Sistēmas monitorings ar SMA:
optimāls risinājums katrai sistēmai
SUNNY BEAM

Sunny Beam Bluetooth: perfekts privātās
spēkstacijas operatoram
»

Apbalvojumus cienīgs dizains

»

Komunikācija ar līdz pat 12

»

Vienkārša, intuitīva lietošana

»

Liels, viegli nolasāms LCD displejs

»

Rādījumi: patreizējā jauda, ikdienas

invertoriem izmantojot Bluetooth

enerģija, ikmēneša enerģija,
neizdalītais CO2
SUNNY WEBBOX

Sunny WebBox: profesionāla saules
enerģijas spēkstaciju pārraudzība
»

Vienkārša un ātra uzstādīšana

»

Droša datu uzglabāšana to

»

Diagnostika un sistēmas

novērtēšanai, izmantojot MS Excel
konfigurācija, lietojot jebkuru
personālo datoru
Kombinācijā ar Sunny Portal:
»

Automātiska datu pārsūtīšana ar

»

Datu bezmaksas sagatavošana un

»

Darbības periodiskas atskaites,

izvēlētiem intervāliem
grafiska parādīšana internetā
lietojot e-pastu
SUNNY PORTAL

Sunny Portal: komfortabla sistēmas
pārraudzība iesācējiem un profesionāļiem
»

Spēkstacijas informācija Jūsu e-pastā

»

Spēkstacijas datu demonstrēšana ar

»

Atsevišķu Sunny Portal Web lapu

»

Atsevišķas lapas dizaina izstrāde,

»

Neizdalītā CO2 un barošanas tarifu

grafiku un tabulu palīdzību
publicēšana
izmantojot HTML
rādījums
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Optimālais solārais invertors no SMA jebkādam sistēmas lielumam

SUNNY CENTRAL 100 līdz 1000MV:
SUNNY CENTRAL 100

SUNNY CENTRAL 1000MV

liela mēroga sistēmām un megavata saules enerģijas
spēkstacijām
Ekonomisks un uzticams
» Augsta maksimālā efektivitāte, kas pārsniedz 97%
» Ilgtermiņa darbmūžs, kas pārsniedz 20 gadu ilgumu
» Iespējama tieša savienošana ar vidēja sprieguma
energosistēmu, sākot ar 500 kW
» Minimāli plānošanas un inženiertehniskie darbi

SUNNY MINI CENTRAL 6000TL līdz 11000TL:
Trīs fāzu energosistēmas savienojums komerciālām
spēkstacijām ar 18 kW un lielāku jaudu, līdz pat megavata
SUNNY MINI CENTRAL 11000TL

klasei.
Efektīvs un vienkārši lietojams
» Maksimālā efektivitāte virs 98 %

SUNNY MINI CENTRAL 6000TL

» Brīvi kombinējams un paplašināms
» Integrēts fāzes slodzes simetrijas menedžeris "Enerģijas
balansētājs"
» Viegla apkope
» "Photon" redakcija atzinusi par labāko izstrādājumu

SUNNY BOY 3000TL līdz 5000TL:
Perfektums plus lietojamība.
SUNNY BOY 5000TL

Mazām un vidēja mēroga sistēmām.
Savienojums, lietojot Bluetooth
» Spēkstacijas bezvadu diagnosticēšana un apkope,
izmantojot personālo vai portatīvo datoru
» Grafiks displejs
Viegli izmantojams visā pasaulē un efektīvs
» Viegla uzstādīšana
» Maksimālā efektivitāte 97%
» Inteliģenta ventilēšana, elektronisks solārais slēdzis (ESS)
» Teicama moduļu savietojamība
» Viegla konfigurēšana atbilstoši valstij
» Apbalvojumus cienīgs dizains

