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...ale także dla większych instalacji dachowych, a nawet małych farm fotowoltaicznych. Rodzinę falowników Sunny 
Tripower, do której w ostatnim czasie dołączyły nowe modele o mocy 10 kVA i 12 kVA, wyróżnia szerokie spektrum 
zastosowań. Jest ona idealnym rozwiązaniem dla wielu rodzajów instalacji fotowoltaicznych - począwszy od kla-
sycznej instalacji dachowej aż po instalacje o wyższej mocy. Użytkownicy mogą się cieszyć wieloma sprawdzony-
mi w praktyce cechami produktu - niezwykłą elastycznością dzięki niezawodnej technologii Optiflex i asymetrycznym 
wejściom łańcuchów modułów fotowoltaicznych, wysoką sprawnością i systemem OptiTrac Global Peak, które 
gwarantują maksymalne uzyski energii. Oprócz technologii Bluetooth, wyposażenie standardowe falowników 
Sunny Tripower umożliwia również bezpośrednią komunikację z Sunny Portal za pomocą SMA Webconnect. Do 
standardowego wyposażenia należą także zintegrowane funkcje zarządzania pracą w sieci, zdolność oddawania 
mocy biernej do sieci i współpraca z wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie zadziałania 30 mA.

ekonomiczny
• Maksymalna sprawność 98%
•  Zarządzanie zacienieniem dzięki 

OptiTrac Global Peak
•  System aktywnego zarządzania 

temperaturą OptiCool

elastyczny
•  Napięcie wejściowe DC do 

1000 V
•  Zintegrowane funkcje zarządzania 

siecią
• Dostarczanie mocy biernej
•  Dokładne, modułowe projektowa-

nie systemu dzięki Optiflex 

Komunikacja
•  Zintegrowana funkcja SMA Web-

connect do podłączenia z Sunny 
Portal przez Ethernet

• Komunikacja Bluetooth
• Proste ustawienie wybranego kraju
•  Przekaźnik w wyposażeniu seryj-

nym

Łatwy w obsłudze
• Trójfazowe zasilanie
•  Podłączanie przewodów bez 

użycia narzędzi
• System wtykowy DC SUNCLIX
•  Zintegrowany wyłącznik obwodu 

prądu stałego DC – elektroniczny 
przełącznik ESS

• Łatwy montaż naścienny

Falownik trójfazowy– nie tylko dla domów jednorodzinnych...

SUnny TRiPOWeR 
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL /
10000TL / 12000TL

DOSTĘPNy
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Falowniki fotowoltaiczne

SUnny TRiPOWeR 
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Dane techniczne Sunny Tripower 
5000TL

Sunny Tripower 
6000TL

6125 W
1000 V

295 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
11 A / 10 A
11 A / 10 A
2 / A:2; B:2

6000 W
6000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,   
3 / N / PE; 230 / 400 V, 3 / N / P 

E; 240 / 415 V
 160 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz /-5 Hz … +5 Hz
50 Hz / 230 V

8,7 A
1

0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98% / 97.4% 

●
● / ●

● / ● / — 

●
I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 cali)

37 kg / 81,4 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

40 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Graficzny
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

5100 W
1000 V

245 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
11 A / 10 A
11 A / 10 A
2 / A:2; B:2

5000 W
5000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

 160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz /-5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
7,3 A

1
0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98% / 97.1% 

●
● / ●

● / ● / — 

●
I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 cali)

37 kg / 81,4 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

40 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Graficzny
○/ ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21 (> 6 kWp), EN 504381, G83/1-1,  
G59/22, IEC 61727, IEC 62109-1/-2, NRS 097, PPC, PPDS, RD1699,  

RD 661/2007, SI 4777, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1
STP 5000TL-20 STP 6000TL-20

Wejście (DC)
Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1)
Maks. napięcie wejściowe
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe
Min. / początkowe napięcie wejściowe
Maks. prąd wejściowy wejście A / wejście B
Maks. prąd wejściowy na łańcuch wejście A / wejście B
Liczba niezależnych wejść MPP / łańcuchów na wejście MPP
Wyjście (AC)
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz)
Maks. moc pozorna AC
Napięcie znamionowe AC  
 

Zakres napięcia znamionowego AC
Częstotliwość sieci AC / zakres
Znamionowa częstotliwość sieci / znamionowe napięcie sieci
Maks. prąd wyjściowy
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego
Liczba faz zasilających / podłączonych
Sprawność
Maks. sprawność / sprawność euro-eta
Zabezpieczenia
Układ odcinania strony DC
Wykrywanie zwarcia doziemnego / kontrola sieci
Zabezpieczenie DC przed niewłaściwym podłączeniem biegunów / zabezpieczenie przeciw-
zwarciowe AC / separacja galwaniczna
Uniwersalna jednostka monitorująca prąd szczątkowy
Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1)
Dane ogólne
Wymiary (szer./wys./głęb. ) 

Waga
Zakres temperatur pracy
Standardowy poziom emisji hałasu
Pobór mocy na potrzeby własne (noc)
Topologia / rodzaj chłodzenia
Stopień ochrony / (wg IEC 60529)
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania)
Wyposażenie
Przyłącze DC
Przyłącze AC
Wyświetlacz
Złącza: RS485, Bluetooth, Speedwire / Webconnect 
Przekaźnik wielofunkcyjny / Power Control Module
Gwarancja: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 lat
Certyfikaty i dopuszczenia (inne na zapytanie) 
 

Nazwa typu
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Sunny Tripower 
7000TL

Sunny Tripower 
8000TL

Sunny Tripower 
9000TL

● Wyposażenie standardowe    ○ Opcja    — Niedostępne
Dane dotyczą parametrów znamionowych

 
 

 

 
 

² Certyfikaty i dopuszczenia (planowane) 

7175 W
1000 V

290 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

7000 W
7000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V, 
3 / N / PE; 230 / 400 V,
3 / N / PE; 240 / 415 V

 160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz /-5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
10,2 A

1
0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98% / 97,5% 

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 cali)

37 kg / 81,4 lb
-25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Graficzny
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

8200 W
1000 V

330 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

8000 W
8000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

 160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz /-5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
11,6 A

1
0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98% / 97,6% 

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 cali)

37 kg / 81,4 lb
-25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Graficzny
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

9225 W
1000 V

370 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

9000 W
9000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V,  
3 / N / PE; 230 / 400 V,  
3 / N / PE; 240 / 415 V

 160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz /-5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
13,1 A

1
0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98% / 97,6% 

●
● / ●

● / ● / —
●

I / III

470 / 730 / 240 mm  
(18,5 / 28,7 / 9,4 cali)

37 kg / 81,4 lb
-25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F)

40 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Graficzny
○ / ● / ●

● / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21 (> 6 kWp), EN 504381, G83/1-1,  
G59/22, IEC 61727, IEC 62109-1/-2, NRS 097, PPC, PPDS, RD1699,  

RD 661/2007, SI 4777, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1
STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20

¹ Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438

Power Control Module
PWCBRD-10

Złącze RS485  
485CB-10

Akcesoria
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Falowniki fotowoltaiczne

Sunny Tripower 
10000TL

Sunny Tripower 
12000TL 6

10250 W 12275 W
1000 V 1000 V

370 V – 800 V / 580 V 440 V – 800 V / 580 V
150 V / 188 V 150 V / 188 V
18 A / 10 A 18 A / 10 A
18 A / 10 A 18 A / 10 A
2 / A: 2; B: 2 2 / A: 2; B: 2

10000 W 12000 W
10000 VA 12000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V

3 / N / PE; 220 / 380 V 
3 / N / PE; 230 / 400 V 
3 / N / PE; 240 / 415 V

160 V – 280 V 160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
14,5 A 17,4 A

1 1
0,8 (przewzbudzenie) ...  
0,8 (niedowzbudzenie)

0,8 (przewzbudzenie) ...  
0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3 3 / 3

98 % / 97,6 % 98,2 % / 97,9 % (aktualnie)

● ●
● / ● ● / ●

● / ● / — ● / ● / —

● ●
I/III I/III

470 x 730 x 240 mm
(18,5 / 28,7 / 9,5 inch)

470 x 730 x 240 mm 
(18,5 / 28,7 / 9,5 inch)

37 kg 38 kg
-25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C

40 dB(A) 40 dB(A)
1 W 1 W

Beztransformatorowy / OptiCool Beztransformatorowy / OptiCool
IP65 IP65

4K4H 4K4H
100 % 100 %

SUNCLIX / zacisk sprężynowy SUNCLIX / zacisk sprężynowy
Graficzny Graficzny

○ / ● / ● ○ / ● / ●
● / ○ ● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○
AS 47775, CE, CEI 0-213, 4, C10/11:2012, DIN EN 62109-1, EN 504381, G59/3,  

G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 61727/PEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438,  
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 47775, UTE C15-712-1, 

VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
STP 10000TL-20 STP 12000TL-20

1  Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438.
2 Tylko STP 9000TL-20
3 Tylko z zewnętrznym modułem monitorowania instalacji fotowoltaicznej
4 CEI 0-21 do STP 10000TL-20 dostępna od 01.06.2014
5 AS 4777, SI4777 do STP 10000TL-20 dostępna od 01.07.2014
6 Dostępny od września 2014

● Wyposażenie standardowe   ○ Opcja   — Wyposażenie niedostępne
Dane tymczasowe: stan na kwiecień 2014 r.
Dane dotyczą parametrów znamionowych

Akcesoria

Power Control Module
PWCBRD-10

Złącze RS485  
485BRD-10
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ekonomiczny
• Maksymalna sprawność 98,2 %
• Najlepsza sprawność adaptacji 

dzięki regulacji punktu MPP 
OptiTrac Global Peak

• Komunikacja Bluetooth®

elastyczny
• Napięcie wejściowe DC do 

1.000 V
• Zintegrowane funkcje zarządzania 

siecią
• Dokładne projektowanie modułów 

systemu dzięki Optiflex

Łatwy w obsłudze
• Trójfazowe zasilanie
• Podłączanie przewodów bez

użycia narzędzi
• System wtyków DC SUNCLIX
• Łatwo dostępny obszar

przyłączy

Bezpieczny
• Potrójna ochrona dzięki Optiprotect:

Elektroniczny bezpiecznik stringów
Samouczący się system wykrywania 
awarii stringów
Zintegrowany ochronnik 
przepięciowy DC (typ II)

SUnny TRiPOWeR 
15000TL / 17000TL 
Trójfazowy model dla łatwego projektowania instalacji
Nowoczesna technologia w pigułce – trójfazowy falownik Sunny Tripower zapewnia wysoką elastyczność przy projektowa-
niu instalacji. Dzięki technologii Optiflex z dwoma wejściami MPP oraz szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego nadaje 
się do niemal wszystkich konfiguracji modułów. Spełnia wszystkie wymagania, np. w zakresie dostarczania mocy biernej i 
wsparcia sieci, mając niezawodny udział w zarządzaniu siecią. Koncepcja bezpieczeństwa Optiprotect z samouczącym się 
system wykrywania awarii stringów, elektronicznym bezpiecznikiem stringów i integrowanym ochronnikiem przepięciowym 
DC typu II zapewnia maksymalną dyspozycyjność instalacji.

DOSTĘPNy
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Akcesoria

Złącze RS485
DM-485CB-10

Ochronnik przepięciowy DC
typu II, wejście A
DCSPD KIT1-10

Ochronnik przepięciowy DC
typu II, wejście A i B
DCSPD KIT2-10

Power Control Module
PWCMOD-10

Przekaźnik wielofunkcyjny
MFR01-10

Złącze
Speedwire/Webconnect
SWDM-10

1   Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438
2  Należy przestrzegać w przypadku zwarcia elektronicznego bezpiecznika stringów

● Wyposażenie standardowe ○ Opcja — Niedostępne
Stan: czerwiec 2014 r.
Dane dotyczą warunków znamionowych

Dane techniczne Sunny Tripower
15000TL

Sunny Tripower
17000TL

Wejście (DC)
Maks. moc DC (przy cos φ = 1) 15340 W 17410 W
Maks. napięcie wejściowe 1000 V 1000 V
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe 360 V – 800 V / 600 V 400 V – 800 V / 600 V
Min. / początkowe napięcie wejściowe 150 V / 188 V 150 V / 188 V
Maks. prąd wejściowy wejście A / wejście B 33 A / 11 A 33 A / 11 A
Maks. prąd wejściowy na string wejście A² / wejście B² 40 A / 12,5 A 40 A / 12,5 A
Liczba niezależnych wejść MPP / stringów na wejście MPP 2 / A:5; B:1 2 / A:5; B:1
Wyjście (AC)
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz) 15000 W 17000 W
Maks. moc pozorna AC 15000 VA 17000 VA
Napięcie znamionowe AC 3 / N / PE; 220 / 380 V

3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

Zakres napięcia znamionowego AC 160 V – 280 V 160 V – 280 V
Częstotliwość sieci AC / zakres 50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -6 Hz … +5 Hz
Znamionowa częstotliwość sieci / znamionowe napięcie sieci 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
Maks. prąd wyjściowy 24 A 24,6 A
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej 1 1
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego 0 przewzbudzenie ... 0 niedowzbudzenie 0 przewzbudzenie ... 0 niedowzbudzenie
Liczba faz zasilających / podłączonych 3 / 3 3 / 3
Sprawność
Maks. sprawność / sprawność Euro-eta 98,2 % / 97,8 % 98,2 % / 97,8 % 
Zabezpieczenia
Bezpiecznik obwodu DC ● ●
Wykrywanie przebicia / kontrola sieci ● / ● ● / ●
Ochronnik przepięciowy DC typu II, integrowany ○ ○
Ochrona przed zamianą polaryzacji DC / zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC / 
separacja galwaniczna

● / ● / — ● / ● / —

Jednostka monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach ● ●
Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1) I / III I / III
Dane ogólne
Wymiary (szer. / wys. / głęb.) 665 / 690 / 265 mm 

(26,2 / 27,2 / 10,4 cali)
665 / 690 / 265 mm 

(26,2 / 27,2 / 10,4 cali)
Masa 59 kg (130,07 lb) 59 kg (130,07 lb)
Zakres temperatur pracy -25 °C … +60 °C  (-13 °F … +140 °F) -25 °C … +60 °C  (-13 °F … +140 °F)
Standardowy poziom emisji hałasu 51 dB(A) 51 dB(A)
Zużycie na potrzeby własne (noc) 1 W 1 W
Topologia / rodzaj chłodzenia beztransformatorowy / OptiCool beztransformatorowy / OptiCool
Stopień ochrony (wg IEC 60529) IP65 IP65
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania) 100 % 100 %
Wyposażenie
Przyłącze DC / przyłącze AC SUNCLIX / zacisk sprężynowy SUNCLIX / zacisk sprężynowy
Ekran Grafi czny Grafi czny
Złącze: RS485, Bluetooth®, Speedwire/Webconnect ○ / ● / ○ ○ / ● / ○ 
Przekaźnik wielofunkcyjny / Power Control Module ○ / ○ ○ / ○
Gwarancja: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 lat ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○
Certyfi  katy i dopuszczenia (inne na zapytanie) AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 504381, 

G59/3, IEC 61727 (MEA/PEA), IEC 62109-1/2, NEN EN 50438, PPC, PPDS, 
RD 1699, RD 661/2007, SI4777, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105

Oznaczenie typu STP 15000TL-10 STP 17000TL-10

Falowniki fotowoltaiczne
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Doskonała jakość i perfekcyjna technologia w znacznie niższej cenie – nowy falownik Sunny Tripower TL 
Economic Excellence to kolejny krok w ewolucji serii Sunny Tripower, w kierunku optymalizacji stosunku ceny 
do jakości. Falownik ten zapewnia z jednej strony znaczne obniżenie kosztów inwestycji, a z drugiej strony 
– dzięki sprawności sięgającej 98,5 procent – ponadprzeciętne uzyski energii. Dzięki temu Sunny Tripower TL 
Economic Excellence stanowi idealne rozwiązanie dla średnich i dużych systemów fotowoltaicznych
o strukturze homogenicznej. Skoncentrowano się na tym, co istotne, spełniając wszystkie wymagania – również 
w zakresie dostaw mocy biernej, wspomagania sieci elektroenergetycznej i udziału w zarządzaniu siecią.

SUnny TRiPOWeR 15000TL / 20000TL
eCONOMIC eXCeLLeNCe
Ekspert ekonomiczny w zakresie efektywnych systemów komercyjnych

ekonomiczny

• Maksymalna sprawność 98,5%
•  Optymalna sprawność adaptacji 

dzięki regulacji MPP OptiTrac

•  System aktywnego zarządzania 
temperaturą OptiCool

• Komunikacja Bluetooth

Łatwy w obsłudze

• Trójfazowe zasilanie
•  Podłączanie przewodów bez uży-

cia narzędzi
• System wtykowy DC SUNCLIX

uniwersalny i 
przyszłościowy
•  Napięcie wejściowe DC do 

1000 V
•  Zintegrowane funkcje zarządzania 

siecią
•  Zdolność dostarczania mocy 

biernej

DOSTĘPNy
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Aktualne dane: stan na maj 2013 r.
● Wyposażenie standardowe    ○ Opcja    — Niedostępne
Dane dotyczą parametrów znamionowych

Złącze RS485 
DM-485CB-10

Złącze Webconnect/
Speedwire SWDM-10

Przekaźnik wielofunkcyjny 
MFR01-10

¹ Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438

Power Control Module
PWCBRD-10

Akcesoria

Wejście (DC)
Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1)
Maks. napięcie wejściowe
Zakres napięcia MPP przy napięciu sieciowym 230 V
Min. / początkowe napięcie wejściowe
Maks. prąd wejściowy
Maks. prąd wejściowy na łańcuch
Liczba niezależnych wejść MPP / łańcuchy na wejście MPP
Wyjście (AC)
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz)
Maks. moc pozorna AC
Napięcie znamionowe AC
Zakres napięcia znamionowego AC
Częstotliwość sieci AC / zakres
Znamionowa częstotliwość sieci / znamionowe napięcie sieci
Maks. prąd wyjściowy
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego
Liczba faz zasilających / podłączonych
Sprawność
Maks. sprawność / sprawność euro-eta
Zabezpieczenia
Ręczny układ odcinania dopływu prądu stałego (DC)
Kontrola zwarcia doziemnego / kontrola sieci
Ochrona przeciwprzepięciowa DC typu II
Zabezpieczenie DC przed niewłaściwym podłączeniem biegunów / zabezpieczenie przeciw-
zwarciowe AC / separacja galwaniczna
Uniwersalna jednostka monitorowania prądu szczątkowego
Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1)
Dane ogólne
Wymiary (szer. / wys. / głęb.) 

