
Poznaj falowniki Hypontech

Daj się zaHYPONtyzować!

Certyfikat NC RfG

Czytelna aplikacja HiPortal
Możliwość zdalnej diagnostyki urządzenia
i zmiany ustawień

Komponenty dostarczane przez 
Texas Instruments, Stäubli, Santon

Efektywne chłodzenie za pomocą radiatora  
o innowacyjnej konstrukcji

Obsługa modułów o większym 
natężeniu prądu DC

Bardzo korzystny stosunek 
ceny do jakości

Cicha praca 

Stopień ochrony IP65

Sięgnij po rozwiązania od Hypontech. Trójfazowe falowniki tej marki 
zaspokoją oczekiwania nawet najbardziej wymagającego klienta:

Możliwość sterowania charakterystyką 
mocy biernej

Prosty montaż i konfiguracja
Logger w zestawie



Możesz liczyć na Hypontech!
Liczby mówią same za siebie:

Na tylu kontynentach pracują inwertery Hypontech dostarczając 
Zieloną Energię dla tysięcy domów.6
W tylu krajach dostępne są inwertery Hypontech.
Do tego grona dołączyła już Polska.50
Z takiej sprawności mogą cieszyć 
się posiadacze inwerterów Hypontech.98,2%
Tyle woltów napięcia wystarczy, aby inwerter 
rozpoczął pracę.180
Tyle lat gwarancji otrzymujesz 
na wszystkie falowniki.12
Tyle kilogramów waży,
zapewniając łatwy montaż.14
Tyle watów pobiera w nocy.1

90000 Tyle falowników Hypontech generuje energię 
w instalacjach klientów.



Dlaczego Hypontech?
Inwertery Hypontech to głośny debiut na polskim rynku, który od kilku miesięcy zyskuje 
coraz większą popularność. Przemyślany, solidny projekt zawierający innowacyjne 
rozwiązania i podzespoły renomowanych producentów oraz długa gwarancja przekonały do 
nich tysiące klientów na całym świecie. Hypontech duży nacisk stawia na bezpieczeństwo 
i niezawodność, stąd liczne certyfi katy: CE, TÜV SÜD, VDRT czy NC RfG. W czym jeszcze 
tkwi sekret falowników Hypontech, najlepszych urządzeń w swojej klasie?

Najmniejszy i najlżejszy w porównaniu 
z falownikami o tej samej mocy

Zazwyczaj powyżej 20 kg

Uporządkowana, przemyślana konstrukcja Niedbały rozkład elementów

Obsługa modułów o większym natężeniu 
prądu DC do 12,5 A na każde wejście MPPT

Niewykorzystanie potencjału modułów 
o wyższej mocy

Możliwość sterowania charakterystyką 
mocy biernej

Brak możliwości sterowania 
charakterystyką mocy biernej

Dwurdzeniowy procesor Jednordzeniowy procesor

Stabilne parametry podzespołów 
na przestrzeni lat

Spadek wydajności z biegiem czasu

Cicha praca poniżej 25 dB Praca powyżej 25 dB

Efektywne oddawanie ciepła Wysoka temperatura wewnętrzna

Możliwość zdalnej aktualizacji Brak możliwości zdalnej aktualizacji

HYPONTECH ZWYKŁY FALOWNIK*

Porównanie w skrócie

*Zwykły falownik reprezentuje standardowe urządzenie w podobnym zakresie cenowym.



Poznaj HiPortal

Dla instalatora:

• W aplikacji HiPortal istnieje możliwość zdalnej kontroli i zmiany ustawień 
oraz usunięcia części usterek.

• Pozwala na bezpośrednie wysłanie zgłoszenia serwisowego z automatycznie 
wygenerowanym raportem.

• Możliwość przekazania komentarza nt. usterki w języku angielskim do działu 
wsparcia technicznego.

• Ogranicza liczbę dojazdów do klienta w celu diagnostyki.

Dla prosumenta:

• Dostępna z poziomu przeglądarki i aplikacji mobilnej.
• Jasna i przejrzysta aplikacja w języku polskim.
• Umożliwia stały monitoring produkcji energii i funkcjonowania falownika.
• Stała kontrola wskaźników m.in. zaoszczędzonych pieniędzy 

czy zmniejszenia emisji CO2.

Ale to nie wszystko. Chcesz poznać falowniki Hypontech bliżej? 
Sprawdź ofertę na www.soltec.pl

Rozwiązanie w skrócie

Aplikacja
Platf orma oparta na chmurze do zdalnego monitorowania i diagnostyki instalacji.










