Максимум 0,6% деградация на
година след това. Минимум 92%
от номиналната мощност след 10
год. Минимум 83% от номиналната
мощност след 25 год.
At least 97% of nominal power during first year. Maximum 0,6% degradation per year thereafter. At least
92% of nominal power after 10 years.
At least 83% of nominal power after
25 years.

Ефективност при ниска радиация / Performance at low irradiance

RELATIVE
EFFICIENCY
Relative
efficiency[%]
[%]

100
100

RELATI VE MODULE EFFI CI ENCY COMPARED TO NOMI NAL POWER [ % ]

EFFICIENCY RELATIVE TO
NOMINAL POWER [%]

Q CELLS гаранция за производителност / Q CELLS performance warranty

255
187,8
7,29
34,89
6,85
27,42

105
100
95
90
85
80

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2
Irradiance[W/M
[W/m²]
IRRADIANCE
]

YEARS

YEARS

Всички данни са в рамките на толеранса на измерване. Пълната гаранция на продукта и производителността е в
съотвествие с гаранциите на Q Cells в страната.
All data are within measurement tolerances. Full product and performance warranties are in accordance with the Q Cells warranties
applicable in the country.

ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ Q CELLS
PHOTOVOLTAIC MODULES Q CELLS

Съединителна кутия
Junction box

Cable with
connectors
Junction box

Типичното изменение в ефективността на модула при радиация 200 W/m2 спрямо 1000 W/m2 (и в двата случая при 250C и
коефициент на въздушната маса AM 1,5G) е -4% (относително).
The typical change in module efficiency at an irradiance of 200 W/m2 in relation to 1000 W/m2 (both at 250C and AM 1,5 G
spectrum) is -4% (relative)

ТЕМПЕРАТУРНИ КОЕФИЦИЕНТИ (ПРИ 1000 W/M², КОЕФИЦИЕНТ НА ВЪЗДУШНАТА МАСА AM1,5 G) / TEMPERATURE COEFFICIENTS
Температурен коефициент на VOC
Температурен коефициент на ISC
α [%/K]
+0,04
β
[%/K]
-0,33
Temperature coefficient of ISC
Temperature coefficient of VOC
Температурен коефициент на PMPP
γ [%/K]
- 0,43
Temperature coefficient of PMPP
Свойства при планиране на система / Properties for system design
Максимално напрежение на системата VSYS
[V]
1000
Max. system voltage VSYS
Максимално обратно напрежение IR
[A]
20
Max. reverse current IR
Натоварвания от вятър и сняг
[Pa]
5400
Wind and snow load
Съответствия и сертификати / Qualifications and certificates

Клас на безопасност / Safety class

II

Клас на негоримост / Fire rating

C

Допустима температура на модула при продължителна
експлоатация / Permitted module temperature on continuous duty

-40ºC до +85ºC

VDE Quality Tested, IEC 61215 (Ed. 2), IEC 61730 (Ed. 1) Application Class A / Този информационен лист съответства на DIN EN 50380 / This datasheet complies with DIN EN 50380.
ЗАБЕЛЕЖКА: Указанията за монтаж трябва да бъдат спазени. Прочетете упътването за монтаж и експлоатация или се обърнете към техник за допълнителна информация относно правилния монтаж и
използването на този продукт.
NOTE: Installation instructions must be followed. See the installation and operating manual or contact the technical service for further information on approved installation and use of this product.
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Q.PEAK G3 255–275

Монокристален соларен модул
Monocrystalline Solar Module

Висока производителност. Надеждност.
High Performance. Reliability.

Със своите 275 Wp, новият Q.PEAK-G3 е шампион сред монокристалните
соларни модули. Третото поколение модули на Q CELLS е оптимизирано
изцяло: с подобрена производителност, повишена оперативна надеждност
и издръжливост, по-лесен за инсталиране и с по-интелигентен дизайн –
ПРОИЗВЕДЕН В ЕВРОПА.

With up to 275 Wp, the new Q.PEAK-G3 is the champion of monocrystalline solar
modules. The third module generation from Q CELLS has been optimised across
the board: improved output yield, higher operating reliability and durability, quicker
installation and more intelligent design – MADE IN EUROPE.

ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКАКВИ КЛИМАТИЧНИ
УСЛОВИЯ
• Максимални добиви с отлично поведение при ниски нива на осветеност и високи температури.
• Увеличена ефективност благодарение на квадратни монокристални клетки.

INNOVATIVE ALL-WEATHER TECHNOLOGY

Трайно висока производителност
• Дългосрочна сигурност на добива, дължаща се на Anti PID Technology1,
Hot-Spot Protect и Traceable Quality Tra.QTM.
• Дългосрочна надеждност благодарение на VDE Quality Tested – найстрикната тестова програма.

Enduring high performance
• Long-term Yield Security due to Anti PID Technology1, Hot-Spot Protect, and
Traceable Quality Tra.QTM.
• Long-term stability due to VDE Quality Tested – the strictest test program.

Безопасна електроника
• Защита срещу късо съединение и индуцирани загуби на мощност поради наличието на вентилирана съединителна кутия и запоени кабели.
• По-голяма гъвкавост поради използването на MC4-съвместими конектори.

Safe electronics
• Protection against short circuits and thermally induced power losses due to
breathable junction box and welded cables.
• Increased flexibility due to MC4-intermateable connectors.

НОВА технология на стъклото ЗА ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ
• Намаляване на светлоотразяването с 50% и дългогодишна корозионна
устойчивост поради обработката с висококачественото покритие “SolGel roller coating”.

Profit-increasing glass technology
• Reduction of light reflection by 50%, plus long-term corrosion resistance due
to highquality “Sol-Gel roller coating” processing.

Олекотена висококачествена рамка
• Стабилност при натоварване от вятър до 5400 Pa при тегло на модула едва
19 kg благодарение на специалния дизайн на рамката и използването на
високотехнологична сплав.

Lightweight quality frame
• Stability at wind loads of up to 5400 Pa with a module weight of just 19 kg due
to slim frame design with high-tech alloy.

Максимално намаляване на разходите
• До 29% по-ниски логистични разходи поради по-големия брой модули в
един палет.

Maximum cost reductions
• Up to 29% lower logistics costs due to higher module capacity per box.

Удължена гаранция
• Сигурност на инвестицията благодарение на 12-годишна гаранция на
продукта и 25-годишна гаранция за производителност2.

Extended warranties
• Investment security due to 12-year product warranty and 25-year linear
performance warranty2.

• Maximum yields whatever the weather with excellent low-light and
temperature behaviour.
• Increased cell efficiency due to full-square monocrystalline cells.

APT тестови условия: Клетките при -1000 V, свързани към „земя“ с проводимо метално фолио, покриващо повърхността на модула, 250C, 168 h (TŰV условия на теста) / АРТ test
conditions: Cells at -1000 V against grounded, with conductive metal foil covering the module surface, 250C, 168 h (TŰV test conditions).
2
Виж на следващата страница за повече информация. / For further information see next page.
1
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Q.PEAK G3 255–275
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / TECHNICAL SPECIFICATION

ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING

Размери / Format

1670 mm x 1000 mm x 35 mm (вкл. рамката / including frame)

Тегло / Weight

19 kg

Предно покритие
Front cover

3,2 mm темперирано стъкло с антирефлексна технология
3,2 mm thermally pre-stressed glass with anti-reflection technology

Задно покритие / Back cover

Многокомпонентен слой / Composite film

Рамка / Frame

Анодно окислен алуминий / Anodized aluminium

Клетки / Cells

6 х 10 монокристални соларни клетки
6 x 10 monocrystalline solar cells

Съединителна кутия
Junction box

110 mm x 115 mm x 23 mm, клас на защита IP67, с байпас диоди
110 mm x 115 mm x 23 mm, protection class IP67, with bypass diodes

Кабел / Cable

4 mm² cоларен кабел / 4 mm² solar cable (+) 1210 mm, (-) 1210 mm

Конектори / Connectors

Solarlok PV4 (съвместими с / compatible with MC4), IP68

167 0

150

980

6 x Grounding points ø 4.5
Frame

Product label

1210

Cable with
connectors

100 0

Junction box

x 16

8 x Drainage holes

Електрически характеристики / Electrical characteristics
Характеристики при стандартни тестови условия / Performance at standard test conditions:
(СТУ/STC: 1000W/m², 25ºC, коефициент на въздушната маса AM 1,5 G)¹
Номинална мощност (+5/-0W) / Nominal power (+5/-0W)
[W]
Aрт. № / Аrt. No
Средна мощност / Average power
PMPP
[W]
Ток на късо съединение / Short-circuit current
ISC
[A]
Напрежение на празен ход / Open-circuit voltage
VOC
[V]
Ток при PMPP / Current at PMPP
IMPP
[A]
Напрежение при PMPP / Voltage at PMPP
VMPP
[V]
Ефективност (номинална мощност) / Efficiency (Nominal power)
ŋ
[%]

255
440102355
257,5
9,12
37,54
8,50
30,31
≥ 15,3

260
440102360
262,5
9,17
37,92
8,58
30,60
≥ 15,6

265
440102365
267,5
9,23
38,30
8,66
30,88
≥ 15,9

270
440102370
272,5
9,28
38,67
8,74
31,16
≥ 16,2

275
440102375
277,5
9,33
39,03
8,83
31,44
≥ 16,5

270
198,80
7,49
35,52
6,98
28,49

275
202,55
7,53
35,85
7,05
28,74

Характеристики при нормална работна температура на клетките
Performance at normal operating cell temperature: (НРТК/NOCT: 800 W/m², 47±3ºC, коефициент на въздушната маса AM 1,5 G)2
Номинална мощност (+5/-0W) / Nominal power (+5/-0W)
[W]
255
Средна мощност / Average power
PMPP
[W]
187,95
Ток на късо съединение / Short-circuit current
ISC
[A]
7,36
Напрежение на празен ход / Open-circuit voltage
VOC
[V]
34,47
Ток при PMPP / Current at PMPP
IMPP
[A]
6,79
Напрежение при PMPP / Voltage at PMPP
VMPP
[V]
27,69
¹ Толеранс на измерване СТУ / ¹ Measurement tolerances STC: ±3%; (PMPP); ± 10% (ISC, VOC, IMPP, VMPP).
2
Толеранс на измерване НРТК / 2 Measurement tolerances NOCT : ±5%; (PMPP); ± 10% (ISC, VOC, IMPP, VMPP).

Q CELLS

9797

Best competitor

9595

Industry standard

9090
85
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80
80

75
75

00

55

10 10

15

15

20

20

25

25

Минимум 97% от номиналната
мощност през първата година.
Максимум 0,6% деградация на
година след това. Минимум 92%
от номиналната мощност след 10
год. Минимум 83% от номиналната
мощност след 25 год.
At least 97% of nominal power during first year. Maximum 0,6% degradation per year thereafter. At least
92% of nominal power after 10 years.
At least 83% of nominal power after
25 years.

YEARS

YEARS

265
195,25
7,45
35,17
6,92
28,22

Ефективност при ниска радиация / Performance at low irradiance
RELATIVE
EFFICIENCY
[%]
Relative
efficiency [%]

100
100

RELATI VE MODULE EFFI CI ENCY COMPARED TO NOMI NAL POWER [ % ]

EFFICIENCY RELATIVE TO
NOMINAL POWER [%]

Q CELLS гаранция за производителност / Q CELLS performance warranty

260
191,60
7,40
34,83
6,85
27,96

105
100
95
90
85
80

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Irradiance[W/M
[W/m²]2]
IRRADIANCE

Всички данни са в рамките на толеранса на измерване. Пълната гаранция на продукта и производителността е в
съотвествие с гаранциите на Q Cells в страната.
All data are within measurement tolerances. Full product and performance warranties are in accordance with the Q Cells warranties
applicable in the country.

Типичното изменение в ефективността на модула при радиация 200 W/m2 спрямо 1000 W/m2 (и в двата случая при 250C и
коефициент на въздушната маса AM 1,5G) е -2% (относително).
The typical change in module efficiency at an irradiance of 200 W/m2 in relation to 1000 W/m2 (both at 250C and AM 1,5 G
spectrum) is -2% (relative)

ТЕМПЕРАТУРНИ КОЕФИЦИЕНТИ / TEMPERATURE COEFFICIENTS (ПРИ 1000 W/M², КОЕФИЦИЕНТ НА ВЪЗДУШНАТА МАСА AM1,5 G)
Температурен коефициент на VOC
Температурен коефициент на ISC
α
[%/K]
±0,04
β
[%/K]
Temperature coefficient of ISC
Temperature coefficient of VOC
Температурен коефициент на PMPP
γ
[%/K]
-0,43
Temperature coefficient of PMPP
Свойства при планиране на система / Properties for system design
Максимално напрежение на системата VSYS
[V]
1000
Max. system voltage VSYS
Макс. обратно напрежение IR
[A]
20
Max. reverse current IR
Натоварвания от вятър и сняг
[Pa]
5400
Wind and snow load
Съответствия и сертификати / Qualifications and certificates

ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ Q CELLS
PHOTOVOLTAIC MODULES Q CELLS

4 x Fastening points, long slot 8

- 0,33

Клас на безопасност / Safety class

II

Клас на негоримост / Fire rating

C

Допустима температура на модула при продължителна
експлоатация / Permitted module temperature on continuous duty

-40ºC до +85ºC

VDE Quality Tested, IEC 61215 (ed. 2), IEC 61730 (Ed. 1) Application class A. This datasheet complies with DIN EN 50380.
ЗАБЕЛЕЖКА: Указанията за монтаж трябва да бъдат спазени. Прочетете упътването за монтаж и експлоатация или се обърнете към техник за допълнителна информация относно правилния монтаж и
използването на този продукт.
NOTE: Installation instructions must be followed. See the installation and operating manual or contact the technical service for further information on approved installation and use of this product.
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ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ Q CELLS
PHOTOVOLTAIC MODULES Q CELLS

Q.PEAK S-G3 205-215

Монокристален соларен модул с 48 клетки
Monocrystalline 48-Cell Solar Module

Компактен. Високопроизводителен.
Compact. High Performance.

Проектиран с 48 клетки, новият Q.PEAK S-G3 е компактен модул, който
се монтира лесно върху малки и наклонени покриви. Третото поколение
монокристален соларен модул на Q CELLS е оптимизиран изцяло: с
подобрена производителност, повишена оперативна надеждност и
издръжливост, по-лесен за инсталиране и с по-интелигентен дизайн –
ПРОИЗВЕДЕН В ЕВРОПА.

With its 48-cell design, the new Q.PEAK S-G3 is the compact powerhouse –
perfectly fitting on small and angled roofs. The third module generation from
Q CELLS has been optimised across the board: improved output yield, higher
operating reliability and durability, quicker installation and more intelligent design – MADE IN EUROPE.

Иновативна технология, подходяща за всякакви климатични
условия
• Максимална производителност, независимо от климатичните условия, с
отлично поведение при ниски нива на осветеност и високи температури.
• Увеличена ефективност благодарение на квадратни монокристални
клетки.

Innovative all-weather technology

Трайно висока производителност
• Дългосрочна сигурност на добива, дължаща се на Anti PID Technology1,
Hot-Spot Protect и Traceable Quality Tra.QTM.
• Дългосрочна надеждност благодарение на VDE Quality Tested – найстрикната тестова програма.

Enduring high performance
• Long-term Yield Security due to Anti PID Technology1, Hot-Spot Protect, and
Traceable Quality Tra.QTM.
• Long-term stability due to VDE Quality Tested – the strictest test program.

Безопасна електроника
• Защита срещу късо съединение и индуцирани загуби на мощност поради
наличието на вентилирана съединителна кутия и запоени кабели.
• По-голяма гъвкавост поради използването на MC4-съвместими конектори.

Safe electronics
• Protection against short circuits and thermally induced power losses due to
breathable junction box and welded cables.
• Increased flexibility due to MC4-intermateable connectors.

НОВА технология на стъклото ЗА ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ
• Намаляване на светлоотразяването с 50% и дългогодишна корозионна
устойчивост поради обработката с висококачественото покритие “SolGel roller coating”.

Profit-increasing glass technology
• Reduction of light reflection by 50%, plus long-term corrosion resistance due
to high quality “Sol-Gel roller coating” processing.

Олекотена висококачествена рамка
• Стабилност при натоварване от вятър до 5400 Pa с тегло на модула едва
15,5 kg благодарение на специалния дизайн на рамката и използването
на високотехнологична сплав.

Lightweight quality frame
• Stability at wind loads of up to 5400 Pa with a module weight of just 15.5 kg
due to slim frame design with high-tech alloy.

Максимално намаляване на разходите
• До 29% по-ниски логистични разходи поради по-големия брой модули в
един палет.

Maximum cost reductions
• Up to 29% lower logistics costs due to higher module capacity per box.

Удължена гаранция
• Сигурност на инвестицията благодарение на 12-годишна гаранция на
продукта и 25-годишна гаранция за производителност2.

• Maximum yields whatever the weather with excellent low-light and
temperature behaviour.
• Increased cell efficiency due to full-square monocrystalline cells.

Extended warranties
• Investment security due to 12-year product warranty and 25-year linear
performance warranty2.

