Wiodąca marka w branży
mikroinwerterów
fotowoltaicznych

QS1 | 4 moduły
1400 W







YC600 | 2 moduły
600 W

Bramka ECU-R

Monitorowanie
produkcji
energii online

Wydajność, niezawodność,
bezpieczeństwo, gwarancja oszczędności

Zalety produktów firmy
APsystems

Dzięki niższemu napięciu rozruchowemu niż w przypadku
konkurencyjnych marek, mikroinwertery APsystems pracują dłużej o
każdej porze dnia. Oznacza to większą produkcję energii podczas każdego
cyklu słonecznego, a co za tym idzie, dostarczanie większej ilości prądu
do domu i oszczędzanie pieniędzy od wschodu do zachodu słońca.
Funkcja indywidualnego monitorowania maksymalnej mocy szczytowej
(MPP) w każdym module optymalizuje wydajność w każdej sytuacji,
nawet podczas dni o słabym nasłonecznieniu lub dużym zachmurzeniu,
czy też przy dużym zacienieniu — bez względu na położenie modułu.

GWARANCJA

10 lub 20 lat to długi czas. Przez ten okres będziemy
zawsze służyć pomocą.
APsystems oferuje okres gwarancji na mikroinwertery od 10 do 20 lat.
Inwestując w instalację fotowoltaiczną, chcesz mieć pewność, że jest
solidnie wykonana. A dzięki potwierdzonemu potencjałowi przyniesienia
zysków, silnemu poparciu i skutecznemu modelowi biznesowemu,
będziemy udzielać wsparcia przez wiele lat.

Technicy serwisowi lub Ty — każdy powinien być
bezpieczny na dachu.

Potrzebujesz zintegrowanego, dobrze działającego systemu. Rozwiązanie
fotowoltaiczne firmy APsystems łączy wysokowydajną konwersję energii
z najnowocześniejszym systemem zbierania i monitorowania danych,
dzięki czemu przez cały czas wiesz dokładnie, jak działa system. Bez
względu na to, gdzie jesteś.

MODUŁOWOŚĆ

Dopasuj system do swoich potrzeb.
Możesz zacząć od instalacji na balkonie i bez żadnych ograniczeń przekształcić ją w większą instalację fotowoltaiczną na dachu.
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INTELIGENTNE
ROZWIĄZANIA
PLUG & PLAY
Łatwa instalacja.

Dzięki naszym mikroinwerterom Duo lub
Quad możesz zainstalować swój zestaw w
rekordowym czasie. Nasze zaawansowane
oprogramowanie monitorujące i analizujące produkcję energii oferuje kompleksowe,
całodobowe monitorowanie układu mikroinwerterów APsystems. Jego szeroki zakres
funkcji spełnia wymagania zarówno właściciela domu, jak i instalatora.
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Krajowe przepisy bezpieczeństwa jak NEC 2014, nakazują stosowanie
zabezpieczeń w dachowych elementach fotowoltaicznych, takich jak
ochrona przed łukiem elektrycznym i błyskawiczne wyłączenie instalacji.
Mikroinwertery APsystems zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie
z przyjętymi normami. A ich działanie przy niskim napięciu prądu stałego
gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo właścicielowi domu.

130 patentów gwarantujących niedoścignioną
niezawodność.
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BEZPIECZEŃSTWO

SOLIDNE WYKONANIE
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Słońce generuje energię przez cały dzień. Twoja
instalacja fotowoltaiczna też powinna.
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WYDAJNOŚĆ

10 LAT INNOWACJI, GLOBALNY ZASIĘG.
Firma APsystems została założona w Dolinie Krzemowej w 2010 roku i jest obecnie światowym liderem w
zaawansowanej technologii mikroinwerterów solarnych. W rzeczywistości, z ponad 100 000 instalacji w
ponad 120 krajach, w 2019 r. firma APsystems znalazła się na pierwszym miejscu światowych producentów
wielomodułowych mikroinwerterów i oferuje największą gamę mikroinwerterów dostępną na rynku. Bez
względu na to, gdzie mieszkasz, znajdziesz zarejestrowanego, gotowego do pomocy dystrybutora lub
instalatora APsystems.
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