Hybridní 3f střídač Goodwe ET series
Hybridní 3f střídač Goodwe ET series s vysokonapěťovým bateriovým uložištěm, který dokáže díky
asymetrické dodávce pokrýt spotřebu na každé fázi, je ideálním řešením pro domácnosti i firemní
objekty. Samozřejmostí je také možnost bez-přetokového zapojení, jež je v Česku žádané.
ET series je nabízeno ve výkonech 5 kW, 8 kW a 10 kW. Zálohovaný 3f back-up okruh je řešen jako
UPS, přepínací časy jsou méně než 10 ms. Možnost až 100% přetížení back-up u verze 5 kW,
umožňuje zálohovat indukční spotřebiče, jako jsou chladničky, klimatizace a tepelná čerpadla. Střídač
nabízí maximální účinnost 98,3 %, zásluhou patentované technologie cutting-edge a kombinace
vysokonapěťového bateriového uložiště o napěťovém rozsahu 180 ~ 550 V.
Pasivní bez-ventilátorové chlazení zajišťuje tichý chod měniče s hodnotou < 30 dB. Přenos dat na
bezplatný SEMS portál je možný pomocí Wi-Fi nebo LAN modulu.
Střídač vyniká také malou vlastní spotřebou. Ta nepřesahuje 100 W v nejčastěji používaném režimu
„General“ s aktivní zálohovou funkcí a klesá na 40 W během nízké spotřeby objektu. S vypnutým
back-up spotřebuje měnič v čekacím módu maximálně pouhých 15W. Veškerá vlastní spotřeba je
kryta ze sítě, nedochází tedy k nechtěnému vybíjení baterií do vlastní spotřeby měniče, která mnohdy
zapříčiní vybití na kritickou úroveň.
Další novinkou je nastavení libovolné hodnoty hloubky vybití s distribuční sítí a bez sítě při výpadku.
Kompaktní rozměry a hmotnost pouhých 25 kg, umožňují snadnou instalaci i na hůře dostupných
místech.
V tab. 1 jsou zaznamenány hodnoty z měření vlastní spotřeby střídače Goodwe ET series. Měření
prováděli pracovníci technické podpory Solid Power Distribution.

Tab. 1 Měření vlastní spotřeby střídače Goodwe ET series

Na obr. 1 je znázorněno zapojení, které bylo použito při měření vlastní spotřeby. Pro zátěž (LOAD)
byla použita halogenová topení ORAVA HO-81, které mají regulaci výkonu 0, 400, 800, 1200W. Pro
měření výkonu byly použity 3 fázové měřiče M1, M2, M3 typ SDM530-Modbus s přesností měření 1%
pro hodnoty činného výkonu. Pro simulaci FV panelů byl použít DC zdroj KXN-4005D s regulaci
0-400V/0-5A.

Obr. 1 Schéma zapojení měření vlastní spotřeby střídače Goodwe ET series