Masa
Zakres temperatur pracy
Standardowy poziom emisji hałasu
Pobór mocy na potrzeby własne (noc)
Topologia / koncepcja chłodzenia
Stopień ochrony układu elektronicznego / obszar podłączenia (wg IEC 60529)
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania)
Wyposażenie
Przyłącze DC
Przyłącze AC
Wyświetlacz
Złącza: RS485 / Bluetooth® / Webconnect/Speedwire
Złącza: przekaźnik wielofunkcyjny/ Power Control Module
Gwarancja: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 lat
Certyfi katy i dopuszczenia (inne na zapytanie)

Nazwa typu

Dane techniczne Sunny Tripower 
15000TL

Sunny Tripower 
20000TL

20450 W
1000 V

580 V – 800 V 
570 V / 620 V

36 A
36 A
1 / 6

20000 W
20000 VA

3 / N / PE; 230 / 400 V
 160 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz /-6 Hz … +5 Hz
50 Hz / 230 V

29 A
1

0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98,5 % / 98,2 % 

○
● / ●

—
● / ● / —

●
I / III

665 / 680 / 265 mm 
(26,2 / 26,8 / 10,4 cali)

45 kg / 99,2 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix 
Zacisk sprężynowy

Grafi czny
○ / ● / ○

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

15260 W
1000 V

580 V – 800 V 
570 V / 620 V

36 A
36 A
1 / 6

15000 W
15000 VA

3 / N / PE; 230 V / 400 V
 160 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz /-6 Hz … +5 Hz
50 Hz / 230 V

24 A
1

0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

3 / 3

98,5 % / 98,3 % 

○
● / ●

—
● / ● / —

●
I / III

665 / 680 / 265 mm 
(26,2 / 26,8 / 10,4 cali)

45 kg / 99,2 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

51 dB(A)
1 W

Brak transformatora/OptiCool
IP65

4K4H
100%

Sunclix 
Zacisk sprężynowy

Grafi czny
○ / ● / ○

○ / ○
● / ○ / ○ / ○ / ○

AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438¹, G59/2, 
IEC 61727, IEC 62109-1/-2, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, 

SI4777, UTE C15-712-1, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105

STP 15000TLEE-10 STP 20000TLEE-10

Falowniki fotowoltaiczne
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Sprawny
• Sprawność 96 %
• Beztransformatorowy

Niezawodny
• Sprawdzona technologia
• Bezobsługowy dzięki chłodzeniu 

konwekcyjnemu

Łatwy w obsłudze
• System wtyków DC SUNCLIX

Bezpieczny
• Zintegrowany rozłącznik obcią-

żenia w obwodzie prądu stałego 
(DC) – przełącznik ESS (opcja)

SUnny BOy 1300TL / 1600TL / 2100TL 
Taki mały, a taki wydajny
Wysoki zakres napięcia i prądu wejściowego umożliwia podłączenie do tego beztransformatorowego falownika z rodziny 
Sunny Boy niemal wszystkich dostępnych na rynku krystalicznych modułów fotowoltaicznych. Stanowi on sprawdzony 
w praktyce model podstawowy o wysokiej sprawności. Jego niewielka masa i wytrzymała obudowa umożliwiają prosty 
montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków. Falownik dostępny jest w trzech klasach mocy i stanowi idealne rozwiązanie do 
mniejszych instalacji fotowoltaicznych.

DOSTĘPNy
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Falowniki fotowoltaiczne

Dane techniczne Sunny Boy 
1300TL

Sunny Boy  
1600TL

Sunny Boy 
2100TL

Wejście (DC)
Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1) 1400 W 1700 W 2200 W
Maks. napięcie wejściowe 600 V 600 V 600 V
Zakres napięcia MPP 115 V1 – 480 V 155 V – 480 V 200 V – 480 V
Znamionowe napięcie wejściowe 400 V 400 V 400 V
Minimalne / początkowe napięcie wejściowe 100 V1 / 120 V1 125 V / 150 V 125 V / 150 V
Maks. prąd wejściowy / maks. prąd wejściowy w ciągu modułów fotowoltaicznych 12 A1 / 12 A1 12 A1 / 12 A1 12 A1 / 12 A1
Liczba niezależnych wejść MPP / ciągów modułów fotowoltaicznych na jednym 
wejściu MPP

1 / 1 1 / 1 1 / 2

Wyjście (AC)
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz) 1300 W 1600 W 1950 W
Maks. moc pozorna AC 1300 VA 1600 VA 2100 VA
Napięcie znamionowe AC 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V
Zakres napięcia znamionowego AC 180 V – 260 V 180 V – 260 V 180 V – 260 V
Częstotliwość napięcia w sieci AC / zakres częstotliwości 50 Hz, 60 Hz1 / 

-6 Hz ... +5 Hz
50 Hz, 60 Hz1 / 
-6 Hz ... +5 Hz

50 Hz, 60 Hz1 / 
-6 Hz ... +5 Hz

Znamionowa częstotliwość napięcia w sieci / znamionowe napięcie w sieci 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
Maks. prąd wyjściowy 7,2 A 8,9 A 11 A
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej 1 1 1
Liczba faz zasilających / podłączonych 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Sprawność
Maks. sprawność / sprawność europejska 96,0 % / 94, 3 % 96,0 % / 95,0 % 96,0 % / 95,2 %
Zabezpieczenia
Bezpiecznik na wejściu ○ ○ ○
Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci ● / ● ● / ● ● / ●
Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC / zabezpieczenie  
przeciwzwarciowe AC / separacja galwaniczna

● / ● / — ● / ● / — ● / ● / —

Uniwersalny wyłącznik różnicowoprądowy ● ● ●
Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1) I/III I/III I/III
Dane ogólne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 440 x 339 x 214 mm 440 x 339 x 214 mm 440 x 339 x 214 mm
Masa 16 kg 16 kg 16 kg
Zakres temperatur pracy -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C
Standardowy poziom emisji hałasu 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A)
Pobór mocy na potrzeby własne (nocą) 0,1 W 0,1 W 0,1 W
Topologia Beztransformatorowy Beztransformatorowy Beztransformatorowy
Rodzaj chłodzenia Konwekcyjne Konwekcyjne Konwekcyjne
Stopień ochrony (wg IEC 60529) IP65 IP65 IP65
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania) 100 % 100 % 100 %
Wyposażenie
Przyłącze DC / przyłącze AC SUNCLIX / Wtyk SUNCLIX / Wtyk SUNCLIX / Wtyk
Ekran Wiersz tekstowy Wiersz tekstowy Wiersz tekstowy
Złącza: RS485, Bluetooth®, Speedwire / Webconnect ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○
Okres gwarancji: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 lat ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○
Certyfikaty i homologacje (inne na zapytanie) AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 504382, G83/1-1, IEC 62109-1/-2,  

NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, UTE C15-712-1,  
VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1

Oznaczenie modelu SB 1300TL-10 SB 1600TL-10 SB 2100TL

● Wyposażenie standardowe ○ Opcja — Niedostępne 
Stan na czerwiec 2014 
Dane dotyczą warunków znamionowych

Akcesoria

Złącze Bluetooth 
BTPBINV-NR

Złącze RS485 485PB-NR

Złącze Speedwire/
Webconnect-SWPB-10

1  Obowiązuje w przypadku stosowania oprogramowania  
sprzętowego w wersji 4.50 lub nowszej 

2 Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438
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Taki sam. Tylko nowy. Falownik Sunny Boy TL teraz dostępny jest w wersji z „tylko“ jednym modułem MPP-
-Tracker, oferując wszystkie zalety swoich braci z funkcją Multi-String: 3000TL, 3600TL, 4000TL i 5000TL 
– ekonomiczny w eksploatacji, zaawansowana technologia i wygoda obsługi – Sunny Boy Single Tracker 
wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami. Jest on nie tylko niedrogim specjalistą do małych, prostych instalacji 
dachowych, lecz dzięki swej możliwości dostarczania mocy biernej stanowi również perfekcyjne uzupełnienie 
istniejących systemów.

ekonomiczny
•  Maksymalne napięcie wejściowe 

DC 750 V
•  Oszczędność kosztów dzięki 

mniejszej liczbie równoległych 
łańcuchów modułów fotowoltaicz-
nych (ang. stringów)

•  Zarządzanie zacienieniem dzięki 
Opti-Trac Global Peak

elastyczny
•  Kompatybilny ze wszystkimi 

dostępnymi na rynku modułami 
fotowoltaicznymi

•  Różne możliwości zastosowania 
dzięki użyciu jako urządzenie 
główne lub uzupełniające

Łatwy w obsłudze
• Bez wentylatora
• Ułatwiony montaż naścienny
• System wtykowy DC SUNCLIX
•  Szybkie podłączenie bez użycia 

narzędzi

Komunikacja
• Proste ustawienie kraju
• Technologia Bluetooth

SUnny BOy 2500TL / 3000TL
SINGLe TRACKeR
Teraz również jako niedrogi specjalista do małych, prostych systemów

DOSTĘPNy
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Akcesoria

Złącze RS485 
DM-485CB-10

Złącze speedwire/
Webconnect interface 
SWDM-10

Multifunction relay 
MFR01-10

¹ Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438

Wejście (DC)
Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1)
Maks. napięcie wejściowe
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe
Min. / początkowe napięcie wejściowe
Maks. prąd wejściowy
Maks. prąd wejściowy na łańcuch
Liczba niezależnych wejść MPP / łańcuchów na wejście MPP
Wyjście (AC)
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz)
Maks. moc pozorna AC
Napięcie znamionowe AC
Zakres napięcia znamionowego AC
Częstotliwość sieci AC / zakres
Znamionowa częstotliwość sieci / znamionowe napięcie sieci
Maks. prąd wyjściowy
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego
Liczba faz zasilających / podłączonych
Sprawność
Maks. sprawność / sprawność euro-eta
Zabezpieczenia
Ręczny układ odłączenia strony DC
Kontrola zwarcia doziemnego / kontrola sieci
Zabezpieczenie DC przed niewłaściwym podłączeniem biegunów / zabezpieczenie przeciw-
zwarciowe AC / separacja galwaniczna
Układ kontroli prądu szczątkowego
Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1)
Dane ogólne
Wymiary (szer. / wys. / głęb.)

Waga
Zakres temperatur pracy
Standardowy poziom emisji hałasu
Pobór mocy na potrzeby własne (noc)
Topologia / koncepcja chłodzenia
Stopień ochrony (wg IEC 60529)
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania)
Funkcje
Przyłącze DC
Przyłącze AC
Wyświetlacz
Złącza: RS485, Bluetooth®, Speedwire / Webconnect
Gwarancja: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 lat
Przekaźnik wielofunkcyjny / Power control Module
Certyfi katy i dopuszczenia (inne na zapytanie)

Certyfi katy i dopuszczenia (planowane)
● Wyposażenie standardowe   ○ Opcja   — Niedostępne, dane dotyczą parametrów znamionowych
Nazwa typu

Dane techniczne Sunny Boy 2500TL 
Single Tracker

Sunny Boy 3000TL
Single Tracker

3200 W
750 V

213 V – 500 V / 400 V
125 V / 150 V

15 A
15 A
1 / 2

3000 W
3000 VA

220 V / 230 V / 240 V
180 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz
50 Hz / 230 V

13,1 A
1

0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

1 / 1

97% / 96,1% 

○
● / ●

● / ● / —

●
I / III

490 / 519 / 185 mm 
(19,3 / 20,4 / 7,3 cali)

23 kg / 50,6 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

25 dB(A)
1 W

Brak transformatora / konwekcja
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Grafi czny
○ / ● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○
○ / ○

2650 W
750 V

180 V – 500 V / 400 V
125 V / 150 V

15 A
15 A
1 / 2

2500 W
2500 VA

220 V / 230 V / 240 V
180 V – 280 V

50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz
50 Hz / 230 V

10,9 A
1

0,8 (przewzbudzenie) ... 0,8 (niedowzbudzenie)

1 / 1

97% / 96% 

○
● / ●

● / ● / —

●
I / III

490 / 519 / 185 mm 
(19,3 / 20,4 / 7,3 cali)

23 kg / 50,6 lb
-25 °C … +60 °C / -13 °F … +140 °F

25 dB(A)
1 W

Brak transformatora / konwekcja
IP65

4K4H
100%

Sunclix
Zacisk sprężynowy

Grafi czny
○ / ● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○
○ / ○

CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, RD 661/2007, PPC, AS 4777, EN 50438¹, 
C10/11, PPDS, IEC 61727, UTE C15-712-1, G59/2, VDE-AR-N 4105, 

CEI 0-21, RD1699, NRS 097-2-1, IEC 62109-1/-2
SI4777

SB 2500TLST-21 SB 3000TLST-21

Zestaw dodatkowego 
wentylatora
FANKIT01-10

Power Control Module
PWCMOD-10

Falowniki fotowoltaiczne
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ekonomiczny
• Maksymalna sprawność 97 %
•  Technologia sprzęgania ogniw 

fotowoltaicznych we wszystkich 
klasach mocy

•  Oszczędność kosztów dzięki 
ograniczeniu ilości równoległych 
ciągów modułów fotowoltaicznych

•  Zarządzanie zacienieniem ogniw fo-
towoltaicznych za pomocą OptiTrac 
Global Peak

Łatwy w obsłudze
• Bez wentylatora
• Ułatwiony montaż naścienny
• Wtyki DC SUNCLIX
•   Szybkie podłączanie bez użycia 

narzędzi

Komunikacja
• Prosty wybór ustawień krajowych
• Technologia Bluetooth®

na wyposażeniu seryjnym

elastyczny
•  Maksymalne napięcie wejściowe 

DC 750 V
•   Zintegrowane funkcje 

zarządzania siecią i dostarczanie 
mocy biernej

SUnny BOy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL 
z Reactive Power Control
Sprawdzone rozwiązanie, lecz w nowej odsłonie. Uniwersalny falownik Sunny Boy.
Nadal najlepszy – nowy beztransformatorowy falownik Sunny Boy idealny do pracy z wysokiej klasy generatorami i czę-
ściowo zacienionymi instalacjami fotowoltaicznymi. Będąc udoskonalonym modelem popularnego falownika Sunny Boy
w wersji 20, wyróżnia się licznymi zaletami: większą elastycznością, większą efektywnością przy produkcji energii oraz jesz-
cze bardziej komfortową obsługą. Wysokie napięcie DC 750 V pozwala zmniejszyć ilość równolegle połączonych ciągów 
modułów fotowoltaicznych, a tym samym ograniczyć koszty. Zintegrowane funkcje zarządzania siecią pozwalają na jego 
uniwersalne zastosowanie i zapewniają wsparcie sieci energetycznej.

DOSTĘPNy
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Falowniki fotowoltaiczne

SUnny BOy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL
z Reactive Power Control

Dane techniczne Sunny Boy 
3000TL

Sunny Boy 
3600TL

Wejście (DC)
Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1) 3200 W 3200 W
Maks. napięcie wejściowe 750 V 750 V
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe 175 V – 500 V / 400 V 175 V – 500 V / 400 V
Minimalne / początkowe napięcie wejściowe 125 V / 150 V 125 V / 150 V
Maks. prąd wejściowy na wejściu A / B 15 A / 15 A 15 A / 15 A
Maks. prąd wejściowy w ciągu modułów fotowoltaicznych na wejściu A / B 15 A / 15 A 15 A / 15 A
Liczba niezależnych wejść MPP / ciągów modułów fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP 2 / A: 2; B: 2 2 / A: 2; B: 2
Wyjście (AC)
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz) 3000 W 3000 W
Maks. moc pozorna AC 3000 VA 3000 VA
Napięcie nominalne AC / zakres napięcia 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V
Częstotliwość napięcia w sieci AC / zakres częstotliwości 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz
Znamionowa częstotliwość napięcia w sieci / znamionowe napięcie w sieci 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
Maks. prąd wyjściowy 16 A 16 A
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej 1 1
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego 0,8 (przewzbudzenie) ...  

0,8 (niedowzbudzenie)
0,8 (przewzbudzenie) ...  
0,8 (niedowzbudzenie)

Liczba faz zasilających / podłączonych 1 / 1 1 / 1
Sprawność
Maks. sprawność / sprawność europejska 97 % / 96 % 97 % / 96 % 
Zabezpieczenia
Bezpiecznik na wejściu ● ●
Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci ● / ● ● / ●
Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC / zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC / 
separacja galwaniczna ● / ● / — ● / ● / —

Uniwersalny wyłącznik różnicowoprądowy ● ●
Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1) I/III I/III
Dane ogólne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 490 x 519 x 185 mm
Masa 26 kg 26 kg
Zakres temperatur pracy -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C
Typowy poziom emisji hałasu 25 dB(A) 25 dB(A)
Pobór mocy na potrzeby własne (nocą) 1 W 1 W
Topologia Beztransformatorowy Beztransformatorowy
Rodzaj chłodzenia Konwekcyjne Konwekcyjne
Stopień ochrony (wg IEC 60529) IP65 IP65
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania) 100 % 100 %
Wyposażenie
Przyłącze DC / przyłącze AC SUNCLIX / zacisk sprężynowy SUNCLIX / zacisk sprężynowy
Wyświetlacz Graficzny Graficzny
Złącza: RS485, Bluetooth®, Speedwire / Webconnect ○ / ● / ○ ○ / ● / ○
Przekaźnik wielofunkcyjny / Power Control Module ○ / ○ ○ / ○
Okres gwarancji: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 lat ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○
Certyfikaty i homologacje (inne na zapytanie) AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438¹, G59/2, G83/2, IEC 61727, 

MEA4, NEN-EN50438, NRS 097-2-1, PEA4, PPC, PPDS, RD1699, RD 661, 
SI 4777, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2013, VFR 2014

Dane aktualne na listopad 2013 r.
● Wyposażenie standardowe ○ Opcja — Niedostępne, Dane dotyczą warunków znamionowych
Oznaczenie modelu SB 3000TL-21 SB 3600TL-21
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Dane techniczne Sunny Boy
4000TL

Sunny Boy
5000TL

Wejście (DC)
Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1) 4200 W 5250 W³
Maks. napięcie wejściowe 750 V 750 V
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe 175 V – 500 V / 400 V 175 V – 500 V / 400 V
Minimalne / początkowe napięcie wejściowe 125 V / 150 V 125 V / 150 V
Maks. prąd wejściowy na wejściu A / B 15 A / 15 A 15 A / 15 A
Maks. prąd wejściowy w ciągu modułów fotowoltaicznych na wejściu A / B 15 A / 15 A 15 A / 15 A
Liczba niezależnych wejść MPP / ciągów modułów fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP 2 / A: 2; B: 2 2 / A: 2; B: 2
Wyjście (AC)
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz) 4000 W 4600 W
Maks. moc pozorna AC 4000 VA 5000 VA²
Napięcie nominalne AC / zakres napięcia 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V
Częstotliwość napięcia w sieci AC / zakres częstotliwości 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz … +5 Hz
Znamionowa częstotliwość napięcia w sieci / znamionowe napięcie w sieci 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
Maks. prąd wyjściowy 22 A 22 A
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej 1 1
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego 0,8 (przewzbudzenie) ... 

0,8 (niedowzbudzenie)
0,8 (przewzbudzenie) ... 
0,8 (niedowzbudzenie)

Liczba faz zasilających / podłączonych 1 / 1 1 / 1
Sprawność
Maks. sprawność / sprawność europejska 97 % / 96,4 % 97 % / 96,5 % 
Zabezpieczenia
Bezpiecznik na wejściu ● ●
Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci ● / ● ● / ●
Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC / zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC / 
separacja galwaniczna ● / ● / — ● / ● / —

Uniwersalny wyłącznik różnicowoprądowy ● ●
Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1) I/III I/III
Dane ogólne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 490 x 519 x 185 mm
Masa 26 kg 26 kg
Zakres temperatur pracy -25 °C … +60 °C -25 °C … +60 °C
Typowy poziom emisji hałasu 25 dB(A) 25 dB(A)
Pobór mocy na potrzeby własne (nocą) 1 W 1 W
Topologia Beztransformatorowy Beztransformatorowy
Rodzaj chłodzenia Konwekcyjne Konwekcyjne
Stopień ochrony (wg IEC 60529) IP65 IP65
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania) 100 % 100 %
Wyposażenie
Przyłącze DC / przyłącze AC SUNCLIX / zacisk sprężynowy SUNCLIX / zacisk sprężynowy
Wyświetlacz Grafi czny Grafi czny
Złącza: RS485, Bluetooth®, Speedwire / Webconnect ○ / ● / ○ ○ / ● / ○
Przekaźnik wielofunkcyjny / Power Control Module ○ / ○ ○ / ○
Okres gwarancji: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 lat ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○
Certyfi katy i homologacje (inne na zapytanie) AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438¹, G59/2, G83/2, IEC 61727, 

MEA4, NEN-EN50438, NRS 097-2-1, PEA4, PPC, PPDS, RD1699, RD 661, 
SI 4777, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2013, VFR 2014

● Wyposażenie standardowe ○ Opcja — Niedostępne, Dane dotyczą warunków znamionowych
Oznaczenie modelu SB 4000TL-21 SB 5000TL-21

Akcesoria

¹  Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438
² 4600 VA przy VDE-AR-N 4105   3 4825 W przy VDE-AR-N 4105
4 Tylko SB 3600TL-21, SB 5000TL-21

Złącze RS485
DM-485CB-10

Dodatkowy wentylator
FANKIT01-10

Przekaźnik wielofunkcyjny
MFR01-10

Złącze Speedwire/ Web-
connect SWDM-10

Power Control Module
PWCMOD-10



19

Prosty, inny i elastyczny –  
nowy system z mikrofalownikami SMA

Nowy system dostarczania energii za po-
mocą mikrofalowników SMA stanowi opty-
malne rozwiązanie do wszystkich instalacji 
przydomowych, zwłaszcza w małych prze-
działach mocy. Do instalacji nowego fa-
lownika Sunny Boy 200/240 oraz mikrofa-
lownika Sunny Multigate nie trzeba posia-
dać umiejętności projektowania większych 
systemów PV. Kolejnymi zaletami systemu
zasilania są: niezależne śledzenie punktu
MPP przez każdy moduł oraz możliwość
modułowej rozbudowy systemu.

