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Cu intrare fotovoltaică de 450 V/4000 W 

Multi RS Solar 48/6000 
 

Invertor/încărcător hibrid 
Multi RS Solar 48/6000 este un invertor/încărcător de 48 V 6 kVA cu intrare fotovoltaică de 450 VDC 4 kWp. 
 
Combinație de invertor, încărcător de curent alternativ și Solar MPPT 
Invertorul produce o undă sinusoidală perfectă și poate să alimenteze aparate cu putere mare.  
Este bidirecțional și încărcă bateria atunci când există energie solară în exces sau o sursă de curent alternativ sau 
convertește de la baterie atunci când este necesar.  
 
Gamă mare de tensiune MPPT 
80 – 450 V DC cu o tensiune de pornire fotovoltaică de 120 VCC. 
 
Ușor, eficient și silențios 
Datorită tehnologiei cu înalte frecvențe și noului design, acest invertor puternic cântărește doar 11 kg. Mai mult, are o 
eficiență excelentă, putere redusă în modul standby și o funcționare foarte silențioasă. 
 
Afișaj, Bluetooth și aplicația VictronConnect 
Afișajul citește parametrii bateriei, invertorului și solari. Aceiași 
parametri pot fi accesați folosind un smartphone sau alt 
dispozitiv compatibil cu Bluetooth prin aplicația VictronConnect. 
 
Capacitate fotovoltaică extensibilă, atât cuplată la curent alternativ și la curent continuu 
Capacitatea fotovoltaică integrată de 4 kWp poate fi extinsă adăugând încărcătoare solare la sistem, de exemplu gama 
noastră de încărcătoare solare inteligente, inclusiv modelele Smart Solar RS. Când sunt conectate într-o rețea VE.Can, 
încărcarea bateriei va funcționa sincron și coordonat. 
 
Capacitatea fotovoltaică poate fi extinsă prin instalarea de invertoare fotovoltaice a căror putere de ieșire va fi controlată 
automat de controlul integrat al puterii cu schimbarea frecvenței.  
 
Porturi de comunicare 
Conectarea VE.Can la un dispozitiv GX pentru monitorizarea sistemului, înregistrarea datelor și efectuarea de actualizări 
de firmware de la distanță. Conectarea VE.Direct la GlobalLink 520 pentru monitorizarea datelor de la distanță.  
 
Conexiuni I/O 
Releu programabil, conexiuni ale senzorului de temperatură și ale senzorului de tensiune. Intrarea de la distanță poate fi 
configurată pentru Victron smallBMS.  
 

În interiorul Multi RS 48 V 6000 VA 

Multi RS Solar 48/6000 
1 tracker 
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Multi RS Solar 48/6000 

INVERTOR 

Interval de tensiune la intrare CC 38 – 62 V  (1) 

Ieșire 
Tensiune de ieșire: 230 VCA ± 2 % 

Frecvență: 50 Hz ± 0,1 % (2) 

Putere de ieșire continuă 25° C    Crește linear de la 4800 W la 46 VDC 
la 5300 W la 52 VDC 

Putere de ieșire continuă 40 °C 4500 W 

Putere de ieșire continuă 65 °C 3000 W 

Putere maximă 9 kW timp de 3 secunde 

Curent de ieșire scurtcircuit 50 A 

Curent continuu maxim 25 A  

Protecție la supracurent pentru ieșirea maximă a invertorului 
cu curent alternativ 

30 A 

Eficiență maximă 
96,5 % la 1 kW sarcină 
94 % la 5 kW sarcină 

Putere cu sarcină nulă 20 W 

Curent de pornire NA 

Oprire din cauza bateriei scăzute 37,2 V (ajustabil) 

Repornire la tensiune scăzută baterie 43,6 V (ajustabil) 

SOLAR 

Tensiune CC maximă 450 V 

Tensiune la pornire 120 V 

Interval de tensiune de operare MPPT 80 – 450 V (3) 

Curent maxim fotovoltaic operațional de intrare  18 A 

protecție la polaritate pentru inversarea curentului maxim de 
scurtcircuit fotovoltaic 

20 A 

Putere maximă de încărcare  solară CC 4000 W 

Curent maxim de scurtcircuit fotovoltaic (Isc PV) 30 A 

Nivel declanșare curent de scurgere 30 mA 

Nivel de eroare de izolare (detecție înainte de pornire) 100 kΩ  

ÎNCĂRCĂTOR 

Interval de tensiune încărcător programabil (VDC)  36 – 60 V 

Tensiunea de încărcare de „absorbție” (VCC) Setări implicite: 57,6 V (ajustabil) 

