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O Fronius CL συνΔυάζει την τεχνολογία ηλεκτρονικών ισχύος υψηλής απόΔοσης με
τη μοναΔική στο είΔος της αρθρωτή Δομή συστήματος έως και 15 πανομοιότυπων
μονάΔων ισχύος στο σύστημα MIX™. Μέγιστη απόΔοση και ύψιστη ασφάλεια σε
περίπτωση βλάβης είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του μελετημένου συνΔυασμού.
Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τον Fronius CL τον ιΔανικό κεντρικό μετατροπέα
για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έως και αρκετών εκατοντάΔων Kilowatt. Στα
θετικά στοιχεία προστίθενται ο ακριβής εντοπισμός του σημείου μέγιστης ισχύος
(MPP-Tracking) του συστήματος Διαχείρισης φ/β πλαισίων (Module Manager), η
αυτόματη μεταγωγή μετασχηματιστή και πολλά περισσότερα. Όλα αυτά καθιστούν
τον Fronius CL έναν ανώτερης κλάσης Allrounder, ικανό να εγγυηθεί υψηλές και
σταθερές επιΔόσεις.

Αρθρωτό σύστημα.
Μέγιστη απόΔοση.



ΜοναΔική Δομή συστήματος
στο σύστημα MIX™

Στον Fronius CL συνεργάζονται έως και 15 μονάΔες
ισχύος αποΔίΔοντας τα μέγιστα. Τα πλεονεκτήματα του
συνΔυασμού περισσότερων μονάΔων ισχύος είναι
πολλά: Μέγιστη απόΔοση υπό συνθήκες μερικού
φορτίου, υψηλή ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης,
μεγαλύτερη Διάρκεια ζωής και πιο εύκολο σέρβις.

Μέγιστος βαθμός απόΔοσης σε συνθήκες μερικού 
φορτίου. 9, 12 ή 15 πανομοιότυπες μονάΔες ισχύος
μοιράζονται εναλλάξ το φόρτο εργασίας στο σύστημα
MIX™. Ανάλογα με την ισχύ της ακτινοβολίας, οι
επιμέρους συρταρωτές μονάΔες Power Rack
ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται πλήρως
αυτόματα. Έτσι επιτυγχάνεται βέλτιστη φόρτιση και ως
εκ τούτου μέγιστη απόΔοση, ακόμα και σε συνθήκες
βροχής, συννεφιάς ή όταν σκοτεινιάζει.

Αξεπέραστη ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης. Με τη
συνεργασία περισσότερων και μικρότερων μονάΔων
ισχύος στον Fronius CL επιτυγχάνεται η Δημιουργία
ενός συστήματος με ιΔιότητες εφεΔρείας. Σε περίπτωση
βλάβης κάποιας μονάΔας ισχύος, αναλαμβάνουν οι
υπόλοιπες. Συγκριτικά: Σε περίπτωση βλάβης της
μονάΔας ισχύος σε ένα μονολιθικό σύστημα, παύει η
λειτουργία ολόκληρης της εγκατάστασης και
παρατηρούνται σημαντικές απώλειες απόΔοσης. Με το
σύστημα Fronius MIX™ όμως, ο μετατροπέας συνεχίζει
να λειτουργεί ακόμα και όταν παρουσιαστεί πρόβλημα
σε κάποια μονάΔα ισχύος, γεγονός που Διασφαλίζει τις
αποΔόσεις σας.

Μεγαλύτερη Διάρκεια ζωής. Ο αριθμός και η επιλογή
των συγκεκριμένων συρταρωτών μονάΔων Power Rack
που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται υπό
συνθήκες μερικού φορτίου υπολογίζεται αυτόματα από
το σύστημα ελέγχου ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας
των επιμέρους μονάΔων ισχύος. Αυτό επιτρέπει την
ομοιόμορφη επιβάρυνση των πλακετών. Οι ώρες
λειτουργίας των επιμέρους μονάΔων ισχύος μειώνονται,
και συνεπώς η Διάρκεια ζωής του μετατροπέα
αυξάνεται.

