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inverter topology

The coolcept inverter topology was implemented in the single-phase

StecaGrid inverters for the first time and achieved maximum

efficiency thanks to the innovative circuit. The three-phase

coolcept³-fleX inverters also enjoy the advantages of this circuit. The

three-phase topology is fully reactive-current capable and thus also

prepared for future requirements.

___

Always symmetrical

The advantage of three-phase feed-in is that the solar power

produced is always distributed symmetrically over all three grid

conductors and fed into the public grid. This is the case with these

inverters over the entire power range. The symmetrical feed-in is

entirely in the interest of the energy supply companies and also

corresponds to the three-phase consumption in the household.

Highest efficiency with long service life

The very high efficiency results in a peak efficiency of 98.6%, which

means that less power loss has to be generated and dissipated to

the environment. These are your yield advantages. Since a three-

phase feed-in feeds energy into the grid on at least two phases at

any time, intermediate energy storage in the device - as is the case

with single-phase feed-in - is not necessary. Thus the coolcept³-fleX

inverters completely dispense with the electrolytic capacitors

required for intermediate storage, which can influence the service

life of an electronic device through possible drying out. When using

coolcept³-fleX inverters, the plant operator therefore has the

prospect of a long service life. In addition, a new, unique cooling

concept inside the inverters guarantees an even distribution of heat

and thus a long service life of the devices.

Product design and visualization

The StecaGrid has a graphic LCD display with which energy yield

values, current performance and operating parameters of the system

can be visualised. The innovative menu offers the possibility of an

individual selection of the different measured values. A guided, pre-

programmed menu ensures smooth, final commissioning of the

device.

assembly

The lightweights with only 12 kg can be easily and safely mounted

on the wall. The supplied wall bracket enables simple and very

convenient installation. It is also not necessary to open the device for

installation. All connections and the DC circuit breaker are accessible

from the outside. For the DC connection, the Sunclix mating

connectors are included in the scope of delivery.

Product features

Highest efficiency

Three-phase, symmetrical grid feeding

Simple installation

Integrated data logger

Low housing temperature at full load

Robust metal casing

Suitable for outdoor installation

Integrated DC circuit breaker

Very long service life

Droop Mode for integration in hybrid systems

Fixed voltage mode for other energy sources

Optimised shadow management using global MPP tracking

Displays

Multifunction graphical LC display with backlighting

Animated representation of yield

Operation

Simple menu-driven operation

Multilingual menu navigation
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Topologia inwertera
Topologia inwerterów coolcept została wdrożona w jednofazowych 
inwerterach StecaGrid, osiągając maksymalną sprawność, dzięki 
innowacyjnemu obwodowi. Inwertery trójfazowe coolcept3-fleX rów-
nież zyskują przewagę nad innymi falownikami, dzięki tej innowacji. 
Trójfazowa topologia inwertera umożliwia sterowanie poziomem 
mocy biernej, dzięki czemu spełnia przyszłościowe wymagania. 

Zawsze symetryczna dystrybucja energii
Zaletą zasilania trójfazowego w falowniku jest to, że produkowana 
energia  jest zawsze symetrycznie dystrybuowana do wszystkich trzech 
faz do sieci elektroenergetycznej. Symetryczna dystrybucja występuje 
we wszystkich inwerterach w ofercie Soltec. Symetryczna dystrybucja 
również odpowiada Operatorom Systemu Dystrybucyjnego oraz 
pozytywnie wpływa na wewnętrzną sieć inwestora.

Najwyższa efektywność i długotrwałe użytkowanie
Wysoka sprawność szczytowa na poziomie 98.6% oznacza niższe 
straty mocy, co skutkuje wyższą wydajnością pracy elektrowni. Jeżeli 
przynajmniej dwie z trzech faz zasilających oddają energię do sieci, to 
nie ma potrzeby gromadzenia energii w urządzeniu, co jest konieczne 
przy zasilaniu jednofazowym. Inwertery coolcept3-fleX są pozbawione 
kondensatorów elektrolitycznych, które są niezbędne przy czasowym 
przechowywaniu energii. Kondensatory mogą wpływać negatywnie 
na trwałość urządzeń elektronicznych z uwagi na prawdopodobną 
awaryjność. Inwerter coolcept3-fleX to perspektywa długotrwałej 
i bezawaryjnej pracy. Ponadto dzięki zastosowaniu unikatowego 
systemu chłodzenia wewnątrz inwertera, ciepło jest równomiernie 
rozprowadzane, co zapewnia dłuższy okres bezawaryjnej pracy 
urządzenia.

Wygląd i wizualizacja inwertera
Inwerter StecaGrid wyposażony jest w wyświetlacz LCD, który 
w czytelny sposób wizualizuje parametry energetyczne, operacyjne 
instalacji i prąd chwilowy. Innowacyjne menu umożliwia indywidualny 
wybór parametrów, które mają być mierzone.

