
GoodWe DNS series inverter adopts cutting-edge technology in photovoltaic fields, designed under modern 
industrial concept. Inheriting all the excellent traits from GoodWe SS and DS series, the DNS series is much 
smarter in size and weight. Excellent cooling design, comprehensive software and hardware technology is 
guaranteed to maximize the life-span of these inverters.

DNS  (Dual-MPPT, Single-Phase)Series

Multiple monitoring and communication
Fanless low-noise design

Built-in anti-reverse function
30% lighter than similar products
20% Volume optimization
Wide range of MPPT voltage

Up to 10 safety measurements
DC switch
IP65 dust-proof and water-proof
45℃ full-load output

■  Až 10 bezpečnostních měření
■  

 Voděvzdorný a prachuvzdorný dle normy IP65
■  

■  
 O 30 % lehčí než srovnatelné výrobky

■  20% optimalizace objemu
■  

■  

■  Nehlučný provoz bez ventilátoru

Řada DNS (jednofázový měnič s 2 MPPT)

GoodWe řady DNS využívá nejmodernější průmyslovou technologii v oblasti fotovoltaických aplikací. Tato řada si 
zachovala všechny skvělé vlastnosti, které měli její předchůdci řady GoodWe SS a DS a navíc má nyní 
kompaktnější, menší rozměry a hmotnost. Výborně řešené chlazení a komplexní softwarová a hardwarová 
technologie zaručují maximální životnost těchto měničů.

Odpínač stejnosměrného proudu
■ 

Plný výkon až do 45 °C

Zabudovaná funkce proti přetokům
■ 

Široký rozsah napětí MPPT regulátoru

Multifunkční monitoring  a 
komunikace



*4600 VDE-AR-N4105; 4950 pro Austrálii; 5000 pro ostatní země 
**22,8 pro ostatní země; 21,7 pro Austrálii

  Barevné varianty

–07/08–

IEC/EN 61000-3-12

Obecné informace

541 × 234 × 743]mm[ )akbuolh × akšýv × akříš( yrěmzoR

Hmotnost [kg] 14

Montáž Držák pro upevnění na zeď

 C° 54>( C° 06~52-ytolpet ínloko haszoR degraduje)

Poměrná vlhkost 0~95 %

 m 0003 >( m 0004zovorp orp akšýv .mdan ínlámixaM degraduje)

Stupeň krytí                                                                                                                                                    IP65

Topologie Bez transformátoru

Noční spotřeba [W]                                                                                                                                           <1

Chlazení Přirozeně, vzduchem

Hladina hluku [dB] <25

Displej LCD

Komunikace Wi-Fi; RS485 nebo Ethernet

)ánletilov( 52/02/51/01/5]ykor[ akuráz índradnatS

Technické údaje GW3000D-NS GW3600D-NS GW4200D-NS      GW5000D-NS

Informace o DC vstupu

Max. povolený výkon PV 064508640093 ]W[                              6500

Nominální DC výkon 006406930033]W[                              5500

Max. stejnosměrné napětí [V] 580

MPPT regulátor – rozsah 055~08]V[ ítěpan 

Startovací napětí [V] 120

Max. stejnosměrný proud [A] 11/11 

Počet DC konektorů 2

)ěnlelarap ynejopaz týb uohom( 2ůrotáluger TPPM tečoP

DC konektory MC4 / Phoenix / Amphenol

Informace o AC výstupu

Jmenovitý AC výkon 002408630003]W[                            5000*                                  

Max. AC výkon [W]                                                                    3000                          3680                          4200                          5000*

Max. AC proud [A]                                                                     13,6                           16                               19                             22,8*

Jmenovitý AC výstup 50/60 Hz; 230 Vac

Rozsah AC výstupu 45~55 Hz / 55~65 Hz; 180~270 Vac

THDi <3 %

Účiník 0,8 kapacitní~ 0,8 induktivní

Připojení k síti Jednofázové 

Účinnost

Max. účinnost 97,8 %

Euro účinnost >97,5 %

% 9,99urotáluger TPPM ínebosůpziřp tsonničÚ

Ochrana

Monitorovací jednotka pro unikající proud Integrovaná

Ochrana proti ostrovnímu režimu Integrovaná

Odpínač stejnosměrného proudu Integrovaný (volitelný)

Ochrana proti AC nadproudu Integrovaná

Monitoring stavu izolace Integrovaný

Normy 95G/38G ,83405NE ,1A+1-1-6210EDV ,1/2-90126CEI ,9961DR ,3.&2.7774SA ,5014 N-RA-EDVětís 

Bezpečnost IEC62109-1&-2, AS3100

 ,11-3-00016 NE/CEI ,4-6-00016 NE/CEI ,3-6-00016 NE/CEI ,2-6-00016 NE/CEI ,1-6-00016 NE/CEICME  