Perfekcyjne uzupełnienie  
koncepcji łączenia szeregowego

Poza wspomnianymi zaletami instalatorzy 
i użytkownicy systemów czerpią korzyści 
z następujących (podwójnych) plusów – 
w SMA można perfekcyjnie połączyć 
mikro falowniki do znanej koncepcji łańcu-
chów modułów fotowoltaicznych (ang. 
stringów). Dzięki temu istniejące systemy 
fotowoltaiczne można rozbudować doda-
jąc jeden moduł lub kilka generatorów. Do-
tyczy to nie tylko modułów w „niekorzyst-
nych“ miejscach przy oknach dachowych 
czy w częściowym zacienieniu, lecz rów-
nież dodatkowego wyposażenia połaci 

dachu (skierowanych na wschód/zachód) 
oraz późniejszego montażu na przykład na 
balkonie. 
Takie połączenie istniejącego systemu foto-
woltaicznego z mikrofalownikiem zapewnia 
najwyższą moc i elastyczność – ponieważ 
można podłączyć 12 lub 14 szt. Sunny Boy 
200/240 do Sunny Multigate, inteligentne-
go ogniwa łączącego mikrofalowniki z siecią 
elektroenergetyczną. 
Krótko mówiąc – przemyślana koncepcja mi-
krofalowników umożliwia modułową rozbu-
dowę systemu zarówno jako rozwiązanie 
niezależne, jak również z tradycyjną koncep-
cją łańcuchów modułów fotowoltaicznych.

Najmniejsze instalacje – na balkonie lub w ogródku – z Sunny Boy 200/240 
żadna instalacja nie jest za mała do wytwarzania energii do użytku prywatnego.

Optymalne wykorzystanie połaci dachowych – z mikrofalownikiem prąd można 
produkować również w „niekorzystnych“ miejscach.

Ustawienie w różnych kierunkach – można używać również moduły na dachu z 
połacią na wschód/zachód o różnych warunkach nasłonecznienia.

Częściowe zacienienie – dzięki własnemu modułowi MPP-Tracker w każdym mo-
dule gwarantuje optymalne uzyski również przy wędrującym zacienieniu.

Falowniki fotowoltaiczne
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Idealny falownik do elestycznych modułowych systemów PV: Sunny Boy 240 w połączeniu z Sunny Multiga-
te stanowi doskonałe, łatwe do instalacji rozwiązanie do różnych zastosowań - nierównomiernie złożonych 
łańcuchów modułów fotowoltalicznych oraz systemów z regularnie zacienionymi modułami. Dzięki koncepcji 
modułowej, systemy wyposażone w Sunny Boy 240-US oraz Sunny Multigate można w dowolnym momencie 
przekonfigurować lub rozwinąć - np. przy modyfikacjach struktury, zwiększeniu mocy lub zmianach finanso-
wych. Ponadto SMA umożliwia doskonałą kombinację koncepcji mikrofalowników z uznaną koncepcją łań-
cuchów modułów fotowoltaicznych (ang. stringów).

SUnny BOy 240
Niewielki rozmiarami, wielki możliwościami

ekonomiczny
• Sprawność CEC 96%
•  do systemów modułowych

z własnym urządzeniem śledzą-
cym MPP

•  Maksymalna żywotność dzięki 
opatentowanym układom elek-
tronicznym i minimalnej liczbie 
komponentów

Bezpieczny
• Separacja galwaniczna
•  Zintegrowany punkt odłączenia 

sieci z monitoringiem w Sunny 
Multigate

•  Sunny Multigate XT do użytku na 
zewnątrz

•  Spełnia wszystkie klasy i standardy 
zabezpieczeń

Komunikacja
•  Zintegrowana funkcja Webcon-

nect do podłączenia z Sunny 
Portal przez Ethernet

•  Wizualizacja danych mocy w cza-
sie rzeczywistym

•  Darmowy i wygodny monitoring 
farm PV za pośrednictwem Sunny 
Portal

Przyjazny dla użytkownika
• Zamontowane okablowanie AC
• Wybór końcówek dla SB240
• Łatwa instalacja
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Wejście (DC)
Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1)
Maks. napięcie wejściowe
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe
Min. napięcie wejściowe / maks. początkowe napięcie wejściowe
Maks. prąd wejściowy
Maks. prąd wejściowy na łańcuch
Liczba niezależnych wejść MPP / łańcuchów na wejście MPP
Maks. liczba mikrofalowników
Wyjście (AC)
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz)
Maks. moc pozorna AC
Napięcie nominalne AC / zakres
Częstotliwość sieci AC / zakres
Znamionowa częstotliwość sieci / znamionowe napięcie sieci
Maks. prąd wyjściowy
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej
Liczba faz zasilających / podłączonych
Sprawność
Maks. sprawność / sprawność euro-eta
Zabezpieczenia
Kontrola zwarcia doziemnego / kontrola sieci
Zabezpieczenie DC przed niewłaściwym podłączeniem biegunów / zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC / separacja galwaniczna

Dane ogólne
Wymiary (szer. / wys. / głęb.) 

Masa
Zakres temperatur pracy
Poziom emisji hałasu (typowy)
Pobór mocy na potrzeby własne (noc)
Topologia
Rodzaj chłodzenia
Stopień ochrony (wg EN 60529)
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania)
Komunikacja
Sunny Portal
Funkcje
Przyłącze DC
Przyłącze AC
Złącze: Speedwire/Webconnect
Certyfikaty i dopuszczenia (planowane) 

● Wyposażenie standardowe    ○ Opcja    — Niedostępne
Wskazówka: Dane techniczne mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie
Nazwa typu

Dane techniczne Sunny Boy 240 Sunny Multigate

—
—
—
—
—
—
—

12 x SB 240-10

2760 W
2760 VA

230 V / 180 V – 270 V
50 Hz / 55.5 Hz ... 63 Hz

50 Hz / 230 V
12 A

1
1 / 1

—

— / ●
— / ● / —

162 / 90 / 63 mm  
(6,4 / 3,5 / 2,5 cala)

0.7 kg (1.5 lb)
-40 °C ... +45 °C (-40 °F ... +113 °F)

—

—
Konwekcja

IP20
—

245 W
45 V

23 V – 32 V / 29 V
23 V / 23 V

8,5 A
8,5 A
1 / 1

— 

230 W
230 VA

230 V / 180 V – 270 V
50 Hz / 45,5 Hz … 63 Hz

50 Hz / 230 V
1 A
1

1 / 1

95.9 % / 96 % 

● / ●
● / ● / ●

188,4 / 218,4 / 43,7 mm  
(7,4 / 8,6 / 1,7 cala)

1,3 kg / 2,9 lb
-40 °C … +65 °C / -40 °F … +149 °F

38db(A)
0,3W

Transformator wysokiej częstotliwości
Konwekcja

IP65
100%

—

Wtyki
Wtyki

—

SB 240-10

SMA Webconnect przez Ethernet

—
Zaciski śrubowe 

●

MULTIGATE-10

AS 4777, C10/11, EN 50438, G83/1-1, IEC 62109-1/-2, 
PPC, RD1699, VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105 
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Łatwy w obsłudze
•  Optymalne planowanie systemów 

fotowoltaicznych podłączonych 
do sieci

•  Ukierunkowane wskazówki w celu 
optymalizacji systemu

• Bezpłatna rejestracja

Kompleksowy
•  Baza danych z aktualnymi modu-

łami fotowoltaicznymi
•  Stosowanie danych meteorologicz-

nych o wysokiej rozdzielczości
•  Generowanie propozycji projekto-

wych

•  Ocena energetyczna roku eksplo-
atacyjnego

•  Prognoza możliwego zużycia wła-
snego

•  Obliczenie optymalnych rozmia-
rów falowników

elastyczny
•  Wybór lokalizacji na całym świe-

cie
•  Import własnych danych meteoro-

logicznych i profili obciążenia
•  Dostęp z przeglądarki interneto-

wej lub aplikacji desktopowej

SUnny DeSiGn
Łatwość projektowania systemów
Dzięki najnowszej wersji Sunny Design Web projektowanie systemów solarnych jest teraz jeszcze łatwiejsze.
Wystarczy otworzyć on-line Sunny Design w przeglądarce komputera, iPadzie lub tablecie z systemem Android 
bądź zainstalować na komputerze z systemem operacyjnym Windows i wpisać wszystkie wymagane dane, 
aby w ciągu kilku minut uzyskać optymalną konfigurację systemu. Aplikacja oferuje instalatorom i projektantom
łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Poza sprawdzeniem technicznym różnych podzespołów oprogramo-
wanie dostarcza również dane do oceny rentowności systemu. Klient końcowy zyskuje w ten sposób skrojony
na miarę jego potrzeb system fotowoltaiczny a instalator oszczędza cenny czas.
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urządzeniach jak Mac, iPad, tablet z sys-
temem Android czy smartfon. Dostęp do 
tej aplikacji uzyskujemy za pomocą stan-
dardowej przeglądarki internetowej. Za-
rejestrowani użytkownicy mają dostęp do 
dodatkowych, przydatnych funkcji, takich 
jak zarządzanie projektami online i obszar 
ustawień osobistych.
www.SunnyDesignWeb.com 

Sunny Design dla fotowoltaiczno-
dieslowych systemów hybrydowych

Od stycznia firma SMA oferuje systemy 
w technologii umożliwiającej ich zasto-
sowanie do budowy fotowoltaiczno-dies-
lowych systemów hybrydowych. W takiej in-
stalacji systemy fotowoltaiczne uzupełniają 
systemy oparte o agregat prądotwórczy
w celu ograniczenia zużycia paliwa przez 
agregat, a tym samym kosztów. Sunny 
Design pomaga teraz także rozplanować
i zaprojektować takie fotowoltaiczno-dies-
lowe systemy hybrydowe. Oprócz systemu 
fotowoltaicznego oprogramowanie do 
projektowania bierze również pod uwagę 
zintegrowane agregaty prądotwórcze i za-
pewnia prognozy w zakresie oszczędności 
na oleju napędowym i emisji CO2 na 
podstawie wprowadzonych danych, jak 
również kompletne analizy rentowności. 
Więcej informacji na temat zastosowań
w zakresie fotowoltaiczno-dieslowych sys-
temów hybrydowych można znaleźć na 
stronie 82 i kolejnych.

Sunny Design Web zawiera najważniejsze 
dane wszystkich falowników i urządzeń 
komunikacyjnych SMA oraz najpopular-
niejszych modułów fotowoltaicznych. Intu-
icyjny program poprowadzi użytkownika  
przez cały proces projektowania. Zestaw 
zaleceń projektowych dla optymalnej konfi-
guracji jest łatwo i szybko dostępny, umoż-
liwiając konfigurowanie nawet złożonych 
systemów z różnego rodzaju  łańcuchami 
modułów fotowoltaicznych oraz falownika-
mi. Oszczędza czas i umożliwia wypróbo-
wanie kilku różnych możliwości konfigura-
cji bez skomplikowanych obliczeń.

Umożliwia wykrycie i wyświetlenie stanów 
eksploatacyjnych które mogłyby okazać 
się krytyczne. Dzięki temu projektant mo-
że zareagować na wszelkie odchylenia 
od standardowych projektów. Oprogra-
mowanie pomaga również ocenić wpływ 
najważniejszych parametrów na uzyski
i oszacować pobór własny oraz koszty in-
westycji zaprojektowanego systemu. 

Realne działanie obliczane jest w przedzia-
le rocznym na podstawie zintegrowanej 
bazy danych meteorologicznych. Co praw-
da od Sunny Design nie można oczekiwać 
precyzyjnej prognozy uzysków – do tego 
niezbędne są programy symulacyjne, umoż-
liwia on jednak określenie różnic  uzysków 
pomiędzy poszczególnymi rozpatrywany-
mi wariantami oraz weryfikację techniczną.

Na koniec tworzy się przejrzystą i czytelną 

ocenę techniczną projektu systemu na kar-
cie wyników, którą można dopasować do 
indywidualnych preferencji. Ocena taka po 
wydrukowaniu lub w postaci pliku PDF sta-
nowi idealne uzupełnienie do oferty. Poza 
wymienionymi zastosowaniami, przy kalku-
lacji zakładanego zużycia własnego moż-
na również rozważać systemy Sunny Island 
z akumulacją energii. Nawet w przypadku 
skonfigurowania falowników z kilkoma łań-
cuchami modułów fotowoltaicznych (ang. 
string), niektóre łańcuchy o różnym ukierun-
kowaniu modułów mogą funkcjonować
z pojedynczym urządzeniem śledzącym 
punkt mocy maksymalnej MPP.  

Opcja pracy na komputerze

Jako program do instalacji na komputer-
ach z systemem operacyjnym Windows 
oprogramowanie Sunny Design 3 oferuje 
teraz wszystkie funkcje zawarte w wersji 
internetowej, aby umożliwić idealne pla-
nowanie i projektowanie systemów fotowol-
taicznych. Pozwala to również na używanie 
tej aplikacji w trybie offline. Połączenie
z Internetem sprawia, że synchronizacja 
projektów i danych osobowych z kontem 
internetowym jest łatwa. Sunny Design 
działa na systemie operacyjnym Windows 
7 i 8, jak również na Windows XP SP3.

Sunny Design Web 

Sunny Design Web umożliwia pro-
jektowanie instalacji także na innych 

Falowniki fotowoltaiczne

Baza danych z popularnymi 
modułami fotowoltaicznymi

Baza danych ze wszystkimi 
falownikami SMA

Stosowanie rzeczywistych 
danych meteorologicznych o 
wysokiej rozdzielczości

Ukierunkowane wskazówki w 
celu optymalizacji systemu

Generowanie propozycji 
projektowych

Planowanie monitorowania 
systemu

Konfigurowany indywi-
dualnie raport wyników z 
możliwością zintegrowania w 
umowach

Wybór lokalizacji na całym 
świecie

Opracowany specjalnie do 
fotowoltaiczno-dieslowych 
systemów hybrydowych
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Nowy profesjonalny pakiet Professional Package Sunny Portal oferuje dodatkowe funkcje do profesjonalnego 
monitoringu elektrowni fotowoltaicznej dla operatorów i instalatorów dużych farm fotowoltaicznych. Ponadto 
pakiet poszerza portfolio o znaczące funkcje zarządzania wieloma systemami.

SuNNy PORTAL PROFeSSIONAL PACKAGe
Inwestycja, która się opłaca

Przyjazny dla użytkownika
•  Monitorowanie, zarządzanie

i prezentacja elektrowni fotowol-
taicznej  

•  Podstawowa wersja oferuje dostęp 
mobilny za pośrednictwem 
iPhona i systemu Android  

•  Podstawowa wersja jest bezpłatna  

Łatwość odczytu  
•  Przegląd całego zbioru systemów 

w czasie rzeczywistym  
•  Szczegółowe analizy danych

z systemu wyświetlane w wysokiej 
rozdzielczości  

  

Potężny  
•  Analiza grup modułów  
•  Gwarantowana wydajność
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Dodatkowo pakiet Professional Package 
szczyci się czymś więcej, niż tylko korzyścia-
mi ze zwiększonej szybkości. Dzięki opraco-
waniu algorytmu autodydaktycznego może-
my analizować odchylenia mocy i reagować 
na nietypowe sytuacje w ściśle ukierunkowa-
ny sposób. Gwarantuje to znaczną poprawę 
jakości zgłoszeń systemowych. Wystarczy 
tylko kilka kliknięć, aby uzyskać głębsze ana-
lizy danych z systemów.  
  
Ponadto pakiet Professional Package Sun-
ny Portal jest przeznaczony do konfiguro-
wania grup modułów. Oznacza to, że elek-
trownie fotowoltaiczne mogą być grupo-
wane w różnych strefach, na przykład
w kierunku wschód-zachód, w wielu syste-
mach montowanych na budynkach lub gru-
powane na podstawie zacienienia. Można 
również porównywać wydajność falowni-
ków w wybranych grupach modułów.   
  
System Sunny Portal można łatwo zaktualizo-
wać online, dodając do niego pakiet Profes-
sional Package. W tej chwili pakiet Professio-
nal Package jest dostępny tylko dla klientów 
w Niemczech, ale będzie on stopniowo wpro-
wadzany w innych krajach.  

SMA Sunny Portal ma ponad pół miliona 
odwiedzających miesięcznie, a liczba ta na-
dal rośnie. Istnieje duże zapotrzebowanie na 
kompleksowe zarządzanie i narzędzia do 
profesjonalnego monitorowania elektrowni 
fotowoltaicznych. I to z dobrego powodu. 
Faktem jest, że nieprzerwane monitorowanie 
jest niezbędne do czerpania maksymalnej 
mocy i korzyści ekonomicznych z każdego 
systemu – a staje się to jeszcze ważniejsze, 
im większa i bardziej złożona jest zaprojek-
towana elektrownia fotowoltaiczna.
  
W tym celu dzięki współpracy z operatora-
mi komercyjnych elektrowni fotowoltaicz-
nych i po uwzględnieniu wieloletnich do-
świadczeń działu serwisu SMA stworzony 
został wysokiej jakości pakiet do obsługi 
profesjonalnego monitoringu elektrowni fo-
towoltaicznych. Professional Package (pa-
kiet dla profesjonalistów) służy jako płatne 
rozszerzenie usługi Sunny Portal firmy SMA 
dla komercyjnych użytkowników aplikacji 
internetowej.  
  
Przypominający centralną sterownię pakiet 
Professional Package zapewnia operato-
rom i nadzorcom systemów szybki przegląd 
całego zbioru systemów, a także najważ-
niejsze informacje o poszczególnych syste-
mach. Płatny pakiet Professional Package 
zapewnia lepsze przetwarzanie danych 
dotyczących procesów, co pozwala na 
szybsze rozwiązywanie problemów. 

 

* Pozostaje darmowy
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Wyzwanie transformacji energetyki
  
Stoimy obecnie w obliczu wyzwania zwią-
zanego z transformacją w sektorze energe-
tycznym. Nie tylko w Niemczech i w Euro-
pie, ale na całym świecie, ludzie chcą two-
rzyć zrównoważone źródła energii. 
Oznacza to koniec dla węgla kamiennego, 
oleju opałowego i energii jądrowej. Wyma-
ga to nie tylko silnej woli, ale także wielkie-
go wysiłku.  
  
W SMA zobowiązaliśmy się do stworzenia 
technologii niezbędnej do udanej transfor-
macji energetyki. Technologii, która generu-
je czysty prąd elektryczny z ogniw fotowol-
taicznych w dużej, scentralizowanej struktu-
rze. W szczególności technologii, która 
zapewnia wytwarzanie energii na „małą 

skalę” w rozproszonym systemie. Chociaż 
trend rozwoju w ciągu ostatnich lat zmierza 
już w kierunku odnawialnych źródeł ener-
gii, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, coraz 
wyraźniej zarysowuje się potrzeba bar-
dziej kompleksowego podejścia i syste-
mów. 
  
