
Innovatieve, schone en energie-efficiënte 
oplossingen voor een betere toekomst.
Uw persoonlijke bijdrage aan het milieu – een zonne-energiesysteem met Delta  
zonne-energie omvormers op uw bedrijfspand

Kantoor Delta, Helmond, NL

Commerciële 
faciliteiten

solarsolutions.delta-emea.com
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Waarom kiezen voor omvormers van Delta?

Door een PV-systeem systeem op het dak van uw  
bedrijfspand te installeren, genereert u niet alleen 
groene elektriciteit, maar bespaart u ook veel geld.
De keuze van een omvormer is cruciaal voor langdurige  
beschikbaarheid en duurzaamheid van een PV-systeem.

De voordelen van uw eigen zonne-energiesysteem:

 ● Schone, betaalbare elektriciteit

 ● Groen bedrijfsimago

 ● Goedkope energie voor het opladen van bedrijfswagens en auto's van 
 klanten

 ● Meer controle over energiekosten dankzij minder afhankelijkheid  
 van het elektriciteitsnet

 ● Duurzame bewustwording van het personeel

Profiteer van de grote ongebruikte ruimte op uw dak om 
uw energiekosten en CO2-voetafdruk te verlagen en uw 
bedrijf voor te bereiden op nieuwe uitdagingen. 

Delta omvormers zijn zeer flexibel en kunnen daarom worden  
gebruikt voor verschillende dakconfiguraties en constructies. 
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M70A Flex
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Zonne-energie voor commerciële faciliteiten

Delta omvormers zijn duurzaam en  
robuust

Daken van gebouwen zijn zelden  
perfect ontworpen voor zonne-energie- 
installaties: 
dakoppervlakken van verschillende groot-
ten door verbouwingen en uitbreidingen, 
verschillende hellingshoeken en richtingen, 
hinderlijke opbouwconstructies.

De efficiënte M50A, M70A en M100A  
stringomvormers van Delta met 6 of 8  
MPP-trackers zijn ontworpen voor grote 
dakinstallaties en dergelijke uitdagingen.

Combineer twee groene technologieën –  
zonne-energie en elektromobiliteit! Laad  
uw elektrische voertuigen op met groene 
energie afkomstig van uw eigen dak of batteri- 
jen, en bied uw klanten en medewerkers de 
mogelijkheid om hun EV‘s op te laden.
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Kantoor Delta, Helmond, NL

Delta zonne-energie  
omvormers: 
M15A / M20A / M30A Flex

Delta zonne-energie  
omvormers: 
M50A / M70A / M100A Flex

AC MAX
efficiënt  
laden  
met lager  
vermogen

DC Wallbox   
hoog DC- 
vermogen voor  
snelladen van  
EV‘s
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Hoe Delta omvormers werken: M50A / M70A / M100A

 ● Lange levensduur en flexibel gebruik

 ● Robuuste elektronica en een hoogwaardige lichtgewicht  
 aluminiumbehuizing

 ● Geschikt voor veeleisende omgevingsomstandigheden

 ● Speciale voorzieningen en veiligheidsfuncties (zie pagina 6)

Ingang voor AC-kabel

Optimaal gebruik van lucht voor koeling:
Goede en rustige koeling met ventilatoren,  
geschikt voor zeer warme omgeving- 
somstandigheden.

Communicatiekaart:
2 x RS485
1 x 12 VDC-voeding
6 x digitale ingangen
1 x externe uitschakeling
2 x droge contacten  

Bevestigingsopties voor M50/ M/70A /M100 Flex:  

Montagevoeten voor vloermontage
kunnen afzonderlijk worden besteld

Bijvoorbeeld  
M70A Flex

Montageplaat voor wandmontage
wordt meegeleverd

Bluetooth geïntegreerd: 
Verbind uw smartphone met de 
omvormer voor eenvoudige inbedrijfstelling 
met de DeltaSolar-app.
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200 V
Breed ingangsspanningsbereik  
(200 tot 1000 V) 

98,7%
Piekefficiëntie Bijvoorbeeld  

M70A Flex

DC-aansluitpaneel, 6 MPP-trackers (M100A  
8 MPPT‘s), voor maximaal 18 modulestrings,  
elk met 3 DC-ingangen (M100A 2st) voor  
maximale stroomvoorziening:
De voor gelijkstroom geoptimaliseerde omvorme-
roplossing van Delta vermindert vermogensver-
liezen en maximaliseert de vermogensopwekking 
van elke afzonderlijke module. Panelen worden 
tijdens de levensduur van het systeem beïnvloed 
door verschillende omgevingsfactoren en de  
Delta-omvormers verminderen deze impact.

