Conheça o

DNA SIRIUS MLPE
Pense diferente!
Conheça a diferença entre a tecnologia MLPE e os Inversores
Tradicionais. Descubra porque essa tecnologia é mais eficiente e
segura para todos os tipos de projetos fotovoltaicos.

MICROINVERSOR

DEYE 1300W

Tenha argumentos de vendas para vencer a
concorrência e se diferenciar do mercado!

Conheça a diferença entre nossos
Microinversores e os Inversores
tradicionais de parede.

GARANTIA

MÓDULO

ATENÇÃO
INTEGRADOR!

MICRO INVERSOR
Garantia padrão de 10 anos, sem custo adicional algum durante
todo esse período de garantia para o cliente. Vida útil 25 anos.

VS
INVERSOR TRADICIONAL
4 a 7 anos na maioria das marcas, com necessidade de reparos e
substituições, gerando intervenções e despesas extras, tornandoo muito mais caro no longo prazo.

Se você informar para o seu cliente que
propostas com inversor string ele deve
contabilizar pelo menos uma troca de inversor
durante o período de vida útil do sistema (25
anos em média), terá um forte argumento para
ganhar o projeto.

PRODUÇÃO

MÓDULO

ATENÇÃO
INTEGRADOR!

INVERSOR TRADICIONAL

MICRO INVERSOR
Em testes independentes MLPE (Microinversores e otimizadores)
produz até 25% a mais de energia. Quando um painel sofre qualquer
interferência, todos os outros painéis continuam produzindo energia
normalmente e de forma independente, sem qualquer perda de
geração (apenas do painel que sofre interferência)

Se você informar para o seu cliente que com
inversor string, sombreamento, sujeira ou falha
de um painel causa a queda de todo o sistema
para o mesmo nível do painel afetado, e ele não
monitora individualmente, terá um forte
argumento para ganhar o projeto.

VS

Produção de energia mais baixa. Sombreamento, sujeira ou falha
de um painel causa a queda de todo o sistema para o mesmo
nível do painel afetado, provocando drásticas perdas de geração
de energia.

MONITORAMENTO

MÓDULO

ATENÇÃO
INTEGRADOR!

MICRO INVERSOR
Cada painel é monitorado individualmente (MPPT - Rastreador do
ponto de máxima potência individual), com acesso via site ou aplicativo,
com visualização da performance detalhada de cada painel.

VS
INVERSOR TRADICIONAL
Monitoramento do sistema como um todo, sem possibilidade de
enxergar a performance individual de cada painel (MPPT por segmentos
de painéis).

Se você informar para o seu cliente que com
inversor string ele não consegue monitorar o
sistema placa por placa e se houver um defeito
ou queda de eficiência não conseguirá
identificar a placa responsável , terá um forte
argumento para ganhar o projeto.

INSTALAÇÃO

MÓDULO

ATENÇÃO
INTEGRADOR!

Se você contabilizar o custo hora/homem,
materiais adicionais como cabeamento,
componentes, stringbox, QDCA e outros,
comprovará que o projeto sairá muito mais em
conta.

MICRO INVERSOR
Instalação fácil, mais rápida e com aterramento e proteção
integrada (sem necessidade de "string box"). Pequeno e
leve. Instalação externa, junto ao painel solar.

VS
INVERSOR TRADICIONAL
Instalação complexa e demorada (obrigatoriedade do uso de
‘string box’ para proteção AC e DC). Grande e pesado. Instalação
interna e que leva alta tensão para dentro da residência ou
empresa.

SEGURANÇA

MÓDULO

ATENÇÃO
INTEGRADOR!

Se você informar para o seu cliente que Inversores
string o risco de incêndio é alto tanto nos painéis
quanto no inversor por trabalhar em alta tensão,
principalmente se instalado incorretamente, terá
um forte argumento para ganhar o projeto.

MICRO INVERSOR
Operação em voltagem normal (saída do sistema já é 220V). A conversão de alta tensão é feita
no próprio painel, sem qualquer risco ou perigo ao usuário. Risco de incêndio inexistente e
mesmo que haja falha na instalação dos painéis e microinversores, o risco permanece zero, pois
o sistema opera em baixa tensão.

VS
INVERSOR TRADICIONAL
Operação do sistema em alta voltagem, entre 175V e 900V. Cabo de alta tensão para dentro da
casa ou empresa do cliente. Por operar com alta voltagem, o risco de incêndio é alto tanto nos
painéis quanto no inversor, principalmente se instalado incorretamente.

FLEXIBILIDADE

MÓDULO

ATENÇÃO
INTEGRADOR!