1
APT тестови условия: Клетките при -1000 V, свързани към „земя“ с проводимо метално фолио, покриващо повърхността на модула, 250C, 168 h
(TŰV условия на теста) / АРТ test conditions: Cells at -1000 V against grounded, with conductive metal foil covering the module surface, 250C, 168 h (TŰV test conditions).
2
Виж на следващата страница за повече информация. / For further information see next page.
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Q.PEAK S-G3 205-215
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / TECHNICAL SPECIFICATION

ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING

Размери / Format

1348 mm x 1000 mm x 35 mm (вкл. рамката / including frame)

Тегло / Weight

15,5 kg

Предно покритие
Front cover

3,2 mm темперирано стъкло с антирефлексна технология
3,2 mm thermally pre-stressed glass with anti-reflection technology
Многокомпонентен слой / Composite film

Рамка / Frame

Анодно окислен алуминий / Anodized aluminium

Клетки / Cells

6 х 8 монокристални соларни клетки
6 x 8 monocrystalline solar cells

788

6 x Grounding points ø 4.5
Frame

Product label

1210

Cable with
connectors

Съединителна кутия
Junction box

110 mm x 115 mm x 23 mm, клас на защита IP67, с байпас диоди
110 mm x 115 mm x 23 mm, protection class IP67, with bypass diodes

Кабел / Cable

Соларен кабел 4 mm²; (+) 1210 mm, (-) 1210 mm
Solar cable 4 mm²; 110 mm x 115 mm x 23 mm

Конектори / Connectors

Solarlok PV4 (съвместими с / compatible with MC4), IP68

100 0

Junction box

4 x Fastening points,
long slot 8 x 16

8 x Drainage holes

Електрически характеристики / Electrical characteristics
Характеристики при стандартни тестови условия / Performance at standard test conditions:
(СТУ / STC: 1000 W/m², 25ºC, коефициент на въздушната маса AM 1,5 G)¹
Номинална мощност (+5/-0W) / Nominal power (+5/-0W)
Aрт. № / Аrt. No
Средна мощност / Average power
Ток на късо съединение / Short-circuit current
Напрежение на празен ход / Open-circuit voltage
Ток при PMPP / Current at PMPP
Напрежение при PMPP / Voltage at PMPP
Ефективност (номинална мощност) / Efficiency (Nominal power)

PMPP
ISC
VOC
IMPP
VMPP
ŋ

205
440106205
207,5
9,14
30,15
8,53
24,33
≥ 15,2

[W]
[A]
[V]
[A]
[V]
[%]

210
440106210
212,5
9,21
30,53
8,63
24,62
≥ 15,6

215
440106215
217,5
9,27
30,90
8,73
24,90
≥ 15,9

Характеристики при нормална работна температура на клетките / Performance at normal operating cell temperature:
(НРТК / NOCT: 800 W/m², 47±3ºC, коефициент на въздушната маса AM 1,5 G)2
Номинална мощност (+5/-0W) / Nominal power (+5/-0W)
Средна мощност / Average power
Ток на късо съединение / Short-circuit current
Напрежение на празен ход / Open-circuit voltage
Ток при PMPP / Current at PMPP
Напрежение при PMPP / Voltage at PMPP

[W]
[W]
[A]
[V]
[A]
[V]

PMPP
ISC
VOC
IMPP
VMPP

205
151,45
7,38
27,69
6,81
22,23

210
155,10
7,43
28,04
6,89
22,50

215
158,80
7,48
28,38
6,97
22,76

ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ Q CELLS
PHOTOVOLTAIC MODULES Q CELLS

Задно покритие / Back cover

1348

150

¹ Толеранс на измерване СТУ / ¹ Measurement tolerances STC: ±3%; (PMPP); ± 10% (Isc, Voc, Impp, Vmpp).
2
Толеранс на измерване НРТК / 2 Measurement tolerances NOCT: ±5%; (PMPP); ± 10% (Isc, Voc, Impp, Vmpp).

Минимум 97% от номиналната мощност
през първата година.
Максимум 0,6% деградация на година
след това. Минимум 92% от номиналната
мощност след 10 год. Минимум 83% от
номиналната мощност след 25 год.
At least 97% of nominal power during first
year. Maximum 0,6% degradation per year
thereafter. At least 92% of nominal power after 10 years. At least 83% of nominal power
after 25 years.

Q CELLS

9797

Best competitor

9595

Ефективност при ниска радиация / Performance at low irradiance

Industry standard
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efficiency [%]
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RELATI VE MODULE EFFI CI ENCY COMPARED TO NOMI NAL POWER [ % ]

EFFICIENCY RELATIVE TO
NOMINAL POWER [%]

Q CELLS гаранция / Q CELLS warranties
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Всички данни са в рамките на толеранса на измерване. Пълната гаранция на продукта и производителността е в
съотвествие с гаранциите на Q Cells в страната.
All data are within measurement tolerances. Full product and performance warranties are in accordance with the Q Cells warranties
applicable in the country.

Типичното изменение в ефективността на модула при радиация 200 W/m2 спрямо 1000 W/m2 (и в двата случая при 25ºC и
коефициент на въздушната маса AM 1,5 G) е -2% (относително)
The typical change in module efficiency at an irradiance of 200 W/m2 in relation to 1000 W/m2 (both at 25ºC and AM 1,5 G
spectrum) is -2% (relative)

ТЕМПЕРАТУРНИ КОЕФИЦИЕНТИ / TEMPERATURE COEFFICIENTS: (ПРИ 1000 W/M², КОЕФИЦИЕНТ НА ВЪЗДУШНАТА МАСА AM 1,5G)
Температурен коефициент на ISC
Temperature coefficient of ISC

α

[%/K]

+0,04

Температурен коефициент на PMPP
Temperature coefficient of PMPP

γ

[%/K]

- 0,43

Температурен коефициент на VOC
Temperature coefficient of VOC

β

[%/K]

- 0,33

Свойства при планиране на система / Properties for system design
Максимално напрежение на системата VSYS
Max. system voltage VSYS

[V]

1000

Клас на безопасност / Safety class

II

Макс. обратно напрежение IR
Max. reverse current IR

[A]

20

Клас на негоримост / Fire rating

C

Натоварвания от вятър и сняг
Wind and snow load

[Pa]

5400

Допустима температура на модула при
продължителна експлоатация
Permitted module temperature on continuous duty

-40ºC до +85ºC

Съответствия и сертификати / Qualifications and certificates
VDE Quality Tested, IEC 61215 (ed. 2), IEC 61730 (Ed. 1) Application class A. This datasheet complies with DIN EN 50380
ЗАБЕЛЕЖКА: Указанията за монтаж трябва да бъдат спазени. Прочетете упътването за монтаж и експлоатация или се обърнете към техник за допълнителна информация относно правилния монтаж и
използването на този продукт.
NOTE: Installation instructions must be followed. See the installation and operating manual or contact the technical service for further information on approved installation and use of this product.
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ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ Q CELLS
PHOTOVOLTAIC MODULES Q CELLS

Hanwha Q CELLS FLAT ROOF SYSTEMS
Hanwha Q CELLS СИСТЕМИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВИ

Удобство и максимални добиви
Simplicity and Yield Maximization

Q.FLAT-G2 е цялостно решение, разработено специално за големи плоски
покриви. В сравнение със заемащите значителна площ системи с 30°-ов
наклон, ориентирани на юг, Q.FLAT-G2 увеличава максимално добивите,
като удвоява плътността на покритие на модулите от 67 Wp/m2 до 134 Wp/m2.
Монтажът на Q.FLAT-G2 се извършва без пробиване, което запазва целостта
на покрива. Иновативната 1-2-3 клик-система за монтаж улеснява напълно
инсталирането.

Q.FLAT-G2 is a system solution especially designed for large flat roofs. Compared to a space-consuming 30°-mounted systems facing south, Q.FLAT-G2
maximizes yields by doubling the power density from 67 Wp/m2 to 134 Wp/m2.
Q.FLAT-G2 does not have to be affixed to the roof which preserves the integrity
of the building. The innovative 1-2-3 click mounting system also minimizes the
installation effort.

Новата плоска покривна система Q.Flat-G2
• Максимален добив благодарение на иновативния дизайн на системата.
Оползотворяване на пространството на плоския покрив в порядъка на
82%, което е двойно повече в сравнение с инсталациите с 30°-ов наклон.
• Минимални усилия за инсталиране благодарение на последователното
инсталиране на конструкцията и модулите и иновативната 1-2-3 клик-система.
• Минимални разходи за инсталиране поради намалени суровини и материали, както и инсталиране без пробиване на покрива. Спестете до 50% от
разходите в сравнение със стандартните системи с 30°-ов наклон.
• Минимално статично натоварване благодарение на олекотената конструкция, както и на минималната допълнителна основа.
• Стабилни при всякакви атмосферни условия благодарение на аеродинамичния дизайн и модулите на Hanwha Q CELLS.

The new Q.Flat-G2 flat roof system
• Maximum yields due to the innovative system design. Profit from a flat roof
space utilization of up to 82% – twice as much as an installation with 30°
inclination.
• Minimum installation effort due to sequential installation of substructure and
modules and the innovative 1-2-3-Click-Assembly.
• Minimum installation costs due to reduced raw materials and supplies, as well
as an installation without roof penetration. Save up to 50% compared with a
standard system with 30° inclination.
• Minimum static load due to the light-weight construction, as well as minimal
additional ballast.
• Stable in every weather condition due to aerodynamic design and
Hanwha Q CELLS quality modules.

Високопроизводителните соларни модули на Hanwha Q CELLS
• Проверено качество: модулите Q.PRO-G2 са обект на най-постоянната
и всеобхватна програма за качествен контрол на PV пазара, както е потвърдено и в сертификата на „VDE Quality Tested”.
• Anti PID технологията (APT) надеждно предпазва от загуби на мощност,
причинени от нежелани утечки на ток (PID)1.
• Hot-Spot Protect (HSP) предпазва от производствени загуби и осигурява
надеждна пожаробезопасност.
• Traceable Quality (Tra.QTM) е „пръстовият отпечатък“ на соларната
клетка. Тази технология позволява прецизно контролиране на производствения процес и предпазва соларните модули на Hanwha Q CELLS от
фалшификации.

The high performance Hanwha Q Cells solar modules
• Verified quality: Q.PRO-G2 modules are subject to the most constant and
comprehensive quality control program on the PV market, as confirmed by
the “VDE Quality Tested” certificate.
• Anti PID Technology (APT) reliably prevents power loss caused by unwanted
leak currents (potential-induced degradation)1.
• Hot-Spot Protect (HSP) safely prevents yield losses, as well as module fire.
• Traceable Quality (Tra.Q™) is a solar cell’s “finger print“. This technology
allows for a precisely controlled production process and protects
Hanwha Q CELLS solar modules from being plagiarized.

1
APT тестови условия: Клетките при -1000 V, свързани към „земя“ с проводимо метално фолио, покриващо повърхността на модула, 250C, 168 h
(TŰV условия на теста) / АРТ test conditions: Cells at -1000 V against grounded, with conductive metal foil covering the module surface, 250C, 168 h (TŰV test conditions).
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Hanwha Q CELLS FLAT ROOF SYSTEMS / Hanwha Q CELLS Системи за плоски покриви

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / TECHNICAL SPECIFICATION

Hanwha Q Cells Q.Pro-G2

Номинална мощност на панелите
Power classes of the modules

235–250 Wp

Кабел / Cable

Соларен кабел 4 mm², (+) 1210 mm, (-) 1210 mm
Solar cable 4 mm², (+) 1210 mm, (-) 1210 mm

Конектори / Connectors

Yamaichi Y-SOL4, IP 68

2,215

SYSTEM DETAILS

ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ Q CELLS
PHOTOVOLTAIC MODULES Q CELLS

Модули / Modules

260

2 соларни модула / 2 solar modules
2 основи / 2 girders
2 носача за допълнителни тежести / 2 ballast carriers
2 средни конзоли / 2 middle columns
4 крайни клампи / 4 end clamps
4 ограничителя / 4 module spacers
12 винта / 12 screws
1,811

Components per module pair
Компоненти за всяка двойка модули

1811 mm x 2215 mm x 260 mm

1.711

Размери / Format

ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING

Q.PRO-G2 solar module
Q.PRO-G2 соларен модул
Middle column
Средна конзола
Ballast carrier
Носач за допълнителни тежести

Module spacer
Ограничител

© Hanwha Q.CELLS GmbH

End clamp
Крайна клампа

Girder
Основа

Girder

NOTE:
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SUNNY BOY 2500TL / 3000TL SINGLE TRACKER

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Вече наличен и като
икономичен вариант за
малки и опростени
паркове.
Now also available as an
economical specialist for
small, simple plants.

Приложение

Application

Точно както преди. Но в нов вариант. Sunny Boy TL е вече наличен

Just like before. But new. The Sunny Boy TL is now available with only

само с един MPP тракер и принципно предлага всички предим-

one MPP tracker and in principle offers all the benefits of its multistring

ства на своите мултистрингови „братя“ 3000TL, 3600TL, 4000TL и

brothers 3000TL, 3600TL, 4000TL and 5000TL: with economical

5000TL: с ефективната си работа, иновативна технология и лес-

operation, advanced technology and convenient operation, the special

но управление, специалните качества на Sunny Boy Single Tracker

strengths of the Sunny Boy Single Tracker make it a standout. Not only

го правят забележителен. Той е не само рентабилен за малки

is it a cost-efficient specialist for small, simple rooftop installations, but

и опростени покривни инсталации, но също така е перфектното

thanks to its reactive power capability, it’s also the perfect addition to

допълнение към вече съществуващи системи.

existing systems.

Ефективност

Economical

• Рентабилност поради малкия брой паралелни стрингове

• Cost saving due to fewer parallel strings

• По-добро управление на системи с частично засенчени модули

• Shade management with OptiTrac Global Peak

чрез технологията OptiTrac Global Peak

Комуникативност

• Simple country configuration

• Стандартно вграден Bluetooth® комуникационен модул

• Bluetooth® technology as standard

Гъвкавост

Flexible

• Максимално DC входно напрежение от 750 V

• Maximum DC input voltage of 750 V

• Съвместим с всички налични на пазара PV модули

• Compatible with all PV modules available on the market

• Различни приложения в зависимост от употребата като осно-

• Variable applications due to the use as main or complementary

вен или допълнителен инвертор
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Communicative

• Опростена конфигурация

device

Удобство

Simple

• Без вентилатор

• Without fan

• Улеснен стенен монтаж

• Easier wall mounting

• SUNCLIX конектори на DC входовете

• SUNCLIX DC plug-in system

• Бързо свързване на всички кабели без инструменти

• Fast connection, no tools required

SUNNY BOY 2500TL / 3000TL SINGLE TRACKER
Технически данни / Technical data
Арт. № / Art. No

Sunny Boy 2500TL
Single Tracker

Sunny Boy 3000TL
Single Tracker

442009025

442009030

2650W

3200W

Вход (DC) / Input (DC)

Макс. DC напрежение / Max. DC voltage
MPP обхват на напрежението / MPP voltage range

750V
180V-500V

DC номинално напрежение / DC nominal voltage

400V

Мин. DC напрежение / стартово напрежение
Min. DC voltage / start voltage
Брой на МРР тракери / стрингове на МРР тракер
Number of MPP trackers / strings per MPP tracker

213V-500V

125V/150V
1/2

1/2

АС номинална мощност (@230V, 50 Hz)
AC nominal power (@230V, 50 Hz)

2500W

3000W

Макс. АС привидна мощност
Max. AC apparent power

2500VА

3000VА

Изход (AC) / Output (AC)

Номинално АС напрежение; обхват
Nominal AC voltage; range

220V, 230V, 240V; 180V–280V

АС честота на мрежата; обхват
AC grid frequency; range
Макс. изходящ ток / Max. output current
Displacement power factor, adjustable
Фактор на мощността, регулируем
Feed-in phases / connection phases
Фази на захранване / свързване

50, 60 Hz / -5Hz, +5HZ
10.9A

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Макс. DC мощност / Max. DC power (@cos φ=1)

13.1A
0,8 изпреварване....0,8 закъснение
0.8 overexcited… 0.8 underexcited
1/1

Общи данни / General Data
Размери (ш/в/д) в mm / Dimensions (W/H/D) in mm
Тегло / Weight
Температурен обхват / Operation temperature range
Излъчване на шум (типично) / Noise emission (typical)
Собствена консумация (нощна) / Internal consumption (night)
Топология / Тopology
Концепция за охлаждане / Cooling concept

490/519/185
23 kg
-250С...+600С
25 dB(A)
1W
Без трансформатор / Transformerless
Convection / Конвекция

Степен на защита / Защита на електрониката
Защита на зоната на свързване (съгласно IEC 60529)
Electronics protection rating / connection area (according to IEC 60529)

IP65

Климатична категория (съгласно IEC 607521-3-4)
Climatic category (according to IEC 607521-3-4)

4K4H
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SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

with Reactive Power Control / с контрол на реактивната мощност

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Същият. Но вече по-добър.
Sunny Boy с универсално
приложение.
The same. Only better.
The universally usable
Sunny Boy.

Приложение

Application

Ефективност

Economical

Комуникативност

Communicative

Остава само най-доброто: новият Sunny Boy без трансформатор
е идеалното решение, особено за системи с частично засенчени
модули. Версия 20 на успешния инвертор Sunny Boy предлага допълнителни предимства. Новият Sunny Boy е по-гъвкав, подходящ
за всякакви приложения, осигурява по-ефективни добиви и е полесен за употреба. Високото входно напрежение от 750 V намалява разходите за изграждане на системата поради използването на
по-малък брой паралелни стрингове. Освен това, поради наличието на вградени функции за управление на мрежата, инверторът
активно подпомага стабилността на електроразпределителната
система.

• Максимална ефективност от 97%
• Мулти-стринг технология във всички класове на мощност
• Намаляване на разходите поради малкия брой паралелни
стрингове
• По-добро управление на системи с частично засенчени модули
чрез технологията OptiTrac Global Peak

• Опростена конфигурация
• Bluetooth® технология по стандарт

Гъвкавост

• Максимално DC входно напрежение от 750 V
• Вградени функции за управление на мрежата и осигуряване на
реактивна мощност

Удобство
•
•
•
•

12

Без вентилатор
Улеснен стенен монтаж
SUNCLIX конектори на DC входовете
Бързо свързване на всички кабели без инструменти

It all remains the best: The new transformerless Sunny Boy is the
ideal solution, especially for demanding PV arrays and partly shaded
plants. Version 20 of the successful Sunny Boy offers a further array
of advantages. It is more flexible in its range of applications, provides
even more efficient yields, and it is easier to use. The high DC voltage
of 750 V proves to be a cost advantage, since fewer parallel strings
are required. In addition, the integrated grid management functions
make the devices suitable for universal applications and allow them to
actively support the grid.

