
Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο 
φωτοβολταϊκών μετατροπέων.
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Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. 
Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή απόδοση.

Εξαιρετική προσθήκη στην οικογένεια μετατροπέων: Οι μετατροπείς 
νέας γενιάς Fronius IG Plus αποτελούν μετεξέλιξη ενός επιτυχημένου 
συστήματος. Μέγιστη αποδοτικότητα, πολλαπλές χρήσεις και απόλυτη 
αξιοπιστία. 
Στην οικογένεια Fronius IG έρχονται να προστεθούν μετατροπείς νέων 
κατηγοριών ισχύος 3,5 έως 12 kW. Έχοντας να επιδείξουν πολλά 
πλεονεκτήματα αποτελούν εγγύηση για σταθερή, μέγιστη απόδοση.

Μέγιστη απόδοση. 
     Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 



Η διφασική σύνδεση διασφαλίζει 
ασυμμετρία φάσεων χαμηλότερη από 
4 kVA.  Ισχύς εξόδου 6,5 ή 8 kW.

     Μέγιστη ασφάλεια απόδοσης

     Απόλυτη αξιοπιστία

     Η πρώτη συσκευή 
πολλαπλών λειτουργιών

Ισχύς και βολικό μέγεθος. 
Δύο μονοφασικές συσκευές 
με ισχύ εξόδου 3,5 ή 4 kW για  
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις π.χ. 
σε μονοκατοικίες.

Μέγιστη ισχύς. Τρεις φάσεις σε μία 
συσκευή για μεγάλες εγκαταστάσεις. 
Διατίθεται με ισχύ εξόδου 10 ή 12 kW.

Fronius IG Plus 35 / 
Fronius IG Plus 50

Fronius IG Plus 70 /
Fronius IG Plus 100

Fronius IG Plus 120 /
Fronius IG Plus 150



Απόλυτη αξιοπιστία

Το δημιουργικό τμήμα της Fronius εφάρμοσε πολλές 
ιδέες, για να αποτρέψει το ενδεχόμενο βλαβών. Γιατί, οι 
μικρές λεπτομέρειες κάνουν τελικά τη διαφορά. 

Έξυπνο σύστημα εξαερισμού. Τα επιβαρυντικά 
στοιχεία του περιβάλλοντος όπως π.χ. η σκόνη 
και η υγρασία δεν εισέρχονται στη συσκευή. Αυτό 
επιτυγχάνεται ως εξής: Ο αέρας ψύξης αναρροφάται 
στην πλευρά του τοιχώματος και διοχετεύεται μέσω 
ενός αεροστεγούς καναλιού στην ψυκτική μονάδα. 
Έτσι αποκλείεται το ενδεχόμενο επαφής με την πλάκα. 
Ταυτόχρονα, τα εξαρτήματα διατηρούνται ψυχρά, η 
λειτουργία της συσκευής σταθεροποιείται. 

Μέγιστη ασφάλεια απόδοσης

Εκμετάλλευση στο έπακρο και της τελευταίας ακτίνας ηλίου. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τον έξυπνο συνδυασμό διαφόρων 
παραγόντων: 

3 αιχμές απόδοσης. Μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε 
μέγεθος εγκατάστασης: Διασφαλίζεται με το αυτόματο 
σύστημα μεταγωγής μετασχηματιστή σε κάθε μετατροπεά 
Fronius IG Plus. Έτσι επιτυγχάνονται όχι μία, αλλά 
τρεις αιχμές απόδοσης. Αποτέλεσμα: Ομοιόμορφος 
βαθμός απόδοσης σε μεγάλο εύρος τάσης εισόδου. 
Συγκριτικά, στους μετατροπείς χωρίς σύστημα μεταγωγής 
μετασχηματιστή ο βαθμός απόδοσης μειώνεται σταθερά, 
όταν αυξάνεται η τάση εισόδου. Οι συσκευές χωρίς 
μετασχηματιστή διαθέτουν μόνο μία αιχμή απόδοσης.

Ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης. Μπορείτε να 
έχετε επιστοσύνη στο μετατροπεά Fronius. Ακόμη 
και αν η λειτουργία ενός στοιχείου διακοπεί λόγω 
βλάβης, τα άλλα θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς 
να επηρεαστεί η αποδοσή τους. Με την παραλαβή 
του ανταλλακτικού, ο τεχνικός αντικαθιστά το παλιό 
στοιχείο εύκολα και γρήγορα. Για την αντικατάσταση 
δεν χρειάζεται κάν να αποσυναρμολογηθεί ολόκληρη 
η συσκευή: Το υποστήριγμα σύνδεσης μαζί με τις 
καλωδιώσεις και όλες τις διαμορφώσεις παραμένει στον 
τοίχο.

