
Inversores Solis com armazenamento de energia

S5-EO1P(4-5)K-48

 ▶ Tela LCD integrada
 ▶ Comunicação bluetooth embutida
 ▶ Controle & atualização de firmware remotos

 ▶ Prioridade de entrada CA/solar configurável 
com base em aplicações

 ▶ Operação paralela de até 10 unidades (50kW)
 ▶ Suporta operação paralela trifásica 
desequilibrada

 ▶ Função EMS inteligente

 ▶ Carregador CA de 80 Amp e carregador solar de 
100 Amp

 ▶ Tensão de entrada FV máxima de até 500VDC
 ▶ Controlador de carga solar MPPT embutido

 ▶ Compatível com todas as marcas de alto nível 
de baterias de lítio e baterias de chumbo-ácido

 ▶ Equalização da bateria para melhorar seu 
desempenho e vida útil

 ▶ Funcional com ou sem bateria
 ▶ Modo de carga rápida através um clique
 ▶ Acorde manualmente a bateria descarregada 
em excesso para prolongar a vida útil da bateria

Adaptativo

Comunicações Flexíveis

Bateria Amigável

Alto Desempenho

S5-EO1P4K-48 S5-EO1P5K-48S5-EO1P4K-48-P S5-EO1P5K-48-P

Modelo:

360 graus



Folha de Dados 
Modelo S5-EO1P4K-48 S5-EO1P4K-48-P S5-EO1P5K-48 S5-EO1P5K-48-P

Capacidade paralela NÃO Sim, 10 unidades NÃO Sim, 10 unidades

Bateria

Tensão nominal da bateria 48 V

Tipo de Bateria Li-ion / chumbo-ácido

Corrente máxima de carga / descarga 100 A

Comunicação CAN/RS485

Saída do inversor

Potência nominal de saída 4 kVA / 4 kW 5 kVA / 5 kW

Tensão de saída nominal 230 V ± 1%

Frequência nominal 50 Hz / 60 Hz ± 0.1%

Capacidade de surto 8 kVA 10 kVA

Forma de onda de tensão de saída Onda senoidal pura

Tempo de transferência 10 ms típico, 20 ms máx.

Harmônicas (THDv) (@carga lineal) <3%

Eficiência de pico (FV-CA) 96.7%

Carregador solar

Tipo de carregador solar MPPT

Potência máxima de entrada 5 kW 5.5 kW

Tensão máx de entrada 500 V

Intervalo de tensão MPPT 90-480 V

MPPTs / Número de Entradas 1/2

Máx. corrente de entrada por MPPT 26 A (1)

Máx. Corrente de carga solar 100 A

Carregador CA

Tensão nominal de entrada 230 V

Faixa de tensão selecionável 90-280 V

Faixa de frequência CA 50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)

Máx. Corrente de carga CA 60 A 80 A

Proteção 

Proteção de sobretensão de saída Sim

Proteção de sobrecorrente de saída Sim

Proteção contra curto-circuito Sim

Proteção contra sobretensão Sim

Proteção de temperatura Sim

AFCI integrado (proteção de circuito de 
falha de arco CC) Sim

Dados gerais 

Dimensões (L*A*P) 335*450*160 mm

Peso 14 kg

Umidade relativa 5% to 95% (Sem condensação)

Faixa de temperatura ambiente de operação -10 ~ +60°C

Faixa de temperatura de armazenamento -25 ~ +60°C

Grau de proteção (IP) IP21

Altitude máx de operação 2000 m

Norma de segurança IEC 62109, IEC 61000

Características

Conexão CC Conectores terminais

Conexão CA Conectores terminais

Tela LCD

Comunicação CAN, BMS, RS485, Contato seco, Bluetooth, Opcional: Wi-Fi

(1) A corrente máxima de entrada por string será 26A para o desenho com uma string e 13A para o desenho com duas strings; 
A corrente de curto-circuito máxima de entrada por string será de 32A para o desenho com uma string e 16A para o desenho com duas strings.