•
•
•
•

Maximum efficiency of 97%
Multi-string technology in all power classes
Cost saving due to fewer parallel strings
Shade management with OptiTrac Global Peak

• Simple country configuration
• Bluetooth® technology as standard

Flexible

• Maximum DC input voltage of 750 V
• Integrated grid management functions and reactive power
provision

Simple

•
•
•
•

Without fan
Easier wall mounting
SUNCLIX DC plug-in system
Fast connection, no tools required

SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL
with Reactive Power Control / с контрол на реактивната мощност
Технически данни / Technical Data
Арт. № / Art. No

Sunny Boy
3000TL

Sunny Boy
3600TL

Sunny Boy
4000TL

Sunny Boy
5000TL

442009031

442009036

442009041

442009051

3200W

3880W

4200W

5250W

175V-500V

175V-500V

Вход (DC) / Input (DC)

Макс. DC напрежение / Max. DC voltage
MPP обхват на напрежението
MPP voltage range

750V
175V-500V

175V-500V

DC номинално напрежение
DC nominal voltage

400V

Мин. DC напрежение / стартово напрежение
Min. DC voltage / start voltage
Брой на МРР тракери / стрингове на МРР тракер
Number of MPP trackers / strings per MPP tracker

125V/150V
2/A:2, B:2

2/A:2, B:2

2/A:2, B:2

2/A:2, B:2

АС номинална мощност (@230V, 50 Hz)
AC nominal power (@230V, 50 Hz)

3000W

3680W

4000W

4600W

Макс. АС привидна мощност
Max. AC apparent power

3000VА

3680VА

4000VА

5000VА

Изход (AC) / Output (AC)

Номинално АС напрежение; обхват
Nominal AC voltage; range

220V, 230V, 240V; 180V–280V

АС честота на мрежата; обхват
AC grid frequency; range
Макс. изходящ ток / Max. output current

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Макс. DC мощност / Max. DC power (@cos φ=1)

50,60 Hz / -5Hz, +5HZ
16A

16A

Фактор на мощността, регулируем
Displacement power factor, adjustable
Фази на захранване / свързване
Feed-in phases / connection phases

22A

22A

0,8 изпреварване....0,8 закъснение
0.8 overexcited… 0.8 underexcited
1/1

Общи данни / General Data
Размери (ш/в/д) в mm / Dimensions (W/H/D) in mm
Тегло / Weight
Температурен обхват / Operation temperature range
Излъчване на шум (типично) / Noise emission (typical)
Собствена консумация (нощна) / Internal consumption (night)
Топология / Topology
Концепция за охлаждане / Cooling concept

490/519/185
26 kg
-250С...+60 0С
25 dB(A)
1W
Без трансформатор / Transformerless
Convection / Конвекция

Степен на защита / Защита на електрониката / Защита на зоната на свързване (съгласно IEC 60529)
Electronics protection rating / connection area (according to IEC 60529)

IP65

Климатична категория (съгласно IEC 607521-3-4) / Climatic category (according to IEC 607521-3-4)

4K4H
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ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/9000TL

Приложение

Application

Ефективност

Economical

В домашни условия с водещи технологии и максимални добиви.
Новият Sunny Tripower с мощност от 5 до 9 kW поставя нови стандарти при домашните системи. Притежава симетрична мултистрингова и Optiflex технология, осигуряваща висока гъвкавост,
като същевременно съчетава върхова ефективност с OptiTrac
Global Peak. Освен комуникация чрез външна Bluetooth антена,
инверторът има стандартно вграден мрежов интерфейс SMA
Webconnect за директна връзка със Sunny Portal, без да се използват допълнителни устройства. Освен това „малкият“ Sunny
Tripower разполага с вградени функции за управление на мрежата, може да доставя реактивна мощност и да функционира с
30 mA ДТЗ.

• Максимална ефективност от 98%
• По-добро управление на системи с частично засенчени модули
чрез технологията OptiTrac Global Peak
• Активно управление на температурата с OptiCool

Гъвкавост
•
•
•
•

DC входно напрежение до 1000 V
Вградени функции за управление на мрежата
Осигуряване на реактивна мощност
Индивидуално проектиране на парка според модулите с Optiflex

Комуникативност
•
•
•
•

Комуникация SMA Webconnect Portal
Bluetooth® комуникация
Опростена конфигурация
Стандартно вградено мултифункционално реле

Удобство
•
•
•
•
•
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Отдаване на трифазна мощност
Бързо свързване на всички кабели без инструменти
SUNCLIX конектори на DC входовете
Вграден ESS DC разединител
Улеснен стенен монтаж

At home with leading-edge technology and top yields: The Sunny
Tripower PV plant with 5 to 9 kW of power is setting new standards
for home systems. It features a symmetric multi-string and Optiflex
technology to ensure the highest in flexibility, while combining peak
efficiency with the OptiTrac Global Peak system to generate the highest
in yields. In addition to communication via the external Bluetoothantenna, the PV plant comes with a direct Sunny Portal connection via
SMA Webconnect as standard – and now for the first time without data
loggers. In addition, the “small” Sunny Tripower comes with integrated
grid management functions, is capable of reactive power supply and is
suitable for operation with a 30 mA RCD.

• Maximum efficiency of 98%
• Shade management with OptiTrac Global Peak
• Active temperature management with OptiCool

Flexible

•
•
•
•

DC input voltage up to 1000 V
Integrated grid management functions
Reactive power supply
Module-tailored plant design with Optiflex

Communicative
•
•
•
•

SMA Webconnect Portal communication
Bluetooth® communication
Simple country configuration
Multi-function relay as standard

Simple

•
•
•
•
•

Three-phase feed-in
Cable connection without tools
SUNCLIX DC plug-in system
Integrated ESS DC switch-disconnector
Easy wall mounting

SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/9000TL
Технически данни
Technical data

Sunny
Tripower
5000TL

Sunny
Tripower
6000TL

Sunny
Tripower
7000TL

Sunny
Tripower
8000TL

Sunny
Tripower
9000TL

Арт. № / Art. No

442001005

442001006

442001007

442001008

442001009

5100W

6125W

7175W

8200W

9225W

330V–800V

370V–800V

Макс. DC мощност
Max. DC power (@cos φ=1)
Макс. DC напрежение
Max. DC voltage
MPP обхват на напрежението
MPP voltage range

1000V
245V–800V

295V–800V

290V–800V

DC номинално напрежение
DC nominal voltage

580V

Мин. DC напрежение / стартово напрежение
Min. DC voltage / start voltage
Брой на МРР тракери / стрингове на МРР тракер
Number of MPP trackers / strings per MPP tracker

150V/188V

2/A:2, B:2

2/A:2, B:2

2/A:2, B:2

2/A:2, B:2

2/A:2, B:2

АС номинална мощност (@230V, 50 Hz)
AC nominal power (@230V, 50 Hz)

5000W

6000W

7000W

8000W

9000W

Макс. АС привидна мощност
Max. AC apparent power

5000VА

6000VА

70000VА

8000VА

9000VA

11.6A

13.1A

Изход (AC) / Output (AC)

3/N/PE, 220V/380V
3/N/PE, 230V/400V
3/N/PE, 240V/415V

Номинално АС напрежение
Nominal AC voltage
Номинално АС напрежение; обхват
Nominal AC voltage; range

160V–280V

АС честота на мрежата; обхват
AC grid frequency; range
Макс. изходящ ток / Max. output current

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Вход (DC) / Input (DC)

50, 60 Hz / -6Hz, +5HZ
7.3A

8.7A

Фактор на мощността (cosφ) / Power factor (cos φ)
Фазови проводници / фазови връзки / баланс на мощността
Phase conductors / connection phases / power balancing

10.2A

0,8 изпреварване....0,8 закъснение
0.8 overexcited… 0.8 underexcited
3/3

Общи данни / General Data
Размери (ш/в/д) в mm / Dimensions (W/H/D) in mm
Тегло / Weight
Температурен обхват / Operation temperature range
Излъчване на шум (типично) / Noise emission (typical)
Собствена консумация (нощна) / Internal consumption (night)
Топология / Topology
Система за охлаждане / Cooling concept

470/730/240
37 kg
-250С...+600С
40 dB(A)
1W
Без трансформатор
Transformerless
OptiCool

Степен на защита / Защита на електрониката / Защита на зоната на свързване (съгласно IEC 60529)
Electronics protection rating / connection area (according to IEC 60529)

IP65

Климатична категория (съгласно IEC 607521-3-4) / Climatic category (according to IEC 607521-3-4)

4K4H
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ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

SUNNY TRIPOWER 10000TL/12000TL/15000TL/17000TL

Приложение

Application

Ефективност

Economical

Безопасност

Reliable

Изпълнен с иновативни технологии: гъвкавo решение за всеки соларен парк с трифазните Sunny Tripower инвертори. Благодарение
на новата Optiflex технология, двата MPP входа и широкия обхват
на входно напрежение, Sunny Tripower е подходящ за почти всяка
модулна конфигурация. Той отговаря на всички изисквания за регулиране на реактивната мощност и надеждно участва в управлението на мрежата. Технологията Optiprotect осигурява максимална
работоспособност чрез самообучаваща се система за откриване
на повреди по стринга, електронна защита на стринговете и възможност за вграждане на защита от DC пренапрежение тип ІІ.

• Максимална ефективност от 98,2%
• По-добро управление на системи с частично засенчени модули
чрез технологията OptiTrac Global Peak
• Най-добрата ефективност на следене на MPP
• Bluetooth® комуникация

•
•
•

Тройна защита с Optiprotect:
Електронна стрингова защита
Самообучаваща се система за откриване на повреди
Възможност за вграждане на защита от пренапрежение (тип ІІ)

Гъвкавост

• DC входно напрежение до 1000 V
• Вградени функции за управление на мрежата
• Висока гъвкавост при проектирането на парка с Optiflex

Удобство
•
•
•
•
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Отдаване на трифазна мощност
Бързо свързване на всички кабели без инструменти
SUNCLIX конектори на DC входовете
Леснодостъпна зона за свързване на окабеляването

Full of pioneering technology: highly flexible plant design with the
three-phase Sunny Tripower inverter. Thanks to Optiflex technology,
two MPP inputs and a broad input voltage range, it is suited to
almost any module configuration. It meets any requirements such
as reactive power supply, grid support thus reliably participating in
grid management. The safety concept Optiprotect with self-learning
string-failure detection, electronic string fuse and integrable DC
surge arrester, type II, ensures maximum availability.

•
•
•
•

•
•
•

Maximum efficiency of 98.2%
SMA OptiTrac Global Peak
MPP tracking for best MPP tracking efficiency
Bluetooth® communication

Triple protection with Optiprotect:
Electronic string fuse
Self-learning string failure detection
DC surge arrester (Type II) can be integrated

Flexible

• DC input voltage up to 1000 V
• Integrated grid management functions
• Custom plant design with Optiflex

Simple

•
•
•
•

Three-phase feed-in
Cable connection without tools
SUNCLIX DC plug-in system
Easily accessible connection area

SUNNY TRIPOWER 10000TL/12000TL/15000TL/17000TL
Технически данни
Technical data
Арт. № / Art. No

Sunny Tripower
10000TL

Sunny Tripower
12000TL

Sunny Tripower
15000TL

Sunny Tripower
17000TL

442001010

442001012

442001015

442001017

10200W

12250W

15340W

17410W

360V–800V

400V–800V

Вход (DC) / Input (DC)
Макс. DC мощност
Max. DC power (@cos φ=1)

MPP обхват на напрежението
MPP voltage range

1000V
320V–800V

380V–800V

DC номинално напрежение
DC nominal voltage

600V

Мин. DC напрежение / стартово напрежение
Min. DC voltage / start voltage
Брой на МРР тракери / стрингове на МРР тракер
Number of MPP trackers / strings per MPP tracker

150V/188V

2/A:4, B:1

2/A:4, B:1

2/A:5, B:1

2/A:5, B:1

АС номинална мощност (@230V, 50 Hz)
AC nominal power (@230V, 50 Hz)

10000W

12000W

15000W

17000W

Макс. АС привидна мощност
Max. AC apparent power

10000VА

12000VА

15000VА

17000VА

Изход (AC) / Output (AC)

Номинално АС напрежение; обхват
Nominal AC voltage; range

3/N/PE, 230V/400V; 160V–280V

АС честота на мрежата; обхват
AC grid frequency; range
Макс. изходящ ток / Max. output current

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Макс. DC напрежение / Max. DC voltage

50, 60 Hz / -6Hz, +5HZ
16A

19.2A

Фактор на мощността (cosφ) / Power factor (cos φ)

24A

24.6A

0,8 изпреварване....0,8 закъснение
0.8 overexcited… 0.8 underexcited

Фазови проводници / фазови връзки / баланс на мощността
Phase conductors / connection phases / power balancing

3/3

Общи данни / General Data
Размери (ш/в/д) в mm / Dimensions (W/H/D) in mm

665/690/265

Тегло / Weight
Температурен обхват / Operation temperature range
Излъчване на шум (типично) / Noise emission (typical)
Собствена консумация (нощна) / Internal consumption (night)
Топология / Topology

59 kg
-25 С...+60 0С
0

51 dB(A)
1W
Без трансформатор
Transformerless

Концепция за охлаждане / Cooling concept

OptiCool

Степен на защита / Защита на електрониката / Защита на зоната на свързване (съгласно IEC 60529)
Electronics protection rating / connection area (according to IEC 60529)

IP65/IP54

Климатична категория (съгласно IEC 607521-3-4) / Climatic category (according to IEC 607521-3-4)

4K4H
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ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

SUNNY TRIPOWER 15000TL /20000TL ECONOMIC EXCELLENCE

Приложение

Application

Върхови постижения на значително понижена специфична цена:
новият Sunny Tripower TL Economic Excellence е следващата логична стъпка при разработването на серията Sunny Tripower по
отношение на постигането на оптимален баланс между цена и
производителност. От една страна, инверторът допринася за
значителното намаляване на инвестиционните разходи, като от
друга страна гарантира изключително високи добиви с ефективност от 98.5%. Затова Sunny Tripower TL Economic Excellence е
идеалният инвертор за еднакво структурирани средни и големи
PV паркове. Фокусът е поставен върху най-съществените характеристики и отговаря на всички изисквания, включително и
за осигуряване на реактивна мощност, поддръжка на мрежата и
вградени функции за управлението й.

Peak performance at a significantly reduced specific price: the new
Sunny Tripower TL Economic Excellence is the next logical step in
the development of the Sunny Tripower series in terms of achieving
an optimum price-performance ratio. On the one hand, it brings with it
a considerable reduction in investment costs, while on the other hand
guaranteeing exceptionally high yields with an efficiency of 98.5%.
Hence, the Sunny Tripower TL Economic Excellence is the ideal inverter solution for uniformly structured PV plants on the medium to
very large scale. The focus is on the essentials and meets all requirements, including reactive power provision, grid support, and grid management integration.

Ефективност

Economical

Гъвкавост и перспективност

Flexible & future-proof

• Максимална ефективност от 98.5%
• Най-добрата ефективност на следене на MPP с помощта на
технологията OptiTrac
• Активно управление на температурата с OptiCool
• Bluetooth® комуникация

• DC входно напрежение до 1000 V
• Вградени функции за управление на мрежата
• Възможност за реактивна мощност

Удобство

• Отдаване на трифазна мощност
• Бързо свързване на всички кабели без инструменти
• SUNCLIX конектори на DC входовете
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•
•
•
•

Maximum efficiency 98.5%
OptiTrac for best MPP tracking efficiency
Active temperature management with OptiCool
Bluetooth® communication

• DC input voltage up to 1000 V
• Integrated grid management functions
• Reactive power capability

Simple

• Three-phase feed-in
• Cable connection without tools
• SUNCLIX DC plug-in system

SUNNY TRIPOWER 15000TL /20000TL ECONOMIC EXCELLENCE
Технически данни / Technical data
Арт. № / Art. No

Sunny Tripower 20000TL

Sunny Tripower 15000TL

442001120

442001115

20 450 W

15 260 W

Вход (DC) / Input (DC)

Макс. DC напрежение / Max. DC voltage
MPP обхват на напрежението с линейно напрежение от 230 V
MPP voltage range with a line voltage of 230 V

1000V
580V–800 V

Номинално входно напрежение
Rated input voltage

580 V

Мин. DC напрежение / стартово напрежение
Min. DC voltage / start voltage
Брой на МРР тракери / стрингове на МРР тракер
Number of independent MPP inputs / strings per MPP tracker

580V–800 V

570V / 620 V

1/6

1/6

АС номинална мощност (@230V, 50 Hz)
AC nominal power (@230V, 50 Hz)

20 000 W

15 000 W

Макс. АС привидна мощност
Max. AC apparent power

20 000 VА

15 000 VА

Изход (AC) / Output (AC)

Номинално АС напрежение; обхват
Nominal AC voltage; range

3/N/PE, 230V/400V; 160V–280V

АС честота на мрежата; обхват
AC grid frequency; range
Макс. изходящ ток / Max. output current

Фактор на мощността (cosφ) / Power factor (cos φ)
Фазови проводници / фазови връзки / баланс на мощността
Phase conductors / connection phases / power balancing

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Макс. DC мощност / Max. DC power (@cos φ=1)

50, 60 Hz / -6Hz, +5HZ

29A

24A

0,8 изпреварване....0,8 закъснение
0.8 overexcited… 0.8 underexcited
3/3

Общи данни / General Data
Размери (ш/в/д) в mm / Dimensions (W/H/D) in mm
Тегло / Weight
Температурен обхват / Operation temperature range
Излъчване на шум (типично) / Noise emission (typical)
Собствена консумация (нощна) / Internal consumption (night)
Топология / Topology
Концепция за охлаждане / Cooling concept

665/680/265
45 kg
-250С...+600С
51 dB(A)
1W
Без трансформатор / Transformerless
OptiCool

Степен на защита / Защита на електрониката / Защита на зоната
на свързване (съгласно IEC 60529)
Electronics protection rating / connection area (according to IEC 60529)

IP65

Климатична категория (съгласно IEC 607521-3-4)
Climatic category (according to IEC 607521-3-4)

4K4H
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SUNNY CENTRAL 500СР/630СР/720СР/760СР/800СР

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Ценово оптимизирана
производителност с
широко приложение.
Cost-optimized performance
of the utility class.

Приложение

Application

Икономичност

Economical

Ефективност

Efficient

Гъвкавост

Flexible

Надеждност

Reliable

Серията Sunny Central CP и технологията за мониторинг
Optiprotect спестяват не само пари, но и време и усилия:
Optiprotect е самообучаваща се система за откриване на повреди по стринга, която позволява наблюдение на до 1600 стринга,
без да се налага полагане на класическо комуникационно окабеляване. Самообучаващата се система за мониторинг улеснява
значително въвеждането в експлоатация. Благодарение на компактния и устойчивия на атмосферни условия корпус, инверторите са лесни за транспортиране и могат да се инсталират почти
навсякъде.
Системата OptiCoolTM позволява работа на пълна номинална
мощност при околни температури до 50ºC. Интелигентното управление на мощността е най-важната характеристика на инвертора. При непрекъсната работа Sunny Central 800CP може да
достави 880 kVA на мрежата при околни температури до 25ºC.
Това е с 10% повече от проектната номинална мощност.