Δυνατότητα γρήγορου σέρβις. Ο συρταρωτός
σχεΔιασμός επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και
αντικατάσταση των μονάΔων ισχύος σε περίπτωση
σέρβις σύμφωνα με το σύστημα Plug & Play. Κατά
αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται εξαιρετικά άνετο σέρβις
και ταχύτατοι χρόνοι αντίΔρασης στην αγορά.

Έως και 15 πανομοιότυπες μονάΔες ισχύος στον Fronius CL συνθέτουν ένα
σύστημα με ιΔιότητες εφεΔρείας. Ένα μελετημένο σύστημα που παρέχει
ύψιστη ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης.

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %

0 20 40 60

Ονομαστική ισχύς εξόΔου σε % (PAC)

Η φιλοσοφία του συστήματος Fronius MIX™: Μέγιστος βαθμός
απόΔοσης ακόμα και σε συνθήκες βροχής, συννεφιάς ή όταν
σκοτεινιάζει. Ανάλογα με την ισχύ της ακτινοβολίας, οι μονάΔες ισχύος
ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ώστε η απόΔοση να Διατηρείται
πάντα στο maximum.
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Μετατροπέας χωρίς σύστημα MIX™
Fronius CL με σύστημα MIX™
Μεγαλύτερη απόΔοση



Ηλεκτρονικά ισχύος με υψηλή
απόΔοση

Ο Fronius CL σχεΔιάστηκε για να επιτυγχάνει σταθερά
υψηλές επιΔόσεις. Ο έξυπνος συνΔυασμός της
αυτόματης μεταγωγής μετασχηματιστή, της ακρίβειας
του συστήματος Διαχείρισης Fronius Module Manager,
της καινοτομίας στο σύστημα αερισμού και των
πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας μετασχηματιστών
υψηλής συχνότητας τον καθιστούν έναν από τους πιο
αποΔοτικούς μετατροπείς της κατηγορίας του.

Αυτόματη μεταγωγή μετασχηματιστή. Ο Fronius CL
επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απόΔοσης, ο οποίος
κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το εύρος της τάσης
εισόΔου. Γιατί με την αυτόματη μεταγωγή
μετασχηματιστή ο μετατροπέας Fronius επιΔεικνύει
ταυτόχρονα τρεις αιχμές απόΔοσης. Συγκριτικά: Οι
συσκευές χωρίς μεταγωγή μετασχηματιστή Διαθέτουν
μόνο μία αιχμή απόΔοσης. Με την αύξηση της τάσης
εισόΔου, ο βαθμός απόΔοσης μειώνεται Διαρκώς.



Έξυπνη ψύξη. Η παρουσία σκόνης ή υγρασίας στο
χώρο των μονάΔων ισχύος αποκλείεται πλέον χάρη
σε ένα καινοτόμο σύστημα αερισμού. Ο απαραίτητος
για την ψύξη αέρας αναρροφάται μέσω Δύο
ανεμιστήρων στην επάνω πλευρά της συσκευής και
Διοχετεύεται με πίεση στις επιμέρους συρταρωτές
μονάΔες Power Rack μέσα από ένα κλειστό κανάλι.
Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκλείεται κάθε περίπτωση
επαφής των πλακετών με τον εξωτερικό αέρα. Στο
εσωτερικό των ερμητικά ασφαλισμένων μονάΔων
ισχύος, ένας μικρός ανεμιστήρας φροντίζει για τον
ομοιόμορφο κλιματισμό. Αυτό το μελετημένο σύστημα
επιτυγχάνει αύξηση της λειτουργικής ασφάλειας και
της Διάρκειας ζωής του μετατροπέα.

