
Falowniki Solplanet serii ASW LT-G2 do rozwiązań biznesowych 

Falowniki Solplanet serii ASW LT-G2 o mocy 30-50 kW to wysokowydajne falowniki 3-fazowe, które 
nadają się do inwestycji komercyjnych.  Prąd wejściowy 13 A, idealny do bifacial i najnowszej generacji 
wielkopowierzchniowych modułów. 

Ta seria wyposażona jest do 5 MPPT (w zależności od mocy falownika), a każde z nich posiada 2 wejścia 
łańcuchów co zwiększa możliwości i wygodę instalacji. 
 
Przewymiarowanie DC względem AC wynosi do 1.5.  

Falowniki wyposażone są standardowo w moduł WiFi. Wkrótce będzie dostępny moduł WiFi/LAN oraz 
moduł 4G.  
 
Ale to nie wszystko, inwertery wyposażone są w podwójny uchwyt co umożliwia prosty i szybki montaż 
przy użyciu standardowych narzędzi. Złącze Plug-in oraz złącza Phoenix Contact do szybkiej i pewnej 
instalacji. Stopień ochrony IP66. 

 

Kto powiedział, że falowniki nie mogą się ładnie prezentować?  
Seria falowników ASW LT-G2 charakteryzuje się zwartą konstrukcją i 
nietuzinkowym wyglądem, który docenili najlepsi projektanci na świecie 
przyznając nagrodę RedDot Award 2021 za najlepsze wzornictwo.  

 
Charakterystyka falowników 3-fazowych Solplanet serii ASW 30-50K-LT-G2: 

• Moc od 30 kW do 50 kW 
• Szeroki zakres napięć startowych MPPT, od 200 V do 1000 V 
• Prąd wejściowy 13 A, idealny do bifacial i najnowszej generacji wielkopowierzchniowych 

modułów  
• Przewymiarowanie DC względem AC wynosi do 1.5 
• Stopień ochrony IP66 do użytku na zewnętrz 
• Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami  
• Sterowanie mocą bierną w celu zmniejszenia efektu podbijania napięcia w sieci energetycznej: 

tryb Q(U), tryb cos phi (P), stały cosinus phi 
• Kompatybilność z SolarLog 
• Złącze Plug-in oraz złącza Phoenix Contact do szybkiej i pewnej instalacji 
• Gwarancja 10 lat, możliwość pobrania indywidulanego certyfikatu ze strony www 
• Możliwość przedłużenia gwarancji do 15 i 20 lat  
• Serwis na miejscu, pełen ‘door-to-door’ 
• Wymiana urządzenia w 48 godz.  
• Polska infolinia techniczna dla instalatora i użytkownika w godz. 8:00-18:00 
• Czytelna i łatwa w obsłudze, autorska aplikacja oraz chmura w języku polskim  
• Nagroda RedDot Award - Oscar Design’u za wyjątkowe wzornictwo  

 

WSPARCIE TECHNICZNE: 
+48 13 492 61 09 / service.pl@solplanet.net  

PRODUKTY / SZKOLENIA: 
Informacje na temat szkoleń, produktów, promocji 
sales.pl@solplanet.net  

DYSTRYBUTORZY: 
www.solplanet.net/pl/gdzie-kupic  

 

Więcej informacji i materiałów jest dostępne na stronie 
www.solplanet.net/pl  

W przypadku jakichkolwiek zapytań – zapraszamy do kontaktu. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-18:00.  
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