• Optiprotect за максимално използване на инсталираните мощности
• Устойчивият корпус позволява инсталация на открито
• Пълна номинална мощност при температура на околната
среда до 50ºC
• 10% допълнителна мощност при непрекъсната работа при
температури до 25ºC
• Възможност за конфигуриране на обхвата на входното напрежение
• Възможност за увеличаване на входното напрежение до 1100 V
• Лесен и безопасен монтаж поради отделена зона за свързване
• Множество функции за управление на мрежата (вкл. LVRT)
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The Sunny Central CP series and Optiprotect not only save you a great
amount of money, but also time and effort: Optiprotect integrates the
self-learning string failure detection in the inverter and centrally monitors up to 1600 module strings without requiring conventional communication wiring in the field. The self-learning monitoring system
simplifies commissioning significantly. And thanks to its compact and
weatherproof enclosure, the inverters can be loaded and transported
with ease and set up almost anywhere.
The OptiCoolTM cooling concept allows it to operate at full nominal
power at ambient temperatures up to 50ºC. Intelligent power management is the inverter’s most important feature. In continuous operation,
the Sunny Central 800CP can feed 880 kVA to the grid at ambient
temperatures of up to 25ºC. That’s 10% more than the rated nominal
power.

• Optiprotect for maximum plant availability
• The outdoor enclosure allows direct field deployment
• Full nominal power at ambient temperatures up to 50°C
• 10% additional power for continuous operation at ambient
temperatures up to 25°C

• DC voltage range can be configured
• Optional: extended input voltage range up to 1100 V
• Easy and safe installation due to separate connection area
• Powerful grid management functions (incl. LVRT)

SUNNY CENTRAL 500СР/630СР/720СР/760СР/800СР
Технически данни
Technical Data

Sunny Central
500СР

Sunny Central
630CP

Sunny Central
720СР

Sunny Central
760CP

Sunny Central
800CP

500104884

500105072

500105073

500105074

500105075

449V-820V
430V-820V1)

529V-820V
500V-820V1)

557V-820V
525V-820V1)2)

609V-820V
554V-820V1)2)

641V-820V
583V-820V1)2)

Арт. № / Art. No
Данни за вход / Input Data
MPP обхват на напрежението
MPP voltage range (@250C/@500C at 50 Hz)
Макс. DC напрежение
Max. DC voltage

1000V / 1100V по желание / optional

Макс. DC ток / Max. DC current

1250А

1350А

1400А

1400А

1400А

9 / 32 (Optiprotect)

Данни за изход / Output Data
Номинална АС мощност @50ºC
Nominal AC power @500C

500kVА

630kVА

720kVА

760kVА

800kVА

Непрекъсната АС мощност @25ºC
Continuous AC power @25ºC

550kVА

700kVА

792kVА

836kVА

880kVА

Макс. АC ток / Max. АC current

1176А

1283А

1411А

1411А

1411А

Номинално АС напрежение ±10%
Nominal AC voltage ±10%

270V

315V

324V

342V

360V

Фактор на мощността (cos φ)
Power factor (cos φ)

0,9 изпреварване....0,9 закъснение / 0.9 leading…0.9 lagging

Макс. THD / Max. THD

<3%

Ефективност4)/ Efficiency 4)
Макс. ефективност / Euro-eta
Max. efficiency / Euro-eta

98,6% / 98,4%
98,5%

98,7% / 98,5%
98,5%

98,6% / 98,4%
98,5%

98,6% / 98,4%
98,5%

98,6% / 98,4%
98,5%

Консумация на енергия / Power consumption
Макс. собствена консумация при работа / през нощта
Max. self- consumption in operation / at night
Допълнително външно захранващо напрежение / External auxiliary supply voltage

1700 W3) / <100 W

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Брой на DC входове / Number of DC inputs

230 / 400 V (3 / N / PE)

Общи данни / General Data
Размери в/ш/д / Dimensions H/W/D

2562 / 2279 / 956 mm

Тегло / Weight

1800 kg

Степен на защита (съгласно EN 60529) / Protection rating (according to EN 60529)
Температурен обхват / Operation temperature range

IP54
-200С...+500С

Влажност / Rel. humidity

15%...95%

Консумация на свеж въздух / Fresh air consumption

3000 m3/h

Максимална надморска височина / Max. altitude (above sea level)

2000 m

ЗАБЕЛЕЖКИ / NOTES:
1)
2)
3)
4)

При 1,05 UAC,nom и cosφ=1/Аt UAC,nom and cosφ=1.
Други стойности на АС напрежение, DC напрежение и клас на мощност могат да се конфигурират.
Further AC voltages, DC voltages and power classes can be configured.
Собствена консумация при номинална работа / Internal consumption during nominal operation.
Измерване на ефективността без вътрешно захранване / Efficiency measured without internal power supply.
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TRANSFORMER COMPACT STATION

Compact for medium voltage

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

500SС/630SС/800SC/900SС/1000SC/1250SC/1600SC/1800SC

Приложение

Application

Ефективност

High Yields

Удобство

Simple

Надеждност

Reliable

Комбинативност

Extendable

Компактната трансформаторна станция е идеалната връзка
между инверторите Central и мрежата със средно напрежение.
Трансформаторната бетонна станция е изпълнена „до ключ“
и предлага всякакви варианти – от КРУ средно напрежение
до аморфен трансформатор със силно намалени загуби при
работа на празен ход. Трансформаторните бетонни станции
800SC/900SC и 1600SC/1800SC имат включено като стандартно
оборудване регулируем превключвател на напрежението, който
лесно се управлява с въртящ ключ и превръща станцията в идеална за съвместна работа за инвертори от серията CP XT.

• Аморфен трансформатор за минимални загуби при работа на
празен ход
• Оптимизирана система за охлаждане за максимално използване на инсталираните мощности

• Цялостно решение „до ключ“ с бетонна конструкция
• Идеално съчетание с инверторите от серията CP XT

• PV оптимизирани трансформатори

• Регулируем превключвател на напрежението за модулни
конструкции на фотоволтаични паркове
• Трансформатор за вътрешна мощност за захранване на
инвертора
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The Transformer Compact Station is the ideal link between SMA
central inverters and the medium-voltage grid. As a complete turnkey
solution in a concrete design, it provides all options – from mediumvoltage switchgear to amorphous transformer with greatly reduced no
load losses. The Transformer Compact Stations 800SC/900SC and
1600SC/1800SC include as standard equipment an adjustable voltage
tap that can be controlled easily with a rotary switch, making the device
an ideal companion for the central inverters from the CP XT series.

• Amorphous transformer for minimal open-circuit losses
• Optimized cooling concept for maximum availability

• Complete turnkey solution in concrete construction
• Ideally suited for the central inverters of the CP XT series

• PV optimized transformers

• Medium-voltage switchgear for modular construction of PV farms
• Transformer for internal power to supply the inverter

TRANSFORMER COMPACT STATION
500SС/630SС/800SC/900SС/1000SC/1250SC/1600SC/1800SC
630SC

800SC

900SC

1000SC

1250SC

1600SC

1800SC

630 kVA

800 kVA

900 kVA

1000 kVA

1250 kVA

1600 kVA

1800 kVA

700 kVA

880 kVA

990 kVA

1100 kVA

1375 kVA

1760 kVA

1980 kVA

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

20 kV

18,2 A

23,1 A

26,0 A

28,9 A

36,4 A

46,2 A

52,0 A

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

315 V

360 V

405 V

270 V

315 V

360 V

405 V

-

351 V
342 V
333 V
324 V
315 V

395 V
386 V
377 V
368 V
-

-

-

351 V
342 V
333 V
324 V
315 V

395 V
386 V
377 V
368 V
-

1155 A

1283 A

1283 A

2 x 1070 A

2 x 1155 A

2 x 1283 A

2 x 1283 A

2100 / 2500 / 2900
12,0 t

12,4 t

2410 / 2600 / 3100
12,9 t

15,9 t

16,3 t

17,1 t

18,1 t

Характеристики / Features
КРУ за ниско напрежение
1 x LV / HRC изключвател
2 x LV / HRC изключвател
Low-voltage switchgear
1 x LV / HRC switch-disconnector
2 x LV / HRC switch-disconnector
Бензинов херметичен превключвател
средно напрежение / Oil hermetical
Желязна сърцевина / Iron core
medium-voltage transformer
Степен на защита и условия на околната среда / Protection rating and ambient conditions
Степен на защита / Degree of protection (according to IEC 60529)
IP23D
Температурен обхват / Operating temperature range
-20˚C…+45˚C
Относителна влажност без конденз / Relative humidity, not condensing
15%...95%
Максимална надморска височина / Max. operating altitude (above mean sea level)
1000 m
Варианти / Options
Трансформатор за вътрешна мощност / Internal power supply transformer
6 kVA
Превключвател ниско напрежение / Low-voltage switchgear
1 х прекъсвач / 1 x circuit breaker
Превключвател средно напрежение / Medium-voltage switchgear
RE-T / C-C-T
Готов за инсталиране комплект кабели / Pre-assembled cable set
7,5 m / 10 m / 15 m
Употреба в химично агресивна среда / Use in a chemically-aggressive environment
○
Трансформатор средно напрежение / Medium-voltage transformer
○
Комуникация / Communication
○
Съответствие / Conformity
IEC 62271-202

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Технически данни
500SС
Technical Data
Средно напрежение / Medium-voltage side
Номинална АС мощност (@ 45˚C)
500 kVA
Nominal AC power (@ 45˚C)
Номинална мощност (@ 25˚C)
550 kVA
Rated power (@ 25˚C)
Ном. мрежово напрежение ± 10%1
20 kV
Rated grid voltage ± 10%1
Номинален АС ток
14,5 A
Nominal output current
Номинална мрежова честота
50 Hz
Rated grid frequency
Ниско напрежение / Low-voltage side
Номинално входно напрежение
270 V
Nominal input voltage
2,5%2
5,0%2
7,5%2
10,0%2
12,5%2
Номинален DC ток
1070 A
Nominal input current
Размери и тегло3 / Dimensions and weight3
Ширина / Височина / Дълбочина в мм
Width / Height / Depth in mm
Приблизително общо тегло на цялото
съоръжение / Total weight of complete
11,8 t
assembly approx.

Compact for medium voltage

ЗАБЕЛЕЖКИ / NOTES:
○ Характеристика по желание / Optional
feature
1) По желание могат да се конфигурират
и други стойности на напрежение.
Additional voltage levels available upon
request.
2) Регулируем превключвател на
напрежението на трансформатора.
Adjustable using tap-changer on the
transformer.
3) Стойностите варират според класа на
мощност и вариантите. / Data can vary
depending upon power class and options.
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ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

SUNNY WEBBOX

Приложение

Дистанционен мониторинг и обслужване на големи PV паркове. Мониторинг, дистанционна диагностика, съхранение и визуализиране на данни:
Sunny WebBox е високоефективно мрежово устройство за средни и големи PV паркове. Устройството обработва всички данни от инверторите,
като позволява да се информирате за работата на парка по всяко време. В случай на проблем, WebBox Ви уведомява веднага чрез e-mail или
SMS*. Така можете да реагирате бързо и да обезпечите Вашите добиви.
Всички данни от свързаните устройства се съхраняват, като по желание
се изпращат и до Sunny Portal.

Надеждност

• Дистанционен мониторинг, диагностика и конфигуриране на PV парка
• Автоматично съхранение на всички ключови данни
• Бързо откриване на неизправности в работата

Лесна употреба

• Автоматичен мониторинг на до 50 инвертора чрез Bluetooth или RS-485
• Гъвкави възможности за визуализиране на данни, доклади за грешки и
производителност чрез безплатен достъп до Sunny Portal

Application

Remote monitoring and maintenance of large PV plants. System monitoring,
remote diagnosis, data storage and visualization: the Sunny WebBox is the
high-performance communication hub for medium- to large-scale solar power
plants. It continuously collects all the data from the inverters on the system
side, thereby keeping you informed of the system‘s status at any given time.
In the event of a problem, the WebBox informs you immediately by e-mail or
text message,* so you can react quickly and secure your yields. All data from
the connected devices are stored and, if desired, automatically transmitted to
the Sunny Portal.

Reliable

• Remote monitoring, diagnosis and configuration of the PV plant
• Data logger for all key plant data
• Rapid detection of operation failures

User-friendly

• Automatic monitoring of up to 50 invertors via Bluetooth or RS-485
• Flexible display, evaluation, yield and event reports via free standard access Sunny Portal

Забележки: / Notes: * Допълнителна опция при наличието на GSM модем / Optional with existing GSM modem.

технически данни / Technical data

Sunny WebBox

Sunny WebBox with Bluetooth

Арт. № / Art. No
Комуникация / Communication

442010519

442010520

Комуникация с инвертора / Invertor communication
PC комуникация / PC communication
Модем / Modem
Data interface / Интерфейс

RS-485, 10/100 Mbit Ethernet
(само за Sunny Central/only for Sunny Central)
10/100 Mbit Ethernet
Analog (optional), GSM (optional)
Modbus TCP, RPC

Bluetooth
10/100 Mbit Ethernet
Analog (optional), GSM (optional)
Modbus TCP, RPC

SUNNY PORTAL
Приложение

Професионално представяне, управление и мониторинг на PV паркове.
Независимо дали се използва за малки домашни системи или за голям
PV парк, централизираното управление и мониторинг на системата
спестяват време и пари. Чрез Sunny Portal операторите и инсталаторите
на парка имат достъп до ключови данни по всяко време. Преконфигурираните стандартни страници могат лесно да се променят или допълнят.
Независимо дали се ползват таблици с данни или диаграми, Sunny Portal
предлага почти неограничени възможности за анализ на измерените резултати или визуализация на добивите. Производителността на всички
инвертори в парка се сравнява автоматично, което позволява откриването и на най-малките отклонения. Множеството функции за автоматично уведомяване осигуряват редовното изпращане на актуализирана
информация чрез e-mail.
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Application

Professional management, monitoring and presentation of PV plants.
Whether for small
residential systems or a large PV farm, centralized management and system
monitoring saves time and money. Through the Sunny Portal, plant operators
and installers have access to key data at any time. Pre-configured standard
pages can be easily customized or supplemented. Whether as a data table
or as a diagram: SMA solutions allow almost infinite options for analyzing
measured data or visualizing yields. The yields of all inverters in a plant are
compared automatically, allowing the detection of even the smallest deviations.
The powerful reporting functions also provide regular updates via e-mail to
help ensure yields.

Удобство

User-friendly
• Central management of all customer and plant data
• Easy to understand reporting
• World-wide access via the Internet – via PC and mobile phones

Персонализация

Personalization
• Personalized configuration of pages and diagrams
• Individual yield and event reports sent via e-mail

• Централно управление на всички данни
• Разбираем отчет на данните
• Свободен достъп навсякъде чрез Интернет – през компютър или
мобилен телефон
• Персонализирана конфигурация на страници и диаграми
• Изпращане на индивидуални отчети за добива или за проблеми чрез
e-mail
• Напълно автоматично сравнение на производителността на устройствата в парка
• Възможност за интегриране в собствен уебсайт
Технически данни / Technical data

Sunny Portal

Изисквания към системата / System requirements
Поддържани операционни системи / Supported operating systems Всички (оптимизиран достъп за мобилни устройства) / All (optimized access for mobile devices)
Информация за парка / Plant information
Описание на парка / Plant description

Преглед на основните свойства на PV парка / Overview of the key properties of the PV plant

Годишно сравнение / Annual comparison

Дневник на парка / Plant log book

Бърз преглед на добива от целия операционен период / Quick overview of the entire operating period
Преглед на продадената и захранваща енергия, собствена консумация, ако е приложимо (изисква се
интегрирано замерване на тока чрез Meter Connection Box или Sunny Home Manager)
Overview of purchased and fed in power and self-consumption, if applicable (power meter integration via
Meter Connection Box or Sunny Home Manager required)
Достъп до съобщения за събития в парка / Access to messages regarding plant events

Преглед на устройствата / Device overview

Състояние и параметри на устройствата в парка / Properties and parameters of the devices in the PV plant

Енергиен баланс / Energy balance

ИНВЕРТОРИ SMA / INVERTERS SMA

Informative
• Fully automatic yield comparison of plant devices
• Professional integration into personal website

Информативност

SUNNY SENSORBOX
Приложение

Application

Надеждност

Reliable

Метеорологичната станция за PV паркове Sunny SensorBox се инсталира
директно върху модулите и измерва слънчевата радиация, а като
опция – скоростта на вятъра и околната температура. В комбинация
със Sunny WebBox и Sunny Portal осигурява непрекъснато сравнение
между планираната и реалната производителност на парка. Така може
да се установи засенчване, замърсяване или постепенно влошаване
на производителността на модулите, като по този начин максимално се
защитава добивът.

The weather station for PV plants, the Sunny SensorBox is installed directly
onto the modules and measures solar irradiation and, optionally, wind speed
and ambient temperatures. Combined with Sunny WebBox and Sunny Portal,
it provides continuous target-actual comparison of the plant performance. This
makes it possible to detect shading, dirt, and a gradually declining array performance, thus maximizing yield security.

• Rapid error detection via continuous target-actual comparison of the plant
performance

• Бързо откриване на проблеми чрез постоянно сравнение между теоретично възможната и реалната производителност на парка

Informative

Информативност

• Прецизно измерване на интензитета на радиацията, температурата на
модула, околната температура и скоростта на вятъра

• Precise measurement of irradiation intensity, module temperature, ambient
temperature and wind speed

Удобство

Convenient

• Easy to install on the PV array
• Simple integration into existing PV plants via RS-485 or Bluetooth (via SMA
Power Injector with Bluetooth)
• Data analysis on any PC or in Sunny Portal

• Лесна за инсталиране
• Лесна интеграция към съществуващи PV паркове чрез RS-485 или
Bluetooth (чрез SMA Power Injector с Bluetooth)
• Анализ на данните от всеки компютър или чрез Sunny Portal
Технически данни / Technical data

Sunny SensorBox

Sunny SensorBox Bluetooth

Арт. № / Art. No

442010100

442010101

Комуникация / Communication

Sunny WebBox

RS-485 to Sunny WebBox, Bluetooth to Sunny WebBox With Bluetooth

Макс. обхват на комуникацията / Max. communication range

RS-485

1200 m

Bluetooth при полеви условия / Bluetooth in free-field conditions

До 100 м (може да се увеличи чрез SMA Bluetooth Repeater)
Up to 100 m (can be extended with an SMA Bluetooth Repeater)
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МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ / PV MOUNTING SYSTEMS

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ / PV MOUNTING SYSTEMS

Вертикална конструкция / VERTICAL SYSTEM
Фирмата произвежда и монтира горещо-поцинковани стоманени
конструкции за фотоволтаични електроцентрали, разположени
върху земни терени.
Нашата конструкция се характеризира с много добра корозоустойчивост, бърз цялостен монтаж, възможност за различни
конфигурации в зависимост от размерите и начина на разполагане на модулите (хоризонтално и вертикално разположение),
специфичните натоварвания от сняг и вятър за региона и др.

