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Domácnost & Malé podniky 
Systém s 19 nebo 28 kWh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení pro Domácnost & Malé podniky │ Bateriová úložiště 
Bateriová úložiště pro Domácnost & Malé podniky o výkonu 20kVA jsou koncipovány pro větší 

obytné domy, výrobny, veřejné budovy atd., které mají obvykle vlastní fotovoltaickou elektrárnu 

o výkonu nad 10kW, což ovšem nevylučuje použití tohoto zařízení pro jakýkoli jiný účel. 
 
 
 
 
 
 
 

>  Kompletní systém s integrovaným střídačem 

>  Integrovatelný s novou i starou instalací přes AC připojení 400V / 50Hz 

>  Jmenovitá kapacita 18.6 kWh nebo 27.9 kWh 

>   Výkonný systém s vysokou účinností 
 
 

Bateriové úložiště pro Domácnosti & Malé podniky 

Bezstarostné řešení pro ukládání energie pro snadnou integraci 

ve stávajících i nových budovách 

• AC bateriový úložný systém s integrovaným střídačem 

• Integrovaný Systém řízení energie (Energy Management System - EMS) 

• Schopnost záložního napájení pro případ výpadku napětí v distribuční síti 

• 3-fázový systém s až 100%-ní nevyvážeností zátěže v režimu zálohování 

 
Bateriový systém pro bezpečné ukládání s dlouhou živostností 

• Vynikající Lithium-iontová technologie s životností až 20 let 

• Vybrané články od renomovaných dodavatelů namísto spotřebitelských 
  článků 
• Kvalita, spolehlivá dodávka proudu, vysoký standard a certifikace 

 
EMS Integrovaný systém řízení energie  

• Lokální systém řízení energie snadné a inteligentní řízení 

• Ovládání a vizualizace přes PC, tablet nebo smartphone 
 
 
              
 
             Bateriový rackový systém SRS2019 / SRS2028 

 
Cloudové řešení monitoringu odkudkoli a kdykoli 

• Celosvětový přístup přes chráněné připojení VPN 

• Administrace a řízení všech vašich instalovaných systémů

 

  HLAVNÍ VÝHODY 
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Technické údaje 
 
 
 
 
 

  
 

 
KU-ES 2019                                     KU-ES 2028 

Síť Připojení 3-fázové, TN-S 

 Vstupní i výstupní napětí 400 VAC 

 Frekvence 50 / 60 Hz 

 FV připojení AC 

 Činný výkon 18 kW (6 kW na fázi) 

 Zdánlivý výkon 20 kVA (6,6 kVA na fázi) 

Záložní napájení Připojení 3-fázové, TN-S 

 Vstupní i výstupní napětí 400 VAC / 230 VAC 

 Frekvence 50 / 60 Hz 

 Činný výkon 18 kW (6 kW na fázi) 

 Zdánlivý výkon 20 kVA (6,6 kVA na fázi) 

 Black start     Ano 

 Připojení zařízení jiných výrobců     Ano, např. FV systémy 

 Nevyvážená zátěž     Max. 100 % (6.6 kVA mezi fázemi) 

 Rychlost přepnutí na ostrovní režim     Max. 100 ms 

Baterie Typ článků1 Lithium-NMC / SKI                            Lithium-NMC / SKI 

 Jmenovitá kapacita 
Počet cyklů1 

Předpokládaná životnost1 

18,6 kWh                                           27,9 kWh 
13,000                                               13,000 
20 let                                                  20 let 

Systém Třída ochrany IP42 

 Provozní teplota +10 °C to +30 °C 

 Vlhkost < 90 % nekondenzující 

 Síťové připojení Ethernet RJ45 

 Ovládání a vizualizace PC; iOS + Android App 

   
Standardy                             EMC: EN 61000-6-2; EN 61000-6-3 

Bezpečnost (funkční a elektrická): EN 61010-1; EN 50272-2 
Izolace a ochrana před požárem: DIN EN 60664-1, VDE 0110-1, DIN VDE 0298-4, VDE 0471 
DIN EN, 60695-11-10 a -20 
Předpis: VDE-AR-N-4105

 
Rozměry/hmotnost 

 

Š x V x H (mm)                                     600 x 1700 x 750 
přibližně 450kg 

 

600 x 1700 x 750 
přibližně 460 kg

 
 

1 Viz datasheet poskytnutý výrobcem baterií, živostnost 13000 cyklů při 80% DoD, 25°C, proudu 1C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


