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Productoverzicht omvormers  
voor zonne-energie

Omvormers, monitoring en service voor zonne-energie 
installaties van alle groottes



MyDeltaSolar Cloud
Controle voor uw PV-installatie

MyDeltaSolar Cloud is een cloudbased monitoringssysteem 
waarmee de eigenaar van de installatie zich online kan regis-
treren om de status altijd en overal te bekijken. Dit zorgt voor 
betrouwbare bediening en een maximaal rendement van uw 
zonne-energiesysteem.

De applicatie kan worden gebruikt door Delta omvormers via wifi 
communicatie, zoals de een-fasige omvormers van de Flex-serie.

Met onze gebruikersvriendelijke internetapplicatie, die een snel 
overzicht geeft van de belangrijkste waarden, de opbrengst en de 
systeemstatus, is de MyDeltaSolar Cloud ideaal voor PV- instal-
laties voor huishoudens of kleine ondernemingen.

Real-time prestatiegegevens worden via de omvormers verza-
melt, via het internet verstuurd, en op uw computer of ander op 
het internet aangesloten toestel weergegeven met eenvoudig te 
interpreteren grafieken.

Er kunnen automatische e-mailmeldingen worden ingesteld 
waardoor u direct op de hoogte wordt gesteld van problemen en 
uitval van uw installatie wordt vermeden.

MyDeltaSolar App
Controle-applicatie voor omvormers 
van de Flex-serie

De MyDeltaSolar-applicatie gebruikt de ingebouwde wificommuni- 
catie van de Flex-serie om verbinding te maken met de omvormer 
en uw PV-installatie aan te sturen en te controleren. De applicatie 
is beschikbaar voor mobiele apparaten met Android of iOS.
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Over Delta
Smarter. Greener. Together.

H2.5 Flex H3A Flex / H4A Flex H5A Flex

2.5 kVA - 5 kVA

4  Wi-Fi comm. 

4 Opstartspanning   
 bij 35 V

Nieuw!
4  Wi-Fi comm. 

4 Opstartspanning   
 bij 35 V

Nieuw!
4  Wi-Fi comm. 

4 Opstartspanning   
 bij 35 V

Nieuw!

H2.5 Flex  H3A Flex H4A Flex H5A Flex
Ingangszijde (DC)
Nominaal vermogen (W) 2600 3190 4320 5280
Ingangsspanningsbereik (V) 30 ... 500 30 ... 600 
MPP-spanningsbereik (V) 30 ... 500 30 ... 550
Spanningsbereik voor maximaal 
vermogen (V) 240 ... 470 180 ... 500 240 ... 500 1) 

Max. aantal MPP-trackers 1 2 2) 
Uitgangszijde (AC)
Aantal fasen 1
Nominaal schijnbaar vermogen (VA) 3) 2500 3000 4000 5000 4)

Netspanningsbereik (V) 5) 230 (-20% / +22 %), 1 fase (L, N, PE)
Frequentiebereik (Hz) 5) 50 / 60 ± 5
Instelbereik vermogensfactor 0,8 capacitief... 0,8 inductief
Overige gegevens
Max. rendement (%) 97,5 98,3
Rendement EU (%) 96,8 98,0
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) -25 ... +60 (vol vermogen tot +40 °C)
Beschermingsgraad IP65

1) Bij gebruik met maximale stroomsterkte
2) Parallelle ingangen: 1 MPP-tracker, afzonderlijke ingangen: 2 MPP-trackers, ingangsspanning: symmetrisch en asymmetrisch (voor H3A Flex / H4A Flex: 0/100 %, voor H5A Flex: 4/96 %)
3)  Bij cos φ = 1 (VA = W)
4)  4,6 kW voor Duitsland
5)  Netspannings- en frequentiebereik worden conform de desbetreffende nationale voorschriften ingesteld

Delta is opgericht in 1971 en is mondiaal leverancier van ener- 
gievoorzieningen met geschakelde voeding en producten voor 
thermisch beheer, met een uitgebreid aanbod van slimme ener-
giebesparende systemen en oplossingen op het gebied van 
automatisering in de industrie en de bouw, telecommunicatie, 
infrastructuur voor datacentra, het opladen van elektronische 
voertuigen, hernieuwbare energie en energieopslag. Zo draagt 
Delta bij aan de ontwikkeling van slimme productie en een duur-
zame toekomst. Als verantwoord ondernemer van wereldklasse 
gebruikt Delta zijn deskundigheid op het gebied van zeer zuinige 
vermogenselektronica en zijn maatschappelijk verantwoord bedri-
jfsmodel om belangrijke milieukwesties zoals klimaatverandering 
aan te pakken, met als missie innovatieve, schone en energiezui-
nige oplossingen te bieden voor een betere toekomst. Delta helpt 
zijn klanten via zijn verkoopkantoren, onderzoeks- en ontwikke-
lingscentra en productiefaciliteiten op bijna 200 locaties op vijf 
continenten.

