
Sunny Central 1000CP Xt
1 Megawatt güç çıkışı ile en güçlü CP

Daha fazla güç için: Genişletilmiş fonksiyonları ve 1100 kVA'lık azami gücü sayesinde Sunny Central 1000CP XT şimdi çok 
daha güçlü. Kanıtlanmış teknolojisi ve yüksek güç yoğunluğu ile SC 1000CP XT, FV'de dünya çapında en başarılı    Sunny 
Central CP ailesini tamamlar. Merkezi evirici dış ortamda kullamım için sürekli tam güçte çalışmada 40 °C ye kadar ve soğuk 
sıcaklıklarda ise −40 °C'ye kadar kullanım için optimize edilmiştir. Eviricide her türlü şebeke yönetim fonksiyonu bulunmakta 
olup, net reaktif güç yönetimi de dahil olmak üzere Q at Night için hazırdır. Özelleştirilmiş bilgisayar platformu, optimum 
izleme ve denetime olanak tanır.

Sağlam
•  Sürekli işletimde 40 °C ortam

sıcaklığına kadar tam nominal güç
•  Doğrudan arazide kurulabilir 

ve −40 °C ila 62 °C aşırı iklim
koşullarına dayanacak şekilde 
optimize edilmiş

•  OptiCoolTM, etkin sıcaklık yönetimi için

esnek
•  Çeşitli modül konfigürasyonlarının 

esnek kullanımı için geniş DC giriş 
gerilimi aralığı 

•  FV dizelerin sıcaklığa bağlı 
davranışlarına mükemmel uyumlu

Çok yönlü
•  Tüm şebeke yönetim fonksiyonları 

dahil, "Q at Night" için hazır
•  Özelleştirilmiş bilgisayar platformu 

sayesinde optimal izleme ve denetim

Kazançlı
•  Standart olarak 1 MW sistem gücü
•  İndirgenmiş taşıma maliyetleri için 

yüksek güç yoğunluğu
•  Düşük sistem maliyetleriyle 

maksimum kazanç
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Sunny Central 1000CP Xt

Teknik veriler Sunny Central 1000CP XT

Giriş (DC)
Maks. DC gücü (@ cos ϕ =1) 1122 kW
Maks. giriş gerilimi 1000 V
IMPP < IDCmaks için UMPP_min 596 V
MPP gerilim aralığı (@ 25°C  / @ 40°C / @ 50°C)1, 2 688 ... 850 V3 / 625 ... 850 V3 / 596 ... 850 V3

Ölçülen giriş gerilimi 688 V
Maks. giriş akımı 1635 A
Maks. kısa devre akımı 2500 A
Bağımsız MPP girişleri sayısı 1
DC girişleri sayısı 9
Çıkış (AC)
AC anma gücü (@ 25°C / @ 40°C / @ 50°C) 1100 kVA / 1000 kVA / 900 kVA
AC anma gerilimi / AC anma gerilim aralığı 405 V / 365 V ... 465 V
AC şebeke frekansı / Aralığı 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz
Ölçülen şebeke frekansı / Ölçülen şebeke gerilimi 50 Hz / 405 V
Maks. çıkış akımı / Maks. harmonik bozulma 1568 A / 0,03
Ölçülen güçte güç katsayısı / Faz farkı faktörü, ayarlanabilir 1 / 0,9 yüksek ikazlı ... 0,9 düşük ikazlı
Besleme fazları / Bağlantı fazları 3 / 3
Verim4

Maks. verim / Avr. verimi / CEC verimi %98,7 / %98,4 / %98,5
Koruyucu düzenekler
Giriş tarafı bağlantı kesme cihazı Motor tahrikli ayırıcı anahtar
Çıkış tarafı bağlantı kesme cihazı Devre kesici AC
DC aşırı gerilim koruması Tip I parafudur
Yıldırım koruması (IEC 62305-1 uyarınca) Yıldırım koruma sınıfı III
Ada şebekesi algılaması aktif / pasif ● / — 
Şebeke denetimi ●
Topraklama hatası denetimi ○ / ○
İzolasyon denetimi ○
Parafudur yardımcı besleme ●
Koruma sınıfı (IEC 62103'e göre) / Yüksek gerilim kategorisi (IEC 60664-1'e göre) I / III
Genel veriler
Ebatlar (G / Y / D) 2562 / 2272 / 956 mm (101 / 89 / 38 inç)
Ağırlık 1900 kg / 4300 lb
Çalışma sıcaklığı aralığı −25 °C ... 62 °C / −13 °F ... 144 °F
Genişletilmiş çalışma sıcaklığı aralığı ○ (−40 °C ... 62°C / −40 °F ... 144°F)
Ses emisyonu5 68 db(A)
Maks. öz tüketim (işletim)6 / öz tüketim (gece) 1950 W / < 100 W
Harici yardımcı besleme gerilimi 230 V / 400 V (3 / N / PE)
Soğutma prensibi OptiCool
Koruma sınıfı: elektronik / bağlantı bölgesi koruma sınıfı (DIN EN 60529 uyarınca) / IEC 60721-3-4 uyarınca IP54 / IP43 / 4C2, 4S2
Uygulama alanı Dış mekanda korunmasız / İç mekanda ● / ○
İzin verilen maksimum bağıl nem değeri (yoğuşma olmadan) %15 ... %95
DS üzerindeki maksimum çalışma yükseltisi 2000 m / 4000 m ● / ○
Temiz hava ihtiyacı (evirici) 3000 m3/saat
Donanım
DC bağlantısı / AC bağlantısı Halka kablo pabucu / Halka kablo pabucu
Ekran HMI dokunmatik ekran
İletişim / Protokoller Ethernet (LWL opsiyonel), Modbus
DC akım izleme (Bölge izleme / Dizi izleme) ○ / ○
SC-COM / Tesis denetimi ● / ○ (Sunny Portal üzerinden)
Renk Gövde / Kapak / Kaide / Tavan RAL 9016 / 9016 / 7004 / 7004
Garanti: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 yıl ● / ○ / ○ / ○ / ○
Yapılandırılabilir şebeke yönetim fonksiyonları Güç düşürme, reaktif güç ön ayarı, dinamik şebeke desteği (örn. LVRT)
Sertifikalar ve onaylar (diğerleri istek üzerine bildirilir) EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMV-Konformität, CE-Konformität,  

BDEW-MSRL / FGW / TR8, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000,  
R.D. 661 / 2007, P.O. 12.3 / IEEE 15477

● Standart donanım ○ Opsiyonel — yok
Model tanımı SC 1000CP-10



1) 1,05 UAC, Nom ve cos ϕ = 1 için
2) Diğer AC gerilimleri, DC gerilimleri ve güç sınıfları yapılandırılabilir
3) 900 V‘a kadar istek üzerine
4) Verim, iç tüketim hariç ölçülmüştür
5) Ses basınç seviyesi 10 m uzaklıktan
6) Nominal işletimde öz tüketim
7) IEEE 1547 uyumlu tasarım ve tip testi, opsiyonel seri testler mümkündür 
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