
Třífázový hybridní úložný systém 
NELUMBO BBox PVA

Další inovace energetické nezávislosti.



S ENERGIÍ MÁTE 
NEKONEČNÉ 
MOŽNOSTI V ŽIVOTĚ

Třífázové provedení s asymetrickým výstupem. 
Modulární konstrukce umožňuje, aby bylo možné pro každý 

požadavek nalézt nejvhodnější výkon. 

Snižte své náklady na elektřinu a zvyšte svou energetikou 

nezávislost. 

Režim vlastního nastavení (Peak 
Valley Mode) 
Každý den lze definovat maximálně 5 časových 
plánů pro nabíjení a vybíjení ze sítě.

Typické provozní 
režimy

Maximální vlastní spotřeba solární 
elektřiny 
Měnič dynamicky nastavuje nabíjení a vybíjení baterie 
podle požadavku na zatížení v reálném čase.

Chytré řešení Micro Grid (ostrovní) 
Funkce regulace kmitočtu je standardně integrována, 
BBOX NELUMBO je perfektním řešením pro ostrovní 
provoz (mimo síť) a také pro inteligentní řízení 
beznapěťovým kontaktem s cílem nabídnout vynikající 
flexibilitu pro integraci elektrocentrály.

Nouzové záložní napájení (úroveň UPS) 
Stanovený záložní plán s plnou automatickou regulací, 
BBOX může být ideálním řešením pro nahrazení tradiční 
UPS špičkovou technologií samozřejmě s kompletním 
monitorováním.

Ochrana proti zpětnému toku 
Tyto funkce jsou navrženy tak, aby umožnily 
stabilní provoz sítě, i když je výroba 
fotovoltaického systému velmi vysoká, a aby 
zabránily nechtěným přetokům do sítě a 
souvisejícím ztrátám zisku v případě, že 
parametry sítě překročí prahové hodnoty. 

Paralelní zapojení 
Každý systém lze zapojit paralelně pro 
realizaci většího výkonu.

Reakce na poptávku 
Vysoké sankce za přetěžování sítě od 
distributora? Jeden klíč pro 
optimalizaci.



DATOVÝ LIST

Model 
13 kW, DC - Třífázový duální MPPT 

max. účinnost 98,2 %

Energetická kapacita 
Max. příkon 13 000 W Max. vstupní 

DC napětí 1 000 V Max. vstupní 

proud 13/13 A

Výstupní výkon 

11 kW, 16,5 A Max. výstup do sítě 

<10 ms Doba sepnutí UPS 

Jmenovité výstupní napětí 3 / N / PE, 230(400)

Rozměry a hmotnost 

698x613x356 mm (ŠxVxH) 

28 kg

Základní údaje 

Stupeň krytí IP65 
Provozní teplota -30–60 °C Komunikace 

WiFi/LAN(volitelné) Displej OLED & 

LED

Shoda: 
IEC62109、IEC62116、VDE4105、 

VDE0126、AS4777、RD1699、 

NBR16149、IEC61727、IEC60068、  

IEC61683、EN50549、EN61000

* Společnost Nelumbo si vyhrazuje právo upravit technický datový list a popis výrobku v návodu bez předchozí konzultace s uživateli.

LiFePO4 
Bateriov
ý systém

Počet bateriových 
modulů 3 4 5 6 7 8

Kapacita baterie 7,8 kWh 

259,2 V

10,4 kWh 

345,6 V

13,0 kWh 

432,0 V

15,6 kWh 

518,4 V

18,1 kWh 

604,8 V

20,7 kWh 

691,2 V

Maximální vybíjecí 
výkon (AC) pouze s 
baterií/po dobu

6,4 kW/60 min 8,6 kW/60 min 10 kW/70 min 10 kW/84 min 10 kW/97 min 10 kW/111 min

Rozměry (ŠxVxH 
mm) a hmotnost 
(kg)

698X1 268x356 

168 kg

698X1 405x356 

198 kg

698X1 542x356 

228 kg

698x1 695x356 

258 kg

698X1 756x356 

288 kg

698X1 953x356 

318 kg

Doporučovaná DOD
90 %

Typ výkonového 
připojení

Tvrdé spojení s polohovačem

Záruka
8 000 cyklů v rámci 10leté záruky

Hybridní 
měnič

BBox PVA 
13 kW / 7,8 kWh

BBox PVA 
13 kW / 10,4 kWh

BBox PVA 
13 kW / 13,0 kWh

BBox PVA 
13 kW / 15,6 kWh

BBox PVA 
13 kW / 18,1 kWh

BBox PVA 
13 kW / 20,7 kWh


