
ספק הממירים והאנרגיות 
המתחדשות המוביל בעולם

יבואן רשמי של המותג
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של  שנה  מ-85  למעלה 
מקצועיות, שירות ואמינות

בענף  עוסקת  כהנא  שלמה  קבוצת 
מאז  והבקרה  האלקטרוניקה  החשמל, 
המשפחה  סב  ע"י   1935 בשנת  נוסדה 

מיכאל כהנא. 
בארץ  למובילה  הקבוצה  נחשבת  כיום 
פעילות  תחומי  מגוון  לקבוצה  בתחומה. 
לקוחות.  של  רחב  למגוון  ושירותים 
בעלות  חטיבות   10- ל  נחלקת  הקבוצה 

תחומי התמקצעות שונים.
בבסיס תפיסת העולם של הקבוצה ניצב 
השקעה  כסיסמה.  רק  לא  האנושי,  ההון 
האדם  בכוח  מושקעים  רבים  וטיפוח 
שמירה  תוך  בתחום,  והמקצועי  האיכותי 

קנאית על תודעת שירות ויחס אישי. 

פתרונות חכמים בחשמל

זה לבין הפתרונות  הון אנושי  בין  השילוב 
עבור  מייצרים  הקבוצה,  של  המתקדמים 
לקוחותיה חוויית שירות איכותית ומקצועית 
איכות  חותמת   - כהנא  קבוצת  ועבור 
ושאיפתה  חזונה  את  המבטאת  ומוניטין 

לשירות מושלם ובלתי מתפשר.

המגזרים:  מכל  מגיעים  הקבוצה  לקוחות 
יזמים וחברות נדל"ן,  מיועצים, אדריכלים, 
סיטונאים  חשמל,  לוחות  יצרני  קבלנים, 

ועד ללקוחות פרטיים.

נשמח לצרף גם אותך לחוג לקוחותינו.

מערך לוגיסטי 
ומחסנים 
4,500 מ"ר

מרכז שירות לקוחות 
זמין 24/7

מערך הכשרה 
והדרכה בתחום 

בחשמל

מפעלי ייצור 
מהגדולים בארץ 

4,250 מ"ר

שיווק והפצה של 
מותגים מובילים 
בתחום החשמל

מערך הפצה מתקדם 
לכל רחבי הארץ
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בעלת  הסולארית  החטיבה 

של  הסולארי  בענף  ותק 

מתמחה  שנה,  מ-12  למעלה 

פתרונות  וייצור  בתכנון 

ביתיות,  למערכות  סולאריים 

מסחריות, בינוניות וקרקעיות, 

חשמליים  קיטים  ייצור 

מתוצרת     חברת             

הגנה    למיתוג,  העולמית 

וניטור של מערכות סולאריות. 

משווקת  הסולארית  החטיבה 

הממירים  את  ומפיצה 

ים   של  חברת  הסולארי

                           הבינלאומית- 

ופתרונות  הממירים  ספקית 

המתחדשות  האנרגיה 

המובילה בעולם.

הייעוץ  משלב  הלקוח  את  מלווה  הסולארת  החטיבה 

ולוחות מחווטים  והתכנון עד לאספקת קיט קופסאות 

מקדים  תכנון  מספקת  וכן   Plug & Play בשיטת 

בהתאמה מושלמת לצרכיו ולתקציב הנתון, תוך ניצול 

מחזיקה  החטיבה  השמש.  אנרגיית  של  מקסימלי 

במלאי מוצרים תמידי למענה מהיר של קיטים מוכנים 

למערכות. לחטיבה צוות של כ -100 עובדים בעלי ניסיון 

וידע ביצירת פתרונות עבור אפליקציות חדשות בתחום 

ובעולם  בארץ  הראשונות  מן  והיא  הסולארי  החשמל 

לייצור פתרונות ניטור למערכות סולאריות. 

העולם,  ברחבי  גדולים  לפרויקטים  שותפה  החטיבה 

שדה  לבי"ח  סולארית  חשמל  מערכת  הקמת  כגון 

באוקראינה,  ושדות  אפריקה  ברחבי  מערכות  בפנמה, 

איטליה ובארץ, ועוד שלל פתרונות הפרוסים על גגות 

ושדות סולאריים, החל ממערכות ביתיות ועד שדות של 

עשרות מגה וואטים.

החטיבה 
הסולארית



    

•  מפעל לייצור לוחות חשמל הגדול 

    בישראל עבור הענף הסולארי – 

    כ- 100 עובדים ו-  1,500 מ"ר.