Montaż
Lekka konstrukcja o masie tylko 12 kg pozwala na łatwy montaż na 
ścianie. Załączony uchwyt ścienny umożliwia prosty i bardzo wygodny 
montaż, bez konieczności otwierania falownika. Wszystkie połączenia 
i wyłącznik prądu stałego są dostępne od zewnątrz. W przypadku 
połączenia DC, złącza Sunclix są w zawarte w zestawie.

Cechy falownika:
• Wysoka wydajność
• Trójfazowe, symetryczne zasilanie
• Prosty montaż
• Zintegrowany rejestrator danych
• Niska temperatura obudowy przy pełnym obciążeniu
• Trwała metalowa obudowa
• Odpowiedni do montażu na zewnątrz
• Zintegrowany wyłącznik DC
• Trwałość i niezawodność podczas wieloletniej pracy
• Płynna redukcja mocy (Droop Mode) w systemach hybrydowych
• Zainstalowany moduł napięciowy dla innych źródeł energii
• Zoptymalizowane zarządzanie skutkami zacienienia

z wykorzystaniem globalnego śledzenia MPP

Wyświetlacze:
• Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem
• Graficzne wyświetlanie uzysków energetycznych

Obsługa:
• Prosta obsługa menu
• Obsługa menu w kilku językach
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StecaGrid 3213 StecaGrid 4013 StecaGrid 5013 StecaGrid 6013

Strona wejścia DC (przyłącze generatora PV

Maksymalne napięcie wejścia 1000 V

Zakres napięcia MPP 250 V … 800 V

Liczba trackerów MPP 1

Maksymalny prąd wejściowy 11.0 A

Maksymalna moc wejściowa przy maksymalnej wyjściowej mocy 
czynnej 3300 W 4100 W 5110 W 6130 W

Strona wyjścia AC (przyłącze sieciowe)

Napięcie sieci 320 V … 480 V (w zależności od regulacji krajowych)

Znamionowe napięcie sieci 400 V

Maksymalny prąd wyjściowy 7.0 A

Maksymalna moc czynna (cos phi = 1) 3200 W 4000 W 5000 W 6000 W

Maksymalna moc bierna 3200 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA

Moc znamionowa 3200 W 4000 W 5000 W 6000 W

Częstotliwość nominalna 50 Hz oraz 60 Hz

Częstotliwość 45 Hz … 65 Hz (w zależności od regulacji krajowych )

Straty mocy w trybie nocnym < 3 W

Ilość zasilanych faz trójfazowy

Współczynnik odkształcenia (cos phi = 1) < 1 %

Współczynnik mocy cos phi 0.8 pojemnościowy … 0.8 indukcyjny

Charakterysyka działania

Maksymalna sprawność 98.0 %

Europejska sprawność 97.0 % 98.0 % 98.0 % 98.0 %

Stopień sprawności MPP > 99.7 % (statyczny), > 99 % (dynamiczny)

Własny pobór mocy < 8 W

Obniżenie mocy przy pełnej mocy od 50 °C (Tamb)

Bezpieczeństwo

Izolacja podstawowa brak separacji galwanicznej, beztransformatorowy

Monitorowanie sieci tak, zintegrowane

Monitorowanie prądu resztkowego tak, zintegrowane (inwerter został zaprojektowany tak, 
by zapobiegać powstawaniu prądu upływowego DC)

Warunki użytkowania

Miejsce użytkowanie na zewnatrz i wewnątrz

Klasa klimatyczna zgodnie z IEC 60721-3-4 3K3

Temperatura otoczenia -15 °C … +60 °C

Temperatura przechowywania -30 °C … +70 °C

Względna wilgotność 0 % … 100 %, nie kondensacyjna

Poziom hałasu 29 dBA

Wyposażenie i wykonanie

Poziom ochrony IP 65

Kategoria przepięciowa III (AC), II (DC)

Przyłącze DC Phoenix Contact SUNCLIX (1 para), złącza są w zestawie

Przyłącze AC Wieland RST25i3 wtyczka, złącza są w zestawie

Wymiary (X x Y x Z) 399 x 657 x 222 mm

Waga 12.0 kg

Interfejs komunikacyjny RS485 (gniazda 2 x RJ45: podłączane do Meteocontrol WEB‘log lub Solar-Log™, 
interfejs Ethernet (1 x RJ45),  

Modbus RTU (gniazda 1 x RJ10: podłączenie do licznika energia)

Wbudowany wyłącznik DC tak, zgodne z VDE 0100-712

Sposób chłodzenia Sterowany temperaturą wentylator, różne prędkości, wnętrze pyłoodporne

Świadectwo dopuszczenia aktualne certyfikaty do pobrania ze strony producenta
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