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες απόΔοσης των άμορφων
φωτοβολταϊκών πλαισίων (λεπτού υμενίου) είναι πιο επίπεΔες. Ως εκ
τούτου, οι κοινοί μετατροπείς Δεν μπορούν να προσΔιορίσουν εύκολα
το σημείο μέγιστης ισχύος (MPP). Το έξυπνο σύστημα Διαχείρισης
φ/β πλαισίων Module Manager της Fronius εντοπίζει πάντα το MPP με
απόλυτη ακρίβεια.
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Ακριβής εντοπισμός MPP-Tracking. Το σύστημα
Διαχείρισης Fronius Module Manager εντοπίζει πάντα
με ακρίβεια το σημείο μέγιστης ισχύος (MPP). Ακόμα
και στην περίπτωση των απαιτητικών φωτοβολταϊκών
πλαισίων λεπτού υμενίου. Συνολικά, με το σύστημα
Διαχείρισης Fronius Module Manager επιτυγχάνεται
εξαιρετικός βαθμός απόΔοσης με προσαρμογή στο
MPP της τάξης του 99,9%. Έτσι εξασφαλίζεται η
μέγιστη Δυνατή απόΔοση από κάθε ακτίνα ήλιου.

Τεχνολογία μετασχηματιστών υψηλής συχνότητας. 
Υψηλή απόΔοση με ελάχιστο βάρος και βολικές
Διαστάσεις: Η εφαρμογή της Δοκιμασμένης τεχνολογίας
μετασχηματιστών υψηλής απόΔοσης είναι εμφανής στα
εξαιρετικά αποτελέσματααπόΔοσης. Χάρη στη
γαλβανική του απομόνωση, ο Fronius CL πληροί τις
αυστηρότερες προΔιαγραφές ασφάλειας σε παγκόσμιο
επίπεΔο.

ΑποΔοτικές συρταρωτές μονάΔες Power Rack με ομοιόμορφα υψηλό
βαθμό απόΔοσης χάρη στην αυτόματη μεταγωγή μετασχηματιστή,
ακριβή εντοπισμό του σημείου μέγιστης ισχύος και έξυπνο σύστημα
ψύξης.



Μεγάλη περιοχή σύνΔεσης. Για τις συνΔέσεις και τις
καλωΔιώσεις έχει προβλεφθεί επαρκής χώρος για
μεγάλες Διατομές καλωΔίων. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη
άνεση και εποπτικότητα κατά την εγκατάσταση.

Η εγκατάσταση γίνεται παιχνίΔι: Για τη μεταφορά Δεν έχετε παρά να αφαιρέσετε
τις συρταρωτές μονάΔες Power Rack. Η μεγάλη περιοχή σύνΔεσης επιτρέπει την
επιτυχημένη σύνΔεση και μεγάλων Διασταυρώσεων καλωΔίων.

Απλός σχεΔιασμός, εύκολη
εγκατάσταση

Ο Fronius CL σχεΔιάστηκε για να ανταποκρίνεται στην
καθημερινή πράξη. Χάρη στον ευέλικτο σχεΔιασμό του
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Διάφορες εφαρμογές. Η
εύκολη εγκατάστασή του αποΔεικνύεται σε πλήθος
λεπτομερειών, που Διευκολύνουν τη συναρμολόγηση
και την άψογη σύνΔεσή του.

Μεγάλο εύρος τάσης εισόΔου. Κάθε λογής
Δυνατότητες Διαμόρφωσης φ/β πλαισίων: Το μεγάλο
εύρος τάσης εισόΔου εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία στο
σχεΔιασμό της εγκατάστασης.

Ενσωματωμένη επιλογή γείωσης. Ο Fronius CL είναι
ιΔανικά εξοπλισμένος για την περίπτωση θετικής ή
αρνητικής γείωσης φ/β πλαισίων. Δεν έχετε παρά να
τραβήξετε το στήριγμα της γείωσης στο εσωτερικό και
να εισαγάγετε την ασφάλεια.

