
OPTYMALIZACJA |  KONTROLA | BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenia służące do optymalizacji, monitorowania oraz kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych



MONITORING 
AFORE & GNE

Innowacja na rynku!

16.05.2022

Już jest! Pierwsza na rynku polska platforma 
monitorująca. Dedykowana dla optymalizatorów, 
urządzeń sterujących oraz inwerterów Afore. Nowy 
monitoring to podwójne standardy bezpieczeństwa 
dzięki technologii AWS Cloud oraz serwerom 
zlokalizowanym na terenie Polski i Niemiec.

Zintegrowany monitoring pracy dwóch urządzeń 
- inwerterów Afore oraz optymalizatorów GNE.

Jak wiemy, inwerter jako serce całej instalacji 
fotowoltaicznej jest niezwykle ważny, jednak instalacja 
to nie tylko inwerter. Na cały zestaw fotowoltaiczny 
składają się również: zabezpieczenia AC/DC, moduły 
fotowoltaiczne, optymalizatory mocy, konstrukcja jak 
i okablowanie. Dobrze jest monitorować pracę całej  
naszej instalacji. I właśnie opracowywany nowy monitoring 
idealnie spełnia tę funkcję. Pokazuje nam pracę inwertera, 
jak np. moc wyprodukowaną, pracę strony DC i AC, 
a dzięki zastosowaniu optymalizatorów mocy GNE, 
będziemy mogli monitorować pracę każdego modułu 
oddzielnie. Całość umożliwia nam pełną kontrolę 
instalacji. Klient końcowy jak i instalator, znajdzie to 
wszystko w jednym miejscu.

 
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
 
Nowy monitoring to podwójne bezpieczeństwo. Nasz 
nowy system monitorujący oparty został o infrastrukturę 
AWS Cloud*, zlokalizowaną w Europie, na terenie Polski 
i Niemiec. W efekcie Twoje dane, które są niezwykle 
cenne, nie opuszczają Unii Europejskiej. Ochrona 
danych, pełna kontrola nad systemem monitorującym 
oraz niewysyłanie ich w “daleki świat” to krok milowy 
na polskim rynku fotowoltaiki. Kolejną bardzo ważną 
kwestią bezpieczeństwa jest możliwość zdalnego 
wyłączenia w razie potrzeby (za pomocą monitoringu) 
napięcia na modułach (strona DC). Jest to dodatkowe 
rozwiązanie, które znacznie poprawia bezpieczeństwo 
ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ). Najważniejszym 
aspektem tych zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa 
na najwyższym poziomie.
 
*Czym jest AWS Cloud? Amazon Web Services to chmura 
obliczeniowa, która jest jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się technologii na świecie.

NASZA OFERTA
Produkty GNE

Optymalizator mocy
(pojedynczy) 

*HoneyBee 650

Optymalizator mocy
(pojedynczy) 

*HoneyBee 650 PLC

Optymalizator mocy
(pojedynczy) 

HoneyBee 850

Optymalizator mocy
(podwójny) 

HoneyBee 800

Urządzenie sterujące
(przewodowe - PLC) 

Beebox-PLC

Urządzenie sterujące
(radiowe) 

Beehive+Swarm

- Urządzenie przeznaczone do instalacji z komunikacją bezprzewodową

*Seria Honeybee 400 została zastąpiona przez optymalizatory Honeybee 650. Do czasu wyczerpania stanu magazynowego,  
klient może otrzymać wersję ze starszą nazwą, natomiast funkcjonalność jest taka sama jak w Honeybee 650.
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Zainteresowanie fotowoltaiką zarówno w Polsce jak i na świecie rośnie każdego roku 
w błyskawicznym tempie. Szacuje się, że w 2040 r. na terenie Polski będziemy posiadali 
instalacje o łącznej mocy około 16GW. Tak szybki wzrost i rozwój tego sektora odnawialnych 
źródeł energii wiąże się także z wprowadzaniem nowych wymogów i regulacji, jak np. 
wytyczne ppoż. Jako GNE stawiamy nacisk na wydajność i bezpieczeństwo, dlatego też 
odpowiadając na potrzeby rynku, wyposażyliśmy nasze urządzenia w dodatkowe funkcje:

- zdalne lub automatyczne rozłączenie napięcia z modułów po stronie DC
- redukcja wpływu temperatury na moc chwilową modułu
- ochrona modułu przed temperaturą krytyczną

Funkcje te mają za zadanie prewencyjnie zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo oraz 
zminimalizować ryzyko zagrożenia w przypadku akcji gaśniczej czy też innego zagrożenia.

Produkty marki GNE (optymalizatory, rozłączniki, urządzenia sterujące) zyskały pozytywną 
opinię ze strony KEZO - Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk w zakresie 
spełniania norm i dyrektyw, związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym instalacji 
fotowoltaicznych.
Na mocy sporządzonego dokumentu potwierdzono, że urządzenia GNE zapewniają 
dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku pożaru i kwalifikują się do zastosowania jako 
środek ochrony przeciwpożarowej instalacji PV.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawie budowlanym, instalacje powyżej 6,5kW 
wymagają zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej oraz konsultacji 
z rzeczoznawcą ppoż.

BEZPIECZEŃSTWO PPOŻPPOŻ.
Bezpieczeństwo
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Więcej informacji na www.gne.com.pl
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O nas

Serwis Stacjonarny posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz 
przeszkolenie producenta, dysponuje wszystkimi niezbędnymi 

podzespołami dostarczanymi przez fabrykę. Dzięki temu żaden 
problem dotyczący inwerterów, optymalizatorów i urządzeń 

sterujących nie jest nam straszny.

Zespół Afore Polska na chwilę obecną składa się z 70 osób... i ciągle się powiększa :)
Pracujemy w następujących działach:

Dział Handlowy, Dział Wsparcia Technicznego, Dział Serwisu, Serwis Mobilny, Dział Marketingu, Dział Badań 
i Rozwoju, Produkcja Skrzynek z Zabezpieczeniami, Dział Konstrukcji Aluminiowych.

Siedziba Firmy znajduje się w Gorlicach w województwie małopolskim. Pełna infrastruktura umożliwia nam 
sprzedaż oraz obsługę posprzedażową na najwyższym poziomie. Produkty Afore oraz GNE objęte są polską 
gwarancją i wsparciem z naszej strony.

Dział Wsparcia Technicznego ma na celu zdalnie rozwiązać 
problem, przyjąć zgłoszenie, a także doradzić we wszelkich 
sprawach związanych z naszymi produktami. W przypadku 
spraw wymagających interwencji serwisu AFORE, 
informacja przekazywana jest do działu Serwisu Mobilnego. 
Wsparcie pracuje od poniedziałku do soboty.

Wsparcie Techniczne

Dla satysfakcji klientów zapewniamy wsparcie  
w postaci Serwisu Mobilnego. Dojeżdżamy w każde 
miejsce na terenie kraju. Stawiamy sobie za cel  
zamknięcie sprawy serwisowej w ciągu 7 dni roboczych.

Serwis mobilny

Serwis Stacjonarny

AFORE Polska

5

FIRMA GNE
O nas

Nasza firma angażuje się również w prace badawczo 
rozwojowe. Zgłosiliśmy wiele patentów, które 
dały solidne fundamenty i efekty oraz uczyniły 
nas światowej rangi dostawcą inteligentnych  
rozwiązań optymalizacji.

Zaczynając od rynku chińskiego, stopniowo 
wchodząc na rynki Europy, Ameryki, Japonii oraz inne 
znaczące rynki PV, GNE zdobywa zaufanie klientów  
i staje się ważnym graczem na rynku zaawansowanych 
technologii optymalizacji mocy oraz inteligentnego 
zarządzania w obszarze instalacji fotowoltaicznych. 

