
FIMER RA MẮT DÒNG SẢN PHẨM MỚI TỐT
NHẤT Ở PHÂN KHÚC BIẾN TẦN HỘ GIA ĐÌNH
VÀ NỀN TẢNG LƯU TRỮ.

VIMERCATE, NướC Ý, October 4, 2021

/EINPresswire.com/ -- FIMER với sứ

mệnh thiết lập thị trường năng lượng mặt trời với dòng biến tần thông minh công suất lớn và

nền tảng lưu trữ dung lượng cao cho thị trường phân khúc hộ gia đình, cung cấp một giải pháp

phù hợp và mở rộng cho các hệ thống ở khắp nơi trên thế giới.

FIMER có truyền thống lâu

đời trong việc cung cấp các

giải pháp sáng tạo cho thị

trường phân khúc hộ gia

đình, bao gồm biến tần một

pha - ba pha, có độ dày

mỏng nhất trên thế giới.”

Florian Chan, Managing

Director, Residential line of

business at FIMER

Nền tảng năng lượng mới – FIMER PowerUNO, PowerTRIO

và PowerX – sẽ được giới thiệu ở Stand B5.330, được thiết

kế giúp người lắp đặt đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của

hệ thống năng lượng mặt trời và lưu trữ ở trên toàn thế

giới, với giải pháp lắp đặt nhanh chống và dễ dàng nhất

trên thị trường, chỉ một vài điểm kết nối giúp việc lắp đặt

trở nên đơn giản nhất có thể.

Kết hợp những cải tiến công nghệ mới nhất và các tính

năng thiết kế cao cấp, biến tần PowerUNO và PowerTRIO

cung cấp nhiều tùy chọn công suất từ 2-8,5kW, một pha và

ba pha, phù hợp với thị trường Bắc Mỹ và rộng hơn nữa là

toàn cầu. Là một trong những dòng có dãi công suất rộng nhất trên thị trường với kích thước nhỏ

và nhẹ, một trong những lợi ích chính là thao tác lắp đặt nhanh, góp phần làm đơn giản hóa công

việc lắp đặt.

Thiết bị được tích hợp kết nối với Wi-Fi và ethernet, và hệ điều hành Linux OS cho phép tích hợp

cục bộ với các thiết bị điện tử thông minh và sạc EV, cũng như tương tác với phần mềm Clound

Aurora Vision của FIMER.

Ngoài ra, biến tần có bộ xử lý blockchain chuyên dụng cho phép các lưới điện sử dụng và quản lý,

tránh phát sinh thêm thiết bị không cần thiết. Cách tiếp cận này làm giảm thời gian lắp đặt và

giảm thiểu các lỗi về cáp.

Với nhu cầu về hệ thống lưu trữ tiếp tục tăng, FIMER PowerX cung cấp dung lượng lưu trữ phân

khúc hộ gia đình công suất cao nhất trên thị trường. Sử dụng định dạng pin mô-đun điện áp cao,

http://www.einpresswire.com


FIMER với sứ mệnh thiết lập thị trường năng lượng

mặt trời với dòng biến tần thông minh công suất lớn

và nền tảng lưu trữ dung lượng cao cho thị trường

phân khúc hộ gia đình, cung cấp một giải pháp phù

hợp và mở rộng cho

PowerX cung cấp tùy chọn linh hoạt

cho các yêu cầu về dung lượng ở mọi

kích cỡ, tối đa là 48 kWh, với việc lắp

đặt nhanh chóng và dễ dàng.

Thiết bị có kích thước tổng thể nhỏ, có

giá đỡ treo trên tường hoặc sàn - ngay

cả khi ở công suất cao nhất - và, với

một mô-đun chỉ nặng 33kg, có thể thao

tác chỉ với một người.

Để thu hút hơn nữa với khách hàng,

FIMER PowerX cung cấp tùy chọn độc

đáo để tùy chỉnh nắp trước, mang đến

nét tinh tế trong thiết kế của Ý bằng

cách cung cấp nhiều màu sắc để đảm

bảo bộ pin dễ dàng hòa hợp với môi

trường xung quanh.

FIMER PowerUno, PowerTRIO và

PowerX sẽ ra mắt thị trường từ tháng 1

năm 2022.

Florian Chan, Giám đốc Điều hành Bộ phận Kinh doanh phân khúc hộ gia đình tại FIMER, giải

thích: “FIMER có truyền thống lâu đời trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo cho thị trường

phân khúc hộ gia đình, bao gồm biến tần một pha - ba pha, có độ dày mỏng nhất trên thế giới.

“Với nền tảng‘ Power ’, chúng tôi sẽ cách mạng hóa trải nghiệm cho người lắp đặt và chủ nhà

bằng cách kết hợp thiết kế Ý và công nghệ tiên tiến. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để đơn giản

hóa nhất công việc lắp đặt nhưng vẫn đảm bảo mức độ tin cậy cao nhất. Với FIMER PowerUNO,

PowerTRIO và PowerX, chúng tôi sẽ đơn giản hóa đáng kể toàn bộ quy trình cài đặt. Nền tảng

Power được tạo ra cho những người mới nhất(kỹ sư, thợ lắp đắt lần đầu tiếp xúc) - họ sẽ thích

các phiên bản POWER.

“Chúng tôi cũng muốn tạo ra một giải pháp khả thi nhất trong tương lai. Với nhu cầu ngày càng

tăng về hệ thống năng lượng mặt trời và lưu trữ trên thị trường phân khúc hộ gia đình, điều này

cho phép chủ nhà linh hoạt để bổ sung thêm công suất bất cứ lúc nào, cũng như có thể dễ dàng

tích hợp với xe điện và công nghệ tự động khác, biến ngôi nhà của họ trở nên thực sự thông

minh. ”

Filippo Carzaniga, Chủ tịch FIMER, cho biết: “Chúng tôi tự hào công bố các giải pháp mới mang

tính cách mạng này cho thị trường phân khúc hộ gia đình trong chương trình Intersolar 2021,

sản phẩm sẽ được sản xuất 100% tại Ý, mang lại giá trị lớn và mức giá cạnh tranh.



“Đây là những cải tiến mới nhất từ FIMER, sau sự ra mắt của các nền tảng tiện ích mới của chúng

tôi vào đầu năm nay. Với nhiều sản phẩm hơn nữa sẽ ra mắt vào cuối năm 2021, chúng tôi tiếp

tục xác định kỷ nguyên mới của năng lượng mặt trời, đảm bảo các giải pháp của chúng tôi phù

hợp với tương lai và mang lại lợi ích rõ ràng cho người lắp đặt và khách hàng sử dụng cuối. ”

Đây là nền tảng cách mạng thứ ba mà FIMER đã ra mắt vào năm 2021, sau PVS 10-33 cho phân

khúc thương mại và công nghiệp và PVS 260-350 cho phân khúc lưới điện.

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp mới của FIMER, hãy click vào đây để xem video  hoặc truy cập

vào https://www.fimer.com/power-platforms

Intersolar 2021 

Trong chương trình Intersolar 2021 (từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10), FIMER sẽ giới thiệu các sản

phẩm mới phân khúc hộ gia đình ở vị trí Stand B5.330, cùng với giải pháp lưới điện PVS-350 mới

và nhiều giải pháp năng lượng mặt trời và E-Mobility.
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