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Sonnenschein Lithium Çatılarda 

» Yenilikçi yüksek enerji yoğunluğu,
hızlı şarj eden akü «
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Çatılarda Sonnenschein Lithium
Yenilenebilir Enerji, yüksek performanslı depolama ve hızlı şarj eden akülerle buluşuyor

Çatılarda Sonnenschein Lithium

Sonnenschein Lithium SHL48V modülleri, Gelişmiş Enerji Sistemleri için idealdir. Sıfır bakım ile mükemmel standby ve 
döngü ömrü, son kullanıcılara sahip olma maliyeti tasarrufu sağlar. Bu son teknoloji güvenlik donanımı, müşterilerimize 
güven verir.

Her modül kendi Akü Yönetim Sistemini içerir. Paralel olarak 6 modüle kadar bağlanabilir. Paralel konfigürasyonda bir modül 
Master BMS(Akü Yönetim Sistemi) rolünü üstlenir. Master BMS, Enerji Yönetim Sistemi invertörleri ile iletişim kurar.

Dünya her zamankinden daha fazla yenilenebilir enerji ve daha sorumlu teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor. Çatılarda 
Sonnenschein ile herkes daha iyi bir çevre için katkıda bulunabilir ve paradan tasarruf edebilir. GNB® Industrial Power, Çatılarda 
Sonnenschein Lithium akülerle mükemmel bir enerji depolama çözümü ve çeşitli uygulamalarda ideal performans sunuyor. 
Çatılarda Sonnenschein ile çevreci tarafta olun!

Single Module - Teknik Bilgiler
Nominal voltaj 55,5 V

Kapasite 121,5 Ah

Nominal enerji 6,8 kWh

Kullanılabilir enerji 5,4 kWh

Döngü Sayısı 5000

Deşarj derinliği (DoD) %80

Maksimum deşarj akımı 300 A (3 sn.)
Koruma sınıfı IP 21
Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C bise +45°C

Maksimum nem %85 yoğuşmasız

Bağlantı terminali 2 x 50 mm2 DC kablo (M8)

Boyutlar 640 mm x 465 mm x 490 mm

Ağırlık 95 kg

Temel Özellikler

Konut, ticari ve endüstriyel enerji 
depolaması için ideal

Tak & Çalıştır

Bakım gerektirmeyen

Gaz salınımı yok

Yüksek döngü ömrü- 5,000 (%80 DoD) 
döngü 

Hızlı şarj özelliği - daha kısa sürede şarj

Kompakt tasarım

SMA ile mükemmel 
fonksiyonellik

Akü ve invertör arasında iletişim CAN bus 
protokolü ile sağlanır.
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490 mm 640 mm

465 mm

Yenilenebilir enerji için çevreci yaklaşım



Uygulama
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Çatılarda Sonnenschein Lithium
Teknik özellikler, çizimler ve uygulama
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GNB® INDUSTRIAL POWER, verimlilik, 
esneklik ve güvenilirlik sağlayan kalıcı enerji 
konseptleri geliştirmektedir.
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Exide Teknolojisi, 80'den fazla ¿lkede faaliyet gºsteren, d¿nyanēn en b¿y¿k kurĸun asitli ak¿ ¿reticilerinden ve  geri 
dºn¿ĸt¿r¿c¿lerinden biridir. Exide Teknoloji, kapsamlē ve ºzelleĸtirilmiĸ bir yelpazede depolanmēĸ elektrik enerjisi ºz¿mleri sunar. 
Yeniliki teknolojilerin geliĸtirilmesinde 120 yēlē aĸkēn tecr¿beyle Exide Teknoloji, saygēn bir OEM çözüm ortaĵēdēr ve end¿striyel ve 
otomotiv uygulamalarē iin yedek para piyasasēna hizmet vermektedir.

GNB Industrial Power ï Bir Exide Teknoloji iştirakıdır - Telekom¿nikasyon sistemleri, demiryolu uygulamalarē, madencilik, 
fotovoltaik (g¿neĸ enerjisi), kesintisiz g¿ kaynaĵē (UPS), elektrik ¿retimi ve daĵētēmē,  elektrikli aralar ve forkliftler iin ºz¿mler de 
dahil olmak ¿zere geniĸ bir yelpazede depolama ¿r¿nleri ve hizmetleri sunar. 

Exide Teknoloji  evreye ºnem vermektedir ve bununla gurur duyuyor. Kurĸun-asit akülerin ¿retimi, daĵētēmē ve geri 
dºn¿ĸ¿m¿nde , t¿m ¿r¿nleri iin g¿venli ve saĵlam bir ºm¿r s¿resi saĵlanmasē iin entegre bir yaklaĸēm geliĸtirilmiĸtir.




