
Kluczowe komponenty z marek Tier 1

• Japońskie kondensatory 
Nichicon

• Niemieckie IGBT od Infineon
• Francusko- Włoskie CPU od 

STMicro

Opatentowana wodoodporna 
konstrukcja
Zespół serwisowy z siedzibą w 
Belgii

Trójfazowe 
inwertery serii 
4KW- 12KW



PROFIL FIRMY

Presola to belgijska firma działająca w branży 
energetycznej skierowanej na klientów 
indywidualnych. Od 2015 roku nieprzerwanie 
skupiamy się nad projektowaniem, produkcją i 
marketingiem wysokowydajnych inwerterów z 
inteligentnym systemem monitorowania do 
zastosowania w przydomowych instalacjach 
fotowoltaicznych.  

NASZE PRODUKTY

Presola dostarcza inwertery o mocach od 1,5 kW 
do 25 kW do zastosowań on- grid i hybrydowych. 
Nasze produkty reprezentują najwyższe standardy 
i są rozwiązanie w instalacjach przydomowych 
oraz komercyjnych na całym świecie.

NASZE USŁUGI

Oferujemy wszelkiego rodzaju rozwiązania 
wspierające projekt od jego początku aż do końca. 
Nasza ogólna usługa obejmuje koncepcję, projekt, 
rozwój, utrzymanie i wdrożenie.

 NASZA MISJA

Naszą misją jest dostarczanie najlepszych 
technologii i usług dla naszych klientów. Razem z 
naszymi partnerami jesteśmy w pełni 
zaangażowani w przyczynianie się do szerzenia 
innowacji i wzrost udziału energii odnawialnej na 
rynku energetycznym na całym świecie.



Zoptymalizowany pod względem termalnym, co zapewnia dłuższą sprawność komponentów

Prosta instalacja i obsługa

Przyjazny interface

Odporny i godny zaufania w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

Komponenty od wysokiej klasy dostawców

Inteligentny system monitorowania

Dłuższe MTBF 

www.presola.be

Schemat obwodu

         Znakomity      Godny zaufania

Inteligentny            Dochodowy

Specjalnie zaprojektowane do zastosowań indywidualnych

Trójfazowe inwertery z 
serii Jupiter
PJ-4K / 5K / 6K / 8K / 10K / 11K / 12KTL-DT
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Trójfazowe inwertery z serii Jupiter
PJ-4K / 5K / 6K / 8K / 10K / 11K / 12KTL-DT

Moc wyjściowa (AC)

Wydajność

Urządzenia ochronne

Informacje ogólne

Tak

Opcjonalnie

Tak

Tak

Tak

Tak

Moc wejściowa (DC)
Maks. zasilanie DC
Maks. napięcie wyjściowe
Zakres napięcia pracy/ Nominalne napięcie pracy
Napięcie początkowe
Maks. prąd wejściowy na ciąg
Prąd zwarcia
Liczba niezależnych wejść MPP
Maks. prąd wsteczny falownika do matrycy

4800W 6000W 7200W 9600W
1000Vdc

200 - 950 Vdc / 600Vdc
200Vdc

11A/11A
13A/13A

2
0A

12000W 13200W 14400W

Maks. wydajność

Europejska wydajność
>98.0%
>97.4%

>98.0%
>97.4%

>98.0%
>97.4%

>98.1%
>97.6%

>98.1%
>97.6%

>98.1%
>97.6%

>98.2%
>97.8%

DANE TECHNICZNE
MODEL PJ-4KTL-DT           PJ-5KTL-DT        PJ-6KTL-DT          PJ-8KTL-DT        PJ-10KTL-DT         PJ-11KTL-DT        PJ-12KTL-DT

Moc znamionowa

Maks. pozorna moc prądu zmiennego

Napięcie nominalne prądu zmiennego

Częstotliwość prądu zmiennego

Maks. prąd wyjściowy 

Współczynnik mocy

Całkowite zniekształcenie harmoniczne 

Fazy zasilania/ Fazy połączenia

IPrąd rozruchowy (szczyt i czas trwania)

Maks. błąd prądu wyjściowego

Maks. zabezpieczenie nad prądem wyjściowym

Zabezpieczenie przed zwrotną polaryzacją prądu stałego 

Przełącznik prądu stałego

Zabezpieczenie nadprądowe

Monitorowanie awarii uziemienia

Monitorowanie sieci elektrycznej

Jednostka monitorowania prądu resztkowego

Wymiary  ( W / H / D )
Waga

Zakres pracy temperatury

Emisja hałasu (typowa) 

Maks. wysokość robocza

Straty gotowości

Topologia

Koncepcja chłodzenia

Stopień ochrony (IEC 60529)

klasa zabezpieczająca

Kategoria przepięcia DC

Kategoria przepięcia AC

Wilgotność względna

Typ połączenia DC

Typ połączenia AC

Wyświetlacz

IInterfejs
Gwarancja

Certyfikaty i zgody

4000W

4400VA

6.4Aac

< 3%

3W/N/PE

3.3Apeak@7.8ms

5000W

5500VA

8.0Aac

< 3%

3W/N/PE

4.8Apeak@7.8ms

6000W

6600VA

9.6 Aac

< 3%

3W/N/PE

4.8Apeak@7.8ms

8000W

8800VA

220V/230V/240V

50Hz/60Hz

12.8 Aac

0.8 ind. 0.8 cap

< 3%

3W/N/PE

5.2Apeak@7.8ms

Integrated

Integrated

525x 410x190mm

20.5 kg

-25oC …+60oC < 

=35dB(A)
>2000m obniżenie wartości znamionowej

<1W

Beztransformatorowy

Naturalna konwekcja 

IP 65

Klasa I

II

III

0-100%, bez kondensacji 

MC/Amphenol/Phoenix

Złącze wtykowe

3.5 Inch LCD

RS 485 (WiFi/GPRS opcjonalnie)

