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A família de controladores de carga FLEXmax é a mais recente 
inovação em controladores de carga do tipo Maximum 
Power Point Tracking (MPPT) da OutBack Power. O inovador 
algoritmo de software MPPT do FLEXmax é contínuo e ativo, 
aumentando sua saída de energia de matriz fotovoltaica 
em até 30% quando comparado a controladores não MPPT. 
Graças ao resfriamento ativo e ao resfriamento inteligente 
de gerenciamento térmico, ambos os controladores de carga 
FLEXmax podem operar em sua classificação atual máxima, 
60 Amps ou 80 Amps respectivamente, em temperaturas 
ambiente de até 104°F (40°C).

Estão incluídos em todos os Controladores de Carga FLEXmax 
os recursos revolucionários desenvolvidos pela OutBack 
Power, incluindo o suporte a uma ampla variedade de 
tensões nominais da bateria e a capacidade de reduzir uma 
matriz solar de tensão mais alta para recarregar um banco 

de baterias de tensão mais baixa. Um visor integrado de 80 
caracteres com luz de fundo exibe o status atual e os dados 
de desempenho de sistema registrados nos últimos 128 dias 
com o toque de um botão. As comunicações integradas de 
rede da OutBack Power permitem que os Controladores de 
Carga da Série FLEXmax sejam remotamente programados e 
monitorados por meio de um visor do sistema MATE e fornece 
integração sem igual do sistema completo.

Os Controladores de Carga MPPT FLEXmax são a única 
escolha quando é preciso um controlador de carga de alto 
desempenho, eficiente e versátil para seu sistema avançado 
de energia.

FLEXmaxTM

Controladores de Carga de Maximum Power Point Tracking Contínuo

• Aumenta a saída da matriz de PV 
em até 30%

• Maximum Power Point Tracking 
contínuo avançado

• Saída de energia total em 
temperaturas ambiente de até 
104°F (40°C)

• Tensões da bateria de 12 VCC
a 60 VCC

• Totalmente integrado à rede 
OutBack e programável

• Saída de controle 
auxiliar programável

• Registro de dados integrado de 
128 dias

• Garantia padrão de 5 anos
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Especificações do FLEXmax™

 maxTM 80  -  FM80-150VCC  maxTM 60 -  FM60-150VCC
Tensões nominais da bateria 12, 24, 36, 48 ou 60 VCC (Modelo único - selecionável por 

meio da programação de campo na inicialização)
12, 24, 36, 48 ou 60 VCC (Modelo único - selecionável por meio 
da programação de campo na inicialização)

Corrente de saída máxima 80 amps a 104º F (40ºC) com limite de corrente ajustável 60 amps a 104º F (40ºC) com limite de corrente ajustável

Placa STC máxima da matriz solar Sistemas de 12 VCC de 1250 Watts / Sistemas de 24 VCC de 
2500 Watts / Sistemas 48 VCC de 5000 Watts / Sistemas 60 
VCC de 6250 Watts

Sistemas de 12 VCC de 900 Watts / Sistemas de 24 VCC de 1800 
Watts / Sistemas 48 VCC de 3600 Watts / Sistemas 60 VCC de 
4500 Watts

Placa STC de matriz solar  
recomendada pela NEC

Sistemas de 12 VCC de 1000 Watts / Sistemas de 24 VCC de 
2000 Watts / Sistemas 48 VCC de 5000 Watts / Sistemas 60 
VCC de 6250 Watts

Sistemas de 12 VCC de 750 Watts / Sistemas de 24 VCC de 1500 
Watts / Sistemas 48 VCC de 3000 Watts / Sistemas 60 VCC de 
3750 Watts

Tensão de circuito aberto PV (VOC) 150 VCC em condições absolutamente máximas de frio / 
Máximo de 145 VCC na inicialização e de operação

150 VCC em condições absolutamente máximas de frio / 
Máximo de 145 VCC na inicialização e de operação

Consumo de energia em prontidão Menos de 1 Watt normal Menos de 1 Watt normal

Eficiência de conversão de energia 97,5% a 80 Amps em um sistema de 48 VCC - Normal 98,1% a 60 Amps em uma tensão sistema de 48 VCC - Normal

Regulagem de carga Cinco estágios: Total, Absorção, Flutuação, Silencioso e 
Equalização

Cinco estágios: Total, Absorção, Flutuação, Silencioso e 
Equalização

Pontos de ajuste de regulagem de 
tensão

10 a 60 VCC ajustável pelo usuário com proteção por senha 10 a 60 VCC ajustável pelo usuário com proteção por senha

Carga de equalização Ponto de ajuste e duração de tensão programáveis - 
Encerramento automático quando concluído

