PT

GO GREEN
Photovoltaic solar power kit

GO
GREEN
O verde KINGgates
é sempre mais verde!

Kit solar fotovoltaico
para alimentação 24 V,
com caixa de bateria.
24 Vdc, tecnologia de baixa
tensão permite que o dispositivo
automático possa operar, mesmo
na ausência de energia elétrica,
utilizando baterias auxiliares.
Isso garante segurança elétrica
para o instalador e utilizador
e desempenho melhorado,
mesmo durante apagões que
duram várias horas.

Instalável
em qualquer lugar

Nenhuma
escavação

Eco-sustentável

Não black-outs

Economia
de energia

Go Green
Kit solar fotovoltaico
para alimentação 24 V,
com caixa de bateria

PODE SER INSTALADO
EM QUALQUER LUGAR
Go Green é o novo kit de energia solar
fotovoltaica projetado pela KINGgates.
Pode alimentar todos os produtos 24 Vdc
com central STARG8 24 sem necessidade
de alimentação elétrica da rede.

GOGREEN
Código

Painel fotovoltaico

Caixa de bateria

•

•

GOGREEN KIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Código
Alimentação da rede
Tensão nominal

CAIXA DE BATERIA
(Vac 50/60 Hz)
(Vdc)

Corrente máxima

(A)

Potência de pico

(Wp)

Potência máxima

(W)

Capacidade nominal da bateria

(Ah)

PAINEL

GOPOWER

-

110 ÷ 240

24

-

10

-

-

30

-

-

60

20

-

Grau de proteção

(IP)

44

-

-

Temperatura de trabalho

(°C)

-20 ÷ +50*

-40 ÷ +85

0 ÷ +40

(h)

~15**

Tempo de recarga completa
Dimensões
Peso

(mm)
(kg)

-

235x170x258

450x25x550

132x58x30

14

3,5

0,345

* 0 ÷ +40 se recarregadas a partir da rede de energia com GOPOWER fonte de alimentação.
** Utilizar a fonte de alimentação através da rede elétrica.

ACESSÓRIOS

GO POWER

Fonte de alimentação
para carregar a bateria
a partir da rede

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
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