
FALOWNIKI HYBRYDOWE SOLPLANET – podwójne bezpieczeństwo 
 

Falowniki hybrydowe Solplanet serii ASW H-T1 o mocy 8, 10 i 12 kW posiadają dwa 
trójfazowe wyjścia EPS, które zapewnią bezpieczne awaryjne zasilenie Twojego domu 
podczas zaniku i wyłączeń prądu z sieci. Dzięki temu, urządzenia podłączone do naszej 
instalacji nie odczują przerwy w zasilaniu. Do takiego wyjścia możemy podłączyć np. 
lodówkę, alarm oraz niezbędne do życia urządzenia, wobec tego w przypadku przerw w 
dostawie prądu, tzw. black out’u, stajemy się niezależni i nie potrzebujemy dodatkowego, 
hałaśliwego agregatu.  

Kolejną zaletą jest to, że wyjście EPS nie jest dodatkowo ograniczone prądowo, jedynym 
ograniczeniem jest moc maksymalna falownika (i ewentualnie baterii). 

Dodatkowo, hybrydy pozwalają na inteligentne zarządzenie wyprodukowaną energią, np. 
możemy w nocy wykorzystać energię wyprodukowaną w dzień. Polepsza nam się bilans 
energetyczny.  

Falowniki hybrydowe Solplanet mogą pracować bez baterii jak zwykły falownik. W ten 
sposób zyskujemy możliwość rozbudowania naszej instalacji w przyszłości kupując tylko 
bank energii. Jest to dobre rozwiązanie jeśli chcemy środki finansowe na instalację PV 
rozłożyć w czasie.  

Dodatkowe atuty to niskie napięcie startu i pracy po stronie DC 180 V / 125 V oraz dwa 
wejścia MPPT po 13 A każde. 

Poza tymi walorami, falownik posiada moduł wifi do bezprzewodowego połączenia z 
internetem i monitoring w chmurze, dając nam dostęp do danych z telefonu komórkowego 
gdziekolwiek jesteśmy. 

Podsumowując, falowniki hybrydowe Solplanet serii ASW H-T1 o mocy 8, 10 i 12 kW 
zapewnią bezpieczne awaryjne zasilenie Twojego domu podczas zaniku i wyłączeń prądu z 
sieci. 

 

 



Charakterystyka falowników hybrydowych 3-fazowych Solplanet serii ASW 8-12H-T1: 
 

• Moce 8, 10, 12 kW 

• Niskie napięcie startu po stronie DC 180 V / 125 V  

• Dwa wejścia MPPT po 13 A każde 

• Zasilanie awaryjne – dwa trójfazowe wyjścia EPS 

• Stopień ochrony IP65 do użytku na zewnętrz 

• Inteligentne zarządzenie wyprodukowaną energią 

 

• 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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