Προαιρετική Διοχέτευση αποβαλλόμενου αέρα. Αν ο
Fronius CL τοποθετηθεί σε κλειστό περιβάλλον,
παρέχεται Δυνατότητα καθοΔηγούμενης απομάκρυνσης
του αποβαλλόμενου αέρα από το χώρο με τη σύνΔεση
ενός σωλήνα, γεγονός που αποτρέπει την
υπερθέρμανση του περιβάλλοντα αέρα. Μέσω μίας
ενσωματωμένης επαφής ρελέ ελέγχεται επιπλέον η
ενεργοποίηση ενός εξωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος
αναρροφά τον αέρα προς τα έξω.

Χαμηλό ύψος κατασκευής. Με μόλις 183 cm ύψος
(μαζί με τη βάση) ο Fronius CL χωράει και στους πιο
περιορισμένους χώρους. Αυτές οι βολικές Διαστάσεις
επιτυγχάνονται με τη Διάταξη των μονάΔων ισχύος σε
τρεις σειρές μέσα στο μετατροπέα.

Ελάχιστο βάρος εγκατάστασης. Για την εγκατάσταση,
οι συρταρωτές μονάΔες Power Rack μπορούν απλά να
αφαιρεθούν. Με την ενέργεια αυτή μειώνεται το βάρος
του Fronius CL και Διευκολύνεται η μετακίνηση του
περιβλήματός του. Αργότερα οι συρταρωτές μονάΔες
ξανατοποθετούνται στη θέση τους και ο μετατροπέας
μπορεί να ξεκινήσει αμέσως τη λειτουργία του.



Ενσωματωμένη Com Card. Τρεις θέσεις επιλογής
DATCOM έχουν προβλεφθεί στον Fronius CL, μία από
τις οποίες είναι στάνταρ κατειλημμένη από μία Fronius
Com Card. Η εγκατάσταση της επαγγελματικής Διάταξης
επιτήρησης είναι συνεπώς Δυνατή και εξαρχής.

Ενσωματωμένη λειτουργία Interface Card. Η
ανάγνωση των ΔεΔομένων της εγκατάστασης στο
ανοιχτό πρωτόκολλο ΔεΔομένων καθιστά Δυνατή την
απρόσκοπτη χρήση εξαρτημάτων τρίτων
κατασκευαστών για την επιτήρηση της εγκατάστασης.

Εγκατεστημένη λειτουργία Signal Card. Η πρακτική
επαφή σήματος ειΔοποίησης, χρήσιμη π.χ. για την
έκΔοση ενός οπτικοακουστικού σήματος συναγερμού,
την ενεργοποίηση εξωτερικών εξαρτημάτων (π.χ.
ανεμιστήρες, λάμπες,...) ή την αναγγελία αλλαγών
κατάστασης στην εγκατάσταση.

Εκτενής επιτήρηση εγκατάστασης

Η επιτήρηση της εγκατάστασης είναι ζωτικής σημασίας
σε μετατροπείς αυτής της τάξης μεγέθους. Με το εκτενές
σύστημα Fronius DATCOM καθίσταται Δυνατή η
αΔιάλειπτη επιτήρηση, που περιλαμβάνει από εκτενή
καταγραφή ΔεΔομένων, μέχρι ανάλυση, οπτικοποίηση
και τηλεπαρακολούθηση.

100 % συμβατότητα με το DATCOM. Ο Fronius CL
μπορεί να εκμεταλλευτεί όλες τις Δυνατότητες
επαγγελματικής επιτήρησης εγκατάστασης που
περιλαμβάνει το εκτενές σύστημα Fronius DATCOM. Η
Fronius Com Card καθώς και η λειτουργία Signal Card
είναι προεγκατεστημένες, η Δε επέκταση άλλων
εξαρτημάτων όπως ο καταγραφέας ΔεΔομένων, οι
αισθητήρες κ.α. μπορεί να πραγματοποιηθεί
οποιαΔήποτε στιγμή. Είναι λοιπόν κατάλληλα
εξοπλισμένος για να ανταπεξέλθει σε όλες τις
απαιτήσεις.

