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FRONIUS GEN24 PLUS
DEN MÅNGSIDIGA HYBRIDVÄXELRIKTAREN MED
INBYGGD NÖDSTRÖM.

Flerfaldigt
prisbelönt:

Första
plats

Allt i ett-lösningen i närbild:
beprövade funktioner kompletterade med smarta innovationer
/ PV Point

Integrerad basströmsförsörjning
Försörjning upp till 3 kW

/ Energihantering

4 digitala IO:er för att öka egenförbrukningen

/ Multi flow technology

Parallella energiflöden, även i nödströmssituationer

/ Dynamic Peak Manager

Toppleveranser även vid skugga

/ SuperFlex Design

Maximal frihet i utformandet av solcellsanläggningen

/ Många olika öppna gränssnitt
Tredjepartsleverantörer

/ Active Cooling-teknik

Växelriktare med lång livslängd

/ Solar.web

Utvärderings- och analysverktyg för ökad transparens
Kostnadsfri garantiutökning

GEN24 PLUS
EN ÖVERSIKT

REDO FÖR
INSTALLATION?

Fem skäl till varför allt i ett-lösningen GEN24 Plus är rätt
val för dina behov.
INBYGGD NÖDSTRÖMSFUNKTION

En kostnadsfri lösning för nödströmsförsörjning (PV Point) är integrerad som standard i
GEN24 Plus. För maximalt oberoende finns Full Backup-varianten.

ENKEL INSTALLATION, DRIFTSÄTTNING OCH SERVICE
180° graders snabbanslutningsskruvar, push-in-fjäderdragklämmor och enkelt
väggmonteringssystem underlättar både installation och service av hybridväxelriktaren.
Driftsättning sker enkelt via en app på smarttelefon eller läsplatta.

Integrerade funktioner för energihantering och öppna gränssnitt möjliggör maximal
egenförbrukning samt egenförsörjning för e-mobilitet och varmvatten.

HYBRIDVÄXELRIKTARE MED MULTI FLOW TECHNOLOGY
Den integrerade funktionen Multi flow technology erbjuder inte bara simultana energiflöden i alla riktningar, utan även AC-, DC- samt AC- och DC-koppling av batterilagring. Det
ger en hög egenförbrukning och flexibilitet i systemet.

SÄNKTA KOSTNADER
De många integrerade funktionerna (nödström, anläggnings- och energianalyseringsverktyg,
integrerad Dynamic Peak Manager, energihanteringsfunktion, SuperFlex Design etc.) sparar
onödiga extrakostnader.
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Tre affärområden, en PaSSIon: TeknologI Som SäTTer STandarder.
företaget som började som ett enmansföretag 1945 sätter nu tekniska standarder inom områdena svetsteknik, fotovoltaik och batteriladdning. I dag finns vi över hela
världen med 4 760 medarbetare. dessutom tydliggör 1 253 patent inom produktutveckling den innovativa andan i företaget. för oss innebär hållbar utveckling att
värdera miljörelevanta och sociala aspekter lika högt som ekonomiska faktorer. Våra högt ställda krav på att vara innovationsledare har aldrig ändrats.
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Mer information om alla Fronius produkter samt våra globala försäljningspartner och representanter hittar du på www.fronius.com

Texterna och bilderna uppfyller den senaste tekniken vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålls.
Alla uppgifter anges utan garanti, trots noggrann bearbetning – ansvar utesluts. Upphovsrätt © 2011 Fronius™. Alla rättigheter förbehålls.

MAXIMAL EGENFÖRBRUKNING OCH EGENFÖRSÖRJNING
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Här hittar du en
sammanställning över viktig
information och tekniska
detaljer.

