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Fronius Tauro. Designed to perform.

Yeni nesil ticari
inverteriniz
Yeni nesil ticari inverteriniz Tauro ile endüs-

ışığında isterse aşırı sıcak ortamda olsun çift

triyel çatılarda minimum işletme maliyet-

kaplamalı mahfazası ve aktif soğutma sistemi,

leri ile maksimum esneklik sağlayabilirsiniz.

en olumsuz çevre koşullarında tam performans

Dışı dayanıklı, içi akıllı Tauro inverter ile büyük

ve maksimum verim sağlar. Avusturya yapım

fotovoltaik tesisler daha ekonomik şekilde

dayanıklı proje inverterinin kurulumu ve bakımı

çalıştırılabilmektedir. İster doğrudan güneş

da hızlıdır. Fronius Tauro. Designed to perform.

Tauro &
Tauro ECO
Fronius Tauro'nun iki modeli mevcuttur:
– Fronius Tauro | 50 kW | 3 Maksimum Güç Noktası Tracker
– Fronius Tauro ECO | 50, 99,99 ve 100 kW | 1 Maksimum Güç Noktası Tracker

Ürünün öne çıkan
özellikleri
Doğrudan güneş ışığına ve yüksek ısılara dayanıklı olarak
tasarlanmıştır: Çift kaplamalı yapısı ve aktif soğutma
sistemine sahip Fronius Tauro uzun kullanım ömürlü,

Dayanıklılık ve
uzun kullanım ömrü

sağlam inverter olup sınırsız, tam güç sağlar.

Genel sistemde minimum işletme maliyetleri için:
Fronius Tauro'nun kurulumu hızlı, bakımı ise etkilidir.
Servise gitmesi durumunda proje inverterinin tümünün

Maliyet avantajı
ve servis

değil, yalnızca ilgili güç ünitesinin değiştirilmesi yeterlidir. Bu özelliği işletimi güvenli, servisi hızlı ve uygun
maliyetli kılar.
–

Hızlı kurulum

–

Kolay bileşen değişimi

–

Fronius Solar.SOS ile etkili servis

Tüm Fronius ürünleri gibi Fronius Tauro da akıllı telefon

Akıllı kumanda

veya masaüstü üzerinden hızlıca izlenebilir, kumanda
edilebilir ve bakımı yapılabilir. Fronius Solar.web ile tesisiniz daima kontrolünüz altında.

Etkin soğutma

Değiştirilebilir
güç ünitesi

Fronius Solar.web
yazılımı

Kullanımda
sürdürülebilirlik

inverter dayanıklı şekilde tasarlanmış olup mümkün

diyoruz. Fronius, 75 yıldan uzun süredir yoğun

olduğunca az, değiştirilebilir bileşenlerle Avustu-

araştırmalara dayalı çalışma ve yenilikçi teknolo-

rya'da geliştirilip üretilmektedir. Bu nedenle Tauro

jinin yanı sıra yüksek kaliteli ürünlere ve nesiller için

oldukça dayanıklı ve hatalara dirençli olup servise

ekonomik çözümlere öncelik vermektedir. Fronius

gitmesi durumunda yalnızca münferit parçalarının

Tauro; sürdürülebilirliğin üretim döngüsünün her

değiştirilmesi gerekir. Bu sayede hem zamandan

aşamasında fayda sağladığını kanıtlıyor. Ticari

hem de kaynaklar bakımından tasarruf edilir.

Ürünler ve Fronius partnerleri hakkında daha fazla bilgiyi burada
bulabilirsiniz: www.fronius.com/tauro-commercial
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Metin ve görseller, baskı tarihindeki teknik duruma uygundur. Değişiklik
hakkı saklıdır. Özenli seçime rağmen bilgiler konusunda garanti verilmemekte ve sorumluluk kabul edilmemektedir. Telif hakkı © 2022 Fronius™’a
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Üretimden bakıma kadar sürdürülebilirlik vade-
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