AFORE Polska - przedstawiciel GNE oraz dystrybutor 
urządzeń fotowoltaicznych, zapewnia kompleksową 
obsługę sprzedaży oraz pomoc techniczną. 
Gwarantujemy pełne wsparcie przez cały okres 
funkcjonowania urządzenia w ramach gwarancji 
oraz serwisu pogwarancyjnego. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszą ofertą optymalizatorów mocy 
oraz pozostałych produktów partnerskich.

Afore Polska

GNE specjalizuje się w rozwoju oraz produkcji urządzeń służących do optymalizacji pracy instalacji 
fotowoltaicznych oraz inteligentnych systemów monitoringu. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania 
optymalizacji uzysków mocy na poziomie pojedynczego modułu, pozyskiwania danych w czasie 
rzeczywistym, zdalnego monitoringu pojedynczych  modułów oraz analizy dużej ilości danych w celu 
poprawy współczynników odpowiedzialnych za straty mocy i spadek wydajności. Dzięki poprawie tych 
współczynników uzyskujemy większą moc wyjściową, niższe koszty operacyjne i zarządzania, oraz wzrost 
bezpieczeństwa.
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JUŻ WKRÓTCE!

Optymalizacja

- Śledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) na poziomie każdego modułu PV (w przypadku 
optymalizatorów Honeybee 800 na poziomie szeregu 2 modułów), które umożliwia zwiększenie wydajności  
modułów, aż do 25%

- Redukcja wpływu zacienionego panela wyposażonego w optymalizator na wydajność pozostałych paneli 
w stringu

- Redukcja negatywnego wpływu wysokiej temperatury na żywotność panela i jego wydajność pracy

Funkcję optymalizacji uzyskujemy przez wyposażenie paneli w optymalizatory Honeybee 650/850 lub
Honeybee 800 (możliwość podpięcia dwóch paneli pod jeden optymalizator). Zarówno pierwsze dwa jak i trzeci 
model mogą być wykorzystywane jednocześnie w tym samym stringu.  

Liczbę optymalizatorów dobieramy według własnych potrzeb. Możemy wyposażyć wszystkie panele w instalacji 
lub na przykład tylko takie, które przez część dnia znajdują się w zacienionym miejscu.

Funkcja optymalizacji nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych urządzeń sterujących skomunikowanych  
z optymalizatorami. W razie potrzeby cały system można rozbudować o urządzenie sterujące Beehive+Swarm, 
ponieważ optymalizatory wyposażone są w komunikację radiową.

(Patrz schemat po lewej stronie)

1.OPTYMALIZACJA MOCY
Podstawowe funkcje produktów GNE

Przykładowy schemat połączenia optymalizatorów Honeybee 650 z modułami

Przykładowy schemat połączenia optymalizatorów Honeybee 800 z modułami
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Monitoring parametrów z poziomu panelu PV

Produkty GNE pozwalają na monitorowanie parametrów elektrycznych, przebiegu wykresu
mocy na poziomie każdego modułu w czasie rzeczywistym oraz odczyt danych historycznych.

Optymalizatory przekazują dane do skomunikowanego z nimi urządzenia sterującego (Beehive+Swarm 
lub Beebox-PLC) połączonego z siecią internetową za pomocą WiFi lub LAN.

Urządzenie sterujące wysyła dane na serwery platformy monitorującej, gdzie gromadzone są informacje 
o chwilowej mocy, napięciu czy też prądzie optymalizatorów przyłączonych do instalacji. Strona umożliwia  
również podgląd danych sumarycznych łącznej produkcji dziennej, tygodniowej, miesięcznej oraz rocznej.

