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Mastervolt verbindt

Ongeacht de module
Sunmaster omvormers passen op alle
zonnesystemen.

De Nederlandse onderneming Mastervolt produceert met de
Sunmaster omvormers die passen bij elk soort PV-modules. Ze
kunnen worden aangesloten op vrijwel elke zonne-installatie die
op de markt is.
Iedereen kent wel de zorg dat delen van een complex systeem
misschien niet bij elkaar passen. Als voorbeeld is er de schroef die
overblijft na het weer in elkaar zetten van een motor. Of dat alles wel
in elkaar gezet kan worden, maar dat er dan niets werkt. Zulke
zorgen kunnen er ook zijn bij degenen die dunne-film of kristallijnen
zonnemodules geïnstalleerd hebben en nu een omvormer willen
aansluiten.
Maar Mastervolt biedt daarvoor een perfecte oplossing. De
Sunmasters XS zijn aan te sluiten op elk gangbaar PV-systeem dat
er op de markt is. Daarvoor zijn geen extra configuraties nodig.
Uiteraard zijn er geen extra toebehoren nodig. En er is zelfs geen
kostbare tijd mee gemoeid, het installeren en configureren doet de
Sunmaster automatisch.
Daarbij behaalt de zonne-omvormer Sunmaster XS een uitstekende
efficiency, zelfs bij weinig zon. Het weer kan Mastervolt natuurlijk
niet beïnvloeden. Maar dat is ook beslist niet nodig. Want de
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Sunmaster XS haalt echt het laatste beetje energie uit het zonlicht.
Ze werken van de vroege morgen tot diep in de nacht, in de
schemer, bij bewolking en bij een laagstaande zon.
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Het prestatievermogen is verbazingwekkend. Elk soort zonlicht
zetten ze om in winstgevend vermogen. Daarin slagen ze dankzij het
zeer geringe eigen verbruik en de perfecte koeling, zelfs bij hoge
omgevingstemperaturen. En dan is er nog een ander groot voordeel.
De Mastervolt Sunmaster omvormers zijn eenvoudig en snel te
installeren. Ze schakelen na de installatie en ingebruikname
automatisch in, maken verbinding met de gemonteerde modules en
gaan elektrische energie leveren zodra ze blootgesteld worden aan
welk soort zonnestraling dan ook.

Meer informatie over is verkrijgbaar bij Mastervolt, 51105 Keulen.
=MASTERVOLT/BfC=
Voor de redactie:
Deze tekst en voorbeelden van afbeeldingen vindt u op internet,
http://www.waschzettel.de/page.cgi?ID=28479
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