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Inversor fora da rede Axpert VM III

Painel de exibição LCD

Bluetooth

Axpert VM III-1500-24 Axpert VM III-3000-24 / 

Axpert VM III-5000-48

• Módulo de controle LCD removível com várias 

comunicações

• Porta de comunicação reservada (RS-485, CAN-BUS ou RS-232) 

para BMS

Este módulo de controle LCD destacável pode ser girado para painel remoto. Os 

usuários podem instalar o painel LCD em área acessível longe do inversor em até 20 

metros.

Este inversor de terceira geração é uma porta de comunicação reservada para BMS. Para obter informações 

detalhadas, entre em contato diretamente com o setor de vendas.

BMS

20 mi

• A equalização da bateria estende o ciclo de vida

Este carregador inversor é construído em função de equalização de bateria. Esta função ajudará a 

remover a sulfatação para otimizar o desempenho da bateria e até mesmo estender o ciclo de vida.

• Interface Bluetooth integrada com Android App

A série VM III é uma interface Bluetooth integrada, pronta para monitoramento móvel. Esta 

tecnologia permite a comunicação sem fio de até 6 ~ 7m em um espaço aberto. Agora, o 

app WatchPower está disponível na loja do Google.

• Independência da bateria

O inversor pode continuar fornecendo energia para as cargas de energia fotovoltaica ou da rede 

sem bateria conectada.

1 Com bateria conectada 2 Sem bateria conectada

Para carregar Para carregar

Poder de utilidade

entrada

Poder de utilidade

entrada

Descarregando

Carregando

Energia solar

entrada

Energia solar

entrada

Bluetooth

6 ~ 7 milhões • Operação de LCD amigável

Os usuários podem configurar ou alterar facilmente a corrente de carga, fonte de saída e 

priorização da fonte do carregador por meio do painel de controle LCD para otimizar o 

desempenho do inversor.

• Suporta a função USBOn-the-Go

A série VM III suporta a função USB On-the-Go para facilitar o upload / execução de dados

• Fandesign substituível

A série VM III é projetada com ventilador substituível. Isso 

simplificará a manutenção e reduzirá o custo de manutenção.

Potência avançada
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Inversor Carregador KST VM III - MPPT-H
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Guia de seleção do inversor fora da rede Axpert VM III

MODELO Axpert VM III-1500-24 Axpert VM III-3000-24 Axpert VM III 5000-48

Potência nominal 1500VA / 1500W 3000VA / 3000W 5000VA / 5000W

ENTRADA

Tensão 230 VAC

170-280 VAC (para computadores pessoais) 90-280 

VAC (para eletrodomésticos)

Faixa de tensão selecionável

Alcance de frequência

50 Hz / 60 Hz (detecção automática)

RESULTADO

Regulação da Tensão AC (Modo Batt.) 230VAC ± 5%

Surge Power 3000VA 6000VA 10000VA

Eficiência (pico) 90% ~ 93%

10 ms (para computadores pessoais) 20 ms 

(para eletrodomésticos)

Onda senoidal pura

Tempo de transferência

Forma de onda

BATERIA

Voltagem da bateria 24 VDC 48 VDC

Tensão de carga flutuante 27 VDC 54 VDC

Proteção contra sobrecarga 33 VDC 63 VDC

CARREGADOR SOLAR E CARREGADOR AC

Tipo de carregador solar MPPT

Potência máxima do array fotovoltaico 2000W 4000W 5000W

Faixa MPP @ Tensão Operacional 120 ~ 380 VDC 120 ~ 450 VDC

Tensão máxima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico 400 VDC 500 VDC

Corrente de carga solar máxima 60A 80A

Corrente de carga CA máxima 40A 60A

Corrente de carga máxima 60A 80A

FISICA

Dimensão, D x L x A (mm) 100 x 280 x 390 115 x 300 x 400

Peso líquido (kgs) 8,5 9 10

Interface de comunicação USB / RS232 / RS485 / Bluetooth / contato seco

AMBIENTE OPERACIONAL

Umidade 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação)

Temperatura de operação - 10 ° C a 50 ° C

Temperatura de armazenamento - 15 ° C a 60 ° C

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Guia de seleção Inversor Carregador KST VM III MPPT-H


