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E xc el ent e d es em pe n ho

3 modelos certificados:

- Eficiência Máxima de até 97,8%

PHB1500-SS,INVERSOR FOTOVOLTAICO

- Eficiência do MPPT > 99,5%

PHB3000-SS,INVERSOR FOTOVOLTAICO

- TDHi menor que 5%

PHB4600-SS,INVERSOR FOTOVOLTAICO

- Modo bateria para horários de

Atende as Normas (ABNT-NBR16149; ABNT-NBR-16150; ABNTNBR-IEC-62116).

ponta
- Sem transformador para baixo
custo e tamanho compacto
- Interface de comunicação: RS485

Possui a garantia de 5 anos para
defeitos de fabricação.

e USB
- Maior geração de energia ao
amanhecer e entardecer (tensão de
partida 125V)

Al t a s egu r anç a e
conf ia bi lid ad e
- IP65 anti-poeira e à prova d'água
- Ampla gama de tensão do MPPT

P roj et o o ri ent ad o p a r a
o c li ent e
- LCD em português
- Monitoração e comunicação
- Design de baixo ruído e sem
ventilador

A PHB Eletrônica completa 30 anos de experiência

Os inversores fotovoltaicos são adequados para

- 3 diferentes cores

no mercado de Fontes de alimentação, Sistemas

sistemas residenciais, industriais, comerciais e demais

- Fácil e rápida instalação

Retificadores, Conversores e Sistemas de Energia em

ambientes. Possui um conceito industrial moderno que

- Peso < 20Kg

geral e a partir deste ano lança sua linha de Inversores

facilita a instalação e manuseio, além de possuir um

Fotovoltaicos Monofásicos para geração distribuída

design inovador com três cores diferentes.

que atende as Normas (ABNT-NBR-16149; ABNT-

A PHB adquiriu todos os equipamentos de testes

NBR-16150; ABNT-NBR-IEC-62116), onde teve grande

necessários para atender os requisitos técnicos que as

participação na elaboração e coordenação.

normas exigem. Possui seu próprio laboratório pronto

Atualmente a PHB possui em seu portfólio de
produtos 3 modelos de Inversores Solares Fotovoltaicos
monofásicos certificados pelo INMETRO: 1,5kW, 3kW e
4,6kW.

para o desenvolvimento, teste e manutenção de seus
inversores.

[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma questão interessante. Você pode posicionar a caixa de texto em qualquer lugar do
documento. Use a guia Ferramentas de Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da citação.]
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Dados Técnicos

Sup ort e T éc ni co
A PHB mantém uma estrutura de
equipamentos calibrados,
“setups” de testes e técnicos
treinados, para proporcionar aos
seus clientes um rápido serviço
de reparo.

At e nde a to da s a s
ten sõ es do PRO DI ST
Atenta as divergências da rede
Brasileira, a PHB oferece um
software que permite alterar as
faixas de operação, que permite a
instalação em qualquer parte do
território nacional.

Para obter mais informações sobre
qualquer um de nossos produtos ou
serviços, visite-nos na Web em:
www.phb.com.br
Tel: 3835-8300
Email: engenharia@phb.com.br