Sinds zijn oprichting heeft Delta veel waardering gekregen en

wereldwijd prijzen gewonnen voor zijn bedrijfsprestaties, inno-
vatieve technologieën en toewijding aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Delta is al acht opeenvolgende jaren, 
sinds 2011, genoteerd op de DJSI World Index of Dow Jones 
Sustainability™. In 2017 is Delta voor het tweede opeenvolgende 
jaar door CDP (voorheen: Carbon Disclosure Project) ingedeeld 
op het niveau van Climate Change Leadership.



Maximaal rendement

Delta omvormers voor zonne-energie bereiken een 
piekefficiëntie van tot 99,2 % en bieden een van de 
breedste bereiken wat betreft de bedrijfstempera- 
tuur. Vol uitgangsvermogen tot een omgevingstem-
peratuur van 50 °C om energie-efficiëntie te maxi-

maliseren en een maximaal rendement te garanderen.

M6A M8A M10A M15A M20A
Ingangszijde (DC)
Nominaal vermogen (W) 6600 8800 11000 15600 20600
Ingangsspanningsbereik (V) 200 ... 1000
MPP-spanningsbereik (V) 200 ... 1000
Spanningsbereik voor maximaal 
vermogen (V) 1) 315 ... 850 415 ... 800 355 ... 820 470 ... 820

Max. aantal MPP-trackers 2 2)

Uitgangszijde (AC)
Aantal fasen 3
Nominaal schijnbaar vermogen (VA) 3) 6000 8000 10000 15000 20000
Netspanningsbereik (V) 4) 230 ± 20 % / 400 VAC ± 20 %; 3 fase + PE or 3 fase + N + PE 
Frequentiebereik (Hz) 4) 50 / 60 ± 5
Instelbereik vermogensfactor 0,8 capacitief... 0,8 inductief
Overige gegevens
Max. rendement (%) 98,3 98,3 98,3 98,3 98,4
Rendement EU (%) 97,6 97,9 98,0 97,9 98,1
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) -25 ... +60 (vol vermogen tot +40 °C)
Beschermingsgraad IP65

1)  Bij bedrijf met symmetrische DC-ingangsbelasting (50/50 %)
2)  Parallelle ingangen: 1 MPP-tracker, Afzonderlijke ingangen: 2 MPP-trackers; Ingangsbelasting: symmetrisch und asymmetrisch (voor M6A, M8A, M10A: 40/60 %, voor M15A / M20A: 33/67 %)
3)  Cos Phi = 1 (VA = W)
4)  AC-spanning en frequentiebereik worden aan de hand van de desbetreffende nationale bepalingen geprogrammeerd.

Eenvoudige installatie

Het lichte gewicht en compacte ontwerp vereen-
voudigen de installatie beduidend. De bijgeleverde 
montageplaat maakt de installatie van Delta omvor-
mers voor zonne-energie nog eenvoudiger. Nadat 
de plaat op de gewenste plaats is gemonteerd, 

duwt men de omvormer gewoon op de montage rail. Men hoeft 
verder niet te boren.

Behuizing van aluminium

De behuizing van aluminium van de Delta omvor-
mers zorgen voor langdurige bescherming tegen 
vocht en corrosie. De stofbestendige en volledig 
schokbestendige behuizing beschermt de elek-
tronische componenten van de omvormer tegen 

waterspatten uit alle richtingen. Dit betekent dat de omvormer 
kan worden geïnstalleerd op beschermde plaatsen buitenshuis, 
in vochtige kelders en op plaatsen waar veel stof aanwezig is.

Lange levensduur

Omvormers van Delta hebben een zeer lange 
levensduur dankzij de duurzame aluminium behui- 
zing en robuuste elektronica van hoge kwaliteit. 
Een continu productverbetering is gegarandeerd 
door de uitvoerige tests tijdens productontwikkeling 
en productie.

Delta omvormers voor zonne-energie
Uitzonderlijke prestaties en geavanceerde functies

RPI M6A RPI M8A RPI M10A RPI M15A / M20A

6 kVA - 20 kVA
M6A M8A M10A M15A / M20A



Sterk en betrouwbaar bedrijf 
met lokale vertegenwoordiging

� Ervaren contactpersonen in 
uw regio en in uw taal

� Kennis van de lokale 
voorwaarden voor toegang 
tot het stroomnet

Uiterst betrouwbare producten 
die uitvoerig zijn getest en 
continu worden verbeterd

� Producten die uitvoerig 
onder extreme 
omstandigheden zijn getest  

� Robuuste elektronica en 
gegoten aluminum frame

� Beschermingsklasse IP65 
voor installatie buiten

Voordelen van Delta
Meer dan uitstekende producten

Uitgebreide ondersteuning 
voor partners, installateurs en 
operators

� Het team Zonne-energie 
van Delta biedt trainingen 
aan die naar keuze bij u ter 
plekke kunnen plaatsvinden