2 mechanische DC-ontkoppelaars!

Overspanningsbeveiliging AC + DC
Vervangbare AC- en DC-overspannings-  
beveiligingen van type 2 (combi-type 1+2 
optioneel)

DC1-datacollector met P3-vermogensmeter
De DC1 verzamelt gegevens van Delta omvormers en 
verzendt deze naar de MyDeltaSolar-cloud. 

 ● Verbinding met MyDeltaSolar-cloud

 ● Back-up van 7 dagen (in geval van een slechte  
 internetverbinding)

 ● Gelijktijdig in bedrijf stellen van meerdere omvormers 
 eenvoudig met de DeltaSolar-app

 ● Dynamisch vermogensregeling dmv 300A CT‘s

Scan deze QR-code en bekijk onze video over de
Delta M70A (YouTube)
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Speciale voorzieningen en veiligheidsfuncties van Delta:
Delta heeft verschillende functies geïntegreerd om de  
veiligheid en werking van onze zonne-energie omvormers  
te verbeteren.

AC- en DC-overspanningsbeveiliging (SPD) 
Betrouwbare overspanningsbeveiliging is noodzakelijk om systemen te beschermen tegen 
schade door overspanning. Alle Delta omvormers voor commerciële PV-installaties zijn voor-
zien van geïntegreerde AC/DC-overspanningsbeveiligingen van type 2. Combi-type 1+2 kan 
afzonderlijk worden besteld en zelfstandig worden gemonteerd.

Geïntegreerde koppelingsschakelaar
VDE-AR-N 4105 maakt het gebruik van een omvormer met een interne koppelingsschakelaar 
mogelijk, onder voorwaarde dat de schakelaar de omvormer in minder dan 100 ms loskoppelt 
van het net. Delta zonne-energie omvormers voor commerciële PV-installaties voldoen aan 
deze vereisten. Een externe net- en systeembeveiliging is niet nodig (uitgezonderd in Belgie).

Vlamboogdetectie
Om het risico op vlambogen te minimaliseren, is een vlamboogdetectie geïntegreerd in al 
onze nieuwe stringomvormers.

 ● Datapuntverzameling voor stringbewaking en 
  het maken van I-V-curven

 ● Vlamboogdetectie

 ● Beveiliging tegen omkering van polariteit

 ● Anti-PID-functie

 ● Geïntegreerde koppelingsschakelaar

M70A Flex

Scan de QR-code voor gedetailleerde infor-
matie over gerelateerde technische onder-
werpen

Serial electric arcs
vlambogen in serie
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Uw voordelen:

 ● Eenvoudige inbedrijfstelling van alle aangesloten Delta omvormers

 ● Eenvoudige bewaking van systeemprestaties in MyDeltaSolar-cloud

 ● Uitgebreide statistieken met duidelijke transparante grafieken

 ● Configureerbare waarschuwingsmeldingen om op de hoogte te blijven

Gebruikt zonnestroom om uw auto op te laden

Compact ontwerp voor EV-oplaadoplossingen van Delta:

De DC Wallbox biedt zeer efficiënte laaddiensten voor commerciële locaties. Met zijn dubbele 
laadconnectoren kan de omzet van het laadstation worden gemaximaliseerd. De DC Wallbox is 
OCPP-compatibel, waardoor backend-integratie mogelijk is voor mogelijkheden zoals gebrui-
kersidentificatie, bewaking op afstand en systeemcontrole. Dankzij de kleine voetafdruk en het 
compacte ontwerp voor wandmontage kunnen site-eigenaren de ruimte en lay-out van de site 
optimaliseren.

Uw voordelen:

 ● Max. 96% vermogensefficiëntie

 ● Extreem kleine voetafdruk voor meer  
 flexibele inzet van oplaadpunten

 ● OCPP en netwerkconnectiviteit voor naadloze 
  systeemintegratie

 ● IP55-bescherming en IK10-vandaal- 
 bestendigheid

DeltaSolar-app:

 Delta 
 DC Wallbox 
 50 kW
 

Scan de QR-code voor meer informatie over  
Delta EV-laden

Delta driefase omvormer

+ +

DC1 + P3
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Neem contact met ons op

E-mail: solarsales.emea@deltaww.com 

Nederland 0800 022 0864  
(Gratis vanuit Nederland) 

Belgie 0800 711 34  
(Gratis vanuit Belgie)