Μεγάλη διάρκεια ζωής. Με το σύστημα MIX™ 
αυξάνεται η διάρκεια ζωής του μετατροπέα. Τέλος, 
οι ώρες λειτουργίας κατανέμονται ισομερώς σε 
περισσότερα μικρά στοιχεία ισχύος. Το καινοτόμο 
σύστημα εξαερισμού συντελεί επίσης ώστε τα στοιχεία 
ισχύος να διατηρούνται καθαρά και να παρατείνεται η 
διάρκεια χρήσης τους. Και φυσικά εξυπακούεται ότι και 
στη νέα γενιά μετατροπέων χρησιμοποιήθηκαν μόνο 
υψηλής ποιότητας εξαρτήματα. 

Σύστημα MIX™. Χάρη στον έξυπνο συνδυασμό 
πολλών στοιχείων ισχύος εξασφαλίζεται μέγιστο 
ενεργειακό κέρδος ακόμη και υπό συνθήκες μερικού 
φορτίου, π.χ. όταν επικρατεί συννεφιά. Για αυτόν 
το λόγο στις συσκευές Fronius τα διάφορα στοιχεία 
ισχύος κατανέμουν την εργασία ανάλογα με τις ώρες 
λειτουργίας.  

Module Manager. Μόνο όταν εξασφαλίζεται διαρκώς 
η  λειτουργία στο σημείο της μέγιστης ισχύος (MPP), 
μπορεί να γίνει απολαβή μέγιστης ενέργειας από κάθε 
ακτίνα του ήλιου. Γι΄ αυτό φροντίζει ο Module Manager 
εντοπίζοντας το μέγιστο σημείο ανίχνευσης (MPP) 
γρήγορα και με ακρίβεια. Ο εντοπισμός του μέγιστου 
σημείου ανίχνευσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
περίπτωση των επίπεδων καμπυλών απόδοσης όπως 
στα φωτοβολταϊκά πλαίσια thin film. 

Κορυφαία προϊόντα. Mε 96 % μέγιστο βαθμό 
απόδοσης οι μετατροπείς της σειράς Fronius IG Plus 
έχουν να επιδείξουν την υψηλότερη τιμή απόδοσης στις 
συσκευές υψηλής συχνότητας.  

Fronius IG Plus 
με σύστημα 
μεταγωγής 
μετασχηματιστή

Μετατροπέας 
χωρίς σύστημα 
μεταγωγής 
μετασχηματιστή

Μετατροπέας 
χωρίς 
μετασχηματιστή

Τάση εισόδου
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Η πρώτη συσκευή πολλαπλών 
λειτουργιών

Κεντρική ιδέα η σφαιρική κάλυψη: Ο μετασχηματιστής 
Fronius IG Plus λειτουργεί άψογα με κάθε συνδυασμό 
φωτοβολταϊκών πλαισίων και είναι κατάλληλος για κάθε 
δυνατό μέγεθος εγκατάστασης.
Συμβατός με όλους σχεδόν τους συνδυασμούς 
πλαισίων. Ο μετατροπέας Fronius IG Plus λειτουργεί 
άριστα σε συνδυασμό με όλους τους τύπους 
πλαισίων. Χάρη στο μεγάλο φάσμα τάσης εισόδου, την 
ηλεκτρική απομόνωση και τη γείωση που διατίθεται 
ως εργοστασιακός εξοπλισμός καθώς και το σύστημα 
ακριβούς εντοπισμού του μέγιστου σημείου ανίχνευσης 
(MPP) είναι κατάλληλος ιδίως για φωτοβολταϊκά thin film.
Γείωση με φροντίδα του πελάτη. Εσείς αποφασίζετε 
εάν θα πρέπει να γειωθούν τα πλαίσια. Τοποθετήστε την 
ασφάλεια, ενεργοποιήστε το λογισμικό και η συσκευή είναι 
έτοιμη για γείωση.
Για τοποθέτηση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. 
Όλες οι συσκευές Fronius IG Plus διαθέτουν ένα ανθεκτικό 
και όμορφο μεταλλικό περίβλημα. Χαρή στην αντοχή 
τους στην υπεριώδη ακτινοβολία και την αντιδιαβρωτική 
προστασία μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε εσωτερικό 
όσο και σε εξωτερικό χώρο. 
Ενσωματωμένο κιβώτιο συλλογής συστοιχιών 
φωτοβολταϊκών πλαισίων με επιτήρηση ασφαλείας.  
Στον εργοστασιακό εξοπλισμό του μετατροπέα Fronius 
IG Plus περιλαμβάνεται ένα ενσωματωμένο κιβώτιο 
συλλογής συστοιχιών φωτοβολταϊκών πλαισίων για 
επιτήρηση των επιμέρους συστοιχιών. Το κιβώτιο καθιστά 
ευκολότερη την εγκατάσταση και είναι οικονομικό. Στο 
κιβώτιο μπορούν να συνδεθούν απευθείας έως και 6 
συστοιχίες φωτοβολταϊκών πλαισίων, σε περίπτωση 
βλάβης μιας ασφάλειας εμφανίζεται αμέσως μήνυμα στην 
οθόνη πληροφοριών. 
Ομοιογενής σχεδιασμός προϊόντων. Η ίδια αρχή 
λειτουργίας διέπει όλους τους μετατροπείς της οικογένειας 
Fronius IG. Εάν επομένως είστε εξοικειωμένοι με τον 
τρόπο λειτουργίας μιας συσκευής, μπορείτε να χειριστείτε 
και κάθε άλλη, όπως και να εκτελέσετε εργασίες σέρβις σε 
αυτήν. 

