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KOSTAL familien –
succes har en historie. 100 år.

PIKO-vekselstrømsomformere fra KOSTAL –
fleksible, kommunikative og håndterlige.

KOSTAL gruppen:
succeshistorien om KOSTAL

PIKO 3.0

PIKO 3.6

PIKO 4.2

PIKO 5.5

1/1

2/2

2/2

3/3

PIKO 7.0

PIKO 8.3

PIKO 10.1

Indgangsside (DC)
Antal DC-input / antal MPP-trackers
Anbefalet DC-effekt
Maks. DC-indgangsspænding
(tomgangsspænding)
Min. DC-indgangsspænding

KOSTAL Solar Electric:
en pålidelig partner på lang sigt

Maks. DC-indgangsstrøm

Inden for forretningsområdet elektrisk udstyr
til industrien, udvikles og produceres
PIKO-vekselstrømsomformerne på det
tyske hovedsæde. Via KOSTAL Solar
Electric GmbH foretages al salg af PIKOvekselstrømsomformerne og den tekniske
service.
Med filialer i Frankrig, Italien, Spanien og
Grækenland har kunderne også internationalt
fordel af vores lokale service.
KOSTAL partnerskaber er langvarige. Det
var og vil fortsat være en vigtig del af vores
virksomhedskultur.

2/2

3/3

5 –10 % over AC-mærkekapacitet

1

950 V
180 V
9A

9 A / 13 A

9A

2

12,5 A / 25 A2

Udgangsside (AC)
Antal tilførselsfaser

1

3

AC-netspænding

1/N/PE, AC, 230 V

Maks. AC-udgangsstrøm

13,1 A

15,7 A
3.600 W

3/N/PE, AC, 230/400 V
6,1 A
4.200 W

(ES, PT
3.300 W)

(UK 4.000 W,
PT1 3.680 W,
PT2 3.450 W)

3.000 VA

3.600 VA

4.200 VA

Maks. virkningsgrad

95,7 %

95,8 %

Europæisk virkningsgrad

95,0 %

95,1 %

AC-mærkekapacitet (cosφ = 1)

3.000 W

AC-skineffekt (cosφ, adj)

7.000 W

8.300 W

10.000 W

7.000 VA

8.300 VA

10.000 VA

96,5 %

96,2 %

96,0 %

97,0 %

97,0 %

95,4 %

95,7 %

95,3 %

96,3 %

96,4 %

50 Hz
iht. landets certifikater
indendørs + udendørs, IP 55
-20° ... 60° C
MC 4

Tilslutningsteknik på udgangssiden

Fjederbelastet klemrække

Mål (B x D x H)
Afbryderanordning

14,5 A

5.500 VA

Tilslutningsteknik på indgangssiden

Vægt

12 A

Transformerfri

Netovervågningstype
Driftsbetingelser,
IP-kapslingsklasse iht. IEC 60529
Temperatur i omgivelserne

1

5.500 W

10,2 A

(DK 6.000 W)

Topologi

PIKO-vekselstrømsomformere fremstilles
iht. de højeste teknologiske standarder.
Samtlige produktionsprocesser følger
„Nul-fejl-filosofien“ for en bilunderleverandør.
PIKO-vekselstrømsomformerne er underlagt
strenge kvalitetskontroller, herunder en flere
timers slutkontrol, i hele produktionsprocessen.

8A
(ES, PT
5.000 W)

Nominel frekvens

Kvalitetsoffensiv tankegang
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Det brede DC-indgangsspændingsområde giver
mangfoldige muligheder ved anlægskonfigurationen og
garanterer også tilførslen ved ugunstige lysforhold.
Op til tre uafhængige MPP-trackers sørger for maksimalt
udbytte og fleksibilitet ved planlægning af anlægget specielt ved forskellige tagkonstruktioner eller -hældninger.
Datalogger, webservere og alle relevante interfaces til
overvågning af anlægget er integreret som standard.
Styring af virkeeffekten (100/60/30/0 %) og styring af
egetforbruget er integreret.

