
SUNNY TRIPOWER CORE2
STP 110-60

Mais flexibilidade
• Para sistemas de telhados de 
grandes dimensões e espaços 
abertos até à gama MW

• 12 rastreadores MPP

• 24 strings com conector de 
ficha Sunclix 1100 VDC

Mais potência
• 110 kW para o padrão 400 VAC

• Rápida colocação em serviço 
sem DC-Combiner adicional

• Rendimento de picos de 98,6 %

Mais rendimento
• Serviço de monitorização 
premium para um desempenho 
fiável dos sistemas

• Rendimento máximo graças à 
solução de software integrada 
SMA ShadeFix

Mais integração de sistema
• Flexível e com capacidade 
de expansão futura para SMA 
Energy System Business

• Gestão energética global com 
ennexOS

• Alta segurança TI

SUNNY TRIPOWER CORE2
Dimensionamento flexível do sistema e rendimentos mais elevados graças a
características integradas

Dimensionamento flexível do sistema para sistemas fotovoltaicos comerciais de maiores dimensões: o Sunny Tripower CORE2
é o inversor ideal para estruturas de sistema descentralizadas até à gama de megawatts. Com 110 quilowatt de potência,
24 strings e 12 rastreadores MPP, o Sunny Tripower CORE2 permite uma taxa de cobertura solar particularmente elevada 
ao longo do dia em sistemas em campo aberto, bem como com diferentes inclinações de telhado. A solução integrada 
de software SMA ShadeFix otimiza automaticamente o desempenho do sistema em qualquer altura, mesmo com módulos
parcialmente sombreados. O serviço de monitorização automática SMA Smart Connected também assegura rendimentos
máximos do sistema fotovoltaico, detetando falhas o mais cedo possível.
Com o Sunny Tripower CORE2 como componente central do SMA Energy System Business, os instaladores e operadores de
sistemas beneficiam de componentes de alta qualidade de uma fonte única e de possibilidades de expansão futuras com
soluções de armazenamento SMA.
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