•  ייצור לוחות חשמל וקיטים למערכות סולאריות 

   לכל גדלי המערכות הסולאריות.

.ABB ציוד טכנולוגי מתקדם  •

•  משווק רשמי ובלעדי של מותג הממירים  

    SUNGROW, חברת הממירים ופתרונות 

    האנרגיה המתחדשות מהמובילות בעולם.

•  נציגה של חברות מובילות בתחום הציוד  

   למערכות סולאריות.

•  עזרה וסיוע בתכנון והתאמת המוצרים 

   ברמה המקצועית והטכנית – 360 מול הלקוח.

• מחלקה השוקדת על פיתוח פיתרונות 

  למערכות סולאריות- פיתוח פתרונות  

  ייחודיים לזרם ישר.

• פיתוח אבטחת מידע וסייבר למניעת 

  השפעות חיצוניות על מערכת אספקת אנרגיה.

• פיתוח פתרונות ייחודים למתקנים סולארים 

  ובפרט פתרונות לנושאי הארקה ופיזור חום.

אנרגיות מתחדשות 
בחטיבה הסולארית

מחלקת 
ייצור

מחלקת
תכנון

מחלקת
שיווק

מחלקת 
מחקר 
ופיתוח

•  מחלקת תכנון בעלת ותק וניסיון 

   של מעל 12 שנה.

•  מחלקה המורכבת ממהנדסים והנדסאים  

    בעלי הכשרה מקצועית בתחום.

•  יכולת תכנון והתאמה 

   לכל סוגי הפרויקטים הקיימים בשוק.
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אנו מאמינים שמגיע לך את הטוב ביותר!

שירות פשוט יותר, נגיש יותר והוגן, התואם את צרכיך ומאפשר לך חוויה אחרת, פשוטה 

וטובה. אנחנו שמים את חווית השירות כערך עליון ולכן מחזיקים בצוותים מיומנים שידעו 

לעטוף אתכם מכל כיוון. 

זמינות מלאי 
המאפשר 

ייצור מהיום 
להיום

הפעלה 
ראשונית על 

ידי טכנאי

צוות טכנאים 
מיומן, הנדסאי 

חשמל

מענה מהיר 
לתקלות

צוות

גישה  בעל  רגע,  ובכל  מקום  בכל  איתך 

דבר  שהותקנו,  המערכות  לכל  מלאה 

הלקוחות  לכל  מרחוק  תמיכה  המאפשר 

גם אחרי התקנה.

הצוות הינו צוות ותיק, בעל ניסיון רחב בענף 

הסולארי, דבר המאפשר את הבנת צורכי 

פתרונות  התאמת  ויכולת  לעומק  הלקוח 

מעניקים  האנשים  פרויקט.  לכל  ייחודים 

מתחילתו  הפרויקט  כל  לאורך  צמוד  ליווי 

ועד סופו.

מערך השירות שלנו:

הובלה 
לאתר

מערך הפצה 
כלל ארצי 

מתקדם

שירות בקבוצת כהנא

010203040506



התקנה קלה

ייצור של עד 10% יותר מהספקה נומינאלית

מבין מותגי הממירים המובילים בעולם

ניטור ובקרה נוחים וקלים לתפעול

עיצוב מותאם לאקלים ישראלי

תחזוקה מינימאלית

אם הבנקים סומכים עלינו...
גם אתה יכול

 בלומברג FINANCE בחר ב-SUNGROW כחברה #1 בבנקאביליות*

 15% נתח שוק גלובלי!

SUNGROW מעל 98% נצילות של ממירי 

 35 ג'יגאוואט ממירים שסופקו בשנת 2020

 מחלקת R&D הכי גדולה בעולם

 מעל 155 ג'יגאוואט אספקה עולמית

*בנקאביליות ) BANKABILITY(  הוא ז'רגון פיננסי המצביע על כך שעסק בריא מספיק בכדי לקבל ריבית מהמלווים להלוואות. זה אינדיקטור בסיסי 
להצלחת החברה. אם בנק מוכן להלוות עסק במזומן ו / או לתמוך בעסק, הרי שהסיכון שהוא ייכשל או לא ישלם הוא נמוך. לחברה עם מוצר 

בנקאבילי יש נכסים משמעותיים, רווחים, נזילות )מזומנים( וביטחונות ומוצרים שתומכים ביכולת הזו.