Produktpaletten omfatter 1-fasede og 3-fasede strengvekselstrømsomformere.
Fra effektklasse 4,2 kW forsyner PIKOvekselstrømsomformere symmetrisk tre faser og
forebygger dermed en eventuel skævbelastning af
strømnettet.
Den kompakte konstruktion og den lave vægt har fordele
ved håndteringen og installationen.
Takket være prækonfiguration og certificering er PIKOvekselstrømsomformere klar til anvendelse i op til 30
europæiske lande.

Som uafhængig familievirksomhed
specialiserer KOSTAL gruppen sig i udviklingen
af førsteklasses elektroniske og mekatroniske
løsninger til et utal af automobile og industrielle
applikationer.
Virksomheden blev grundlagt i 1912 af
Leopold Kostal i Lüdenscheid og beskæftiger
i dag ca. 13.300 medarbejdere 37 steder i
17 forskellige lande.
KOSTAL gruppen omfatter fire
forretningsområder: Elektrisk udstyr til biler,
elektrisk udstyr til industrien, kontaktsystemer
samt SOMA (kontrolteknik).
Førende bilproducenter i hele verden samt
mange store industrivirksomheder er blandt
KOSTAL gruppens partnere.

420 x 211 x 350 mm
19,8 kg

20 kg

20,5 kg

520 x 230 x 450 mm
21,1 kg

33 kg

34 kg

elektronisk skilleafbryder, indbygget

afhængigt af temperaturen i omgivelserne og solindfald | 2 med to parallelforbundne MPP-trackers
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PIKO-vekselstrømsomformere –
kan anvendes internationalt. Straks.

PIKO-vekselstrømsomformere –
med komplet kommunikationssystem.
Standard.
Kommunikationspakken, der er integreret som
standard muliggør visning af fotovoltaikanlægget
uden ekstra komponenter.

PIKO-vekselstrømsomformere er prækonfigureret
og certificeret til de fleste europæiske lande.
Der sker automatisk en landespecifik nettilpasning
efter aktivering af den pågældende
landeindstilling i vekselstrømsomformeren.

Pakken omfatter:
Datalogger
Webserver
LAN-interface
RS485 bus
S0-impulsind-/-udgang
Analoge indgange for sensorer og
fjernovervågningsmodtagere (styring af
virkeeffekt)

Yderligere detaljer:
En PIKO egnet til op til 30 lande
Enkel landeindstilling via DIP-switch eller
display
Flersproget menu

Overvågningen af anlægget sker med PIKO
Solar Portalen, softwaren PIKO Master Control
eller blot via den integrerede webserver.
Prækonfiguration og certificering til følgende lande:
Belgien

Kroatien

Schweiz

Bosnien-Hercegovina

Letland

Serbien

Bulgarien

Litauen

Slovakiet

Danmark

Luxemburg

Slovenien

Estland

Malta*

Spanien

Frankrig

Montenegro

Storbritannien*

Grækenland (fastland)

Østrig

Sverige

Grækenland (øerne), Cypern (EU)

Polen

Tjekkiet

Holland

Portugal

Tyrkiet

Italien

Rumænien

Tyskland

* kun til PIKO 3.0 l 3.6 l 4.2 l 5.5

2 x LANinterface*

Analog

DSL

GSM

Styring af
virkeeffekten

PC

Styring af
egetforbruget

Eksternt display

Spændingsudgang

Alarm

Sensorer

* Nøjagtige informationer om kommunikationsboard I og II står på de følgende sider.
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PIKO-vekselstrømsomformere –
all-in-one-kommunikationsboardet ...

... for den højeste funktionalitet. Garanteret.

Kommunikationsboardet er hjertet i PIKOvekselstrømsomformerne. Takket være den
høje funktionalitet er det ud over netværksog bustilslutning muligt med tilslutning af
fjernovervågningsmodtagere, sensorer,
elmålere og alle gængse komponenter til
dataoverførsel. PIKO-vekselstrømsomformere:
all-in-one-løsningen til de højeste krav.