Funkcja DC SAVE

Jest to wyłączanie napięcia na poziomie każdego modułu wyposażonego w optymalizator do wartości 0V.
Wyłączanie odbywa się na 3 sposoby:
 
- za pomocą przycisku STOP (Beebox-PLC) w przypadku komunikacji przewodowej, lub kombinacji

przycisków Safe Hub +   (Beehive+Swarm) w przypadku komunikacji radiowej

- z poziomu strony monitoringowej lub aplikacji mobilnej

- dzięki funkcji „30s”, czyli automatyczne wyłączenie napięcia wyjściowego optymalizatorów. Funkcja ta działa 
automatycznie w przypadku rozłączenia strony AC w całym obiekcie (np. przez główny wyłącznik ppoż., 
główne zabezpieczenie przy liczniku czy też rozdzielnię główną), a co za tym idzie strony zasilania AC zarówno 
urządzenia sterującego oraz inwertera. Dzieje się tak dlatego, że optymalizatory wyposażone są  
w oprogramowanie, które powoduje odcięcie napięcia DC na wyjściu każdego optymalizatora po 30 
sekundach od momentu zaniku sygnału z urządzenia sterującego przy jednoczesnym wykryciu braku 
przetwarzania energii przez inwerter z powodu zaniku napięcia AC.

2.MONITORING PRACY

3.DC SAFE

Podstawowe funkcje produktów GNE

Podstawowe funkcje produktów GNE

SYSTEM RADIOWY
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System z komunikacją radiową

Przeznaczony jest do dużych instalacji powyżej ~12 kW z liczbą stringów większą niż 2 (istnieje możliwość użycia 
systemu radiowego do mniejszych instalacji). Oparty jest o optymalizatory Honeybee 650/850 i Honeybee 800, 
a ich urządzeniem sterującym jest Beehive+Swarm. 

Komunikacja pomiędzy wszystkimi optymalizatorami, a Beehive+Swarm odbywa się radiowo.
Swarm montujemy na zewnątrz, w centralnym punkcie instalacji tak, aby znajdował się jak najbliżej 
optymalizatorów. W przypadku Beehive’a umieszczamy go w pomieszczeniu tak, aby znajdował się w zasięgu 
sieci WiFi lub miał możliwość połączenia przewodowego z routerem w celu prawidłowego przesyłu danych 
do platformy monitorującej.  Sygnał radiowy nie powinien przebiegać przez przeszkody typu: zbrojone stropy, 
blachy, grube ściany itp.

Swarm łączymy z Beehive przewodem skrętką (4 żyły) odporną na warunki atmosferyczne. Jeśli odległość 
poszczególnych optymalizatorów w danej instalacji wykracza poza zasięg Swarm’a, należy podłączyć kolejnego 
i umieścić w pobliżu optymalizatorów tak, aby cała instalacja była objęta sygnałem.

Do jednego Beehive’a można podłączyć 5 Swarm’ów z których każdy jest w stanie obsłużyć  
do 400 optymalizatorów Honeybee 650/850 lub Honeybee 800.

Kompletny system z komunikacją radiową zapewnia użytkownikowi wszystkie trzy funkcje czyli:
- optymalizację
- monitoring parametrów na poziomie każdego modułu
- funkcję DC SAVE (oprogramowanie „30s” w opcji, które należy zaznaczyć przy zamówieniu)

(Patrz schemat po lewej stronie)

SYSTEM RADIOWY
Systemy GNE

Schemat połączenia 5 Swarm’ów z urządzeniem sterującym Beehive
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Optymalizatory HoneyBee 650/850 posiadają funkcję śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT). Rozwiązanie 
to zapewnia optymalizację mocy na poziomie modułów PV. Optymalizatory  mają zastosowanie w systemach On-Grid,  
jak i Off-Grid. Dzięki systemowi monitoringu, możliwa jest archiwizacja danych. Komunikacja przy tej wersji 
optymalizatora przebiega bezprzewodowo.