ממיר שהוא לב המערכת שלך:
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Stay Up To Date
עם אביזרי התקשורת שלנו והמונים החכמים

אתה מצויד באופן מושלם לכל תרחיש

 EYE-M-4
רכיב אחד מאפשר בקרה ותחזוקה של עד 10 
ממירים וביצוע מגוון פעולות מרחוק. התקנה 

.WIFI מהירה ופשוטה. תומך

 COM100E
ארון תקשורת חכם וחזק – קל להתקנה, תאורת 
לילה לתחזוקה ודלת סגירה אטומה. מצויד ב – 

.Logger 1000

WINET
 תומך תקשורת WIFI וגם קווית ברכיב אחד. 

התקנה מהירה ופשוטה.

 LOggEr 1000
.COM100E–הלב של ה

 RS485, חיבור של עד 30 ממירים. תומך
Ethernet, WLAN. שרת מובנה לניטור ותצורה.
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iSolarCloud
iSolarCloud ניטור מקיף וקל. הפיקו את המירב מהמערכת הסולארית שלכם באמצעות 
הפלטפורמה החינמית שלנו. גישה למאפיינים חכמים כמו פתרון בעיות מרחוק, הגדרות 

מרובות משתנים, או הפקת דוחות חכמים. iSolarCloud מוגנת ב-100% על ידי רגולציית הגנת 
פרטיות מותאמת GDPR - הביטחון שלכם הוא העדיפות העליונה שלנו.

Safe
המידע שלך מאובטח 

בשרתים אירופאים
GDPR 100%

Easy
ידידותי למשתמש  

קבלת דוחות וגרפים אוט' 
על המערכת שלך

Fast
מדריך אותך בכל שלב 
ושלב בדרך להפעלת 

האתר

Connected
שיתוף האתרים שלך עם 

עמיתים למקצוע

Smart
ניטור תקלות והגדרות 

מכל מקום!

Future Proof
עדכונים חדשים כל הזמן!
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עמידות
מערכת קירור חכמה- מאווררים איכותיים 

המבטיחים טמפרטורת עבודה אופטימאלית 
בכל זמן ובכל מזג אויר. מאפשרת נצילות 

מירבית ומאריכה את חיי הממיר.

רווחי 
יחס העמסה גבוה של עד 150%, 

ב-SUNGROW תזדקק לפחות ממירים 
עבור אותה דרישת ה-PV שלך. 

גמישות 
אפשרות התקנת הממיר במספר זוויות, 

לחיסכון מירבי במקום ובציוד חשמל.

בטיחות
 IP66, C5

בטיחות היא מעל הכל.

קל ומהיר
AC-לחיבור ה PLUG&PLAY פטנט ייחודי

אין צורך בפתיחת הממיר.

יותר כוח, יותר תכונות ועדיין קל ומהנה לטיפול
         סדרת הממירים של    

We Offer More
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Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System 

CIRCUIT DIAGRAM EFFICIENCY CURVE (SG50CX)

Compatible with bifacial module
Built-in PID recovery function

HIGH YIELD

upgrade
Smart IV Curve diagnosis *
Fuse free design with smart string current monitoring

SMART O&M

Compatible with Al and Cu AC cables
DC 2 in 1 connection enabled
Cable free communication with optional WLAN

SAVED INVESTMENT
IP66 and C5 anti-corrosion
Type II SPD for both DC and AC, DC Type I+II Opt.

PROVEN SAFETY

SG33CX/SG40CX/SG50CX New
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Dimensions (W*H*D)
Weight
Topology
Degree of protection
Night power consumption
Operating ambient temperature range
Allowable relative humidity range
Cooling method
Max. operating altitude
Display 
Communication
DC connection type
AC connection type
Compliance

Grid Support

Transformerless
 IP66

 derating)

Smart forced air cooling

LED, Bluetooth+APP

Q at night function, LVRT, HVRT,active & reactive power control and 
power ramp rate control

AC short circuit protection

Grid monitoring
Ground fault monitoring
DC switch 
AC switch
PV string monitoring
Q at night function
PID recovery function
Arc fault circuit interrupter (AFCI)
Surge protection

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes

Optional

AC output power

Max. AC output current
Nominal AC voltage
AC voltage range

Harmonic (THD)
DC current injection

Type designation

Max. PV input voltage

Nominal PV input voltage
MPP voltage range
No. of independent MPP inputs
No. of PV strings per MPPT
Max. PV input current
Max. DC short-circuit current

SG40CXSG33CX SG50CX
Input (DC)

Output (AC)

General Data

1100 V **

200 – 1000 V

2
5

5 * 26 A

 

SG SG SG

55.2 A
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Multi-MPPT String Inverter for 1000 Vdc System

CIRCUIT DIAGRAM EFFICIENCY CURVE 

Compatible with bifacial module
Built-in PID recovery function

HIGH YIELD

upgrade
Smart IV Curve diagnosis*
Fuse free design with smart string current monitoring

