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SolarMax série S (Portugal)

É tão fácil maximizar a rendibilidade dos sistemas solares.SolarMax 2000S SolarMax 3000S SolarMax 4200S SolarMax 6000S
Grandezas de entrada Potência máxima do gerador fotovoltaico 1) 2’300 W 3’300 W 5’000 W 6’000 W

Amplitude de tensão MPP 100 V…550 V 100 V…550 V 100 V…550 V 100 V…550 V
Tensão mín. para potência nominal 170 V 235 V 180 V 220 V
Tensão DC máxima 600 V 600 V 600 V 600 V
Corrente DC máxima 11 A 11 A 22 A 22 A
Tipo de ligação MC4 MC4 MC4 MC4

Grandezas de saída Potência nominal 1’800 W 2’500 W 3’680 W 2) / 3’450 W 2) 4’600 W
Potência máxima 1’980 W 2’750 W 4’050 W 2) / 3’795 W 2) 5’060 W
Tensão nominal da rede / amplitude 230 V / 196 V...264 V 230 V / 196 V...264 V 230 V / 196 V...264 V 230 V / 196 V...264 V
Corrente AC máxima 12 A 12 A 19 A 22 A
Frequência nominal da rede / amplitude 50 Hz / 45 Hz…55 Hz
Factor de potência (cos phi) > 0.98
Distorção à potência nominal < 1.5 %
Tipo de ligação Wieland
Ligação à rede Monofásica

Eficácia E� cácia máx. 97 % 97 % 97 % 97 %
E� cácia europeia 95.4 % 95.5 % 95.8 % 96.2 %

Absorção de potência Perda de carga, noite 0 W

Condições ambiente Grau de protecção conforme EN 60529 IP54
Amplitude da temperatura ambiente -20 °C…+60 °C
Amplitude da temp. amb. para potência nominal -20 °C…+45 °C
Humidade relativa do ar 0…98 % (sem condensação)

Equipamento Visor Visor grá� co LC com iluminação do fundo e LED de estado
Conceito de conexão Bifásico, sem transformador (sem separação galvânica)
Registador de dados Registador de dados para produção de energia, potência de pico e vida útil para 

os últimos 31 dias, 12 meses e 10 anos
Supervisão de corrente de falha Interna, sensível a todos os tipos de corrente
Caixa Alumínio, tampa revestida por pulverização
Descarregador de sobretensão elétrica DC Classe de requisitos D (VDE 0675-6) ou tipo 3 (EN 61643-11)
Descarregador de sobretensão elétrica AC Classe de requisitos D (VDE 0675-6) ou tipo 3 (EN 61643-11)

Normas & directivas Em conformidade com CE Sim
CEM EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN 61000-3-12
Normas/directivas satisfeitas VDE 0126-1-1 / DK 5940  Ed. 2.2 / RD 661 / G83/1
Segurança do aparelho “GS - segurança aprovada” perante VDE e “aprovada quanto ao tipo de construção” 

perante o TÜV, conforme EN 50178

Interfaces Comunicação de dados RS485 / Ethernet através de dois conectores RJ45
Contacto de sinalização do estado Ficha M12 com relé como contacto de abertura/de fecho

Peso & dimensões Peso 13 kg 13 kg 15 kg 15 kg
Dimensões em mm (L x A x P) 545 x 290 x 185 545 x 290 x 185 545 x 290 x 185 545 x 290 x 185

Garantia Padrão 5 anos / prolongamento de 10, 15, 20 ou 25 anos possível
1) sobre-dimensão recomendada 15 % (estudo de ISE Fraunhofer) Reservados todos os direitos, alterações e equívocos.
 Os dados da � cha técnica referem-se a “Portugal”, país de� nido nas con� gurações.
2) Consoante opção de potência

UDC = 220 V

UDC = 320 V

UDC = 420 V

ηEuro(220 VDC) = 95.0 %

ηEuro(320 VDC) = 95.5 %

ηEuro(420 VDC) = 96.2 %
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Monitorização das instalações MaxComm

MaxVisio
Um visor táctil visualiza os dados de 
uma instalação fotovoltaica e de con-
versores individuais.

MaxTalk
Software de PC fácil de utilizar para a co-
municação no local e para monitorização 
local das instalações.

MaxWeb

O núcleo da monitorização de instala-
ções baseadas na Web é o registador 
de dados MaxWeb xp; este permite a 
comunicação multimédia com a insta-
lação fotovoltaica e envia mensagens a 
aparelhos escolhidos livremente por 
Internet. A MaxRemote permite um re-
dução de potência comandada à dis-
tância através do operador de rede.

