
Výkonné vysokonapěťové, modulové baterie Pylontech Force H2 disponují výkonem 
3,556 kW a napětím 96V. Tyto baterie se vyznačují skvělou funkčností a funkčním 
designem a lehkou rozšiřitelností. Skvělé se hodí do residenčního sektoru. Pylontech 
Force H2 se skládají "na sebe" a tudíž k těmto bateriím není nutné kupovat úložný 
rack ani kabely na propojení jednotlivých baterií. K bateriím je nutné dokoupit BMS, 
která se "usadí" na baterie. Maximální počet bateriových modulů je u bateriíí Pylon-
tech Force H2 4ks tedy maximální velikost baterií je 14,21 kWh. Force H2 jsou baterie 
založené na technologií LiFePo4 a disponují vysokou životností, více než 6000 cyklů. 
Jsou kompatibilní s měničem GoodWe ET series.

PYLONTECH FORCE H2
VYSOKONAPĚŤOVÉ BATERIE

LiFePO4 baterie

Kapacita bloku 3,55 kWh

Životnost  15+ let (25°C)

Modulární konstrukce

Napětí od 192 V DC
až do 384 V DC

Ochrana proti vlhkosti IP55

770 110 011 info@acetex.cz/

Záruka 7 let 
+3 roky při registraci u výrobce



Pro získání dodatečné záruky (+3 roky) se registrute u výrobce pod následujícím odkazem.
http://en.pylontech.com.cn/service/support

Technické specifikace
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Bateriový modul

Napětí modulu (Vdc)

Kapacita modulu (Ah)
Počet modulů

Kapacita bateriového systému (max. počet baterií) kWh

Napětí bateriového systému (max. počet baterií) V

Rozměry (Š*V*H cm)

Váha (kg)

Hloubka vybití

Nabíjecí/Vybíjecí 

proud (A)

Komunikace

Třída ochrany

Pracovní teplota (°C)

Teplota uchovávání (°C)

Životnost

Certifikace

                                      FH48074                       FH9637M                

                                  90%                                  90%           

                          14.8 (Doporučený) Doporučený)          7.4 (    
                                                  37(Max)                            37(Max)                          

                           CAN,Modbus               CAN,Modbus            

                 0-50                                  0-50               

                                

           UL/IEC62619/CE/UN38.3   UL/IEC62619/CE/UN38.3                           

                          336                                  384           

         FORCE H1                     FORCE H2                      
 (336V74AH)                  (384V37AH)   

                 48                                    96            

                  74                                    37    

              2~7 ks                            2~4 ks  

                  24.86                               14.21 

              -20-60                              -20-60             

                             15  (25℃ /77                                   ℉  )                                                  +  + let                                                  15  (25℃ /77                      ℉  )                           let                                    
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