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Naperőművi megoldások
Termékek és szolgáltatások

Az ABB kimagasló minőségű termékeket és megoldásokat gyárt és szállít 
a napenergia-piac számára, melyek a legkisebb lakóépületektől egészen 
a megawatt-méretű erőművekig alkalmazhatóak. A napenergia-piac leg-
átfogóbb ajánlata az olyan egyszerű alkotóelemektől, mint a kisfeszült-
ségű termékek, transzformátorok, és szolár inverterek egészen a kulcsra-
kész erőművekig terjed. Az ABB magas minőségű megoldásai növelik az
üzemidőt és villamosenergia-termelés nagyságát és egyúttal biztosítják 
a beruházás magas szintű megtérülését.



4 - Kompakt megszakítók Tmax
5 - Mágneskapcsoló: A és AF széria
6 - Fogyasztásmérő: EQ mérő
7 - Hibaáram figyelő: RD3
8 - Légmegszakítók: Emax  

Szolár inverter:
9 - Központi inverterek: PVS 800
Távfelügyelet
10 - Trafóház

1 - Napelem

Kisfeszültségű termékek:
2 - Mágneskapcsoló: GAFszéria
3 - DC string elosztó

Elosztószekrény: Gemini széria
Kiselosztó: Mistral 65 széria,
Biztosítós szakaszoló: E90 PV,
Biztosító betét: E 9F PV,
Túlfeszültség levezető: OVR PV,
Kismegszakító: S200 M UC Z,
Kismegszakító: S800 PV-S
Szakaszoló kapcsoló: OTDC series
Szakaszoló kapcsoló: S800 PV-M
Szakaszoló kapcsoló: Tmax PV
Mérési Rendszer PLC AC500

Naperőművi megoldások
500 kW alatti naperőművek esetén

1

2

3

4

4

1

1

9

10

9

11



String figyelés:
11 -  Áramfigyelő szenzor, Feszültségfigyelő  

szenzor Mérési rendszer

Középfeszültségű termékek:
12 - Olajtranszformátor
13 - Kisfeszültségű kapcsolóberendezés
14 - Középfeszültségű kapcsolóberendezés
15 - Transzformátor állomás
16 - Nagyfeszültségű alállomás
17 - Száraztranszformátor

Naperőművi megoldások
500 kW alatti naperőművek esetén
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Háromfázisú string inverterek

TRIO 20.0 / 27.6 inverterek
• 3 fázisú 400V AC inverterek, 20 és 27.6kW névleges 

AC oldali teljesítménnyel IP65-ös védettséggel
• 2 munkaponttal rendelkeznek
• Maximális DC feszültség 1000V, akár 250V-os  

DC start feszültség
• 98,2%-os maximális hatásfok
• Modbus RTU kommunikáció bármilyen monitoring 

rendszerrel
• AC és DC oldali kapcsoló, túlfeszültséglevezető  

valamint DC oldali olvadóbiztosítékok (opció)
• Monitorozott DC oldali olvadóbiztosítékok és string 

csoportok (opció) - Akár 10 év gyártói garancia

Aurora Vision® Plant Management Platform
egy skálázható web alapú rendszer, amely lehetővé  
teszi az ügyfelek számára, hogy távolról felügyeljék 
naperőműveiket minden piaci szegmensben.
Az ügyféligények szerint kialakítva három különböző 
változatban ingyenesen elérhető:
• Plant Portfolio Manager, amely segíti az üzemeltető-

ket az erőművek portfóliójának kezelésében
• Plant Viewer a lakó- és kereskedelmi oldalak könnyű 

megtekintéséhez
• Plant Viewer for Mobile, amely a Plant Viewer  

és a Plant Portfolio Manager mobil verziója

TRIO 50.0 inverter
• A legynagyobb teljesítményű ABB string inverter 

napjainkban, kifejezetten kisebb erőművi  
alkalmazásokra kifejlesztve

• 3 fázisú 400V AC inverter, 50kW névleges AC oldali 
teljesítménnyel, IP65-ös védettséggel

• Vertikálisan és horizontálisan is telepíthető,  
modulárisan felépített

• 1 munkaponttal rendelkezik
• Maximális DC feszültség 1000V, akár 420V-os DC 

start feszültség
• 98,3% maximális hatásfok
• Modbus RTU kommunikáció bármilyen monitoring 

rendszerrel
• AC és DC oldali kapcsoló, túlfeszültséglevezető vala-

mint DC oldali olvadóbiztosítékok (opció)
• Monitorozott DC oldali olvadóbiztosítékok és string 

csoportok (opció)
• Akár 10 év gyártói garancia



Kisfeszültségű termékek

Fogyasztásmérők Tmax kompakt megszakítók Kismegszakítók

Az ABB a fotovoltaikus alkalmazásokhoz termékek 
széles skáláját fejlesztette ki, az egyenáram oldali fü-
zérektől egészen a váltóáram hálózati csatlakozási 
pontig. 