� Het team Zonne-energie 
van Delta biedt trainingen 
aan die naar keuze bij u ter 
plekke kunnen plaatsvinden 

Omvormers met een uitzon-
derlijke vermogensdichtheid 
en geavanceerde functies

� M125HV/M88H CF hebben 
geïntegreerde string-controle

� M30A/M50A/M88H CF met 
ingebouwde Type II AC & DC 
SPD’s & stringzekeringen

� M30A/M50A/M88H CF heeft 
geïntegreerde Type II AC & 
DC SPD’s & stringzekeringen

30 kVA - 140 kVA

M30A M50A M88H (400V) M88H (480V) M125HV
Ingangszijde (DC)
Nominaal vermogen (W) 1) 31500 52000 70000 84000 129000
Ingangsspanningsbereik (V) 200 ... 1100 2) 860 ... 1500
MPP-spanningsbereik (V) 200 ... 1000 860 ... 1450
Spanningsbereik voor maximaal 
vermogen (V) 3) 520 ... 800 500 ... 800 600 ... 800 860 ... 1450 4)

Max. aantal MPP-trackers Parallelle ingangen: 1 MPP-tracker, 
Afzonderlijke ingangen: 2 MPP-trackers

Ingangsbelasting: symmetrisch en  
asymmetrisch (voor M30A: 33/67 %;  

voor M50A: 40/60 %)

2 MPP-trackers - M88H ST model met  
optionele 1 MPP-tracker capaciteit 1 MPP-tracker

Uitgangszijde (AC)
Aantal fasen 3
Nominaal schijnbaar vermogen 
(VA) 5) 30000 50000 66000 80000 140000 VA / 125000 W Active Power

Netspanningsbereik (V) 6) 230 ± 20 % / 400 VAC ± 20 %; 3 fase + PE 
of 3 fase + N +PE 

400 V ±30% Y or Δ  / 480 V ±20% Y or Δ 4)

3 fase + PE (Δ) or 3 fase + N + PE (Y)
600V -36% / +15%  
3 fase + PE (Δ)

Frequentiebereik (Hz) 6) 50 / 60 ± 5
Instelbereik vermogensfactor 0,8 capacitief... 0,8 inductief
Overige gegevens
Max. rendement (%) 98,5 98,6 98,8 99,2
Rendement EU (%) 98,2 98,4 98,5 99,0 
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) -25 ... +60 7)

Beschermingsgraad IP65
1)  Maximaal vermogen per DC ingang met asymmetrische belasting:  21 kW voor M30A; 34,8 kW voor M50A
2)  Voor sommige firmwareversies beperkt tot 1000 V
3)  Bij bedrijf met symmetrische DC-ingangsbelasting (50/50 %)
4)  Ambient temperature: < 0°C: 860...1450 V, < 25°C: 860...1350 V or < 40°C: 860...1250 V
5)  Cos Phi = 1 (VA = W)
6)  AC-spanning en frequentiebereik worden aan de hand van de desbetreffende nationale bepalingen geprogrammeerd.
7)  Nominaal vermogen zonder thermische begrenzing tot + 49 ° C voor M30A, + 48 ° C voor M50A, + 40 ° C voor M88H, + 50 ° C voor M125HV bij nominale spanning (AC en DC) en Cos Phi = 1

M30A M50A M88H M125HV

Nieuw!
4  140kVA 

4 1500Vdc

Wereldwijd marktleider 
piekefficiëntie

99,2%



29 januari, 2019 - Alle informatie en specificaties kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

www.solar-inverter.com

Goede service is uitermate belangrijk. Daarom biedt Delta 
betrouwbare, flexibele en competente ondersteuning.

Klanttevredenheid en snelle reactie zijn niet zomaar 
woorden voor Delta. Delta zorgt voor partners en klanten 
gedurende de volledige levensduur van het product.

Ons zeer gemotiveerde team ondersteunt de klanten via 
een speciaal opgerichte Support hotline die steeds tot uw 
dienst staat wanneer u hulp nodig hebt.

Indien nodig kunt u lokale ondersteuning krijgen van onze 
serviceteams. Vervangingseenheden en -componenten 
zijn binnen twee werkdagen beschikbaar.

Als u gedetailleerde informatie nodig hebt over de om- 
vormer; geen probleem! Het team biedt cursussen over 
omvormers aan die naar keuze bij ons of bij u ter plaatse 
kunnen plaatsvinden.

Betrouwbare, flexibele en competente
Delta Service & Ondersteuning

Verkoop Europa

Nederland
verkoop.nederland@solar-inverter.com
0800 022 0864 (gratis nummer)

België
sales.belgium@solar-inverter.com
0800 711 34 (gratis nummer)

Andere Europese landen
sales.europe@solar-inverter.com
+49 7641 455 547