DANE TECHNICZNE HoneyBee 650 HoneyBee 850

Maks. moc wejściowa 850W

21A

650W

15A

Maks. napięcie wejściowe 60V75V

Maks. prąd wejściowy

15A 21A

Zakres napięcia MPPT 12~75V 14~60V

Maks. moc wyjściowa 650W 850W

Zakres napięcia wyjściowego 0~75V 0~60V

Komunikacja Radiowa 2.4GHz

Maks. napięcie systemu 1500V

Maks. prąd wyjściowy

Maks. sprawność 99,60% 99,50%

Wymiary 130 | 109.6 | 25mm

Waga 520g

Złącze

Zakres temp. pracy -40~+85°C

Stopień ochrony IP68

Wilgotność względna 0~100%

EMC IEC61000-6-1, 6-2, 6-3, 6-4:2007

Bezpieczeństwo IEC62109-1:2010
Kategoria przepięciowa

ISC

III

16A 23A

Certyfikat CE

Śledzenie punktu mocy maksymalnej  
na poziomie modułu, 5-25% większa wydajność

Monitorowanie parametrów pracy modułu  
w czasie rzeczywistym

Zdalne wyłączanie, redukcja napięcia DC 
do wartości bezpiecznej

Możliwość podłączenia do nowej lub  
działającej instalacji fotowoltaicznej

Prosty montaż, kompatybilny z otworami 
pod modułem

Żywotność 25 lat, idealnie dopasowany 
do modułu PV

KOMUNIKACJA RADIOWA

HoneyBee 650 | 850

Optymalizatory z podwójnym złączem HoneyBee 800 łączą dwa moduły. Posiadają funkcję śledzenia punktu mocy 
maksymalnej (MPPT). Rozwiązanie to zapewnia optymalizację mocy na poziomie modułów PV. Optymalizatory mają  
zastosowanie w systemach On-Grid, jak i Off-Grid. Dzięki systemowi monitoringu, możliwa jest archiwizacja danych. 
Komunikacja odbywa się bezprzewodowo.

DANE TECHNICZNE HoneyBee 800

Maks. moc wejściowa 2x 450W

Maks. napięcie wyjściowe 2x 75V

Maks. prąd wejściowy 13A

Pojedyncze min. napięcie MMPT 13V

Zakres mocy wyjściowej 2x 0~450W

Zakres napięcia wyjściowego 2x 0~75V

Komunikacja Radiowa 2.4GHz

Maks. napięcie systemu 1500V

Maks. prąd wyjściowy 13A

Maks. sprawność 99,60%

Wymiary 130 | 130 | 25mm

Waga 815g

Złącze Kompatybilne z MC4

Zakres temp. pracy -40~+85°C

Stopień ochrony IP67

Wilgotność względna 0~100%

EMC IEC61000-6-1, 6-2, 6-3, 6-4:2007

Bezpieczeństwo IEC62109-1:2010

Kategoria przepięciowa

ISC

III

15A

Certyfikat CE

Śledzenie punktu mocy maksymalnej na poziomie 
modułu, 5-25% większa wydajność

Monitorowanie parametrów pracy modułu 
w czasie rzeczywistym

Bezpieczny system, zdalne wyłączanie, eliminacja 
niebezpieczeństwa zbyt wysokiego napięcia

Możliwość podłączenia do nowej lub działającej 
instalacji fotowoltaicznej

Prosty montaż, kompatybilny z otworami pod modułem

Żywotność 25 lat, idealnie dopasowany do modułu PV

KOMUNIKACJA RADIOWA

HoneyBee 800

Kompatybilne z MC4
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KOMUNIKACJA RADIOWA 

DANE TECHNICZNE Swarm

Napięcie wejściowe DC 12V
Natężenie prądu 25mA25mA
Pobór mocy ≤0.3W≤5W

Łączenie
RS485-1 (Swarm do Beehive)
RS485-2 (Swarm do Swarm)