Nowe możliwości inwestycyjne
  
Biorąc pod uwagę rosnące na całym świe-
cie koszty energii, pieniądze można 
oszczędzać wyłącznie dzięki komfortowe-
mu zabezpieczeniu stałych cen energii. 
Właśnie taki rodzaj zabezpieczenia stara-
my się zagwarantować klientom. Istnieje 
już ogromna rozbieżność między ceną jed-
nej (zakupionej) kilowatogodziny energii 
elektrycznej i odpowiadającego średniego 

kosztu wygenerowania jej. Na przykład 
w Niemczech, Australii i Hiszpanii cena 
jednej kilowatogodziny energii elektrycznej 
nie przekracza 15 centów w obszarach, 
w których można wykorzystywać przydo-
mowe instalacje fotowoltaiczne. Podobne 
jest w przypadkuprzedsiębiorstw. Ozna-
cza to, że operatorzy systemów uzyskują 
atrakcyjne zwroty z inwestycji dzięki możli-
wie największej wartości wskaźnika pokry-
cia własnego zapotrzebowania. A zatem 
zamiast kupować drogi „zewnętrzny” prąd 
elektryczny, lepiej wykorzystywać czysty, 
samodzielnie wygenerowany prąd elek-
tryczny. Ta zasada oraz towarzysząca jej 
technologia będzie przyczyniać się w przy-
szłości do samowystarczalności wielu mię-
dzynarodowych rynków. Rządowy pro-
gram wsparcia finansowego na rzecz ma-

Budując dla przyszłości 
Zarządzanie energią z SMA
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gazynowania energii słonecznej, taki jak 
program realizowany w Niemczech, za-
pewnia dodatkowe atrakcyjne wsparcie.  

Od generowania na zapas do nieza-
leżności 
  
Od samego pojawienia się, inteligentne 
zarządzanie energią zajęło środek sceny, 
odbierając światło reflektorów zwykłemu 
„wieczornemu wyłączaniu” dostaw energii 
solarnej - która jest całkowicie uzależniona 
od natury słońca - przesuwając generowa-
nie energii daleko od zwykłego generowa-
nia w stronę zasilania opartego na energii 
solarnej. Innymi słowy, najlepiej byłoby, 
gdyby operatorzy systemów mogli zaspo-
koić całe swoje zapotrzebowanie na ener-
gię za pomocą własnej energii słonecznej. 

Chodzi o niezależność. O wolność wybo-
ru, jaka ilość czystej energii ma zostać wy-
generowana w rozproszonym systemie 
w domu, i jak ma być ona wykorzystana. 
Ten typ zarządzania energią oferuje więk-
szą niezależność i ma kilka dodatkowych 
korzyści. Oprócz korzyści finansowych, 
większej sprawności i niezależności, opera-
torzy systemów cieszą się większym kom-
fortem i całkowicie przejrzystym budżetem 
energetycznym. Ta przejrzystość sprzyja 
również skrupulatniejszemu wykorzystaniu 
energii i pomaga zredukować jej całkowite 
zużycie. Aby zapewnić sukces transforma-
cji energetyki, nawet sieci energetyczne 
będą wkrótce w sposób inteligentny łączyć 
obciążenia, odnawialne źródła energii 
i systemy magazynowania energii. Jednak-
że idealną podstawą dla tego procesu jest 

produkcja energii elektrycznej na miejscu 
i inteligentne wykorzystanie energii dzięki 
rozwiązaniu SMA Smart Home. Czynni-
kiem istotnym i ekscytującym jest to, że: 
Każdy może zacząć swoją własną, osobi-
stą transformację energetyczną już dziś.
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Gdzie inteligentna energia nabiera 
kształtu  
  
Dzięki swojej modułowej budowie rozwią-
zanie SMA Smart Home gwarantuje, że 
każdy operator instalacji może indywidual-
nie określić, w jaki sposób zrealizować pro-
ces zarządzania energią. Jest to możliwe 
w przypadku nowych i istniejących syste-
mów, małych i dużych klas mocy oraz ela-
stycznych i zintegrowanych rozwiązań 
w zakresie magazynowania energii  
  
Inteligentne rozwiązanie — analizy, 
planowanie, informowanie  
  
Podstawowa funkcja rozwiązania SMA 
Smart Home zapewnia kompleksowe moni-
torowanie i analizę wszystkich istotnych 

przepływów energii. Główną cechą tej funk-
cji jest ciągła wymiana danych między po-
szczególnymi elementami i systemem Sunny 
Home Manager, centralnym systemem do 
zarządzania energią. Na podstawie tych 
danych oraz w zależności od regionalnych 
prognoz produkcji energii fotowoltaicznej 
system SMA Smart Home oblicza najlepsze 
wykorzystanie energii słonecznej. Jest to 
oczywiście dokonywane zgodnie z indywi-
dualnie ustawionymi wytycznymi operatora 
systemu, które wprowadza się poprzez przy-
jazny dla użytkownika interfejs Sunny Portal.  
  
Automatyczne zarządzanie obciąże-
niem — planowanie i aktywacja  
  
Robisz pranie, gdy świeci słońce? No jasne. 
Celem tej funkcji jest idealna synchronizacja 

poboru mocy z generowaniem energii, 
a dodatkowo całkowicie automatycznie. 
Optymalnie oznacza to, że duża ilość prądu 
powinna zostać zużyta w tym samym czasie, 
gdy system fotowoltaiczny zbiera nadwyżki 
energii. Na podstawie różnych zmiennych 
wejściowych Sunny Home Manager układa 
harmonogram dla elastycznych obciążeń. 
Automatyczna aktywacja w optymalnym mo-
mencie odbywa się za pośrednictwem połą-
czonych sterowanych radiowo gniazd SMA 
lub w ramach bezpośredniej komunikacji 
z urządzeniem końcowym.  
  

SMA SMART HOMe 
System większej niezależności
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Czasowe magazynowanie energii 
słonecznej — gromadzenie zapasów 
i udostępnianie  
  
Maksymalna elastyczność: System maga-
zynowania elektryczności pozwala groma-
dzić energię słoneczną do wykorzystania 
w przyszłości, zwiększa wskaźniki zużycia 
własnego i niezależność. Podczas gdy 
koszt kopalnych nośników energii nadal 
rośnie, istnieje wyraźna tendencja spadko-
wa cen akumulatorów. Nawet małe syste-
my magazynowania energii mogą zmniej-
szyć obciążenie sieci, ograniczając maksy-
malne doprowadzone pojemności 
i unikając strat mocy w wyniku dławienia. 
Duże systemy magazynowania energii za-
pewniają domom większą ochronę przed 
awariami i czynią je mniej zależnymi od 

KORZyśCI Z ROZWIąZANIA SMA SMART HOMe W SKRóCIe:  
  
»  Planowanie bezpieczeństwa i oszczędności kosztów poprzez zużycie energii słonecznej w domu na potrzeby własne po 

stałych i niskich cenach  
  
»  Dostarczanie maksymalnie ekologicznej energii poprzez wykorzystanie generowanej samodzielnie energii słonecznej  
  
»  Większa niezależność od rosnących cen energii elektrycznej  
  
»  Całość procesów optymalizacji prowadzona jest automatycznie, z uwzględnieniem potrzeb konsumentów  
  
»  Widoczny potencjał w zakresie oszczędności dzięki pełnej przejrzystości zużycia energii elektrycznej  
  
»  Rozwiązanie przygotowane na przyszłość poprzez wprowadzenie zmiennych cen energii elektrycznej i nadchodzących 

modeli biznesowych Smart Grid  
  
  
  
NASZe ROZWIąZANIA PRODuKTOWe:  
  
1. Sunny Home Manager. Podstawowe rozwiązanie do inteligentnego zarządzania energią.  
  
2. SMA Integrated Storage System. Rozwiązanie pod klucz dla nowych systemów fotowoltaicznych.  
  
3. SMA Flexible Storage System. Uniwersalne rozwiązanie dla nowych i modernizowanych systemów fotowoltaicznych.

zewnętrznych źródeł energii. Dzięki włą-
czeniu w koncepcję energii dla gospo-
darstw domowych pojazdów elektrycz-
nych staje się dostępna kolejna dodatkowa 
opcja magazynowania energii.   
  
Wykorzystanie energii słonecznej do 
generowania ciepła —  
przekształcanie, grzanie, chłodzenie  
  
Oprócz bezpośredniego wykorzystania 
w zakresie elektryczności i magazynowania 
energii rozwiązanie SMA Smart Home 
umożliwia także wykorzystanie samodziel-
nie wygenerowanej energii słonecznej do 
zastosowań cieplnych. Na przykład „nad-
miar” energii słonecznej można wykorzystać 
do ogrzewania wody i tym samym może być 
tymczasowo przechowywany jako ciepło. 

Można również stosować w razie potrzeby 
pompę ciepła, która przetwarza energię 
elektryczną na energię cieplną. Innymi słowy 
ogrzewa lub chłodzi.  

Współpraca z Miele,  
Stiebel eltron i Vaillant  
  
Myśląc o przyszłości standardów komunika-
cji, firma SMA współpracuje ze światowymi 
liderami w produkcji urządzeń gospodarstwa 
domowego, takimi jak Miele, i wysoce inno-
wacyjnymi firmami, takimi jak Vaillant 
i Stiebel Eltron. Otwiera to drogę do niekoń-
czącego się pasma odkryć w zakresie inteli-
gentnych sposobów na wydajne wykorzysta-
nie czystej energii słonecznej. Mówiąc wprost, 
nasze rozwiązania systemowe zapewniają 
maksymalne korzyści dla naszych klientów.

SMA Smart Home
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SUnny HOMe MAnAGeR  
Podstawowe rozwiązanie do inteligentnego zarządzania energią

Strona analizy pokazuje bilans energetyczny dla wybranego okresu i ułatwia wykonywanie wielu analiz do-
tyczących wytwarzania energii, doprowadzania, zużycia i zużycia na potrzeby własne.

Raport stanu wyświetla bieżącą wartość generowanej energii oraz dane dotyczące doprowadzonej i zaku-
pionej energii elektrycznej 

System Sunny Home Manager pełni rolę 
centrali dla inteligentnego zarządzania 
energią w SMA Smart Home.  Gwarantuje 
to nie tylko kompleksowe monitorowanie, 
ale także analizę i wizualizację wszystkich 
odpowiednich przepływów energii w do-
mu. Ponadto system prognozuje również 
produkcję energii fotowoltaicznej i jej zuży-
cie oraz planuje poszczególne zadania. 

Monitorowanie systemu 
i monitoring energii  
  
Każdy system fotowoltaiczny w przydomo-
wych instalacjach fotowoltaicznych można 
łatwo i bezproblemowo monitorować za 
pomocą systemu Sunny Home Manager. 
Po prostej procedurze uruchomienia za po-
mocą narzędzia do konfiguracji System 
Setup Assistant, Sunny Portal wyraźnie wy-
świetla wszystkie podstawowe funkcje. 
Operator systemu może korzystać z wy-
świetlacza prezentującego dane w czasie 
rzeczywistym, aby szybko zapoznać się 
z aktualnymi danymi dotyczącymi zarzą-
dzania energią w domu. 



31

Bilans energetyczny wskazuje na czas trwania operacji i poziom obciążenia poszczególnych zdalnie  
sterowanych urządzeń.

Wyświetlanie prognozy produkcji energii w ciągu najbliższych godzin, a także zalecane działania 

Zarządzanie energią  
  
Funkcje zarządzania energią systemu Sunny 
Home Manager oparte są nie tylko na staty-
stykach. W rzeczywistości są one dynamiczne 
na skutek dokonywania oceny różnych czyn-
ników mających wpływ na system. Głównym 
składnikiem tego rozwiązania są realizowane 
przez urządzenie odpowiednie zalecane 
działania. System Sunny Home Manager wy-
licza te działania, bazując na typowym profilu 
obciążeń w domu i lokalnej prognozie pogo-
dy, jak i późniejszych prognozach produkcji 
energii przez system fotowoltaiczny. Wyniki 
są bezkonkurencyjne i przewidywalne. Klienci 
są konkretnie informowani o tym, kiedy mogą 
najlepiej wykorzystać swoją energię słonecz-
ną, za pomocą jakich urządzeń, i przez jak 
długi okres — na przykład o tym, kiedy jest 
idealny moment na użycie pralki. Zwiększa to 
udział zużycia energii na potrzeby własne 
i poziom niezależności.

Kontrola obciążeń przez sterowane 
radiowo gniazda SMA  
  
Obsługa Sunny Home Manager za pomo-
cą sterowych radiowo gniazd SMA rozsze-
rza możliwości systemu, aby umożliwić au-
tomatyczną aktywację poszczególnych 
urządzeń elektrycznych w domu. Na pod-
stawie indywidualnych kryteriów użytkowni-
ka Sunny Home Manager może zdalnie 
włączać i wyłączać urządzenia gospodar-
stwa domowego, takie jak pralki, zmywarki, 
lub pompy ciepła. Dzięki temu procesowi 
można zwiększyć zużycie na potrzeby wła-
sne i monitorować profile obciążenia róż-
nych urządzeń, co pozwala wyróżnić poże-
racze energii elektrycznej.

SMA Smart Home
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Profil obciążenia wyświetla optymalną integrację urządzeń gospodarstwa domowego z realistycznymi pro-
filami zużycia. 
W tej wizualizacji nie uwzględniano podstawowego zużycia energii

Pralka Zmywarka

W jaki sposób inteligentnie integro-
wane są i kontrolowane obciążenia?  
  
Sunny Home Manager integruje obciąże-
nia generowane przez takie odbiorniki, jak 
np. zmywarki lub pralki, w taki sposób, aby 
zagwarantować, że ich typowe profile ob-
ciążenia idealnie dopasowują się do pro-
gnozowanej produkcji energii fotowoltaicz-
nej. Czas pracy i profile zużycia energii 
urządzeń są porównywane z rzeczywistą 
prognozą lokalnej produkcji energii foto-
woltaicznej, która została obliczona przez 
Sunny Home Manager. Nawet w okresie 
zmieniającego się naświetlenia, generujący 
obciążenie odbiornik uruchamiany jest przy 
początkowej fazie ogrzewania odpowia-
dającej generowaniu energii słonecznej. 
Ponadto niektóre generujące obciążenia 
odbiorniki można tak zaprogramować, aby 
zaczynały pracę tylko wówczas, gdy do-
stępna jest wystarczająca nadwyżka prądu 
elektrycznego, która w przeciwnym razie 
zostałaby utracona ze względu na ograni-
czenia mocy czynnej.  
  
Kompatybilny z najnowocześniejszy-
mi technologiami  
  
Rozdzielnica systemu SMA Smart Home jest 
nie tylko zgodna z rozwiązaniem systemo-
wym Miele@home od wysokiej klasy produ-
centa z siedzibą w Gütersloh, Niemcy, który 
to system pozwala na bezpośrednie stero-
wanie odpowiednio wyposażonymi urzą-
dzeniami, ale jest również kompatybilna z 
pompami ciepła firmy Stiebel Eltron, wiodą-
cego wytwórcy technologii dla domów i in-
stalacji. Ponadto w celu wykorzystania nad-
miaru energii słonecznej do ogrzewania 
wody można zastosować element grzejny.  
  

Zintegrowany system magazynowa-
nia energii

W ramach SMA Smart Home zalecamy połą-
czenie Sunny Home Manager z systemem 
magazynowania energii dla optymalizacji 
zarządzania obciążeniami. Zarówno Sunny 
Island w SMA Flexible Storage System (ela-
stycznym systemie magazynowania energii), 
jak i Sunny Boy Smart Energy w nadchodzą-
cym SMA Integrated Storage System (zinte-
growanym systemie magazynowania energii) 
to energii o wysokiej sprawności, które można 
łatwo zintegrować z systemem wytwarzania 
energii.

Prognoza otrzymywania 
energii fotowoltaicznej

En
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KORZyśCI W SKRóCIe:  
  
»  Większe bezpieczeństwo planowania i niezależność od kosztów związanych z przyszłymi zmianami na rynku energii  
  
» Wskaźnik zużycia własnego wzrósł z 30 do 40%*  
  
»  Możliwość automatycznego włączania urządzeń w idealnym momencie (biorąc pod uwagę wymagania sieci)  
  
» 40% mniej energii od zakładów energetycznych
  
»  Przejrzystość wszystkich przepływów energii w gospodarstwach domowych i wyświetlanie wartości mocy w czasie rzeczywistym  
  
»  Bezpłatny monitoring systemu fotowoltaicznego online poprzez Sunny Portal (podstawowa funkcjonalność)

*  Wszystkie dane są oparte na rocznym wskaźniku generowania energii fotowoltaicznej wynoszącym 5000 kWh i równie wysokim rocznym zużyciu energii.

SMA Smart Home
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SMA inTeGRATeD STORAGe SySTeM  
Rozwiązanie pod klucz dla nowych systemów fotowoltaicznych.*

Z nadejściem systemu SMA Integrated Sto-
rage System, dostępnym pod koniec paź-
dziernika 2013 r., SMA przedstawi proste 
i ekonomiczne rozwiązanie, które każdemu 
pomoże rozpocząć swój własny proces 
transformacji energetycznej. Główne ele-
menty systemu to Sunny Home Manager, 
Sunny Boy Smart Energy, nasze wysokiej 
jakości nowoczesne falowniki fotowoltaicz-
ne ze zintegrowanymi zdolnościami do 
magazynowania energii i licznik SMA 
Energy Meter.  
  

Optymalna pojemność magazynowania
  
Akumulator litowo-jonowy zintegrowany
z Sunny Boy Smart Energy ma efektywną 
pojemność wynoszącą około 2 kilowatogo-
dziny. Wartość ta ma decydujące znacze-
nie, ponieważ umożliwia ekonomicznie 
optymalne działanie: zwiększanie zużycia 
na potrzeby własne poprzez zwiększenie 
pojemności magazynowania, wskaźnik wy-
korzystania magazynu energii maleje. Po-
nadto pojemność akumulatora powoduje 
wykorzystanie praktycznie całej wygenero-
wanej energii słonecznej, nawet przy ogra-

niczeniach mocy czynnej i zwiększa wskaź-
nik zużycia własnego nawet do 55%. Dla 
operatorów systemów fotowoltaicznych 
większe zużycie energii na potrzeby wła-
sne oznacza większą niezależność od ro-
snących cen energii elektrycznej. Kolejną 
zaletą tej koncepcji systemu jest fakt, że 
akumulator litowo-jonowy został zaprojek-
towany do użytkowania przez 10 lat, co 
ogranicza początkowe inwestycje oraz 
koszty ogólne przez okres 20 lat a tym sa-
mym i ryzyko awarii.

Połączenie bezprzewodowe

Ethernet

AC

DC

Internet
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Sunny Boy Smart energy  
  
System Sunny Home Manager   
  
Sunny Portal   
Sunny Portal służy do obsługi i konfiguracji systemu Sunny Home Manager. Funkcje te są dostępne za 
pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej uruchomionej na komputerze PC lub smartphonie. 
Wyświetlanie wszystkich wartości dotyczących mocy i energii w czasie rzeczywistym stanowi dalszą 
zachętę do oszczędzania energii.  
  
Licznik energii   
  
Licznik SMA energy Meter  
  
Niekontrolowane obciążenia  
Piece, telewizory, komputery itp. nie są kontrolowane przez system Sunny Home Manager. Sunny 
Home Manager zapamiętuje jednak typowy profil obciążenia budynku i bierze go pod uwagę pod-
czas automatycznego planowania zarządzania możliwymi do kontrolowania obciążeniami.  
  
Możliwe do kontrolowania obciążenia  
Urządzenia elektryczne, które nie mają określonych czasów włączenia mogą być zdalnie aktywowa-
ne przez system Sunny Home Manager, a tym samym objęte inteligentnym systemem zarządzania 
obciążeniami.  
  