Az ABB termékskálája magában foglal megszakítókat, 
szakaszolókapcsolókat, szakaszolókapcsoló biztosí-
tókat és biztosítékokat, megszakítókat hibaáram vé-
delemmel, hálózati csatlakozó reléket, mérőeszközö-
ket, túlfeszültség-levezető eszközöket, kültéri 

alkalmazásokhoz tervezett fogyasztó berendezéseket 
és burkolatokat, amelyek mindegyike ezen speciális 
alkalmazásokhoz szabott. Az ABB termékkínálatában 
ún. „plug & play” megoldások sorozata is szerepel, 
amelyek hálózati, tanúsítvánnyal rendelkező, készter-
mék DC csatlakozódobozok számos installációs köve-
telményt kielégítenek lakossági alkalmazásra szánt 
egyedi füzérektől egészen a nagy fotovoltaikus üze-
mekig.

Túlfeszültség levezetők Kismegszakítók  
PV alkalmazásokra

Biztosítós  
terhelésszakaszolók

Áramvédő kapcsolók



630 kVA-es betonházas és 1600 kVA-es lemezházas
középfeszültségű kompakt transzformátorállomások

Előnyök:
• Személyi biztonság
• Gazdaságosság
• Egyszerű és gyors telepíthetőség
• Távműködtethető kapcsolóberendezések
• Esztétikus kivitel
• Megrendelői kérésre egyedi kialakítás

Az állomás tartalmazhat:
• Olaj- vagy műgyanta szigetelésű transzformátor 

(maximális teljesítménye: 630 kVA és 1600 kVA)
• Légszigetelésű kapcsolókészülék 

(terheléskapcsoló, biztosítós terheléskapcsoló)
• Középfeszültségű kapcsolóberendezés,  

illetve mérőcella (SF6- és légszigetelésű)
• Kisfeszültségű elosztópanel NH leágazásokkal
• Kisfeszültségű főkapcsoló (megszakító,  

terheléskapcsoló, biztosítós terheléskapcsoló)



Többfunkciós moduláris nagyfeszültségű  
alállomások 72,5 - 420 kV

Egyedi igényekre szabott, gyárilag szerelt alállomási  
berendezések állandó vagy ideiglenes kiépítésű  
villamos energetikai rendszerekhez

Az MFM-ek kompakt kialakítású, többfunkciós mo-
dulok, amelyek az alábbi funkciókat képesek egyet-
len termékbe integrálni:
• Nagyfeszültségű kapcsolódó berendezés
• Teljesítménytranszformátor
• Középfeszültségű kapcsolóberendezés
• Vezérlés és védelem

Az áram termeléséhez, szállításhoz és elosztáshoz 
szükséges berendezések széles körét lefedő MFM 
modulok gyárilag készre szereltek és teszteltek, 
könnyen szállíthatók és telepíthetők. A modulok 
kombinálása lehetővé teszi bármilyen típusú mobil 
vagy fix alállomás kialakítását is.

Alkalmazások
• Megújuló energia integrálása a villamosenergia-hálózatba
• Gyors vagy ideiglenes kiépítésű alállomási alkalmazások
• Áramellátás
• Villamosenergia-termelés

Mi szól az ABB mellett?
• Az MFM koncepciójának köszönhetően lényegesen csökkenthető az alállomások  

tervezési és építési ideje.
• A kompakt kialakításuk lehetővé teszi a modulok hagyományos módszerekkel  

történő szállítását.
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ABB Kft.
Kassák Lajos utca 19-25.
1134, Budapest
+3614432155

new.abb.com/hu/szolar

ABB szolgáltatások a szolár alkalmazásra  
szánt termékekhez

Telepítés és üzembe helyezés
• Komplett kivitelezési munkálatok elvégzése
• Telepítés és beüzemelés képzett ABB  

szervizmérnökökkel
• Helyszíni mérések és tesztek elvégzése,  

dokumentáció készítés

Üzemeltetést támogató szolgáltatások
• Oktatás (helyszínen, bemutatóteremben,  

gyárban)
• Szaktanácsadás

Javítási szolgáltatások  
(hibaelhárítás, sürgősségi javítás)
• Eseti jelleggel nem sürgősségi hibaelhárítás kép-

zett ABB szervizmérnökökkel
• HotLine – 365/24 órás sürgősségi hibaelhárítás ren-

delkezésre állással

Karbantartási szolgáltatások
• Tervezett időszaki megelőző karbantartások  

elvégzése
• Állapot felmérés, monitorozás

Értéknövelő szolgáltatások
• Szoftver frissítések
• Termék felújítások
• Élettartam-hosszabbítás

Műszaki támogatás, tanácsadás

Támogató
szolgáltatások:

Oktatás és
szaktanácsadás

Helyszíni
telepítés

és
üzembe

helyezés

Javítási
szolgáltatásaink:

Eseti javítás  
és sürgősségi

hibaelhárítás

Karbantartási
szolgáltatásaink:

Tervezett időszaki
karbantartás és

állapotfelmérés

Értéknövelő
szolgáltatások:

Retrofit, felújítás,
csere, bővítés