RS485-2 (Beehive do trzeciego urządzenia)
RS485-1 (Beehive do Swarm), DC 5.5

RJ45, USB 3.0, GPRS

Zasięg WiFi
Komunikacja z siecią

≤50m
LAN+WiFiLAN+WiFi

Pasmo WiFi -2.4GHz
Maks. ilość optymalizatorów ≤400 
Maks. ilość Swarm 1
Wymiary 123 | 99 | 32mm
Waga 155g
Zakres temp. pracy
Stopień ochrony

-40~+85°C

Certyfikat CECE
IP65IP20

Beehive

DC 12V lub AC 220V

-

≤2000 
≤5

158 | 113 | 33mm
300g

-20~+60°C

Zalecany dla instalacji powyżej 2 stringów 
i mocy powyżej ~12kW

Automatyczne połączenie z optymalizatorem 
po zerwaniu połączenia

Możliwość zdalnego wyłączenia za pomocą 
platformy monitorującej

Komunikacja za pomocą WiFi lub LAN

Przesył danych w czasie rzeczywistym

Beehive + Swarm

SYSTEM PRZEWODOWY PLC
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System z komunikacją przewodową PLC

Przeznaczony jest do małych instalacji maksymalnie  2 stringowych (od 1 do 12 kW), w których
każdy jeden panel na instalacji wyposażony jest w optymalizator Honeybee 650 PLC, a każdy string
wpięty jest w urządzenie sterujące Beebox-PLC.

Oznacza to, że optymalizatorów Honeybee 650 PLC nie można stosować w układach niekompletnych,
czyli takich w których nie każdy panel jest wyposażony w optymalizator i układ nie posiada urządzenia 
sterującego Beebox-PLC.

Komunikacja pomiędzy wszystkimi optymalizatorami, a Beebox-PLC odbywa się po przewodzie
minusowym PV (-), natomiast komunikacja między routerem, a urządzeniem sterującym odbywa się 
bezprzewodowo lub po kablu. Dla zachowania stabilnej komunikacji ważną zasadą jest, aby przewody PV 
między Beebox-PLC, a optymalizatorami nie posiadały pętli.

Beebox-PLC można zamontować w pomieszczeniu obok inwertera jednak tak, aby zabezpieczenia DC 
znalazły się między inwerterem, a urządzeniem sterującym - w innym wypadku komunikacja z 
optymalizatorami może być zaburzona.

Do instalacji, w której inwerter posiada więcej niż 2 stringi, lecz każde MPPT posiada tylko 2 stringi
można również użyć systemu PLC, należy się trzymać jednak kilku zasad:

- 1 string instalacji jest obsługiwany przez jedno wejście na Beebox-PLC
- maksymalna liczba stringów w jednym MPPT nie może przekraczać 2 (każdy Beebox-PLC obsługuje 2

stringi podłączone do jednego MPPT.  Jedno MPPT może być obsługiwane tylko przez jeden Beebox)
- przewody DC wpięte w jedno urządzenie sterujące nie mogą przebiegać bliżej niż 0,5m od przewodów DC

wpiętych w kolejne Beeboxy
- Beebox-PLC nie może obsłużyć zrównoleglonych stringów (liczba stringów musi być równa liczbie wejść)

Kompletny system PLC zapewnia użytkownikowi wszystkie trzy funkcje czyli:
- optymalizację
- monitoring parametrów na poziomie każdego modułu
- funkcję DC SAVE oraz oprogramowanie „30s” w standardzie

(Patrz schemat po lewej stronie)

SYSTEM PRZEWODOWY
Systemy GNE



Optymalizatory HoneyBee 650 PLC posiadają funkcję śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT). Rozwiązanie 
to zapewnia optymalizację mocy na poziomie modułów PV. Optymalizatory  mają zastosowanie w systemach On-Grid,  
jak i Off-Grid. Dzięki systemowi monitoringu, możliwa jest archiwizacja danych. Komunikacja przy tej wersji 
optymalizatora przebiega przewodowo.

