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Steca StecaGrid 3ph

Altijd symmetrisch:

Flexibele aansluiting:

Lange levensduur:

Productkenmerken:
∙ Hoog rendement
∙ Ander ingangsspanningsbereik
∙ Driefasige, symmetrische teruglevering aan 
  het net
∙ Geïntegreerde datalogger
∙ Firmware-update mogelijk
∙ Geïntegreerde DC-schakelaar
∙ Robuuste metalen behuizing
∙ Geschikt voor installatie in de buitenlucht
∙ Wandmontage met stalen wandhouder voor 

uiterst eenvoudige montage
∙ Vijf jaar garantie

Weergaven:
∙ Multifunctioneel grafisch lcd met achtergrond-

verlichting
∙ Geanimeerde weergave van de opbrengst

Bediening:
∙ Eenvoudige bediening met menunavigatie
∙ Menunavigatie in meerdere talen

Opties:
∙ Bewaking van de installatie met Solar-Log™ en 

WEB‘log
∙ Weergave-eenheid StecaGrid Vision of groot 

display aansluitbaar

Het voordeel van de driefasige teruglevering is dat het 
geproduceerde zonnestroomvermogen altijd symme-
trisch over alle drie de netleiders verdeeld aan het open-
bare elektriciteitsnet wordt afgegeven. Dit is bij deze 
omvormers over het gehele vermogensbereik het geval. 
Tijdens de planning van de installatie komt daardoor het 
deels omslachtige voorkomen van een asymmetrie van 
meer dan 4,6kW door de overeenkomstige keuze van 
afzonderlijke omvormers te vervallen. De symmetrische 
teruglevering is volledig in het belang van de energie-
bedrijven. Tijdrovende discussies met deze bedrijven 
behoren dus tot het verleden.

Eenfasige omvormers moeten tijdens de spanningsnuldoorgang op de terugleverfase alle energie die 
door de zonnepanelen geleverd wordt tussentijds in het apparaat opslaan. Dit wordt normaal gespro-
ken door elektrolytische condensatoren gedaan. Deze onderdelen beinvloeden door de mogelijkheid 
van uitdrogen de levensduur van een elektronisch apparaat.
Bij driefasige omvormers daarentegen wordt altijd op minimaal twee fasen energie aan het net terug-
geleverd. De noodzaak van de tussentijdse energieopslag in het apparaat is daardoor zeer sterk gere-
duceerd en dit heeft voor de exploitant van de installatie een positief
effect, aangezien de levensduur daardoor langer wordt.

Door het brede ingangsspanningsbereik van 350V tot 845V en een maximale ingangsstroom van 27 of 
32A kunnen alle gangbare kristallijne zonnepanelen in verschillende configuraties op de omvormer
worden aangesloten. Bovendien hebben ze certificaten voor het gebruik met CdTe en CIS/CIGS dunne-
film zonnepanelen (www.stecasolar.com/matrix). Voor de flexibele, mechanische gelijkstroomaanslui-
ting zijn vier stekker-/busparen beschikbaar.
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.: Omvormers
Technische specificaties:

8000+ 3ph 10000+ 3ph

Ingang

Max. startspanning 845 V
Operationale ingangsspanningsbereik 350 V
MPP voltage voor gespecificeerde output 350 V … 700 V

Max. ingangsstroom 27 A 32 A

Maximale ingangsvermogen bij hoogste rendement 9,250 W 10,800 W

Max. aanbevolen PV vermogen 10,500 Wp 12,500 Wp

Uitgang

Uitgangsspanning 320 V ... 480 V (afhankelijk van de landinstelling)

Nominale uitgangsspanning 400 V

Max. uitgangsstroom 16 A

Max. vermogen (cos phi = 1) 8,800 W 1) 3) 10,300 W 2) 3) 5)

Max. vermogen (cos phi = 0,95) 8,800 W 1) 3) 9,800 W 3)

Schijnbaar vermogen (cos phi = 0,95) 9,260 VA 4) 10,300 VA 4)

Nominaal vermogen 8,000 W 3) 9,900 W 3)

Nominaal frequentie 50 Hz en 60 Hz

Netfrequentie 47,5 Hz ... 52 Hz (afhankelijk van de landinstelling)

Eigenverbruik in nachtstand < 2,5 W

Aantal fasen driefasig

Klirrfactor (cos phi = 1) < 3 %

Vermogensfactor cos phi 0,9 capacitair ... 0,9 inductief

Efficiëntiegraad

Max. werkingsgraad 96,3 %

Europese werkingsgraad 95,2 % 95,4 %

Statische MPP werkingsgraad  99 % 

Eigen verbruik < 8 W

Vermogens-Derating bij Vol-Last vanaf 50 °C (Tamb)

Veiligheid

Scheidingsprincipe geen galvanische scheiding, trafoloos

Netbewaking ja, geïntegreerd

Stroombewaking ja, geïntegreerd 6)

Voorwaarden

Installatie geklimatiseerd binnen; niet geklimatiseerd binnen

Klimaatklasse conform IEC 60721-3-3 4K4H

Omgevingstemperatuur -20 °C ... +60 °C

Lagertemperatur -30 °C ... +80 °C

Relatieve vochtigheid 0 % ... 95 %, zonder condensatie

Ruisemissie (typisch) 60 dBA

Installatie en constructie

IP-klasse IP 54

Overspanningscategorie III (AC), II (DC)

Type van DC-aansluiting Multicontact MC4 (4 pairs), rated current 22 A per input

Type van AC-aansluiting Wieland RST25i5 plug, mating connector included

Afmetingen (X x Y x Z) 400 x 847 x 225 mm

Gewicht 42 kg

Communicatie interface RS485; 2 x RJ45 sockets; connectable to StecaGrid Vision, Meteocontrol WEB‘log or
Solar-LogTM

Geïntegreerde DC-schakelaar ja, conform DIN VDE 0100-712

Koelprincipe Temperatuur afhankelijke ventilator, variabele toeren, intern (stofbeschermd)

Controle certificaten certificate of compliance as per DIN VDE 0126-1-1, CE mark, VDE AR N 4105, G59, G83,
AS4777, UTE C 15-712-1

Artikelnummer 78104080 78104081

Bruto prijs € 1580,- € 1719,-
1) Germany and Denmark_unlimited: 8,000 W 2) Germany and Denmark_unlimited: 9,900 W 3) Denmark: 6,000 W 4) Denmark: 6,670 VA at cos phi = 0.90; 6,320 VA 

at cos phi = 0.95 5) Belgium and Australia: 10,000 W 6) The design of the inverter prevents it from causing DC leakage current
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