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Jak to działa?

Masz problem z 

przerwami w dostawach 

energii elektrycznej?

Nie chcesz oddawać 

energii do sieci?

Chcesz 

maksymalizować 

autokonsumpcję?



Jak to działa?

Magazynowanie energii produkowanej dzień by zużyć ją wieczorem w nocy i rano.

Rozładowanie 

baterii

Rozładowanie 

baterii

Ładowanie 

baterii



Rodzaje baterii

Niskonapięciowe Wysokonapięciowe
Rozwiązania jednofazowe Rozwiązania trójfazowe – minimum 3 sztuki

Jeden człon – 2,56kWh

Maksymalnie 9 jednostek

Wbudowany BMS

Jeden człon – 2,56kWh

Maksymalnie 10 jednostek

Wymagany BMS



Rodzaje baterii

Niskonapięciowe Wysokonapięciowe
Rozwiązania jednofazowe Rozwiązania trójfazowe – minimum 3 sztuki 

Pojemność – 6,5kWh

Maksymalnie 10 jednostek

Wbudowany BMS

Jeden człon – 2,56kWh

Maksymalnie 10 jednostek

Wymagany BMS



Baterie - bezpieczeństwo

Temperatura
Stopień 

naładowania 
ogniwa

Napięcie Natężenie

Nadzór Ogniw

Nadzorowany jest nie tylko całkowity stan baterii, 

ale również poszczególnych ogniw.

Zbyt 
wysoka/niska 
temperatura

Zbyt 
niskie/wysokie 

Napięcie

Zbyt wysokie 
natężenie

Zwarcie

Pełne Zabezpieczenie

Zapewnia całkowitą ochronę systemu baterii.

IP65 – montaż 
na zewnątrz i 

wewnątrz 
budynku

Temperaturowy bezpieczny zakres pracy od -10 do +45 stopni



Baterie - niezawodność

Technologia LiFePO4 jest najbardziej stabilna, temperatura 

graniczna wynosi ponad 480℃. 

LiFePo NCM
Bezpieczeństwo i 

środowisko
Najlepsza Akceptowalna

Ilość cykli pracy Najlepsza Akceptowalna

Gęstość Energii Akceptowalna Najlepsza

Gęstość Mocy Najlepsza Akceptowalna

Koszt długoterminowy Najlepsza Akceptowalna

Napięcie Optymalne Pracy 3.2V 3.7V

Temperatura pracy -20~55stopni C -20~45stopni C



Baterie – żywotność + gwarancja

Żywotność baterii > 6000 cykli = 16 lat 

(6000cykli / 365 dni) 

Cykle

Pojemność

Gwarancja na produkt = 10 lat



Falowniki

hybrydowe



Falowniki hybrydowe – przegląd oferty

Gwarancja na produkt = 10 lat w standardzie

Jednofazowe 3 oraz 3.6kW
1. Maksymalne napięcie – 550V
2. Napięcie startu – 150V
3. Maksymalny prąd DC – 12A
4. Bateria 42-59V

Trójfazowe 4-10kW (co 1kW)
1. Maksymalne napięcie – 1000V
2. Napięcie startu – 160V
3. Maksymalny prąd DC – 12A
4. Bateria 100-500V

SPH3000-3600 SPH4000-10000TL3-BH



Falowniki hybrydowe – schematy podłączeń

Nowa instalacja Rozbudowa instalacji o system hybrydowy



Falowniki hybrydowe – priorytery

BATERIADOM SIEĆ



Falowniki jednofazowe – praca jak trójfazowe

Falowniki jednofazowe mogą pracować w układzie trójfazowym

Po dodaniu licznika energii Growatt 

możemy pracować w układzie 

trójfazowym



Falowniki jednofazowe – praca jak trójfazowe

Falowniki trójfazowe mogą pracować w układzie 

równoległym do 100kW

Maksymalna moc układu 

hybrydowego = 100kW



Informacje dostępne na monitoringu - aplikacja

Stan systemu Przepływ energii

Poziom naładowania 

baterii
Statystyki energii



Informacje dostępne na monitoringu – strona www

Stan systemu Analiza przepływu energii



Maksymalizacja konsumpcji własnej – GroHome (IoT)



Growatt Polska Serwis 

✓ Wykształcona kadra - Minimum 5cio letnie doświadczenie w 
elektryce/energetyce

✓ Bardzo szybka reakcja – dostępność serwisu 6 dni w tygodniu
✓ Pełne wsparcie w diagnostyce całej instalacji
✓ Wielokanałowa dostępność: telefon / mail / facebook
✓ Indywidualne podejście do klienta
✓ Certyfikacja instalatorów w stopniu podstawowym oraz 

zaawansowanym

nasze trudy w dążeniu do zielonego świata..



Opinie dotyczące serwisu