Śledzenie punktu mocy maksymalnej na poziomie 
modułu, 5-25% większa wydajność

Monitorowanie parametrów pracy modułu  
w czasie rzeczywistym

Zdalne wyłączanie, redukcja napięcia DC 
do wartości bezpiecznej

Możliwość podłączenia do nowej lub działającej 
instalacji fotowoltaicznej

Prosty montaż, kompatybilny z otworami pod modułem

Żywotność 25 lat, idealnie dopasowany do modułu PV

KOMUNIKACJA PRZEWODOWA

HoneyBee 650 PLC

KOMUNIKACJA PRZEWODOWA

DANE TECHNICZNE Beebox-PLC

Napięcie i częstotliwość 100~240V 50/60Hz
Maks. natężenie wejściowe na 1 stringu 15A
Ilość obsługiwanych stringów
Maksymalne napięcie systemu
Zakres temp. pracy
Rodzaj komunikacji

2
1500V

-20~+60°C
PLC

co 5 minutCzęstotliwość przesyłania danych
Maks. ilość optymalizatorów
Komunikacja z siecią

2 x 30

Funkcja szybkiego wyłączenia
WiFi

Funkcja zdalnego szybkiego wyłączenia
Tak

Automatyczne wyłączanie po awarii zasilania
Nie

Złącze wejściowe (wyjściowe)
Tak

Stopień ochrony
Wymiary
Waga
Certyfikat

Kompatybilne z MC4

900g
CE

IP54
220 | 210 | 65mm

Przeznaczony do instalacji 2 stringowej do mocy ~12kW, 
w układzie każdy 1 panel = 1 optymalizator

Bezpieczny system, eliminacja niebezpieczeństwa  
zbyt wysokiego napięcia

Możliwość podłączenia do nowej lub działającej 
instalacji fotowoltaicznej

Przesył danych w czasie rzeczywistym

Komunikacja za pomocą WiFi lub LAN

Beebox-PLC

DANE TECHNICZNE HoneyBee 650 PLC

Maks. moc wejściowa 650W

Maks. napięcie wyjściowe 75V

Maks. prąd wejściowy 15A

Min. napięcie MPPT 12V

Zakres mocy wyjściowej 0~650W

Zakres napięcia wyjściowego 0~75V

Komunikacja Przewodowa (PLC)

Maks. napięcie systemu 1500V

Maks. prąd wyjściowy 15A

Maks. sprawność 99,60%

Wymiary 130.3 | 109.6 | 25mm

Waga 520g

Złącze

Zakres temp. pracy -40~+85°C

Stopień ochrony IP67

Wilgotność względna 0~100%

EMC IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

Bezpieczeństwo IEC62109-1:2010
Kategoria przepięciowa

ISC

III

16A

Certyfikat CE

Kompatybilne z MC4
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Wyłączny dystrybutor GNE

Afore Polska Sp. z o.o.

ul. Biecka 21A, 38-300 Gorlice

Polska

Strona : www.gne.com.pl

Dział Wsparcia Technicznego

Infolinia Wsparcia Technicznego

Godziny pracy Działu Wsparcia Technicznego: 8-16

+48 799 399 690

Bądź na bieżąco z GNE i światem fotowoltaiki!

KONTAKT Z NAMI

facebook.pl/gne.optymalizatory
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Kontakt



Produkty partnerskie

WSPARCIE TECHNICZNE +48 799 399 690

Infolinia AFORE POLSKA  +48 799 399 497

Przedstawiciele handlowi:

Afore Polska Sp. z o.o.
ul. Biecka 21A, 38-300 Gorlice

www.gne.com.pl

świętokrzyskie / lubelskie / śląskie / małopolskie / podkarpackie:

mazowieckie / podlaskie / warmińsko-mazurskie / lubeblskie:

opolskie / łódzkie / kujawsko-pomorskie / pomorskie:

lubuskie / wielkopolskie / zachodniopomorskie / dolnośląskie:

+48 533 648 090

+48 530 279 398

+48 531 490 753

+48 533 649 820