SMART O&M

Compatible with Al and Cu AC cables
DC 2 in 1 connection enabled
Q at night function

SAVED INVESTMENT
IP66 and C5 anti-corrosion
Type II SPD for both DC and AC, DC Type I+II optional
Compliant with global safety and grid code

PROVEN SAFETY

SG110CX New
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Dimensions (W*H*D)
Weight
Topology
Ingress protection rating
Night power consumption
Operating ambient temperature range
Allowable relative humidity range
Cooling method
Max. operating altitude
Display
Communication
DC connection type
AC connection type
Compliance

Grid Support

1051*660*362.5 mm

Transformerless
IP66

< 2 W
-30 to 60  (> 50  derating)

Smart forced air cooling
4000 m (> 3000 m derating) 

LED, Bluetooth+APP 

 MC4 (max. 10 mm² optional)

Q at night function, LVRT, HVRT,active & reactive power control and 
power ramp rate control

320 – 460V

AC short-circuit protection

Grid monitoring
Ground fault monitoring
DC switch
AC switch
PV string monitoring
Q at night function
PID recovery function
Arc fault circuit interrupter (AFCI)
Surge protection

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes

Optional

AC output power
Max. AC output current
Nominal AC voltage
AC voltage range

Harmonic (THD)

Type designation

Max. PV input voltage

Nominal PV input voltage
MPP voltage range
No. of independent MPP inputs
No. of PV strings per MPPT
Max. PV input current
Max. DC short-circuit current

SG110CX
Input (DC)

Output (AC)

General Data

1100 V **

200 – 1000 V
9
2

26 A * 9
40 A * 9

SG110CX

In this case MC4 Evo2 connectors must be used.
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SG250HX
Multi-MPPT String Inverter for 1500 Vdc System 

30A MPPT compatible with 500Wp+ module
Built-in Anti-PID and PID recovery function

HIGH YIELD

upgrade
Smart IV Curve diagnosis*
Fuse free design with smart string current monitoring

CIRCUIT DIAGRAM EFFICIENCY CURVE 

SMART O&M

Compatible with Al and Cu AC cables
DC 2 in 1 connection enabled
Power line communication (PLC)
Q at night function

LOW COST
IP66 and C5 anti-corrosion
Type II SPD for both DC and AC
Compliant with global safety and grid code

PROVEN SAFETY
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GW 2.1 הממיר שיותקן בשדה הסולארי הגדול בעולם בגודל
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SG250HX

Dimensions (W*H*D)
Weight
Isolation method
Ingress protection rating
Night power consumption
Operating ambient temperature range
Allowable relative humidity range (non-condensing)
Cooling method
Max. operating altitude
Display
Communication
DC connection type
AC connection type
Compliance

Grid Support

1051 * 660 * 363 mm

Transformerless
IP66

< 2 W
-30 to 60 

Smart forced air cooling
5000 m (> 4000 m derating)  

LED, Bluetooth+App 
 RS485 / PLC

MC4-Evo2  (Max. 6 mm², optional 10mm²  )
OT/DT terminal (Max. 300 mm²)

Q at night function, LVRT, HVRT,active & reactive power control and 
power ramp rate control

180.5 A
3 / PE, 800 V
680 – 880V

50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz

3 / 3

AC short circuit protection

Grid monitoring
Ground fault monitoring
DC switch
AC switch
PV String current monitoring
Q at night function
Anti-PID and PID recovery function
Overvoltage protection

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes

DC Type II / AC Type  II

AC output power
Max. AC output current
Nominal AC voltage
AC voltage range
Nominal grid frequency / Grid frequency range
THD
DC current injection
Power factor at nominal power / Adjustable power factor 
Feed-in phases / connection phases

Type designation

Max. PV input voltage
Min. PV input voltage / Startup input voltage
Nominal PV input voltage
MPP voltage range
MPP voltage range for nominal power
No. of independent MPP inputs
Max. number of input connector per MPPT
Max. PV input current
Max. DC short-circuit current

SG250HX
Input (DC)

Output (AC)

General Data

1500 V
500 V / 500 V

1160 V
500 V – 1500 V
860 V – 1300 V

12
2

30 A * 12
50 A * 12

*: Only compatible with Sungrow logger and iSolarCloud
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אנחנו זמינים עבורכם 
בכל דרך שנוחה לכם:

מכירות ותמיכה 

אסף כהן: 050-8998059

אבי חסדאי: 050-9082094

09-8361637

Info.solar@kahane.co.il

www.kahane.co.il