Pralka  
  
Suszarka do ubrań  
  
Pompa ciepła  
  
Magazynowanie energii cieplnej z elementem grzejnym  
Element grzejny zamienia energię elektryczną na energię cieplną, aby zwiększyć zużycie na potrzeby 
własne.  
  
System ogrzewania  
  
Samochód elektryczny  
  
Sterowane radiowo gniazdo z Bluetooth® SMA    
  
Sieć energetyczna
  
Ruter

KORZyśCI W SKRóCIe:  
  
» Znacznie zmniejszona początkowa inwestycja dzięki użyciu akumulatorów o pojemności dostosowanej do danego zastosowania  
  
»  Wskaźnik zużycia własnego zwiększył się aż do 55% (z poziomu 30%)**  
  
» Wykorzystanie energii słonecznej jest możliwe 24 godziny na dobę  
  
» Nawet 55% energii mniej z zakładów energetycznych*
  
»  Wykorzystywana jest cała moc fotowoltaiczna wygenerowana w ciągu roku, nawet wtedy, gdy doprowadzana moc jest 

ograniczona do 70% lub mniej znamionowej mocy pola modułów fotowoltaicznych  
  
»  Wyjątkowa sprawność w przetwarzaniu energii i czasowym magazynowaniu energii  
  
»  Maksymalna niezawodność i bezawaryjność dzięki specjalnie opracowanym ogniwom litowo-jonowym produkcji LG Chem 

z wbudowanym zarządzaniem akumulatorem

*    System nie jest dostępny we wszystkich państwach  

**   Wszystkie dane są oparte na rocznym wskaźniku generowania energii fotowoltaicznej wynoszącym 5000 kWh, rocznym zużyciu energii odpowiadającym wygenerowanej energii 
fotowoltaicznej, efektywnej pojemności akumulatora na poziomie 2 kWh i przy założeniu, że wykorzystywany jest system Sunny Home Manager.  

SMA Smart Home
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SMA FLeXIBLe STORAGe SySTeM  
Uniwersalne rozwiązanie dla nowych i modernizowanych systemów fotowoltaicznych.*

System SMA Flexible Storage System to 
elastyczne rozwiązanie dla nowych lub ist-
niejących systemów, które zachowuje re-
zerwę wygenerowanej energii słonecznej 
dopóki nie będzie ona potrzebna w gospo-
darstwie domowym. Dzięki temu krokowi 
naprzód firma SMA zapewnia wszystkie 
składniki niezbędne dla operatorów syste-
mów do opracowania własnego procesu 
transformacji w zakresie wykorzystania 
energii.   
  
Dopasowana pojemność magazyno-
wania energii

Od samowystarczalności do zwiększonego 
zużycia na potrzeby własne: skuteczność
i sprawność rozwiązania do magazynowa-
nia energii jest bezpośrednio zależna od 
wzrostu lub obniżki pojemności akumulatora. 
Dla przetrwania przedłużających się awarii 
potrzebna jest stosunkowo duża pojemność 
akumulatora, jednak ma to duży wpływ na 
efektywność ekonomiczną systemu. Jeśli prio-
rytetem jest niezależność od rosnących cen 
energii, to wymagane są co najmniej akumu-
latory o średniej pojemności. Jednakże
w okresach niskiego promieniowania sło-
necznego potrzebne jest dodatkowe źródło 

energii. Jeżeli głównym problemem są koszty 
systemu, to zalecany jest mały akumulator. 
Firma SMA oferuje elastyczne rozwiązania 
systemowe w zakresie wszystkich tych wymo-
gów w postaci systemu SMA Flexible Stora-
ge System, złożonego z falownika z akumu-
latorem Sunny Island, modułu danych Spe-
edwire, modułu zdalnego sterowania Sunny 
Remote Control oraz modułu Sunny Home 
Manager. Ponadto mogą one być połączone 
z falownikiem fotowoltaicznym SMA, stero-
wanymi radiowo gniazdami SMA, jak rów-
nież indywidualną liczbą modułów akumu-
latorowych.

Teraz jeszcze bardziej atrakcyjne z niemiec-
kim programem wsparcia finansowego

Połączenie bezprzewodowe

Internet

Ethernet

AC

DC
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KORZyśCI W SKRóCIe:  
  
»  Wskaźnik zużycia własnego zwiększył się aż do 65% (z poziomu 30%)**  
  
» Wykorzystanie energii słonecznej możliwe 24 godziny na dobę  
  
» Nawet 65% energii mniej od zakładów energetycznych*
  
»  Wykorzystywana jest cała moc fotowoltaiczna wygenerowana w ciągu roku, nawet wtedy, gdy doprowadzana moc jest 

ograniczona do 70% lub mniej znamionowej mocy pola modułów fotowoltaicznych  
  
» Może być używany do aktualizacji niemal każdego istniejącego systemu fotowoltaicznego  
  
»  Maksymalna elastyczność w zakresie magazynowania, typu i pojemności akumulatora  
  
»  Przyszłościowe rozwiązanie kompatybilne ze Smart Grid

*   System nie jest dostępny we wszystkich państwach  

**  Wszystkie dane są oparte na rocznym wskaźniku generowania energii fotowoltaicznej wynoszącym 5000 kWh, rocznym zużyciu energii odpowiadającym wygenerowanej energii 
fotowoltaicznej, efektywnej pojemności akumulatora na poziomie 5 kWh i przy założeniu, że wykorzystywany jest system Sunny Home Manager.  

Sunny Boy 5000TL  
  
System Sunny Home Manager  
  
Sunny Portal  
Sunny Portal służy do obsługi i konfiguracji systemu Sunny Home Manager. Funkcje te są dostępne za 
pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej uruchomionej na komputerze PC lub smartphonie. 
Wyświetlanie wszystkich wartości dotyczących mocy i energii w czasie rzeczywistym daje dalszą 
zachętę do oszczędzania energii.  
  
Sunny island 6.0H   
  
Licznik energii  
  
Licznik SMA energy Meter  
  
Niekontrolowane obciążenia  
Piece, telewizory, komputery itp. nie są kontrolowane przez system Sunny Home Manager. Sunny 
Home Manager zapamiętuje jednak typowy profil obciążenia budynku i bierze go pod uwagę 
podczas automatycznego planowania zarządzania możliwymi do kontrolowania obciążeniami.  
  
Możliwe do kontrolowania obciążenia  
Urządzenia elektryczne, które nie mają określonych czasów włączenia mogą być zdalnie 
aktywowane przez system Sunny Home Manager, a tym samym objęte inteligentnym systemem 
zarządzania obciążeniami.  
  
Pralka  
  
Suszarka do ubrań  
  
Pompa ciepła  
  
Bojler z elementem grzejnym 
Element grzejny zamienia energię elektryczną na energię cieplną, aby zwiększyć zużycie na potrzeby własne.  
  
Sterowane radiowo gniazdo z Bluetooth® SMA    
  
Sieć energetyczna 
  
Ruter

SMA Smart Home
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Łatwy w obsłudze
• Automatyczne, inteligentne 

sterowanie odbiornikami przez 
maks.10 gniazdek sterowanych 
radiowo

• Wygodne uruchomienie za pomo-
cą asystenta konfiguracji systemu

• Bezpłatny standardowy dostęp do 
Sunny Portal ze wszystkimi podsta-
wowymi funkcjami

SUnny HOMe MAnAGeR
Centrala sterownicza do inteligentnego zarządzania energią*

Sunny Home Manager to idealne rozwiązanie do inteligentnego zarządzania energią w ramach SMA 
Smart Home dzięki standardowemu dostępowi do Sunny Portal. Zapewnia przegląd wszystkich przepływów 
energii w gospodarstwie domowym, zautomatyzowaną regulację obciążeń oraz zintegrowanie systemu 
magazynowania energii z systemem SMA Flexible Storage System, dostępnym już teraz oraz w przyszłych 
systemach SMA Integrated Storage System. Sunny Home Manager obejmuje dane do prognozowania 
produkcji energii fotowoltaicznej, pozwalając na optymalne zarządzanie obciążeniem i oferując znacznie 
wyższy wskaźnik zużycia własnego. Ponadto za pośrednictwem zdalnej parametryzacji można ograniczyć 
moc czynną wprowadzaną do sieci energetycznej do dowolnej wartości pomiędzy 10 a 100 procent mocy 
zainstalowanego pola modułów fotowoltaicznych.

Transparentny
• Możliwość komfortowego monito-

rowania systemu poprzez Sunny 
Portal

• Kontrola nad wszystkimi przepły-
wami energii w gospodarstwie 
domowym

• Wizualizacja prognozy pogody i 
uzysków energii fotowoltaicznej

elastyczny
• Kilka standardowych złączy licz-

nikowych
• Indywidualne wielkości zadane 

do sterowanych urządzeń
• Łatwość połączenia z elementami 

SMA Smart Home

innowacyjny
• Ograniczenie mocy czynnej

w punkcie przyłączenia do sieci
• Analiza zużycia dla poszczegól-

nych odbiorników
• Wyświetlanie zalecanych działań
   w celu optymalnego sterowania
   odbiornikami energii

*Dane dotyczące prognozy PV oraz sterowane radiowo gniazda SMA nie są dostępne we wszystkich krajach.

DOSTĘPNy
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Komunikacja  
Komunikacja falowników  
Komunikacja Sunny Portal  
Połączenia  
Falownik  
Ethernet  
Licznik energii 
  
Maks. liczba podłączonych urządzeń SMA  
Urządzenia SMA  
Falowniki SMA  
Sterowane radiowo gniazda SMA  
Maks. zakres radiowy  
Bluetooth w warunkach terenowych  
Speedwire  
Napięcie zasilające  
Napięcie zasilające 
Napięcie wejściowe  
Pobór mocy  
Warunki eksploatacji  
Temperatura otoczenia  
Stopień ochrony (zgodnie z EN IEC 60529)  
Maksymalna wilgotność względna (bez kondensacji) 
System magazynowania  
Wewnętrzna pamięć podręczna dla danych z systemów fotowoltaicznych  
Dane ogólne  
Wymiary (szer./wys./głęb.)  
Waga  
Montaż 
Opcje instalacji  
Status wyświetlacza  
Język instrukcji 
  
Funkcje  
Obsługa  
Funkcje aktualizacji 
  
Gwarancja  
Certyfikaty i pozwolenia  
Akcesoria  
Gniazdo SMA sterowane radiowo z technologią bezprzewodową Bluetooth 
  
 Napięcie wejściowe  
 Częstotliwość  
 Prąd maksymalny  
 Maks. moc impulsowa przy obciążeniu rezystancyjnym  
Element grzejny  
  
  
  
Nazwa typu

Dane techniczne System Sunny Home Manager

  
Bluetooth® / Speedwire  

Ethernet  
  

Patrz Komunikacja falowników  
10 / 100 Mbit, RJ45  

Trzy 2 x 4-biegunowe wtyczki do podłączenia przewodu S0 lub 
próbników optycznych D0  

  
16  
12  
10  
  

Do 100 m (można rozszerzyć za pomocą sterowanych radiowo gniazd SMA)  
100 m  

  
Zewnętrzne wtyczki zasilacza  

100 V–240 V AC; 50 / 60 Hz  
< 6 W (maks. 14,3 W)  

  
-25°C … +60°C (-13°F … +140°F)  

IP20  
5% ... 95%  

  
5 dni  

  
170 / 124,5 / 41,5 mm (6,7 / 4,9 / 1,6 cala)  

0,22 kg (0,5 lb)  
Wewnątrz

Szyna montażowa, montaż ścienny  
2 diody LED  

Niemiecki, angielski, włoski, hiszpański, francuski,  
holenderski, portugalski, grecki, czeski  

  
Przez Sunny Portal  

Ręcznie lub automatycznie dla systemu Sunny Home Manager i  
podłączonych urządzeń SMA  

5 lat  
www.SMA-Solar.com  

  
Bezprzewodowe sterowanie i pomiar energii dla obciążeń w 
gospodarstwach domowych oraz wzrost zakresu Bluetooth  

100 V–240 V    
50 Hz / 60 Hz  

16 A  
3680 W  

Moc 500 W–3500 W  
  
  
  

HM-BT-10

Dane energetyczne 
wyświetlane w Sunny 
Portal

Precyzyjne określenie  
generowanej energii,  
zużycia i  
zużycia na potrzeby 
własne

Dane z prognoz 
produkcji energii 
fotowoltaicznej przy 
uwzględnieniu zmien-
nych taryf energii elek-
trycznej 

Prezentacja i 
zarządzanie zużyciem 
w gospodarstwie 
domowym — nawet z 
odległych lokalizacji

Strona informacyjna z 
zaleceniami dla opty-
malizacji zarządzania 
obciążeniami

Analiza mocy 
zużywanej  
przez poszczególne  
urządzenia za pomocą 
sterowanych radiowo 
gniazd SMA

Bezpieczna 
transmisja danych 
energetycznych

Wygodne 
monitorowanie przez 
Sunny Portal

SMA Smart Home
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ekonomiczny  
• Optymalna, efektywna pojemność 

akumulatora przez cały rok, wyno-
sząca 2 kWh   

• Maksymalizacja zużycia na po-
trzeby własne poprzez efektywne 
zarządzanie ładowaniem i obcią-
żeniem

SUnny BOy 3600 / 5000 SMART eneRGy*  
Łatwe połączenie falownika fotowoltaicznego i akumulatora  
  
Wszystko w jednym systemie. Nowy systemy Sunny Boy Smart Energy to aktualnie najłatwiejsze i najbardziej 
dostępne finansowo rozwiązanie do zwykłych zastosowań systemów fotowoltaicznych w gospodarstwach 
domowych.  To połączenie nowoczesnego falownika fotowoltaicznego i akumulatora o efektywnej pojemno-
ści wynoszącej dwie kilowatogodziny nie tylko optymalizuje pokrycie rosnącego własnego zapotrzebowania 
na energię elektryczną, ale także umożliwia korzystanie z wygenerowanej energii solarnej przez całą dobę. 
Sunny Boy Smart Energy jest pierwszym montowanym na ścianie, seryjnie produkowanym falownikiem fo-
towoltaicznym ze zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym, a zatem jest on idealny do zastosowania 
w systemie SMA Smart Home i dostosowany do wymagań procesu transformacji w zakresie wykorzystania 
energii. Ponadto, zintegrowana funkcja Webconnect oferuje ogólnoświatowy dostęp do danych o zużyciu 
i uzysku energii za pośrednictwem Sunny Portal z każdego punktu na świecie.

Bezpieczny  
• Testowany przez VDE akumulator 

litowo-jonowy i falownik   
• LG Chem to światowy lider w pro-

dukcji akumulatorów

Komunikacja  
• Zintegrowana funkcja Webcon-

nect do przyłączenia przez Ether-
net do Sunny Portal-u

• Wielofunkcyjny przekaźnik dla 
łatwego zarządzania obciążeniami

Łatwy w obsłudze
• Instalacja jak w przypadku falow-

nika fotowoltaicznego  
• Wszystkie elementy w jednej obu-

dowie  
• Zintegrowany moduł akumulatora  
•  Bez potrzeby doboru akumulatora
• Łatwe i elastyczne połączenie 

z komponentami systemu SMA 
Smart Home

Ekonomiczność
• Akumulator o optymalnej  

pojemności 2 kWh dostępnej 
przez cały rok

• Optymalizacja zużycia własnego 
dzięki efektywnemu zarządzaniu 
procesem ładowania i obciążeniem

SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY
Prosty zespół składający się z falownika fotowoltaicznego i zasobnika energii
Nasza nowość – Sunny Boy Smart Energy – to obecnie najprostsze, kompleksowe rozwiązanie do typowych, domowych 
instalacji fotowoltaicznych. W jego skład wchodzi nowoczesny falownik fotowoltaiczny i akumulator o efektywnej pojemności 
dwóch kilowatogodzin. Dzięki temu użytkownik może optymalnie zwiększyć indywidualne zużycie prądu i w prosty sposób 
korzystać z energii ze słońca przez całą dobę. Sunny Boy Smart Energy jest pierwszym produkowanym seryjnie falownikiem 
fotowoltaicznym do montażu naściennego z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym. Idealnie sprawdza się przy współ-
pracy z urządzeniami z rodziny Smart Home firmy SMA i doskonale wpisuje się w założenia transformacji energetycznej. 
Zintegrowana funkcjonalność Webconnect umożliwia dostęp do danych dotyczących poboru i uzysku energii poprzez Sunny 
Portal z każdego miejsca na świecie.

Bezpieczeństwo
• Certyfikat VDE dla akumulatora 

litowo-jonowego i falownika
• Producentem akumulatora światowy 

lider w branży - firma LG Chem

Komunikacja
• Zintegrowana funkcja dostępu  

Webconnect do Sunny Portal  
poprzez Ethernet

• Przekaźnik wielofunkcyjny do  
prostego zarządzania obciążeniem

• Proste i elastyczne łączenie z produk-
tami z serii Smart Home firmy SMA

Prostota
• Instalacja analogiczna do  

instalacji falownika
• Wszystkie elementy w jednej 

obudowie
•   Nie ma konieczności doboru 

akumulatora

SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY
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*Falownik nie jest dostępny we wszystkich państwach
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SMA Smart Home

www.SMA-Solar.com  SMA Solar Technology SB
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Dane techniczne Sunny Boy 3600 Smart Energy Sunny Boy 5000 Smart Energy

Wejście (DC)
Maks. moc DC (przy cos ϕ = 1) 5200 W 6600 W
Maks. napięcie wejściowe 750 V 750 V
Zakres napięcia MPP / znamionowe napięcie wejściowe 175 V – 500 V / 350 V 175 V – 500 V / 350 V
Minimalne / początkowe napięcie wejściowe 125 V / 150 V DC 125 V / 150 V DC
Maks. prąd wejściowy na wejściu A / B 15 A / 15 A 15 A / 15 A
Maks. prąd wejściowy w ciągu ogniw fotowoltaicznych na wejściu A / B 15 A / 15 A 15 A / 15 A
Liczba niezależnych wejść MPP / ciągów ogniw fotowoltaicznych na jednym wejściu MPP 2 / A: 2; B: 2 2 / A: 2; B: 2
Wyjście (AC)
Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz) 3680 W 4600 W
Maks. moc pozorna AC 3680 VA 5000 VA*
Napięcie nominalne AC / zakres napięcia 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 280 V
Częstotliwość napięcia w sieci AC / zakres częstotliwości 50 Hz, 60 Hz / ± 5 Hz 50 Hz, 60 Hz / ± 5 Hz
Znamionowa częstotliwość napięcia w sieci / znamionowe napięcie w sieci 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V
Maks. prąd wyjściowy 16 A 22 A
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej 1 1
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego 0,8 przewzbudzenie ...  