10. + 11.

Opbygning kommunikationsboard I og II

14.

Kommunikationsboard I
Klemrække, alternativ til
stik 2 og 3

Analog telefontilslutning
Ethernettilslutning

2.

RJ45-bøsning

LAN-interface

3.

RJ11-bøsning

Forbindelse til analog telefontilslutning

4.

Spændingsforsyning
eksterne sensorer

5 V udgang

5.

Jordforbindelse (Ground)

Til tilslutning 4 + 6 + 7

6.

4 analoge indgange

Sensorer
Fjernovervågningsmodtager til styring af effektreduktionen

7.

Impulsindgang

Tilslutning af en elmåler, værdier gemmes i den integrerede datalogger

8.

RS485-interface

Enkel forbindelse af vekselstrømsomformere
Tilslutning af eksterne displays og datalogger

1.
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Kommunikationsboard II
4.

-

1.

5.

7.

6.

8.

9.

3.

2 LAN-interfaces, integreret switch til
direkte forbindelse af flere vekselstrømsomformere

2.
Kommunikationsboard I

12 V udgang

10. + 11.

12.
13.

9.

Kontaktudgang, der kan
konfigureres

S0-impulsudgang til tilslutning af en lystavle
Alarmmeldekontakt
Styring af egetforbruget

10.

Analog-modem til
fjernforespørgsel*
(fås som ekstraudstyr)

Dataoverførsel til en solar portal
Muliggør fjernopkald til PIKO-vekselstrømsomformeren til visnings- eller serviceformål

11.

GSM-modem til
fjernforespørgsel**
(fås som ekstraudstyr)

Dataoverførsel til en solar portal
Muliggør fjernopkald til PIKO-vekselstrømsomformeren til visnings- eller serviceformål

12.

Fladbåndskabel

13.

Modem-adapter-printkort

14.

Display

14.
3.

4.

9.

-

Er en del af modemsættet, der fås som
ekstraudstyr

-

Er en del af modemsættet, der fås som
ekstraudstyr

Tekstdisplay med 2 linjer, 1 tast betjening

* Kræver en separat telefontilslutning | ** Kræver SIM-kort med datatarif

5.

6.

7.

8.

2.
2.

Kommunikationsboard II

Grafisk display, 3 tasters betjening
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PIKO-vekselstrømsomformere –
pålidelig overvågning ...

... online når du ønsker det. I hele verden.

Integreret webserver:
hurtig og direkte visning

PIKO Solar Portal:
visning online – altid og overalt

De vigtigste driftsdata kan vises med den
integrerede webserver. Derudover kan alle
indstillinger af vekselstrømsomformeren
foretages.

PIKO Solar Portalen giver mulighed for at
overvåge PIKO-vekselstrømsomformerens
drift via internettet. Tilmeldingen til PIKO Solar
Portalen sker gratis via hjemmesiden* for
KOSTAL Solar Electric.

De vigtigste data og indstillinger er:
Visning af de aktuelle effektdata samt
dagsudbytte og samlet udbytte
Informationsside til kontrol af sensorer og
modem
Download af de historiske log-data
Vekselstrømsomformer-konfiguration (f.eks.
portaladgang, IP-adresse, egetforbrug,
styring af virkeeffekt)
PIKO Master Control:
visning på en let måde
Udbyttet af og driftdataene for PIKOvekselstrømsomformeren kan bearbejdes
problemfrit med PIKO Master Control. Softwaren
står til rådighed for gratis download på
hjemmesiden* for KOSTAL Solar Electric.

