
Panel DC Toplama Panoları

Tüm uygulamalara yönelik koruyucu sistemler 

 komple elektromontajlı, hazır, soketli 

sistemler 

 ihtiyaca göre parafodurlar, hat koruyu-

cu sigortalar veya durdurma diyodları 

ile birlikte kullanılabilir devre kesiciler

 açık alanda kullanım aksesuarı (örn. 

havalandırma flanșı, koruyucu tavan)

AC Toplama Panoları

Üretim sistemleri nedeniyle termik yüklenme 

 set olarak teslimat - standart aletlerle 

daha kolay kurulum

 Isı etkilerinin dikkate alınması dikkate 

alınması

 ara parçalar ile havalandırma ve koruma

Özel bir 
çözüm mü 
gerekli? 
Bize ulașın!

ENYSUN, güneșin gücünü 

fotovoltaik sistemleriniz için 

getiriyor. Modüler sistem 

sayesinde sayesinde profesyonel 

ve akıllı çözümler sunuyor. En 

yüksek malzeme kalitesi ile 

güvenlik sunuyor. Hensel bilgi ve 

deneyimi sayesinde standartlara 

uygunluk sağlıyor.

ENYSUN

Fotovoltaik çözümleri
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 DC 1000 V'ye kadar olan DC bağlantı panoları bağlantı kutuları 

ve tüm sistem türleri için invertör toplama panoları: Șebeke (Grid), 

șebeke bağlantılı (On-Grid) ve șebeke bağlantısız (Off-Grid)

 Basitleștirilmiș enerji yönetim entegrasyonu için hazır bağlantılı 

izolasyon üniteleri

 Koruma türü IP 65, yalıtkanlık derecesi II, yalıtım korumalı
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DC Panel Toplama Panosu



Güneș gibi ortada: 

Enerji ve daha fazlası
Fotovoltaik sistemler

PASSION FOR POWER.

Standartlaștırılmıș ve ön hazırlığı 

tamamlanmıș

 ENYSUN ürün çözümlerimiz, fotovoltaik 

sistemlerin seçiminde ve kurulumunda 

size birçok avantaj sunar. PV İnvertör 

bağlantı panolarının bağlantıları ancak 

sistemin bulunduğu yerde gerçekleștirilebilir. 

Bu bileșenlerde, fotovoltaik dizilerin ve 

invertörün kolay kontaklanması için uygun 

soketler yer alır. Fotovoltaik (PV) invertörlü 

toplayıcılar, komple gövdeli set biçimindedir 

ve ilgili ortam koșullarına kolaylıkla 

uyarlanabilir. 

Baralar, așırı gerilim koruma düzenekleri 

ve klemensler montajı tamamlanmıș olarak 

teslim edilir. Șebeke bağlantısı, VDE AR-N 

4105 uyarınca izolasyon üniteleri (bölüm 

șalteri + NA koruması) gerçekleștirilebilir.

Kanıtlanmıș Hensel Kalitesi

 ENYSUN dağıtım sistemimizin tüm 

ürünlerinde DIN VDE 0100-712 kapsamındaki 

gereklilikler karșılanmaktadır. Bu norma uygun 

olmaları ise Hensel ENYSUN ürün serisinin 

yüksek kaliteye sahip olduğunu gösterir. 

Kaliteli malzemelerin kullanılması sayesinde 

sisteminizin kusursuz çalıșacağından emin 

olabilirsiniz. ENYSUN sistemleri darbeye 

dayanıklıdır ve su korumalıdır (koruma sınıfı 

en yüksek IP 65), UV ıșınlarına dayanıklıdır 

ve korozyon tutmaz.

Aksesuarlar

 Aksesuarlar içinde, gövdede biriken 

yoğușma suyu miktarını kayda değer ölçüde 

azaltmaya yönelik uygun ürünler mevcuttur.

Hensel fotovoltaik çözümleri
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