Mavi bir gokyuzu için teknoloji uretiyoruz...

MAVİ SOLAR
AC KUPLAJLI FOTOVOLTAİK EVİRİCİ BİRİMİ

MAVİSİS TEKNOLOJİ
Mavisis Teknoloji A.Ş. yenilenebilir enerji güç elektroniği alanında lider bir teknoloji firmasıdır. ‘’Mavisis
Teknoloji’’ adı, mavi bir gökyüzü altında insana, çevreye ve topluma saygılı şekilde teknoloji geliştirme
hedefimizi ifade etmektedir.
ARGE ekibimiz Türkiye’de başarılı projelere imza atmış ödüllü güç elektroniği uzmanlarından
oluşmaktadır. Firmamız kurulduğu 2006 yılından bu yana yenilenebilir enerji, şebeke bağlantılı güç
sistemleri, enerji depolama ve güç öteleme teknolojileri, yakıt tasarrufu teknolojileri, uzaktan izleme ve
veri toplama konularında en yenilikçi ürünleri ve çözümleri geliştirmeye odaklanmış, önde gelen ulusal ve
uluslararası firmaların çözüm ortağı olmuş ve ülkemizin saygın üniversite ve enstitüleri ile akademik
işbirlikleri yapmıştır.
Firmamızın ürettiği Solar Eviriciler (İnverterler) ve diğer güç elektroniği ekipmanları güneş santralleri,
solar ticari çatılar, küçük rüzgar santralleri, şebekeden uzak noktalarda güneş ve rüzgardan elektrik
üretimi, tarımsal sulama alanlarında uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Mavisis’in bu yaratıcı ürünleri
tescilli Mavi Solar markasıyla pazara sunulmaktadır. Mavisis tarafından geliştirilen bu yaratıcı ürünler
TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD tarafından Teknoloji ödülüne layık bulunmuştur.
Mavisis yılların ARGE tecrübesi ile Güneş Elektriği Santralleri ve Depolama Santralleri için MODGES
modüler merkezi evirici (central inverter) ve modüler Güç Kaydırma Birimi (MODGKB) konseptlerini
geliştirmiştir. Bu konseptler örgü eviricilerin modülerliğini merkezi eviricilerin fiyat avantajları ile
buluşturmuş, böylece çok düşük ve çok yüksek ışınım koşullarında yüksek enerji hasadı yapan, yatay
verim eğrisi ve yüksek ayakta kalma süresi ve faydalanılabilirlik imkânı sunan tamamen özgün bir evirici
mimarisi ortaya çıkmıştır. Tüm bu teknik özelliklerle donanmış MODGES ve MODGKB evirici sistemi
geleceğin GES’leri ve depolamalı sistemleri için en ideal çözümü vaat etmektedir.
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Firmamız halihazırda geliştirdiği özgün evirici cihazlarını yılda 100 MWp üstü miktarlarda üretebilmekte
ve en iyi yerel teknik desteği sağlamaktadır. Firmamızın mensubu bulunduğu DMY grubu 32 firması ve
3300’ün üzerinde çalışanı ile teknolojik ilerlemede önder rol üstlenerek ülkemize ve çevremize
sorumluluk bilinci ile , her gün daha çok çalışarak ve üreterek katma değer yaratmaya devam etmektedir.

YENİLİKÇİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ

Yenilikçi ürünlerimiz Türkiye Elektronik Sanayicileri ve İşadamları Derneği ve TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD tarafından üç
defa ödüllendirilmiş, projelerimiz TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık bulunmuştur.

Mavisis, Türkiye’de ilk defa şebeke bağlantılı güneş ve rüzgar eviricilerini (inverterlerini) tasarlamış, bu
Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz ürünler arasında şebeke bağlantılı ve ada sistemi güneş ve rüzgar eviricileri, MPPT solar
tasarımlar
TESİD ve TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD tarafından teknoloji ödülüne layık görülmüştür. Hızla
şarj cihazları, yakıt tasarrufu cihazları, geri dönüşümlü yük bankaları, şebeke bağlantılı güç kaydırma birimleri gibi
tükenmekte
olan dünya
enerji dizi
kaynaklarının
daha
verimli aletleri
kullanılmasına
yönelik elektronik teknoloji
çevre dostu cihazlar
ve fotovoltaik
simulatörü gibi
laboratuvar
bulunmaktadır.
çözümleri sunan firmamız, TESID’in ve TÜBİTAK-TÜSİAD-TTGV’nin düzenlediği yarışmalarda, uzman
akademisyenler
ve sanayicilerden
oluşan jüriler
tarafından
üç defa
üst üste
“Yenilikçilik Yaratıcılık” ve
Mavisis şebeke bağlantılı
eviricileri (inverterleri)
ülkemizde
ilk geliştiren
ve üreten
firmadır.
“Teknoloji Ödüllerine” layık görülmüştür.
Firmamız halen Vycon Firmasının kinetik enerji depolama ürünlerinin temsilciliğini sürdürmektedir.
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Büyük ticari çatılar ve GES’ler için yenilikçi, yüksek performanslı ve
ekonomik bir merkezi inverter çözümü
200kW’tan başlayan yüksek güçler
Her 200kW çatıda 3 bağımsız MPPT girişi
6 W/m2’den başlayan düşük ışınım şartları ve
150 V gibi çok düşük giriş gerilimlerinde enerji üretim kabiliyeti ile
%5 daha fazla enerji hasadı
%110 aşırı ışınımda güç kısmadan çalışma kabiliyeti
%98,3 tepe verim
Özel düşük gerilimli OG trafo gerektirmez.
Doğrudan AG şebekeye bağlanabilir
Ödüllü yerli teknoloji
Yüksek DC giriş gerilimi ve düşük DC kablo kaybı
Yüksek mevcudiyet
Modüler mimari
Düşük arıza giderme süresi
Bakım anlaşması zorunluluğu yok
Uzatılmış garanti ve up-time garantileri
Veri kaydedici