Ponto de ajuste e duração de tensão programáveis - 
Encerramento automático quando concluído

Compensação da  
temperatura da bateria

Automática com RTS opcional instalado / 
5,0 mV por °C por célula de bateria de 2V

Automática com RTS opcional instalado / 
5,0 mV por °C por célula de bateria de 2V

Capacidade de redução de tensão Pode carregar uma bateria de tensão mais baixa a partir de 
uma matriz PV de tensão mais baixa - Entrada máxima de 
150 VCC

Pode carregar uma bateria de tensão mais baixa a partir de 
uma matriz PV de tensão mais baixa - Entrada máxima de 150 
VCC

Saída de controle  
auxiliar programável

Sinal de saída de 12 VCC que pode ser programado para  
diferentes aplicações de controle (Máximo de 0,2 amps CC)

Sinal de saída de 12 VCC que pode ser programado para  
diferentes aplicações de controle (Máximo de 0,2 amps CC)

Visor de Status Tela de LCD de 3,1” (8 cm) com luz de fundo - 4 linhas com 
um total de 80 caracteres alfanuméricos

Tela de LCD de 3,1” (8 cm) com luz de fundo - 4 linhas com um 
total de 80 caracteres alfanuméricos

Visor e controlador remotos Mate ou Mate2 opcional com porta de comunicação serial 
RS232

Mate ou Mate2 opcional com porta de comunicação serial 
RS232

Cabeamento de rede Sistema de rede proprietário usando conectores RJ 45 
modulares com cabo CAT 5e (8 fios)

Sistema de rede proprietário usando RJ 45 modular
Conectores com cabo CAT 5e (8 fios)

Registro de dados Últimos 128 dias de operação - Horas Amp, Horas Watt, 
Tempo em flutuação, Pico de Watts, Amps, Tensão da matriz 
solar, Tensão máxima da bateria, Tensão mínima da bateria e 
Absorção para cada dia, juntamente com Horas Amp totais 
acumuladas e Horas kW de produção

Últimos 128 dias de operação - Horas Amp, Horas Watt, 
Tempo em flutuação, Pico de Watts, Amps, Tensão da matriz 
solar, Tensão máxima da bateria, Tensão mínima da bateria e 
Absorção para cada dia, juntamente com Horas Amp totais 
acumuladas e Horas kW de produção

Aplicações de turbina de água Consulte a fábrica para conhecer as turbinas aprovadas Consulte a fábrica para conhecer as turbinas aprovadas

Aplicações de terra positivo Requer dois disjuntores de polo para comutação de 
condutores positivos e negativos em conexões de matriz 
solar e bateria (HUB 4 e HUB 10 não podem ser usados em 
aplicações de terra positivo)

Requer dois disjuntores de polo para comutação de 
condutores positivos e negativos em conexões de matriz 
solar e bateria (HUB 4 e HUB 10 não podem ser usados em 
aplicações de terra positivo)

Faixa de temperatura de operação Mínimo de -40° ao máximo de 60° C (a capacidade de 
energia do controlador é automaticamente reduzida 
quando operado acima de 40° C)

Mínimo de -40° ao máximo de 60° C (a capacidade de energia 
do controlador é automaticamente reduzida quando operado 
acima de 40° C)

Classificação ambiental Interno tipo 1 Interno tipo 1

Furações para conduíte Um 1” (35mm) na parte traseira; um ” (35mm) no lado 
esquerdo; dois 1” (35mm) na parte inferior

Um 1” (35mm) na parte traseira; um ” (35mm) no lado 
esquerdo; dois 1” (35mm) na parte inferior

Garantia Padrão de 5 anos / Disponível de 10 anos Padrão de 5 anos / Disponível de 10 anos

Peso Unidade
Remessa

12.20 lbs (5.56 kg)
15,50 lbs (7,03  kg)

11.65 lbs (5.3 kg)
14.90 lbs (6.7 kg)

Dimensões (A x L x P) Unidade
 Remessa

16.25 x 5.75 x 4.5” (41.3 x 14 x 10 cm) 
21 x 10,5 x 10,5” (53 x 27 x 27 cm)

13.75 x 5.75 x 4.5” (40 x 14 x 10 cm)
18 x 11 x 8” (46 x 30 x 20 cm)

Opções Sensor remoto de temperatura (RTS), HUB 4, HUB 10, 
MATE, MATE 2

Sensor remoto de temperatura (RTS), HUB 4, HUB 10, 
MATE, MATE 2

Idiomas do menu Inglês e espanhol Inglês e espanhol

Certificações ETL listado em UL1741, CSA C22.2 Nº 107.1 ETL listado em UL1741, CSA C22.2 Nº 107.1


