
iSitePower-M – це невелике автономне гібридне рішення. Воно об’єднує джерело живлення, резервне 

живлення та управління. Воно широко використовується в автономних і ненадійних мережах та

забезпечує надійне та стабільне резервне живлення для житлових будинків., квартир, магазинів та

сценаріїв надзвичайних ситуацій.

Особливості iSitePower-М – це надзвичайно компактна конструкція, малий розмір, мала вага та

ступінь захисту IP65. Пристрій можна встановлювати в приміщенні або назовні.

Опис

Intelligent Power Mate
iSitePower-М

Застосування

 В приміщенні та поза приміщенням, встановлення на стіну та підлогу

 Автономне електропостачання та ненадійні мережі, цивільне та комерційне резервне живлення

 Приватні будинки, квартири, магазини та сценарії надзвичайних ситуацій
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Основні параметри

Розміри (Ш x В x Г)

Один модуль живлення: 700x246x152 мм
Один модуль акумулятора: 700x390x158 мм
Основа (обов'язкова для монтажу на підлогу): 700х55х147 мм
Основа (обов'язково для монтажу на стіну): 700x118x184 мм

вага прибл. 17 кг для одного модуля живлення
Приблизно 50 кг для одного модуля акумулятора

Спосіб встановлення На стіну/на підлогу

Ступінь захисту IP65

Вхід змінного струму

Система вхідної напруги Однофазна 200/208/220/230/240 В змінного струму, 220 В

Діапазон вхідної напруги ± 20%

Вхідний струм Макс. 30 А

Частота 50/60 Гц

Захист від перенапруги Диференційний режим: 3кA; звичайний (2W+PE): 5кA; 8/20 
мкс

PV вхід

Напруга запуску 100 В постійного струму

Максимальна вхідна напруга 435 В постійного струму

Діапазон напруги MPPT 90-420 В постійного струму

Номінальна вхідна напруга 345 В постійного струму

Максимальна вхідна потужність
MPPT 5,5 кВт

Кількість PV стрингів 2 стринги

Кількість MPPT 1 MPPT

Максимальний вхідний струм 2*15А

Максимальний струм короткого 
замикання 2*18А

Захист від перенапруги 10 кА звичайний режим, 8/20 мкс

Вихід змінного струму

Система вихідної напруги Однофазна 200/208/220/230/240 В змінного струму, 220 В

Вихідна частота 50/60 Гц. Значення за замовчуванням – 50 Гц.

Максимальний вихідний струм 30А

Вхідна і вихідна потужність 6кВА/5кВт

THD ≤ 3% за номінального навантаження

Байпас вхідної потужності Максимальна вхідна потужність 
байпаса 6 кВт

Здатність до перевантаження

102% ≤ Навантаження ≤ 125% 30 с

125% < Навантаження ≤ 150% 10 с

＞150%/коротке замикання 0,3 с

Параметри продукту
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Технічні характеристики

Параметри батареї

Вихідна напруга 370-480 В постійного струму

Номінальна ємність¹ 5 кВт-год на модуль

Максимальна ємність
Одна система: максимально 6 шт. акумуляторів (30 кВт·год)
Паралельне приєднання: макс. 3 силових модулі можуть бути 
паралельно, підтримка макс. 18 акумуляторів (90 кВт·год)

Максимальна вихідна потужність 2,5 кВт на акумуляторний модуль

Життєвий цикл 6000 циклів при 25°C, 80% DOD

Щит паралельного 
приєднання змінного струму

Розміри (Ш x В x Г) 350х450х150 мм

Вага прибл. 12 кг

Вхідна напруга 200/208/220/230/240 В змінного струму. Значення за 
замовчуванням — 220 В змінного струму.

Вхідний струм Максимум 90 А

Вихідна напруга 200/208/220/230/240 В змінного струму. Значення за 
замовчуванням — 220 В змінного струму.

Вихідний струм Макс. 90А

Приєднання кабелів Вхід та вихід знизу

Спосіб встановлення Монтаж на стіні або на стовпі

Ступінь захисту IP55

Параметри навколишнього 
середовища

Робоча температура Від 0°C до 45°C (без урахування +1120 Вт/м² сонячного 
випромінювання)

Температура транспортування - 40°C -+ 70°C

Температура зберігання - 40°C -+ 70°C

Відносна вологість 5%-95% (RH)

Вимоги до висоти 0~4000 м (робоча температура знижується на 1°C на 200 м, 
коли висота становить від 2000 м до 4000 м.)

Рівень шуму При температурі 30°C шум становить ≤40 дБА на 1 м.

1. Тестові умови: 100% глибини розряду (DoD), швидкість зарядки та розряду 0,2C при 25℃, на початку експлуатації. Якщо 
фотоелектричні модулі не встановлені або система не виявляла сонячне світло протягом принаймні 24 годин, мінімальне 
значення рівня розряду SOC становить 15%.
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