Конструкцията има следните основни елементи:
• носещи колове, разположени в един ред, които се монтират с
машина за набиване на колове
• напречни профили
• надлъжни профили
• аксесоари за монтаж на фотоволтаичните модули към конструкцията

За постигане на максимална ефективност на панелите, металната конструкция има възможност за регулиране на ъгъла на
наклона.
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The company manufactures and installs hot-galvanized steel mounting
systems for PV plants, ground-based.
Our mounting systems are characterized by good corrosion resistance,
complete simple installation, possibility for various configurations
depending on the dimensions and the emplacement of the modules
(horizontal and vertical), the specific snow and wind load for the
region, etc.

The mounting system consists of:

• supporting piles, emplaced in one row, installed by pile-hammering
machine
• transverse profiles
• longitudinal profiles
• accessories for system assembly of the PV modules

To ensure maximum efficiency of the modules, the inclination of the
mounting system is adjustable.

ХОРИЗОНТАЛНА конструкция / HORIZONTAL SYSTEM

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ / PV MOUNTING SYSTEMS

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ / PV MOUNTING SYSTEMS
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SOLAR CABLE PV1-F

Силов кабел ниско напрежение за фотоволтаични системи
Low-voltage power cable for PV systems

Приложение

Application

Гъвкав силов кабел, устойчив на атмосферни влияния. Специално
разработен за приложение във фотоволтаични системи с особено
високи изисквания. Той е оптималната кабелна връзка между
самите соларни модули и между модулите и инвертора. Подходящ
за покривни и наземни конструкции, за полагане на открито, на
закрито и в тръби. Не е подходящ за директно полагане в земята.
Поради двойната изолация е много подходящ за използване в
инсталации от ІІ клас на безопасност.

Flexible, weather-resistant power cable. Our premium product, specially designed for the demanding applications in photovoltaic systems.
It is the optimal cable link between solar modules and between modules
and the inverter. Suitable for rooftop and ground-mounted systems, for
laying outdoors, indoors and in pipe constructions. Not suitable for direct burying in the ground. Double insulated and therefore suitable for
use in installations of safety class II.

КАБЕЛИ / CABLES

Конструкция

Цветова схема

Colour scheme

* стандартни типове
** в разработка

*standard items
** in development

Технически данни

Technical Data

• Температура на околната среда: -400C до +900C
• Maкс. допустима работна температура: +1200C
(20000h), съгласно IEC/EN 60216-1
• Номинално напрежение U0/U: AC 0,6/1 kV; DC 0,9/1,5 kV
• Maкс. напрежение Umax: DC 1,8 kV (жило/жило,
незаземена система, верига без товар)
• Изпитвателно напрежение: AC 6,5 kV, съгласно ЕN 50395
• Мин. радиус на огъване: 4 х D
• Продължителност на използване: > 25 години,
съгласно IEC/EN 60216-1

• Ambient temperature: -400C up to +900C
• Max. operating temperature: +1200C (20000h),
according to IEC/EN 60216-1
• Nominal voltage U0/U: AC 0,6/1 kV; DC 0,9/1,5 kV
• Max. voltage Umax: DC 1,8 kV (conductor/conductor,
non-earthed system, circuit not under load)
• Test voltage: AC 6,5 kV, according to EN 50395
• Min. bending radius: 4 x D
• Expected lifetime: > 25 years, according to IEC/EN 60216-1

Арт. №
Art. No

Сечение mm2
Cross-section mm2

Външен диаметър mm
Outer diameter mm

Тегло kg/km
Weight kg/km

Съпротивление на проводника при 200C Ω/km
Conductor resistance at 200C Ω/km

015265536

4

5,7

60

5,09

015265537

6

5,8

75

3,39

015265538

10

7,5

130

1,95

015265539

16

8,5

185

1,24

015265540

25

9,8

268

0,795

015265541

35

10,9

363

0,565

Сечение
Cross-section
mm2
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Construction

1. Conductor: tinned Cu-wires, class 5,
according to IEC/EN 60228
2. Insulation: halogen-free, cross-linked polyolefin compound,
type EI6/IE8
3. Core colours: see colour scheme
4. Outer sheath: special halogen-free cross-linked
compound, flame retardant
5. Outer sheath colour: see colour scheme

1. Проводник: калайдисани Cu гъвкави жила, кл. 5,
съгласно IEC/EN 60228
2. Изолация: безхалогенен омрежен полиолефинов
компаунд, тип EI6/IE8
3. Цвят: съгласно цветовата схема
4. Външна обвивка: специален безхалогенен
омрежен компаунд, негорящ
5. Цвят на обвивката: съгласно цветовата схема

Допустимо токово натоварване според метода на инсталация
Current carrying capacity according to the method of installation
Единичен кабел във въздуха
Single cable free in air A

Единичен кабел на повърхност
Single cable free on a surface A

2 кабела в контакт на повърхност
2 cables in contact on a surface A

4

55

52

44

6

70

67

57

10

98

93

79

16

132

125

107

25

176

167

142

35

218

207

176

SOLAR CABLE – ZHX

Приложение

Application

Гъвкав силов кабел, устойчив на атмосферни влияния. Специално
разработен за приложение във фотоволтаични системи с особено
високи изисквания. Той е оптималната кабелна връзка между
отделните соларни модули и между модулите и инвертора.
Подходящ за покривни и наземни конструкции, за полагане на
открито, на закрито и в тръби. Не е подходящ за директно полагане
в земята. Поради двойната изолация е много подходящ за
използване в инсталации от ІІ клас на безопасност.

Flexible, weather-resistant power cable. Specially designed for the demanding applications in photovoltaic systems. It is the optimal cable link
between solar modules and between modules and the inverter. Suitable
for rooftop and ground-mounted systems, for laying outdoors, indoors
and in pipe constructions. Not suitable for direct burying in the ground.
Double insulated and therefore suitable for use in installations of safety
class II.

Конструкция

Construction

Цветова схема

Colour scheme

*стандартни типове
** по заявка

* standard items
** in development

1. Проводник: Cu, калайдисани, гъвкави жила, кл. 5,
съгласно IEC/EN 60228
2. Изолация: безхалогенен омрежен полиолефинов компаунд
3. Цвят на изолацията: съгласно цветовата схема
4. Външна обвивка: безхалогенен омрежен
полиолефинов компаунд
5. Цвят на външната обвивка: съгласно цветовата схема

1. Conductor: tinned Cu-wires, flexible, class 5, according to
IEC/EN 60228
2. Insulation: halogen-free, cross-linked polyolefin compound
3. Insulation colour: see colour scheme
4. Outer sheath: halogen-free, cross-linked polyolefin compound
5. Outer sheath colour: see colour scheme

Технически данни

Technical Data

• Температура на околната среда: -400C до +900C
• Maкс. допустима работна температура: +1100C (20000h),
съгласно IEC/EN 60216-1
• Ном. напрежение U0/U: AC 0,6/1 kV; DC 0,9/1,5 kV
• Maкс. напрежение Umax: DC 1,8 kV (жило/жило,
незаземена система, верига без товар)
• Изпитвателно напрежение: AC 4 kV
• Mин. радиус на огъване: 4 х D
• Продължителност на използване: > 20 години,
съгласно IEC/EN 60216-1

• Ambient temperature: -40°C up to +90°C
• Max. operating temperature: +110°C (20000h),
according to IEC/EN 60216-1
• Nominal voltage U0 / U: AC 0,6/1 kV; DC 0,9/1,5 kV
• Max. voltage Umax: DC 1,8 kV (core/core, non-earthed system,
circuit not under load)
• Test voltage: AC 4 kV
• Min. bending radius: 4 x D
• Expected lifetime > 20 years, according to IEC/EN 60216-1

Арт. №
Art. No

Сечение mm2
Cross-section mm2

Външен диаметър mm
Outer diameter mm

Тегло kg/km
Weight kg/km

Съпротивление на проводника при 200C Ω/km
Conductor resistance at 200C Ω/km

015265636

4

5,7

60

5,09

015265637

6

5,8

75

3,39

015265638

10

7,5

130

1,95

015265639

16

8,5

185

1,24

015265640

25

9,8

268

0,795

015265641

35

10,9

363

0,565

Сечение
Cross-section
mm2

КАБЕЛИ / CABLES

Силов кабел ниско напрежение за фотоволтаични системи
Low-voltage power cable for PV systems

Допустимо токово натоварване според метода на инсталация
Current carrying capacity according to the method of installation
Единичен кабел във въздуха A
Single cable free in air A

Единичен кабел на повърхност A
Single cable free on a surface A

2 кабела в контакт на повърхност A
2 cables in contact on a surface A

4

55

52

44

6

70

67

57

10

98

93

79

16

132

125

107

25

176

167

142

35

218

207

176
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NYY - J/ - O

Силов кабел ниско напрежение
Low-voltage power cable

Приложение

Application

Конструкция

Construction

Технически данни

Technical Data

КАБЕЛИ / CABLES

Силов кабел за изграждане на подземни разпределителни
електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени
обекти, където не се очакват механични повреди. Подходящ за
пренасяне и разпределение на електроенергия при номинално
напрежение U0/U 0,6/1 kV.
• Плътни или усукани Cu жила, кл. 1 / кл. 2,
съгласно DIN VDE 0295
• Изолация: PVC компаунд
• Цветова маркировка: съгласно DIN VDE 0293-308,
DIN VDE 0276, част 603 или HD 186
• Маркировка на жилото за 3+½ проводник
J-тип: жълто-зелен (½), кафяв, черен, сив
O-тип: син (½), кафяв, черен, сив
• Външна обвивка: PVC компаунд
• Цвят на външната обвивка: черен
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• Solid or stranded Cu-wires, class 1 or class 2,
according to VDE 0295
• Insulation: PVC compound
• Colour coded: according to DIN VDE 0293-308, DIN VDE 0276,
part 603 or HD 186
• Core colour for 3+½ conductor
J-type: green-yellow (½),(½), brown, black, grey
O-type: blue (½), brown, black, grey
• Outer sheath: PVC compound
• Outer-sheath colour: black

• Силов кабел, съгласно DIN VDE 0276, част 603,
7-жилен и повече, съгласно DIN VDE 0276, част 627
• Температура на околната среда:
- фиксиран монтаж		
-30°C до +50°C
• Температура на полагане:		
мин. -50С
• Макс. допустима работна температура: +700C
• Допустима температура в режим на късо съединение:
+160°C (с времетраене до 5 сек. )
0,6/1 kV
• Номинално напрежение Uo/U:
• Изпитвателно напрежение:		
AC - 4 kV/50 Hz
• Мин. радиус на огъване:
- за едножилни			
15 x D
- за многожилни			
12 x D
• Неразпространение на горенето: съгласно DIN VDE 0472,
част 804, кл. В, IEC 60332-1
Арт. №
Art. No

Power cable for construction of underground distribution grids and installations of industrial and public projects, where mechanical damages
are not expected. Suitable for transmission and distribution of electric
power at nominal voltage U0/U 0.6/1 kV.

Брой х сеч.
No. x crosssection

Външен Ø
Outer Ø

Тегло мед
Cu weight

Тегло
Weight

n x mm2

mm

kg/km

kg/km

• Power cable, according to DIN VDE 0276, part 603,
7-cores and above, according to DIN VDE 0276, part 627
• Ambient temperature:
- fixed installation			
-30°C to +50°C
min. -50С
• Temperature of laying:		
• Max. operating temperature:
+70°C
• Short-circuit temperature:
+160°C (with duration up to 5 sec.)
• Nominal voltage U0/U:		
0,6/1 kV
• Test voltage:			
AC - 4 kV/50 Hz
• Min. bending radius:
- for single-core			
15 x D
- for multi-core			
12 x D
• Flame-retardant: according to DIN VDE 0472, part 804,
class B, IEC 60332-1
Арт. №
Art. No

Брой х сеч.
No. x crosssection

Външен Ø
Outer Ø

Тегло мед
Cu weight

Тегло
Weight

n x mm2

mm

kg/km

kg/km

010815036

1х4

re

8,4

37

104

010815150

3x4

re

15,0

112

350

010815037

1х6

re

8,9

56

128

010815151

3x6

re

16,1

168

435

010815038

1 х 10 re

9,7

94

183

010815152

3 x 10 re

18,0

282

606

010815039

1 х 16 re

10,7

149

247

010815153

3 x 16 re

20,1

447

828

010815040

1 х 25 rm

12,7

243

359

010815270

4x4

re

16,2

149

419

010815041

1 х 35 rm

13,9

337

462

010815271

4x6

re

17,4

223

525

010815042

1 х 50 rm

15,4

454

603

010815272

4 x 10 re

19,5

376

741

010815043

1 х 70 rm

17,1

656

817

010815273

4 x 16 re

21,8

595

1024

010815044

1 х 95 rm

19,4

911

1092

010815274

4 x 25 rm

27,2

970

1615

010815045

1 х 120 rm

20,8

1147

1334

010815332

5x4

re

17,4

187

494

010814046

1 х 150 rm

22,7

1415

1627

010815333

5x6

re

19,0

279

635

010815047

1 х 185 rm

25,0

1770

2013

010815334

5 x 10 re

21,6

470

911

010815048

1 х 240 rm

27,8

2327

2598

010815335

5 x 16 re

24,1

744

1292

010815095

2x4

re

14,9

75

315

010815336

5 x 25 rm

29,9

1213

1964

010815096

2x6

re

15,9

112

382

010815726

7 x 1,5 re

14,7

100

323

010815097

2 x 10 re

17,5

188

509

010815727

7 x 2,5 re

16,0

114

385

N2XSY – NA2XSY

Силов кабел средно напрежение
Middle-voltage power cable

Приложение

Application

Конструкция

Construction

Технически данни

Technical Data

• Усукани Cu/Al жила, кл. 2, съгласно DIN VDE 0295, IEC 60228
• Полупроводим екструдиран екран над жилото:
полупроводим компаунд SCPE
• Изолация: XLPE компаунд
• Полупроводим екструдиран екран над изолацията:
полупроводим компаунд SCPE
• Полупроводима лента
• Метален екран: медни телове, концентрично положени и една
контактна спирала от медна лента
• Разделителен слой: слой от пластмасова лента
• Външна обвивка: PVC компаунд
• Цвят на външната обвивка: червен

Power cable with XLPE insulation for fixed laying in grids and installations, designed for transmission and distribution of electric power at
nominal voltages U0/U 6/10, 12/20, 18/30 kV, and frequency 50 Hz.
Suitable for fixed indoor installation, in cable ducts, tunnels and drawin pits, on cable trays and racks, directly underground and outdoors
under shelters.
• Stranded Cu/Al-wires, class 2, according to DIN VDE 0295,
IEC 60228
• Semi-conductive screen extruded on the phase conductor:
SCPE compound
• Insulation: XLPE compound
• Semi-conductive screen extruded on the insulation: SCPE compound
• Semi-conductive tape
• Metal screen: braiding of concentrical copper wires with one copper strip applied helically
• Wrapping: layer of plastic strip
• Outer sheath: PVC compound
• Outer-sheath colour: red

• XLPE-изолиран силов кабел, съгласно DIN VDE 0276,
част 620, HD 620 S1 и IEC 60502
• Температура на околната среда:		
-300C до+700C
• Температура на полагане:			
мин. -5°C
• Макс. допустима работна температура:
+900C
• Допустима температура в режим на късо съединение:
+2500C (с времетраене до 5 sec)
• Макс. допустима температура на нагряване:
+1300C в режим на претоварване до 100 часа
• Номинално напрежение U0/U: 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
• Работно напрежение: 6/10 kV – max. 12 kV;
12/20 kV – max. 24 kV; 18/30 kV – max. 36 kV
• Изпитвателно напрежение: 6/10 kV–15 kV; 12/20 kV–30 kV;
18/30 kV–45 kV
• Мин. радиус на огъване: 15 x D

• XLPE-insulated power cable, according to DIN VDE 0276,
part 620, HD 620 S1 and IEC 60502
• Ambient temperature:
-300C to +700C
min. -5°C
• Temperature of laying:
• Max. operating temperature: +900C
• Short-circuit temperature: +2500C (with duration up to 5 sec)
• Max. overload temperature: +1300C/100 h per year max.
• Nominal voltage U0/U:
6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
• Operating voltage: 6/10 kV – max. 12 kV; 12/20 kV – max. 24 kV;
18/30 kV – max. 36 kV
• Test voltage: 6/10 kV–15 kV; 12/20 kV–30 kV;
18/30 kV–45 kV
• Min. bending radius:
max. 15 x D

N2XSY 12/20 kV

NA2XSY 12/20kV

Брой х сеч.
No. x crosssection

Външен Ø
Outer Ø

Тегло мед
Cu weight

Тегло
Weight

Брой х сеч.
No. x crosssection

Външен Ø
Outer Ø

Тегло мед
Cu weight

Тегло
Weight

n x mm2

mm

kg/km

kg/km

n x mm2

011258079

1 x 50 rm/16

33

662

1400

mm

kg/km

kg/km

011358079

1 x 50 rm/16

33

145

930

011258082

1 x 70 rm/16

34

860

011258085

1 x 95 rm/16

36

1098

1550

011358082

1 x 70 rm/16

34

203

1040

1800

011358085

1 x 95 rm/16

36

276

1160

011258088

1 x 120 rm/16

37

1340

011258091

1 x 150 rm/16

38

1622

2150

011358088

1 x 120 rm/16

37

348

1290

2300

011358091

1 x 150 rm/16

38

435

1390

011258100

1 x 150 rm/25

39

011258094

1 x 185 rm/16

40

1725

2400

011358100

1 x 150 rm/25

39

435

1480

1958

2750

011358094

1 x 185 rm/16

40

537

1550

011258103

1 x 185 rm/25

011258097

1 x 240 rm/16

41

2059

2850

011358103

1 x 185 rm/25

41

537

1640

40

2486

3150

011358097

1 x 240 rm/16

40

696

1750

011258106

1 x 240 rm/25

43

2587

3250

011358106

1 x 240 rm/25

43

696

1840

011258109

1 x 300 rm/25

45

3163

3850

011358109

1 x 300 rm/25

45

870

2110

011258112

1 x 400 rm/35

48

4234

4900

011358112

1 x 400 rm/35

48

1160

2540

Арт. №
Art. No

Арт. №
Art. No

КАБЕЛИ / CABLES

Силов кабел с омрежена изолация за неподвижно полагане в ел.
мрежи и инсталации, предназначен за пренасяне и разпределение
на електроенергия при номинални напрежения U0/U 6/10, 12/20,
18/30 kV, с честота 50 Hz. Подходящ за неподвижен монтаж в закрити помещения, кабелни канали, тунели и шахти, върху скари и
лавици, директно в земя – изкоп, и на открито под навес.
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N2XS(F)2Y – NA2XS(F)2Y