5/10 lat opcjonalnie)

VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, NB/T32004-2013

10000W

11000VA

15.9 Aac

< 3%

3W/N/PE

5.3Apeak@7.8ms

11000W

12100VA

17.5 Aac

< 3%

3W/N/PE

5.4Apeak@7.8ms

12000W

13200VA

19.1 Aac

< 3%

3W/N/PE

5.5Apeak@7.8ms

20.5 kg 20.5 kg 20.5 kg 21 kg 21 kg21 kg



www.presola.be

Aktualizacja oprogramowania 
układowego

Inne

Temperatura

częstotliwość pracy

Częstotliwość transmisji

Interfejs danych 

Napięcie robocze

Komunikacja bliskiego zasięgu

SIM chip

Klasyfikacja

Parametr bezprzewodowy

Parametr sprzętowy

Parametr oprogramowania

Zintegrowany patch SIM Chip (6mmX5mm)

-40OC~+85OC

Kontrola w czasie rzeczywistym, FTP

Zdalna aktualizacja

Lokalna aktualizacja portu szeregowego

(BluetoothBT3.0+EDR aktualizacja)

RS232/RS485/TTL

DC4.5V~DC18.0V

GSM850/EGSM900/DCS1800/DCS1900MHz

Klasa 4(2W)GSM850,EGSM900 

Klasa 1(1W)DCS1800,PCS1900

2.412GHz-2.48GHz

Kontrola w czasie rzeczywistym, FTP

-40OC~+85OC

Zdalna aktualizacja 

Lokalna aktualizacja portu szeregowego

RS232/RS485/TTL

200m na wolnym powietrzu, bez przeszkód

802.11b:+16+/-2dBm(@11Mbps)
802.11g:+14+/-2dBm(@54Mbps)
802.11n:+13+/-2dBm(@HT20,MCS7)

Parametr GPRS WI-FI

Urządzenie monitorujące
Presola Wi-Fi/GPRS Plug

Urządzenie monitorujące Presola obsługuje komunikację przez 
WI-FI i GPRS. Jego funkcja Bluetooth umożliwia lokalne 
debugowanie aktualizacji w celu zbierania danych na temat pracy 
inwertera i generowanej mocy. Po sparowaniu z platformą Presola 
urządzenie umożliwia zdalne monitorowanie systemu PV 
i zarządzanie Twoją rozproszoną elektrownią.



SOLARMAN PRO APPSOLARMAN APP

ZARZĄDZAJ SWOIM SPRZĘTEM GDZIE TYLKO CHCESZ
W celu zaspokojenia różnych potrzeb producentów sprzętu, dystrybutorów, instalatorów, operatorów i inwestorów, 

nasz system monitorowania zapewni dostęp do zarządzania wszystkimi procesami systemu, w tym ujednoliconą 

obsługę konserwację centralnej jednostki oraz zdalne monitorowanie sprzętu.

SOLARMAN (HOME)
SolarMan to profesjonalna platforma służąca do monitorowania i zarządzania systemem. Umożliwia obserwację 
produkcji energii przez system oraz zużycia energii.  Platforma pozwala w łatwy sposób sprawdzać interesujące 
nas parametry i dane historyczne poprzez stronę internetową lub aplikacje na IOS oraz Android gdzie tylko 
chcemy. Ta intuicyjna platforma sprawia, że monitorowanie systemu PV staje się łatwe i wygodne.

SOLARMAN(PRO)
SolarMan Pro to profesjonalna platforma służąca do monitorowania i 
zarządzania systemem przeznaczona dla dystrybutorów. Umożliwia 
dystrybutorom obserwację produkcji energii przez system oraz 
zużycia energii.  Platforma pozwala w łatwy sposób sprawdzać 
interesujące nas parametry i dane historyczne poprzez stronę 
internetową lub aplikacje na IOS oraz Android gdzie tylko chcemy. 
Ta intuicyjna platforma sprawia, że monitorowanie systemu PV staje 
się łatwe i wygodne.

WIĘCEJ DANYCH
- Monitorowanie wszystkich jednostek/
sprzętu
- Zarządzanie cyklem pracy elektrowni
- Analiza sprawności urządzeń



Generate Bv
BE0704.818.826
Kapeldreef 60, Leuven 
3001 Tel: +32 16 91 03 14 
sales@presola.be
www.presola.be

Skoncentruj się na wysokiej wydajności rozproszonych 
systemów fotowoltaicznych.
Nadaj nowy wigor nowemu przemysłowi energetycznemu.
Prowadź lepsze życie dzięki technologii naukowej. 