MaxVisio

MaxWeb Portal
(potência, capacidade, alarme)

SMS 
(alarme)

E-Mail 
(alarme, XML)

MaxRemote
(interface)

MaxDisplay 
(interface: potência, capacidade) MaxCount

MaxWeb xp

MaxMeteo

MaxTalk



A solução convincente.

Desde há mais de 20 anos que desenvolvemos e produzimos inversores 
sem transformadores. Os nossos engenheiros aproveitaram este know-how 
quando adaptaram, aos mais diversos requisitos, os inversores de strings 
de alimentação monofásica da série S da SolarMax, de uma forma ainda 
melhorada. Os operadores de instalações usufruem dos nossos inversores 
por serem confortáveis, � áveis e potentes; os nossos instaladores apre-
ciam-nos por aqueles se montarem rapidamente, se colocarem em funcio-
namento de forma descomplicada e por serem facilmente ampliáveis. 
Apesar de todos os inversores da série S serem menores do que aparelhos 
comparáveis, a longo prazo têm uma maior performance. Graças à sua 
� abilidade e ao nosso serviço pós-venda único, todos os investimentos es-
tão absolutamente garantidos.

 Máxima 
rentabilidade

Quem investe em inversores da série S da 
SolarMax, não corre qualquer risco. Os aparelhos 
estáveis e com alta qualidade de processamento 
são duráveis e recuperam, graças à sua elevada e 
constante e� cácia em Euro, até mais 96,2 % do 
que qualquer outro sistema solar. Um investimen-
to que compensa.

 Swiss Quality

Todos os inversores da série S da SolarMax são 
aprovados pela TÜV, quanto ao tipo de construção, 
e satisfazem todas as condições da marca de con-
trolo GS relativa a segurança de produtos. Graças 
ao elevado padrão de qualidade, com cada inver-
sor de strings prestamos uma garantia de fabrican-
te de cinco anos, a qual pode ser alargada, opcio-
nalmente, para 10 ou 12 anos.

 Indicado para montagem 
no exterior e no interior

Com a sua caixa de alumínio de alta qualidade e 
estabilidade, a electrónica � ca bem protegida. Os-
tentando o grau de protecção IP54, todos os in-
versores da série S da SolarMax podem ser mon-
tados e operados com segurança, tanto no interior 
como no exterior.

 Serviço pós-venda 
competente

Se um aparelho não funcionar como é habitual, a 
nossa equipa competente da linha de apoio ajuda-
o na procura do erro. Se a avaria for causada pelo 
próprio aparelho, trocamos-lhe o inversor sem de-
mora. Além disso, auxiliamos os nossos parceiros 
ministrando regularmente acções de formação e 
disponibilizando o nosso software gratuito de con-
� guração “MaxDesign”. Os projectos de con� gura-
ção tornam-se uma brincadeira de criança.

 A mais fácil 
das montagens

Os inversores da série S da SolarMax são leves, 
compactos e instalam-se num abrir e fechar de 
olhos, graças às suas conexões encaixáveis e de 
fácil acesso. Graças à calha de montagem forneci-
da, podem ser montados na parede sem di� culda-
de. Devido ao seccionador DC integrado, os inver-
sores podem ser desligados do gerador solar, 
bastando uma intervenção rápida.

 Comando e comunica-
ção inteligentes

Todas as informações e con� gurações relevantes 
estão apresentadas num explícito visor. Um regista-
dor de dados integrado memoriza todas as infor-
mações importantes. Todos os inversores estão 
equipados com um interface de padrão RS485 e 
Ethernet, e podem ser ampliados simplesmente 
com os componentes “MaxComm“.

 Sistema de 
refrigeração inovador

Seja qual for a temperatura a que o sol brilha, os 
inversores da série S da SolarMax trabalham sem-
pre na sua performance ideal. De uma forma e� -
caz, o inteligente conceito de refrigeração conduz 
o calor para fora da caixa, enquanto os sensores 
supervisionam continuamente a temperatura de 
funcionamento. Em caso extremo, a potência de 
saída é estrangulada para proteger o inversor con-
tra sobreaquecimento.
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SolarMax série S (Portugal)

É tão fácil maximizar a rendibilidade dos sistemas solares.SolarMax 2000S SolarMax 3000S SolarMax 4200S SolarMax 6000S
Grandezas de entrada Potência máxima do gerador fotovoltaico 1) 2’300 W 3’300 W 5’000 W 6’000 W

Amplitude de tensão MPP 100 V…550 V 100 V…550 V 100 V…550 V 100 V…550 V
Tensão mín. para potência nominal 170 V 235 V 180 V 220 V
Tensão DC máxima 600 V 600 V 600 V 600 V
Corrente DC máxima 11 A 11 A 22 A 22 A
Tipo de ligação MC4 MC4 MC4 MC4