Силов кабел средно напрежение
Middle-voltage power cable

Приложение

Application

Конструкция

Construction

Технически данни

Technical Data

КАБЕЛИ / CABLES

Силов кабел с изолация от омрежен полиетилен, с водоблокираща
лента в областта на екрана, за изграждане на градски и районни
електрозахранващи мрежи, за захранване на трансформаторни
подстанции в промишлени предприятия и обекти. Предназначен
за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални
напрежения U0/U 6/10, 12/20, 18/30 kV.
• Усукани Cu/Al-жила, кл. 2, съгласно DIN VDE 0295, IEC 60228
• Полупроводим екструдиран екран над жилото: полупроводим
компаунд SCPE
• Изолация: XLPE компаунд
• Полупроводим екструдиран екран над изолацията: полупроводим компаунд SCPE
• Водоблокиращ елемент: полупроводима водонабъбваща лента
• Метален екран: медни телове, концентрично положени, и една
контактна спирала от медна лента
• Водоблокиращ елемент: водонабъбваща лента
• Външна обвивка: PЕ компаунд
• Цвят на външната обвивка: черeн

• XLPE-изолиран силов кабел, съгласно DIN VDE 0276, част 620,
HD 620 S1, IEC 60502
• Температура на околната среда: -300C до +700C
• Макс. допустима работна температура: +900C
• Допустима температура в режим на късо съединение:
+2500C (с времетраене до 5 sec)
• Макс. допустима температура на нагряване: +1300C в режим на
претоварване до 100 часа
• Температура на полагане: мин. -50C
• Номинално напрежение U0/U: 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
• Работно напрежение: 6/10 kV – max. 12 kV;
12/20 kV – max. 24 kV; 18/30 kV – max. 36 kV
• Изпитвателно напрежение: 6/10 kV–15 kV;
12/20 kV–30 kV; 18/30 kV–45 kV
• Мин. радиус на огъване: 15 x D

N2XS(F)2Y

• Circular bare Cu/Al-conductor of stranded wires, according to DIN
VDE 0295, class 2, and IEC 60228, class 2
• Inner semi-conducting coating
• Core insulation of cross-linked polyethylene (XLPE),
PE-compound DIX8, according to HD 620.1
• Outer extrusion of semi-conducting coating spliced with the XLPEinsulation
• Longitudinally water-tight, semi-conductive wrapping
• Screen: braiding of copper wires with one or two tapes applied
helically
• Longitudinally water-tight wrapping
• PE-outer sheath, compound DMP2, according to HD 620.1
• Sheath colour: black
• XLPE-insulated power cable, according to DIN VDE 0276, part 620,
HD 620 S1, IEC 60502
• Ambient temperature: -300C to +700C
• Max. operating temperature: +900C
• Short-circuit temperature:
+2500C (with duration up to 5 sec)
• Max. overload temperature:+1300C / 100 h per year max.
• Temperature of laying: min. -50C
• Nominal voltage U0/U: 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
• Operating voltage: 6/10 kV – max. 12 kV; 12/20 kV – max. 24 kV;
18/30 kV – max. 36 kV
• Test voltage: 6/10 kV–15 kV; 12/20 kV–30 kV; 18/30 kV–45 kV
• Min. bending radius: 15 x D

NA2XS(F)2Y
Брой х сеч.
No. x crosssection

Външен Ø
Outer Ø

Тегло мед
Cu weight

Тегло
Weight

n x mm2

mm

kg/km

kg/km

011262079

1 x 50 rm/16

33

662

1400

011262082

1 x 70 rm/16

34

860

1550

011362082

1 x 70 rm/16

011262085

1 x 95 rm/16

36

1098

1800

011362085

1 x 95 rm/16

011262088

1 x 120 rm/16

37

1340

2150

011362088

1 x 120 rm/16

37

011262091

1 x 150 rm/16

38

1622

2300

011362091

1 x 150 rm/16

011262100

1 x 150 rm/25

39

1725

2400

011362100

1 x 150 rm/25

011262094

1 x 185 rm/16

40

1958

2750

011362094

011262103

1 x 185 rm/25

41

2059

2850

011362103

011262097

1 x 240 rm/16

40

2486

3150

011362097

011262106

1 x 240 rm/25

43

2587

3250

011362106

011262109

1 x 300 rm/25

45

3163

3850

011362109

1 x 300 rm/25

45

870

2110

011262112

1 x 400 rm/35

48

4234

4900

011362112

1 x 400 rm/35

48

1160

2540

Арт. №
Art. No
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Power cable with XLPE insulation and longitudinal water-tight conductive wrapping in the screen zone, for construction of urban and local
supply networks, for connection of transformer substations in industrial
facilities and projects. Designed for transmission and distribution of
electric power at nominal voltages U0/U 6/10, 12/20, 18/30 kV.

Арт. №
Art. No
011362079

Брой х сеч.
No. x crosssection

Външен Ø
Outer Ø

Тегло мед
Cu weight

Тегло
Weight

n x mm2

mm

kg/km

kg/km

1 x 50 rm/16

33

145

930

34

203

1040

36

276

1160

348

1290

38

435

1390

39

435

1480

1 x 185 rm/16

40

537

1550

1 x 185 rm/25

41

537

1640

1 x 240 rm/16

40

696

1750

1 x 240 rm/25

43

696

1840

LiYCY paar

Гъвкав, екраниран кабел за пренасяне на данни
Flexible, screened data transmission cable

Приложение

Application

Конструкция

Construction

Технически данни

Technical Data

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гъвкави Cu-жила, кл. 5, съглaсно DIN VDE 0295, IEC 60228
Изолация: PVC компаунд
Цветен код: съглaсно DIN VDE 47100
Двойка: 2 жила се усукват в двойка
Двойките се усукват в кабелен сноп
Поясна изолация: фолио
Екран: калайдисана Cu-оплетка с покриваемост 85%
Външна обвивка: PVC компаунд
Цвят на външната обвивка: сив

• Гъвкав кабел, съглaсно DIN VDE 0814
• Температура на околната среда:
-300С до +500С
• Макс. допустима работна температура: +700C
• Номинално работно напрежение:
250 V
• Изпитв. напрежение: жило/жило
1200 V
			
жило/екран
800 V
• Изолационно съпротивление:
мин. 20 MΩ x km
0,65 mH/km
• Индуктивност:			
• Импеданс:			
78 Ω
• Капацитет: при 800 Hz
120 pF/km
- жило/жило 0,14 mm2		
150 pF/km
- жило/жило 0,25 mm2		
240 pF/km
- жило/екран 0,14 mm2		
270 pF/km
- жило/екран 0,25 mm2		
• Мин. радиус на огъване:
		
- фиксиран монтаж		
5xD
		
- подвижен		
15 х D
Арт. №
Art. No

014557201
014557379
014557457
014557535
014557442
014557443
014557444
014557446
014557448
014557118
014557196
014557274
014557352
014557545
014557546
014557547
014557549
014557551

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible Cu-wires, clаss 5, according to DIN VDE 0295, IEC 60228
Insulation: PVC compound
Colour coding, according to DIN VDE 47100
Pair: 2 cores stranded in a pair
Pairs stranded in a cable bundle
Core wrapping with foil
Tinned copper braided screen, 85% coverage
Outer sheath: PVC compound
Outer sheath colour: grey

• Flexible cable, according to DIN VDE 0814
-300С to +500С
• Ambient temperature:		
+700C
• Max. operating temperature:		
250 V
• Nominal operating voltage: 		
• Test voltage core/core		
1200 V
		
core/screen		
800 V
min. 20 MΩ x km
• Insulation resistance:		
• Inductance:			
0,65 mH/km
78 Ω
• Impedance:			
• Capacitance: at 800 Hz
120 pF/km
- core/core 0.14 mm2		
150 pF/km
- core/core 0,25 mm2		
240 pF/km
- core/screen 0,14 mm2		
270 pF/km
- core/screen 0,25 mm2		
• Min. bending radius:
- fixed installation			
5xD
- flexible			
15 x D

Брой на
двойките
No. of pairs

Външен Ø
Outer Ø

Тегло мед
Cu weight

Тегло
Weight

n x n x mm2

mm

kg/km

kg/km

0,14
2 x 2 x 0,14
3 x 2 x 0,14
4 x 2 x 0,14
5 x 2 x 0,14
6 x 2 x 0,14
7 x 2 x 0,14
8 x 2 x 0,14
10 x 2 x 0,14
12 x 2 x 0,14
0,25
2 x 2 x 0,25
3 x 2 x 0,25
4 x 2 x 0,25
5 x 2 x 0,25
6 x 2 x 0,25
7 x 2 x 0,25
8 x 2 x 0,25
10 x 2 x 0,25
12 x 2 x 0,25

Flexible cable screened with braid of tinned copper wires, with insulated
cores stranded by pairs. Suitable for construction of telecommunication systems and stations for connection of the elements in information, measuring and control systems in industrial and public projects,
research centres.

5,0
5,6
6,1
6,5
7,8
7,8
8,3
9,0
9,1

18,5
23,0
26,6
30,7
48,5
51,1
53,7
59,0
66,0

40
49
55
66
86
91
97
109
141

6,3
6,9
7,6
7,8
8,8
8,9
9,6
9,7
11,0

28,0
32,0
38,0
55,0
65,0
70,0
75,0
110,0
117,0

53
65
80
98
114
121
129
157
189

Арт. №
Art. No

014557123
014557202
014557279
014557357
014557607
014557608
014557609
014557610
014557611
014557612
014557131
014557209
014557287
014557365
014557693
014557695
014557696
014557551

Брой на
двойките
No. of pairs

Външен Ø
Outer Ø

Тегло мед
Cu weight

Тегло
Weight

n x n x mm2

mm

kg/km

kg/km

0,34
2 x 2 x 0,34
3 x 2 x 0,34
4 x 2 x 0,34
5 x 2 x 0,34
6 x 2 x 0,34
7 x 2 x 0,34
8 x 2 x 0,34
9 x 2 x 0,34
10 x 2 x 0,34
12 x 2 x 0,34
0,5
2 x 2 x 0,5
3 x 2 x 0,5
4 x 2 x 0,5
5 x 2 x 0,5
6 x 2 x 0,5
8 x 2 x 0,5
10 x 2 x 0,5
12 x 2 x 0,5

6,3
7,3
8,0
8,6
9,2
9,4
9,6
11,0
11,3
12,0

36,9
44,9
54,2
63,5
73,1
79,5
88,4
99,3
106,9
122,1

65
78
90
110
130
145
150
170
190
220

8,0
8,4
9,1
9,8
10,7
13,0
14,3
11,0

54,0
70,0
91,0
105,0
120,0
144,0
178,0
117,0

89
104
126
148
171
220
260
189

КАБЕЛИ / CABLES

Гъвкав кабел с екран от медна калайдисана оплетка с усукани
по двойки изолирани жила. Подходящ при изграждане на
далекосъобщителни уредби и станции за свързване на елементи
от информационни, измервателни и контролиращи системи в
промишлени, индустриални и обществени обекти, изследователски
центрове.
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LiYCY paar
Арт. №
Art. No

Брой на двойките
No. of pairs

Външен Ø
Outer Ø

Тегло мед
Cu weight

Тегло
Weight

n x n x mm2

mm

kg/km

kg/km

0,75
014557136
014557214
014557292
014557370
014557746
014557748
014557749
014557750
014557753

2 x 2 x 0,75
3 x 2 x 0,75
4 x 2 x 0,75
5 x 2 x 0,75
6 x 2 x 0,75
8 x 2 x 0,75
10 x 2 x 0,75
12 x 2 x 0,75
16 x 2 x 0,75

КАБЕЛИ / CABLES

S - FTP кат.7: 4 х 2 хAWG 23

8,7
9,2
10,0
11,0
11,1
14,6
16,0
16,4
20,0

58,0
84,0
108,0
126,0
146,0
180,0
220,0
261,0
328,0

Кабел за пренос на данни и информация във високочестотни
(LAN) мрежи / LAN - Cable

Приложение

Application

Конструкция

Construction

Технически данни

Technical Data

Тези кабели се използват на второ и трето ниво в мрежата. Те
могат да се използват безотказно за осъществяване на различни
услуги като Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI,
token ring 4/16 Mbit/s или ISDN. Механичните им характеристики са
изключително подходящи за приложение в компактни кабелни канали и платформи благодарение на оптималната им конструкция.
• Диаметър на жилото:
0,57 mm
• Изолация на жилата:
PE или разпенен PE
• Цвят на изолацията на усуканите двойки:
		
бял със син пръстен / син
		
бял с оранжев пръстен / оранжев
		
бял със зелен пръстен / зелен
		
бял с кафяв пръстен / кафяв
• Защитен екран 1: Полиестерно фолио (на двойките)
• Екран над кабелния сноп
• Екран 1: ламинирано Al-фолио
• Екран 2: оплетка от Cu-жици
• Материал на външната обвивка: PVC / FRNC или LSOH компаунд
• Цвят на външната обвивка: PVC – сив (RAL7035)
• Вълново съпротивление (импеданс):
100Ω±15Ω при 1 до 100MHz
• Съпрот. на усукана двойка: 170 Ω/km max.
• Работен капацитет:
<50 nF/km nom.
• Мин. радиус на огъване: 52 mm
-200C до +500C
• Температурен обхват:
• Температурa на полагане: 00C
• Външен диаметър:
7,1 mm
• Тегло на медта:		
40 kg/km
• Тегло на кабела:		
70 kg/km

These data cables are used оn the tertiary, but also оn the secondary
level of the network. They can be used to implement services such as
Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, token ring
4/16 Mbit/s, or ISDN absolutely trouble-free. Likewise, their mechanical characteristics are perfectly suited for their application in tight cable
channels and platforms due to their optimized construction.
• Inner conductor diameter: 0,57 mm
• Core insulation:
PE or foam-skin PE
• Core colours:
		
whbu / bu
		
whog / og
		
whgn / gn
		
whbn / bn
• Shielding 1: Polyester foil, over stranded bundle
• Screen over stranding element
• Screen 1 over stranding: Polyester foil, Al-lined
• Screen 2 over stranding:
Cu braid
• Outer sheath material: PVC / FRNC or LSON compound
• Outer sheath colour: grey similar to RAL 7035
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Characteristic impedance: 100Ω±15Ω at 1 to 100MHz
Loop resistance: 		
170 Ω/km max.
Operating capacity:
<50 nF/km nom.
Min. bending radius for laying 52 mm
Operating temperature range: -200C to +500C
Temperature of laying:
00C
Outer diameter: 		
7,1 mm
Copper weight: 		
40 kg/km
Weight:
70 kg/km

Арт. № / Art. No 015025125
Честота / Frequency
Затихване / Attenuation
Честота / Frequency
Затихване / Attenuation
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105
128
156
189
216
309
355
405
565

Вълново съпротивление / Characteristic impedance
MHz 10
16
100
200
300
db/100 m 6
7,6
19,9
29,5
35
Преходно затихване / PSNEXT
MHz 10
16
100
200
300
db/100 m 59,3
56,2
44,3
39,8
38

FTP 4 х 2 х AWG 24

LAN кабел, усукан по двойки, с екран, кат. 5; кат. 5е
LAN cable, stranded in pairs, with screen, cat. 5; cat. 5e

Приложение

Application

Конструкция

Construction

Технически данни

Technical Data

Cable, stranded in pairs, with screen of laminated foil, used for
transmission of digital signals with high speed of transmission, with
frequency spectrum used up to 100 MHz for cat. 5, and up to 125
MHz for cat. 5e. The FTP cable is suitable for setting of computer
systems for data transmission, for measuring and control systems
and for transmission of high-frequency analogue signals in automatic
and industrial TV networks. The cable is with high resistance to
electromagnetic influences.

• Плътни Cu жила – 24 AWG; 0,51 mm, съгласно IEC 60228
• Изолация: PE компаунд
• Цвят на изолацията на усуканите двойки – жило а / жило b
- бял със син пръстен / син
- бял с оранжев пръстен / оранжев
- бял със зелен пръстен / зелен
- бял с кафяв пръстен / кафяв
• Кабелен сноп: четири усукани двойки
• Полиестерно фолио
• Дренажно калайдисано Cu жило
• Екран: ламинирано Al фолио
• Външна обвивка: PVC компаунд или LSOH компаунд
• Цвят на външна обвивка: при PVC – сив
при LSOH – оранжев

• Solid Cu-wires – 24 AWG; 0,51 mm, according to IEC 60228
• Insulation: PE-compound
• Insulation colour of stranded pairs – core a / core b:
- white with blue ring / blue
- white with orange ring / orange
- white with green ring / green
- white with brown ring / brown
• Cable bundle: 4 stranded pairs
• PETP-foil
• Drain tinned Cu-wire
• Screen: laminated Al-foil
• Outer sheath: PVC compound or LSOH compound
• Outer sheath colour: for PVC – grey
for LSOH – orange

• LAN кабел, съгласно ISO/IEC–11801/1995, IEC–1156/1995,
ANSI/TIA/EIA–568-A-5
• Температура на околната среда:
-300С до +500С
• Температура на полагане: 		
мин. 00С
• Вълново съпротивление (импеданс): 100 Ω ± 15 Ω
≤ 192 Ω / km
• Съпротивление на усукана двойка:
• Дебаланс на съпротивлението на усукана двойка: ≤ 3%
• Изолационно съпротивление:
≥ 150 МΩ x km
• Работен капацитет:		
≤ 55,8 nF / km
• Диаметър на кабела:		
6 mm
18 kg/km
• Тегло на Cu:			
• Тегло на кабела:			
31 kg/km

КАБЕЛИ / CABLES

Кабел, усукан по двойки, с екран от ламинирано фолио, за пренос
на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, със спектър
на използваната честота до 100 MHz за кат. 5 и до 125 MHz за
кат. 5е. Кабел FTP се използва при изграждане на компютърни
системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи
системи, за предаване на високочестотни аналогови сигнали в
автоматични и промишлени телевизионни мрежи. Кабелът е с
висока устойчивост на електромагнитни влияния.

