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Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση  
    και για μικρές επιφάνειες  
    στέγης;

Φωτοβολταϊκή  
    εγκατάσταση και με   
    συσσωρευτή ενέργειας;

Και αν έχω ήδη μια Φ/Β   
    εγκατάσταση;

PIKO MP plus – ο 1-φασικός υβριδικός Φ/Β αντιστροφέας

Βεβαίως με το PIKO MP plus –  
με έναν ή δύο MPP-Tracker.

Με το KOSTAL Smart Energy 
Manager μπορεί να συνδεθεί μια 
μπαταρία και έτσι να αποθηκευτεί 
η ενέργεια.

Το προϊόν PIKO MP plus μπορεί, 
επίσης, να συνδεθεί στην πλευρά 
AC σε μια ήδη υπάρχουσα Φ/Β 
εγκατάσταση και έπειτα λειτουργεί 
ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας.

Smart performance

�� Δυνατότητα σύνδεσης μετρητών ενέργειας
�� Υψηλότερος βαθμός απόδοσης
�� Αποτελεσματική σύνδεση DC συσσωρευτών υψηλής τάσης*
�� Δυναμικός έλεγχος της ωφέλιμης ισχύος και 24ωρη μέτρηση
�� Δυνατότητα για μηδενική τροφοδοσία

Απλή εγκατάσταση

�� Μονοφασική τροφοδοσία
�� Άνετη σύνδεση χωρίς άνοιγμα της συσκευής
�� Ενσωματωμένος διακόπτης DC
�� Εύκολος χειρισμός και εγκατάσταση μέσω μενού
�� Άριστη προστασία από σκόνη και νερό για εξωτερική χρήση 
(βαθμός προστασίας IP65)

Ευέλικτη χρήση

�� Ένα ή δύο MPP-Trackers
�� Κάθε φορά ένα MPP-Tracker μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως αμφίδρομη είσοδος, κατά επιλογή για Φ/Β γεννήτρια ή 
συσσωρευτή υψηλής τάσης*
�� Δυνατότητα επιλογής συσσωρευτή με KOSTAL Smart Energy Manager
�� Λειτουργία συσσωρευτή για συσκευές με ένα MPP-Tracker ως 
προσαρτημένος συσσωρευτής με σύνδεση AC – ιδανικό και για 
μελλοντική προσθήκη
�� Λειτουργία συσσωρευτή για συσκευές με δύο MPP-Tracker ως 
προσαρτημένος συσσωρευτής με σύνδεση DC – ιδανικό για νέες 
εγκαταστάσεις*

Smart connected

�� Δωρεάν εποπτεία της Φ/Β εγκατάστασης μέσω του KOSTAL Solar 
Portal, του KOSTAL Solar App και του εσωτερικού Webserver
�� Οθόνη, ιστορικό λειτουργίας, εποπτεία εγκατάστασης, διεπαφές 
δικτύου και ελέγχου στον βασικό εξοπλισμό

* PIKO MP plus με δύο MPP-Tracker – Διαθέτει μια αμφίδρομη είσοδο DC –  
Πρόσθετος εξοπλισμός: Απαιτείται το KOSTAL Smart Energy Manager  
(διαθέσιμο από το 1ο τρίμηνο 2019)


