WEBCONNECT

WEBCONNECT

Προαιρετικός εξοπλισμός

Οικονομική αποδοτικότητα

Καλύτερη επικοινωνία

Αμεσότητα

• Εύκολη θέση σε λειτουργία μέσω
Plug & Play
• Δεν απαιτούνται άλλες συσκευές
SMA

• Ελάχιστο κόστος επένδυσης και μικρός χρόνος εγκατάστασης
• Οικονομικός τρόπος επιτήρησης
εγκατάστασης

• Δωρεάν online επιτήρηση μέσω
Sunny Portal
• Συνοπτική απεικόνιση των σημαντικότερων δεδομένων της εγκατάστασης μέσω Sunny Portal

• Ανταλλαγή δεδομένων μέσω Sunny
Portal χωρίς καταγραφέα δεδομένων
• Δωρεάν εφαρμογή Sunny Portal
App για την απεικόνιση δεδομένων
σε Smartphone

WEBCONNECT
Απευθείας ανταλλαγή δεδομένων μέσω Sunny Portal
Η ιδανική λύση για την online επιτήρηση μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με έως 4 μετατροπείς: Το Webconnect παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο Sunny Portal χωρίς πρόσθετο καταγραφέα δεδομένων – απλά μέσω της υπάρχουσας πρόσβασης στο διαδίκτυο και ενός δρομολογητή DSL. Μετά την εύκολη εγκατάσταση της προαιρετικής ή εργοστασιακά ενσωματωμένης διεπαφής μετατροπέα ακολουθεί η θέση σε λειτουργία μέσω Plug & Play. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να απεικονιστούν
συνοπτικά τα σημαντικότερα δεδομένα της εγκατάστασης. Επίσης, με τις αυτόματες ενημερώσεις προϊόντος διασφαλίζεται,
ότι το υλικολογισμικό της συσκευής είναι πάντα ενημερωμένο.

STP5000/6000/7000/
8000/9000TL-20 με ενσωματωμένη λειτουργία
Webconnect

¹ Υποστηριζόμενοι μετατροπείς: STP 15000TLEE-10 / 20000TLEE-10, STP 15000TLHE-10 / 20000TLHE-10, STP 10000TL-10 / 12000TL -10/ 15000TL-10 / 17000TL-10,
SB 2500TLST-21 / 3000TLST-21, SB 3000TL-21 / 3600TL-21 / 4000TL-21 / 5000TL-21
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Υποστηριζόμενοι μετατροπείς: SB 1300TL-10 / 1600TL-10 / 2100TL, SB 3300-11 / 3800-11, SMC 6000A-11

Μετατροπέας με
λειτουργία Webconnect

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επικοινωνία
Sunny Portal
Συνδέσεις
Ethernet
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας
Ethernet
Υποστηριζόμενες λειτουργίες Sunny Portal
Online ενημερώσεις συσκευής
Πληροφορίες εγκατάστασης και συσκευής
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
Panel Level Monitoring (επιτήρηση σε επίπεδο πλαισίων)
Χαρακτηριστικά εγκατάστασης
Ετήσια σύγκριση

SMA Webconnect μέσω Ethernet
RJ45
100 m
●
●
●
—
●
Επισκόπηση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
Γρήγορος έλεγχος της πορείας της απόδοσης στο συνολικό διάστημα
λειτουργίας της εγκατάστασης
Πρόσβαση στα μηνύματα για τα συμβάντα της εγκατάστασης
Χαρακτηριστικά και παράμετροι των συσκευών στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση
Αναφορές μέσω e-mail ενημερώνουν τακτικά για τις αποδόσεις και τα
συμβάντα της εγκατάστασης
Ενοποίηση δεδομένων μετά από 2 έτη

Βιβλίο ιστορικού εγκατάστασης
Επισκόπηση συσκευών
Αναφορές κατάστασης / Αναφορές
Καταγραφέας δεδομένων
Επιτήρηση
Σύγκριση μετατροπέων

Πλήρως αυτοματοпοιημένη και συνεχής σύγκριση της απόδοσης και
ειδοποίηση μέσω e-mail
Συνεχής επιτήρηση της σύνδεσης μεταξύ του Sunny Portal και της
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης

Επιτήρηση επικοινωνίας
Προσωπική πρόσβαση
Δημοσίευση επιμέρους σελίδων

Εпιλογή пροβολής στις σελίδες με "δημόσια θέα" οι οпοίες είναι пροσβάσιμες σε κάθε
χρήστη του διαδικτύου, ιδανικό για εξατομικευμένη παρουσίαση στη δική σας ιστοσελίδα
Με τους ρόλους "Επισκέπτης", "Χρήστης", "Εγκαταστάτης" και "Διαχειριστής
εγκατάστασης" καθορίζονται εύκολα τα δικαιώματα пρόσβασης του εκάστοτε
χρήστη στην προβολή και τη διαμόρφωση.

Ρόλοι χρήστη

Πρόσβαση
Ιστοσελίδα
Smartphone

● Βασικός εξοπλισμός

Μικρο-μετατροπέας με
λειτουργία Webconnect

www.sunnyportal.com
www.sunnyportal.mobi, Sunny Portal App για iPhone και Android

○ Προαιρετικός εξοπλισμός

— Δεν διατίθεται

Τυπική
δομή εγκατάστασης
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Παραγωγή ρεύματος
3
4

① Π.χ. Sunny Tripower με μονάδα
δεδομένων Webconnect
② Ηλιακή γεννήτρια

Επιτήρηση εγκατάστασης
③ Sunny Explorer
1

Sunny Portal
④ Πρόσβαση από όπου κι αν
βρίσκεστε

www.SMA-Hellas.com

SMA Solar Technology

WEBCONNECT-DEL131012 SMA και Sunny Boy αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της SMA Solar Technology AG. Το σήμα Bluetooth® αποτελεί κατατεθέν εμπορικό σήμα της εταιρείας Bluetooth SIG, Inc.. Το σήμα SUNCLIX αποτελεί σήμα κατατεθέν της εταιρείας PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Το κείμενο και οι εικόνες αντιστοιχούν στα κατά την εκτύπωση ισχύοντα τεχνικά δεδομένα. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών τροποποιήσεων.
Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη. Εκτυπώνεται σε χαρτί που παράγεται χωρίς χρήση χλωρίου.

SB 240-10 και Sunny
Multigate με ενσωματωμένη
λειτουργία Webconnect

Προαιρετική διεπαφή
Webconnect τύπου μονάδας
δεδομένων¹ ή τύπου
Piggy-Back2