• LAN cable, according to ISO/IEC–11801/1995, IEC–1156/1995,
ANSI/TIA/EIA–568-A-5
• Ambient temperature:
-300С to +500С
• Temperature of laying:		
min. 00С
• Characteristic impedance:		
100 Ω ± 15 Ω
≤ 192 Ω / km
• Loop resistance:			
• Unbalance of loop resistance:
≤ 3%
• Insulation resistance:		
≥ 150 МΩ x km
≤ 55,8 nF / km
• Operating capacity:		
• Cable diameter:			
6 mm
• Cu weight:			
18 kg/km
• Cable weight:			
31 kg/km

Характеристика на затихването / Characteristic of attenuation
Честота / Frequency

MHz

4

10

Арт. № / Art. No. 015006125
Затихване / Attenuation

db / 100 m

4,3

6,6

Арт. № / Art. No 015007125
Затихване / Attenuation

16

62,5

100

17,1

22

125

Кат. 5 / Cat. 5
8,2
Кат. 5е / Cat. 5e
db / 100 m

4,1

6,5

8,2

17

22

24,9

MHz

4

10

16

62,5

100

125

db

53

47

44

35

32

38,4

35,3

Преходно затихване / Attenuation
Честота / Frequency
Кат. 5 / Cat. 5
Затихване / Attenuation (Next)

Кат. 5е / Cat. 5e
Затихване / Attenuation (Next)

db

56,3

50,3

47,3

33,9
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Multi-contact MC4

КОНЕКТОРИ / CONNECTORS

Приложение
Технически данни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ном. ток: 22 A (2.5 mm²) | 30 A (4.0 до 6.0 mm²)
Ном. напрежение: 1,000 V (IEC / CEI) | 600 V (UL)
Изпитвателно напрежение: 6 kV (50 Hz, 1 min)
Устойчивост на пулсации / ниво на смущения: II / 2
Контактно съпротивление: 0.5 mΩ
Контактен материал: калайдисана мед
Изолационен материал: PC / PA
Контактна система: MC контактна ламела
Заключваща система: с фиксиране
Клас на защита след свързване: IP67
Клас на безопасност: II
Клас на негоримост: UL94-V0
Температурен обхват: -40°C до +90°C (IEC / CEI) | -40° до +75°C
(UL)
• Макс. температура: 105°C (IEC / CEI)

Application
Technical Data
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rated current: 22 A (2.5 mm²) | 30 A (4.0 to 6.0 mm²)
Rated voltage: 1,000 V (IEC / CEI) | 600 V (UL)
Test voltage: 6 kV (50 Hz, 1 min)
Surge cat. / dirt level: CATII / 2
Contact resistance of plug connector: 0.5 mΩ
Contact material: tin-plated copper
Insulation material: PC/PA
Contact system: MC contact lamellae
Locking system: snap-in
Protection class, plugged: IP67
Safety class: II
Flame class: UL94-V0
Ambient temperature range: -40°C to +90°C (IEC / CEI) | -40° to
+75°C (UL)
• Upper temperature limit: 105°C (IEC / CEI)

MC4 конектор, мъжки и женски / MC4 connection, plug and socket
Арт. №
Art. No

Вид
Type

Сечение
Cross-section
mm²

Външна обвивка Ø
Outer sheath Ø
mm

443001003

PV-KST4/6IUR

мъжки

Plug

4.0 – 6.0

3.0 – 6.0

443001004

PV-KBT4/6IUR

женски

Socket

4.0 – 6.0

3.0 – 6.0

443001005

PV-KST4/10II

мъжки

Plug

10

5.5 – 9.0

443001006

PV-KBT4/10II

женски

Socket

10

5.5 – 9.0

MC4 Y конектор, мъжки и женски / MC4 Y, plug and socket
Арт. № / Art. No

Вид / Type
PV-AZS4

мъжки

Plug

1.5 – 6.0

443001012

PV-AZB4

женски

Socket

1.5 – 6.0

Инструменти за инсталиране

- 337002067 Инсталационен гаечен ключ
- 337002066 Инсталационен гаечен ключ

Installation tools

- 71 72 05 Installation wrench
- 71 32 37 Installation wrench
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Сечение / Cross-section mm²

443001011

Multi-contact MC3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application
Technical Data

Ном. ток: 20 A (2.5 до 4 mm²) | 30 A (6.0 mm²)
Ном. напрежение: 1,000 V (IEC / CEI) | 600 V (UL)
Изпитвателно напрежение: 6 kV (50 Hz, 1 min)
Устойчивост на пулсации / ниво на смущения: II / 2
Контактно съпротивление: 0.5 mΩ
Контактен материал: калайдисана мед
Контактна система: MC контактна ламела
Изолационен материал: TPE/PA
Клас на защита: IP67
Клас на безопасност: II
Клас на негоримост: UL94-HB / UL94-V0
Сила на вмъкване / изтегляне: ≤ 50 N / ≥ 50 N
Тип на връзката: кримпване (кербоване)
Темпeратурен обхват: -40°C to +90°C (IEC / CEI)
Макс. температура: 105°C (IEC / CEI)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rated current: 20 A (2.5 to 4 mm²) | 30 A (6.0 mm²)
Rated voltage: 1,000 V (IEC / CEI) | 600 V (UL)
Test voltage: 6 kV (50 Hz, 1 min)
Surge cat. / dirt level: CATII / 2
Contact resistance of plug connector: 0.5 mΩ
Contact material: tin-plated copper
Contact system: MC contact lamellae
Insulation material: TPE/PA
Protection class: IP67
Safety class: II
Flame class: UL94-HB / UL94-V0
Insertion force / withdrawal force: ≤ 50 N / ≥ 50 N
Connection type: crimp connector
Ambient temperature range: -40°C to +90°C (IEC / CEI)
Upper temperature limit: 105°C (IEC / CEI)

КОНЕКТОРИ / CONNECTORS

Приложение
Технически данни

MC3 конектор, мъжки и женски / MC3 connection, plug and socket
Арт. №
Art. No
337001100

Вид
Type
PV-KST3I

мъжки

Plug

Сечение
Cross-section
mm²

Външна обвивка Ø
Outer sheath Ø
mm

2.5

3.2 – 4.8

337001101

PV-KBT3I

женски

Socket

2.5

3.2 – 4.8

337001102

PV-KST3II

мъжки

Plug

4.0

4.9 – 7.1

337001103

PV-KBT3II

женски

Socket

4.0

4.9 – 7.1

337001104

PV-KST3/6II

мъжки

Plug

6.0

4.9 – 7.1

337001105

PV-KBT3/6II

женски

Socket

6.0

4.9 – 7.1

Сечение
Cross-section
mm²

Външна обвивка Ø
Outer sheath Ø
mm

MC3 Y конектор, мъжки и женски / MC3 Y, plug and socket
Арт. №
Art. No

Вид
Type

337001111

PV-KST3I

мъжки

Plug

2.5

3.2 – 4.8

337001112

PV-KBT3I

женски

Socket

2.5

3.2 – 4.8

Инструменти за инсталиране

- 337002063 PEW монтажен инструмент

Installation tools

- 71 72 04 PEW assembly tool
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Tyco

КОНЕКТОРИ / CONNECTORS

Приложение
Технически данни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application
Technical Data

Диелектрична издръжливост: 1,000 V DC
Допустимо токово натоварване: до 25 A
Съпротивление: 1 mΩ
Клас на безопасност: II
Температурен обхват: -40° до +105°C
Клас на защита (след свързване): IP67
Контакти: посребрени
Сила на издърпване: 30–40 N
Други характеристики: защитен контакт
Конектори с кримпване (кербоване)
Безопасно включване чрез кодиран корпус

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dielectric strength: 1,000 V DC
Current handling capacity: up to 25 A
Resistance: 1 mΩ
Safety class: II
Working temperature: -40° to +105°C
Protection class (stretched): IP67
Contacts: silver-plated
Withdrawal force: 30–40 N
Other features: contact-proof
Plug connectors with crimp technology
Safe plugging through coded housing

Solarlok конектор, мъжки и женски / Solarlok connection, plug and socket
Арт. №
Art. No
337001200

Вид
Type
1394461-1 (+)

мъжки

Сечение
Cross-section
mm²

Външна обвивка Ø
Outer sheath Ø
mm

2.5

4.5 – 6.9

Plug

337001201

1394462-1 (+)

женски

Socket

2.5

4.5 – 6.9

337001202

1394461-3 (+)

мъжки

Plug

4.0

4.5 – 6.9

337001203

1394462-3 (+)

женски

Socket

4.0

4.5 – 6.9

337001204

1394461-5 (+)

мъжки

Plug

6.0

4.5 – 6.9

337001205

1394462-5 (+)

женски

Socket

6.0

4.5 – 6.9

337001206

1394461-2 (-)

мъжки

Plug

2.5

4.5 – 6.9

337001207

1394462-2 (-)

женски

Socket

2.5

4.5 – 6.9

337001208

1394461-4 (-)

мъжки

Plug

4.0

4.5 – 6.9

337001209

1394462-4 (-)

женски

Socket

4.0

4.5 – 6.9

337001210

1394461-6 (-)

мъжки

Plug

6.0

4.5 – 6.9

337001211

1394462-6 (-)

женски

Socket

6.0

4.5 – 6.9

337001212

1394461-1 (neutral)

мъжки

Plug

2.5

4.5 – 6.9

337001213

1394461-2 (neutral)

мъжки

Plug

4.0

4.5 – 6.9

337001214

1394461-4 (neutral)

мъжки

Plug

6.0

4.5 – 6.9

Solarlok конектор, мъжки и женски / Solarlok Y, plug and socket
Арт. №
Art. No
337001221

1534611-1 (+)

мъжки

Plug

2.5 – 6.0

337001222

1740277-1 (+)

женски

Socket

2.5 – 6.0

337001223

1534611-2 (-)

мъжки

Plug

2.5 – 6.0

337001224

1740277-2 (-)

женски

Socket

2.5 – 6.0

Забележка: Следвайте Tyco кодиращата система
Note: Please follow the Tyco coding system
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Сечение
Cross-section
mm²

Вид
Type

Приложение

Application

Технически данни

Technical Data

• Ном. ток: 36 A (2.5 mm²) | 45 A (4.0 mm²) | 52 A (6.0 mm²)

• Rated current: 36 A (2.5 mm²) | 45 A (4.0 mm²) | 52 A (6.0 mm²)

• Ном. напрежение: 1,000 V (IEC / CEI) | 600 V (UL)

• Rated voltage: 1,000 V (IEC / CEI) | 600 V (UL)

• Контактно съпротивление: 0.25 mΩ

• Contact resistance: 0.25 mΩ

• Контактен материал: покалаена мед

• Contact material: tin-plated copper

• Изолационен материал: PBT

• Insulation material: PBT

• Заключваща система: пружинно фиксиране

• Locking system: snap lock

• Клас на защита: IP68

• Protection class: IP68

• Изолационен материал / Клас на горимост: UL94-V0

• Insulation material / Flame class: UL94-V0

• Температурен обхват: -40° до +90°C (IEC)

• Temperature range: -40° to +90°C (IEC)

• Тип на връзката: кримпване (кербоване): Amphenol RADSOK

• Crimp contact: Amphenol RADSOK

КОНЕКТОРИ / CONNECTORS

Amphenol

H4 конектор, мъжки и женски / H4 connection, plug and socket
Арт. №
Art. No

Вид
Type

Сечение
Cross-section
mm²

Външна обвивка Ø
Outer sheath Ø
mm

337001300

PV-100507-M

мъжки

Plug

2.5

4.5 – 7.8

337001301

PV-100507-F

женски

Socket

2.5

4.5 – 7.8

337001302

PV-100508-M

мъжки

Plug

4.0

4.5 – 7.8

337001303

PV-100508-F

женски

Socket

4.0

4.5 – 7.8

337001304

PV-100506-M

мъжки

Plug

6.0

4.5 – 7.8

337001305

PV-100506-F

женски

Socket

6.0

4.5 – 7.8

Инструменти за инсталиране

- 337002068 Инсталационен гаечен ключ
- 337002069 Amphenol пръстен

Installation tools

- 71 62 28 Installation wrench
- 71 61 38 Aperture ring
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КОНЕКТОРИ / CONNECTORS

Huber & Suhner

Приложение

Application

Технически данни

Technical Data

• Номинално напрежение: 1,000 V / DC

• Rated voltage: 1,000 V / DC

• Съпротивление: ≤4.0 mΩ

• Resistance: ≤4.0 mΩ

• Допустимо токово натоварване: 28 A при 85°C (2.5 mm²) |

• Current carrying capacity: 28 A at 85°C (2.5 mm²) |

38 A при +85°C (4.0 mm², 6.0 mm²)

38 A at +85°C (4.0 mm², 6.0 mm²)

• Клас на защита: IP67 след свързване

• Protection type: IP67 when mated

• Клас на безопасност: II

• Safety class: II

• Контактен материал: калайдисан бронз

• Contact material: tin-plated brass

• Сила на разкачване: 55 N

• Withdrawal force: 55 N

• Температурен обхват: -40°C до +110°C

• Temperature range: -40°C to +110°C

• Сертифициране: TŰV

• Approval: TŰV

• UV- и озоно-устойчивост

• Ozone and UV-resistance

RADOX конектори / RADOX
Арт. №
Art. No

40

Вид
Type

Сечение
Cross-section
mm²

Външна обвивка Ø
Outer sheath Ø
mm

337001700

24101617

мъжки

Plug

2.5

5.2

337001701

24101616

женски

Socket

2.5

5.2

337001702

24500070

мъжки

Plug

4.0

5.8

337001703

24500072

женски

Socket

4.0

5.8

337001704

24500095

мъжки с въртящо заключване

Plug with rotary lock

4.0

5.8

337001705

24500094

женски с въртящо заключване

Socket with rotary lock

4.0

5.8

337001706

24500092

мъжки с въртящо заключване

Plug with rotary lock

6.0

6.9

337001707

24500093

женски с въртящо заключване

Socket with rotary lock

6.0

6.9

Приложение

Application

Технически данни

Technical Data

Модели

Models

В областта на фотоволтаиците висококачественият монтаж на всеки компонент е предпоставка за безопасното и ефективно действие на цялата система. В комплекта са включени клещи за кримпване, подходяща вложка и съответен адаптор и цялата система
инструменти може да се използва за почти всички конектори.

In the field of photovoltaics, premium-quality workmanship of each component is the prerequisite for safe, efficient systems operation.
Our variable tool system with working set of crimping pliers, the crimping plier insert and the right locator, can be adjusted to nearly every
current plug connector system.

Четиристранни клещи за кримпване PEW 8.76 с фиксатор.
За еднородно четиристранно пресоване на тръбни
накрайници 1,5 до 10,0 mm2
• MC3
• Bayonet
• Amphenol H4
• Tyco

71 25 73
Four-mandrel crimping pliers PEW 8.76 with locator
For uniform four-mandrel pressing of tube terminals
1.5 to 10.0 mm2
• MC3
• Bayonet
• Amphenol H4
• Tyco

Квадратни клещи за кримпване PEW 12
За еднородно квадратно пресоване на
тръбни накрайници 2,5 до 6,0 mm2
• MC3
• Bayonet
• Amphenol H4

71 31 00
Square crimping pliers PEW 12
For uniform square pressing of turned terminals 2.5 to 6.0 mm2
• MC3
• Bayonet
• Amphenol H4

Квадратни клещи за кримпване PEW 12
с фиксатор
За еднородно пресоване на щанцовани
накрайници 2,5 до 6,0 mm2
• MC4

71 32 05
Square crimping pliers PEW 12 with locator
For uniform pressing of punched terminals 2.5 to 6.0 mm2
• MC4

Монтажен куфар І
• Четиристранни клещи за кримпване PEW 8.76 с фиксатор
• Кабелни ножици до 50,0 mm2
• Заголващи клещи 1,5 до 6,0 mm2

71 38 03
Assembly case I
• Four-mandrel crimping pliers PEW 8.76 with locator
• Cable shears to 50.0 mm2
• Stripping pliers 1.5 to 6.0 mm2

Монтажен инструмент РЕW с приставка
За конектори 2,5 до 10,0 mm2
• MC3

71 72 04
Assembly tool PEW with mandrels
For coating sleeves 2.5 to 10 mm2
• MC3

ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ
TOOLS AND ACCESSORIES

Инструменти и аксесоари / Tools and accessories
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ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ / ELECTROMATERIALS

KOPODUR

Приложение

Application

Технически данни

Technical Data

Двуслойна тръба, предназначена за механична защита на всички
видове силови и мрежови кабели.
Тръбите са направени в съответствие с ČSN EN 61 386-24.
Стандартно се изработват в червен цвят.
Тръбата е във формата на прът, а муфата за съединяване е поставена в единия край.
Външният и вътрешният слой на тръбата са направени от HDPE.
Необходимо е по време на механичното полагане да се обърне
внимание да не се надвишават стойностите на допустимото натоварване.

• Механична устойчивост / пределно допустимо натоварване
(N): >450N / 20 cm
• Материал: HDPE; поддържа горенето
• Степен на защита: IP 40, с уплътнител IP 67
• Цвят:
- BC – червен
- CC – син
- FC – черен
• Степен на горимост на материала: A
• Температурна устойчивост, обхват на приложение (°C):
-45° +60°C (монтаж -5° +60°C)
• Дължина: 6 m

Арт. №
Art. No
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Твърда двуслойна гофрирана търба
Rigid double-coated corrugated pipe

Вид
Type

Външен диаметър
Outer diameter mm

Double-coated pipe designed for mechanical protection of all kinds of
power and data wiring.
The pipes are made in compliance with ČSN EN 61 386-24.
As a standard, they are delivered in red colour.
The pipe is available in a bar shape and the coupling is put on one of
its ends.
Both the outer and the inner layer of the pipe are made of HDPE.
During the mechanical compacting of the layers above the protector,
it is important to pay attention not to exceed the values for the allowed
loading of the protector.