Grandezas de saída Potência nominal 1’800 W 2’500 W 3’680 W 2) / 3’450 W 2) 4’600 W
Potência máxima 1’980 W 2’750 W 4’050 W 2) / 3’795 W 2) 5’060 W
Tensão nominal da rede / amplitude 230 V / 196 V...264 V 230 V / 196 V...264 V 230 V / 196 V...264 V 230 V / 196 V...264 V
Corrente AC máxima 12 A 12 A 19 A 22 A
Frequência nominal da rede / amplitude 50 Hz / 45 Hz…55 Hz
Factor de potência (cos phi) > 0.98
Distorção à potência nominal < 1.5 %
Tipo de ligação Wieland
Ligação à rede Monofásica

Eficácia E� cácia máx. 97 % 97 % 97 % 97 %
E� cácia europeia 95.4 % 95.5 % 95.8 % 96.2 %

Absorção de potência Perda de carga, noite 0 W

Condições ambiente Grau de protecção conforme EN 60529 IP54
Amplitude da temperatura ambiente -20 °C…+60 °C
Amplitude da temp. amb. para potência nominal -20 °C…+45 °C
Humidade relativa do ar 0…98 % (sem condensação)

Equipamento Visor Visor grá� co LC com iluminação do fundo e LED de estado
Conceito de conexão Bifásico, sem transformador (sem separação galvânica)
Registador de dados Registador de dados para produção de energia, potência de pico e vida útil para 

os últimos 31 dias, 12 meses e 10 anos
Supervisão de corrente de falha Interna, sensível a todos os tipos de corrente
Caixa Alumínio, tampa revestida por pulverização
Descarregador de sobretensão elétrica DC Classe de requisitos D (VDE 0675-6) ou tipo 3 (EN 61643-11)
Descarregador de sobretensão elétrica AC Classe de requisitos D (VDE 0675-6) ou tipo 3 (EN 61643-11)

Normas & directivas Em conformidade com CE Sim
CEM EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN 61000-3-12
Normas/directivas satisfeitas VDE 0126-1-1 / DK 5940  Ed. 2.2 / RD 661 / G83/1
Segurança do aparelho “GS - segurança aprovada” perante VDE e “aprovada quanto ao tipo de construção” 

perante o TÜV, conforme EN 50178

Interfaces Comunicação de dados RS485 / Ethernet através de dois conectores RJ45
Contacto de sinalização do estado Ficha M12 com relé como contacto de abertura/de fecho

Peso & dimensões Peso 13 kg 13 kg 15 kg 15 kg
Dimensões em mm (L x A x P) 545 x 290 x 185 545 x 290 x 185 545 x 290 x 185 545 x 290 x 185

Garantia Padrão 5 anos / prolongamento de 10, 15, 20 ou 25 anos possível
1) sobre-dimensão recomendada 15 % (estudo de ISE Fraunhofer) Reservados todos os direitos, alterações e equívocos.
 Os dados da � cha técnica referem-se a “Portugal”, país de� nido nas con� gurações.
2) Consoante opção de potência

UDC = 220 V

UDC = 320 V

UDC = 420 V

ηEuro(220 VDC) = 95.0 %

ηEuro(320 VDC) = 95.5 %

ηEuro(420 VDC) = 96.2 %
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Monitorização das instalações MaxComm

MaxVisio
Um visor táctil visualiza os dados de 
uma instalação fotovoltaica e de con-
versores individuais.

MaxTalk
Software de PC fácil de utilizar para a co-
municação no local e para monitorização 
local das instalações.

MaxWeb

O núcleo da monitorização de instala-
ções baseadas na Web é o registador 
de dados MaxWeb xp; este permite a 
comunicação multimédia com a insta-
lação fotovoltaica e envia mensagens a 
aparelhos escolhidos livremente por 
Internet. A MaxRemote permite um re-
dução de potência comandada à dis-
tância através do operador de rede.