0,8 niedowzbudzenie
0,8 przewzbudzenie ...  
0,8 niedowzbudzenie

Liczba faz zasilających / podłączonych 1 / 1 1 / 1
Sprawność
Maks. sprawność / sprawność europejska 97,1 % / 96,5 % 97,1 % / 96,7 %
Maks. pojemność akumulatora / współczynnik sprawności akumulatora 97 % / 97 % 97 % / 97 %
Maks. współczynnik sprawności akumulatora 98 % 98 %
Akumulator
Producent LG Chem LG Chem
Technologia Litowo-jonowy Litowo-jonowy
Moc nominalna 1,5 kW 1,5 kW
Pojemność efektywna 2 kWh 2 kWh
Napięcie znamionowe akumulatora 150 V 150 V
Zabezpieczenia
Bezpiecznik na wejściu ● ●
Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci ● / ● ● / ●
Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC / zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC / 
separacja galwaniczna

● / ● / — ● / ● / —

Uniwersalny wyłącznik różnicowoprądowy ● ●
Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC 60664-1) I/III I/III
Dane ogólne
Wymiary (szer. / wys. / głęb.) 877 / 711 / 252 mm

34,5 / 28 / 9,9 inch
877 / 711 / 252 mm
34,5 / 28 / 9,9 inch

Masa falownika / akumulatora 30 kg / 27,5 kg 30 kg / 27,5 kg
Zakres temperatur pracy w trybie akumulatorowym 0 °C ... +40 °C +104 °F) 0 °C ... +40 °C +104 °F)
Typowy poziom emisji hałasu ≤ 25 dB(A) ≤ 25 dB(A)
Pobór mocy na potrzeby własne (nocą) < 0,5 W < 0,5 W
Topologia Beztransformatorowy Beztransformatorowy
Rodzaj chłodzenia Konwekcyjne Konwekcyjne
Stopień ochrony (wg IEC 60529) falownika / akumulatora IP54 / IP21 IP54 / IP21
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4) 3K5 3K5
Maks. dopuszczalna wilgotność względna (bez skraplania) 95 % 95 %
Wyposażenie
Przyłącze DC / przyłącze AC SUNCLIX / zacisk sprężynowy SUNCLIX / zacisk sprężynowy
Wyświetlacz Graficzny Graficzny
Interfejs Speedwire / Webconnect ● ●
Okres gwarancji na falownik: 5 / 10 /15 /20 / 25 ● / ○ / ○ / ○ / ○ ● / ○ / ○ / ○ / ○
Okres gwarancji na akumulator 7 lat 7 lat
Certyfikaty i homologacje (inne na zapytanie) CE, DIN EN 62109-1 / IEC 62109-1,

VDE 0126-1-1, VDE AR-N 4105, 
VDE-ST-Li-ESS-001:2013/03

CE, DIN EN 62109-1 / IEC 62109-1,
VDE 0126-1-1, VDE AR-N 4105,  

VDE-ST-Li-ESS-001:2013/03

Certyfikaty i homologacje (w planach) AS 3100, AS 4777, C10/11,  
CEI0-21, EN 50438**, G59/3, 

G83/2, IEC 62109-2 PPC,  
NEN 50438, PPDS, RD 1699,  

VFR 2014

AS 3100, AS 4777, C10/11,  
CEI0-21, EN 50438**, G59/3, 

G83/2, IEC 62109-2 PPC,  
NEN 50438, PPDS, RD 1699,  

VFR 2014

Wskazówka: podane dane techniczne mogą ulec zmianie.
● Wyposażenie standardowe ○ Opcja — Wyposażenie niedostępne
Dane dotyczą parametrów znamionowych
*4600 VA przy VDE-AR-N 4105 / **Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do 
normy EN 50438
Oznaczenie modelu SB 3600SE-10 SB 5000SE-10

SB5000SE-DPL1419.indd   2 5/22/2014   9:04:58 AM
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Łatwy w użyciu  
•  Planowanie działania systemu za 

pomocą wytycznych dotyczących 
planowania i Sunny Design  

•  Instalacja podobna do instalacji 
falownika fotowoltaicznego Sunny Boy  

•  Elastyczne połączenie z komponen-
tami systemu SMA Smart Home

SUnny iSLAnD 6.0H / 8.0H do systemów podłączonych 
do sieci
Falownik z akumulatorem dla maksymalnej elastyczności
  
Elastyczny, możliwy do instalacji w istniejącym systemie falownik z akumulatorem dla maksymalizacji magazy-
nowania energii i wskaźnika wykorzystania na potrzeby własne: jako jeden z podstawowych elementów sys-
temu SMA Flexible Storage System nowy Sunny Island 6.0H posiada optymalne parametry do tymczasowe-
go przechowywania samodzielnie wygenerowanej energii słonecznej do wykorzystania jej w późniejszym 
terminie. Gwarantuje to nie tylko elastyczność, jeśli chodzi o wielkość systemu i wybór falownika, ale także
w odniesieniu do pojemności i typu akumulatora. Oznacza to, że obsługiwane są już akumulatory litowo-jonowe 
czołowych producentów. Ponadto Sunny Island w połączeniu z systemem Sunny Home Manager doskonale nadaje 
się do wykonywania funkcji inteligentnego zarządzania energią w ramach SMA Smart Home.

Wydajny  
•  Maksymalizacja zużycia na po-

trzeby własne dzięki kontrolowaniu 
trójfazowej łącznej mocy  

•  Wysoka ogólna sprawność systemu

  
•  Zwiększone zużycie na potrzeby 

własne dzięki dynamicznemu 
ograniczaniu mocy w czasie po-
bierania energii z sieci

elastyczny  
•  Kompatybilny z wieloma typami 

akumulatorów o różnych pojemno-
ściach  

•  Nadaje się do prawie wszystkich 
rozmiarów systemu i falowników 
fotowoltaicznych  

•  Dla nowych i istniejących systemów
•  Może być rozbudowany o funkcję 

zagwarantowania mocy
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SMA Smart Home

Sunny island 
6.0H

Sunny island 
8.0H

  
230 V / 202 V–253 V  

50 Hz / 45 Hz ... 65 Hz  
4600 W  

6000 W / 6800 W / 11000 W  
20 A / 120 A   

< 4% / -1 ... +1  
 
 

230 V / 172,5 V–264,5 V  
50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz  

50 A / 0 ... 50 A  
11,5 kW  

  
48 V / 41 V–63 V  

90 A / 103 A / 110 A   

FLA, VRLA / 100 Ah ... 10000 Ah  
Procedura ładowania IUoU z 

automatycznym pełnym ładowaniem i 
wyrównaniem ładowania  

  
95%  

 < 26 W / < 4 W  
  

● / ●  
— / —  

● / ●  
III  
  

467 / 612 / 242 mm 
 (18,4 / 24,1 / 9,5 cala)  

63 kg  
-25°C ... +60°C  

I  
3K6  
IP54  

  
zewnętrzny przez SRC-20 / 2  

● / ●  
— / ●  

● / ● / ●  
● / ●  
● / ●  

●  
www.SMA-Solar.com  

  
○ / ○   
○ / ○  

○  
○ / ○  

  
  

SI6.0H-11

  
230 V / 202 V–253 V  

50 Hz / 45 Hz ... 65 Hz  
6000 W  

8000 W / 9100 W / 11000 W  
26 A / 120 A   

< 4% / -1 ... +1   
  

230 V / 172,5 V–264,5 V  
50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz  

50 A / 0 ... 50 A  
11,5 kW  

  
48 V / 41 V–63 V  

115 A / 136 A / 140 A   

FLA, VRLA / 100 Ah ... 10000 Ah  
Procedura ładowania IUoU z 

automatycznym pełnym ładowaniem i 
wyrównaniem ładowania  

  
95%  

 < 26 W / < 4 W  
  

● / ●  
— / —  

● / ●  
III  
  

467 / 612 / 242 mm 
 (18,4 / 24,1 / 9,5 cala)  

63 kg  
-25°C ... +60°C  

I  
3K6  
IP54  

  
zewnętrzny przez SRC-20 / 2  

● / ●  
— / ●  

● / ● / ●  
● / ●  
● / ●  

●  
www.SMA-Solar.com  

  
○ / ○   
○ / ○  

○  
○ / ○  

  
  

SI8.0H-11

Wyjście AC (Obciążenia / Niezależna sieć)  
Napięcie znamionowe sieci / zakres napięcia AC  
Częstotliwość znamionowa / zakres częstotliwości (regulowany)  
Moc znamionowa (przy Vnom, fnom / 25°C / cos ϕ = 1)  
Moc AC przy 25°C przez 30 min / 5 min / 3 s  
Prąd znamionowy / maks. prąd wyjściowy (szczytowy)  
Współczynnik zawartości harmonicznych napięcia wyjściowego / współczynnik mocy przy 
mocy znamionowej  
Wejście AC (generator, sieć lub MC Box)  
Znamionowe napięcie wejściowe / zakres napięcia AC  
Częstotliwość znamionowa wejściowa / zatwierdzony zakres częstotliwości wejściowej  
Maksymalny prąd wejściowy AC / regulowany  
Maksymalna moc wejściowa AC   
Wejście akumulatora DC  
Znamionowe napięcie wejściowe / zakres napięcia DC  
Znamionowy prąd ładowania DC / znamionowy prąd rozładowania DC / Maksymalny prąd 
ładowania akumulatora  
Typ akumulatora / pojemność akumulatora (zakres)  
Kontrola ładowania 
 
  
Sprawność / zużycie na potrzeby własne  
Maksymalna sprawność  
Zużycie na potrzeby własne bez obciążenia / stan gotowości  
urządzenia ochronne (falownik)  
Zwarcie AC / przeciążenie AC  
Zabezpieczenie DC przed niewłaściwym podłączeniem biegunów / bezpiecznik DC  
Przegrzanie / głębokie rozładowanie akumulatora  
Kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 60664-1  
Dane ogólne  
Wymiary (szer./ wys./ głęb.) 
  
Waga  
Zakres temperatur roboczych  
Stopień ochrony zgodnie z IEC 62103  
Kategoria klimatyczna zgodnie z IEC 60721  
Stopień ochrony zgodnie z IEC 60529   
Cechy / funkcje  
Obsługa i wyświetlacz / przekaźnik wielofunkcyjny  
Układy trójfazowe / połączenie równoległe  
Zintegrowane obejście / obsługa multiklastrów  
Stan kalkulacji ładowania / pełnego naładowania / wyrównanie ładowania  
Zintegrowany bezpieczny start / obsługa generatora  
Czujnik temperatury akumulatora / przewody danych  
Gwarancja: 5 lat  
Certyfikaty i pozwolenia  
Akcesoria  
Przewód akumulatora / bezpiecznik akumulatora  
Złącze SI-COMSMA (RS485) / SI-SYSCAN (Multicluster)  
Rozszerzony start generatora „GenMan”  
Stycznik zrzucania obciążenia / pomiar prądu zewnętrznego akumulatora   
● Wyposażenie standardowe ○ Opcja – Niedostępne  
Dane dla parametrów znamionowych — dane tymczasowe, aktualne w marcu 2013  
Nazwa typu

Dane techniczne
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elastyczny  
•  Oszczędzająca miejsce instalacja 

na szynie montażowej w warun-
kach gospodarstwa domowego 
dzięki kompaktowej obudowie  

•  Wykorzystanie standardowych 
przewodów Ethernet do komunika-
cji Speedwire

SMA eneRGy MeTeR  
Uniwersalny odczyt pomiarów do inteligentnego zarządzania energią
  
Wydajne urządzenie pomiarowe do inteligentnego zarządzania energią w ramach SMA Smart Home: licznik 
SMA Energy Meter zbiera dokładne i wyważone pomiary dla fazy, działając jak licznik energii elektrycznej 
doprowadzonej z sieci i zakupionej oraz przekazuje te wartości poprzez Speedwire. Dzięki swojej zdolności 
do szybkiego uzyskiwania zmierzonych wartości licznik SMA Energy Meter jest idealnym źródłem informacji 
do inteligentnego zarządzania energią w SMA Smart Home. Wszystkie dane o wygenerowanej energii 
fotowoltaicznej, zakupionej energii elektrycznej i energii doprowadzonej z sieci mogą być przekazywane 
za pośrednictwem standardowego kabla Ethernet na przykład do Sunny Home Manager lub w przyszłości 
do Sunny Boy Smart Energy. To z kolei ułatwia optymalne monitorowanie energii, efektywne zarządzanie 
obciążeniem i  akumulatorami oraz niezawodne ograniczanie mocy czynnej w punkcie podłączenia do sieci 
energetycznej, uwzględniając jednocześnie zużycie na potrzeby własne.

  
•  Uniwersalne opcje wdrażania nie-

zależnie od istniejących liczników 
energii  

•  Łatwe i elastyczne połączenie 
z komponentami systemu SMA 
Smart Home

Łatwy w użyciu  
• Szybka bezproblemowa instalacja   
•  Graficzna wizualizacja bieżących 

wartości mierzonych w Sunny Portal

Szybki
•  Szybki trójfazowy odczyt 

zmierzonych wartości dla efek-
tywnego zarządzania energią  

•  Szybka komunikacja Speedwire
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SMA Smart Home

Komunikacja  
Fieldbus  
Maks. zakres radiowy  
Speedwire / szybki Ethernet  
Wejścia (napięcie i prąd)  
Napięcie znamionowe  
Częstotliwość  
Prąd znamionowy / ograniczenie prądu  
Prąd uruchomieniowy  
Przekrój złącza  
Moment obrotowy dla zacisków śrubowych  
Warunki eksploatacji 
Temperatura otoczenia  
Zakres temperatur roboczych magazynowania energii  
Stopień ochrony  (zgodnie z IEC 62103)  
Stopień ochrony (zgodnie z IEC 60529)  
Maksymalna dopuszczalna wartość dla wilgotności względnej (bez kondensacji)  
Dane ogólne  
Wymiary (szer./wys./głęb.) 
  
Pojedyncze jednostki
Waga  
Montaż
Typ montażu  
Status wyświetlacza  
Pobór własny  
Dokładność pomiarów  
Języki instrukcji  
Funkcje  
Gwarancja  
Certyfikaty i zezwolenia (więcej na życzenie)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2013  
● Wyposażenie standardowe ○ Opcja — Niedostępne   
Nazwa typu 

  
Speedwire, 10 / 100 Mbit/s  

  
100 m (pomiędzy dwoma urządzeniami)  

  
230 V / 400 V  

50 Hz, 60 Hz / ±5%  
5 A / 63 A  
< 25 mA  

1,0 mm² do 25 mm²  
2,0 Nm  

  
-25°C ... +40°C (-13°F ... +104°F)      
-25°C ... +70°C (-13°F ... +158ºF)      

II  
IP2X  

5% ... 95%  
  

88 / 70 / 65 mm  
(3,46 / 2,76 / 2,56 cala)  

4  
0,3 kg (0,66 lb)  

szafka przełącznika lub miernika  
Szyna montażowa  

2 diody LED  
2 W / przewody linii  

1,5%  
Niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, holenderski, portugalski, grecki  

  
2 lata  

www.SMA-Solar.com  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EMETER-10 

Tymczasowe dane techniczne SMA energy Meter
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SMA ReMOTe SeRVICe  

Zawsze po bezpiecznej stronie  
  
Dzięki usłudze SMA Remote Service* firma SMA kontroluje funkcje falownika za pomocą zdalnego systemu 
monitorowania. Operatorzy systemów mogą więc spać spokojnie ze świadomością, że ich systemy fotowolta-
iczne będą działać nieprzerwanie i bez zakłóceń, oraz że będą w stanie zabezpieczyć się przed nieprzewi-
dzianymi awariami systemu, zapobiegając ewentualnym utratom sprawności systemu. Gdy tylko nasz system 
zgłasza nieprawidłowości, kontaktujemy się z osobą po stronie operatora systemu. Pozwala nam to również 
na współdziałanie w celu zapewnienia jeszcze szybszego czasu reakcji na zgłoszenia serwisowe, gdyż istotne 
dane zostały już przeanalizowane. SMA to Twój partner w zakresie proaktywnego i kompletnego serwisu.  
  

Stabilna wydajność
•  Gwarantowana płynna eksploata-

cja systemu fotowoltaicznego  
•  Optymalizacja sprawności przez 

analizy środowiskowe  
• Wczesne wykrywanie błędów  
  

Oszczędność czasu  
•  Kompletny monitoring falownika  

przez SMA  
•  Mniej czynności serwisowych dzię-

ki  
początkowej diagnostyce  

•  Szybsze czasy reakcji  
  

Profesjonalne wsparcie  
•  Bardziej efektywny serwis dzięki 

dostępnym danym  
•  Szybsze rozwiązania gwarantują 

bezpieczeństwo  
operatorom systemu  

•  Proaktywne zarządzanie częstoś- 
cią czynności serwisowych  

Przejrzystość  
•  Regularne raportowanie zdarzeń 

systemowych  
•  Obliczanie współczynnika spraw-

ności systemu  
•  Zwiększenie satysfakcji klienta 

dzięki proaktywnemu podejściu  

* Aby móc korzystać z usługi SMA Remote Service, wymagane jest urządzenie Sunny WebBox z ciągłym dostępem do internetu i stały publiczny adres IP.
** Warunkiem świadczenia tej usługi jest użycie miernika uniwersalnego (np. Sunny SensorBox).
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NASZe uSŁuGI  
  
SMA zapewnia kompletny monitoring fa-
lowników. Nasi eksperci kontrolują wszyst-
kie parametry systemu i natychmiast wy-
krywają wszelkie nieprawidłowości. Jeśli 
wymagana jest wizyta serwisowa, kontak-
tujemy się z osobą kontaktową i wprowa-
dzamy odpowiednie rozwiązania. W re-
zultacie system fotowoltaiczny jest możliwie 
najszybciej przywracany do eksploatacji.  
  
Nasze usługi:  
  
•  Kompletny, prowadzony niemal w czasie 

rzeczywistym, monitoring falownika **
•  Informowanie o awariach przez e-mail 

w ciągu kilku minut  
•  Kontakt telefoniczny w ciągu kilku go-

dzin***
•  Automatyczne tworzenie zgłoszeń serwi-

sowych  
•  Analiza wzorców błędów wykonywana 

przez ekspertów SMA Service Line  
•  Opracowywanie zalecanych rozwiązań  
•  Proaktywne planowanie kolejnych kon-

serwacji*  
•  Indywidualna analiza środowiskowa dla 

optymalizacji sprawności*  

ZALeTy  
  
Aby zapobiec awarii systemu, firma SMA ofe-
ruje proaktywne usługi serwisowe w zaplano-
wanych odstępach czasu i zapewnia dodat-
kowe wsparcie dla optymalizacji sprawności 
poprzez analizę środowiskową.*  
  
Zalety:  
  
•  Preferencyjne traktowanie podczas zgło-

szeń serwisowych  
•  Profesjonalna diagnostyka awarii i zale-

cane rozwiązania  
•  Przejrzystość dzięki raportowaniu  
•  Bezpośredni kontakt z ekspertami SMA 

Service Line  
•  Optymalizacja sprawności systemu foto-

woltaicznego  
  

MODeLe UMÓW  
  
Nasi klienci mogą podpisać umowy na 
usługę SMA Remote Service w dowolnym 
momencie na minimum jeden rok.   
  
POŁąCZeNIe Z KONCePCJą GWA-
RANCJI SMA  
  
SMA oferuje wszechstronną obsługę klien-
ta, łącząc usługę SMA Remote Service i kon-
cepcję gwarancji SMA. Jeżeli wymagana 
jest pomoc serwisu, zarówno urządzenie 
zastępcze, jak i wsparcie serwisanta w okre-
sie gwarancyjnym są oczywiście bezpłatne.  
  
Czy są Państwo zainteresowani tą 
możliwością? Wystarczy do nas za-
dzwonić pod numer  +48 12 2830668 
lub wysłać wiadomość e-mail na adres 
Service-Cee@SMA-Solar.com  
  
  
*  Przewidywana dostępność — 2014  
**  Zbieranie danych co 10 sekund w zależności od połą-

czenia
***  Podczas godzin pracy regionalnych biur 

SMA Service Line

Serwis

Formularz zamówienia, a także dodatkowe informacje na temat usługi SMA Remote Service znajdują się na naszej stronie 
internetowej pod adresem www.SMA.de/Service.

Raportowanie co miesiąc

Telefony z zalecanymi rozwiązaniami

Proaktywna analiza wzorców  awarii

Powiadomienia przez e-mail

Tworzenie zgłoszeń serwisowych

Monitoring falowników

Analiza i optymalizacja sprawności1

Planowanie prac serwisowych1

ZDALNy SeRWIS SMA

1Przewidywana dostępność — 2014
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SMA UPGRADe
Zwiększenie mocy systemu
  
Podczas zgłoszenia serwisowego firma SMA analizuje projekt systemu fotowoltaicznego na podstawie szcze-
gółowych danych systemowych i oferuje zastępczy falownik, który doskonale pasuje do systemu. Na życzenie 
zamiast standardowego urządzenia zastępczego nasi klienci otrzymują falownik z naszej najnowszej oferty 
produktów nowej technologii i o wyższym stopniu sprawności. Wynik: operatorzy systemów i instalatorzy 
zwiększają moc instalacji fotowoltaicznej i nadal korzystają z najwyższych standardów jakości. Standardy 
jakości SMA.  
  