•
•
•
•

Mechanical resistance / load limit value (N): >450N / 20 cm
Material: HDPE; not self-snuffing
Coverage level: IP 40, with sealing ring IP 67
Colour:
- BC – red
- CC – blue
- FC – black
• Flammability class of construction material: A
• Temperature resistance, scope of application (°C):
-45° +60°C (assembly -5° +60°C)
• Length: 6 m

Вътрешен диаметър
Inner diameter mm

Размер на опаковка
Package dimension (cm)

Опаковка Package
m

kg

662001325

KD 09110

110

94

112 x 95 x 600

462

325

662001309

KD 09120

120

100

112 x 128 x 600

612

459

662001326

KD 09125

125

108

112 x 71 x 600

288

207

662001327

KD 09160

160

136

117 x 83 x 600

198

240

662001328

KD 09175

175

150

108 x 126 x 600

270

346

662001329

KD 09200

200

175

115 x 76 x 600

120

178

KOPOFLEX

Приложение

Application

Двуслойна тръба, предназначена за механична защита на всички
видове силови и мрежови кабели. Тръбите са направени в съответствие с ČSN EN 61 386-24.
В производствената гама има и UV-стабилизирани тръби. Тръбите
са различни на цвят в зависимост от предназначението им. Стандартно за силови мрежи се изработват в червен цвят, а UV-стабилизираните са черни.
В комплекта има изтеглящо жило и муфа за съединяване на тръбите.
Външният слой на тръбата е направен от HDPE, а вътрешният – от
LDPE. Тази комбинация позволява голяма гъвкавост дори и с малък
радиус на огъване.
Необходимо е по време на механичното полагане да се обърне
внимание да не се надвишават стойностите на допустимото натоварване.

Double-coated pipe designed for mechanical protection of all kinds of
power and data wiring. The pipes are made in compliance with ČSN
EN 61 386-24.
The product list includes UV-stabilized pipes as well.
The pipes differ in colour depending on their application. As a standard
for power wiring, they are delivered in red colour and the UV-stabilized
pipes are black.
There is a tightening wire or string in each scroll and the coupling is
put on as well.
The outer layer of the pipe is made of HDPE and the inner is made of
LDPE. This combination allows high flexibility even with small bend
radius.
During the mechanical compacting of the layers above the protector,
it is important to pay attention not to exceed the values for the allowed
loading of the protector.

Технически данни

Technical Data

• Механична устойчивост / пределно допустимо натоварване (N):
>450N / 20 cm
• Материал:
- Външен слой – HDPE
- Вътрешен слой – LDPE
- Поддържа горенето
• Степен на защита: IP 40, с уплътнител IP 67
• Цвят:
- BA / UVBA – червен
- CA – син
- FA / UVFA – черен
- EA – жълт
• Степен на горимост на материала: A
• Температурна устойчивост, обхват на приложение (°C): -45°
+60°C (монтаж -5° +60°C)
• Дължина: 50 m

• Mechanical resistance / load limit value (N): >450N / 20 cm
• Material:
- External layer – HDPE
- Internal layer – LDPE
- Not self-snuffing
• Coverage level: IP 40, with sealing ring IP 67
• Colour:
- BA / UVBA – red
- CA – blue
- FA / UVFA – black
- EA – yellow
• Flammability class of construction material: A
• Temperature resistance, scope of application (°C):
-45° +60°C (assembly -5° +60°C)
• Length: 50 m

Арт. №
Art. No

Вид
Type

Външен диаметър
Outer diameter mm

Вътрешен диаметър
Inner diameter mm

Мин. радиус на
огъване
Min. bend radius mm

Размер на опаковка
Package dimension
(cm)

662001310

KF 09040*

40

32

230

662001311

KF 09050*

50

41

662001312

KF 09063*

63

662001313

KF 09075*

662001314

ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ / ELECTROMATERIALS

Гъвкава двуслойна гофрирана тръба
Flexible double-coated corrugated pipe

Опаковка Package
m

kg

80 x 25

50

9,5

350

100 x 30

50

13,0

52

350

90 x 46

50

15,7

75

61

350

120 x 40

50

18,7

KF 09090*

90

75

400

125 x 45

50

27,0

662001315

KF 09110*

110

94

400

120 x 70

50

34,5

662001308

KF 09120

120

100

500

150 x 60

50

37,5

662001316

KF 09125

125

108

500

150 x 70

50

39,0

662001317

KF 09160*

160

136

650

190 x 80

50

46,0

662001318

KF 09175

175

150

700

200 x 65

50

64,0
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APAFS

Гъвкава тръба за механична защита на кабели
Flexible pipe for mechanic protection of cables

ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ / ELECTROMATERIALS

Приложение

Application

Гъвкава, UV-устойчива, безхалогенна, неподдържаща горенето тръба, направена от PA6.
Може да се използва в помещения, където е
необходимо човешките ресурси и собствеността да бъдат защитени, а пораженията в случай
на пожар да се сведат до минимум. Може да се
използва за машини, обществени сгради и жп
линии.

Flexible, UV stable, halogenless, selfextinguishing pipe made of PA6. It may be
used in premises where human resources
and valuable property can be protected in
case of fire and damage would be minimal.
Further on, the pipe may be used for
machinery, public buildings and railways.

Technical Data

Технически данни

•

• Механична устойчивост / пределно допустимо
натоварване (N): 350N / 5 cm
• Материал:
- PA 6 (полиамид)
- Безхалогенен
- Поддържа горенето
• Цвят: черен RAL 9005
• Степен на горимост на материала: A-C3
• Температурна устойчивост, обхват на приложение (°C):
- Стабилен монтаж -40° +120°C
- Гъвкав монтаж -5° +120°C
• Дължина: 50 m (APAFS); 25 m (APACS)

•
•
•
•

•
-

Mechanical resistance / load limit
value (N): 350N / 5 cm
Material:
PA 6
Halogen-free

Self-snuffing
Color: black RAL 9005
Flammability class of construction material: A-C3
Temperature resistance, scope of application (°C):
Stable mounting -40° +120°C
Flexible mounting -5° +120°C
Length: 50 m (APAFS); 25 m (APACS)

Арт. №
Art. No

Вид
Type

Външен диаметър
Outer diameter mm

Вътрешен диаметър
Inner diameter mm

662001270
662001271
662001272
662001273
662001274
662001275
662001276

APAFS16
APAFS21
APAFS28
APAFS34
APACS42
APACS54
APACS80

15,8
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
79,3

11,8
16,5
22,2
28,8
35,2
46,5
67,3

Опаковка / Package
m
kg
50
2,0
50
3,2
50
5,8
50
8,4
25
5,2
25
6,1
25
3,6

Специални UV устойчиви кабелни превръзки UV – HB
Special UV Resistant Cable Ties UV – HB
Приложение

Application

Технически данни

Technical Data

Черни, найлонови, UV-стабилизирани, неподдържащи горенето (V2: UL 94), за външни приложения.

Black nylon UV-stabilized –
self-extinguishing (V2: UL 94);
for external applications.

• Основна характеристика: висока устойчивост
на UV лъчи и ниски температури
• Устойчивост на температури от -400С до +850С
• Цвят: черен
• Имат фактор на безопасност 8–10 при указаната максимална работна температура
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Арт. №
Art. No

Размери
LxB
mm

337620120
337620130
337620140
337620162
337620166
337620181

200/2,5
200/3,5
280/4,5
280/7,5
550/7,5
500/12,5

• Main characteristics: high UV-rays and coldtemperature resistance
• Resistant to temperatures from -40° to +85°C
• Colour: black
• Apply a safety factor of 8–10 at maximum operating
temperature close to the indicated range

Тест на SAPISELCO / Method SAPISELCO
Разрушителна сила
MAF / 06 (daN)
9-17
18-25
22-35
54-90
54-90
115-135

Температура на
чупливост
MAF / 02-b (°C)

Минимална температура на приложение
MAF / 03 (°C)

Устойчивост на
пламък
MAF / 08 (sec.)

Тест за горимост
MAF / 05

-12, -6

-25
-25
-15
-15
-15
-15

<5
5
10
20
20
30

V2

Приложение

Application

Осветление на улици, площади и др. открити пространства.

Illumination of streets, squares and other outdoor spaces.

Технически данни

Technical Data

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Отговаря на изискванията на БДС EN 60598.
Степен на защита: IP65.
Клас на защита: I.
Корпус: Формован полистирол в сив цвят.
Разсейвател: Формован прозрачен полиакрил.
Рефлектор: Формовано фолио от патентован специализиран материал, нестареещ, негорим.
Фасонка: Поликарбонат, защита от вибрации.
Пусково-регулираща апаратура: Електромагнитен баласт,
опция електронен баласт (опция компенсиращ кондензатор).
Клема: 2P+E.
Захранване: 230V 50Hz.
Светлоизточник: Компактна неинтегрирана луминесцентна
лампа.
Закрепване: Адаптор от метал с прахово-полимерно покритие в бял цвят, Ø60; фиксирано положение.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The luminaire is in compliance with БДС EN 60598.
Ingress Protection: IP65.
Electrical safety class: I.
Base: Polystyrene in grey colour.
Diffuser: Impact resistant and transparent acrylic.
Reflector: Patented mirror-like reflector made of thin plastic film,
non-ageing, non-flammable.
Lamp holder: Polycarbonate, vibration protection.
Gear: Electromagnetic ballast and starter (options
compensation capacitor, electronic ballast).
Terminal: 2P+E.
Power supply: 230V 50Hz.
Lamp: Compact fluorescent non-integrated lamp.
Installation: Powder-coated metal arm in white for mounting on
the pole, with outside diameter Ø60; fixed position.

Коефициент на
усилване Amplification
factor

Размери
Dimensions

74,9%

2,2

700/120/120

Electronic gear

79,0%

2,1

700/180/120

Electronic gear

71,8%

2,0

700/120/120

Арт. №
Art. №

Тип на тялото
Luminaire

Светлоизточник
Lamp

607020584

FPS 1x36W E

CFL

Electronic gear

607020586

FPS 2x36W E

CFL

607020585

FPS 1x55W E

CFL

ПРА
Gear

КПД на тялото
LOR

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА / LIGHTING BODIES

Улично осветително тяло FPS / Street Luminaire FPS
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Осветително тяло прожектор FPX / Floodlight Luminaire FPX
Приложение

Application

Технически данни

Technical Data

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА / LIGHTING BODIES

Осветление на производствени помещения,
паркинги, архитектурно осветление на фасади
на сгради и монументи, спортни площадки и др.
открити пространства.

Illumination of industrial sites, parkings, architecture
illumination of building facades and monuments, sports
facilities and other outdoor spaces.

• Отговаря на изискванията на БДС EN
60598.
• Степен на защита: IP65.
• Клас на защита: I.
• Корпус: Лят алуминий с прахово-полимерно
покритие в сив или черен цвят.
• Разсейвател: Термо-закалено стъкло 5мм.
• Рефлектор: Анодизиран полиран алуминий 99,85%. Симетричен или асиметричен.
• Фасонка: Порцелан, защита от саморазвиване.
• Пусково-регулираща апаратура: Електромагнитен баласт,
електронно ЗУ, (опция компенсиращ кондензатор).
• Светлоизточник: Натриева лампа високо налягане или
метал-халогенна лампа.
• Клема: 2P+E.
• Захранване: 230V 50Hz.
• Закрепване: Адаптор от метал с прахово-полимерно покритие; регулиране на положението.

•

•
•
•
•
•
•
•

The luminaire is in compliance with БДС EN
60598.
•
Ingress Protection: IP65.
•
Electrical safety class: I.
•
Base: Molten aluminium with powder coating in
grey or black colour.
•
Diffuser: Heat-treated glass, impact- and heatresistant; 5mm thickness.
Reflector: Anodized, polished aluminium 99,85%. Symmetrical
or asymmetrical.
Lamp-holder: Porcelain, uncover protection.
Gear: Electromagnetic ballast, electronic igniter (options
compensation capacitor, thermo switch).
Terminal: 2P+E.
Power supply: 230V 50Hz.
Lamp: High-pressure sodium lamp or metal-halide lamp.
Installation: Mounted on a powder-coated metal multi-position
arm.

Арт. №
Art. №

Тип на тялото
Luminaire

Светлоизточник
Lamp

ПРА
Gear

Рефлектор
Reflector

Размери
Dimensions

607040050

FPX 70 W МХЛ

MHL

EС HSI 70, HP400

Symmetrical or asymmetrical

370/230/90

607040055

FPX 150 W МХЛ

MHL

EС HSI 150,HP400

Symmetrical or asymmetrical

430/255/120

607040060

FPX 250 W МХЛ

MHL

EС HSI 250, HP400

Symmetrical or asymmetrical

500/400/155

607040061

FPX 400 W МХЛ

MHL

EС HSI 450W, HP400

Symmetrical or asymmetrical

500/400/155

Стълбове и рогатки / Poles and Arms
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• Функция: За закрепване на осветителни тела на необходимата височина и място
• Приложение: За външни открити протранства – улици, паркове, площадки и др.
• Материал: Стоманени тръби или профили
• Покритие: Стълбовете и рогатките могат да са горещо-поцинковани, боядисани или грундирани
• Монтаж: Стълбовете се монтират чрез вкопаване в земя
или на фланец. Рогатките се монтират към стълбовете
• Размери и конструкция: Височини от 0,5 до 18 м. Отвори
за преминаване на кабели и монтаж на разпределителни
кутии. Разпределителни кутии с АП или със стопяеми предпазители, както вградени, така и външни.

• Function: For mounting of the luminaires on the appropriate
height and place
• Application: Outdoor spaces - streets, parks, squares and others.
• Material: Steel pipes and profiles
• Coating: The poles and the arms are deep-hot galvanized,
painted or silver-ferrolite coated
• Installation: The poles are buried in the ground or mounted on
flange. The arms are attached to the poles.
• Dimensions: The poles are from 0,5 to 18 m high. There are holes
for cables and a box with fuses.

ФОРМАТА И РАЗМЕРИТЕ НА СТЪЛБОВЕТЕ И РОГАТКИТЕ
СЕ СЪГЛАСУВАТ ПРИ ЗАЯВКА!

THE SHAPE AND THE DIMENSIONS OF THE POLES AND
THE ARMS HAVE TO BE SPECIFIED ADDITIONALLY

Арт. №
Art. No

Тръбен стълб с височина
над земята
Tubular pole with height
above ground

Oбща височина на
стълб за вкопаване
General height of buried in
the ground pole

Oбща височина на
стълб с фланец
General height of
pole with flange

609001034
609001110
609001111
609001112
609001113
609001131
609001132
609001133
609001134

4m
5m
6m
7m
8m
9m
10 m
11 m
12 m

4,8 m
6m
7,2 m
8,2 m
9,5 m
10,5 m
11,5 m
12,5 m
13,5 m

Арт. №
Art. No

Полигонален стълб
с височина над земята
Polygonal pole with
Height above ground

Диаметър при върха
Top diameter of the pole

Диаметър при основата
Base diameter of the pole

Покритиe / Coating

609001410
609001411
609001412
609001413
609001414
609001415
609001416
609001417
609001418
609001419

3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10 m
11 m
12 m

60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm

90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
128 mm
135 mm
157 mm
161 mm
225 mm
245 mm

Горещо поцинкован / Hot galvanized
Горещо поцинкован / Hot galvanized
Горещо поцинкован / Hot galvanized
Горещо поцинкован / Hot galvanized
Горещо поцинкован / Hot galvanized
Горещо поцинкован / Hot galvanized
Горещо поцинкован / Hot galvanized
Горещо поцинкован / Hot galvanized
Горещо поцинкован / Hot galvanized
Горещо поцинкован / Hot galvanized

Поцинкован или боядисан / Hot Galvanized or painted
Поцинкован или боядисан / Hot Galvanized or painted
Поцинкован или боядисан / Hot Galvanized or painted
Поцинкован или боядисан / Hot Galvanized or painted
Поцинкован или боядисан / Hot Galvanized or painted
Поцинкован или боядисан / Hot Galvanized or painted
Поцинкован или боядисан / Hot Galvanized or painted
Поцинкован или боядисан / Hot Galvanized or painted
Поцинкован или боядисан / Hot Galvanized or painted

Арт. №
Art. No

Вид / Type

Дължина на рамото
Ray length

Ъгъл между раменете
Angle between rays

Покритие / Coating

609001210
609001211
609001213
609001222
609001224
609001225
609001218
609001219
609001221
609001214
609001215
609001217
609001227
609001228
609001229
609001230
609001231
609001232

Рогатка единична / Single arm
Рогатка единична / Single arm
Рогатка единична / Single arm
Рогатка двойна / Double arm
Рогатка двойна / Double arm
Рогатка двойна / Double arm
Рогатка двойна / Double arm
Рогатка двойна / Double arm
Рогатка двойна / Double arm
Рогатка двойна / Double arm
Рогатка двойна / Double arm
Рогатка двойна / Double arm
Рогатка тройна / Triple arm
Рогатка тройна / Triple arm
Рогатка тройна / Triple arm
Рогатка четворна / Quadruple arm
Рогатка четворна / Quadruple arm
Рогатка четворна / Quadruple arm

0,5 m
1m
1,5 m
0,5 m
1m
1,5 m
0,5 m
1m
1,5 m
0,5 m
1m
1,5 m
0,5 m
1m
1,5 m
0,5 m
1m
1,5 m

60о
60 о
60 о
120 о
120 о
120 о
180 о
180 о
180 о
120 о
120 о
120 о
90 о
90 о
90 о

Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized
Боядисана или поцинкована / Painted or galvanized

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА / LIGHTING BODIES

4m
5m
6m
7m
8m
9m
10 m
11 m
12 m

Покритие / Coating
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КОНТАКТИ / CONTACT US
			
ул. Коматевско шосе № 92				
4004 Пловдив						
тел.:		
(032) 277 171; 608 881			
факс:		
(032) 671 133				
e-mail:		
office@filkab.com			
website:
www.filkab.com				
					
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕИ					
тел.:		
(032) 608 585; 608 133 		
факс: 		
(032) 671 133				
e-mail:		
res@filkab.com 			

FILKAB JSCo

ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ				
тел.:		
(032) 277 144; 608 882			
факс:		
(032) 678 018				
e-mail:		
engineering@filkab.com 		

ENGINEERING ACTIVITIES
tel.:		
+359 (32) 277 144; 608 882
fax:		
+359 (32) 678 018
e-mail:		
engineering@filkab.com

92, Komatevsko shosse Str.
BG 4004 Plovdiv
tel.:
+359 (32) 277 171; 608 881
fax:
+359 (32) 671 133
e-mail:
office@filkab.com
website:
www.filkab.com		
RES DEPARTMENT
tel.:		
+359 (32) 608 585; 608 133
fax:		
+359 (32) 671 133
e-mail:		
res@filkab.com
издание 2013 / 3

ФИЛКАБ АД

графичен дизайн www.simplex-design.com