Ενσωματωμένος αποζεύκτης DC. Δεν απαιτείται 
πρόσθετη εγκατάσταση ή καλωδίωση. Απόλυτη άνεση 
και μέγιστη ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο DIN-
VDE 0100-712.

Το καινοτόμο σύστημα τοποθέτησης εξαρτημάτων 
ισχύος. Η περιοχή σύνδεσης και τα στοιχεία ισχύος 
τοποθετούνται ξεχωριστά. Απλά και με ασφάλεια: 
Τοποθετήστε πρώτα την περιοχή ισχύος στον τοίχο 
με το συνηθισμένο τρόπο. Στη συνέχεια εισάγετε 
σε αυτήν απλώς το στοιχείο ισχύος. Ο συνδετήρας 
ισχύος συνδέει τα δύο μέρη σε μία αδιάσπαστη 
μονάδα. Κατά τις εργασίες σέρβις το υποστήριγμα 
σύνδεσης παραμένει στον τοίχο, έτσι διατηρούνται 
όλες οι ρυθμίσεις και οι διαμορφώσεις.



Fronius IG Plus.

Όλες οι συσκευές Fronius IG Plus φέρουν σήμανση       και συμμορφώνονται προς όλες τις απαραίτητες οδηγίες και 
πρότυπα. Περαιτέρω πληροφορίες και πιστοποιήσεις καθώς και λεπτομέρειες για την ανάλυση και τον έλεγχο με τη χρήση 
του συστήματος DATCOM θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.fronius.com.

 ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Δοκιμή μόνωσης DC  Προειδοποίηση όταν RISO < 500k Ohm  

  Προστασία από αναστροφή πολικότητας  ενσωματωμένος 

  Συμπεριφορά σε περίπτωση υπερφόρτισης  μετάθεση σημείων λειτουργίας, περιορισμός ισχύος

  Αποζεύκτης DC  ενσωματωμένος 

 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
  Μέγιστη ισχύς DC  3700 W 4200 W 6800 W 8400 W 10500 W 12600 W

  Εύρος τάσης MPP 230 - 500 V 230 - 500 V 230 - 500 V 230 - 500 V 230 - 500 V 230 - 500 V

  Μέγιστη τάση εισόδου 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

  Μέγιστο ρεύμα εισόδου 16,0 A 18,3 A 29,7 A 36,6 A 45,8 A 54,9 A

  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)  631 x 434 x 244 mm  926 x 434 x 244 mm 1221 x 434 x 244 mm 

  Βάρος περιοχής σύνδεσης  11,0 kg 11,0 kg 11,0 kg

  Βάρος περιοχής στοιχείου ισχύος  14,0 kg 26,0 kg 38,0 kg

  Σύστημα μετατροπέα Μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας

  Ψύξη- αερισμός με ρύθμιση

  Περίβλημα IP 44 (μεταλλικό περίβλημα για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση)

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

  Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα 0 έως 95 %

Fronius IG Plus  35 50 70 100 120 150

  Ονομαστική ισχύς AC  3500 W 4000 W 6500 W  8000 W 10000 W 12000 W

  Μέγιστη ισχύς εξόδου 3500 W 4000 W 6500 W  8000 W 10000 W 12000 W

  Μέγιστος βαθμός απόδοσης 96,0 % 96,0 % 96,0 %  96,0 % 96,0 % 96,0 %

  Euro-eta 95,0 % 95,1 % 95,4 %  95,5 % 95,5 % 95,5 %

  Βαθμός απόδοσης προσαρμογής MPP    99,9 %

  Τάση δικτύου / συχνότητα    230 V  / 50  Hz  (60 Hz)

  Ηλεκτρική σύνδεση μονοφασική  διφασική / μονοφασική (προαιρέτ.)  τριφασική

  Παραμόρφωση    < 3,5 %

  Συντελεστής ισχός    1

  Ιδιοκατανάλωση τη νύχτα    1 W

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Buxbaumstraße 2, 4600 Wels, Austria

E-Mail: PV@fronius.com

www.fronius.com
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Compa Solar 
25th Martiou 32 - Katerini 60100 
Tel +30.23510.45415 - Fax +30.23510.36181 
email: info@compasolar.gr 
web: www.compasolar.gr