MICRO INVERSOR

Se você informar para o seu cliente que com
inversor string se ele quiser aumentar o sistema
terá que encontrar a mesma placa, do mesmo
tipo, mesmas características e estará sujeito a
potência máxima do sistema, terá um forte
argumento para ganhar o projeto.

INVERSOR STRING TRADICIONAL

Sistema modular que permite adicionar novos painéis ao sistema com
facilidade e sem alterações no projeto, nem inutilização de qualquer
equipamento. A produção de energia é independente, permitindo que os
painéis sejam instalados um a um, se alojando em diferentes partes do
telhado/cobertura.

VS

INVERSOR

MICROINVERSOR

INVERSOR TRADICIONAL
Dimensionados de acordo com a quantidade de painéis, limitando as
opções de expansão. Todos os painéis precisam ter a mesma
orientação e conectados como se fosse um só grande painel.

MICROINVERSOR

ESTÉTICA

MÓDULO

ATENÇÃO
INTEGRADOR!

MICRO INVERSOR
Instalação externa, junto à placa solar
ou inversor simplificado.

VS
INVERSOR TRADICIONAL
Grande e pesado.

Se você informar para o seu cliente que com
inversor string ele terá que separar um cômodo
do estabelecimento ou residência e terá
cabeamento de alta tensão exposto, terá um
forte argumento para ganhar o projeto.

MICROINVERSOR

DEYE 1300W

MÓDULO

O micro inversor SIRIUS surgiu como uma verdadeira inovação tecnológica no mercado de
energia fotovoltaica e vem gradualmente substituindo os inversores convencionais de
parede ou inversores string. Cada micro inversor pode monitorar quatro painéis solares de
uma só vez simplificando o projeto de instalação e reduzindo os custos.

Visando a certificação do seu projeto em todas as concessionárias,
possuímos todas as certificações e homologações no INMETRO.

Manual em
português

App
Compatível

Único com
Wifi incluso

Temperatura
-40ºC a 65ºC

Garantia total
de 12 anos

IP67
Índice de
Proteção IP67

MICROINVERSOR

DADOS DE ENTRADA (CC)

DEYE 1300W

Potência de Entrada Recomendada (STC)
Tensão CC Máxima de Entrada

210-400W (4 módulos)
60V

Faixa de Voltagem do MPPT

25V~55V

Faixa Operacional de Tensão (CC)

20V~60V

CARACTERÍSTICAS
60/72 células nas placas fotovoltaicas

Compatibilidade
Comunicação
Certificados

Corrente Máxima de Entrada

Power line / WIFI
UL1741 / IEEE1547,G83 / VDE4105 AS3100,AS4777.2,
AS4777.3 CAN/CSA-C22.2 NO.107.1 / IEC62109-IEC62109-2

Garantia

10 anos

Eficiência de Pico do Inversor

1300W

Eficiência Estática do MPPT
Consumo Noturno

Potência de Saída Máxima

1300W

Corrente Máxima de Saída

6.25A / 5.416A

Voltagem Nominal / Faixa

208V / 183~229V
240V / 211~264V

Faixa de Temperatura Ambiente

60.0/59.3-60.5Hz

Dimensões (LxAxP)

Frequência Nominal / Faixa
Frequencia Extendida / Faixa
Fator de Potência
Máximo de Unidades em Série

60.0/55~65Hz
>0,95
4

13A
10,4 x 4

EFICIÊNCIA
Eficiência Ponderada CEC

DADOS DE SAÍDA (CA)
Potência de Saída Máxima (Pico)

Corrente Máxima de Curto-circuito (CC)

95%
96,50%
99%
50mW

DADOS MECÂNICOS

Peso
Arrefecimento
Grau de proteção

-40°C ~65°C
450mm x 455mm x 35mm
(Sem cabo e suporte)
6,5kg
Convenção Natural Sem ventilador
Externo - NEMA6/IP67

COMPONENTES

ESTRUTURAS
A melhor e mais confiável forma de instalação nos diversos tipos de telhado
(cerâmico, metálico, fibrocimento, laje, solo ou sob. sua necessidade). Utilize as
estruturas SIRIUS e proteja sua instalação contra ventos, chuvas e possíveis
acidentes.

CONECTORES
Uma das vantagens de um sistema Solar Fotovoltaico SIRIUS é a
facilidade de instalação dos painéis, seja em série ou paralelo
conforme modelo do inversor, utilizando os conectores padrões tipo
MC4. A Sirius oferece conectores MC4 de alto padrão, garantindo a
qualidade e durabilidade.

CABOS
Os cabos de corrente contínua da SIRIUS são próprios para uso em
condições extremas de temperatura, características das aplicações
solares. Com seu duplo isolamento garante a confiabilidade na
instalação e maior vida útil.

sac@siriuser.com
www.siriuser.com