Tensiunea de încărcare de „float” (VCC) Setări implicite: 55,2 V (ajustabil) 

Putere maximă de încărcare CA la 230 VCA 5000 W 

Curent maxim combinat al încărcătorului  100 A (8) 

Limita curentului de intrare CA   31 A 

Senzorul de temperatură a bateriei Da 

Senzor tensiune baterie Da 

GENERALE 

Funcționare trifazată și în paralel Nu 

Releu programabil (4) Da 

Protecție (5) a - g 

Porturi de comunicare a datelor Port VE.Direct și port VE.Can (6) 

Frecvența Bluetooth 2402 – 2480 MHz 

Putere Bluetooth 4 dBm 

Port intrare analogic/digital cu scop general Da, 2x 

Pornire/Oprire la distanță Da 

Interval temperatură de funcționare de la -40 la +65 °C (răcire asistată de ventilator) 

Altitudine maximă 2000 m 

Umiditate (fără condensare) max. 95 % 

CARCASĂ 

Material și culoare Aluminiu, albastru RAL 5012 

Categorie de protecție Clasa de protecție IP21:  I 

Conectarea bateriei Șuruburi M8 

Conexiune CA 230 V Regletă de conexiuni 13 mm² (6 AWG) 

Greutate 11 kg 

Dimensiuni (hxlxa) 425 x 440 x 125 mm 

STANDARDE 

Siguranță 
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, 

EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 

Emisii, imunitate 

EN 55014-1, EN 55014-2 
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 

IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3,  
Grad de poluare 2 

1) Tensiunea minimă de pornire este de 41 V. Oprirea invertorului poate fi setată la 32 VCC, dar se poate opri la o tensiune de ieșire CA 
mică (din cauza sarcinii). Deconectarea la supratensiune este de setată la 65,5 V. 

2) Poate fi reglat la 60 Hz 
3) Intervalul de funcționare MPPT este limitat de tensiunea bateriei - PV VOC nu trebuie să depășească de 8 ori tensiunea de plutire a 

bateriei, cum ar fi o tensiune maximă a bateriei de 50 V trebuie să aibă o matrice fotovoltaică maximă de 400 V. 
– consultați manualul produsului pentru mai multe informații.  

4) Releu programabil care poate fi setat pentru a declanșa o alarmă generală, o subtensiune de CC sau o funcție de pornire a semnalului 
unui grup electrogen. CC nominal: 4 A până la 35 VCC, 1 A până la 70 VCC 

5) Tastă de protecție: 
a) scurtcircuit la ieșire     b) suprasarcină      c) tensiunea bateriei este prea mare     d) tensiunea bateriei este prea mică 
e) temperatură prea mare      f) 230 VAC la ieșirea invertorului     g) scurgerile solare la pământ 

6) Conexiunea la un dispozitiv GX (precum Cerbo GX) trebuie făcută prin interfața VE.Can. Interfața VE.Direct este pentru conectarea la 
GlobalLink 520 și la un computer, folosind un cablu VE.Direct la USB. 

7) Valoarea de referință a încărcătorului (”float” și „absorption”) poate fi configurată la maxim 60 V. Tensiunea de ieșire la bornele 
încărcătorului poate să fie mai mare, iar acest lucru se datorează compensării temperaturii și compensării căderii de tensiune pe 
cablurile bateriei. Curentul maxim de ieșire este redus pe o bază liniară de la curentul complet de 60 V la 5 A la 62 V. Tensiunea de 
egalizare poate fi configurată la max 62 V, procentul curentului de egalizare poate fi configurat la maxim 6 %. 

8) Curentul maxim de încărcare de la sursele CA și CC variază în funcție de tensiunile CA și CC. 
Consultați manualul produsului pentru specificații de limitare mai detaliate datorită acestor variabile 

Portalul VRM 
Atunci când Multi RS este conectat la un dispozitiv GX cu conexiune la internet, puteți accesa site-
ul nostru web gratuit pentru monitorizarea de la distanță (VRM). Acesta va afișa toate datele 
sistemului dumneavoastră într-un format grafic cuprinzător. Setările sistemului pot fi modificate de 
la distanță prin intermediul portalului. Alarmele pot fi primite prin e-mail. 

Configurați și monitorizați cu VictronConnect 
O conexiune încorporată Bluetooth Smart permite 
monitorizarea rapidă sau ajustarea setărilor pentru Multi RS. 
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