
NEO-SOLARSOLARSOLARSOLARSOLAR
езале ний 

або гібридний 
привід для 
сонячних 
насосів і 
двигунів



о NEO-SOLAR,

було  типових сценарі

https://www.youtube.com/watch?v=zjJV6oSiLDA



У порівнянні з класичною альтернативою 

використання двигунів постійного струму. 

У NEO-SOLAR має наступні переваги

• ін мо е працювати з біль ою кількістю 
насосів, які в е встановлені, оскільки 
вони зазвичай осна ені двигунами 
змінного струму, без необхідності заміни 
насоса. вигуни змінного струму 
насправді найбіль е використовуються 
на насосах, вони економні і та мо уть 
мати  високо  е ективності 

• становлення та обслуговування цих 
систем відомі та доступні для всіх 
технічних спеціалістів у всьому світі

• У порівнянні з насосами з двигунами 
постійного струму  струм ни чий, 
кабелі мають тон ий перетин і мають 
мен і втрат в кабелі.

• о на одночасно підключити насос до 
сонячних панелей і до мере і або 
генератора, об він працював, коли 
сонця мало або, взагалі немає, вночі

• Біль  поту ні, до к т 
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1. 

роботи насоса його характеристична крива повинна 

працювати в таких ме ах, зали аючи робочий запас 

доступно  напруги і струму.

 не є робочою зоною двигуна, і використання ціє  

системи відбору енергі  мо е невиправдано 

обме ити подачу струму або напруги на двигун. 

NEO-SOLAR  покра ує подачу струму до двигуна 

і тому біль е підходить для кінцево  мети, яка полягає 

в тому, об мати достатньо енергі  для максимізаці  

розповсюд ення м2 год протягом дня.

NEO-SOLAR  рекер очки аксимально  

видкості   є найкра им рі енням у порівнянні з 

традиційним  рекер ідсте ення очки 

аксимально  оту ності  для досягнення 

максимальних результатів від насоса.

актично, мета системи  полягає в постійному 

по уку компромісу мі  струмом і напругою, об 

зберегти видобуту енергію, частина яко  при таких 

значеннях напруги та струму, якби вона 

використовувалася для ивлення двигуна, була б 

марною для його роботи. чевидно, о для нормально

NEO-SOLAR мо е працювати НЕЗАЛЕЖНО або як ГІБРИД
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NEO-SOLAR є 

NEO-SOLAR  порівняно до традиційно  
ін мо е бути встановлений на стіні при 

підключенні до занурювальних насосів
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асос мо на одночасно підключити до сонячних панелей і до мере і або генератора, 

об він працював, коли сонця недостатньо або вночі.

БР



У системах, де потрібно працювати тільки при постійному тиску БАР, контрольованому датчиком 

тиску, меню програмування NEO-SOLAR дозволяє вибрати такий альтернативний спосіб роботи.



Motive s.r.l.

Via Le Ghiselle, 20

25014 Castenedolo (BS) - Italy

Tel.: +39.030.2677087

Fax: +39.030.2677125

e-mail: motive@motive.it

NEO-SOLAR-3kW NEO-SOLAR-11kW

NEO-SOLAR-3kW NEO-SOLAR-11kW

IP65

250Vdc

170Vdc

650Vdc

 ц

ц 20-110%

A 7 22

www.motive.it
З
http://www.motive.it/manuali/manuale-NEOSOLAR-eng.pdf

О

 ступінь захисту

інімальна пускова напруга від сонячних панелей

апруга зупинки від сонячних панелей

аксимальний напруга від сонячних панелей

омінальна напруга та частота електродвигуна 3PH 190-460Vac +/- 5%   50/60Hz

астота ивлення двигуна

аксимальний вихідний струм від  до двигуна

Д

рограматор із вбудованим годинником та акумулятором 
об мо на було планувати запуски та зупинки А

ротокол зв язку MODBUS MODBUS

рацює , об досягти максимально  кількості 
води, яку допускає сонце А А

Робота при постійному тиску А А

рограмується за допомогою бездротового пульта  А А

о ливість програмування за допомогою А А

о ливість програмування за допомогою смарт она план ета А А

Motive Solar Utility:
Розраховує правильний розмір ото
електричного генератора і вибирає 
відповідну  для вас після того, 
як ви введете деяку ін ормацію, 
наприклад дані панелі, максимальну 
температуру, поту ність двигуна і т.д.

ли е для  

. аванта те програму 

з        або

. ведіть  

. атисніть на іконку 

  

Motive Solar Utility:
Розраховує правильний розмір ото
електричного генератора і вибирає 
відповідну  для вас після того, 
як ви введете деяку ін ормацію, 
наприклад дані панелі, максимальну 
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