MaxVisio

MaxWeb Portal
(potência, capacidade, alarme)

SMS 
(alarme)

E-Mail 
(alarme, XML)

MaxRemote
(interface)

MaxDisplay 
(interface: potência, capacidade) MaxCount

MaxWeb xp

MaxMeteo

MaxTalk
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SolarMax série S (Portugal)

É tão fácil maximizar a rendibilidade dos sistemas solares.SolarMax 2000S SolarMax 3000S SolarMax 4200S SolarMax 6000S
Grandezas de entrada Potência máxima do gerador fotovoltaico 1) 2’300 W 3’300 W 5’000 W 6’000 W

Amplitude de tensão MPP 100 V…550 V 100 V…550 V 100 V…550 V 100 V…550 V
Tensão mín. para potência nominal 170 V 235 V 180 V 220 V
Tensão DC máxima 600 V 600 V 600 V 600 V
Corrente DC máxima 11 A 11 A 22 A 22 A
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Grandezas de saída Potência nominal 1’800 W 2’500 W 3’680 W 2) / 3’450 W 2) 4’600 W
Potência máxima 1’980 W 2’750 W 4’050 W 2) / 3’795 W 2) 5’060 W
Tensão nominal da rede / amplitude 230 V / 196 V...264 V 230 V / 196 V...264 V 230 V / 196 V...264 V 230 V / 196 V...264 V
Corrente AC máxima 12 A 12 A 19 A 22 A
Frequência nominal da rede / amplitude 50 Hz / 45 Hz…55 Hz
Factor de potência (cos phi) > 0.98
Distorção à potência nominal < 1.5 %
Tipo de ligação Wieland
Ligação à rede Monofásica

Eficácia E� cácia máx. 97 % 97 % 97 % 97 %
E� cácia europeia 95.4 % 95.5 % 95.8 % 96.2 %

Absorção de potência Perda de carga, noite 0 W

Condições ambiente Grau de protecção conforme EN 60529 IP54
Amplitude da temperatura ambiente -20 °C…+60 °C
Amplitude da temp. amb. para potência nominal -20 °C…+45 °C
Humidade relativa do ar 0…98 % (sem condensação)

Equipamento Visor Visor grá� co LC com iluminação do fundo e LED de estado
Conceito de conexão Bifásico, sem transformador (sem separação galvânica)
Registador de dados Registador de dados para produção de energia, potência de pico e vida útil para 

os últimos 31 dias, 12 meses e 10 anos
Supervisão de corrente de falha Interna, sensível a todos os tipos de corrente
Caixa Alumínio, tampa revestida por pulverização
Descarregador de sobretensão elétrica DC Classe de requisitos D (VDE 0675-6) ou tipo 3 (EN 61643-11)
Descarregador de sobretensão elétrica AC Classe de requisitos D (VDE 0675-6) ou tipo 3 (EN 61643-11)

Normas & directivas Em conformidade com CE Sim
CEM EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11 / EN 61000-3-12
Normas/directivas satisfeitas VDE 0126-1-1 / DK 5940  Ed. 2.2 / RD 661 / G83/1
Segurança do aparelho “GS - segurança aprovada” perante VDE e “aprovada quanto ao tipo de construção” 

perante o TÜV, conforme EN 50178

Interfaces Comunicação de dados RS485 / Ethernet através de dois conectores RJ45
Contacto de sinalização do estado Ficha M12 com relé como contacto de abertura/de fecho

Peso & dimensões Peso 13 kg 13 kg 15 kg 15 kg
Dimensões em mm (L x A x P) 545 x 290 x 185 545 x 290 x 185 545 x 290 x 185 545 x 290 x 185

Garantia Padrão 5 anos / prolongamento de 10, 15, 20 ou 25 anos possível
1) sobre-dimensão recomendada 15 % (estudo de ISE Fraunhofer) Reservados todos os direitos, alterações e equívocos.
 Os dados da � cha técnica referem-se a “Portugal”, país de� nido nas con� gurações.
2) Consoante opção de potência

UDC = 220 V

UDC = 320 V

UDC = 420 V

ηEuro(220 VDC) = 95.0 %

ηEuro(320 VDC) = 95.5 %

ηEuro(420 VDC) = 96.2 %
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Monitorização das instalações MaxComm

MaxVisio
Um visor táctil visualiza os dados de 
uma instalação fotovoltaica e de con-
versores individuais.

MaxTalk
Software de PC fácil de utilizar para a co-
municação no local e para monitorização 
local das instalações.

MaxWeb

O núcleo da monitorização de instala-
ções baseadas na Web é o registador 
de dados MaxWeb xp; este permite a 
comunicação multimédia com a insta-
lação fotovoltaica e envia mensagens a 
aparelhos escolhidos livremente por 
Internet. A MaxRemote permite um re-
dução de potência comandada à dis-
tância através do operador de rede.

MaxVisio

MaxWeb Portal
(potência, capacidade, alarme)

SMS 
(alarme)

E-Mail 
(alarme, XML)

MaxRemote
(interface)

MaxDisplay 
(interface: potência, capacidade) MaxCount

MaxWeb xp

MaxMeteo

MaxTalk