MAVİSOLAR YÜKSEK MEVCUDİYETLİ AC KUPLAJLI ŞARJ SİSTEMİ
AC bağlantılı ada sistem ve güneş santralleri için Mavisis yılların ARGE deneyimi ile MAVISOLAR AC kuplajlı Fotovoltaik Evirici
Sistemi’ni geliştirdi. MAVISOLAR AC kuplajlı Fotovoltaik Evirici Sistemi, merkezi inverterlerin fiyat avantajları ile örgü
inverterlerin fotovoltaik örgü düzeyinde kontrol yeteneğini yüksek verim, yüksek mevcudiyet ve güvenilirlik ile başarıyla
birleştirmekte.
Mavisis’in yenilikçi modüler MAVISOLAR Evirici konsepti geleceğin güneş santralleri için en uygun çözümü vaat ediyor.
Ürünümüz alışılmış inverterlerden farklı olarak maksimum verime daha yüksek gerilimlerde ulaşmaktadır, örgülerinizi
(stringlerinizi) daha yüksek gerilimli olarak planlayabilir, bir kablo çiftine daha çok güç sığdırabilir, kablo maliyetinde %40, kablo
kayıplarında %100 tasarruf sağlayabilirsiniz. MODGES ürünümüz rakiplerinden farklı olarak 300VAC değil 400VAC AG çıkışlıdır,
alışılmış uygun fiyatlı kompakt OG trafolarına ya da tesiste bulunan OG trafolarına bağlanabilir.
MAVISOLAR Evirici konseptinde 67 kW gücünde
evirici modülleri ile 200kW den MW’lere kadar
istenen ölçekte fotovoltaik güç santrali kolayca
tasarlanabiliyor, modüler yapı sayesinde yüksek
mevcudiyet, güvenilirlik ve performans kolayca elde
edilebiliyor. MAVISOLAR evirici sistemi ile sistem
entegratörlerinin ve müşterilerin işleri kolaylaşıyor.
Artık MAVISOLAR ile GES projeleri hiçbir zaman
ηMax = 98.30
olmadığı kadar basit.

ηEuro = 98.16

Mavisis Teknoloji ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Mavi Solar AC Kuplajlı Fotovoltaik Evirici
Teknik Özellikler

Raf Tipi Evirici Modül Tipi / Sayısı
FV Girişi
MPP İzleyici Tipi
MPP Gerilim Aralığı
Tam Güç MPP Gerilim Aralığı
Maksimum Gerilim
Maks. MPP Akımı
MPP Sayısı
Tavsiye Edilen / Maksimum
FV Gücü
Şebeke Çıkışı
Nominal Güç
Maksimum Güç
Gerilim ( Faz-Nötr / Faz-Faz )
Gerilim aralığı (Faz-Nötr / Faz-Faz)
Frekans
Frekans aralığı
Nominal Akım
Maksimum THD (%)
Güç Faktörü
Maksimum Verim / Euro Verim
Stand by güç tüketimi
Yardımcı Besleme Giriş Gerilimi
Çevresel Koşullar
Soğutma
Sıcaklık (harici kabin içerisinde)
Koruma Sınıfı
Mekanik Özellikler
Boyutlar (WxHxD)
Cihaz / Modül Ağırlığı
Standartlar

180 kWp - 220 kWp / 250 kWp
200 kW AC (*)
%110 sürekli (+25 ⁰C’de)
230 V / 400 V
160VAC – 280VAC / 278VAC – 485VAC
50 Hz
44Hz – 66Hz
294 A
< 2.5
-0,8 … +0,8
%98,30 / %98.16
<20W (**)
230 V AC
Akıllı Soğutma
-25 °C ile +50 °C arası (Tam Güç)
+50 °C ile +70 °C arası (Güç Kısarak)
IP 20

EN-61000-3-11 (TUV), EN-61000-3-12 (TUV),
EN-61000-6-2 (TUV), EN-61000-6-4 (TUV)
EN-62109-1 (TUV), EN-62109-2 (TUV)

Emniyet
Şebeke ve Adalanma Koruması

Garanti süresi (yıl)

Kısmi Gölgelenmelere Dirençli Global Maksimum İzleyici
150-800 VDC
550-800 VDC
1000 VDC
3 x 125 A
3

830 x 1817 x 946 mm
410 kg / 86 kg

EMC

Korumalar

AC KUPLAJLI FOTOVOLTAİK EVİRİCİ
MSXI-1367 67 kW evirici modülü / 3 adet

IEC-62116(TUV), IEC-61727 (TUV)
Aşırı Gerilim Koruması, DC Akım Koruması, Aşırı Akım Koruması,
Aşırı Sıcaklık Koruması, Aşırı Yük Koruması, Toprak Hatası Koruması,
Kaçak Akım Koruması, Ters Polarite Koruması, DC Kesici,
Şebeke Hata Koruması, Adalama Koruması
5 / 10 / 15 / 20 (siparişte belirtiniz)

*: Cihaz çıkış gücü istenilen değere limitlenebilmektedir. Siparişte belirtiniz.
**: Cihazlarda PID (FV modüllerde gerilimin yol açtığı güç zayıflaması) sorununa karşı entegre bir çözüm vardır.
Eğer PID önleme işlemi aktive edilirse cihaz gece tüketimi moduna geçmemektedir. Siparişte belirtiniz.
Mavisis Teknoloji ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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