Funktionerne er:
Portaladgang fra hele verden via internettet
Grafisk visning af effekt- og udbyttedata
Meddelelse om hændelser pr. e-mail
Dataeksport (”data export”)
Sensorevaluering
Visning af en mulig reduktion af virkeeffekten
via netoperatøren
Logdatalagring
PIKO Master Control og PIKO Solar Portalen
kan også bruges til fotovoltaikanlæg med flere
vekselstrømsomformere, og takket være den
flersprogede menu kan de også bruges
internationalt.
* www.kostal-solar-electric.com

PIKO Master Control muliggør:
Grafisk visning af aktuelle og historiske data
Dataeksport
* www.kostal-solar-electric.com
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PIKO-vekselstrømsomformere –
service garanteret. Individuelt.
Hver eneste PIKO-vekselstrømsomformer er
et kvalitetsprodukt, der er fremstillet i Europa
og indenfor KOSTAL gruppen og er underlagt
de samme strenge kvalitetsstandarder som
f.eks. vores produkter til bilindustrien. Med
PIKO-vekselstrømsomformere er der forbundet
omfattende garanti og serviceydelser.

Service-hotline med garanti for hjælp.

PIKO-vekselstrømsomformere –
med lysbueregistrering. Bedre beskyttet.

Tag servicen bogstaveligt, ring til os!
For os betyder partnerskab teamwork,
sammenhold og specielt den personlige
kontakt med vores kunder. Ved alle
spørgsmål før og efter købet står vores
servicemedarbejdere til rådighed på telefonen,
som f.eks.:
Generel teknisk rådgivning
Understøttelse ved anlægsplanlægning vha.
udlægningssoftwaren PIKOplan
Tilpasning af netparametrene vha. softwaren PARAKO
Hjælp ved idrifttagningen
Understøttelse ved anlægsanalysen
Rådgivning ved konfiguration af anlægsovervågningen
Garantiafvikling
Du kan kontakte vores service-hotline på:
telefon +49 761 47744-222 (man - fre fra 8 - 17)
eller via e-mail til service-solar@kostal.com.
Sikkerhed, som vi garanterer!

PIKO-vekselstrømsomformere med
lysbueregistrering* giver en fuldgyldig løsning
til beskyttelse af bygning og fotovoltaikanlæg
mod skader.
I et fotovoltaikanlæg kan der forskellige steder
opstå farlige lysbuer. Blot et løst stik eller et
dårligt kontaktsted kan udløse en lysbue eller
forårsage skade.
Lysbueregistrering –
for mere beskyttelse og sikkerhed

Lysbueregistrering for mere sikkerhed.

PIKO-vekselstrømsomformernes lysbuedetektor
registrerer allerede lysbuer i de enkelte strenge
i dannelsesfasen. Den analyserer svingningsmønstre
og konstaterer, om det drejer sig om en lysbue.
Så snart en sådan farekilde er identificeret, separerer
detektoren straks PIKO-vekselstrømsomformeren
fra strømnettet. En sikker drift af fotovoltaikanlægget
er stadig garanteret.
* PIKO 7.0 l 8.3 l 10.1: fås i 2. kvartal 2012 også med
lysbueregistrering

Inden for de to første år efter køb kan garantien
for PIKO-vekselstrømsomformerne forlænges
fra 5 år til 10 eller 20 år.
Ydelserne inden for garantien:
Udskiftningsservice
Udskiftningspriser for industrien

Personlig kundekontakt ved alle slags spørgsmål.

Ydelser uden for garantien:
Specialpris for udskiftningsapparater ved
indsendelse af et defekt apparat, der kan
repareres
2 års garanti for udskiftningsapparatet
KOSTAL vidensseminarer

KOSTAL vidensseminarer kan reserveres online med
få klik.
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På vidensseminarerne formidles vores
omfattende faglige viden professionelt og
interaktivt mellem deltagerne og KOSTAL
seminarlederen. Vores tilbud omfatter
forskellige kurser med vægten lagt på
områderne teknik og salg, også i samarbejde
med TÜV Rheinland. Der er detaljerede
oplysninger om vores seminarer på:
www.kostal-solar-electric.com/seminars.
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PIKO-vekselstrømsomformere –
bedste indretning med ...

... intelligent tilbehør. Over det hele.