Fronius String Control. Προσαρμοσμένη στις ανάγκες
σας λύση για την επιτήρηση των αλυσίΔων ηλιακών
κυψελών. Το Fronius String Control συγκρίνει αΔιάλειπτα
τα ρεύματα μεταξύ των συνΔεΔεμένων αλυσίΔων
ηλιακών κυψελών. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να
αναγνωριστούν και να εντοπιστούν εγκαίρως σφάλματα
στο συνολικό σύστημα (Δαγκωματιές ζώων σε καλώΔια,
βλάβη φ/β πλαισίου κ.α.). Οι μη εμφανείς απώλειες
απόΔοσης αποφεύγονται.

Το Fronius String Control αναγνωρίζει σφάλματα στο συνολικό σύστημα.
Οι μη εμφανείς απώλειες απόΔοσης αποφεύγονται.



Μια συνοπτική παρουσίαση του Fronius CL
Είναι αυτονόητο ότι όλες οι συσκευές Fronius CL φέρουν τη σήμανση και συμμορφώνονται προς όλες τις απαραίτητες
οΔηγίες και τα σχετικά πρότυπα. Περαιτέρω πληροφορίες και πιστοποιήσεις, καθώς και λεπτομέρειες για την ανάλυση και
τον έλεγχο της εγκατάστασης με τη βοήθεια του συστήματος Fronius DATCOM, θα βρείτε στην ιστοσελίΔα www.fronius.com.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Μέγιστη ισχύς DC 38,6 kW 51,4 kW 64,5 kW

Μέγιστο ρεύμα εισόΔου (Idc max) 167,8 A 223,4 A 280,2 A

Μέγιστη τάση εισόΔου (Udc max) 600 V

Εύρος τάσης σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) (Umpp min - Umpp max)  230 - 500 V

Fronius CL 36.0 Fronius CL 48.0 Fronius CL 60.0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
Ονομαστική ισχύς AC (Pac,r) 36 kW 48 kW 60 kW

Μέγιστη ισχύς εξόΔου 36 kW 48 kW 60 kW

Μέγιστο ρεύμα εξόΔου (Iac max) 52,2 A 69,6 A 87,0 A

Μέγιστος βαθμός απόΔοσης 95,9 % 95,9 % 95,9 %

Ευρωπ. βαθμός απόΔοσης (ηEU) 95,3 % 95,4 % 95,5 %

Βαθμός απόΔοσης με προσαρμογή στο MPP > 99,9 %

Ηλεκτρική σύνΔεση  3~NPE 400 V/230 V

Συχνότητα (fr) 50 Hz / 60 Hz

Συντελεστής παραμόρφωσης < 3 %

Συντελεστής απόΔοσης (συν ϕac,r) 0,85 - 1 ind./cap.

Νυχτερινή κατανάλωση 11,4 W 11,6 W 12,2 W

ΤροφοΔότηση από 80 W 95 W 120 W

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δοκιμή μόνωσης DC ΠροειΔοποίηση όταν R ISO<500 kOhm

Συμπεριφορά σε περίπτωση υπερφόρτισης Μετάθεση σημείων λειτουργίας, περιορισμός ισχύος

Αποζεύκτης DC ενσωματωμένος

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος) με τη βάση (100 mm) 1830 x 1105 x 722 mm

Βάρος 248 kg 276 kg 303 kg

Βαθμός προστασίας IP 20

Σύστημα μετατροπέα μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας

Ψύξη ρυθμιζόμενη ψύξη με αέρα

Τοποθέτηση  τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -20°C έως +50°C

Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα 0 % έως 95 %

ΔΙΕΠΑΦΕΣ
 2 υποΔοχές RJ45 (RS485) Ηλιακή Δικτυακή Διεπαφή, πρωτόκολλο Διεπαφής

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Οι συσκευές Fronius CL που προορίζονται για τη Γερμανία παραΔίΔονται αποκλειστικά με χειροκίνητο αποζεύκτη AC.

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Buxbaumstraße 2, 4600 Wels, Austria

E-Mail: PV@fronius.com

www.fronius.com
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