Dopasowane do klienta  
•  SMA analizuje projekt systemu i 

opracowuje swoją dopasowaną 
do klienta ofertę  

•  Falownik doskonale pasuje do 
modułów fotowoltaicznych  

•  Możliwa wymiana jednego lub 
więcej falowników  

  

Wysoka jakość  
•  Urządzenie utrzymuje standardy 

jakości nowego urządzenia SMA  
•  Falownik ma większy stopień 

sprawności
•  Rok kompleksowej gwarancji na 

urządzenie zastępcze  
  

Optymalizacja  
•  Poprawiona moc systemu fotowol-

taicznego  
•  Niższe koszty konserwacji falownika  
•  Wymieniane urządzenie jest 

w pełni zaktualizowane  
•  Można również zintegrować 

nowoczesne produkty SMA do 
komunikacji  

Szybkość  
•  Dopasowana oferta jest zwykle 

wysyłana przez SMA jeszcze tego 
samego dnia  

•  Działanie systemu jest wznawiane 
szybciej  

* Usługa SMA Upgrade zależy od typu wadliwego falownika, wykonalności technicznej i dostępności odpowiednich urządzeń zamiennych.  
 W każdym przypadku firma SMA decyduje, czy możliwe jest uaktualnienie systemu.



49

Falowniki SMA są tak zaprojektowane, aby 
ich okres eksploatacji wynosił 20 lat lub 
więcej nawet pomimo ekstremalnych wa-
runków. Jeśli pojawią się nieprawidłowości 
w związku z jednym z naszych urządzeń, 
wspieramy naszych klientów za pomocą 
szybkiej i kompetentnej obsługi — teraz 
i w przyszłości.   
Podczas zgłoszenia serwisowego bardzo 
atrakcyjną ofertą jest usługa SMA Upgra-
de.* Firma SMA gromadzi i analizuje do-
kładne dane systemowe, takie jak dane 
o modułach, falownikach i lokalizacji syste-
mu. Następnie opracowuje dopasowaną 
ofertę na jeden lub więcej falowników, któ-
re najlepiej pasują do danego systemu foto-
woltaicznego. Te nowoczesne urządzenia 
zastępcze mają wyższy poziom sprawno-

ści i wszystkie aktualizacje. Instalacja za-
stępczych falowników jest łatwa dla osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje 
w dziedzinie instalacji elektrycznych, po-
nieważ nowe okablowanie nie jest zazwy-
czaj wymagane.  
  
Najnowocześniejsza technologia i 
ograniczona konserwacja  
  
Starsze systemy fotowoltaiczne zazwyczaj 
posiadają kilka falowników w celu osią-
gnięcia maksymalnej sprawności systemu 
fotowoltaicznego. Dzięki urządzeniom 
z nowszych rodzin produktów SMA na-
wet większe systemy fotowoltaiczne mo-
gą pracować tylko z jednym falownikiem. 
W ramach usługi SMA Upgrade często kil-

ka urządzeń jest zastępowanych za pomo-
cą jednego produktu SMA. Ogranicza to 
konieczność konserwacji. Nadal możliwe 
jest zintegrowanie najnowocześniejszych 
produktów SMA do komunikacji, które mo-
gą być oferowane klientom przez instala-
torów. Jedna rzecz jest jasna: Usługa SMA 
Upgrade to mądra alternatywa dla stan-
dardowej wymiany urządzeń SMA.  
Warunkiem skorzystania z usługi SMA 
Upgrade jest posiadanie uszkodzonego 
falownika, który nie jest już na gwarancji. 
Jako standard firma SMA przyznaje rocz-
ną kompleksową gwarancję na urządzenia 
zastępcze.

Serwis

Poprzedni układ elektrowni

Modernizacja

Maksymalna sprawność

Maksymalna sprawność
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Bardziej wytrzymały, niż poprzednie modele: nowy falownik Sunny Island zachwyca wysoką klasą ochronno-
ści i szerokim zakresem temperatur stosowania. Wilgoć, kurz i wahania temperatury nie zakłócają jego nieza-
wodnego działania, nawet po 20 latach. Dzięki technologii OptiCool nie trzeba iść na kompromis, jeśli chodzi
o odporność na przeciążenia i rentowność ekonomiczną. A to jeszcze nie wszystko: OptiPower to inteligentny 
system zarządzania obciążeniem i energią gwarantujący działanie nawet w krytycznych sytuacjach. OptiUse 
sprawia, że instalacja, oddanie do eksploatacji i codziennie użytkowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek przed-
tem: dzięki automatycznej detekcji pola obrotowego, zoptymalizowanemu poradnikowi szybkiej konfiguracji 
oraz intuicyjnej obsłudze. Natomiast inteligentny system zarządzania akumulatorem OptiBat automatycznie 
kontroluje najważniejsze procedury ładowania i rozładowania, co wydłuża żywotność delikatnego zasobnika 
energii. Sunny Island to naprawdę kompleksowy pakiet dla uzyskania bezproblemowego, niezawodnego
i samowystarczalnego źródła energii elektrycznej.

Łatwy w obsłudze
•  OptiUse – szybka instalacja i uru-

chomienie, uproszczona obsługa
•  OptiBat – zawsze na bieżąco dzię-

ki wskaźnikowi stanu naładowania

Wytrzymały
•  IP54 – optymalna ochrona przed 

pyłem i wilgocią
•  OptiCool – zwiększony zakres 

temperatur
•  OptiPower – bezpieczeństwo pra-

cy we wszystkich sytuacjach

elastyczny
• Do systemów od 3 do 300 kW
• Precyzyjne projektowanie
•  Obsługa technologii multiklastrowej

SUnny iSLAnD 6.0H/8.0H do systemów wyspowych
Łatwy w obsłudze. Wytrzymały. Elastyczny.

Więcej informacji na temat zastosowań w sieci 
można znaleźć na stronie
www.SMA.de/SmartHome

DOSTĘPNy
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 Falowniki wyspowe

Sunny island 
6.0H

Sunny island 
8.0H

  
230 V / 202 V–253 V  

50 Hz / 45 Hz ... 65 Hz  
4600 W  

6000 W / 6800 W / 11000 W  
20 A / 120 A   

< 4% / -1 ... +1  
 
 

230 V / 172,5 V–264,5 V  
50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz  

50 A / 0 ... 50 A  
11,5 kW  

  
48 V / 41 V–63 V  

90 A / 103 A / 110 A   

FLA, VRLA / 100 Ah ... 10000 Ah  
Procedura ładowania IUoU z 

automatycznym pełnym ładowaniem i 
wyrównaniem ładowania  

  
95%  

 < 26 W / < 4 W  
  

● / ●  
— / —  

● / ●  
III  
  

467 / 612 / 242 mm 
 (18,4 / 24,1 / 9,5 cala)  

63 kg  
-25°C ... +60°C  

I  
3K6  
IP54  

  
zewnętrzny przez SRC-20 / 2  

● / ●  
— / ●  

● / ● / ●  
● / ●  
● / ●  

●  
www.SMA-Solar.com  

  
○ / ○   
○ / ○  

○  
○ / ○  

  
  

SI6.0H-11

  
230 V / 202 V–253 V  

50 Hz / 45 Hz ... 65 Hz  
6000 W  

8000 W / 9100 W / 11000 W  
26 A / 120 A   

< 4% / -1 ... +1   
  

230 V / 172,5 V–264,5 V  
50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz  

50 A / 0 ... 50 A  
11,5 kW  

  
48 V / 41 V–63 V  

115 A / 136 A / 140 A   

FLA, VRLA / 100 Ah ... 10000 Ah  
Procedura ładowania IUoU z 

automatycznym pełnym ładowaniem i 
wyrównaniem ładowania  

  
95%  

 < 26 W / < 4 W  
  

● / ●  
— / —  

● / ●  
III  
  

467 / 612 / 242 mm 
 (18,4 / 24,1 / 9,5 cala)  

63 kg  
-25°C ... +60°C  

I  
3K6  
IP54  

  
zewnętrzny przez SRC-20 / 2  

● / ●  
— / ●  

● / ● / ●  
● / ●  
● / ●  

●  
www.SMA-Solar.com  

  
○ / ○   
○ / ○  

○  
○ / ○  

  
  

SI8.0H-11

Wyjście AC (Obciążenia / Niezależna sieć)  
Napięcie znamionowe sieci / zakres napięcia AC  
Częstotliwość znamionowa / zakres częstotliwości (regulowany)  
Moc znamionowa (przy Vnom, fnom / 25°C / cos ϕ = 1)  
Moc AC przy 25°C przez 30 min / 5 min / 3 s  
Prąd znamionowy / maks. prąd wyjściowy (szczytowy)  
Współczynnik zawartości harmonicznych napięcia wyjściowego / współczynnik mocy przy 
mocy znamionowej  
Wejście AC (generator, sieć lub MC Box)  
Znamionowe napięcie wejściowe / zakres napięcia AC  
Częstotliwość znamionowa wejściowa / zatwierdzony zakres częstotliwości wejściowej  
Maksymalny prąd wejściowy AC / regulowany  
Maksymalna moc wejściowa AC   
Wejście akumulatora DC  
Znamionowe napięcie wejściowe / zakres napięcia DC  
Znamionowy prąd ładowania DC / znamionowy prąd rozładowania DC / Maksymalny prąd 
ładowania akumulatora  
Typ akumulatora / pojemność akumulatora (zakres)  
Kontrola ładowania 
 
  
Sprawność / zużycie na potrzeby własne  
Maksymalna sprawność  
Zużycie na potrzeby własne bez obciążenia / stan gotowości  
urządzenia ochronne (falownik)  
Zwarcie AC / przeciążenie AC  
Zabezpieczenie DC przed niewłaściwym podłączeniem biegunów / bezpiecznik DC  
Przegrzanie / głębokie rozładowanie akumulatora  
Kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 60664-1  
Dane ogólne  
Wymiary (szer./ wys./ głęb.) 
  
Waga  
Zakres temperatur roboczych  
Stopień ochrony zgodnie z IEC 62103  
Kategoria klimatyczna zgodnie z IEC 60721  
Stopień ochrony zgodnie z IEC 60529   
Cechy / funkcje  
Obsługa i wyświetlacz / przekaźnik wielofunkcyjny  
Układy trójfazowe / połączenie równoległe  
Zintegrowane obejście / obsługa multiklastrów  
Stan kalkulacji ładowania / pełnego naładowania / wyrównanie ładowania  
Zintegrowany bezpieczny start / obsługa generatora  
Czujnik temperatury akumulatora / przewody danych  
Gwarancja: 5 lat  
Certyfikaty i pozwolenia  
Akcesoria  
Przewód akumulatora / bezpiecznik akumulatora  
Złącze SI-COMSMA (RS485) / SI-SYSCAN (Multicluster)  
Rozszerzony start generatora „GenMan”  
Stycznik zrzucania obciążenia / pomiar prądu zewnętrznego akumulatora   
● Wyposażenie standardowe ○ Opcja – Niedostępne  
Dane dla parametrów znamionowych — dane tymczasowe, aktualne w marcu 2013  
Nazwa typu

Dane techniczne

System trójfazowy System jednofazowy
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FARMA FOTOWOLTAICZNA

PRZEMYSŁOWY SYSTEM PV

PRZYDOMOWY SYSTEM PV
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FARMA FOTOWOLTAICZNA

PRZEMYSŁOWY SYSTEM PV

PRZYDOMOWY SYSTEM PV
Co trzeba mieć na uwadze w przypad-
ku przydomowego systemu fotowolta-
icznego?

W dziedzinie prywatnych instalacji dacho-
wych SMA oferuje rozwiązania, które za-
pewniają nie tylko wygodne kontrolowanie 
produkcji prądu, lecz także inteligentne 
zarządzanie energią w gospodarstwie do-
mowym. Do przydomowych systemów foto-
woltaicznych polecamy Sunny Home Ma-
nager, Sunny View, oprogramowanie Sun-
ny Ex-plorer oraz portal online Sunny Portal.

Obok szerokiej gamy produktów dla swo-
ich klientów wielką zaletą dla instalatorów 
jest możliwość udzielania pomocy użyt-
kownikom instalacji drogą zdalnej diagno-
styki, oszczędzając w ten sposób czas i kosz-
ty dojazdu.

Nowoczesne monitorowanie systemów fo-
towoltaicznych także – a może raczej 
zwłaszcza – w przypadku prywatnych in-
stalacji dachowych – to znacznie więcej, 
niż tylko sama kontrola. Dostarcza ono 
przejrzyste informacje na temat pracy sys-
temu za pośrednictwem Internetu z dowol-
nego miejsca na świecie – na przykład za 
pomocą mobilnych aplikacji na iPhona 
i smartfony z systemem Android. Poza tym 
w prosty, przejrzysty i profesjonalny spo-
sób prezentuje dane systemu, np. aktualną 
produkcję energii solarnej. 

Komunikacja poprzez Sunny Portal dzięki 
Webconnect: dzięki zastosowaniu w falow-
nikach nowego interfejsu wymiany danych 
monitorowanie najmniejszych instalacji sta-

je się atrakcyjne ekonomicznie. Po urucho-
mieniu metodą Plug & Play można w do-
wolnym momencie sprawdzić i wyświetlić 
w czytelny sposób najważniejsze parame-
try instalacji.

Co gwarantuje inteligentne zabezpie-
czenie inwestycji w przypadku przemy-
słowego systemu fotowoltaicznego?

Dla większych systemów fotowoltaicznych 
można stworzyć z różnych komponentów 
odpowiednie indywidualne rozwiązanie 
do monitorowania. W połączeniu z falow-
nikami SMA uzyskuje się w ten sposób ide-
alnie dopasowany system, na czym korzy-
stają zarówno użytkownicy, jak i instalato-
rzy. Gama produktów obejmuje m.in. 
Sunny Portal, Sunny WebBox, Sunny Web-
Box z Bluetooth oraz SMA Meteo Station 
do profesjonalnego pomiaru danych mete-
orologicznych wpływających na wydajność 
instalacji.

System monitorowania SMA zapewnia licz-
ne korzyści zwłaszcza instalatorom. W ra-
zie potrzeby umożliwia on instalatorom 
szybki dostęp do danych instalacji. Dzięki 
temu można natychmiast stwierdzić, jakie 
konkretne zdarzenie miało miejsce i np. za-
dzwonić do użytkownika, aby sprawdzić, 
czy rzeczywiście uszkodzony jest tylko bez-
piecznik. Pozwala to na uniknięcie dalekich 
dojazdów. Produkty SMA zapewniają rów-
nież korzyści w zakresie serwisowania i pa-
rametryzacji urządzeń.

W jaki sposób zapewnione jest pro-
fesjonalne zarządzanie w przypadku 
farm fotowoltaicznych?

Im większa farma fotowoltaiczna, tym 
szybciej nawet niewielkie spadki wydajno-
ści wpływają na uzysk energii – jeśli pozo-
staną niezauważone. Nasze rozwiązania 
stworzone specjalnie dla farm fotowolta-
icznych zapewniają kompleksowe i nie-
zawodne monitorowanie pracy systemów 
także o mocy wielu megawatów. Pomaga-
ją one w obniżeniu kosztów i zwiększeniu 
rentowności. Modułowa koncepcja sys-
temu obejmująca Power Plant Controller, 
Cluster Controller oraz magistralę polową 
Speedwire opartą na standardzie Ethernet 
gwarantuje elastyczną skalowalność mocy 
elektrowni – zarówno w systemach o archi-
tekturze rozproszonej, jak i centralnej.

W zastosowaniu do farm fotowoltaicznych 
o mocy setek megawatów produkty SMA 
oraz nasze elastyczne rozwiązania do 
nadzorowania i koordynacji farm PV speł-
niają międzynarodowe wymagania w za-
kresie możliwości zarządzania siecią. Na-
sze centralne falowniki oraz SMA Power 
Plant Controller wyposażone są w najno-
wocześniejsze złącza wymiany danych. 
Obsługują one wszystkie najważniejsze 
protokoły szeregowe i Ethernet. 

ODPOWIeDNIe ROZWIąZANIe DO KAżDeGO ZASTOSOWANIA

Dlaczego monitorowanie systemu jest takie ważne?
Od domowej instalacji dachowej po wielkie farmy fotowoltaiczne: efektywna i zrównoważona produkcja energii elektrycznej wymaga 
niezawodnego nadzoru. Tylko bezawaryjna eksploatacja systemu gwarantuje korzyści ekologiczne i ekonomiczne, tzn. jest dobra za-
równo dla środowiska naturalnego, jak i dla portfela. SMA oferuje systemy monitorowania do każdego zastosowania, umożliwiające 
znacznie więcej niż „tylko“ kompletną kontrolę. Inteligentne koncepcje i produkty do kompleksowego monitorowania systemów fotowol-
taicznych stanowią element globalnego zwrotu w polityce energetycznej.
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Perfekcyjny produkt 
do każdego zastosowania
Dlaczego SMA jest właściwym partne-
rem także w zakresie systemów zarzą-
dzania systemem?

Ponieważ wiemy, że wymagania w za-
kresie monitorowania są różne. Ponieważ 
użytkownicy mają szczególne oczekiwania. 
Ponieważ każdy system fotowoltaiczny jest 
inny I wszystkie te aspekty uwzględniają pa-
rametry, funkcje i cechy naszych produktów. 
Obrazują to opisane poniżej przykładowe 
scenariusze.

PRZEMYSŁOWY SYSTEM PVPRZYDOMOWY SYSTEM PV

Przydomowy system fotowoltaiczny, 
scenariusz nr 1: Pakiet kompleksowy

Idealny dla użytkowników prywatnych, 
którzy oczekują zautomatyzowanego roz-
wiązania do monitorowania. Umożliwia 
on kompleksowe nadzorowanie wszyst-
kich istotnych parametrów, na dodatek 
w elegancki sposób. Jest to lokalny system 
monitoringu – wyposażony w nowy moduł 
Sunny View i komunikację poprzez Blueto-
oth – który prezentuje na bieżąco i w ko-
lorze dane instalacji. Wszystkie najważ-
niejsze parametry instalacji fotowoltaicznej 
wyświetlane są na 5-calowym kolorowym 
ekranie dotykowym. Jeżeli wymagane 
jest niedrogie zdalne monitorowanie do 
prywatnych przydomowych systemów fo-

towoltaicznych, dane instalacji przesyłane 
są za pomocą technologii Webconnect 
bezpośrednio do portalu Sunny Portal. Jest 
to narzędzie do monitorowania, zarządza-
nia i prezentacji, zapewniające użytkow-
nikowi systemu i instalatorowi dostęp do 
najważniejszych danych w każdej chwili 
i z dowolnego miejsca na świecie. 

Monitoring zdalnyMonitoring lokalny
Komunikacja bezprzewodowa
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Monitoring zdalny
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Przydomowy system fotowoltaiczny, 
scenariusz nr 2: Inteligentne zarzą-
dzanie energią

W tym przypadku współdziałają ze sobą 
moduły Sunny Home Manager, Sunny Por-
tal i Sunny Island. Zapewnia to nie tylko 
lepsze wykorzystanie wyprodukowanej 
energii słonecznej, lecz również komforto-
wy monitoring instalacji. Użytkownik ma 
bowiem kontrolę nad wszystkimi przepły-
wami energii w domu, otrzymuje – wyświe-
tlane na ekranie – propozycje podjęcia 
określonych działań oraz może korzystać z 
automatycznego sterowania urządzeniami 
gospodarstwa domowego (do 10 sztuk) 
poprzez gniazdka zdalnego sterowania. 
Zalety: wzrost zużycia własnego i obniże-

nie całkowitego zużycia energii.

