
EQUINOX
Inversors fotovoltaics 2,8 kW - 4 kW - 5 kW - 10 kW

Aplicacions: Versatilitat per al màxim rendiment

Els inversors de la sèrie EQUINOX    de Salicru han estat pensats 
per a instal·lacions interiors i exteriors, que abasten des de petites 
potències fins a grans instal·lacions mitjançant inversors en paral·lel, 
i s’obtenen configuracions que aporten un alt més grau de fiabilitat 
a causa de la concepció modular. Tanmateix, ofereixen màxima flexi-
bilitat al disposar d’inversors per a connexió monofàsica o trifàsica.

I, a més, són aptes per connectar a instal·lacions de topologia mul-
ti-string -models Equinox 5000-3M i Equinox 10000-, permetent la 
màxima adaptabilitat en el disseny i la planificació del camp foto-
voltaic.

 

EQUINOX: Noves solucions en inversors solars per a 
connexió en xarxa

La sèrie d’inversors solars sense transformador EQUINOX  de Sali-
cru es caracteritzen per ser lleugers, de mida reduïda i amb una alta 
fiabilitat. Gràcies a la seva nova tecnologia, protegida per la dilatada 
experiència de Salicru en el món de l’electrònica de potència, ofe-
reixen un alt rendiment en instal·lacions de petita potència, així com 
un ampli ventall de capacitats de comunicació. 

Tanmateix, la instal·lació i l’ús s’han facilitat al màxim per fer-ne més 
còmode l’explotació. La gamma inclou potències de 2,8, 4, 5, i 10 kW, 
en connexió a xarxa monofàsica o trifàsica i preparats per a instal·la-
cions interiors i exteriors. Tots disposen de pantalla LCD i/o gràfica 
per facilitar la visualització de les dades de la instal·lació, així com 
possibilitat de comunicació local o remota.



Prestacions
 ∙ Tecnologia PWM mitjançant separació galvànica electrònica sense 
transformador.
 ∙ Sistema avançat de seguiment de la potència màxima (MPPT).
 ∙ Alta eficiència de conversió > 97%.
 ∙ Possibilitat de connexió en multi-string: d’1 a 3 MPPT.
 ∙ Factor de potència > 0,99.
 ∙ Connexió Plug & Play.
 ∙ Presentacions indoor i outdoor.
 ∙ GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor) per oferir un control avançat 
en la fuita de corrent a terra.
 ∙ Inclou suport de muntatge lleuger i versàtil que simplifica la ins-
tal·lació.
 ∙ Pantalla LCD amb tota la informació necessària; pantalla gràfica per 
al model de 10 kW.
 ∙ Ports RS-232 i RS-485 (1).
 ∙ Datalogger per a recollida de dades fins a 100 inversors (1).
 ∙ Disminució del soroll acústic per ventilació natural.
 ∙ Grau de protecció IP65 (2).

(1) Opcional 
(2) Excepte model 2,8kW

Fàcil d’instal·lar
En eliminar els elements pesats de baixa 
freqüència s’aconsegueix un inversor molt 
lleuger el que facilita al màxim la seva ins-
tal·lació. Inclou suport de muntatge lleuger i 
versàtil que simplifica la instal·lació.

Monitoratge
Els inversors EQUINOX disposen de sèrie de 
comunicacions via RS-232. A més hi ha múl-
tiples opcionals per facilitar la comunicació i 
el monitoratge: 

 ∙ Tarjeta RS-485: permet la connexió amb 
els dataloggers Solar-Log, o el monitoratge 
directe emprant el software Procontrol.
 ∙ Tarjeta MODBUS RTU RS-485: permet el 
monitoratge dels inversors amb un sistema 
SCADA.
 ∙ DataLogger Solar-Log: monitoritza les 
dades de tots els inversors EQUINOX con-
nectats a la instal·lació i concentra i em-
magatzema tota la informació per a la pos-
terior consulta via Ethernet o GPRS.
 ∙ Software Procontrol: permet monitoritzar 
el funcionament i tots els paràmetres dels 
inversors EQUINOX, mitjançant les opcions 
de comunicació RS-232 i RS-485.



Dimensions

EQX 2800

350 mm

302 mm

135 mm

EQX 10000

455 mm

585 mm

155 mm

EQX 4000

386 mm

434 mm

136 mm

EQX 5000-3M

430 mm

531 mm

130 mm

Gamma

MODEL CODI DIMENSIONS
(F x AM x AL mm)

PES
(Kg)

EQX 2800 677AA000001 135 × 350 × 302 12,5

EQX 4000 677AA000005 136 × 386 × 434 19,7

EQX 5000-3M 677AA000007 130 × 430 × 531 27

EQX 10000 677AA000003 155 × 455 × 585 35
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Característiques tècniques

MODEL EQX 2800 EQX 4000 EQX 5000-3M EQX 10000
ENTRADA Tensió nominal 360 600 640

Marge de tensió en circuit obert (VDC) 500 750 800

Rang de funcionament (VDC) 100 - 500 100 - 700 280 - 800

Rang MPPT (VDC) 250 - 450 450 - 750 320 - 720

Nº MPP Trackers 1 3

Corrent màxima per tracker (A) 13 20 8,5 13

Potència màxima DC per tracker (W) 3250 5000 3825 5500

SORTIDA Factor de potència > 0,99

Tensió nominal 230 3 × 400

Tensió de xarxa Monofàsica Trifàsica

Marges de tensió ± 15%

Intensitat màxima AC (A) 14,3 20 24 18,7

Distorsió harmònica total (THDi) <3%

Freqüència 48 ÷ 50,5 Hz

Rendiment EU > 95%

Rendiment màxim > 96% > 96,5%

COMUNICACIÓ Ports RS-232 i RS-485 (2)

Protocol SALICRU obert i Modbus RTU (2)

Datalogger Recollida de dades de fins a 100 inversors(2)

Display LCD 2 linies × 16 caràcters 128 × 64 pantalla 
gràfica

GENERALS Humitat relativa Fins al 95%, sense condensar

Grau de protecció IP43 IP65

Ventilació Natural Forçada

Soroll acústic a 1 metre < 35 dB < 45 dB

Topologia Sense transformador

Rang de temperatura de treball - 20º C ÷ +55º C

Consum en repòs < 7 W < 30 W

Consum nocturn < 0,1 W < 3,5 W

NORMATIVA Certificat Reial Decret 1699/2011

Seguretat IEC 62103 / EN 50178

Comptabilitat electromagnètica (CEM) EN 61000

Gestió de Qualitat i Ambiental ISO 9001 i ISO 14001

GARANTIA Garantia 5 anys
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(1) Reinjecció d’energia al 100% 
(2) Opcional


