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Zalety produktu
KACO new energy jest niemiecką firmą, która produkuje 
falowniki, urządzenia monitorujące i akcesoria PV „Made in 
Germany”. Założona w 1984 roku w Heilbronn firma jest od 
2019 roku spółką zależną Siemens AG i jej specjalista w za-
kresie energoelektroniki oraz zdecentralizowanego zaopa-
trzenia w energię.

W centrum uwagi znajduje się najwyższa jakość, zaangażo-
wanie społeczne i ekologiczne oraz zadowolenie zarówno 
klientów, jak i pracowników. Z niemieckiego przedsiębior-
stwa o średniej wielkości obecnie rozwineła się firma do 
międzynarodowego lidera rynku technologii inwerterowej, 
posiadającym oddziały w Europie, Ameryce Północnej, Azji 
i Afryce.

Hybrydowe falowniki magazynowe 
dla wszystkich przypadków

 ● blueplanet hybrid 10.0 TL3

 – Inwerter hybrydowy do zastosowań prywatnych i 
komercyjnych małych systemów

 – Moc falownika 10 kW

 – 3-fazowa praca równoległa z siecią zasilającą, 2 
trackery MPP

 – Do tej pory potrójne podium w HTW Kontrola 
magazynów energii elektrycznej w Berlinie

 – Kompatybilność z wysokonapięciowymi systemami 
magazynowania BYD premium (HVS/HVM)

 – Zarządzanie akumulatorami i siecią oraz już 
zintegrowana ochrona systemu

 – Kompaktowa konstrukcja, niewielki ciężar i płyta 
adaptera dla łatwej instalacji

Jakość „Made in Germany“
 ● Wieloletnia historia Co2-neutralnej produkcji w 
Niemczech w Neckarsulm

 ● Zrównoważony ekologicznie i jakościowo normy 
produkcyjne (zgodnie z DIN EN ISO 14001)

 ● Wielokrotne wyróżnienie jako „Top Brand PV” w 
obszarze sektora inwerterów

Falownik dla dachu i parku
 ● blueplanet 3.0 - 5.0 NX1 M2: 1-fazowy SolarWR dla 
każdej geometrii dachu z 100V startowym napięcie 
(3,0/3,7/4,0/5,0)

 ● blueplanet 3.0 - 20.0 NX3 M2: 3-fazowy falownik do 
systemów prywatnych i komercyjnych o szerokim 
zakresie MPP (do 1000 V) i zabezpieczenie przed 
przepięciem DC/AC

 ● blueplanet 60.0 TL3: Falownik dla zdecentralizowanych 
elektrowni komercyjnych i przemysłowych - dostępny 
również w wersji XL z większą liczbą przyłączeń do 
zastosowań na dużą skalę.

 ● blueplanet 87.0 - 125 TL3: Urządzenia wysokiej 
skali dużych systemów PV w handlu i przemysłu. 
Zintegrowany przełącznik sprzęgający, który można 
połączyć z blueplanet 20.0 TL3, aby uzyskać większą 
ilości trackerów MPP

 ● blueplanet 25,0 - 33,0 NX3 M3: Multi-MPPT WR (3 
trackery) dla komercyjnych systemów PV

 ● blueplanet 25.0 – 33.0 NX3 M3: Multi-MPPT WR 
(3 Tracker) für kommerzielle PV-Anlagen

Serwis międzynarodowy
 ● Narzędzia do monitorowania i zarządzania oparte na 
sieci internetowej blueplanet PV-designer, blueplanet 
web i myKaco.com, aby uzyskać przegląd

 ● Ściśle spleciona międzynarodowa sieć centra 
serwisowych

 ● Długoterminowe pakiety gwarancyjne (do 20 lat)

 ● Regularna obsługa techniczna przez ekspertów KACO

blueplanet gridsave 92.0 TL3, blueplanet hybrid 10.0 TL3,  
blueplanet 3.0 – 5.0 NX1 M2
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