Przemysłowy system fotowoltaiczny, 
scenariusz 3: Bezprzewodowe, inteli-
gentne rozwiązanie podstawowe

Inteligentny monitoring: właściwe rozwiąza-
nie dla klientów, którzy chcą być zawsze 
i wszędzie informowani bezprzewodowo 
o działaniu swego przemysłowego systemu 
fotowoltaicznego, lecz nie chcą ponosić du-
żych kosztów instalacyjnych. W tym przy-
padku moduł Sunny WebBox wyposażony 
w złącze Bluetooth odbiera bezprzewodo-
wo wysłane dane instalacji i udostępnia je 
wraz z danymi meteorologicznymi z modułu 
Sunny SensorBox poprzez Sunny Portal do 
profesjonalnej analizy i prezentacji.

Przemysłowy system fotowoltaiczny, 
scenariusz 4: Przewodowy, komplek-
sowy monitoring

Przewodowe zabezpieczenie inwestycji 
dla systemów powyżej 100 kWp – Sunny 
WebBox i Power Reducer Box umożliwiają 
kompleksowe monitorowanie produkcji 
energii elektrycznej w instalacji fotowolta-
icznej za pośrednictwem portalu Sunny 
Portal.   Profesjonalne pomiary danych me-
teorologicznych wpływających na wydaj-
ność instalacji gwarantuje nowa, wyposa-
żona w piranometr stacja SMA Meteo 
Station. Ten system monitorowania nie tylko 
zapewnia uzyski, lecz również udostępnia 
wymagane usługi sieciowe.

Komunikacja przewodowa
Połączenie z systemem sterowania
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Idealnie nadaje się do monitoringu on-line małych systemów fotowoltaicznych o maksymalnej liczbie do czte-
rech falowników: Webconnect zapewnia bezpłatny dostęp do Sunny Portal bez dodatkowego rejestratora 
danych — łatwość użytkowania za pomocą istniejącego dostępu do Internetu i routera DSL. Po prostej instalacji 
interfejsu falownika, który jest dostępny opcjonalnie lub już zintegrowany z systemem w fabryce, można uru-
chomić Webconnect. Wystarczy podłączyć (instalacja typu Plug & Play). Po skonfigurowaniu można uzyskać 
dostęp do kluczowych danych systemowych, które można wyświetlić w przejrzystym formacie, gdy tylko 
jest to potrzebne. Co więcej, automatyczne aktualizacje produktu sprawiają, że oprogramowanie firmware 
urządzenia jest zawsze aktualne.

WeBCONNeCT
Bezpośrednia wymiana danych z Sunny Portal

Łatwy w użyciu  
•  Proste uruchomienie, instalacja 

typu Plug & Play  
•  Nie są wymagane dodatkowe 

urządzenia SMA  

ekonomiczny  
•   Rozsądne koszty inwestycji oraz 

instalacja przy niewielkim wysiłku  
•  Najbardziej efektywne i skuteczne 

metody monitorowania systemu  

Komunikacja  
•  Łatwe monitorowanie za pośred-

nictwem Sunny Portal  
•  Przejrzysty wyświetlacz z naj-

ważniejszymi danymi systemu za 
pośrednictwem Sunny Portal  

  

Bezpośredni  
•  Wymiana danych z serwisem Sun-

ny Portal bez rejestratora danych  
•  Bezpłatna aplikacja Sunny Portal 

do wizualizacji danych na smartfo-
nach
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SB 240-10 i  
Sunny Multigate ze zintegro-
waną funkcją Webconnect

Opcjonalne złącze Web-
connect typu moduł danych¹ 
lub typu Piggy-Back2 

STP 5000 / 6000 / 7000 /  
8000 / 9000TL-20 ze zinte-
growaną funkcją Web- 
connect

SB 3600 / 5000SE-10  
ze zintegrowaną funkcją 
Webconnect  

Komunikacja  
Sunny Portal  
Komunikacja z komputerem PC  
Przyłącza
Ethernet  
Maksymalny zasięg radiowy  
Ethernet  
Obsługiwane funkcje Sunny Portal  
Aktualizacja urządzeń online  
Informacje o instalacji i urządzeniach 
Dane w czasie rzeczywistym  
Monitorowanie poziomowania paneli  
Opis systemu  
Porównanie roczne  
Rejestr zdarzeń instalacji
Przegląd urządzeń  
Raporty 
Zarządzanie danymi  
Monitorowanie  
Porównanie falowników  
Monitorowanie komunikacji  
Indywidualny dostęp  
Publikacja określonych stron 
   

Role użytkowników 
 
  
Dostęp  
Strona internetowa  
Smartphone  
Narzędzia wymagane do uruchomienia  
  
● Wyposażenie standardowe ○ Opcja – Niedostępne

  
SMA Webconnect przez Ethernet  
SMA Speedwire przez Ethernet  

  
RJ45  

  
100 m  

  
●  

Dane techniczne Falownik z  
funkcją Webconnect

●  
●  

Falownik mikro z  
funkcją Webconnect

—  
—  

Przegląd najważniejszych właściwości systemów fotowoltaicznych
Szybki przegląd uzysków przez cały okres eksploatacji

Dostęp do komunikatów dotyczących zdarzeń w instalacji
Właściwości i parametry urządzeń instalacji fotowoltaicznej

Przesyłane e-mailem raporty informują regularnie o uzyskach i zdarzeniach
Konsolidacja danych po 2 latach

  
Automatyczne i ciągłe porównywanie uzysków i alarmy drogą mailową

Bieżąca kontrola połączenia pomiędzy Sunny Portal a instalacją fotowoltaiczną
  

Dostęp do Sunny Portal poprzez udostępniony obszar dla każdego użytkow-
nika Internetu, stanowiący idealne rozwiązanie do indywidualnej prezentacji 

na własnej stronie internetowej
Za pomocą ról „Gość”, „Użytkownik standardowy”, „Instalator” i „Admi-
nistrator systemu” można określić uprawnienia poszczególnych osób do 

wglądu i konfiguracji.
  

www.sunnyportal.com, www.SMA.de/webconnect  
www.sunnyportal.mobi, aplikacja Sunny Portal na iPhone’a i Androida  

SMA Connection Assist, Sunny Explorer  
  
  

¹   Obsługiwane falowniki: STP 15000TLEE-10 / 20000TLEE-10, 15000TLHE-10 / 20000TLHE-10, 10000TL-10 / 12000TL -10/ 15000TL-10 / 17000TL-10, 12000TL-US-10 / 15000TL-US-10 /  
20000TL-US-10 / 24000TL-US-10 / SB 2500TLST-21 / 3000TLST-21, 3000TL-21 / 3600TL-21 / 4000TL-21 / 5000TL-21 / 3000TL-US-22 / 4000TL-US-22 / 5000TL-US-22 /   

2   Obsługiwane falowniki: SB 1300TL-10 / 1600TL-10 / 2100TL, 3300-11 / 3800-11 / 3000US-12 / 3800-US-12 / 4000US-12 / 5000US / 5000US-11 / SB 5000US-12 / SB 6000US /  
SB 6000US-11 / SB 6000US-12 / SB 6000TLUS-12 / SB 7000US / SB 7000US-11 / SB 7000US-12 / SB 7000TLUS-12 / 8000US / 8000TLUS-10 / 8000US-11 / 8000US-12 / 8000TLUS-12 / 
9000TLUS-10 / 9000TLUS-12 / 10000TLUS-10 / 10000TLUS-12 / 11000TLUS-12 / SMC 6000A-11

Typowy  
projekt systemu  
  
Generowanie mocy  
①  Przykład – Sunny Tripower 

z modułem danych 
Speedwire / Webconnect   

②  Pole modułów fotowoltaicznych  
  
Monitorowanie systemu  
③ Sunny Explorer  
 Sunny Portal  
④ Dostęp mobilny 

Monitorowanie i kontrola
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Łatwy w użyciu  
•  Łatwe połączenie z falownikami 

SMA  
•  Udokumentowany standard pro-

tokołu komunikacyjnego w celu 
szybkiej integracji systemu  

elastyczny  
•  Możliwe korzystanie z poszcze-

gólnych profili  
•  Niezależna od producenta intero-

peracyjność elementów systemu 
za pośrednictwem jednolitego 
języka protokołu komunikacyjnego  

  

Komunikacja  

•  Protokoły komunikacyjne pobiera-
ne bezpośrednio do falownika  

•  Możliwe uzyskiwanie szczegóło-
wych wartości  

•  Wysoka wydajność interfejsu Ether-
net do podłączenia rejestratorów 
danych lub systemów fotowoltaicz-
nych obsługiwanych za pośrednic-
twem stanowiska kontrolnego  

Bezpieczny
•  Modbus to uznany międzynaro-

dowy standard szeroko rozpo-
wszechniony w branży  

•  Firma SMA jako członek SunSpec 
Alliance przyczynia się do wdra-
żania standardów protokołów 
komunikacyjnych dla systemów 
fotowoltaicznych

MODBuS PROTOCOL INTeRFACe 

Protokół umożliwiający łatwą integrację falowników SMA  
  
Dzięki interfejsowi protokołu Modbus możliwa jest elastyczna integracja falowników SMA. Korzyści są 
oczywiste. Dzięki wykorzystaniu tego uznanego, publicznego i branżowego standardu komunikacyjnego inni 
dostawcy mogą zintegrować urządzenia SMA ze swoimi systemami bez konieczności stosowania protokołów 
właściwych dla falowników firmy SMA. Dane systemowe są przesyłane za pomocą tego znormalizowanego 
protokołu komunikacyjnego, co umożliwia ich dalsze przetwarzanie oraz elastyczną integrację z dowolnym 
systemem niezależnie od producenta. Znaczenie dla planowania systemu: w dowolnym momencie można 
użyć falowników SMA w preferowanym standardowym systemie bez konieczności uwzględniania specyfiki 
danego producenta. Idealne zastosowania to zarówno bezpośrednia integracja falownika z systemami 
sterowanymi za pośrednictwem stanowiska kontrolnego, jak i podłączenie falowników do systemów 
automatyki budynków.
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 Zoptymalizowane koszty systemu  
  
Obniża koszty systemu dzięki bezpośred-
niemu pozyskiwaniu danych za pomocą 
podłączenia do falownika. Można tego 
dokonać nawet bez dodatkowego, dostar-
czonego przez producenta rejestratora da-
nych służącego jako urządzenie do trans-
feru danych dla połączenia w standardzie 
Modbus. Monitorując system, oszczędzasz 
czas i siły, ponieważ wystarczy tylko zarzą-
dzać własnym standardowym systemem 
zamiast kilkoma równoległymi systemami 
różnych producentów.

Standard niezależny od producenta  
  
Modbus to uznany, publiczny standard 
branżowy, który staje się coraz bardziej 
popularny w zastosowaniach w sektorze 
energii słonecznej. Dzięki temu udokumen-
towanemu standardowi protokołu komuni-
kacyjnego możliwa jest szybka integracja 
systemów oraz podłączenie urządzeń 
SMA. Firma SMA jest członkiem Sun-
Spec Alliance, organizacji producentów 
prowadzących współpracę w dziedzinie 
systemów fotowoltaicznych w celu standa-
ryzacji danych i dróg komunikacji w sys-
temach fotowoltaicznych niezależnie od 
producenta.  

Zastosowanie indywidualnego reje-
stratora danych  
  
W zakresie integracji systemu integrato-
rzy mogą szybko i łatwo użyć domyślnie 
aktywowanego profilu SunSpec lub usta-
nowić zamiast profilu SunSpec swój wła-
sny indywidualnie zmodyfikowany profil 
(mapowanie punktów danych) i używać 
go w połączeniu z falownikami SMA, ko-
rzystając z zalety w postaci rejestrowania 
indywidualnie wybranych danych. Przy 
korzystaniu z tego indywidualnego profilu 
można też nadal korzystać z własnych reje-
stratorów danych. Dodatkowo można rów-
nież uzyskiwać na przykład szczegółowe 
dane falownika w wymaganym zakresie. 
Przy zastosowaniu protokołu Modbus za 
pośrednictwem interfejsu Speedwire (SMA 
Ethernet) pobieranie odbywa się poprzez 
wysoce wydajny interfejs.  
  

Monitorowanie i kontrola
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Pod względem funkcjonalności i elastyczności to idealne rozwiązanie do rozproszonych farm fotowolta-
icznych. Jako nowa magistrala polowa na bazie Ethernet Speedwire zapewnia najwyższą wydajność do 
samego falownika. Sterowanie instalacją przez SMA Cluster Controller, przez interfejs cyfrowy lub Modbus 
TCP gwarantuje optymalne zarządzanie siecią oraz spełnienie wymogów norm i przepisów. Przy topologii 
liniowej na każdy SMA Cluster Controller można użytkować do 75 falowników. Zalety: efektywne zarządza-
nie instalacją oraz niezawodne monitorowanie i alarmowanie. Ponadto proste okablowanie „Daisy Chain“ 
gwarantuje elastyczność i oszczędność kosztów.

SPeeDWiRe
Najwyższe prędkości przesyłu danych dzięki nowej magistrali polowej na 
bazie Ethernet

Bezpieczny
• Przyszłościowy system do moni-
 torowania, sterowania i regulacji 
 instalacji
• Technologia ze standardowymi 
 komponentami

Komfortowy
• Efektywne zarządzanie instalacją 
 poprzez tworzenie klastrów
• Monitorowanie i sterowanie 75 
 falownikami w klastrze w topologii 
 liniowej lub gwiazdowej

O wysokiej wydajności
• Zaawansowana magistrala oparta
 na protokole Ethernet (technologia
 100 Mbit) do falownika

elastyczny
• Skalowalny system poprzez Clu-
 ster Controller
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Bezpieczeństwo przewodowe

Magistrala polowa Speedwire firmy SMA 
to więcej, niż tylko przewodowe połącze-
nie pomiędzy falownikami. To idealnie do-
pasowany i kompleksowy system, stano-
wiący podstawę przyszłościowej sieci do 
komunikacji rozproszonych farm fotowolta-
icznych z dużą liczbą zainstalowanych fa-
lowników. SMA Cluster Controller monito-
ruje i steruje pracą nawet 75 falowników 
w klastrze.

Zastosowanie Speedwire jako ciągłej ma-
gistrali wysokiej prędkości umożliwia nie 
tylko monitorowanie instalacji, lecz również 
niezawodne sterowanie i regulowanie in-
stalacją przez interfejs cyfrowy lub Mod-
bus. Tylko w ten sposób można spełnić 
krajowe i międzynarodowe wymagania.

Wysoka wydajność do profesjonalne-
go zarządzania farmą fotowoltaiczną

Speedwire firmy SMA zapewnia najwyż-
sze prędkości transmisji danych do falow-
nika. Użytkownik instalacji może zaufać 
100-Mbitowej technologii systemu do mo-
nitorowania, sterowania i regulacji instalacji.

Tworzenie klastrów gwarantuje nie tylko 
wydajne zarządzanie instalacją, lecz rów-
nież monitorowanie i alarmowanie w razie 
błędu. Ponadto dzięki komfortowemu oka-
blowaniu „Daisy Chain“ Speedwire za-
pewnia również niezwykłą oszczędność 
kosztów i czasu. Dzięki opcji „Plug & Play“ 
umożliwia łatwe uruchomienie poprzez au-
tomatyczną konfigurację sieci (DHCP).

elastyczny w standardzie

Elastyczność ma szczególnie duże zna-
czenie przy włączaniu do systemów steru-
jących. Modułowy system pozwala na 
rozbudowę według aktualnych potrzeb 
poprzez dodanie kolejnych klastrów. Pro-
sta rozbudowa na poziomie klastrów oraz 
elastyczne podłączenie do systemu steru-
jącego lub systemu SCADA poprzez Mod-
bus TCP. 

Możliwość stosowania standardowych 
komponentów sieciowych zapewnia wy-
soką elastyczność oraz oszczędność cza-
su i kosztów.

Ponadto istnieje możliwość rozbudowy 
przez SMA Power Plant Controller, który 
stanowi interfejs do operatora sieci.

Schemat systemu: rozproszona duża farma fotowoltaiczna z magistralą polową SMA Speedwire, sterownikami SMA Cluster Controller, SMA Power Plant Controller

Monitorowanie i kontrola
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FAQ – jasne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego warto stosować komunikację Speedwire?
Tradycyjna technologia RS485 nie zapewnia spełnienia wymogów norm i przepisów. Nasze rozwiązanie: wydajna magi-
strala Speedwire z nowoczesnym protokołem falowników. Tylko w ten sposób można spełnić wymagania krajowe i mię-
dzynarodowe.

2. Czy Speedwire jest równorzędny z siecią ethernet?
Nie, Speedwire to nie to samo, co Ethernet. To system oparty na sieci Ethernet z protokołem zoptymalizowanym do fa-
lowników.

3. Które falowniki SMA obsługują technologię Speedwire?
Do następujących falowników dostępne jest podłączane opcjonalnie złącze Speedwire:
STP 20000TLEE-10, STP 15000TLEE-10, STP 15000TL-10, STP 17000TL-10, STP 5000TL-20, STP 6000TL-20, STP 
7000TL-20, STP 8000TL-20, STP 9000TL-20, STP 10000TL-20, STP 12000TL-20, SB 2500TLST-21, SB 3000TLST-21, 
SB 3000TL-21, SB 3600TL-21, SB 4000TL-21, SB 5000TL-21, SB 1300TL-10, SB 1600TL-10, SB 2100TL.

4. W jaki sposób udostępnianie jest złącze Speedwire?
Odpowiednie złącza dostępne są opcjonalnie lub na zamówienie montowane bezpośrednio w falowniku.

5. Jakie rozwiązanie firma SMA oferuje jako interfejs dla zewnętrznych dostawców?
W takim przypadku przewidziano interfejs falownika Modbus-TCP.

6. Czy Speedwire jest równorzędny z Webconnect?
Nie, Webconnect to funkcja na bazie Speedwire, przeznaczona w głównej mierze do przydomowych systemów foto-
woltaicznych, która umożliwia bezpośrednie przesyłanie danych do portalu Sunny Portal bez pośrednictwa innych 
urządzeń SMA.

7. W jaki sposób w magistrali Speedwire można zintegrować starsze instalacje?
Nie stanowi to żadnego problemu. Do włączenia starszych instalacji przewidziano bramkę RS485/Speedwire.
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lub symbol nie jest znakiem towarowym. Niniejszy 
tekst i jego fragmenty mogą być przedrukowane 
jedynie na podstawie pisemnej zgody wydawcy.





www.SMA-Solar.com
SMA Solar Technology

SMA Solar Technology AG
www.SMA.de
SMA America, LLC
www.SMA-America.com
SMA Australia Pty. Ltd.
www.SMA-Australia.com.au
SMA Benelux SPRL
www.SMA-Benelux.com
SMA Beijing Commercial Co., Ltd.
www.SMA-China.com
SMA Canada, Inc.
www.SMA-Canada.ca
SMA Central & eastern europe s.r.o.
www.SMA-Solar.pl
SMA France S.A.S.
www.SMA-France.com
SMA Hellas Ae
www.SMA-Hellas.com
SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.
www.SMA-Iberica.com

SMA Solar India Pvt. Ltd.
www.SMA-India.com
SMA italia S.r.l.
www.SMA-Italia.com
SMA Japan K.K.
www.SMA-Japan.com
SMA Technology Korea Co., Ltd.
www.SMA-Korea.com
SMA Middle east Ltd.
www.SMA-Middle-East.com 
SMA Solar Technology Portugal, unipessoal LDA
www.SMA-Portugal.com
SMA Solar Technology South Africa Pty. Ltd.
www.SMA-South-Africa.com
SMA Solar Thailand Co., Ltd.
www.SMA-Thailand.com
SMA Solar UK Ltd.
www.SMA-UK.com
SMA South America SpA
www.SMA-Sudamerica.com


