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Fronius Tauro. Designed to perform.

Η λύση για
φωτοβολταϊκά
συστήματα μεγάλης
κλίμακας
Μέγιστη ευελιξία σχεδίασης συστήματος με

αλλά και το σύστημα ενεργής ψύξης εγγυώνται

ελάχιστα συνολικά λειτουργικά έξοδα: Χάρη στον

πλήρη ισχύ και κορυφαίες επιδόσεις ακόμη και

πανίσχυρο μετατροπέα Fronius Tauro η λειτουργία

υπό ακραίες καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, η

των φωτοβολταϊκών συστημάτων μεγάλης κλίμακας

εγκατάσταση και η συντήρηση αυτού του ανθεκτικού

γίνεται ακόμη πιο οικονομική. Τόσο σε συνθήκες

αυστριακού μετατροπέα για μεγάλες εγκαταστάσεις

άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας όσο και υπερβολικής

ολοκληρώνονται σε ελάχιστο χρόνο. Fronius Tauro.

θερμότητας, το περίβλημα διπλού τοιχώματος

Designed to perform.

Ο Fronius Tauro διατίθεται σε δύο παραλλαγές:

Tauro και
Tauro ECO

– Fronius Tauro | 50 kW | 3 MPP-Tracker
– Fronius Tauro ECO | 50, 99,99 και 100 kW | 1 MPP-Tracker

Πλεονεκτήματα του
προϊόντος
Σχεδιάστηκε για να αντέχει στην άμεση ηλιακή
ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες: Χάρη
στο περίβλημα διπλού τοιχώματος και το σύστημα

Αντοχή και μεγάλη
διάρκεια ζωής

ενεργής ψύξης που διαθέτει, ο μετατροπέας Fronius
Tauro εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή,
προσφέροντας απεριόριστα πλήρη ισχύ.

Για ελάχιστα συνολικά λειτουργικά έξοδα: Ο Fronius
Tauro προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης εγκατάστασης
και αποδοτικής συντήρησης. Όταν προκύπτουν ανάγκες

Πλεονέκτημα
κόστους και σέρβις

για σέρβις, αρκεί η αντικατάσταση της προβληματικής
μονάδας ισχύος χωρίς να απαιτείται αλλαγή ολόκληρου
του μετατροπέα για μεγάλες εγκαταστάσεις. Έτσι, το
σύστημα λειτουργεί πάντα με ασφάλεια και το σέρβις
γίνεται γρήγορα και οικονομικά.
–

Γρήγορη εγκατάσταση

–

Εύκολη αντικατάσταση εξαρτημάτων

–

Αποτελεσματικό σέρβις με το Solar.SOS

Όπως για όλα τα προϊόντα Fronius, έτσι
και για τον Fronius Tauro προσφέρεται

Έξυπνος έλεγχος

η δυνατότητα επιτήρησης, ελέγχου και
συντήρησης άνετα και εύκολα μέσω smartphone ή υπολογιστή. Με το Fronius Solar.
web έχετε ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο του
συστήματός σας.

Σύστημα
ενεργής ψύξης

Μονάδα ισχύος
με δυνατότητα
αντικατάστασης

Λογισμικό
Fronius Solar.web

Βιωσιμότητα
στην πράξη

μετατροπέας σχεδιάστηκε με γνώμονα την αντοχή,

βιωσιμότητα αποτελεί για εμάς δέσμευση. Για

και αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε στην Αυστρία

περισσότερα από 75 χρόνια η Fronius υποστηρίζει

με όσο τον δυνατόν λιγότερα εξαρτήματα, τα οποία

την εντατική έρευνα και τις καινοτόμες τεχνολογίες,

αντικαθίστανται μεμονωμένα. Όλα αυτά καθιστούν

προτείνοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και

τον μετατροπέα Tauro εξαιρετικά στιβαρό, ανθεκτικό

οικονομικές λύσεις από γενιά σε γενιά. Ο Fronius

στα σφάλματα, ενώ σε περίπτωση σέρβις απαιτείται

Tauro έρχεται να αποδείξει ότι αξίζει τελικά η

μόνο η αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων

επιδίωξη της βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια

επιτόπου. Έτσι κερδίζετε χρόνο και εξοικονομείτε

του κύκλου παραγωγής. Ο επαγγελματικός

πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν και τους συνεργάτες Fronius Service
Partner θα βρείτε στη διεύθυνση: www.fronius.com/tauro-commercial

Fronius ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Γεωργίου Παπανδρέου 141
14452 Μεταμόρφωση
Greece
pv-sales-greece@fronius.com
www.fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Το κείμενο και οι εικόνες ανταποκρίνονται στο τρέχον επίπεδο τεχνολογίας κατά τη χρονική
στιγμή της εκτύπωσης. Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων. Όλα τα στοιχεία παρέχονται, παρά τη
σχολαστική επεξεργασία, χωρίς εγγύηση για την ορθότητά τους – Κάθε ευθύνη αποκλείεται. Τύπος
ενημέρωσης: Δημόσια. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2022 Fronius™. Με την επιφύλαξη
παντός νομίμου δικαιώματος.
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Η βιωσιμότητα ως σταθερή αξία