Med PIKO Data Communicator –
altid opmærksom på det væsentlige

PIKO Sensor – til måling af temperatur og
indstråling

Med PIKO Data Communicator kan posterne
fra fotovoltaikanlægget stille og roligt overvåges
via den digitale billedramme.

PIKO Sensoren muliggør justeringen af de reelle
indstrålings- og temperaturforhold med
effektdataene fra fotovoltaikanlægget. Følgende
værdier måles med PIKO Sensoren*:
Indstråling
Temperatur i omgivelserne
Modultemperatur

PIKO Data Communicator er et sæt, der
består af data collector (1) og data stick (2).
Data collector samler dataene fra PIKOvekselstrømsomformerne og videregiver disse
til data stick. Data stick forbindes med en digital
billedramme (3) via et USB-interface, der viser
alle vigtige data for dit fotovoltaikanlæg.
Karakteristika:
Kan tilsluttes ved digitale billedrammer*
med USB-interface og slideshow-funktion
Enkel installation
Effekt / udbytte af fotovoltaikanlægget pr.
dag / måned / år
CO2-besparelse pr. dag / måned / år
Sensordata (omgivelses-, modultemperatur,
solindfald)
Dataoverførsel pr. radio (30 m inden for
bygninger, 300 m over åbent landskab)
Der kan tilsluttes op til 10 PIKO-vekselstrømsomformere
Der kan indstilles 6 sprog (DE, EN, FR, ES,
IT, GR)

PIKO Sensor til justering af aktuel og nominel.

Særlig behageligt: Måleværdierne kan visualiseres
via en solar portal (f.eks. PIKO Solar Portal) samt
softwaren PIKO Master Control.
* PIKO Sensor til kommunikationsboard I, fra 3.
kvartal 2012 ligeledes til kommunikationsboard II

KOSTAL modem – online via
mobiltelefonnettet eller via opkoblet
forbindelse

KOSTAL GSM-modem: Online via mobiltelefonnettet.

KOSTAL GSM-modemmet muliggør
internettilslutningen af PIKO-vekselstrømsomformere via mobiltelefonnettet1, KOSTAL
analogmodem via en opkoblet forbindelse2:
For begge modemtyper gælder:
Forbindelsen kan bruges til overførsel
af data til en solar portal (f.eks. PIKO
Solar Portal) eller til anmeldelse på
fotovoltaikanlægget.
Med et KOSTAL modem kan der
forbindes fotovoltaikanlæg med op til 20
vekselstrømsomformere til internettet3.

* Digitale billedrammer er ikke omfattet af tilbuddet.
En liste over kompatible billedrammer fås på:
www.kostal-solar-electric.com

Levering GSM-modem: KOSTAL GSM-modem,
udvendig GSM-antenne, modem-adapterprintkort, kabel (længde 3 m, kan forlænges)

(3)
KOSTAL analogmodem: Online via opkoblet forbindelse.

(2)

Levering analogt modem: KOSTAL analogmodem, modem-adapter-printkort, telefonkabel
RJ11 (længde 3 m)

(1)

via data-SIM-kort med volumentarif, ikke med i
leveringen
2
kræver en separat telefontilslutning
3
ved GSM-modem afhængig af GSM-signalstyrken
1

På billedet vises et eksempel
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KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Telefon: +49 761 47744 - 100
Fax: +49 761 47744 - 111
KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.
Edificio abm
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3
Torre B, despachos 2 y 3
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Valencia
España
Teléfono: +34 961 824 - 930
Fax: +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε.
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080
1st building – 2nd entrance
55535, Pilea, Thessaloniki
Greece / Ελλάδα
Τelephone: +30 2310 477 - 550
Fax: +30 2310 477 - 551
KOSTAL Solar Electric Italia Srl
Via Genova, 57
10098 Rivoli (TO)
Italia
Telefono: +39 011 97 82 - 420
Fax: +39 011 97 82 - 432

www.kostal-solar-electric.com
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KOSTAL Solar Electric France SARL
11, rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt
France
Téléphone: +33 1 61 38 - 4117
Fax: +33 1 61 38 - 3940

